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Webové stránky Tradičního turistického regionu POSÁZAVÍ

TRADIČNÍ TURISTICKÝ REGION

www.posazavi.com
Aktuálně z regionu, Kalendář akcí, Poznávání, Cykloturistika,
Rybářství či Aktivní pobyty tak se jmenují Jen některé z rubrik
internetových stránek regionu Posázaví.
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Kalendář kulturních, společenských, sportovních a zábavních
akcí v regionu je vybaven inteligentním vyhledávačem, jeho sou
částí je možnost objednat si pravidelné zasílání jednotlivých akcí na
e-mail.
Delikatesou webu jsou rubriky Cyklistické a Pěší výlety. Podkladem
je kompletní databáze cyklistických a pěších tras, které sev jednot
livých přehledech na stránkách nacházejí. Z těchto podkladů
si můžete vytvořit výlet. Jednoduše zadáte začátek a konec trasy,
vám vyhovující délku, a pakjen počkáte na nabídku různých variant.
V atraktivní rubrice Aktivní pobyty máte možnost si sestavit či do
konce předrezervovat víkendový pobyt nebo celou dovolenou.
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RÁDIO BLANÍK mediální partner
Tradičního turistického regionu Posázaví
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Rádio BLANíK si můžete naladit na frekvencích:
95,0 FM Střední ajižni Čechy
87,8 FM Praha a okolí
106,5 FM Sever Chomutovsko a Mostecko
100,6 FM Sever Teplicko a Ustecko
94,5 FM Usti nad Cabem
104,2 FM Jižní Morava Znojemsko
98,6 FM Jižní Morava —třebíčsko
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Ceská republika
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nad Černými Lesy
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Motorový vůz M 262 045 byl vyroben v roce 1950 a jezdil u tehdejsich Česko
slovenských statnich drah. V roce 2003 jej získalo do sveho vlastnictví občan
ské sdružení Posazavský Pacifik.
Prostor pro cestující ve čtyřnapravovem motorovem
voze je rozdělen na dva oddíly, ktere poskytují celkem
56 míst k sezení. Přípojný barový vagón ma kapacitu
52 cestujících. Nabízí moznost zakladního obcerstvení
včetně čepovaneho piva a teplých napojů.
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Posazavský Pacifik, o. s. propagující železnici a turistiku v Posazaví, nabízí in
dividualní nostalgickejizdy historickym motorovým vlakem. S nasím muzejním
vozem M 262 045 a přípojnym barovým vagonem uspořadame pro vás a vase
klienty neobvyklý zajezd či firemni akci s programem dle vaseho přaní. I když
nasí specialítou je oblast Posazaví a okolí Prahy, mužeme vas dovezt na ktere
koliv místo v naši repubíice. Zajištujeme rovněž kombinaci dopravy vlakem
a autobusem, ubytovaní, obcerstvení, rezervaci vstupenek, kulturní program
a další služby.

Pos opice
Nooa Ves

Viašim

Poposice
Veliš
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Dražní dopravu pro občanske sdružení Posazavský
Pacifik zajišťuje licencovaný zeleznicní dopravce
Posazavský Pacifik doprava s.r.o.
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Mezi naše nejčastější cíle výletů patří hrad Český
Sternberk, pivovar Kacov, mesto Kutna Hora, Vo
jenske muzeum Lesany, vyhlídkovy okruh kolem
Prahy, Zelezniční muzeum Luzna, hrady Karlstejn
a Křivoklat.
—
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vstup se psy povolen

Zorganizujeme pro vás jízdu svatebního vlaku, míkulašske, silvestrovske,
novoroční a narozeninove jízdy, zvlaštní reklamní či firemní prezentace, sku
pinove vodacke výlety s přepravou lodí ‚i kol, spolupraci s filmovými staby
při točeni dobových filmu, jizdy v ramci oslav jubilujících trati, fotojizdy,
několikadenní tematicke zájezdy (vinné sklípky, kulturni pamatky, turistika)
a další příležitostne jízdy dle vašeho přání.

pěši turistika
cykloturistika

kavarna, cajovna
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vinarna, vinoteka

