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AKTUALITY Z TURISTICKÉ OBLASTI A GEOPARKU KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ

Úžasný Svět kostiček a panenek se otevírá na zámku ve Zruči nad Sázavou
Nechte se zlákat k prohlídce stovek exponátů z legendární české stavebnice Seva s třešničkou na dortu v podobě zvířat z projektu Seva Noemova archa
a obdivujte sbírku uměleckých panenek, mezi nimiž vynikají ručně modelované voskové panenky z 18. století. Podkroví zručského zámku – to je doslova dětský ráj, který ale potěší i velké, zde zapomenete na čas i starosti.
Část prostorově rozměrné expozice představí
běžné tovární sety i unikátní vlastní tvorbu Petra
Šimra, sběratele a majitele kompletního sortimentu stavebnice Seva a dalších výrobků Kovozávodu
Semily (dnes výrobce Seva spojuje), designera,
stavitele a držitele tří českých rekordů. „Vystavené
exponáty vás přesvědčí o tom, že ze Sevy lze postavit takřka vše – čtyřicet osm centimetrů velkou
vosu nebo šedesáticentimetrovou vážku, ale i družice nebo raketoplány,“ říká Petr Šimr.
Myslet si, že Seva je pouze pro chlapce, by byl
omyl. Stavebnici růžová barva mimořádně sluší, třeba na kuchyňském vařiči nebo kočárku. Nejen děti
potěší herní koutek.
Druhá část expozice patří více než dvěma tisícům
panenek. Společnost jim dělají plyšáci, k vidění jsou
ale i nezbytné „panenkovské propriety“ – kočáry,
koňská spřežení, hračky a také domečky. „V některých částech expozice se budete moci podívat, jak
to vypadá u panenek doma, jak panenky vaří, stolují
nebo odpočívají,“ popisuje sběratelka Renée Votíková. V její sbírce najdete kromě českých také panenky
známých zahraničních výrobců. Herní koutek je doplněný o šaty pro princezny a prince. Přijďte si pořídit hezkou fotograﬁi v královské róbě!
www.zamek-zruc.cz

Zámek ve Zruči nad Sázavou nabízí hned několik lákadel pro děti. Díky tomu je ideálním cílem rodinných výletů.

Přijměte výzvu roku 2020:
Poznejte sami sebe mezi Blaníkem a Řípem
Chybí vám klid, myšlenky zmateně bloudí sem a tam, nemáte nikde stání? Namísto hotelů a zábavních parků zkuste utéct do přírody. Tiše kráčejte krajinou, užívejte si její ladné tvary, zaposlouchejte
se do bublavého zpěvu potoků i ševelení trávy. Projděte se po stopách předků mezi dvěma symboly
české historie. Vydejte se po Poutní cestě Blaník–Říp a následujte srdce.

První etapa Poutní cesty Blaník–Říp vede Krajem blanických rytířů.

Právě červené srdce na tabulkách s QR kódy vás
provede všemi sedmi etapami poutní cesty, kterou
loni na podzim otevřel spolek Cesta Česka ve spolupráci s Klubem českých turistů. Trasa měří necelých
190 kilometrů, začíná v Louňovicích pod Blaníkem,
pokračuje převážně po vyznačených turistických

cestách a končí na hoře Říp pod rotundou svatého
Jiří. Vaši pouť si můžete rozdělit podle jednotlivých
etap, na www.cestaceska.cz najdete důležité informace. V informačních centrech po trase si můžete
zakoupit mapu celé trasy nebo zdarma získat mapy
jejích jednotlivých částí.
pokračování na str. 2

} Vážení čtenáři,
právě držíte v rukou třinácté číslo Rytířských novin. Od roku 2008 radí turistům, kam na výlet a co
navštívit v kraji pod Blaníkem.
Ať už jste vyrazili na Podblanicko na týden, na
víkend nebo jen „na otočku“ na jednodenní výlet,
jste tu poprvé nebo se k nám vracíte, zalistujte našimi novinami. Připravili jsme pro vás tipy na rodinné výlety do zámeckého parku ve Vlašimi nebo
na zámek ve Zruči nad Sázavou. Vyznavačům pěší
turistiky doporučíme trasu 1. etapy Poutní cesty
Blaník–Říp a další pěší výlety na Podblanicku, milovníky cyklistiky pozveme do „cyklistického nebe“
do srdce České Sibiře. Máme tip i pro romantické
duše – vodácký výlet po řece Sázavě. Dozvíte se,
jaké novinky si pro vás přichystaly oblíbené turistické cíle: klášter sv. Františka ve Voticích, paraZOO ve Vlašimi nebo Muzeum Podblanicka, ale
dočtete se také, jak kůrovec mění výlet na Blaník.
Přidáme i návod, jak a kde si zdarma stáhnout do
svého mobilního telefonu průvodce po geologických lokalitách v národním geoparku Kraj blanických rytířů a získat tak další tipy na výlety.
Přejeme vám pohodový výlet nebo dovolenou
v Kraji blanických rytířů!

POUTNÍ CESTA BLANÍK–ŘÍP
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Přijměte výzvu roku 2020:
Poznejte sami sebe
mezi Blaníkem a Řípem
pokračování z titulní strany
První, třicet kilometrů dlouhá, etapa poutní cesty vede Krajem blanických
rytířů – z Louňovic pod Blaníkem do Českého Šternberka. Povede vás od louňovického zámku s expozicí o nejstarších dějinách Louňovic pod Blaníkem
k rozhledně na Velkém Blaníku (638 m n. m.). Pokochejte se výhledem na malebné Podblanicko! Po naučné stezce S rytířem na Blaník přes Slepičí skálu, ze
které byl vylomen jeden ze základních kamenů pro Národní divadlo, seběhnete k Domu přírody Blaníku s geologickou expozicí hornin Podblanicka. Jak
členitá je krajina, kterou procházíte, můžete zjistit na 3D modelu Blanické
brázdy. Ve Farním muzeu v Kondraci nahlédnete do příbytku pana faráře, mráz po zádech vám možná přeběhne v expozici o pohřbívání
u kostela sv. Bartoloměje. Jinošovským údolím kolem rybníků Jírovec
a Utopenec dojdete do Vlašimi. Rozjímat můžete na poutním místě na
nedalekém Hrádku. Projdete si i část naučné Stezky rytíře Kryštofa Jana
Šice a začátek své poutní cesty ukončíte u hradu Český Šternberk. A odtud můžete putovat zase dál, až k Řípu.
Tak co, přijímáte letošní poutní výzvu?

Ke kostelu sv. Matouše na Hrádku konají lidé poutě od 17. století,
aby uctili gotickou sošku Panny Marie s Ježíškem.

Posedět a rozjímat můžete v bylinkové zahradě Farního muzea v Kondraci.

Geologická expozice hornin Podblanicka u Domu přírody Blaníku je celoročně
volně přístupná.

Rozhledna na Velkém Blaníku byla postavena v roce 1941.
Svým tvarem připomíná husitskou hlásku.

K rozhledně na Velkém Blaníku vás dovede naučná stezka S rytířem na Blaník.

S archeologickými nálezy z Podblanicka vás seznámí
expozice v louňovickém zámku.

Sledujte na www.blanik.net, co se děje v Kraji blanických rytířů.
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Zruč nad Sázavou – jasná volba pro náš rodinný výlet
Malebná Zruč nad Sázavou je skvělým cílem celodenního rodinného
výletu. Přesvědčila se o tom i naše
tříčlenná rodina, která jednu jarní
sobotu vyrazila za zábavou.
Zaparkovali jsme před zámkem
u kostela Povýšení svatého Kříže. Neodolala jsem a prohlédla si, alespoň
skrz mříže, část barokního a rokokového mobiliáře. Pak už jsme zamířili do
infocentra v přízemí zámku. Po „vyfasování“ letáku s mapkou a lákadly
zámeckého areálu jsme se po cestě
autem nechali zlákat k procházce po
naučné stezce zámeckým parkem
a k výstupu na Kolowratskou věž.
Ondra nasadil helmu a „osedlal“ odrážecí kolo a po zpevněné parkové
cestě jsme vyrazili kolem romantického jezírka baronky Emmy s altánkem
a psího hřbitova ke Kolowratské věži.
Díky informačním tabulím s dobovými fotograﬁemi jsme získali představu o tom, jak zámecký areál vypadal
v minulosti. Ondra na jednotlivých zastaveních plnil úkoly psí slečny Dallili,
takže když se mezi stromy vyhoupla
mohutná středověká věž, trochu nás
to překvapilo. Do koruny věže jsme
vystoupali po sedmdesáti devíti schodech. Zdolali jsme přitom čtyři patra
a každé nás zlákalo k zastavení. Potěžkali jsme si osmikilové kladivo, kterým
se až do první světové války přímo
ve věži oháněl místní kovář, prohlédli
si dobové nástroje a zbraně, odhalili
tajemství haptické skříně a prolezli
tajnou stěnou. Mezi „zuby“ věže jsme
si zahráli na dendrology – pohlédli
do korun okolních stromů a zkusili
určit jejich druhy. Obstáli jsme. Jen
s platanem západním a liliovníkem
tulipánokvětým nám musela pomoci
informační tabule. Naučná stezka nás
dál vedla do Zručského dvora. Expozici Vodácké muzeum, stejně jako
Příběh řeky Sázavy v nedalekém
špýchaře, navštívíme při plánovaném

V muzeu Od verpánku k Baťovi nás nejvíce zaujala figurína ševce s dobovým náčiním.

vodáckém výletu z Horky do Kácova.
V modré kánoi, upravené před Vodáckým muzeem na houpačku jsme se ale
zhoupnout prostě museli. Odrážedlo
vypadlo Ondrovi z ruky i před Kavár-

„Nejfotogeničtější“ je zručský zámek od řeky,
z cyklistické a in-line stezky.

nou a cukrárnou Zručský dvůr, kde
ho vystřídal kornout se zmrzlinou.
Naučná stezka nás vedla na místo, kde
stál původní, převážně dřevěný, zručský hrad. Asi nejromantičtější částí
trasy je Barončina stezka s půvabnými zákoutími a vyhlídkami na lokální

Zámeckým parkem nás provedla naučná stezka s hravými úkoly pro děti.

