
Hned na několika místech v CHKO Blaník se můžete setkat s blanickými rytíři. Jeden na vás čeká na naučné stezce S rytířem na Blaník.Hned na

Říká se, že každý správný Čech by měl alespoň 

jednou v životě vystoupat na Říp – horu, 

odkud praotec Čech přehlédl českou kotlinu 

a pronesl památnou větu: „To je ona, země 
zaslíbená, mlékem a strdím oplývající.“ Kdyby se 

svými lidmi pokračoval necelých 150 kilometrů

na jihovýchod a místo na Říp vylezl na Velký 

Blaník, určitě by také nešetřil chválou.

Pohled z 638 m n. m. vysoké hory Velký Blaník, 
korunované třicetimetrovou rozhlednou ve tvaru 
husitské hlásky, vás prostě uchvátí. Při pohledu na 
Mladovožicko, Českou Sibiř, Českomoravskou vrcho-
vinu, vrcholky Šumavy či Novohradských hor si mi-
movolně začnete pobrukovat čechomorácké „Tady 
jsme doma, tady je má zem.“ Rozhlédněte se však 
netradičně trochu blíž. Prohlédněte si Louňovice, 
rozeseté kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie, 
Vlašim s pozdně klasicistním zámkem a rozezpíváte 
se naplno, protože „Louky, potok a políčka, z hospody 
hraje pěkná písnička, z hospody hraje pěkná...“

Víte, že na sklonku loňského roku to bylo čtyřicet 
let, kdy byla krajina pod Blaníkem vyhlášena jako 
chráněná krajinná oblast?

KRAJINA JAKO OBRÁZEK

„Mezi čtyřmi národními parky a  26 chráněnými 
krajinnými oblastmi v  České republice má CHKO Bla-
ník výjimečné postavení. Území získalo statut CHKO 
především za účelem ochrany asociativní krajiny, tedy 
krajiny, která spoluutvářela naše 
duchovní dějiny a je přímo spjata 
se vznikem moderního českého 
národa,“ vysvětluje Pavel Pešout 
z Agentury ochrany přírody 
a  krajiny ČR, která bdí 
nad přírodně-kra-
jinářskými i  pa-
mátkovými hod-
notami CHKO, 
stejně jako někdy 
až svéráznou 
mytickou tajem-
ností. Punc tajem-
na dává Velkému 
Blaníku pověst 
o  vojsku spícím 
v hoře, které slovy 
vlastenců 19. sto-
letí,  „vyjede ku 
pomoci, až bude 
národu nejhůře“.

Oslavte čtyřicetiny CHKO Blaník výletem!

Blanický rytíř si letos pro rodiny s dětmi připravil 

deset výletů za zážitky v Kraji blanických 

rytířů! Podíváte se za dobrodružstvím 

nejen na Velký Blaník, za motýly

do Votic, na vlašimský zámek, kde

si budete připadat jako princové

a princezny, ale také do Zruče nad 

Sázavou, kde si můžete vyzkoušet 

všechny dovednosti, které by měl

mít opravdový mladý rytíř!

V  informačních centrech nebo přímo na výletních 
místech dostanete zdarma tištěného průvodce – le-
táček, do kterého budete sbírat razítka.
Na každém z výletů hledejte barevné razítko. Pokud 
nasbíráte za rok 2022 alespoň pět razítek, tedy ab-
solvujete alespoň pět výletů, zaneste letáček uká-
zat do informačního centra ve Vlašimi, Zruči nad 
Sázavou, Voticích, Louňovicích pod Blaníkem nebo 
do Vodního domu u Hulic či Domu přírody Blaníku 
u Kondrace, tak vás odměna nemine!

S rytířem a dětmi za zážitky

AKTUALITY Z TURISTICKÉ OBLASTI A GEOPARKU KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ 2022

pokračování na str. 2



Sledujte na www.blanik.net, co se děje v Kraji blanických rytířů.

CHKO BLANÍK RYTÍŘSKÉ NOVINY

Malému Blaníku zase propůjčuje
jedinečný genius loci torzo kaple 
sv. Máří Magdaleny, připomínající 
kdysi nejvýznamnější poutní místo 
Podblanicka.

Není to „jen“ oku lahodící harmo-
nicky uspořádaná krajina, ve které se 
střídají lesy, louky, pole s  vesnicemi, 
kde ještě mnohdy uvidíte „stavení 
s  lípou za plotem“, co by vás mělo 
přesvědčit k návštěvě nejmenší chrá-
něné krajinné oblasti v  republice. 
Území o  rozloze přes něco málo než 
40 kilometrů čtverečních nabízí kro-
mě turisticky nejoblíbenějších Blaní-
ků hned několik míst, kde si uvědo-
míte, že příroda a  její dary jsou tím 
nejcennějším, co máme. To ostatně 
dobře věděli i  naši předci, kteří na 
řece Blanici, protékající od jihu k se-
veru, rýžovali zlato. Na Roudném, 
na dnešní jihozápadní hranici CHKO, 
vznikl ve středověku důl, který se na 
přelomu 19. a 20. století směle pyšnil 
přídomkem „nejvýnosnější zlatodůl 
Rakouska-Uherska“.

POKLADY PRO KAŽDÉHO

„Velké bohatství krajiny pod Blaní-
kem se skrývá v  mokřadních loukách. 
Tam, kde si většina lidí nabere vodu 

do bot, nachází přírodovědec poklady. 
Prstnatec májový kdysi kvetl v  květnu 
na každé vlhčí louce, později byly louky 
odvodněny a  prstnatce se ztratily. Díky 
pravidelné péči vás zde ale jejich čer-
venofi alové květy znovu potěší. Stejně 
jako v pozdním létě bílé kvítky chráněné 
tolije bahenní,“ připomíná Ivana Křížová 
z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 

a dodává, že kraj pod Blaníkem je do-
movem také vzácným obojživelníkům 
nebo unikátním druhům lišejníků.

Než si nazujete prošláplé pohorky 
a vydáte se prozkoumávat taje a krá-
sy Podblanicka, vydejte se do Domu 
přírody Blaníku, roubenky, postavené 
přímo na úpatí památné hory. Dozvíte 
se zajímavosti o  přírodních rezerva-

cích na vrcholech obou Blaníků, proč 
byla vyhlášena přírodní rezervace 
Podlesí, co je k vidění v přírodních pa-
mátkách Částrovické rybníky a Rybník 
Louňov nebo kde rostou impozantní 
památné stromy. A  také nahlédnete 
do nitra blanické sluje. Sami se mů-
žete přesvědčit, zda už rytíři chystají 
koně a brnění.

Oslavte čtyřicetiny chráněné krajinné oblasti Blaník výletem!

Tajemná, až snová v každé roční době je krajina pod památnou horou Blaník.

Chráněná krajinná oblast Blaník

Přírodní rezervace PR

a přírodní památky PP

1 PP Částrovické rybníky
2 PR Velký Blaník
3 PR Malý Blaník
4 PR Podlesí
5 PP Rybník Louňov

Naučná stezka

S rytířem na Blaník

Památné stromy

Dům přírody Blaníku

Autor:
Jan Vrba, AOPK ČR

VÍTE, ŽE...

 CHKO znamená chráněná krajinná oblast? Velkoplošné zvláště chrá-
něné území určené k ochraně rozlehlejších území s harmonicky utváře-
nou krajinou, charakteristickým reliéfem a  převahou přirozených, resp. 
polopřirozených ekosystémů. Chráněné krajinné oblasti se vyhlašují vlád-
ním nařízením. V současné době je v této kategorii chráněno 26 území.

 Podnět k  vzniku CHKO Blaník vzešel od místních přírodovědců?

Ti také bez nároku na odměnu zpracovali dokumentaci k vyhlášení.
 Za 40 let se v CHKO Blaník podařilo zachovat přes 20 hektarů druhově 

bohatých mokřadních luk? Vznikem CHKO byly uchráněny před rozorá-
ním a odvodněním, v současnosti se díky cílené podpoře každoročně sečou.

 V CHKO platí pro návštěvníky několik omezení?

a) Rozdělávání ohňů v  přírodě v  CHKO je možné jen na vyhrazených 
označených místech – v  CHKO Blaník je vymezené veřejné ohniště 
u Domu přírody Blaníku a v Křížovském lomu.

b) Není možné vjíždět vozidly mimo veřejné cesty, pro parkování použí-
vejte vyhrazená parkoviště.

c) V přírodních rezervacích a přírodních památkách se pohybujte po vy-
značených cestách, v přírodních rezervacích Velký a Malý Blaník platí 
zákaz vjezdu jízdních kol.

 Unikátem CHKO Blaník je lokalita Roudný? Na odkalovacích nádržích 
bývalého zlatodolu Roudný byla v roce 1994 vyhlášena přírodní památ-
ka, která zde chrání především vzácné brouky. Nejvzácnějším je svižník 
písčinný. Lokalitu v uplynulých letech zrekultivoval Český svaz ochránců 
přírody Vlašim.

DŮM PŘÍRODY BLANÍKU t: 731 538 008 | www.dumprirody.cz/blanik
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Nová rozhledna Kalamajka láká k výhledům na Blaník i Ještěd

Loni v listopadu byla na 

Javornické hůře (583 m 

n. m.) otevřena nová 

rozhledna. Necelých 

26 metrů vysoká vyhlíd-

ková věž, vyčnívající na 

zalesněném kopci mezi 

Trhovým Štěpánovem, 

Zdislavicemi a Javorní-

kem, asi 10 kilometrů 

od Vlašimi, dostala 

název Kalamajka.

„Na začátku 20. sto-
letí byla Javornická hůra 
holým kopcem s  dobrým 
rozhledem, který patřil do 
majetku vlašimského kní-
žete Karla z  Auerspergu. 
Když zde v  období první 
republiky probíhaly vo-
jenské manévry, byla na 
vrcholu Javornické hůry 
ve spolupráci vojska a  KČT 
Vlašim vystavěna v  roce 
1931 dřevěná čtyřpatrová 
věž, která měla v  nejvyšší 
části vyhlídkový ochoz se 
zábradlím. Po odchodu 
vojsk pečoval o  věž hajný 
pan Maceška z  hájovny 
Na Pekle. Koncem 30. let 
20. století se ale vyhlídková 

stavba zřítila,“ přibližuje 
osudy první rozhledny na 
Javornické hůře starosta 
Javorníku a  zároveň před-
seda Mikroregionu Český 
smaragd Jiří Čihák.