Posazavsky Pacifik

venkovní posezeni

cibytovani

rauty. cathering

satelit TV na pokoji

konference, seminaře

1
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lety balonem

vbodne pro motorkae

vodacka turistika

jezdecký sport

zahradní‘ sachy

Posázavský Pacifik, o. s.
Havlíčkova 445,25722 Čerčany
tet: +420 777 170666, ÷420 777262 075
e-ma,l: posazavsky.pacn‘řk@seznam.cz
httpJ/www.posazavsky-pacillk.cz
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Posázavský Pacifik —Váš partner pro cesty Posázavím
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Vtupn; pruceli zamku

Barokni zamek Jemniste byl vystaven v letech 1720
jeho soucasnýrn inajitelnm je Jih Sternberg.
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Na zamkci si prijdou na sve bezni navstevnici vcetne deti, sva
tebni pary, firmy prezentujlci výrobky pořadajici spolocen
ske akce, klienti hleclajici pusobive ubytovani v historických
apartmanech S polopenzi, posluchaci vazno hudby atake mi
lovnici upravenych zahrada zviřatek.
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Vánoční tabule

Páv,,Artur‘
Petro Sternbergová
L
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Levandulová tabule

Svatebni agentura Petry Sternbergové připravila na rok
2006 knihu Svatbař. Zamiluji siji snoubenci připravujicí
svatbu. stejno jako fandovo oiiginalne dekorovaných
witebnich tabLllí. Obsahuje mnoho fotografií ze sva
tebních dni pořadaných na Jemništi, krasné ilustrace
I inspirativni cteni.
Hortenziova tabule

Zón
Zámek Jemnigtě
Zámek Jemniště 1,2570? Postupice
tel.: +420 736 630 568
tel/fox: +420317796212
e-mail: zamek@jemniste.cz
sternberg@jemniste.cz
http://www.jemniste.cz
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Otevírací doba rok 2006
Jen na objednávku
leden březen:
soboty, neděle o svátky
duben, květen:
denně mimo ponděh
červen:
denne mimo pondělí
červenec, srpen:
záři, hjen:
soboty, neděle a svátky
listopad, prosinec: Jen no objednávku
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Apartmán Rainer ložnice
-

-
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09:00—
09:00
09:00—
09:00

—

16:3Ohod.
17:00 hod.
18:00 hod.
17:00/tocl.
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Svatební agentura Petry Sternbergové
Zámek Jemniště 1,2570? Postupice
tel.: +420 604 838 338
+420317796 568
fax: +420317796212
e-mail: svatbanazamku@jemniste.cz
http://wwwsvatbanazamku.cz
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Moderní tříhvězdičkový hotel,,v srdci Benešova“ nabízí 20 dvoulůžkových pokojů (6x mini
bar), 6 třílůžkových pokojů a 1 pokoj s bezbariérovým přístupem, vybavených vlastni kou
pelnou sWC, TV se satelitním příjmem, telefonem a přípojkou na internet.

Všechny programy naší nabídky dokážeme
vhodně umělecky zkombinovat a vytvořit
komponovany program, jehož provedení
zajistíme na některém hradu, zámku či měs
tě v našem regionu. Během celého roku za
jistíme dopolední, odpolední, večerní
a noční představení či celou kulturní akci
v historickém stylu od doby starých Římanů
až po 20. století.

Kon ferenční sól

Recepce zajišťuje provoz 24 hodina nabízí sekretářské práce, fax, internet, možnost ulože
ní cenností v hotelovém trezoru. Dále poskytuje informace o místních pamětihodnostech,
zprostředkovává účast na kulturních a společenských akcích v okolí.
Součástí hotelu jsou konferenční prostory pro maximálně 45 osob vybavené moderní
audiovizuální technikou. Hotelová restaurace s kapacitou 60 míst s oddělenou kuřáckou
a nekuřáckou částí nabízí jídla české i mezinárodní kuchyně. V létě je restaurace rozšířena
o terasu s 20 místy. V budově hotelu se nachází i hotelový klub s kapacitou 60 míst pro
pořádání firemních i soukromých večírků a oslav. Hotel má k dispozici vlastni parkoviště.
Hotel Atlas
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rHotelový pokoj

