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V˘lety s dûtmi

Staňte se rytíři ve Zruči nad Sázavou

Ráj pro děti ve Zruči nad Sázavou

Za tajemstvím vody do Vodního domu u Hulic

Výlet s dětmi do Votic

Kromě prohlídkových okruhů nabízí zámek jako z pohádky zábavu
pro děti v rytířském duchu. Vystoupejte na Kolowratskou věž, která
pamatuje zručský hrad. Hravá expozice vás přenese do středověku.
Nejen se šlechtickými majiteli zámku vás seznámí celoročně volně
přístupná 2 km dlouhá naučná stezka, která vás dovede k zaniklému
hradu. Dětem bude průvodkyní po hravých zastaveních psí fenka Dallili.
O rytířský glejt se děti mohou ucházet v zámeckém příkopu. Čeká je
Zábavně-naučná stezka rytíře Miloty z Kolowrat, stylizovaná
v duchu výchovy mladých rytířů. Kde jinde si dnes vyzkouší střílení
z luku, šplh na totem, hod sekerkou, houpadlo nebo rybolov?

V podkroví zámku navštivte Svět kostiček a panenek se sbírkou
uměleckých panenek a rozměrných exponátů ze stavebnice SEVA.
Součástí expozice je dětská herna.
Jak se po staletí cítila řeka Sázava se dozvíte v interaktivní expozici
Příběh řeky Sázavy ve špýcharu u zámku. Poslechněte si vzkazy voraře, přadleny, ledaře nebo hamerníka, dřívějších obyvatel břehů řeky.
Od zámku vás k rozhledně Babka dovede sedmikilometrová naučná
stezka. Stezka není okružní.
Vyzkoušejte celoročně volně přístupný kuličkový areál, určený pro hru
s barevnými hliněnkami (zakoupíte v infocentru). Potěší i velké dětské
hřiště. Šlapací autíčka pro děti si můžete půjčit na dopravním hřišti.

Seznamte se se světem pod vodní hladinou i s nekonečným koloběhem vody a cestou vody z vodní nádrže Švihov (Želivka) do kohoutků
nejen pražských a středočeských domácností. Děti si užijí vodní hrátky
v atriu nebo komentované krmení raků. Venkovním areálem návštěvnického střediska Vodní dům vás provede celoročně volně přístupná
naučná stezka s interaktivními zastaveními.

V bývalém klášteře sv. Františka z Assisi navštivte expozici historických kočárků a panenek. Ve Vlastivědném muzeu Voticka si
prohlédněte modely středověkých tvrzí. Osahat horniny si můžete
v geologické expozici. Každý nedělní prázdninový podvečer patří
klášterní rajský dvůr pohádkovým představením.
Město jako na dlani budete mít z věže kostela sv. Václava
– Václavky. Do báně ve výšce 35 metrů vás dovede 135 schodů.
Cestou uvidíte kostelní zvony, hodinový stroj a prohlédnete si výstavu.
V parném létě osvěží koupací biotop s dětským brouzdalištěm
a skluzavkou. Za tajemnými pověstmi Voticka se vydejte na téměř
devítikilometrovou naučnou stezku. Přístupná je celoročně.

Kolowratská věž
} duben: So a Ne, svátky: 9–11:30, 12:30–17 h
} květen–září: denně: 9–11:30 a 12:30–17 h
} říjen: So a Ne, svátky: 9–11:30 a 12:30–17 h
Zábavně-naučná stezka
rytíře Miloty z Kolowrat
} květen–září: denně při
příznivém počasí:
9–11:30, 12:30–17 h

} duben–září: Út–Ne: 9–17 h, říjen–březen: Út–Ne: 9–16 h

Za motýly do Votic
Pestrobarevná křídla motýlů vás uchvátí ve votickém motýláriu.
V bývalých sklenících je k vidění mozaika českých biotopů s motýly,
kteří se na nich vyskytují. Motýli vylétají do Starého sadu, jehož
součástí je stezka s herními prvky pro děti.
} červenec–srpen: denně: 9–17 h

Dopravní hřiště
} duben–červen, září: Po, St, Pá: 15:30–18 h, So a Ne: 10–12, 15–18 h
} červenec–srpen: Po, St, Pá: 10–12 a 15–18 h
So a Ne: 10–12, 15–18 h
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Za obřími plástvemi do Včelího světa v Hulicích

Ušetřete 15–50 % na vstupném a využijte občerstvení zdarma!
Den ve Vlašimi
} Vlašimský zámecký park } Muzeum Podblanicka } paraZOO
+ Rodinná cukrárna ve Vlašimi
rodinné vstupné (2+2): 330 Kč
Rodinka ČSOP Vlašim
} paraZOO } Vodní dům } Dům přírody Blaníku
rodinné vstupné (2+3): 290 Kč
Zážitky u Švihova
} Včelí svět Hulice } Vodní dům u Hulic
rodinné vstupné (2+3): 410 Kč