Další stavbou, která na 
Javornické hůře vyrostla, 
byla v  roce 1941 dřevěná 
triangulační věž němec-
kého wehrmachtu. Dosa-
hovala výšky asi 9 metrů 
a  sloužila později také 
jako rozhledna. 26. ledna 
1955 nevydržela silný vítr 
a zřítila se.

Od roku 2000 začala 
být Javornická hůra cílem 
silvestrovských pochodů. 
O tři roky později se dob-
rovolný svazek obcí Mik-
roregion Český smaragd 
začal zabývat myšlenkou 
vrátit rozhlednu na vrchol 
kopce. Stavět se po dlou-
hých jednáních s  vlastní-
kem pozemku a  shánění 
fi nancí začalo až v květnu 
2021. Do září téhož roku 
vyrostla na Javornické 
hůře vytoužená rozhled-
na. „Stavba vyšla na 7,1 
milionu korun. S  jejím 

fi nancováním pomohla dotace, spo-
luúčast obcí Mikroregionu Český sma-
ragd a  příspěvky dárců,“ dodává mís-
tostarosta Javorníku Ladislav Kopecký.

Nejkratší cesta k rozhledně vede 
z  Javorníku. Doporučujeme zavolat 

alespoň den předem na tel. 734 

362 085 a  domluvit si u  Ladislava 

Kopeckého výpůjčku klíčů. Parko-
vání je možné na návsi v  Javorníku, 
odkud vás k rozhledně dovede nejpr-
ve asfaltka, pak polní a následně lesní 
cesta. Trasa je dlouhá asi 1,3 km, takže 
po zhruba půl hodině stanete před sa-
motnou rozhlednou Kalamajka.

V  jejím tubusu ukryté schodiště 
dovede návštěvníky po vystoupání 
127 schodů na ochoz s  velkými po-
suvnými okny. Jako na dlani budete 
mít Trhový Štěpánov, Vlašim a  okolní 
obce, Vlašimskou pahorkatinu s  Vel-
kým Blaníkem u  Louňovic a  Mezivra-
ty u  Miličína, vrcholy Křemešnické 
vrchoviny (Melechov, Křemešník 
a Stražiště), ale i nedalekou rozhlednu 
Špulku u Lbosína, vodní nádrž Švihov 
(Želivku), při dobré viditelnosti v dálce 
zahlédnete Ještěd. Orientaci při roz-
hledu vám usnadní podrobné popisy 
výhledů s fotografi emi na oknech vy-
hlídkového patra.

www.ceskysmaragd.czRozhledna Kalamajka na Javornické hůře je asi nejmladší rozhlednou v republice.

Velký

Blaník

Třicet metrů vysoká 
rozhledna ve tvaru hu-
sitské hlásky nabízí kru-
hový výhled daleko za 
hranice chráněné kra-
jinné oblasti Blaník a za 
dobré viditelnosti třeba 
až k televiznímu vysílači 
Cukrák nad soutokem 
Berounky s  Vltavou, ji-
hočeskou Kleť nebo na 
rozhlednu na Vysoké 
u Kutné Hory.

Babka

u Zruče nad Sázavou

Zruč nad Sázavou 
a  okolí, vrch Melechov 
u  Ledče nad Sázavou, 
Malý a Velký Blaník, vr-
chy Fiolník u Vlastějovic 
nebo Jordán u Chabeřic 
si můžete prohlédnout 
z  rozhledny Babka 
u  Zruče nad Sázavou. 
Vysoká je 27 metrů, 
na plošinu ve výšce 24 
metrů vás dovede 130 
schodů.

Zámecká věž

ve Vlašimi

Jako vyhlídková slou-
ží válcová věž zámku 
ve Vlašimi. Patří k  pů-
vodním částem hradu 
(dnešního zámku) z po-
čátku 14. století. A  to 
až do výšky druhého 
patra, kde pokračuje 
renesanční nástavbou, 
vzniklou kolem roku 
1600.

Věž Husova sboru

ve Vlašimi

Na požádání je přístup-
ná věž Husova sboru ve 
Vlašimi. Postaven byl 
v  roce 1926 ve funk-
cionalistickém slohu. 
Nabízí pěkný výhled na 
zámek, park a vlašimská 
náměstí.

Václavka

ve Voticích

Čtyřicet pět metrů vy-
soká kostelní věž nabízí 
z  o  deset metrů nižší 
báně rozhled na část 
města pod Čeřenskou 
horou. Při výstupu po 
135 schodech si můžete 
prohlédnout jak kostel-
ní zvony a  funkční ho-
dinový stroj, tak výstavy 
obrazů.

Kolowratská věž

ve Zruči nad Sázavou

Středověká věž ve zruč-
ském zámeckém parku 
sloužila jako hláska 
hradní stráže, dnes na-
bízí interaktivní zábavu 
a výhled na zámek, park 
a  město z  ochozu ve 
výšce 20 m.

Vzhůru k výškám v Kraji blanických rytířů!
Pokud vás zajímá, co všechno vidí ptáci, když přelétají nad šumícími lesy a zelenými loukami Podblanicka,

vystoupejte i na další z rozhleden v Kraji blanických rytířů.



Sledujte na www.blanik.net, co se děje v Kraji blanických rytířů.

NA VÝLET DO VLAŠIMI

Vlašimský zámek ční nad městem 

jako maják, který je už od roku 

1946 spojen s Muzeem Podbla-

nicka. Tehdy se usídlilo „okresní 

museum“, s kořeny sahajícími 

do 80. let 19. století, v západním 

křídle zkonfi skovaného zámku 

a pomohlo tak uchránit aspoň část 

interiéru, když byly do areálu umís-

těny školy. Se vznikem „velkého 

okresu“ Benešov se sice muzeum 

přesunulo v letech 1963–1973 na 

zámek Jemniště, který zachránilo 

před úpravou na prominentní 

„soudružské“ ubytování, ale 

již od poloviny 70. let chystalo 

rekonstrukci vlašimského zámku. 

Postupně investovalo až 70 milionů 

tehdejších korun a v červnu 1988 

otevřelo severní křídlo jako své 

sídlo. A od té doby běží nepřetržitá 

série expozic, výstav, přednášek 

a koncertů, které nabízí muzeum 

jako „kulturní maják“ regionu.

Díky svému zřizovateli Středo-
českému kraji a  spolupráci s  městem 
Vlašim muzeum navíc nabídku stále 
rozšiřuje. Po pokračující rekonstruk-
ci zpřístupnilo v  roce 2001 západní 
křídlo s  expozicí Zrcadlo minulosti, 
která připomíná různé skupiny oby-
vatel regionu. V letech. 2005–2007 
pak přibyla expozice o  vlašimském 
parku, vyhlídková věž i sklepení a ná-

vštěvníky přivítala v  severním křídle 
obnovená „lovecká“ expozice S  přes-
nou muškou. Ta přibližuje historii stře-
lectví a muniční fi rmy Sellier & Bellot, 
která působí ve Vlašimi od roku 1936. 
Zpřístupnění prostor pak v roce 2015 
završila expozice Auerspergové, která 
vám v salonech západního křídla při-
pomene poslední majitele zámku z let 
1744–1945.

MUZEUM PRO UDRŽITELNOU 

BUDOUCNOST

Za zmínku ale stojí, že význam 
dnešního Muzea Podblanicka zřizo-
vaného krajem pro benešovský okres 
roste v posledním dvacetiletí i v  sou-
vislosti s  klimatickou změnou a  vize-
mi udržitelného rozvoje. 
Jako paměťové instituce 
totiž muzea této katego-
rie dokumentují proměny 
společnosti i  přírody re-
gionu od prehistorie do 
současnosti a  bohaté sbír-
ky a  výzkumy informují 
o  dřívějších způsobech 
hospodaření, pěstovaných 
plodinách či typech řeme-
slné výroby. Ale i o zdravot-
ním stavu obyvatel, včetně 
epidemií. Vedle rozsáhlé 
muzejní knihovny se svaz-
ky z historických a přírodo-
vědných oborů je ve vizích 
připomínán i  přednáškový 
sál jako místo setkávání 
skupin obyvatel. Klimatolo-
gové stále více zdůrazňují 
právě význam historických 
a  etnografi ckých sbírek 
a i v této perspektivě zůstává Muzeum 
Podblanicka „majákem regionu“ a dál 
rozšiřuje své fondy. Každoročně zís-
kává předměty od dárců, kteří podle 
svých slov „chtějí, aby se zachovaly pro 
budoucnost“. A muzeum stále doplňu-
je i expozice ve svých dvou pobočkách 
– zámečku Růžkovy Lhotice u Čechtic 
a secesním domě v Benešově na Ma-
lém náměstí čp. 74.

VÝSTAVY, KONCERTY

I PŘEDNÁŠKY

Ve výstavních sálech letos zastih-
nete ještě v  červnu výstavu výtvar-
ného oboru Základní umělecké školy 
Vlašim, která ukazuje práce mladých 
tvůrců zvládajících různé techniky. 

V  červenci a  srpnu pak zveme menší 
i  větší návštěvníky na výstavu Svět 
kostiček, na které najdete modely ze 
stavebnice Lego a v herní části můžete 
sami projevit svojí fantazii. Ve vlašim-
ském zámku jako svém hlavním sídle 
pořádá muzeum prakticky celoročně 
kromě výstav i připomínané koncerty 
a přednášky.

www.muzeumpodblanicka.cz

Muzeum ve vlašimském zámku je od roku 1946 „majákem regionu“

Vlašimský zámek je sídlem Muzea Podblanicka už třicet čtyři let.

Zámecká kaple sv. Vincence vás přenese hned do několika staletí. Štuková výzdoba vznikla kolem roku 1600, 

oltář v 70. letech 18. století a stropní malby v roce 1849.

V expozici S přesnou muškou si můžete prohlédnout palné zbraně 

a připomenout historii muniční fi rmy Sellier & Bellot.



4 | 5 NA VÝLET DO VLAŠIMI

Pečlivě udržovaný přírodně-

krajinářský vlašimský zámecký 

park s Čínským pavilonem, 

pseudogotickými branami, 

sochami, meandry řeky Blanice 

a romantickými zákoutími patří 

k nejkrásnějším v republice.