MOŽNÉ AKCE:
• slavnostni průvody
• koncerty dobove hudby
• koncerty folkových skupin hudebniku
• vystoupení tanecních skupin
• vystoupení skupin historického šermu
• vystoupení divadel malých forem
• vystoupení kejklířü a polykaču ohně
• vystoupeni loutkoherců
• ukazky starých řemesel
• dobová tržiště
• přehlídky chladných i palných zbrani
• rytířské turnaje a kláni na koních í bez nich
• středověka mučírna
• sokolnictví, předváděni dravců
• střelba z luku a kuše na terč
• zajištěni banketů a hostin

Jaroslav Pelíšek
Zámek Jemniště 1,25701 Postupice
tel.: +420 60287572 J
e-mail: pelisekj@volny.cz
http.‘//www.agenturapelisek.cz
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• ohňostroje a ohňové efekty
• pronájem historíckých kostymü
a vojenské techniky
• technicke zabezpečeni kulturních akcí
REFERENCE NA NAŠE AKCE:

1

Divadeln(léto na Jemništi

Svatby na zámku Jemniště

Hotelová resraurace

Firemni akce
vresrauraci Florian vJ(lovém

Hotel Atlas
Tyršovo 2063,25601 Benešov
tel.: +420317724 771,faX: +420317724 761
e-mail: hotelatlas@quo-reklamo.cz
http://www.hotel-atlas.cz

Provozní doba restaurace:
07:00 09:30a
po Čt
07:00 09:300
pá
08:00 09:300
to
08:00 09:30o
ne
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10:30
10:30
10:30
10:30
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22:00 hod.
23:00 hod.
23:00 hod.
22:00 hod.
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STÁTNÍ ZÁMEK KONOPIŠTĚ

ROMANTIKA TICHÝCH LETŮ POD OBLAKY

Hrad Konopiště byl založen jako gotická pevnost po vzoru írancouzskýdr
kastelů koncem 13. stoleti, pravděpodobné biskupem Tobiášem z Benešo
va. První stavební upravy byly provedeny koncem 15. stoleti Jihm ze Stern
berka a v 17. století Hodejovskými z Hodéjova.

Zájemcům z řad veřejnosti nabízíme:

V barokní rezidenci proměnili Konopiště v 18. stoletj Vrtbové z Vrtby. Fran
tRek Ferdinand ďEste, který zakoupil zámek roku 1887. přebudoval Kono
piště na velkolepe sídlo. Roku 1900 se oenil s Žofií [botkovou. Vletech
1892— 1893 podnikl F. F. d‘Este cestu kolem sveta. 28.6.1914 byl v Sarajevu
i se svou Ženou zavražděn vystřely srbského anarchisty Gavrílo Principa.

Nabídka pro vážné zájemce:

Skupinový start větroňŮ

• lety ve dvoumístném větroni lpílot + cestujici) nebo motorovém větroni
nad zámek Konopiště, Benešovsko, Posázavi nebo střední Povltavi
• týdenní prazdninové polétání pro jednotlivce páry

• kompletní pílotni výcvik na vétronich, motorovych větroních, ultralehkých
letounech a prívatnich pilotů na motorových letounech

Pilotům s platným průkazem nabízíme:
• přeškolení na větroně, motorové větroně a ultralehké letouny z našeho
letadlového parku
• výcvik bezmotorové akrobacie, dvouvleků a létání podle přístrojů
• výkonné plachtění na přeletech
• účast na plachtařských i akrobatických soutěžích pro začínající i pokročilé
• plachtařské expedice do zajímavých evropských lokalit

Zámecké místnosti jsou vybaveny uměleckými sbírkami F. F. d‘Este. Sou
části barokni zahrady je tzv. Růžová zahrada se skleníky. Dnes státní zamek
Konopiště nabízí tři prohlídkové okruhy, střelnici a muzeum Sv. Jiří. Zamek
nabízí i další služby, které uspokoji í ty nejnaroěnéjší návštěvníky.
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Zámecká knpk‘

Sbírko loveckých trofeji

Muzeum Sv. Jiří

GLIDER AEROBATIC CLUB o.s.