Klášter sv. Františka z Assisi
} duben, říjen–prosinec: Po–Pá, svátky: 10–12, 13–16 h
} květen–září: Út–Ne, svátky: 10–12, 13–17 h
Vyhlídková věž Václavka
} květen, červen, září: So a Ne: 12:30–17 h
} červenec, srpen: Ut–So: 10–12 h, 12:30–17 h, Ne: 12:30–17 h
} mimo uvedený čas po dohodě na t: 777 770 693
Přírodní koupaliště Pilař
} červen–září: 10–20 h

Svět kostiček a panenek
} duben: So a Ne, svátky: 9–11:30, 12:30–17 h
} květen–září: denně: 9–11:30 a 12:30–17 h
} říjen: So a Ne, svátky: 9–11:30 a 12:30–17 h

Díky Společným vstupenkám!

Sbírejte razítka
a získejte odměnu

Den ve Zruči se ZRUČnými dobrotami
} Velký zámecký okruh } Kolowratská věž } Příběh řeky Sázavy
} Vodácké muzeum + ZRUČné dobroty
rodinné vstupné (2+3): 760 Kč
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Za zvířátky na Čapí hnízdo

Jako pilné včelky se budete cítit mezi obřími plástvemi ve Včelím světě
v Hulicích. V interaktivní expozici se seznamte s anatomií včely,
zahrajte si kvíz ze života včel nebo se zaposlouchejte do zvuků úlu.
Součástí expozice je zážitková dílna.

V labyrintu expozic s hendikepovanými živočichy se seznámíte s osudy
těch, kteří nemohou být vypuštěni do volné přírody. Návštěvníky
potěší i exotičtí živočichové, velký lanový hrad nebo procházka
po dvoukilometrové naučné stezce.

} červen–září: Út–Pá: 10–16, So a Ne: 10–17 h
} duben, květen a říjen: So, Ne, svátky: 10–16 h
} listopad–březen: po domluvě na t: 724 867 158

} duben: So, Ne, svátky: 10–17 h
} květen–červen, září–říjen: Pá–Ne, svátky: 10–17 h
} červenec–srpen: Út–Ne, svátky: 10–17 h

Zručský den pro děti s Kavárnou Hellas
} 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
2v1= zážitky a tradice v jednom
} Velký zámecký okruh ve Zruči nad Sázavou
} Muzeum Ostrov lidových krojů v Ostrově u Zbraslavic
+ ZRUČné dobroty
+ Kavárna Muzeum Ostrov lidových krojů
rodinné vstupné (2+3): 700 Kč

Šetřete vaše peněženky díky Společným vstupenkám!

www.blanik.net

Výlety s dětmi za zážitky v kraji pod Blaníkem

1
Barevná razítka najdete na těchto místech
1 u rytíře v Domě přírody Blaníku
2 na pokladně Muzea Podblanicka
3 v ekoobchůdku paraZOO
4 v informačním centru
ve Zruči nad Sázavou
5 na rozhledně Babka
6 na pokladně Vodního domu
7 na pokladně Včelího světa
8 na pokladně kláštera sv. Františka
9 na pokladně Motýlária Votice
10 na pokladně Ekocentra Čapí hnízdo
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Praha

1

exit 49

2

Brno

Vydejte se s rytířem
na Blaník

Vlašim
pro prince a princezny
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4

Za poznáním a zábavou
do Vlašimi

Staňte se rytíři
ve Zruči nad Sázavou
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Vydejte se s rytířem na Blaník

Za tajemstvím vody
do Vodního domu

Výlet na Blaník začněte v Domě přírody Blaníku, který stojí na úpatí
památné hory u Kondrace. Prohlédněte si expozici věnovanou přírodě
geoparku Kraj blanických rytířů i celoročně volně přístupnou venkovní
geologickou expozici. Děti zabaví hravé prvky a kvízy, vy se můžete
občerstvit.
Od Domu přírody se vydejte po naučné stezce S rytířem na Blaník.
Po dvou kilometrech vás dovede k rozhledně ve tvaru husitské hlásky.
Cestou budete míjet hravá zastavení a dozvíte se zajímavosti o CHKO
Blaník a blanických rytířích. Po výstupu na rozhlednu se můžete
vydat hledat Veřejovou skálu – údajný magický vchod do nitra hory.
Od rozhledny stezka klesá směrem k Louňovicím pod Blaníkem. Stezka není okružní a je určena pouze pro pěší. Kočárky nechte doma.
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Dům přírody Blaníku
} duben a říjen: So a Ne, svátky: 9–17 h
} květen, červen, září: Út–Ne: 9–18 h
} červenec a srpen: Po–Ne: 9–18 h
} listopad–březen: So a Ne, svátky: 9–16 h, 24., 25. a 26. 12. zavřeno
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Ráj pro děti
ve Zruči nad Sázavou
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Za obřími plástvemi
do Včelího světa v Hulicích