železnici, cyklostezku a řeku Sázavu,
protékající pod hradem.
V infocentru jsme se nechali zlákat
k návštěvě lokálního muzea Od verpánku k Baťovi. Bavily nás dobové
fotograﬁe, připomínající slavné období Baťovské Zruče, množství různých
vzorků obuvi, ale i šicí stroje a nářadí,
používané v minulosti k výrobě obuvi.
Na oběd jsme nemuseli chodit
daleko, stylově jsme využili služby Zámeckého hostince naproti infocentru. Po odpolední krátké siestě jsme
se vydali prozkoumat interiéry zámku.
Vybrali jsme si Malý prohlídkový
okruh. Během čtyřiceti minut jsme
prošli Zelenou jídelnou a poslechli si
unikátní orchestrion z roku 1885, reprezentační pracovnou, z níž úřadoval
„Král železnic“, nakoukli do Dámského
salonu, Zrcadlového sálu i Maurské
knihovny.
Zatímco pánská část rodiny usilovala v zámeckém příkopu o získání
rytířského glejtu rytíře Miloty z Ko-

lowrat a Ondra získával dovednosti,
které si v dnešních školkách nelze
osvojit – práci s mečem, štítem, sekyrou, lukem, šípy nebo kopím, já jsem
se vydala k řece lemované asfaltovou
cyklo a in-line dráhou, abych si vyfotografovala zámek v celé jeho kráse.
Do Zruče se určitě vrátíme, protože jeden den tady prostě nestačí.
Příště se vydáme kousek od zámku
zavzpomínat na dětství a naučit Ondru jednu z našich dětských radovánek
– cvrnkání hliněnek. Kuličkový areál
s velkým dětským hřištěm v sousedství zámku k tomu bude jako stvořený.
Ondra vyzkouší určitě i šlapací autíčka na nedalekém dopravním hřišti.
Nebo do Zruče vyrazíme vlakem a po
naučné stezce od nádraží si uděláme
asi tří a půl kilometrový pěší výlet
přes Chabeřické skály k rozhledně
Babka.
Výlet do Zruče doporučují Jana,
Lukáš a Ondra.
www.zamek-zruc.cz

Interiéry zámku působí, jako by si poslední majitelé jenom na chvíli odskočili.

NOVINKY Z KRAJE BLANICKÝCH RYTÍŘŮ

RYTÍŘSKÉ NOVINY

Postavte votický klášter!
Máte rádi výzvy? Pak si zkuste
v klášteře sv. Františka z Assisi ve
Voticích složit velký model klášterního areálu. Pomůže vám půdorys,
předkreslený na dřevěné desce,
a možnost při skládání vyběhnout
třeba na rajský dvůr a prohlédnout
si celou stavbu. Pak už je jen na vás,
za jak dlouho 150 dřevěných kostek poskládáte.
„Dřevěný model o rozměrech metr
na metr je volnou kopií našeho kláštera. Barevný kabát mu daly děti z votické základní umělecké školy,“ přiblížila
zpestření, které votický klášter nabízí
hlavně pro děti kastelánka Jitka Volfová. Složit si všechny čtyři klášterní křídla včetně kostela sv. Františka mohou
i dospělí, jednotlivci, rodiny a skupiny.

Barevný kabát daly skládačce kláštera svatého Františka z Assisi děti z votické základní umělecké školy.

Schválně, za jak dlouho se vám to podaří. Budete rychlejší než ostatní?
Až model kláštera postavíte, můžete si prohlédnout jeho expozice. Dozvíte se o životě a poslání řádu františkánů a o historii kláštera, prohlédnete
si něžnou výstavu historických kočárků a panenek, ale i Vlastivědné muzeum Voticka s geologickou expozicí.
Překvapivé informace zjistíte v expozici o násilné kolektivizaci zemědělství
v 50. letech 20. století, obdivovat můžete galerii děl akademického malíře
Vladislava Kasky a Galerii sv. Františka
se sakrálním uměním. Klid a ticho
hledejte v klášterní „domácí“ kapli
s mariánskými freskami a na rajském
dvoře s vodním prvkem a slunečními
hodinami.
www.klaster-votice.cz

V paraZOO se zabydlel Alfréd

Pohádkové zastavení v Muzeu Štěpánovska

Ve vlašimské paraZOO, kterou najdete přes ulici přímo naproti vlašimskému zámku, můžete nově vidět samečka kuny lesní. Návštěvníci ho během
návštěvy zoo mohou porovnat s jeho sousedkou kunou skalní nebo se podívat, jak probíhá trénink takového divocha během večerních komentovaných prohlídek. Letos začínají od května – každý pátek od 17:30 hodin.

Hned sedm expozic historických i novodobých panenek, kočárků, medvídků a dalších hraček pro vás na léto připravil Klub panenek ČR.

Sameček Alfréd rozšířil počet
obyvatel paraZOO, která představuje
volně žijící druhy živočichů z naší přírody, které vzhledem k jejich hendikepu nelze vypustit do volné přírody.
Opuštěné mládě kuny lesní odchovali
pracovní stanice na lahvičce a Alfréd
si přivykl péči člověka. Lidí se nebojí
a v přírodě by s největší pravděpodobností neobstál. Jako každé mládě

níků. „Naše zvířata trénujeme metodou pozitivní motivace. To znamená,
že trénink je dobrovolný a zvíře může
kdykoliv práci ukončit,“ vysvětluje ředitelka paraZOO Alena Konvalinová
a pokračuje: „Takto pracujeme se zvířaty již druhým rokem a už jsou vidět
výsledky.“ Během večerních komentovaných prohlídek tak můžete vidět
také trénink vyder nebo krkavce Boba.

Při Pohádkovém zastavení si můžete prohlédnout exponáty Klubu panenek ČR.

je velice učenlivý a ošetřovatelé ho do
tréninku zapojili téměř okamžitě.
Alfréd se učí vydržet na místě
nebo následovat hračku.
To vše proto, aby nebyl
během údržby voliéry
a preventivních prohlídek či očkování ve
stresu. Díky tréninku si
také zvyká na pozornost návštěv-

Seznamte se: to je kuna lesní Alfréd, nový obyvatel vlašimské paraZOO.

V rámci Pohádkového zastavení
můžete navštívit Galerii Občanská
záložna ve Vlašimi, Muzeum Štěpánovska v Trhovém Štěpánově, Muzeu
v Uhlířských Janovicích, Městské muzeum a knihovnu v Čáslavi, zámek
v Ratajích nad Sázavou a hrady v Ledči
nad Sázavou a v Týnci nad Sázavou.
„V Muzeu Štěpánovska v Trhovém
Štěpánově se dozvíte, jak si děti dříve
hrály. Vystaveny jsou exponáty hraček

uplynulého století – různé stavebnice,
knížky, divadélko, brusle, lyže, ale i čítanky nebo stará násobilka,“ upřesňuje
Alena Zemanová z Klubu panenek ČR.
Do Galerie ve Vlašimi se zase můžete vypravit za panenkami. Nejstarší
exponáty byly vyrobené v roce 1860.
Najdete tu ale i panenky socialistické
nebo současné.
www.klub-panenky-cr.webnode.cz

„Samozřejmě, když k tréninku budou
svolní. Zvířata ale trénují ráda a většinou to během prohlídek klapne,“ doplňuje s úsměvem Konvalinová.
ParaZOO můžete navštívit od
úterý do neděle od 9 do 17 hodin
a v době letních prázdnin je otevřeno
také v pondělí. Komentované pro-

hlídky můžete objednávat na e-mailu
prohlidkaparazoo@csop.cz.
A nezapomeňte – návštěvou
paraZOO podpoříte nejen zvířata
v paraZOO, ale také zraněná a nemocná zvířata v péči Záchranné
stanice pro živočichy Vlašim.
www.parazoo.cz

Sledujte na www.blanik.net, co se děje v Kraji blanických rytířů.
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Japonsko na zámku v Růžkových Lhoticích
Do 30. srpna si můžete na zámku
v Růžkových Lhoticích prohlédnout
výstavu „Cesty za japonským textilem“. Výstava mapuje vzpomínky
ze tří cest po Japonsku, které uskutečnila autorka výstavy Lada Charvátová se zájemci o japonskou kulturu, po stopách textilu a řemesla
v letech 2017 až 2019.
Výstava představuje sedm textilních artefaktů, které splňují formální
podobu japonských svitků, dále soubor zavinovacích sukének tvořených
technikou bodoko. „Tyto sukénky se-

Taštička s prošíváním technikou zvanou kogin, je
k vidění na zámku v Růžkových Lhoticích.