Otevírací doba:
duben, hjen:

Zámek Konopiště
Konopiště 1,25601 Benešov
tet:+420317 721366
e-mail: konopiste@stc.npu.cz
info@zamek-konopiste.cz
httpu/www.zamek-konopistecz

květen
září:
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listopad:
leden, únor, březen, prosinec:
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09:00—
09:00—
09:00—
09:00—
09:00
09:00
09:00
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12:000
12:000
12:000
12:OOa
l2:00 a
72:000
72:00 ct

13:00—
13:00—
13:00—
13:00
13:00
I 1:00
13:0Cl

15:00 hod.
16:00 hod.
17:00 hod.
16:00 ltod.
17.00 lnuti,
I S:00 hucl.
I Ott Inc cc
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řádný člen Aeroklubu ČR
PLACHTAŘSKÉ CENTRUM BENEOV
Letiště Benešov, 25751 Bystřice
tel.: +420 603 927247 letový ředitel: Miloš Ramert
+420 776737700— zástupce ředitele: Tomáš Jirmus
+420607578880— kancelář: Michaela Vrňáková
e-mad: gac@centrum.cz
http://www.aero-gac.cz
—
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Týnec nad Sazavou

Muzeum uměni, Simova síň

Kondrac
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Muzeum umění
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Masarykovo náměstí
-

Město Benešov nabízí svým návštěvníkům bohaté mož
nosti vyžití. Sportovní vyžití nabízí krytý bazén či venkovní

Punči
nad Sdzavou
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Cerčany

Týn
nad

—

plovárna, zimní stadion a množství tenisových kurtů
a hřišť. Milovníci historie si mohou prohlédnout zbytky mi
noritského kostela na Karlově, piaristickou kolej s kostelem
sv. Anny nebo starý a nový židovský hřbitov s památníkem
oběti holokaustu. Milovníkům moderního uměni nabízí
své expozice Muzeum uměni Benešov.

BENEŠOV

‘

Struhařov

Poříčínad Sázavou

Jemniště
U
0Chotýšany

Pokud vás neláká do Posazavi Jen krásná řeka,
sport a odpočinkové aktivity, ale í zájem o pamat
ky a architekturu, máme pro vás tip na „románský
okruh‘ V regionu mezi řekou Sázavou a bajným
Blaníkem se nalezá několik zachovalých staveb
v romanskem stavebním slohu. Nuže na cestu.

‚
Muzeum umění

Z ioyreria
minoritského kostela

Muzeum umění Benešov
Malé náměstí 74/1,25601 Benešov
tel.: +420317729 113
e-mail: muzeum.institut@iol.cz
http://www.muzeum-umeni-bene5ov.cz

C,

Muzeum uměni nabízí tyto expozice:
• Ceská malba dnes
• Současná českä plastika
• Česká a slovenská fotografie 19. a 20. století
• Kresba a grafika osobností českého uměni 20. století
• Český grafický design 20. století
• Globálnivizuální gramatika
• Laboratoř barev a tvarů

Otevírací doba Muzea uměni:
út,st,pá—ne
Čt

10:00— I3:OOa 74:00— 16:00 hod.
70:00—13:000 14:00 78:00 hod.

Zidovskýpomatnik
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Kondrac
Neobvyklý kostel se dvema válcovými věžemi za
svěcený Sv. Bartoloměji zdoby po roce 1200.

má válcovou lad‘ s apsidou, s přilehlou sakristií
pod oratoři a se západní hranolovou věží.
Pravonín
Kostel Sv. Jana Křtitele, původne románska rotun

vlasim

L

da s kruhovou lodi s apsidou a se západní hrano
lovou věží s dřevěným vrškem.

Načeradec
Původně románský kostel Sv. Petra a Pavla asi z ro
ku 1120.

Týnec nad Sázavou
Puvodně romanský hrad zanikl. ale zůstala zacho
vána hranolová věž, patrno z doby kolem roku
1200, se schodistem do patra v síle zdiva. K věži
dnes přiléhá románská rotunda, postavená před
polovinou 12. století.

Libouň
Kostel sv. Václava je skvělou ukazkou čistého ro
mánského slohu. Rotunda z 1. poloviny 13. století

Poříčí nad Sázavou
Románský kostel Sv. Petra patrně z doby kolem
poloviny 12. století.
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Kondrac
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BANiK..