Že už jste tu na procházce byli 

a říkáte si, že vás nemůže nic 

překvapit? Pak vyzkoušejte 

prohlídkový okruh s průvodkyní 

z Podblanického infocentra.

Provede vás nejkrásnější částí par-
ku, seznámí s historií této oázy zeleně 
uprostřed města i s historií zámku 
a  hlavně – má klíč od romantických 
staveb, inspirovaných antikou, goti-
kou, orientem a přírodou. Podíváte se 
třeba právě do interiérů Čínského pa-
vilonu nebo Starého hradu. Procházka 
trvá asi 90 minut, cestou můžete obdi-
vovat rozmanitou krásu přírody snou-
benou s romantickou historií.

Nově nabízí Podblanické info-
centrum prohlídky parku na kolo-

běžkách. Nečekají se od vás žádné 
sportovní výkony, po cestičkách vy-
sypaných štěrkem si park projedete 
s  průvodkyní volným tempem na 
elektrokoloběžkách. Podíváte se ke 
břehům řeky Blanice, budete obdi-
vovat mosty parku i  jeden z  altánů 
– Motýlí. O  výklad a  vstupy do ro-
mantických staveb nepřijdete. Na 
koloběžce stihnete vše, a ještě si uži-
jete spoustu legrace.

Na prohlídkové okruhy (ať už pěšky 

či na koloběžce) můžete vyrazit:

 květen, červen, září – víkendy
 10:30, 12:30 a 14:30

 červenec a srpen – každý den
 10:30, 12:30 a 14:30

 Koloběžky je nutné předem objed-
nat na t: 317 847 207.

Pokud se rozhodnete nevyužít 
služeb průvodkyně z Podblanického 
infocentra, nechte se od zámku vést 

pětikilometrovou naučnou stezkou.  
Jejích osmnáct zastavení vás seznámí 
s kulturními památkami a přírodními 
hodnotami parku. 

Děti v parku potěší nejen dětské 

hřiště a hravá zastavení stezky, ale 
také hra Dupy dup aneb Dupeme po 
parku s ježkem Kubou. 

Při procházce či projížďce parkem 
vám možná vyhládne. Nemusíte cho-
dit daleko, posvačit můžete přímo 
v parku.

V Podblanickém infocentru si ob-
jednejte piknikový koš plný dobrot! 
Vybírat můžete ze dvou menu kom-
binujících bagety a štrůdl nebo panini 
a koláče. V košíku budete mít připra-
venou ještě limonádu, kávu a čaj.

Piknikování stojí 350 korun, na koš 
a deku vybírá infocentrum vratnou zá-
lohu ve výši 500 korun. Piknikový koš 
je třeba objednat alespoň jeden den 
předem na t: 317 847 207.

www.vlasimskypark.cz

Užijte si zámecký park ve Vlašimi při procházce, piknikování i na koloběžkách

Na koloběžkách se během devadesátiminutové projížďky podíváte i k Motýlímu altánu. Piknikový koš si objednejte v Podblancikém infocentru.

Sedm let herec Lukáš Hejlík obráží 

české luhy a moravské háje a na 

svém facebookovém profi lu přináší 

tipy, kam se můžete s důvěrou 

vydat na jídlo, pivo, víno nebo 

kafe. Navštívil přes 1 500 podniků, 

z nichž více než dvě třetiny do-

poručuje v Gastromapě, aplikaci, 

která vám poradí, kam se vydat 

za dobrým jídlem. Protože slovy 

Lukáše Hejlíka:  „Někdy je lepší si 
za jídlem trochu zajet, než se hodně 
spálit.“ Pokud dáte na doporučení 

kulinářského průvodce a zajedete 

do Vlašimi, rozhodně se nespálíte.

Jestliže je gastrozážitek hlavním cí-
lem vašeho výletu, zajděte si na oběd 
nebo večeři do burgerové restaurace 
Továrna na Husově náměstí. Na-
jdete ji ve stylově zrekonstruované 
bývalé továrně. Vybírat můžete přede-
vším z  široké nabídky burgerů, která 
nezapomíná ani na vegetariány a děti, 

salátek a hranolky z lokálních brambor 
jsou samozřejmostí. Je libo Vidláka, 
Kozáka nebo Pana slaninu? Nebo radši 
zůstanete u  klasiky v  podání Továrna 
burgeru nebo Bacon Cheeseburgeru?

Jestli vás spíš honí mlsná, vyzkou-
šejte Sympl, bistro v Havlíčkově ulici, 
které připravuje to, co má samo rádo, 
ať jsou to snídaně, celodenní svačiny 

nebo obědy v miskách: pestrobarevné 
svěží bowls, nadupané tortilly nebo 
nápadité saláty.

Pokud patříte mezi milovníky kávy 
a  sladkého, určitě nesmíte minout 
Kafárnu v  Nádražní ulici. Vychutnáte 
si výběrovku a k ní vyhlášenou tarta-
letku nebo další z domácích zákusků. 
V létě určitě neodoláte luxusní za po-

moci tradičních italských řemeslných 
zmrzlinových výrobníků ručně vyrá-
běné zmrzlině.

Už se vám sbíhají sliny? Tak hurá 
na oběd nebo alespoň svačinu do 
Vlašimi!

Za tipy a fotografi e děkujeme
Lukáši Hejlíkovi

Továrna, Sympl a Kafárna – vychutnejte si vlašimské gastrozážitky

Ve vlašimské Továrně se můžete zakousnout do 

skvělého burgeru a vychutnat si pivo z pelhřimov-

ského pivovaru Poutník.

Tartaletka z bílé čokolády a batchbrew oslovily 

Lukáše Hejlíka natolik, že Kafárnu zanesl do své 

Gastromapy.

V bistru Sympl si pochutnají i strávníci dávající 

přednost alternativním stylům stravování.



VÝLET DO ZRUČE NAD SÁZAVOU RYTÍŘSKÉ NOVINY

Sledujte na www.blanik.net, co se děje v Kraji blanických rytířů.

Ze všech měst v Posázaví má Zruč nad Sázavou ten nejromantičtější zámek, 

který navíc nabízí spousty kratochvílí pro rodiny s dětmi, od zábavné stez-

ky pro malé rytíře až po Svět kostiček a panenek. Zruč se také může pyšnit 

velkým dětským hřištěm, dopravním hřištěm a kuličkovou dráhou.

O tom, že Zruč nad Sázavou patří k nejvyhledávanějším výletním cílům rodin 
s dětmi všeho věku se přesvědčila i Kamila s Radimem a jejich dvě děti – šes-
tiletá Ivanka a devítiletý Patrik. Podívejte se, co všechno během jednoho dne 
zažili a jak si Zruč užili na 100 procent! www.zamek-zruc.cz

Máte jen jeden den na výlet s rodinou? Rozhodně se vydejte do Zruče nad Sázavou

9:30
Lehce po deváté hodině jsme zapar-
kovali na parkovišti pod zámkem. 
Naše první kroky vedly do infocentra, 
kde jsme si zakoupili vstupenky na 
Malý prohlídkový okruh a  do Světa 

kostiček a  panenek. Průvodcem na 
čtyřicetiminutové prohlídce interiéry 
zámku situovanými do začátku minu-
lého století nám byl sympatický Ondra.

9:45
Poté, co se děti přeměřily ve vstupní 

hale s rytířem v brnění, hlavně nás, do-
spělé, zaujal rytířský sál, dnešní zelená 

jídelna, spojená mostkem přímo se 
zámeckým parkem. Prostřený stůl nás 
přenesl do konce 19. století, měli jsme 
pocit, že baron Adolf Schebek s  chotí 
Emmou co nevidět zasednou ke slav-
nostnímu obědu.

9:50
V  zelené jídelně jsme se zaposlouchali 
do jednoho z  posledních hrajících or-
chestrionů. Orchestrion pochází z roku 
1885 a umí zahrát 12 melodií. Věděli 
jste, že původní název orchestrionu je 
automatofón? Procházka zámkem byla 
jak živá učebnice stavebních slohů – 
každá z  místností je totiž zařízená v  ji-
ném slohu, takže zde natrefíte na anti-
ku, baroko i secesi.

10:30
Díky Ondřejově důvtipu si prohlídku 
zámku užily i  děti. Na zámecké půdě 
byly ale doslova nadšené. Mezi trámy, 
okénky a  v  zákoutích na ně čekal po-
hádkový svět – Svět kostiček a  pa-

nenek. Tolik panenek pohromadě 
Ivanka neviděla ani v hračkářství. Por-
celánové, papírové, látkové, celuloido-
vé i plastové panenky pocházejí nejen 
z Česka, přicestovaly i z Ameriky nebo 
z Japonska.

11:00
Zatímco panenky bavily hlavně Ivanku, 
další část Světa kostiček a  panenek si 
užily obě děti. Po prohlídce nejrůzněj-
ších modelů ze stavebnice Seva jsme 
je od herního koutku se stavebnicí ne-
mohli odtrhnout. Nebo nechtěli – i my 
dospělí jsme se rádi prostřednictvím 
legendární stavebnice vrátili do dět-
ských let.

13:00
Po obědě na terase Hotelu Zruč, který 
disponuje nejen menu, z  něhož si vy-
berou i  děti, ale také velkým dětským 
koutkem, jsme se prošli po kouzelném 
zámeckém parku. Narazili jsme na in-
fopanel stezky k  rozhledně Babka, 
kterou jsme se rozhodli nechat na příští 
návštěvu. Hlavně proto, že trasa k  roz-
hledně je dlouhá 6,8 km a rádi bychom 
ji absolvovali už od začátku stezky – od 
vlakového nádraží.

13:40
Ve Zručském dvoře jsme narazili na 
půjčovnu elektrokol. Respektive na 
kola, která vraceli výletníci, kteří byli na 
projížďce po Zručské cyklostezce. Ta 
měří 3,8 km, a  podél řeky Sázavy spo-
juje starou Zruč s novou. Kola je nutné 
objednat 48 hodin předem. Poté, co si 
děti vyzkoušely velikost, jsme si zamlu-
vili dvě dospělácká a  dvě dětská hned 
na příští sobotu… Do Zruče se vrátíme 
dřív, než jsme původně plánovali…

14:25
Děti zlákala stezka vinoucí se zámec-
kým příkopem. Nese jméno rytíře 

Miloty z  Kolowrat a  je stylizovaná 
v  duchu středověké výchovy mladých 
rytířů. Děti si vyzkoušely hod sekyrkou, 
lukostřelbu nebo šplh na totem. V  in-
focentru dostaly za svou snahu glejt 
rytíře Miloty.