šívané z malých
kousků starých
látek v dávných
dobách
nosily
chudé japonské
ženy pod kimony jako spodní
prádlo. Ukázky
sukének
jsou
zamýšleny buď
jako
vzorníky
starobylých látek nasbíraných
na bleších trzích
v
Yokohamě,
Kyotu, Kanazavě
a v Naře, nebo
jako textilní ob- V barokně-klasicistním zámku v Růžkových Lhoticích si můžete prohlédnout expozici věnovanou Podblanicku jako hudebnímu fenoménu.
jekty, na kterých
si autorky vyzkoušely zvláštní tech- míná město Hirosaky, kde se zrodilo štiček si prohlédnete i aienské vzory,
niku sešívání a prošívání,“ vysvětlu- prošívání přes počítanou nit ve tva- které mají svého majitele ochraňovat
je Lada Charvátová. Prohlédnout si ru kosočtverců, zvané kogin. „Touto před zlými duchy a nepřízní osudu.
můžete i soubor quiltů, které mají technikou se textil zateploval, protoKromě japonského textilu budou
praktické využití jako přikrývky a zá- že látka byla vyrobena z přírodního na zámku v Růžkových Lhoticích vyroveň jsou vzorníky speciální tech- konopí nebo kopřivy ramie, a tudíž stavené v prvních červnových dnech
niky prošívání zvané sashiko. Sbírka byla řidčeji utkaná,“ dodává Charvá- bonsaje Ivana Kubaly z Čechtic.
prostírání, ubrusů a taštiček připo- tová. Ve sbírce prostírání, ubrusů a tawww.muzeumpodblanicka.cz

800 let Zahrádky v Domě přírody Blaníku
V loňském roce by Zahrádka
u Ledče nad Sázavou oslavila
800 let od první písemné zmínky. Dnes byste na dně Švihova
našli jen její základy.
V Domě přírody Blaníku vyslechnete příběh města, které muselo ustoupit
švihovské vodní nádrži na řece Želivce. Uvidíte podrobnou mapu i letecké
snímky původního městečka. Výstava je rovněž pozvánkou k prohlídce původně románského kostela sv. Víta v Zahrádce, který osamoceně na břehu
přehradní nádrže připomíná, že na dnes tichých místech dříve pulzoval život. V sobotu 1. srpna od 17 hodin ožije Zahrádka v Domě přírody Blaníku
v paměti rodáků, kteří budou vzpomínat na svůj domov.
www.dumprirody.cz/blanik

Výstava připomene nejmenší obce
Špejchar v Olbramovicích zve na
výstavu akademického malíře Ladislava Hojného „Tady a tudy – chodící, kreslící, píšící“.
Jde o devět pásů kreseb ze seriálu „Výlety do malých a nejmenších
obcí Středočeského kraje“, kterému se malíř věnuje od roku 2003.
Každý pás kreseb mapuje vesnice
jiného okresu. Vystaveno bude také

24 kartonů, bilancujících dosavadní
činnost. Jeden z panelů pak autor
věnuje tzv. „rozdávacím kresbám“ –
pokud vás některá zaujme, budete si
ji moci odnést.
Výstava Ladislava Hojného bude
v olbramovickém špejcharu k vidění od května do října, ve středu mezi
15. a 18. hodinou a v sobotu mezi
13. a 16. hodinou.
www.olbramovice.cz

Kůrovec mění výlet na Blaník
V současné době jsme svědky plošného rozpadu smrkových porostů
na většině území republiky. Kůrovcová kalamita se nevyhnula ani
masivu Blaníků a má svůj dopad
i na turistický zážitek výletníků.
Až na přírodní rezervace Velký
Blaník a Malý Blaník jsou blanické
lesy převážně tvořené smrkem, který se zde začal vysazovat ve velkém
po polovině devatenáctého století.
Začátkem dvacátého století ale přišla kalamita bekyně mnišky (motýl,
jehož housenky ožírají jehlice smrku)
a větrná kalamita. Po jejich odeznění
na uvolněné plochy lesníci bohužel
opět vysadili smrk. Na velkých plochách na svazích Blaníků jsou proto

Vykácením části smrkového porostu na Malém Blaníku, zasaženého kůrovcem, se otevřel pohled na Velký Blaník.
Zastavit se tu můžete při stoupání na Malý Blaník, několik desítek metrů pod kaplí sv. Máří Magdaleny.

dnes stejnověké smrkové monokultury. Nebo spíše byly.
V příštích 2 až 3 letech smrk
z Blaníků zmizí možná úplně.
Budou současní lesníci moudřejší než před sto lety a budou
obnovovat les druhově a prostorově bohatší? Budou vysazovat zejména druhy dřevin, které jsou zde původní (tedy buk,
dub, jedli, javor, lípu) a smrk
jen jako příměs? Budou ponechávat část odumřelého dřeva
na místě? Nebo zopakují chybu
předků a stejně jako po mniškové kalamitě vysadí nestabilní
les i po té nynější, kůrovcové?
Jen to rozhodne, zda nebude
Blaník po čase opět holý.

POZNEJTE VLAŠIM
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Opravdu krásný, rozkvetlý, voňavý a… obrovský je zámecký park ve Vlašimi
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vyhlídková věž, sklepení
Vlašimská brána – Podblanická galerie
Benátská studánka
Starý hrad – expozice ČSOP o vlašimském parku
Čínský pavilon
Domašínská brána – restaurace
Znosimská brána – občerstvení
Samson
Luční altán
Altán Nejkrásnější vyhlídka
Stromový altán
Hravá zastavení
Sochy

Čínský pavilon je dominantou vlašimského zámeckého parku. Prohlédnout si stavbu zevnitř můžete pouze s průvodkyní z Podblanického infocentra.

Na návštěvu zelené oázy klidu uprostřed města na řece Blanici si vyhraďte
klidně celý den, romantická zákoutí parku nabízí tolik lákadel, že odsud se
vám rozhodně chtít nebude!
Procházku začněte u novogotické
Vlašimské brány o z roku 1846, která
je symbolem města a galerií regionálního malířství. Vaše kroky by měly mířit
do Podblanického infocentra. Zde vám
poradí, co v parku rozhodně neminout,
můžete si zde na odpoledne objednat
piknikový koš a deku (na t: 317 847
207). Do parku se můžete vydat také
s průvodkyní, která vám přiblíží historii
parku, a hlavně, má klíč od romantických staveb, které byste si jinak mohli
prohlédnout jen zvenčí – od Čínského
pavilonu, Starého hradu a Vlašimské
brány. Průvodkyně vám může dělat
společnost v květnu, červnu a září o víkendech vždy od 10:30, 12:30 a 14:30,
o letních prázdninách každý den ve
stejných časech.
My patříme k těm, kteří mají rádi
svoje tempo (a s dětmi to ani není jinak
možné), proto jsme se parkem, který je
celoročně volně přístupný, vydali sami.
Nechali jsme se vést asi tři a půl kilome-

Součástí stezky parkem jsou prolézačky pro děti.

Panely naučné stezky nabízí zábavu i poučení.

tru dlouhou naučnou stezkou Vlašimským zámeckým parkem. Absolvovali
jsme ji se třemi dětmi ve věku šestnáct,
devět a pět let. Procházka by ale bavila
i děti mladší, které by mohly asfaltky
a štěrkem vysypané cestičky zdolat na
kolech, odrážedlech nebo v kočárcích.

První panel naučné stezky je umístěn vlevo od zámku, u postranní brány
z ulice Na Valech. Velký přehledný plánek parku nás nalákal na exotické stavby, výhledy na meandry
Blanice a neotřelé dětské
atrakce. V přírodně krajinářský park se původně
lovecká obora a zámecká
zahrada začala proměňovat v poslední čtvrtině
18. století, poté, co byly
v roce 1771 zbourány
hradby kolem šlechtického
sídla. I přes rozsáhlé terénní úpravy na řece Blanici
a vytvoření poměrně husté
sítě pěšin si park zachoval
mnohé ze své nespoutanosti. „Mohou za to“:
členitý terén s prudkými
skalnatými svahy nad řekou, mohutné
duby pozoruhodných rozměrů s obvodem kmenů kolem šesti metrů a další
více než stovka druhů stromů a keřů,
z nichž většinu byste v českých lesích
hledali marně. Naučná stezka nás vedla
kolem pseudogotického romantického

Jedno ze zastavení stezky vás seznámí s ptačími obyvateli parku.