Výlet s dětmi
do Votic

Rozhledna Velký Blaník
} září–duben: So a Ne, svátky: 10–16 h
} květen–červen: denně kromě pondělí 10–17 h
} červenec–srpen: 10–18 h

Vlašim pro princezny a prince
Malé princezny a prince potěšíte výletem na vlašimský zámek
s expozicemi Muzea Podblanicka. Projdete si salony, v kterých
pobývaly do roku 1945 děti knížat z Auerspergu – tedy skutečné
princezny a princové. A kde nocoval i korunní princ cele monarchie
– Rudolf. Stejně jako on můžete obdivovat zámeckou kapli ve věži
a z nejvyššího patra vidět Vlašim jako na dlani. Ve sklepení se pak
dozvíte o „bájném pokladu“ rytíře Vostrovce.
Celoročně přístupným zámeckým parkem vás provede naučná
stezka s hmyzí chodbou, mravkolví pastí či průlezem páchníka.
Do parku se můžete vydat i s průvodci z infocentra a navštívit
tak unikátní Čínský pavilon, Starý hrad a Vlašimskou bránu.
Vyrazit můžete pěšky i na elektrických koloběžkách.
O prázdninových sobotách patří park pohádkám.
Zámek Vlašim – Muzeum Podblanicka
} březen–prosinec: Út–Ne: 9–12 h, 13–16 h
} červenec a srpen: Po–Ne: 9–12 h, 13–17 h
Podblanické infocentrum Vlašim
} celoročně: Po–Pá: 8:30–12 h, 12:30–16:30 h
} 1. 5.–30. 9.: Po–Ne: 9–16 h

Nezapomeňte navštívit informační centra,
kde najdete také razítka Kraje blanických rytířů
a můžete zde zakoupit suvenýry nejen pro děti.

Za poznáním a zábavou do Vlašimi
Naproti vlašimskému zámku zajděte do paraZOO Českého svazu
ochránců přírody Vlašim. ParaZOO je domovem lišky Elišky, krkavce
Boba, kun Máši a Alfréda nebo vyder Fouska a Kapky – zvířat, která
nemohou být pro svůj hendikep vypuštěna do volné přírody. S příběhy
jednotlivých obyvatel se můžete blíže seznámit během komentovaných
prohlídek, které je možné zarezervovat na prohlidkaparazoo@csop.cz.
Ekoobchůdek nabízí suvenýry, regionální literaturu a produkty.
V horkém letním dni hledejte osvěžení na koupališti Na Lukách
s tobogánem, brouzdalištěm, dětským bazénem a krytým pískovištěm.
Do tajů hvězdné oblohy vás od května do srpna každý pátek
od 21 hodin a v září od 20 hodin zasvětí na vlašimské hvězdárně.

i

i

Podblanické informační centrum Turistické informační centrum
Zámek 4, Vlašim
Zruč nad Sázavou
t: 317 847 207
Zámek 1, Zruč nad Sázavou
www.vlasimskypark.cz
t: 327 531 329 | www.zamek-zruc.cz

paraZOO
} březen, říjen, listopad: Út–Ne 9–16 h
} duben–červen, září: Út–Ne: 9–17 h
} červenec a srpen: Po–Ne: 9–17 h
Koupaliště Na Lukách
} podle počasí: červen–srpen
denně: 10–19 h

i

i

Turistické informační centrum
Votice
Komenského nám. 700, Votice
t: 317 812 505 | www.mkcvotice.cz

#krajblanickychrytiru
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Za motýly do Votic

Za zvířátky na Čapí hnízdo

Informační centrum
Louňovice pod Blaníkem
Zámek 1 | t: 732 221 060
www.lounovicepodblanikem.cz

Tiskovina Výlety s dětmi byla realizována
za přispění prostředků státního rozpočtu
České republiky z programu
Ministerstva pro místní rozvoj.

www.blanik.net
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Ahoj děti,
jsem blanický rytíř a připravil jsem si pro vás
deset výletů za zážitky v Kraji blanických rytířů.
Podíváme se spolu 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 si měl mladý rytíř osvojit!
Na každém z výletů hledejte barevné razítko.
Pokud do tohoto letáčku nasbíráte za rok 2022 alespoň
pět razítek, tedy absolvujete alespoň pět výletů,
zaneste letáček ukázat do informačního centra ve Vlašimi,
Zruči nad Sázavou, Voticích, Louňovicích pod Blaníkem,
Vodního domu u Hulic nebo do Domu přírody
Blaníku a odměna vás nemine!

info

prostor pro razítka