15:40
Den ve Zruči jsme zakončili piknikem 
v  parku se zámkem v  zádech. Ráno 
nám v  infocentru poradili objednat si 
deku a  koš dobrot ve ZRUČných dob-
rotách, a byla to rada nad zlato! Při do-
mácí limonádě, kávě a  zákuscích děti 
do turistických deníků nalepily znám-
ky, které jsme si koupili v  infocentru, 
a hodnotili jsme dnešní den. Zruč ob-
stála. Ověřeno rodiči. I dětmi.

Kolik nás to stálo?
Parkování pod zámkem na celý den 0 Kč
Malý zámecký okruh – rodinné vstupné 270 Kč
Svět kostiček a panenek – rodinné vstupné 190 Kč
Zábavně-naučná stezka rytíře Miloty z Kolowrat – 2 děti 100 Kč
Oběd v Hotelu Zruč – menu pro 4 lidi vč. nápojů 680 Kč
(může se lišit dle aktuální nabídky na www.hotel-zruc.cz)
Piknik v parku 505 Kč
(může se lišit dle nabídky na www.zrucnedobroty.cz)

Rodinný výlet celkem: 1 745 Kč



Jen loni dalo důvěru službám 

Půjčovny lodí Samba na řece 

Sázavě 45 000 vodáků, od začína-

jících, přes rodiny s dětmi, party 

kamarádů až po zkušené vodácké 

pardály. Ty všechny láká Sázava, 

konkrétně její střední část, vyme-

zená dvěma peřejnatými úseky – 

shora legendárními Stvořidly a na 

spodním úseku peřejemi mezi 

Krhanicemi a Pikovicemi.

Mezi těmito dravějšími úseky, 
vzdálenými od sebe 120 kilometrů, 
je ale Sázava krotká a rozvážně se kli-
katí středočeskou krajinou. Pomalejší 
plavba, zpestřená jezy, vám dá dosta-
tek času vychutnat si krásy středního 
Posázaví.

„Při plánování dovolené na vodě 
máte na výběr hned z několika variant 
plavby od jednodenního výletu až po 
osmidenní plavbu po téměř celé splav-
né Sázavě. Naše půjčovna nabízí ně-
kolik typů plavidel, od jednomístných 
kajaků pro osamělé vlky, přes plastové 
kánoe, po nafukovací rafty,“ radí Marti-
na Vyšatová, se kterou se setkáte v lo-
děnici v Českém Šternberku.

SÁZAVA NEJEN NA JEDEN DEN

Jednodenní klasikou pro začínající 
vodáky či rodinky s dětmi je třináctiki-
lometrová trasa z Kácova do Českého 
Šternberka se třemi jezy, které je mož-
né splout, ale i přenést. Po cestě mů-
žete obdivovat okolní přírodu a určitě 
potkáte nutrie či bobry, kteří si budují 
svá díla na březích. Po závěrečném 
pádlování před loděnicí ve Šternber-
ku je pro vodáky odměnou výhled na 
hrad Český Šternberk, který se tyčí nad 
Sázavou.

Ledeč nad Sázavou je startova-
cím místem pro vícedenní plavby. 
Řeka je zde živější a  koryto užší než 
na středním toku Sázavy. Pro přespá-
ní můžete využít kemp Horka, který 
je po řece vzdálený od Ledče 20 km. 
Při plavbě z  Horky určitě udělejte za-
stávku ve Zruči nad Sázavou, klidně 

u  mola přímo pod zámkem. Nevy-
nechejte návštěvu Vodáckého mu-

zea, kde se dozvíte, jak a v čem se na 
vodu jezdilo za starých časů, můžete 
obdivovat staré typy různých plavi-
del nebo si prohlédnout model řeky 
s tekoucí vodou. Před muzeem se mů-
žete pohoupat v originálních vodác-
kých houpačkách. V  bývalé zámecké 
sýpce se ukrývá interaktivní expozice 
Příběh řeky Sázavy. Dozvíte se napří-
klad, kdo byl hamerník a k čemu vše-
mu naši předci využívali vodu z  řeky.

Dvoudenní plavbu můžete ukon-
čit po 16 km na Omaze (Zliv) nebo 
o 4 km dál v Kácově, lákajícím na pivo 
Hubertus.

TIPY PRO HRAVĚJŠÍ DUŠE

Sázavu lze splout i  na méně tra-
dičních plavidlech. Už jste vyzkoušeli 
SUPy? Ocení je hlavně hravější duše 
toužící otestovat svoji rovnováhu. 
Řeč je o  paddleboardech (Stand Up 
Paddle), které má Půjčovna lodí Sam-
ba nově v  nabídce. „Pro vyzkoušení je 
vhodná klidnější voda, například u  lo-
děnice v Českém Šternberku či v kempu 
Horka. Odvážnější si mohou troufnout 
na tekoucí vodu a SUP si vypůjčit třeba 
na jednodenní plavbu z Kácova do Čes-

kého Šternberka nebo z  Horky do Zlivi 
k pláži Omaha. Na paddleboardu se dají 
sjíždět i jezy, a to v kleče. Tady se ale roz-
hodně vyplatí opatrnost a také vodácká 
helma na hlavě,“ doplňuje Martina ze 
Samby.

Vodácký sortiment rozšířila půj-

čovna o  koloběžky. Na 
chuť jim můžete přijít 
při kratších výletech 
kolem Českého Štern-
berka, při sjezdu z Drah-
ňovic do Českého Štern-
berka nebo z  kempu 
Horka do Zruče nad Sá-
zavou. Šumění řeky vás 
bude provázet při celo-
denních koloběžkových 
výletech mezi Horkou 
a  Chabeřicemi a  Sáza-
vou a  Zlenicemi. Kolo-
běžky vám půjčovna po 
předchozím objednání 
doveze do kterékoli z lo-
děnic na řece. Pro pře-
sunutí se kolem Sázavy 
jinak než po vodě nebo 
za pomoci koloběžek 

můžete využít motoráček, legendární 
Posázavský Pacifi k, jehož trať lemuje 
prakticky celou Sázavu a u každé z lo-
děnic Samby je vlaková zastávka.

Více informací najdete na webu

www.pujcovna-lodi.cz
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Nejen na kánoích a raftech. Řeku Sázavu si užijete i na SUPech nebo koloběžkách

U zámku ve Zruči nad Sázavou se vyplatí přirazit ke břehu. Navštívit můžete dva prohlídkové okruhy, vyhlídkovou Kolowrat-

skou věž, Vodácké muzeum nebo expozici Příběh řeky Sázavy. Nebo posedět hned ve dvou cukrárnách v areálu zámku.

Paddleboardy na Sázavě jsou čím 

dál tím oblíbenější. 
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VOTICE JAKO MALOVANÉ RYTÍŘSKÉ NOVINY

Sledujte na www.blanik.net, co se děje v Kraji blanických rytířů.
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Prvním zastavením prohlídkového okruhu je budova staré radnice z roku 1830. Kašna uprostřed náměstí byla 

postavena o 55 let později.

Město Votice skrývá řadu zajíma-

vých historických památek. Pojďte 

se o tom přesvědčit a vydejte se 

s námi na dvoukilometrovou pro-

cházku městem, při které navští-

víte nejen vyhledávané turistické 

cíle, ale i místa opomíjená.

Procházku začněte v  Turistickém 
informačním centru na Komenského 
náměstí, kde je pro vás připravena 
mapka s vyznačeným okruhem. Maji-
telé chytrých telefonů mohou využít 
i  mobilního průvodce prohlídkovým 
okruhem, ve kterém jsou připraveny 
základní informace o jednotlivých za-
staveních a historické fotografi e míst.

A  co cestou uvidíte? Prohlédnete 
si tři votické kostely – farní, klášter-
ní a  husitský. Seznámíte se s  historií 
starého a  nového zámku. Dozvíte se, 
ve kterých místech žila před druhou 

světovou válkou židovská komunita 
a  kde se nachází starý židovský hřbi-
tov. V  bývalém klášteře sv. Františka 
z  Assisi pak můžete navštívit řadu 
zajímavých expozic a  výstav, které 
zaujmou dospělé i  děti. Poslední za-
stavení okruhu vás zavede na bývalý 
františkánský hřbitov ke kopii jeruza-
lémské kaple Božího hrobu.

Pokud se na procházku chystáte 
s dětmi, určitě si v informačním centru 
vyzvedněte i  hrací kartu hledací hry 
Putování po Voticích s  knížetem 

Václavem. Questing neboli hledačka 
vás prohlídkovým okruhem provede 
zábavnou formou prostřednictvím 
krátkých veršů. Děti se cestou zabaví 
při plnění úkolů a  hledání odpovědí 
na otázky. A  za vyluštění tajenky je 
pak v klášteře čeká malá odměna.

www.mkcvotice.cz

Památky přiblíží nový prohlídkový okruh

Odpočinek na novém biokoupališti, projížď ka na in-linech 

po zrekonstruovaném ovále, prohlídkový okruh, tajemná naučná stezka 

za místními pověstmi, tikající funkční hodinové stroje ve votickém 

klášteře, prohlídky galerií, ale i kafíčko v kavárně na náměstí nebo dobrý 

oběd U Modré kočky nebo na Starém světě. Votice nabízejí bezpočet 

zážitků. Stačí si jen vybrat!

Průvodce 
prohlídkovým okruhem:

Votice nabízí bezpočet zážitků. 

Jaký si vyberete vy?
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Po dubnové výstavě Nebe bylo plné hvězd, která 

připomíná nechvalně známé akce K a Ř, jejichž cílem 

byla likvidace řeholních řádů a následně i klášterů 

v bývalém Československu, budou klášterní chodby 

až do konce školního roku patřit pracím výtvarného 

oboru votické základní umělecké školy.

Obrazy si budete moci prohlédnout i  v  červenci, a  to 
díla benešovského malíře Dušana Filipa Škráška. Jsou inspi-
rované tajemstvím vesmíru a přírody.

„Od srpna do poloviny září zaplní výstavní prostory výsta-
va 30 let s řemesly, která se uskuteční u příležitosti třicátého 
výročí založení Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel 
Praha. Těšit se můžete na ukázky mnoha řemesel. Uvidíte 
paličkované a šité krajky, ruční tkaní, výrobky z šustí a slámy, 
drátované výrobky, oděvy a  doplňky z  batiky, patchworku 
a výšivky,“ zve do kláštera Petra Líznerová z Městského kul-
turního centra Votice.