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

14

Starého hra13
du
q.
Původně byl
větší a tak
trochu
kouzelný – v jeho
interiérech prý
zařízení
díky
tajnému mechanismu mizelo před
očima návštěvníků pod
podlahu. Druhou původní
stavbou a zároveň velkým
překvapením zámeckého parku
je pestrobarevný Čínský pavilon r.
Dříve se do něj vstupovalo po můstku ze sousední věže a obklopovaly ho
ptačí voliéry. Po mostku mezi loukami
jsme přešli Blanici a jejímu břehu nadohled zamířili ke Znosimské bráně
t, kde jsme udělali krátkou pauzu
na limonádu. Nejprve jsme ale minuli několik pískovcových soch np
, z nichž nejvíce nás zaujaly obří žába
a Penttahittinen – Usmívající se král
hor. Děti neodolaly a postranní odbočkou se vydaly prozkoumat mravkolví past a stromový altán. Pobavila
i další hravá zastavení – ptačí totemy,
mraveniště a „tajný“ život páchníka.
Za altánem nazvaným Nejkrásnější vyhlídka (a název rozhodně nelže) nm
vystoupil ze zeleně Samson, rozzuřený,
jak jen pískovcová socha dokáže být,
i se zkamenělým knedlíkem v ruce u.
Prošli jsme mezi skalami k asfaltce,
přešli Blanici a mezi stromy se přiblížili
k Benátské studánce p a k zámku n.
Do Vlašimi vás zve rodina Rytířova.
www.vlasimskypark.cz
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ZASTAVENÍ NAUČNÉ STEZKY
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1 Úvodní zastavení
2 Historie zámku a parku
3 Auersperský statek
4 Život ve stromu
5 Starý hrad
6 Kyselé doubravy
7 Čínský pavilon
8 Nivní louky
9 Houby parku
10 Permský pískovec
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11 Znosimská brána
12 Řeka Blanice
13 Ptáci parku
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TEMATICKÉ ODBOČKY NAUČNÉ STEZKY
1 Cesta lučního koníka
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14 Půda
15 Ermitáž a Nejkrásnější vyhlídka
16 Pararula, posel starohor

2 Vydří cesta

17 Turecká mešita
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vstup do parku

Muzeum Podblanicka

trasa naučné stezky

vyhlídková věž

tematické odbočky

restaurace
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zastavení naučné stezky

občerstvení
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informační centrum

galerie
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Letní muzeum bude žít národními patrony i výtvarníky
na krajinomalbu 19. století přes ovlivnění moderní avantgardou a surrealismem až po doteky esoterismu a autory
současného nového realismu,“ přibližuje výstavu historik Muzea Podblanicka
Jindřich Nusek. Prohlédnete si i díla
Jiřího Čiháka, zřejmě nejlepšího současného českého scénického malíře,
který vytvořil ﬁlmové dekorace například pro známý historický dramatický
televizní seriál Borgiové, a který již ve
Vlašimi v roce 2013 vystavoval.

V Muzeu Podblanicka na zámku ve
Vlašimi si můžete prohlédnout stálé expozice, odhalit tajemství sklepení původního hradu a shlédnout
na město a park ze zámecké věže,
ale v nadcházející sezóně také navštívit hned čtyři zajímavé výstavy.
V příštím roce to bude 1100 let
od smrti kněžny Ludmily, babičky
svatého Václava. Významné výročí připomene už letos v Muzeu Podblanicka
na zámku ve Vlašimi panelová výstava s názvem Střední Čechy. Kolébka národních patronů, která vznikla
díky spolupráci středočeských muzeí
(včetně Muzea Podblanicka). Výstavu,
která přiblíží vedle sv. Ludmily i působení sv. Václava, Vojtěcha a Prokopa
zhlédnou návštěvníci v přednáškovém sále od 4. června do 26. července.

Jednou ze stálých expozic Muzea Podblanicka na zámku ve Vlašimi je expozice Auerspergové.

Další událostí bude výstava Spolku pražských výtvarných umělců,
která proběhne v zámku Vlašim od
9. července do 27. srpna. Spolek vznikl
v roce 1990 a sdružuje převážně praž-

ské malíře s akademickým školením.
„Vlašimská výstava bude výjimečná rozsahem, neboť poprvé se představí téměř
všech 50 členů spolku. Návštěvníci tak
uvidí sérii autorských stylů od odkazů

Pozdní léto bude patřit výstavě
Pravoslav Flak – fotograﬁe. Od
3. září do 4. října si můžete přijít prohlédnout práce známého kameramana a fotografa, které kombinují rozmanité prvky a předměty a surrealisticky
si pohrají s vaší fantazií.
www.muzeumpodblanicka.cz
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Za „cyklistickým nebem“ do srdce České Sibiře
Drsný, ale přesto malebný kraj na
pomezí jižních a středních Čech
„objevil“ na začátku 20. století
Jan Herben. A zamiloval si ho, stejně jako po něm další významné
osobnosti, které tento spisovatel,
novinář a politik hostil ve své vile
v Hostišově u Votic – prezident
T. G. Masaryk s dcerou Alicí, Edvard
Beneš s chotí Hanou, básník Josef
Svatopluk Machar, hudební skladatel Josef Suk nebo malíř Antonín
Slavíček. I po sto letech láká Česká
Sibiř, které dal podobu řetězec horských vrcholů Miličínské vrchoviny,
nejen na okouzlující výhledy.

bočíte ve směru na Ohrady a Větrov.
Před Mysleticemi můžete vystoupat
na vrch Větrov s kaplí svatého Vojtěcha a studánkou s léčivou vodou.
Napojíte se na červenou turistickou
trasu, která vás kolem osady Hory

povede lesem přes Buchov s nepatrnými pozůstatky vodní tvrze, sídla
pánů z Buchova. Vystoupáte kolem
dominantního vysílače Mezivrata
(713 m n. m.), před Oldřichovcem
u rybníka se dáte vlevo a lesem doje-

Toto pomyslné „cyklistické nebe“
se otevírá ve Voticích. Z města, se
jako okvětní lístky, rozevírá květ Votické kopretiny – série doporučených
okružních cyklotras. Vydat se můžete
na všechny světové strany – po oranžové trase na Blaník a hrad Šelmberk,
po modré na zámek Vrchotovy Janovice, po červené na Konopiště, hnědá
vás dovede na Jemniště a konečně
zelená trasa vás provede srdcem
České Sibiře. Je dlouhá 47 kilometrů, ale stejně jako ostatní trasy Votické kopretiny nabízí několik zkratek
či odboček, z nichž můžete při svých
cestách vybírat například podle toho,
jak zdatní jste cyklisté nebo kolik času
chcete cyklovýletu věnovat. Doporučujeme „osedlat“ trekové, případně
horské kolo.
Silnice z Votic bude stoupat směrem na Jankov, asi po kilometru za-

dete na vrchol Kalvárie (698 m n. m.)
nad Miličínem. Právě Miličín a jeho
okolí bývá označováno jako srdce
České Sibiře. Odměnou za stoupání
na Kalvárii budou neopakovatelné výhledy na Blaník, jižní Čechy a Šumavu.
Nedaleko barokní osmiboké kaple
Utrpení Páně na vrcholu Kalvárie
odpočívá miličínský lev – kamenný
útvar, nápadně připomínající svým
tvarem krále zvířat. Ačkoli zkameněl,
jeho srdce stále bije. Hlídá kraj a svým
řevem probudí blanické rytíře, až
bude zemi nejhůře.
Z vrchu, který je prý s Blaníkem
propojen tajnou chodbou, sjedete
křížovou cestou podél zatopeného
lomu do Miličína. Z Miličína se můžete
napojit na cyklotrasu 1178, která vás
zavede do Mladé Vožice, případně na
zříceninu hradu Šelmberk s válcovitou věží, z níž si můžete prohlédnout
takřka celou Českou Sibiř. Cestou zpět
přibrzdíte v Moravči a prohlédnete si
neobvyklou kamennou rozhlednu
Kovářku s kovářským muzeem. Trasa vás povede zpět do Votic přes Neustupov. Posedět můžete ve stínu lip na
návsi před kostelem. Největší z nich,
památná Kaplířova lípa, schovaná
za zámeckou zdí, prý pamatuje okamžik, kdy se pod ní rytíř Kašpar Kaplíř
ze Sulevic, majitel zdejšího panství,
loučil s poddanými před tím, než byl
21. června 1621 sťat na pražském Staroměstském náměstí.
« Drsná, ale krásná – taková je krajina České Sibiře.
Z jejích vrcholů dohlédnete k Blaníku i k Šumavě.

Kde ještě přibrzdit?
}

Věž kostela sv. Václava ve Voticích je uzpůsobená jako vyhlídková.
Město si můžete prohlédnout z výšky 35 metrů.
} Měřičská věž na Mezivratech z roku 1939 stojí na místě dřevěné rozhledny.
} Kostel sv. Havla v Oldřichovci je typický vesnický kostelík obklopený
hřbitovem.
} Křížová cesta na Kalvárii u Miličína začíná nad místním hřbitovem,
kapličky pochází z roku 1914.
} Okružní pětikilometrová Naučná stezka Čeňka Kraupnera vás dovede
z Hájkova náměstí k Miličínskému lvu.
} Dva a půl kilometru dlouhá Stezka za historickými objekty v Miličíně
vás provede křivolakými uličkami městečka.
} Židovský hřbitov u Neustupova byl založen v roce 1723. Dochovalo se
kolem dvou stovek náhrobních kamenů.
} Cyklozahrada U Modré kočky ve Voticích nabízí službu dobíjení elektrokol, můžete se zde posilnit a odpočinout si.