Načeva

-‚

Pravonín
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Hotelový bazén
t/stupni pro/ell hotelt,

—

Hotel nabízí ubytování v jednolůžkových, dvoulužkových, tríluzkových a čtyřluzko
vých pokojích a dále také v pěti apartmá, z nichž dvě jsou s kuchyňskym koutem.
Pokoje jsou standardně vybaveny telefonem a barevnou televizí se satelitnim pří
jmem. Kapacita hotelu je 67 lůžek. V rámci hotelových sluzeb mohou hoste vyuzit
možnosti připojení k internetu, faxování a kopirováni, sekretářské práce, praní a zeh
lení prádla, zajištění taxi, hlídané parkoviště, ručni myti aut. V prostoru hotelove za
hrady se nachází bazén a na přání je zde možné uspořádat barbecue. Vedle hotelu je

Vyhlídkový/or kolem Kon opi/te

fotbalové hřiště s umělým povrchem třetí generace s primým prístupem.

VYHLÍDKOVÉ LETY BALONEM

Vyhlašena restaurace Trattoria a Pizzeria nabizi italské pokrmy, mezinárodní kuchyni
a tradiční ceskou kuchyni. Pro spolecenske akce je možné příjemné posezeni v klid
nem prostředi hotelové zahrady spojeno s grilovanim.

Kdy létáme?
Letame po celý rok, ale zpravidla od dubna do října jen za přízni
vych povětrnostnich podminek, tzn. bez srážek, s dohledností ale
spoň 5 km a při rychlosti větru do maX. 5 m/s.

Hotel nabízi konferencni sál pro 100 osob s moderním technickým vybavenim TV,
satelit, video, CD, DVD, ozvučeni, platno, zpetný projektor, dataprojektor, flipchart,
puipojky na internet. Sál je idealni pro seminaře, školeni, tréninky, prezentace. K díspo
zici jsou dále samostatné prostory pro coffee break mimo konferencni sál včetně moz
nosti vyuziti terasy, hotelové zahrady s grilem a bazénem. Soucástí hotelovych pro
stor jsou take dva salonky, každy pro 30 osob, ideální pro rodinné oslavy či pracovní
obědy.

Startujeme:
• rano do dvou hodin po východu slunce
• večer do dvou hodin před západem slunce
Samotny let balonem trva zhruba jednu hodinu, připravy ke startu
cca 30 minut.
Kde létáme?
Létáme hlavně v malebné /okalitě u zamku Konopiště, asi 40 km
Jižně od Prahy, kde mame naši letovou základnu. Při zakoupení celeho koše je sa
mozrejmě možné domluviti jakekolivjine miste startu.
Let balonem probihá velíce klidno ve výškach O až 500 metru. Pohybujeme se
po větru, ktery má většinou v ruznych výskach i ruzný směr. Pilot řídí balon tak,
že prihrívaním vzduchu v balonu měni výšku a tím i směr letu. Po přistání, křtu
a předaní certifikátu budete dopraveni našim vozidlem zpět k místu startu.
Vzduchoplavba múže být originalním dárkem ci naplněním touhy po létání,
ale třeba také zacatkem svatební cesty. Věkova hranice není nikterak omezena,
děti se vsak mohou zucastnit letu Jen za doprovodu rodicu.

J
Hotelový pokoj

Restaurace

Hotel Benica FRENCH RESTs.r.o.

Ballooning CZs.r.o.

Ke Stadionu 2045,25601 Benešov
tei:+420317725611, +420 777219 948
fax: +420 317 725613
e-mail: info@benica.cz, tecepce@benico.cz
http://www.benica.cz

Na Vrcholu 7, 13000 Praha 3
tel.: +420 603 337 005
telJfax: +420 222 783 995
e-mail: ballooning@ballooning.cz
http.J/www.ballooning.cz

-

-
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Provozní doba restaurace Trattoria a Pizzerie:
po

-

ne

10:00 22:00 hod.
—

VIS4

Nabízíme malé dobrodružství
a možná dáváme víc.