Podzim bude v klášteře patřit výstavě díla Karla Fran-

ty, který působil jako ilustrátor dětských časopisů Ohníček 
a  Sluníčko, ilustroval řadu dětských knih a  byl autorem 
oblíbených komiksů Malý Vinnetou a Strašidélko Kuk. Jako 
výtvarník se také podílel na několika animovaných fi lmech 
a věnoval se i známkové tvorbě. Za svou výtvarnou tvorbu 
získal řadu ocenění.

Každý prázdninový nedělní podvečer můžete na raj-
ském dvoře kláštera zhlédnout jednu z hraných či loutko-
vých pohádek Pohádkového léta. Středeční večery budou 
patřit letnímu kinu.

Aktuální přehled výstav i program letního kina najdete 
na webových stránkách www.klaster-votice.cz.

V klášteře zalistujete

Ohníčkem i Sluníčkem

Stálé expozice kláštera

Vlastivědné muzeum Voticka

Rozsáhlé muzeum vás seznámí nejen s  historií města a  jeho 
okolím. Součástí muzea je i geologická expozice geoparku Kraj 
blanických rytířů i prostor pro sezónní regionální výstavy.

Kolektivizace českého venkova 

Expozice přibližuje osudy soukromých zemědělců v průbě-
hu násilné kolektivizace českého venkova. Jedna z místnos-
tí, v níž tehdy příslušníci StB prováděli výslechy, je upravena 
do autentické podoby.

Expozice historických kočárků a panenek

Prohlédněte si kočárky z  let 1900 až 2000 z  rozsáhlé sbír-
ky Anny Čermákové z Benešova. Doplňují je asi dvě stovky 
panenek, včetně tzv. reborn panenek, připomínajících rea-
listická miminka.

Ze života františkánů

V  kapli, mnišské cele a  knihovně si připomenete původní 
obyvatele kláštera – řeholníky františkánského řádu. V kapli 
zaujmou zrestaurované mariánské fresky.

Galerie obrazů Vladislava Kasky

Jednu z chodeb kláštera zdobí podstatná část díla akade-
mického malíře Vladislava Kasky, představitele tzv. imagi-
nativního realismu.

Galerie sv. Františka

Velkoformátová plátna, ale i sochy s náboženskou temati-
kou jsou vystaveny v Galerii sv. Františka. Umělecké před-
měty jsou za pomoci fi nančních sbírek Spolku Za záchranu 
kláštera sv. Františka ve Voticích postupně restaurovány.

Votický klášter láká na stálé expozice i sezónní výstavy.

turistické zajímavosti

Klášter sv. Františka z Assisi ve Voticích

Boží hrob

Židovský hřbitov

Kostel sv. Václava s vyhlídkovou věží Václavka

Vyhlídka na Polském vrchu

Motýlárium a Starý sad

Biokoupaliště

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kde se ve Voticích občerstvit?

Restaurace U Modré kočky
www.votice-ubytovani.cz, t: 733 335 961
Restaurace T-sport
www.tsportvotice.cz, t: 728 033 612
Vinárna U Krbu
FB: Vinárna U Krbu, t: 605 591 662
Hospoda Na Hřišti
www.hospodanahristi.webnode.cz, t: 606 660 700

1.

2.

3.

4.

Zájezdní hostinec Starý svět na Americe
www.stary-svet.cz, t: 734 133 038
Kavárna Café Blesk
www.cukrarnavotice.cz, t: 602 111 415
Kinokavárna Klára Café
FB: Klára Café, t: 773 938 192
Kavárna u Bosorky
FB: Kavárna u Bosorky, t: 736 240 914
Cake & Café Lucie
FB: Cake&Cafe Lucie, t: 605 299 880

5.

6.

7.

8.

9.



Zveme vás na výlet za zapomenutými 

sklárnami podle nové knihy Milana 

Štědry Zaniklé sklářství na Podblanic-

ku. Pozapomenutá historie barokních 

lesních sklářských hutí na Podblanicku 

předcházela dnes mnohem slavnějším 

sklárnám v Sázavě. Pozůstatky dvou 

z nich najdeme poblíž Načeradce, 

připomínají je místní názvy.

Malé sklářské hutě se stěhovaly po 
dvaceti až třiceti letech krajinou ze-
jména za dřevem, které dokázaly spo-
třebovat z dalekého okolí a výrazně tak 
proměnit okolní krajinu. Naštěstí lesy 
v této oblasti dorostly, a tak se může-
me těšit na procházku lesnatým kop-
covitým terénem s mnoha prameništi.

DVĚ SKLÁRNY U SLAVĚTÍNA

Obec Slavětín najdete asi 4,5 km 
na jih od Načeradce pod Řísnickým 
vrchem. První skelná huť tu byla za-
ložena v  roce 1717. Zdejší skláři do-
dávali skleněné polotovary do severo-
českých skláren k dalšímu zpracování. 

Huť skončila zhruba po dvaceti letech 
provozu pro nedostatek dřeva, ale 
pravděpodobně i z důvodu hospodář-
ské krize, při níž zanikla řada dalších 
hutí v regionu. Na jejím místě byl zří-
zen dvůr.

V  roce 1797 byla postavena nová 
sklárna v  lesích, v  místech, kde dnes 
stojí myslivna (Huť, Huťský rybník). 
Nepracovali zde místní lidé, ale pře-
šli sem skláři z  jiných hutí. Sklárna 
vyráběla lahve pro potřeby pivovaru 
v  Načeradci. Huť byla v  provozu 30 

let, ale potýkala se s velkými obtížemi, 
zejména s  nedostatkem dřeva, které 
se provozovatel snažil získat na Mla-
dovožicku a Pacovsku. Slavětínská huť 
defi nitivně zanikla ve stejné době jako 
ostatní sklárny v okolí v důsledku změ-
ny technologie – vytápění pecí uhel-
ným plynem, který byl značně levnější 
oproti tradičnímu otopu dřevem.

PALČICE

Sklárnu založili v  roce 1796 skel-
mistři ze zaniklé huti v  Košeticích. 

Skelmistr Nachtmann se specializoval 
na výrobu luxusního barevného skla 
a výrobu ozdobných nádob z pavučin-
kového skla. V  roce 1850 ve sklárně 
pracovalo asi 40 osob.

Na místě hutě v Palčicích stojí bu-
dova bývalé fl usárny (výrobny pota-
še). V mapě se místo nazývá „U hutě“.

Sledujte na www.blanik.net, co se děje v Kraji blanických rytířů.

Stáhněte si aplikaci Geopark Kraj bla-

nických rytířů a vydejte se na některý 

z výletů za poznáním historie planety 

Země a regionu zároveň. Jako ochut-

návku jsme pro vás vybrali cyklistický 

výlet okolím Blaníků. Navštívíte místa, 

kde se v minulosti těžily nerostné 

suroviny jako například uhlí a červený 

pískovec u Chobotu, rudy u Hradiště 

či stavební kámen na Křížovské hůře. 

Do historie nahlédnete v románském 

kostele v Libouni, na místě bývalého 

přemyslovského hradiště v Hradišti 

a v Louňovicích pod Blaníkem, kde 

do husitských válek stával klášter 

premonstrátek.

Začít můžete kdekoliv na trase, 
ale doporučujeme se na cestu vydat 
od Domu přírody Blaníku. Snadno tu 
zaparkujete, můžete se tu občerstvit, 
ale hlavně si prohlédnete volně pří-
stupnou expozici s  modelem krajiny, 
ukázkami hornin a  animací vzniku 
blanické brázdy a Blaníků. Pak budete 
dokonale připraveni na expedici za 
zkamenělými světy.

První zastávka je v  Křížovském 

lomu, kde se těžila hornina, ze které 
je dvojvrší Blaníků – blanická ortorula. 
Jak tato hornina vznikla, vám prozradí 
bába Metamorfa na informačních pa-
nelech. V lomu je prima posezení, ale 
pozor, máte před sebou ještě celou 
cestu.

Velký Blaník objedete přes půvab-
nou vesničku Lesáky až do Louňovic 
pod Blaníkem, kde se uličkami kolem 
zdi bývalého kláštera propletete až 
k základní škole. Pokud vás baví kame-
ny, hrozí, že dál už nedojedete, proto-
že na dvoře školy najdete kamennou 

mapu – zmenšeninu České republiky 
poskládanou z  hornin. S  použitím 
chytrého mobilu a  aplikace na čtení 
QR kódů tu můžete strávit i  nejednu 
příjemnou hodinku plnou bádání.

Pokud se dokážete odtrhnout od 
mapy, projedete kolem krásné pivo-

varské lednice se zabudovaným ne-
použitým základním kamenem k  Ná-
rodnímu divadlu směrem na Libouň. 
Za vyšlapání „výživného“ kopce bu-
dete odměněni senzačním výhledem 

na Blaník.
V Libouni přibrzděte na návsi. Kro-

mě jedinečné rotundy sv. Václava si 
všimněte nenápadné hadcové skal-

ky. Na ní jsou vysazeny vzácné rost-
liny, které rostou jen na této hornině. 
Více prozradí infopanel.

Teď vás čeká trošku „drsnější“ výš-
lap na hřeben Hřiva. Za vaši dřinu 

může křemenná žíla, díky které celý 
hřeben odolal erozi až dodnes. Snad 
to křemeni odpustíte, až na vrcholu 
kopce uvidíte, jak je krásný, zbarvený 
do červena díky výskytu kovových 
rud.

Odtud už jedete konečně z kopce, 
a to za uhlím do Chobotu. Promiňte, 
ale tady musíte zapojit fantazii, proto-
že po bývalém uhelném dole tu není 
ani památky. V aplikaci najdete aspoň 
obrázek.

Za Nesperskou Lhotou si uděláte 
malou odbočku k  bývalému lůmku 
Kupsova skála, kde v  předjaří nád-
herně kvetou a voní chráněné lýkovce 
jedovaté.

V  Hradišti na vás dýchne historie 
(snad) přemyslovského hradiště. Po-

kud budete bedlivě sledovat puntík 
v  aplikaci, tak najdete i  středověké 
odvaly po těžbě železné rudy. Ta se 
zpracovávala v huti v nedaleké Polán-

ce, což je poslední zastavení trasy. Za 
mostkem přes potok si můžete jako 
suvenýr najít kousek strusky.