Mapu Votické kopretiny

© Copyright SHOCART

si můžete zakoupit v Informačním centru na Komenského
náměstí, ve věži Václavce kostela sv. Václava nebo v restauraci U Modré kočky ve Voticích. Na její čelní fasádě je umístěn
informační panel se všemi trasami Votické kopretiny.

Sledujte na www.blanik.net, co se děje v Kraji blanických rytířů.
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Na Holý vrch za kouzelným výhledem vás dovede křížová cesta
Městys Načeradec skrývá několik
zajímavých památek – původně
románský kostel sv. Petra a Pavla,
pozdně gotikou zvonici (solnici)
přiléhající k původně renesanční
radnici, barokní zámek nebo domy
ve stylu selského baroka. Pokud
„přičteme“ i barokní sochu sv. Jana
Nepomuckého a pozůstatky bývalé
židovské klasicistní synagogy, je
Načeradec doslova učebnicí architektonických slohů.
Po procházce městskou památkovou zónou nezapomeňte projít křížovou cestou na Holý vrch. Kilometr
a půl dlouhá trasa úvozovou cestou je
lemována třešňovou alejí a bílými zděnými hranolovými kapličkami se sedlovou stříškou. Blaník bude na dohled
a co teprve výhled na Holém vrchu!

Křížová cesta na Holý vrch byla postavena roku 1738 nákladem hraběte ze Starhembergu.

Ze zámeckého náměstí po žluté turistické značce projdete Pravonínskou

ulicí k areálu zemědělského družstva.
Před ním odbočíte do ulice Na Vran-

ce, budete sledovat zelené turistické
značení a splynete s třešňovou alejí.
Na jaře budete procházet záplavou
květů, o pár týdnů později mezi stromy obsypanými červenými, sladkými
a křupavými plody, v létě pak zeleným
tunelem, kterým čas od času prosvítí
bílá kaplička.
Poté, co přejdete silnici na Čáslavsko a budete stoupat na Holý vrch,
ustoupí třešně lesnímu porostu, z velké části vykácenému. Od posledních
kapliček a křížů se tak otevře výhled
směrem na západ, mezi zelenými kopci lze pro jeho nezaměnitelnou podobu rozeznat televizní vysílač Mezivrata
na České Sibiři.
Až se pokocháte pohledem na
městys a velkou část chráněné krajinné oblasti Blaník, můžete se zpět do
Načeradce vrátit stejnou cestou.

Skoro až do Pekla za Hochy od Bobří řeky dojedete vlakem
Literární historici i milovníci „foglarovek“ se dodnes přou o to, jaká
místa byla kulisami děje románů
Jaroslava Foglara. Kde leží magická
čtvrť Stínadla se už asi nedozvíme,
k legendární Bobří řece však můžete vyrazit k Heřmaničkám u Votic.
Startem šestikilometrové procházky bude nádražní budova v Heřmaničkách. Byla postavena v lehce
empírovém stylu v roce 1870 a odpovídá původnímu vzhledu stanic na tzv.
Dráze císaře Františka Josefa spojující
Prahu s Českými Budějovicemi.
Projdeme po návsi a budeme se

držet po silnici č. II/121 ve směru na
Votice. Po pravé straně budeme míjet
stavbu železničního koridoru, přejdeme koleje a před mlýnem Drahnov se
vydáme po cestě do osady Peklo. Po
400 metrech se v osadě budeme držet
stále vlevo. Zhruba po kilometru, po
cestě, která vede mezi loukami a po
okraji lesa, přijdeme k pamětnímu
kameni, který připomíná uskutečnění
dvou letních táborů oddílu Pražská
Dvojka, jež se v údolí konaly v letech
1929 a 1930. Zážitky z těchto táborů popsal spisovatel Jaroslav Foglar
v knihách Hoši od Bobří řeky a Tábor
smůly. Zajímavé je, že Foglarova Bobří

Hotel a restaurace Na Vývoji

řeka je ve skutečnosti poměrně malý potok Mastník,
který protéká asi sto metrů
od pamětního kamene.
Přesná poloha tábořiště byla lokalizována na
základě podrobných rozborů historických pramenů.
Místo lze dohledat podle údajů: 49°37’18.78“ N,
14°34’22.50“ E.
Vrátit se do Heřmaniček
můžeme stejnou cestou
nebo si procházku prodloužit o pár stovek metrů a dojít
k rybníku Velký Mastník.

U pamětního kamene táborů Jaroslava Foglara se můžete zapsat
do návštěvní knihy.

› Hotel vznikl z areálu bývalé továrny na balící stroje.
Kompletní rekonstrukce tohoto industriálního prostoru probíhá
s ohledem na funkčnost nového komplexu, ale i s důrazem na
respekt k duchu tohoto místa.
› Restaurace Na Vývoji vznikla v bývalé výrobní hale ﬁrmy
na balící stroje. Industriální interiér restaurace má kapacitu
až 100 míst. Za příznívého počasí je otevřena letní terasa
s kapacitou až 40 míst.
› V naší restauraci nabízíme piva z vlastního vlašimského
pivovaru, které čepujeme přímo z ležáckých tanků.
› Přijďte ochutnat kávu Na Vývoji, kterou si necháváme pražit
pouze pro naši restauraci.
› Restauraci si můžete rezervovat pro rodinné, společenské
a ﬁremní akce. K dispozici jsou prostory pro oslavy a školení,
konferenční prostory s kapacitou pro 10, 50, nebo 100 osob.
Havlíčkova 1135, 258 01 Vlašim
t: 601 376 912 | e: info@navyvoji.cz | www.navyvoji.cz

ZÁŽITKY U ŽELIVKY

RYTÍŘSKÉ NOVINY

Za zážitky pro celou rodinu se vydejte k Želivce
Přemýšleli jste někdy, co je to za vodu, která teče z kohoutků v Praze a ve
Středočeském kraji? Odkud se bere a jak se vyrábí? Většina z nás ji zná
jako „vodu ze Želivky“. Nádrž, ze které tahle voda pochází, se ale jmenu-

je Švihov. Břehy největší vodárenské nádrže ve střední Evropě sice kvůli
ochrannému pásmu nejsou přístupné, v jejím okolí ale najdete zajímavé
turistické cíle a skvělé zážitky pro celou rodinu!

Ve Vodním domě vykvetla ohrožená kuřička
Návštěvnické středisko Vodní dům
u Hulic vás přesvědčí, že voda je
úžasná, zábavná a dobrodružná,
nezbytný prvek v krajině, zdroj života pro rostliny, zvířata i lidi, něco,
co je třeba mít v úctě a chránit... Pokud jste ho zatím nenavštívili, neváhejte. Pokud už jste tu byli, rozhodně si naplánujte další návštěvu.
Letos Vodní dům překvapí návštěvníky hned několika novinkami.
Nově ve Vodním domě zjistíte, co
je to vodní stopa a jak se vyrábí pitná
voda. Věděli jste, že prvními „kontrolory“ jakosti v úpravně pitné vody jsou
pstruzi? Ještě před tím, než se voda
ze Želivky začne upravovat, „okusí“ ji
pstruzi ve dvou velkých akváriích. Ve
Vodním domě se můžete na záznamu
podívat, jak tyto ryby hlídají kvalitu
vody.
V okolí Vodního domu, na okružní
300 metrů dlouhé naučné stezce, se
kromě informací o vodě v krajině seznámíte s hadcem, zvláštní horninou
vystupující na povrch v okolí vodní
nádrže Švihov. Obsahuje hodně hořčíku a těžkých kovů, proto na něm
prospívá jen malá část rostlin. Některé
z nich můžete na hadcové skalce na
stezce pozorovat na vlastní oči. K nej-

Kovový květ kuřičky hadcové u Vodního domu slouží jako herní i naučný prvek zároveň. Můžete si na něm vyzkoušet svoje znalosti z „anatomie“ rostlin.

vzácnějším patří bíle kvetoucí kuřička
hadcová, která je dokonce endemitem
– na celém světě roste volně pouze na
dvou místech, v geoparku Kraj blanických rytířů. Doslova osahat si její
květ můžete na nedalekém kovovém

modelu. Děti upotřebí hadcové kuličky, které získaly zdarma ke vstupence
a s nimiž se v expozici Vodního domu
přesvědčily, že naše republika je skutečnou střechou Evropy. I hadcový
květ vydá kuličky zpět, takže si z nich

jako památku na zážitky u Želivky můžete udělat třeba náramek.
U skalky neopomeňte prozkoumat
větší blok hadce s výbrusem odhalujícím zajímavou barvu a strukturu tohoto kamene.
www.vodni-dum.cz

V Hulicích uslyšíte, jak bzučí život

Tip pro děti
Venkovní atrium Vodního domu u Hulic – to je doslova vodní ráj pro děti.
Jindy nezkrotnou vodu tu mohou ovládat za pomoci herních prvků – pump,
čerpadel, hrází, mlýnků a rozvodníků. Nechybí ani vodopád, skýtající v horkých dnech vítané osvěžení.

