
MAGDALÉNSKÁ POUŤ 2017 
pořádá sdružení Cesta hvězdy 

 

sobota 22.7. 
sraz poutníků: Stříbro, vlakové nádraží 11:00 hodin 

Stříbro - Kladruby (klášter) - Tuněchodský mlýn, nocleh (17 km), trasa vede po značené 

Svatojakubské stezce, připomínka svátku Máří Magdalény  
 

neděle 23.7. 
Tuněchodský mlýn - Chlum (po značené Svatojakubské cestě) - přes přírodní rezervaci 

Sedmihoří - Dolní Metelsko - Horšovský Týn, nocleh (27 km) 
 

pondělí 24.7. 
Horšovský Týn (vlakem) - Staňkov - Osvračim - Kamice - Netřeb (zřícenina hradu) - 

Rýznberk (zřícenina hradu) - Kdyně, nocleh (27 km) 

 

úterý 25.7. 
Kdyně - Nový Herštejn (zřícenina hradu) - Koráb (rozhledna) - Modlín - Dlažov - Pocínovice 

(23 km), vlakem Janovice nad Úhlavou, nocleh, připomínka svátku sv. Jakuba Většího, 

podle něhož byla pojmenována Svatojakubská pouť  
 

středa 26.7.  
Janovice n. Úhl. - Klenová - Javor - Horní Lhota - Radimovy - sv. Bartoloměj (zřícenina 

gotického kostela) - rozcestí Makov - Velhartice, nocleh (25 km), připomínka svátku Anny 
 

čtvrtek 27.7. 
Velhartice - Nemilkov - Keply - Zhůřský lom - Dobrá Voda u Hartmanic, nocleh v poutním 

domě sv. Vintíře (28 km), poutnický koncert a společné zpívání poutníků v kostele sv. Vintíře  

 

pátek 28.7. 
Dobrá Voda - okolo hory Křemelné - Horní a Dolní Báště - Rejštejn - Kašperské Hory, 

nocleh (18 km), možnost návštěvy hradu Kašperka (5 km)  
 

sobota 29.7. 
Kašperské Hory - Stachy - Zvíkov - Vimperk, nocleh (23 km), lze také po červené značce 

přes Javorník, nocleh (29 km)  
 

Pouť vede Dr. Hana Blochová, www.sar-blochova.cz 

Organizační zajištění a platby na místě: Věra Volfová 

Cena ubytování se tvoří, poplatek sdružení za organizaci pouti 30-70 Kč/den. 
 

Ubytování na pouti + poutní knížka celkem 1100 Kč. Ve vlastních spacácích 

na svých karimatkách. V neděli 23.7. je zajištěna v ceně i snídaně. Poplatek 

sdružení se platí podle počtu dnů so - ne = 560 Kč (členové sdružení 240 Kč)  

 

PŘIHLÁŠKY NA POUŤ: 

- do 30.6. mailem na: hana-sar@blochova.cz  

- 1. - 20.7. telefonicky: tel. 724 054 727   

http://www.sar-blochova.cz/
mailto:hana-sar@blochova.cz