Stáhněte si aplikaci

geovýlety!

Cyklovýlet za zkamenělými světy okolím Blaníků

Více podrobností o sklárnách na Podblanicku se 

dočtete v této knize.

GEOPARK KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ RYTÍŘSKÉ NOVINY

S novou knihou za zaniklými sklářskými hutěmi u Načeradce

ZANIKLÉ SKLÁŘSTVÍ

NA PODBLANICKU

MILAN ŠTĚDRA

21. samostatná příloha

Vlastivědný časopis

Slavětín, skelná huť podle kresby z 19. století

délka: 33 km
náročnost: střední
typ trasy: horské či trekové kolo
povrch: asfaltové, lesní a polní cesty
start i cíl: Dům přírody Blaníku

Křížovský lom je unikátní geologickou lokalitou a místem výskytu vzácných rostlin i živočichů.
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Rádi byste si z dovolené nebo 

výletu přivezli něco na památku? 

Nebo chcete obdarovat blízké? 

Pak hledejte výrobky s logem 

regionální značky KRAJ 

BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální 

produkt®. Oranžová helmice je 

zárukou kvality a dobrého původu 

z kraje pod Blaníkem.

„Systém značení regionálních pro-
duktů, služeb a zážitků slouží k podpo-
ře místních producentů, ekonomické 

a  ekologické udržitelnosti venkova, 
ale také ke zviditelnění našeho kraje,“ 
vysvětluje koordinátorka regionální 
značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ re-
gionální produkt® Eva Albertová s tím, 
že regionální značkou se může po-
chlubit 38 regionálních výrobců, 
2 provozovatelé služeb a certifi kovány 
byly také 2 zážitky. Někteří z výrobců, 
například Podblanické uzeniny nebo 
Šternberské koláče, byli před deseti 
lety mezi prvními úspěšnými žadateli 
o značku.

Regionální výrobky zakoupíte buď 
přímo u  výrobců v  jejich provozov-
nách, nebo formou prodeje ze dvora 
nebo třeba v Ekoobchodu v paraZOO 
ve vlašimské Pláteníkově ulici.  „Z dob-
rot nabízí medy z  Podblanicka, ale 
také Starokácovskou medovinu nebo 
Švihovská piva. Širší je sortiment dár-
ků – od knížek Jaroslavy Pospíšilové, 
stavebnice loutek Evy Houdkové, přes 
dřevěné výrobky značky Travera Veroni-
ky Slukové, dřevěné hlavolamy Oldřicha 
Jahodáře a výrobky z Galerie na drátku 

Jany Gilchrist po budky a domečky pro 
živou přírodu od ČSOP Vlašim,“ dodá-
vá koordinátorka značky. Regionální 
výrobky zakoupíte ale také například 
v návštěvnickém středisku Vodní dům. 
Nakupovat můžete i  on-line, a  to na 
www.eko-obchod.cz.

Kompletní nabídku regionální 
značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ re-
gionální produkt® včetně kontaktů na 
výrobce najdete na:

www.regionalni-znacky.cz/

kraj-blanickych-rytiru

Přivezte si z výletu nebo z dovolené dobroty nebo dárky s příběhem

Pokud se vám po cestě po nejstarší 

a nejdelší české dálnici mezi 

Prahou a Brnem začne lepit jazyk 

na patro, vyhlížejte exit na 66. 

kilometru. 45 minut od Prahy 

a něco málo přes hodinu od Brna, 

na dohled od vodní nádrže Švihov 

(Želivka) se ocitnete v takovém 

malém Beneluxu. Už druhým 

rokem totiž v Němčicích vaří pivo 

advokátka Anna a softwarový 

inženýr Martijn, a to podle starých 

holandských a belgických receptur. 

Pokud máte statut spolujezdce, 

jste ve výhodě, ale i přesto, že 

svíráte volant, vyberete si. A alko 

pivo vám zabalí na doma.

Bývalý statek 
uprostřed vsi se 
sice poměrně rych-
le změnil na mini-
pivovar s  pivním 
klubem, farmář-
ským obchodem 
a  ubytováním, ov-
šem v  tu nejméně 
vhodnou dobu, 
kdy podnikání vinou koronaviru do-
stávalo pořádně „na frak“. Šviháci se 
ale otřepali a „jedou“ dál, optimisticky 
vyhlížejí novou sezónu.

V  republice můžete ochutnat pivo 
asi od pětistovky minipivovarů. Tako-
vé, jaké dělají u  Želivky, ale jinde ne-

najdete. „Ať už jde o erbovní Švihadlo 

(původní název Nieuw Licht), v  němž 
znalci rozpoznají zázvor a  pomerančo-
vou kůru, nebo ochutnejte Švihov Ale 

11 (Gerstebier), pivo, jehož původ sahá 
do 19. století. Možná stejně jako my 
propadnete Grep Ale. Vaří se z  bylin 
s přidáním grapefruitu a s obsahem al-
koholu 4,4 % není tak slabé, jak se zdá. 
Lehčí pivo, ale „žádný slaďák“ předsta-
vuje Višeň Ale. Hustou pěnou a obilnou 
příchutí s  příměsí koriandru a  pome-
rančové kůry se vyznačuje Švihovská 

pšenice (Witbier). Silnější speciál ze čtyř 
druhů sladu je Švihov Belgian Pale 

Ale a  tmavší pivo s  výraznější hořkos-
tí a  karamelovou příchutí se jmenuje 
Švihov Belgian Dubbel. Nejsilnější 

je Švihov Belgian 

Tripel s  obsahem 
alkoholu 9,1 pro-
centa. Hitem letošní 
sezóny bude vymaz-
lený tradiční český 
ležák s  „poetickým“ 
vypovídajícím ná-
zvem Gaučák. 
Nově mají také 

Princeznino pivo uvařené podle sta-
ré receptury z  18. století sice na počest 
princezny Anny Hannoverské, ale určené 
námořníkům, a první kyselé Sour Roast 

Bock. Ceny za čepovaný půllitr se pohy-
bují v  rozmezí 36–75 Kč, lahvové stojí 
o  něco méně,“ říká k  nabídce Pivovaru 

Švihov jeho zakladatelka a tvůrčí duše 
Anna van der Weerden.

Se švihovskými pivy v  petkách, 
plechovkách, ve skle nebo v pětilitro-
vých párty soudcích s  integrovanou 
pípou se setkáte nejen v  Němčicích, 
kde si je můžete koupit nebo ochutnat 
v Pivním klubu s letní terasou, ale také 
v sekci, věnované lokálním pivovarům 
v Kaufl andech v Benešově a na Vyso-
čině a  ve spoustě pivoték a  podniků, 
jejichž seznam najdete na webu Ro-
dinného pivovaru Švihov.

K  pivu patří něco k  zakousnutí. 
Pokud vás honí mlsná, nesmíte v  pi-

vovarském areálu minout Farmář-
ský obchod. „V  sezóně máme denně 
čerstvé pečivo, také zeleninu, ovoce, 
marmelády, šťávy, med, koření, sýry, 
paštiky, ale i  maso a  další výrobky lo-
kálních producentů, a  sortiment stále 
rozšiřujeme,“ doplňuje Anna, kterou 
spíše než v obchodě potkáte s tmavě 
modrým pojízdným pivovarem zva-
ným „Bejby“ na některém z  letních 
hudebních a  food festivalů. Termíny 
akcí, při kterých „Bejby“ rozhodně ne-
bude sedět v koutě hledejte na webu 
www.pivovarsvihov.cz nebo na Fa-
cebooku Rodinný pivovar Švihov.

Rozšiřte si pivní obzory aneb Nejen na pivo do Rodinného pivovaru Švihov

Pojízdný pivovar Rodinného pivovaru Švihov můžete potkat na některém z letních hudebních a food festivalů.

Výrobky z černého drátu z Galerie na drátku Tradiční Podblanické uzeniny z Kondrace Zájezdní hostinec Starý svět na Americe Oříšek s hlavolamem od Oldřicha Jahodáře



Sledujte na www.blanik.net, co se děje v Kraji blanických rytířů.

S DĚTMI ZA POZNÁNÍM RYTÍŘSKÉ NOVINY

Projděte se ve Vodním domě cestou vody z přehrady až do vašeho kohoutku

Z nitra hráze vodní nádrže Švihov 

(Želivka) přímo do expozice Vod-

ního domu – taková byla cesta no-

vého exponátu – rozstřikovacího 

uzávěru, který vévodí loučce před 

parkovištěm u Vodního domu.

Nový exponát o  délce 3 metry 
a  váze 7,5 tuny darovalo Vodnímu 
domu Povodní Vltavy. Jde o  jeden ze 
dvou rozstřikovacích uzávěrů instalo-
vaných do hráze během stavby pře-
hrady na přelomu 60. a 70. let 20. sto-
letí. Sloužil k  regulaci množství vody, 
které může z vodní nádrže odtékat do 
řeky Želivky. S  průměrem 1,6 metru 
bylo možné vypustit jedním uzávěrem 
až 43 kubíků za sekundu. Od loňské-
ho roku mají tuto činnost „na starosti“ 
nové, modernější uzávěry.

„Největší vodárenská nádrž nejen 
v  republice, ale ve střední Evropě byla 
vystavěna v  letech 1965–1975 nad 
soutokem Želivky se Sázavou. S  obje-
mem 309 milionů kubíků představuje 
zásobárnu pitné vody nejen pro Prahu, 
ale takřka pro celé Střední Čechy a část 
Vysočiny. Hráz dosahuje výšky 58 me-
trů, v koruně měří na délku 850 metrů. 
Při její výstavbě zmizely z  mapy Dolní 
a  Horní Kralovice, Zahrádka a  několik 
menších osad, zdemolováno bylo téměř 
900 staveb, mimo jiné zámek, kostel 
a železniční nádraží,“ říká Kateřina Ze-
manová z Vodního domu. Právě zde si 

lze i přes to, že je do bezprostředního 
okolí vodárenské nádrže vstup zaká-
zán, objednat prohlídku hráze s  prů-
vodcem. Komentované prohlídky hrá-
ze vypisuje Vodní dům na svém webu 
nebo Facebooku.