Pokud jste stále přesvědčeni, že medvědi mlsají včelám med, je na čase vyrazit do Včelího světa v Hulicích.
Zdejší expozice nejenže hravou
formou vyvrátí všechny mýty panující
o tomto v přírodě nepostradatelném
hmyzu, ale na okamžik dokonce okusíte, jak se taková včela cítí – to až budete za bzučení včelího úlu procházet
obřími plástvemi, budete tančit včelí
taneček nebo jako včelka létavka po
čichu hledat cestu do svého úlu.
Ve venkovních prosklených úlech
a na záhonech bylinkové zahrádky
můžete obdivovat práci včel „naživo“
a třeba si vůbec poprvé přes síťovinu
včelařského klobouku prohlédnout
ten fascinující svět kolem sebe. A ta
pohoda, když se posadíte na lavičku
před budovou bývalé školy a jen tak
se zaposloucháte, jak kolem vás bzučí
život.
www.vcelisvet.cz

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

Mezi obřími plástvemi si budete připadat jako v úle.

VODÁCKÝ VÝLET
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Romantickou řeku Sázavu poznejte přímo z lodi mezi Horkou a Kácovem
Pokud patříte mezi romantické duše, toužíte kochat se za šplouchání vlnek půvabnou přírodou, prohlédnout si z řeky zámek jako z pohádky nebo vystoupat nad nejromantičtější soutok řek na světě, musíte splout Sázavu mezi Horkou II a Kácovem.
Po přenesení jezu pod kempem Horka bude splutí tří dalších vítaným zpestřením
dvacetikilometrové plavby. Je na čase vzít pádlo do ruky.
V kempu v Horce nasedněte na
vypůjčené lodě. Tří a půl kilometrový úsek do Zruče nad Sázavou plyne
klidně, vybízí ke kochání kouzelnou
okolní přírodou a pro ty, kteří na lodi
sedí poprvé, k „osahání“ pádel. Zručský zámek, vypínající se nad řekou,
láká k návštěvě. V jeho areálu můžete
navštívit Vodácké muzeum. Zjistíte
například, v čem se na řeku vydávali naši předci, můžete si vyzkoušet
nafouknout raft nebo se pohoupat
v houpačkách ve tvaru lodí. Pohled
na řeku z jiné perspektivy vám přiblíží interaktivní expozice Příběh řeky
Sázavy. Seznámí vás s příběhy lidí od
řeky, ale i s rostlinami a zvířaty, které
najdete v její blízkosti.
Dál po řece minete kemp V Rákosí
a prostředkem sjedete Chabeřický jez.
Po necelých dvou a půl kilometrech
se k Sázavě přidává Želivka. A je to zajímavá podívaná! Průzračná a i v létě
studená voda z užší Želivky se mísí
s teplejší, většinou hnědožlutě zbarvenou Sázavou. Nejlépe si soutok řek
prohlédnete ze skály přímo nad soutokem. Pokud plánujete větší pauzu,
po pěšině a následně po asfaltce ze
skály nad soutokem dojdete po kilometru a půl do Soutic, kde stojí za ná-

vštěvu Muzeum tradic. Jedna z jeho
expozic připomíná cestu pitné vody
z nedaleké vodní nádrže Švihov do
pražských a většiny středočeských domácností.

pětihodinová,
plavba se blíží ke konci. Lodě
odevzdáte v kácovské
loděnici, zpět do Horky se dostanete legendárním Posázavským
Paciﬁkem.
Další tipy na jedno až devítidenní
vodácké výlety po řece Sázavě naleznete na internetových stránkách:
www.pujcovna-lodi.cz

Na řeku mezi Horkou a Kácovem se nemusí bát
vyrazit ani rodiny s dětmi nebo začínající vodáci.

Za jezem u Posadovského mlýna
nabízí občerstvení tábořiště Omaha.
Posledních pár kilometrů do Kácova
uteče jako voda a pohodová, zhruba

Co je dobré vědět?
Jednotlivé kempy a loděnice na
Sázavě jsou z Prahy dobře dostupné
Posázavským Paciﬁkem.
Kánoe a koloběžky jdou na Sázavě skvěle dohromady! Vypůjčit si
je můžete v loděnici v Českém Šternberku, na objednání i jinde. Oblíbená
je vyjížďka z kempu Horka do Zruče,
případně do Chabeřic a zpět. Tipy na

vyjížďky na koloběžkách najdete na:
www.pujcovna-kolobezek-sazava.cz
Půjčovna Samba provozuje síť
jedenácti loděnic podél řeky Sázavy.
Nabízí jak zapůjčení vodáckého vybavení, tak převoz bagáže, zatímco plujete po řece.
t: 604 904 737
e: info@pujcovna-lodi.cz

Břehy Sázavy jsou bohaté na kempy. Ve většině můžete složit hlavu a občerstvit se, ale také si vypůjčit loď.

KDE TO OŽÍVÁ?

RYTÍŘSKÉ NOVINY

Jak se staví sen, když je tím snem pivovar?
Kousek od dálnice D1 v obci Němčice-Loket, nad vodní nádrží Švihov,
roste Rodinný pivovar Švihov. Pivo
mělo téct proudem už letos na jaře
a první hosté si měli vyzkoušet,
jaké je bydlení v pivovaru, jenže i
do plánů rodiny van der Weerden
zasáhla pandemie koronaviru.
Anna van der Weerden s rodinou
se potýkali se sháněním materiálu
i řemeslníků a odvážný sen nabral
zhruba čtvrtletní zpoždění…

maso, ovoce, zeleninu, bylinky od
producentů z regionu a naši produkci. Z té nabídneme voňavé a křehké
holandské sirupové vaﬂe a zajímavé
produkty přímo z našich piv, jako třeba marinádu.
Bude součástí areálu pivovaru
také ubytování?
Již letos budou k dispozici dva
rodinné apartmány a až se zazelená
zahrada, tak přibudou dvě chatky
mezi chmelnicemi. Další ubytování
ve stodole je v plánu napřesrok.

Anno, kdy u Vás přivítáte první návštěvníky a co jim nabídnete?
Pro pivo si budou moci hosté přijít
od konce června, budou moci posedět na dvoře a ochutnat něco dobrého k pivu. Pivní klub a farmářská
prodejna se otevřou během léta.
Jaké pivo vaříte?
V první fázi půjde o piva holandská v sérii nazvané Holandské kořeny
podle receptur, které manžel – sládek
objevil v nizozemských archivech.
Některé receptury manžel obohatil
o další koření, byliny a ovoce. Naše
hosty tedy čeká překvapení. Třeba Švihovský grep není radler, ale
11stupňové pivo s hořkou a svěží

Martijn, Anna a Růženka van der Weerden při etiketování lahví švihovského piva

chutí grepu. Přes léto navaříme piva
belgická v sérii nazvané Belgická
stezka, a to od nejlehčích až po „těžkotonážní“.

Jde o zdravou alternativu nealkoholického piva, které nyní ještě nejsme
schopni uvařit. Chmelovku budeme
dodávat v láhvích i bag in boxech.

Mysleli jste i na abstinenty?
Naše limonáda Chmelovka je nesmírně osvěžující a chutná i dětem.

Co nabídne farmářská prodejna?
Především řemeslné pečivo,
mléčné výrobky, čerstvé těstoviny,

Ve Vašem případě není slovo „rodinný“ v názvu pouze marketingový tah…
Můj manžel je pivovarským sládkem, já mám na starosti marketing.
Pivovar staví můj táta, pomáhá mu
můj bratr. Holandský děda bude mít
na starost zahradu a mikrobiologickou analýzu piv a vyzkouší také pěstování hub na mlátě. Kamarádka Evča
pomáhá s farmářskou prodejnou,
rodinná známá Beatrijs dělá graﬁku
a její maminka zase lahodné domácí
produkty z bylin a ovoce. Naší pivovarskou rodinu rádi rozšíříme o budoucí zaměstnance.

Záchrana „zámku na odstřel“ ve Zvěstově pokračuje
Stěny zámku ve Zvěstově kdysi zdobily renesanční omítky a fresky od Mikoláše Alše. Dnes je z této památky ruina, které chybí část střechy, dveře
i okna. Od roku 2018 jí rekonstruuje obec. Mnohamilionová injekce by
měla objektu vrátit jeho historickou podobu.

Zámek bude sloužit jako kulturní
a společenské centrum, informační
centrum s expozicí o nedalekém zlatodolu Roudný a muzeum radiotechniky. Obnovy se dočkají i Alšovy fresky.

Do budovy zámku je vzhledem
k probíhajícím pracím vstup zakázán.
Rekonstrukci můžete sledovat od dětského hřiště u obecního úřadu.
www.zvestov.cz

Kaple na Malém Blaníku prochází opravou

Dobový snímek zámku ve Zvěstově. Křídlo s věžičkou bylo v roce 1970 odstřeleno.

Tvrz Zvěstov je poprvé připomínána ve 40. letech 15. století. Později byla
přestavěná na zámek. Po zestátnění
v roce 1948 na zámku „hospodařilo“
JZD. Chovali se tu brojleři, prasata, přízemí budovy sloužilo jako skladiště.
Část zámku byla dokonce odstřelena.
„V minulých dvou letech byla za

dva miliony korun dostavěna celá chybějící severní stěna zámku i se schodištěm. Za dalších sedm milionů by
měla být budova kompletně dostavěna a zastřešena, a to nejpozději v horizontu pěti let,“ seznamuje s postupem rekonstrukce zámku zvěstovský
starosta Karel Babický. A budoucnost?

