Kostel sv. Františka
Klášterní kostel byl v roce 1631 vysvěcen kardinálem Arnoštem Vojtěchem
z Harrachu. V kryptě odpočívají členové
rodu Vrtbů, v hrobce mniši z kláštera.
Mariánská kaple byla přistavěna roku
1700. Hlavní oltář z roku 1772 je barokní.
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Galerie sv. Františka
Díky aktivitě Spolku „Za záchranu kláštera sv.
Františka z Assisi“ vznikla v jednom z klášterních křídel galerie sakrálního umění. Pomocí
veřejných sbírek jsou postupně restaurována
cenná umělecká díla – sochy a obrazy s církevní tematikou.

Votice
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Rajský dvůr

Infocentrum
Komenského náměstí 177, 259 01 Votice
t: +420 317 812 505 | e: infocentrum@votice.cz
www.mkcvotice.cz

Připravili jsme pro vás další informační materiály:

Akce v refektáři
Klášterní refektář – společná jídelna mnichů a přilehlé prostory kláštera jsou využívány
pro společenské účely. Pořádají se tu vernisáže výstav, přednášky, koncerty a divadelní
představení. Prostor lze využít také k pořádání
konferencí, seminářů či svatebních obřadů.

Boží hrob
Součástí klášterního areálu je kopie kaple
Božího hrobu. Replika jeruzalémského Božího hrobu byla vystavěna v letech 1685-88.
V roce 1784 kolem vznikl hřbitov. Kaple Božího hrobu byla čtrnáctým zastavením votické
křížové cesty. Tvořily ji ploché kapličky, umístěné na vnitřní straně hřbitovní zdi.

k dispozici na www.blanik.net nebo v infocentrech regionu
Turistická destinace Kraj blanických rytířů
se z velké části rozkládá
na území národního geoparku Kraj blanických rytířů.
Mýty opředená hora Velký Blaník,
která dala turistické destinaci i geoparku jméno,
se stala jedním z českých národních symbolů,
nejnavštěvovanějším cílem destinace
a zároveň srdcem chráněné krajinné oblasti Blaník.

Vyrobeno v roce 2019 | foto: Martin Špoula, Jana Špačková, Miroslav Brdek | graﬁcká úprava: Viktor Puci

Jako klidná zelená oáza působí v roce 2018
obnovený rajský dvůr kláštera sv. Františka
z Assisi. Odpočinout si můžete na lavičkách
mezi bylinkovými záhony. Dominantou rajského dvora je vodní prvek a zrestaurované
sluneční hodiny.

i

www.blanik.net

Historie kláštera sv. Františka z Assisi

Stálá expozice historických kočárků a panenek

Vlastivědné muzeum Voticka

Podívat se, v čem vozily svá miminka naše babičky či prababičky, můžete
ve stálé expozici historických kočárků. Vystaveny jsou exponáty z rozsáhlé
sbírky Anny Čermákové z Benešova. Prohlédnete si kočárky z let 1900
až 2000, které vyrobily známé československé společnosti Liberta, HIKO
nebo TVD, ale i kočárky od německých ﬁrem ZEKIWA nebo SAXSONIA.
Na výstavě uvidíte asi dvě stovky panenek, včetně tzv. reborn panenek,
připomínajících realistická miminka.

Prohlédnout si zde můžete nejen exponáty z prvorepublikové éry, ale také
si zalistovat votickými kronikami nebo se pokusit přečíst listiny ze 16. a 17.
století. Prozkoumat můžete geologii regionu nebo středověké nálezy.
Voticko jako řemeslný a zemědělský kraj představuje soubor nástrojů
a nářadí, souvisejících s obživou lidí převážně v 19. a zkraje 20. století.
Dozvíte se, jak region prožíval 2. světovou válku, kam zmizela votická
židovská komunita a jak proti okupaci bojovaly místní odbojové skupiny.
Vystaveny jsou také čtvery staré hodinové stroje z věží kostelů ve Voticích,
Jankově, Popovicích a z votické radnice.

Expozice bitvy u Jankova

„Ve jménu šťastných zítřků!“
Kolektivizace na Voticku

Historie kláštera sv. Františka z Assisi sahá do roku 1625, kdy majitel votického panství, hrabě Sezima z Vrtby, získal od papeže i císaře povolení
k jeho stavbě. Podle legendy, zachycené na obraze Blahoslavený Hroznata,
se tak stalo v místě, kde jelen složil paroží. Výstavba kláštera začala v roce
1627, po jeho dokončení byl v letech 1629 až 1631 vystavěn klášterní kostel. Klášter přestál třicetiletou válku i řádění pátera Koniáše. V roce 1771
byl, již značně zchátralý, přestavěn do dnešní podoby. Jeho chloubami byly
refektář s jedinečnou štukovou výzdobou, knihovna s několika tisíci svazky
a „domácí“ kaple s mariánskými freskami. Po zabrání kláštera státem sloužily prostory k nejrůznějším účelům.
Současnost
V roce 2012 získalo větší část objektu do majetku Město Votice. Po rozsáhlé rekonstrukci byla koncem roku 2015 veřejnosti otevřena dvě křídla.
Západní křídlo prošlo rekonstrukcí v letech 2017–2018, stejně jako mariánské fresky v kapli a rajský dvůr.
Návštěvní doba
| říjen–duben: po–pá: 10–12, 13–16 h
| květen–září: út–ne, svátky: 10–12, 13–17 h
| mimo uvedený čas po dohodě v Turistickém informačním centru
(Komenského nám. 700) nebo na t: 775 683 394, e: klaster@votice.cz
Vstupné
Dospělí: 60 Kč, děti a senioři: 40 Kč, rodinné: 130 Kč
Kontakt
Klášter 1, Votice, 259 01 | t: 317 812 505, 775 683 394
e: klaster@votice.cz, infocentrum@votice.cz
www.mkcvotice.cz, www.klaster-votice.cz

Jedna z největších a nejkrvavějších bitev na našem území – bitva
u Jankova – je ve votickém klášteře připomenuta expozicí předmětů,
nalezených na jankovském bojišti. Prohlédnete si dělové koule, části
výzbroje a výstroje vojáků a model kostela v Bedřichovicích, který byl
v březnu 1645 vypálen.
Po bitvě, která byla svedena 6. března 1645, přitáhlo vítězné švédské
vojsko do Votic, aby rabovalo. Votičtí našli útočiště v kostele a klášteře.
Švédský generál Lennart Torstenson klášter i celé město ušetřil.

Expozice je umístěná v přízemí jednoho z křídel kláštera, který byl v letech
1949–1951, kdy zde sídlil Okresní národní výbor a příslušné oddělení StB,
svědkem výslechů sedláků, kteří kladli odpor při vstupu do družstva. Jedna
z místností je upravena jako výslechová místnost, na chodbě nechybí katr.
Na velkoplošné obrazovce si můžete připomenout dobu před takřka sedmi
desítkami let za pomoci dochovaných ﬁlmových týdeníků a dokumentů.
Více na www.kolektivizacevotice.cz