Průvodcovská služba Vodního 
domu také představuje v podstatě je-
dinou legální možnost, jak se podívat 
na opuštěné dálniční mosty, nespráv-
ně nazývané jako „nedokončené“ 
nebo „Hitlerovy“. Podzimní termíny 
těchto exkurzí a  rezervační formulář 
najdete také na webových stránkách 
Vodního domu.

Nebyl by to Vodní dům, abyste 

vodu nepotkali do-
slova na každém kro-
ku, poznali a  zjistili, 
co všechno dokáže. 
Expozici Vodního 
domu lze shrnout do 
věty: „Vše o vodě pod 
jednou střechou.“ Ná-
vštěvu můžete začít 
procházkou venkov-
ním areálem, kterým 
vás provede naučná 
stezka s 11 zastavení-
mi. Moderní expozice 
představuje všechny 
tváře vody, od života 

ve vodě přes vodu v  oblacích až po 
mokré osvěžení. V akváriích plují ryby, 
v obřích škeblích se vám jako perličky 
schovají vaše ratolesti, velkou zábavu 
si užijete při výrobě mraků. Mikro-
skopy a zvětšené modely vám přiblíží 
mikrosvět pod hladinou, v  další části 
expozice vám v  uších ožije přírodní 
scenérie hlasy ptáků a žab. Vše o pit-
né vodě a  jejím koloběhu se dozvíte 
v  sekci Nekonečná cesta vody a  do 
časů vlády Karla IV. vás přenesou ori-
ginály nástěnných maleb ze zaniklého 
kostela v  Dolních Kralovicích. Žádné 
tričko nezůstane suché díky vodním 
hrátkám v atriu, které si užijí děti i do-
spělí. 

www.vodni-dum.czInteraktivní expozice ve Vodním domě nadchne děti i dospělé.

Vysloužilý rozměrný rozstřikovací uzávěr dříve řídil odtok vody 

z nádrže do řeky Želivky.

Noví obyvatelé paraZOO ve Vlašimi se těší na vaši návštěvu

Ačkoliv jsou v paraZOO ve Vlašimi 

ubytovaní pouze volně žijící živoči-

chové, přesto se z voliér linou zvu-

ky typické pro domácí mazlíčky. 

Na svědomí to mají noví členové 

této druhově rozličné skupinky. 

Vrána šedivka se naučila štěkat 

jako ratlík a sojky obecné umí 

mňoukat jako kočka.

I  přes omezené prostorové mož-
nosti se paraZOO rozrůstá o  nové 
zvířecí členy. Kromě sojek obecných 
si teď z  blízka mohou návštěvníci 
prohlédnout také luňáka červené-
ho, který dělá ve voliéře společnost 
vzácnému včelojedovi. Při troše štěs-
tí zahlédnou návštěvníci také sýčka 
obecného. Pár tohoto druhu se vylíhl 
v ZOO Ohrada.
„Sýčků v české krajině ubylo, a tak je jim 
třeba pomáhat. Doufáme, že náš párek 
zahnízdí a  mláďata budou vypuštěna 
na vhodné lokalitě,“ říká hlavní ošetřo-
vatel Martin Hůlka.

Kromě ohrožených a  vzácných do 
paraZOO přibyli také zástupci druhů 
v naší přírodě nežádoucích, tedy těch 
nepůvodních a invazních. Při pohledu 
na mývala Valdemara návštěvníky ani 
nenapadne, že toto roztomilé zvíře vy-

tlačuje naše domácí šelmičky, a navíc 
sní vše, co najde a  co před ním neu-
teče. Vyniká neuvěřitelnou zručností, 
a  tak si dokáže něco na zub snadno 
podat nebo vyšťourat či otevřít. Jeho 
soused norek americký v naší přírodě 

rychle nahrazuje vyhynulého norka 
evropského. Do skupiny „invazek“ 
patří také Emil – nutrie odchovaná 
v  záchranné stanici. Vlastně všichni 
jmenovaní přišli ze záchranné stanice, 
odkud je nelze právě kvůli zařazení 
mezi invazní druhy vypustit zpět do 
přírody.

Nové obyvatele má také voliéra 
vodních ptáků, kam se přistěhovala 
hendikepovaná labuť velká, a ohrada 
pro ovečky. Návštěvníci se mohou 
seznámit s Thorem a Lokim, mladými 
beránky ovcí ouessantských. 

ParaZOO si můžete prohlédnout 
kdykoliv během otvírací doby sami 
nebo za doprovodu průvodce. Ko-
mentovanou prohlídku je možné si 
objednat prostřednictvím e-mailu 
prohlidkaparazoo@csop.cz. Pokud 
chcete nakouknout, co se děje v  pa-
raZOO po zavírací době, můžete se 
zúčastnit večerní komentované pro-
hlídky s krmením vyder. 

www.paraZOO.cz

Luňák červený se do Vlašimi dostal od Liberce, kde 

byl nalezený zraněný. Špatně srostlá zlomenina 

křídla znemožnila jeho návrat do volné přírody.

Mýval severní není v Evropě původní druh, pochází 

ze Severní Ameriky. Tento byl nalezen v soukromé 

zahradě u Vlašimi.
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K 10. narozeninám pořádá Včelí svět velkou oslavu. Přijdete?

Pokud jste ještě nenavštívili 

medem a včelím voskem provoně-

nou včelařskou expozici Včelí svět 

v Hulicích, letos máte jedinečnou 

příležitost, kterou byste si rozhod-

ně neměli nechat ujít. Právě letos 

to bude deset let, co se budova 

bývalé hulické školy přeměnila 

v muzeum zasvěcené pilným vče-

lám. A to ne v ledajaké – do života 

včel a jeho zákonitostí proniknete 

zábavnou formou a za pomoci in-

teraktivních prvků. Stejně jako více 

než 100 000 návštěvníků, hlavně 

rodin s dětmi a školních skupin, 

kteří hulickou expozici v průběhu 

uplynulých deseti let navštívili.

Pokud si výlet naplánujete na le-
tošní 2. červenec, budete moci přímo 
v muzeu sfouknout pomyslnou svíčku 
na narozeninovém dortu. Oslavu zahá-
jí v 10 hodin starosta obce Martin Ka-
pek a odstartuje tím bohatý celodenní 
program. „Kromě volně přístupné expo-
zice se návštěvníci budou moci zúčast-
nit komentovaných prohlídek se včela-
řem nebo architektem. Bez ochutnávek 
medů, medovin a  medových limonád 
nebo možnosti vyzkoušet si kosmetiku 
s  včelími produkty si již nedovedeme 
takovou akci ani představit, stejně jako 
bez možnosti vyrobit si svíčku ze včelího 
vosku či bylinkovou sůl,“ láká k návštěvě 
koordinátorka muzea Jana Šimková.

„Další pestrý program se chystá na 
přilehlé hulické návsi, která je pro tuto 
příležitost ideálním prostorem. Na po-
diu se vystřídají hudební 
vystoupení s  tanečním 
představením a  výukou 
moderních tanců pro 
děti i  dospělé. Ukázka 
kynologického výcviku či 
králičí HOP proloží hrané 
scénky členů Spolku policejní historie 
v  dobových kostýmech. Děti se určitě 
zabaví v některé z tvořivých dílen u zdo-
bení medových perníčků, tematického 
tvoření z  kůže, kreslení nebo výrobě 

pamětní placky. A svou energii pak mo-
hou uvolnit na skákacím hradu či při 
pohybových soutěžích. Dospělí mohou 

večer protančit s  kape-
lou RE-FLEX,“ upřesňuje 
program hulický staros-
ta s  tím, že vstupné do 
expozice a  na všechny 
aktivity bude dobro-
volné. Slavnosti se po-

nesou ve znamení chutě a vůně medu 
– budete moci ochutnat medové pivo, 
grilovaná masa s  medovými dresin-
gy, míchané koktejly s  kapkou medu 
nebo medové limonády.

Slavit se bude ale celý rok. Jako 
správný oslavenec se expozice na 
jaře vystrojila do svátečního. „Přes 
zimu jsme nezaháleli, a  tak nový ka-
bát obléknou dva prosklené úly ve 
venkovní části expozice. Jsou jedněmi 
z  nejoblíbenějších exponátů umožňu-
jících návštěvníkům autentické pozo-
rování práce živých včel, a na těch pů-
vodních se již začal podepisovat zub 
času. Nové šaty dostane také současný 
domek pro včelky samotářky. Vyřezá-
vaný klát se sv. Ambrožem, patronem 
všech včel, včelařů a voskařů, přibude 
do bylinkové zahrádky mezi ukázky 
úlů dokumentujících jejich historický 
vývoj. Nabídku muzejního obchůdku 
kromě obvyklého sortimentu včelích 
produktů, medovin, kosmetiky a  vče-
lařské literatury obohatí sběratelské 
novinky jako turistická známka či vi-
zitka v  limitovaných výročních sériích 
vydaných k  jubileu muzea,“ říká Jana 
Šimková.

První kulatiny Včelího světa ko-
respondují s  letošním stopadesátým 
výročím Českého svazu včelařů. Díky 
spolupráci s tímto spolkem bude Včelí 
svět zprostředkovávat včelařům po-
radní dny či odborné přednášky. Ne-
jen jejich termíny, ale i termíny dalších 
chystaných akcí, třeba Medové párty 
o muzejní noci, Hrátek s voskem nebo 
tolik oblíbeného Perníčkového víken-
du se dozvíte z  webových stránek 
www.vcelisvet.cz nebo facebookové 
stránky Včelího světa.

Obří průchozí plástev a bzučení všude kolem vás přenese do života včel medonosných.

Spolek Fakt–Um fakt umí už deset let

Spolek Fakt–Um, nezisková organizace z Vlašimska, Benešovska a Posázaví, už deset let ukazuje, že řemeslo pod 
Blaníkem nevymřelo. Vlastní tvorbu, založenou na poctivé ruční práci, představují příznivci spolku na jarmarcích, řeme-
slných akcích i výstavách. Letošní kulaté jubileum oslaví spolek Řemeslným dnem, který se bude konat 11. června ve 
Vlašimi, na louce u Vlašimské brány. V tvořivých a řemeslných dílničkách si návštěvníci vyzkouší různé techniky a vyrobí 
si něco pro potěšení, k inspiraci poslouží ukázky řemesel. Na akci vznikne společný projekt Knofl íkový had, ruku k dílu 
může přidat každý.