Do kaple sv. Máří Magdaleny na
Malém Blaníku je od listopadu loňského roku uzavřen vstup. Probíhající
oprava má zastavit chátrání tohoto
poutního místa a turistického cíle.
K jižní straně kaple bude přistavěna
nová dřevěná kaplička ze smrkového
dřeva ve stylu původní, již nedochované kapličky. I po ukončení oprav si
objekt z roku 1735 zachová charakter
barokní zříceniny.
Okolí kaple je přístupné, na Malý
Blaník se můžete vydat po červené turistické značce od Rozcestníku tří červených za Louňovicemi pod Blaníkem
(ve směru na Načeradec).
Vrchol Malého Blaníku je tvořený
zachovalými lesy přirozené skladby
s převahou buku a četnými skalními
výchozy.

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

Kaple sv. Máří Magdaleny na Malém Blaníku si i po
opravách zachová charakter barokní zříceniny.
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MÍSTA S PŘÍBĚHEM

V Kraji blanických rytířů je spousta zajímavých míst, která čekají na to, až je objevíte
Nejstarší stromy světa rostou i v Ratměřicích
Chcete vidět největší stromy světa
a nechcete vážit cestu do kalifornské Sierra Nevady? Prohlédnout si je můžete
i v zámeckém parku v Ratměřicích. Sekvojovce obrovské sem nechal před více než
150 lety přivézt právě ze Sierra Nevady
a vysadit hrabě Otto Chotek, tehdejší majitel panství.
„Mamutí stromy“ nejsou jedinou ozdobou ratměřického zámeckého parku.
Rostou v něm například japonská jedle
mikko a jedle Veitchova, překrásná jedle
kavkazská či jinan dvoulaločný. Park je
otevřen o víkendech a svátcích mezi 10. a
17. hodinou. Zámek funguje jako wellness
hotel s restaurací, její kuchaři vám na objednávku připraví do parku piknikový koš.
www.zamek-ratmerice.cz

Muzeum vypráví, jak se dříve hospodařilo
O tom, že práce v hospodářství v polovině 19. století byla celoroční dřinou,
vás přesvědčí Muzeum venkova v Kamberku. Ukazuje zemědělskou techniku,
která jezdila po polích a loukách na Podblanicku před sto padesáti lety.
Více než stovka historických exponátů je umístěna v historickém sklepení
a na půdě budovy bývalé Kampeličky. Do domácnosti našich předků nahlédnete v selské jizbě s dobovým zařízením. V budově bývalé kamberské školy
posedíte ve starých školních lavicích a zalistujete starými učebnicemi. V Pamětní síni si prohlédnete dokumenty a exponáty spjaté s historií Kamberka.
www.kamberk.cz

Krvavou bitvu u Jankova připomíná památník
Sedm tisíc mužů odpočívá na pláních mezi Jankovem a Ratměřicemi.
Nejkrvavější řež třicetileté války – bitvu u Jankova v březnu roku 1645 – ve
které se střetly švédská a císařská armáda, připomíná naučná stezka Po stopách bitvy u Jankova.
Trasa je okružní a můžete ji absolvovat i na kole nebo s kočárkem v rámci
dvou samostatných značených okruhů – devíti a čtrnáctikilometrového. Na
jankovskou stezku navazuje ratměřická Naučná stezka sedláka Oneše, která
vás seznámí s životem obyvatel regionu za třicetileté války. U památníku se
vždy v březnu koná rekonstrukce bitvy u Jankova.
www.jankov.cz, www.ratmerice.cz

Pravonínská inspirace hudebního velikána
Přes půl kilometru měří náves v Pravoníně. Dominuje jí pečlivě udržovaná
jírovcová alej, kterou založili v 17. století místní zámečtí pánové.
Alej vás dovede k románské rotundě sv. Jana Křtitele. Přes různé přestavby
v průběhu doby si kostel dodnes zachoval osobitý ráz a patří mezi několik málo
dochovaných staveb svého typu v republice. Kostel se starým hřbitovem
obklopuje alej stoletých
lip. V nedalekém původně barokním zámečku
prožil léto roku 1832 hudební skladatel Richard
Wágner, který tu, okouzlen krajinou a dcerou
majitele zámku, vytvořil
skladbu „Tóny zvonů“ a
načrtnul libreto romantické opery „Svatba“.
www.pravonin.cz

Staré časy na vás dýchnou v nesperské sýpce
Barokní sýpka v Nesperách u Veliše má ve své jižní části zbytky obytné věže
původní tvrze, pamatující pět století. Mohutný špejchar, usazený mezi rybníky
uprostřed vsi, propůjčil soukromý majitel místnímu sboru dobrovolných hasičů.
Prohlédnout si zde můžete výstavu starých předmětů, dříve používaných
v hospodářství a v domácnostech našich prababiček a pradědečků. Seznámíte se také s dějinami osady a historií sýpky. Hasiči vás expozicí provedou od
20. června do konce září každou sobotu mezi 10. a 16. hodinou.
www.nespery-hasici.estranky.cz

Motýlí ráj hledejte ve Voticích
Hned šestnáct druhů motýlů, typických pro českou přírodu, můžete obdivovat v Motýláriu Votice. Bývalé skleníky, chátrající čtvrt století, se proměnily v různé biotopy, které jsou domovinou baboček, žluťásků, bělásků,
batolců, perleťovců, hnědásků, bělopásků, okáčů, soumračníků a dalších.
Pokud je neuvidíte přímo na biotopech, prohlédnete si jejich jednotlivá vývojová stádia
v insektáriích.
Krásu motýlích křídel můžete obdivovat
také na fotograﬁcké
výstavě. Vlastní příběh
má nedaleká lokalita
Starý sad, které Ochrana fauny ČR znovu vrátila život.
www.motylarium.cz

AKTUALITY Z GEOPARKU KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ
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Nahlédněte do nitra hory v Křížovském lomu
V lomu při silnici mezi Kondrací
a Načeradcem se v minulém století
těžila blanická ortorula – kámen,
z něhož je tvořen legendární Blaník.
Nejcennějším pokladem této nejen
geologicky zajímavé lokality jsou dnes

lišejníky, vědci jich zde našli 78 druhů!
Zelená plocha bývalého lomu, sevřená
z části obnaženými skalami, a jezírko,
v němž tepe život, mohou být cílem
vašeho výletu.
V lomu připravené ohniště je jediným místem, kde je povoleno na území

chráněné krajinné oblasti Blaník volně
v přírodě rozdělat oheň. Pokud se zde
rozhodnete strávit příjemný večer,
přijďte určitě dřív než se zapadajícím
sluncem.
Na informačních tabulích se dozvíte, kteří živočichové vám v lomu budou

dělat společnost a na detailním výbrusu blanické ortoruly si prohlédnete
strukturu této lokální horniny. Pokud
lom obejdete a vystoupáte nad skály,
budete překvapeni pěkným výhledem
na nedaleký Velký Blaník.
www.csopvlasim.cz

Geopark do mobilu
Národní geopark Kraj blanických rytířů připravil na letošní turistickou
sezónu novinku pro milovníky poznání. Nejlepší vycházky za geologickými zajímavostmi můžete nyní absolvovat s novým mobilním průvodcem. Aplikace geopark Kraj blanických rytířů obsahuje 10 tras pro
pěší nebo cyklisty a 50 samostatných bodů.
Aplikace funguje na podkladě mapy.cz, takže můžete přímo v terénu sledovat svůj pohyb po trase. V místech s geologickou zajímavostí „geopointech“
vám aplikace nabízí informace o lokalitě a doplňující obrázky. Geopointem
nemusí být jen skalní výchoz nebo lom, ale i pozůstatky po těžbě nerostných
surovin v krajině nebo kulturní památka postavená z místního kamene.
Jak a kde aplikaci získat? Stáhnout ji můžete na webu geopark-kbr.cz
nebo pomocí QR kódu přímo v terénu z informační tabulky.
„Připravujeme i další geotrasy, které by navazovaly na zastávky Posázavského Paciﬁku. Geotrasy děláme nejen pro turisty, ale doufáme, že je využijí
i učitelé a vedoucí oddílů při plánování terénních vycházek,“ dodává ředitelka geoparku Kraj blanických rytířů Kateřina Červenková.
Křížovským lomem vás na informačních panelech provede trolí bába Metamorfa.

Písečná „pláž“ uprostřed lesa? V bývalém zlatodole je to možné
Návštěvník naučné stezky vedoucí
bývalým zlatodolem Roudný může
být zaskočen, když uprostřed lesa
nečekaně vstoupí na písečnou
„pláž“. Za odkrytím bývalého kalojemu stojí vlašimští ochránci přírody.
Písek je vlastně pozůstatek kalojemů, které tu zůstaly z období průmyslové těžby na přelomu devatenáctého
a dvacátého století. Tyto plochy bez
vegetace či mírně zarostlé osídlil hmyz
(mnoho blanokřídlých druhů či svižník písčinný), který se kdysi vyskytoval
v krajině běžně na okrajích polí, v úvozech polních cest, na úhorech. Okolní

zemědělská krajina se v druhé polovině
dvacátého století proměnila, zmizely
úhory, okraje polí jsou zarostlé kopřivami, pýrem a dalšími na živiny náročnými druhy, stejně tak zmizely kvetoucí
úvozy a meze, cesty byly zpevněny…
A tak se dnes druhy narušovaných
stanovišť staly velmi vzácnými, často
na pokraji vyhynutí. V širokém okolí
se některé z nich nevyskytují jinde než
právě na pozůstatcích největšího kalojemu „Danica“ zlatodolu Roudný. To
bylo v roce 1994 na návrh Českého svazu ochránců přírody Vlašim důvodem
k vyhlášení chráněného území. I tato
plocha však začala postupně zarůstat
dřevinami, a proto v roce 2019 začal

K bývalému kalojemu vás dovede Naučná stezka Roudný. Infopanely vás upozorní na pozůstatky staveb
a ukážou vám podobu zlatodolu před zhuba sto lety.

ČSOP s obnovou otevřených písčin. Jde
o relativně drastický zásah, jehož cílem
je vrátit sukcesi vegetace o desetiletí
nazpět, tedy do podoby písečných

přesypů, a uchovat zdejší unikátní prostředí vzácných a chráněných druhů
hmyzu, ale i hub a rostlin.
www.csopvlasim.cz

3D geomapa překvapí v Louňovicích
Zapomeňte na nudné
hodiny přírodopisu věnované geologii a vydejte se za poznáním
do geoparku Kraj blanických rytířů. V areálu
Základní a mateřské
školy v Louňovicích
pod Blaníkem vás letos
nově překvapí rozměrná 3D geomapa České
republiky v měřítku
1:50 000.

V podblanické části 3D geomapy v Louňovicích pod Blaníkem si
můžete prohlédnout blanickou ortorulu z Křížova (64), serpentinit
(hadec) z Bernartic (2) nebo ortorulu z Vlastějovic (50).

Od východu k západu měří 11 metrů, od severu k jihu 6 a půl metru.
Neslouží pouze dětem z místní školy,
je volně přístupná veřejnosti. A co je
nejlepší – můžete ji prozkoumat úplně
zblízka – projít se po ní.
„Podívat se můžete na blanickou
ortorulu, světlou rulu, obsahující muskovit, biotit, sillimanit a obzvláště typický černý turmalín, dále si prohlédnete pegmatit, skarn nebo hadec,“ říká
geolog Michal Nekl, autor 3D mapy,

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

která vznikla za pomoci učitelů, rodičů
a žáků louňovické školy.
Každý z 96 vzorků hornin nese
štítek s QR kódem. Ve svém telefonu
si pak můžete přečíst příběh dané
horniny, dozvědět se, jak vypadalo
naše území v době, kdy vznikala, ale
také zjistit, jak a kde ji využívá člověk.
Pokud jsou vám takové technologie
úplně cizí, kousek od školy je benzínová pumpa, kde vám zapůjčí tištěného průvodce.

INZERCE
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Hovězí z farmy od Palečků
Vyzrálé maso z vlastního chovu skotu
Rodinné balíčky 1–9 kg
Speciality:
roštěná, svíčková,
mělněné maso,…

Výrobky z textilu

RETRO
AUTOMUZEUM
STRNADICE
Chcete si zavzpomínat
na vaše první rodinné auto?
Jaké bylo auto vašich
rodičů?
Přijeďte se podívat
do našeho muzea.

Šití inspirované českou přírodou,
i na zakázku.
Ludmila Kučerová, Benešov
t: 608 256 219
e: info@lksiti.cz

www.lksiti.cz

Kam na jídlo
a kde se ubytovat?
www.hovezizfarmy.cz

retroautomuzeum@gmail.com

Hledej na

www.retroautomuzeum.com

www.blanik.net

Nakupujte výrobky
z Kraje blanických rytířů
Pedikúra ῭ Manikúra ῭ Nehtová modeláž ῭ Masáže
Kosmetika ῭ Permanentní make-up ῭ Lifting ῭ Umělé řasy
VacuShape ῭ Solarium ῭ Lymfodrenáž

Táborská

z domova na
www.eko-obchod.cz
Svým nákupem podpoříte
místní producenty a také
paraZOO a Záchrannou
stanici pro živočichy
Vlašim.

259 01 Votice
t: 728 270 262
www.svetkrasy.com

HOTEL RABBIT

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

| restaurace
| ubytování
| aktivní dovolená
| relaxační víkendy
| semináře, školení
| rodinné oslavy
| svatební hostiny
| sauna, vířivka

www.ubytovanirabbit.cz
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Navštivte Vlašim, Votice, Zruč nad Sázavou nebo Načeradec,
vyplňte tajenku a získejte odměnu!
Questingy získáte v informačních centrech
nebo si je zdarma stáhnete na
www.blanik.net/questing

Podblanické infocentrum
Vlašim
Zámek 4
t: 317 847 207
e: info@vlasimskypark.cz
www.vlasimskypark.cz

Turistické informační centrum
Votice
Komenského náměstí 177
t: 317 812 505
e: infocentrum@votice.cz
www.mkcvotice.cz

Turistické informační centrum
Zruč nad Sázavou
Zámek 1
t: 327 531 329
e: infocentrum@mesto-zruc.cz
www.zamek-zruc.cz

Informační centrum
Louňovice pod Blaníkem
Zámek 1, nám. J. Žižky
t: 732 221 060
e: infocentrum@lounovicepodblanikem.cz
www.lounovicepodblanikem.cz

3 zajímavé prohlídky na 1 vstupenku

Spoleãná vstupenka âSOP
1. paraZOO

Bav se, pomáhej a ušetři

2. Vodní dům Hulice

3. Dům přírody Blaníku

Spoleãná vstupenka Den ve Vla‰imi
1. Vlašimský zámecký park

2. Muzeum Podblanicka

1. paraZOO
expozice Záchranné stanice pro zvířata | Pláteníkova 264 | t: 317 845 169 | www.parazoo.cz
2. Vodní dům Hulice
Hulice 118 | t: 602 665 409 | www.vodni-dum.cz
3. Dům přírody Blaníku
Krasovice 19 | 258 01 Kondrac | t: 731 538 008
www.dumprirody.cz/blanik/

3 zajímavé prohlídky na 1 vstupenku + káva zdarma
Užijte si prima den ve Vlašimi a ušetřete 25 %.
1. Vlašimský zámecký park
okruh parkem | Podblanické infocentrum | Zámek 4
t: 317 847 207 | www.vlasimskypark.cz
2. Muzeum Podblanicka
expozice, věž, sklepení | Zámek 1
t: 317 842 927 | www.muzeumpodblanicka.cz
3. paraZOO
expozice Záchranné stanice pro zvířata | Pláteníkova 264
t: 317 845 169 | www.parazoo.cz
Rodinná cukrárna ve Vlašimi
Žižkovo náměstí 140 | t: 317 844 184 | www.cukrarnavevlasimi.cz
otevřeno: po–so: 9–18 h, ne: 10–18 h

3. paraZOO
4.

2.

Spoleãná vstupenka ZáÏitky u Îelivky
1. Včelí svět Hulice

2. Vodní dům Hulice

1.

3.

3 zajímavé prohlídky na 1 vstupenku + občerstvení zdarma
Užijte si prima den u Želivky a ušetřete 20 %.
1. Včelí svět Hulice
Hulice 55 | t.: 724 867 158 | www.vcelisvet.cz

3. Příběh řeky Sázavy

2. Vodní dům Hulice
Hulice 118 | t: 602 665 409 | www.vodni-dum.cz
3. Příběh řeky Sázavy
Zámek 1, Zruč nad Sázavou | t: 327 531 329 | www.zamek-zruc.cz
Hotel Zruč
Náměstí Míru 594 | t: 604 270 690 | www.hotelzruc.cz
Penzion Pod Zámkem
1. máje 97 | t: 725 507 665 | www.penzion-podzamkem.cz

Spoleãná vstupenka v LouÀovicích pod Blaníkem
1. Muzeum Louňovice pod Blaníkem

2. Muzeum včelařství Podblanicka

3. Rozhledna Velký Blaník

3 zajímavé prohlídky na 1 vstupenku + limo zdarma
Užijte si prima den v Louňovicích pod Blaníkem s bonusy zdarma!
1. Muzeum Louňovice pod Blaníkem
archeologická expozice | nám. J. Žižky 1 | t: 732 221 060 | www.lounovicepodblanikem.cz
2. Muzeum včelařství Podblanicka
expozice, prohlížecí úl | nám. J. Žižky 1 | t: 732 221 060/ www.lounovicepodblanikem.cz
3. Rozhledna Velký Blaník
stezka S rytířem na Blaník, rozhledna | t: 731 803 327 | www.lounovicepodblanikem.cz/rozhledna
Zámecká hospoda

nám. J. Žižky 1, t: 605 975 891 | www.restauracepodblanikem.cz

Hostinec Pod Blaníkem

Vlašimská 110, t: 731 803 327

Sledujte na www.blanik.net, co se děje v Kraji blanických rytířů.
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Zpestřete si výlet v Kraji blanických rytířů
questingem neboli hledačkou!

Mapy a další tiskoviny, turistické propagační předměty,
ale i osvědčené tipy,
kam v Kraji blanických rytířů, získáte

Vydání Rytířských novin bylo realizováno
s ﬁnančním přispěním Středočeského kraje.
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