Na Květinovém dni v Sázavském 
klášteře 14. srpna bude možné od ši-
kovných ručiček Fakt–Umáků nakou-
pit rukodělné výrobky, prohlédnout si 
dětskou výtvarnou výstavu v  interiéru 
kláštera a  uvázat si květinu s  profi  fl o-
risty. Celá akce bude protkána tématem 
Zahrada.

Řemesla nebudou chybět 1. října na 
Jablkobraní ve Spolkovém domě ve Vla-
šimi. Předvánoční atmosféru načerpáte 
19. listopadu na 10. Podblanickém kre-
ativním jarmarku na nádvoří vlašimské-
ho zámku nebo na Adventu v Sázavě.

Aktivity, aktuality a akce Fakt–Umu 
je možné sledovat na FB stránce Spolek 
Fakt–Um nebo na webových stránkách 
www.fakt-um.cz.

Řemeslný den na nádvoří vlašimského zámku slibuje hojnou účast šikovných tvůrců a širokou nabídku 

jejich originálních výrobků.

Před deseti lety, 30. června 2012, se Včelí svět popr-

vé otevřel návštěvníkům. Přeměna školy v muzeum 

stála 15,4 milionu korun. Muzeum provozuje obec.



První fáze plánované obnovy cílí 
na exteriéry zámku, zejména přilehlý 
anglický park, jehož dominantou je 
památný strom – patnáct metrů vyso-
ká a odhadem dvě století stará košatá 
lípa malolistá. Pamatuje nejen někte-
ré zámecké pány, ale také obyvatele 
dětského domova, internátní školy, 
výchovného ústavu a  opět dětského 
domova, ve které se zámek postupně 

proměnil ve 20. století. Současná ma-
jitelka zámeckého areálu zajistila zá-
kladní ošetření a zabezpečení dřevin. 
Mimo udržovacích zásahů se podařilo 
rozšířit park o  novou generaci – při-
bylo pětasedmdesát nových dřevin. 
Velká pozornost byla věnována právě 
památné lípě, která byla pečlivě od-
borně posouzena a  citlivě ošetřena. 
Bohužel, strom si jako šrámy nese ne 

úplně vhodně provedené technické 
zásahy. Postupně by se ale měl park 
stále více zelenat vzácnými dřevinami 
a rozkvétat novými květinami.

Kromě toho začal loni park po 
dlouhé době rozkvétat i  kulturně 
a společensky, a  to díky zápůjčce pu-
tovní výstavy Má vlast cestami pro-
měn a také díky svatebnímu obřadu. 
Své „ano“ si totiž v  uplynulém roce 
v  tomto romantickém prostředí řekl 
první pár. Za zámeckou zdí se často 
ozývalo švitoření dětí z místní základ-
ní školy, která park po domluvě s ma-
jiteli využívala pro výukové i volnoča-
sové aktivity. 

V  letošním roce bude v  parku in-
stalována v  rámci výstavy Má vlast 
cestami proměn další kolekce. Tu 
pravou romantiku parku si budete 
moci vychutnat při promítání letního 

kina. Dlouhá léta vyhaslou zámeckou 
kuchyni nahradí nové zámecké bistro 
s  trefným názvem Polepšovna, který 
s  nadsázkou odkazuje na nedávný 
účel využití zámku.

Nechte se zlákat k návštěvě a při-
jeďte načerpat energii v  klidném 
prostředí načeradeckého zámeckého 
parku. Nenechte se odradit zavřeným 
hlavním zámeckým vchodem a  vy-
užijte vstup do parku z  pravé strany 
zámku. A zavítejte opakovaně – bude-
te mít jedinečnou možnost sledovat, 
jak před pár lety chátrající novoba-
rokní zámek ožívá. Jeho proměna na 
wellness hotel s  barokními salon-
ky a  slavnostním sálem, restaurací 
s  menu, které využívá lokálních pro-
duktů, by měla být dokončena v roce 
2025.

www.zameknaceradec.cz

RETRO
AUTOMUZEUM

STRNADICE

Chcete si zavzpomínat

na vaše první rodinné auto?

Jaké bylo auto vašich

rodičů?

Přijeďte se podívat

do našeho muzea.

retroautomuzeum@gmail.com
www.retroautomuzeum.com

Sledujte na www.blanik.net, co se děje v Kraji blanických rytířů.

ZE ZÁMKŮ RYTÍŘSKÉ NOVINY

Zámek by v Růžkových Lhoticích, vsi 

s necelými dvaceti obyvateli, vzdálené 

od Vlašimi osmnáct kilometrů jihový-

chodně, čekal asi málokdo. Vesnická 

stavení, kaplička na návsi a malebný 

barokně klasicistní zámek z konce 

18. století…

Zámek je pobočkou Muzea Podbla-
nicka. Navštívit ho můžete od dubna 
do konce října, každý den kromě pon-
dělí. Salony zámečku od roku 2014 při-
pomínají hudební osobnosti, které se 
narodily nebo pobývaly na širším Pod-
blanicku. Magnetem je samozřejmě 
Bedřich Smetana, který tu byl v letech 
1835–44 vlastně doma a  prožil tu ně-
kolik prázdnin, neboť zámeček vlastnil 
jeho otec František. „Právě tady začínal 
mladý Bedřich společensky žít a  mimo-
chodem si oblíbil lov,“ dodává historik 
a autor expozice Jindřich Nusek. V Ze-

leném salonu najdete i  dva Smetano-
vy klavíry. Další místnosti připomínají 
např. Jana Dismase Zelenku, Richarda 
Wagnera či Gustava Mahlera, který při 

cestách do Vlašimi projížděl nedaleko 
Lhotic. Modrý salon připomíná přede-
vším Josefa Suka, jehož klavír tu uvidíte, 
a pro kterého byla podblanická krajina 

inspirací i  útěchou. Nabídku zámečku 
letos doplňuje výstava V  chalupách 
pod Blaníkem, která přibližuje život 
vesnic v regionu převážně v 19. století. 
Vedle ukázek oděvů, nástrojů z domác-
nosti i  architektury překvapí návštěv-
níky asi fakt, že vesnice prožívala rok 
převážně od sv. Řehoře do sv. Martina, 
tedy od březnového orání do vyplácení 
čeledínů v listopadu.

Vyprávějící expozice, a  především 
jedinečná atmosféra zámečku posaze-
ného v srdci vesnice, přivádějí některé 
návštěvníky do Růžkových Lhotic po-
několikáté. K  téhle zvláštní, zámecké 
a  zároveň přírodní atmosféře Lhotic 
pak Jindřich Nusek dodává: „Na tom 
je kouzelné, že podobné pocity jako ná-
vštěvníci zažíval od roku 1835 i  mladý 
Bedřich Smetana, který tu prvně vnímal 
pravý český venkov.“

www.muzeumpodblanicka.cz

Navštivte jedinečný zámeček s atmosférou českého venkova

Zámek v Načeradci čeká velká proměna. Park už zve k návštěvě

Jižní průčelí zámku v Růžkových Lhoticích zdobí busta hudebního génia Bedřicha Smetany.

Zámecký park v Načeradci je po letech opět volně přístupný a láká k procházkám.

Po několika desetiletích, co zámecký areál v Načeradci neoplýval péčí a chátral, 

se konečně dočkal lepších vyhlídek. Nový vlastník, který zámecký areál vydražil 

koncem roku 2019, se v podstatě ihned pustil do zvelebování téměř 300 let 

starého zámeckého areálu.

STROJETICE
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 restaurace

 ubytování

 aktivní dovolená

 relaxační víkendy

 semináře, školení

 rodinné oslavy

 svatební hostiny

 sauna, vířivka

Nádražní 223, 257 63 Trhový Štěpánov
t: 602 500 107, 724 861 448, 317 704 973
e: ubytovani@rabbit.czHOTEL RABBIT

www.ubytovanirabbit.cz

RESTAURACE
 2 salónky, restaurace, vinárna  zrcadlový sál 

 romantická venkovní terasa s kašnou  zahrada 
 domácí kuchyně s moderní úpravou  hotová jídla, minutkové 

pokrmy  křtiny, oslavy  svatební hostiny s možností obřadu
v prostorách zámku a zahrady  svatby na klíč 

 semináře, školení, večírky  kulturní a společenské akce 

PENZION
 ubytování v zámeckých komnatách a pokojích 

Libouň 1, Louňovice pod Blaníkem, t: 773 569 789
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Jak ušetřit při výletech

v Kraji blanických rytířů?

Díky SPOLEČNÝM VSTUPENKÁM!

Společné vstupenky zakoupíte na pokladnách

zapojených turistických cílů

 Velký zámecký okruh  Kolowratská věž

 Příběh řeky Sázavy  Vodácké muzeum

+ ZRUČné dobroty

dospělý: 280 Kč

dítě od 6 let: 200 Kč

student, senior: 200 Kč

rodinné vstupné (2+3): 760 Kč

 Zábavně-naučná stezka

 rytíře Miloty z Kolowrat

 Svět kostiček a panenek

 Příběh řeky Sázavy

+ Kavárna Hellas

dospělý doprovod: 70 Kč

dítě (3–15 let): 100 Kč

 Včelí svět Hulice

 Vodní dům u Hulic

dospělý: 170 Kč

dítě (3–15 let): 95 Kč

rodinné vstupné (2+3): 410 Kč

zlevněná: 120 Kč

 Velký zámecký okruh zámku Zruč nad Sázavou

 Muzeum Ostrov lidových krojů v Ostrově u Zbraslavic

+ slevy na občerstvení ve Zručných dobrotách 

 a v Muzeu krojů

základní: 250 Kč dítě: 160 Kč

zvýhodněná: 190 Kč ZTP: 50 Kč

rodinné vstupné (2+3): 700 Kč

 Vlašimský zámecký park

 Muzeum Podblanicka

 paraZOO

+ Rodinná cukrárna ve Vlašimi

dospělý: 160 Kč

dítě (3–15 let): 90 Kč

rodinné vstupné (2+2): 330 Kč

Den ve Vlašimi

Den ve Zruči

se ZRUČnými dobrotami

 paraZOO

 Vodní dům

 Dům přírody Blaníku

rodinné vstupné (2+3): 290 Kč

Rodinka ČSOP Vlašim

Zručský den pro děti

s Kavárnou Hellas

Zážitky u Švihova

2v1 – Zážitky a tradice

 v jednom

2v1 –

 