11
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RYBÁŘSTVÍ
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MOTOCYKLOVÉ A TECHNICKÉ MUZEUM NETVOŘICE

Firma hospodařící na 670 ha rybniční plochy
se v chovu ryb orientuje především na kapra
a cloplňkove také na chov okrasných ryb.
Na rybnících Smykov, Panský, Opretícký, Šebíř
a Mlýnský si mužete zarybařit a strávit tak klid
ně chvíle spojené se zažítkem z úlovku. V pod
zimních měsících pak mate možnost se zúčast
nit některého z výlovu rybníku pro veřejnost.
Sádky Papírna
I

Motocyklové a technické muzeum Netvořice je ori
entováno vedle motocyklu (120 kusú) také na auto
mobily, tříkolky, invalidní vozíky, motocykly se sajd
kárem, speciální stabilní motory. současnou produkcí
značky JAWA, historické traktory a technicky historic
ké zajímavosti.
Centrální holo

5rkrcil,ií o historické
zemědělsky tředméty

I,

-

r

I..

Týnecká komeniiio

MYSLIVOST A LESNICTVÍ

Rybáři na Smykové

-i

Zájemcúm nabízí firma možnost odstřelu černé a srnčí zvěře v oboře
i volné honitbě. Covcüm je zajištěn kompletní servis včetně pruvodce
a ubytoväní ve vlastním ubytovacím zařízení. Ale nemusíte jenom lovit,
příjemně zážitky získáte třeba jen pri pozorováni zvěře nebo prochaz
kov lesem a houbařen,m.

VÝROBKY Z RYBÍHO MASA
Ve vzorkové prodejně v sidle firmy
si můžete zakoupit některý z vý
robků, které pochazeji z vlastni pro
dukce. V prvotřidni kvalite zde na
bízí uzené speciality z ruznych
druhu ryb, hluboko zmrazeně rybí produkty,
chlazené výrobky z kapra a lahudky z ryb.

MĚSTSKÉ MUZEUM NETVOŘICE

‚

Muzeum v Netvořicích vzniklo jako městské muzeum v roce 1919 za pod
pory obce a Spolku rodáků z Netvořic a okolí Puvodně sídlilo v domě Čp. 7,
v roce 1924 získalo samostatný objekt, v němž sídli dodnes. Muzeum má
pozoruhodnou sbírku týnecks kameniny, dále sbírku tižiteho umc“nia před
mětů lidové tvořivostí mince, medaile, plakety a vyznamenaní.

Konopiště 24,25601 Benešov
tel.: +420317 728272
fax: +420317 724 531
e-mail: info@lisno-ryby.cz
http://www.Iisnocz

I

-

Vzorková prodejno

Otevírací doba:
zimní provaz:
letní provoz:

LÍŠNO a.s.

střelné zbraně

19.o20.století

út pá
-

Čt,pť
so, ne

Městské muzeum Netvo,5ice
25744 Netvoříce 46
teč:+420317789814
e-mail: In fo@netvorice.cz

10:00 15:00 hod.
10:00— 12:000 13:00— 15:00 hod.
10:00 12:000 13:00 17:00 hod.
—

—

—

Velorex 350 ľ. V. 1968
Traktor DEUTZ r. v. 1938

Motocyklové a technické muzeum Netvořlce
Zahradní 64, 25744 Netvolice
tel.: +420317789606, +420737230297
fax: +420317789607
e-moll: konopiste@eltsen.cz
http://www.eltsen.cz/jawa
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Necelou hodinti cesty z Prahy, prímo v srdci bývalého panství arcivévody Františka Ferdinanda
dEsty leží jedinacny barokní statek Benice, sídlo největšího soukromeho chovatele staroklad
rubských koni u nás ive svém, hrebcína FAVORY.

jevojrIr

SPLN IM E VÁM SE N O LETAN I
p1 prostredi nedaleko Konopistskeho zamku v nove vybudovanern zazemi
Vk
S ubytovanim, restauraci, terasou a letni zahradkou vam nabl2lme tyto Iuzby

.

_

—

.

-

—

-

.

FAVORY®

I

—

Hřebčín FAVORY není jen místem pro milovníky koni, nabízí také řadu služeb pro veřejnost vy
jížďky krásnou přírodou na koních i v kočárech, výuku jízdy na koni a vedeni spřežení pro začá
tečníky i pokročilé, ubytování přímo v prostorách historických budov statku, hospodu ve staro
bylém Špejcharu, venkovní posezení a grilování. Okolní krajina přímo vybízí k cykloturistice, atak
si na statku můžete zapůjčit kola a vydat se po některé z mnoha cyklostezek. Děti jsou v Benicich
vždy vítanými hosty a zažijí u nás jízdu na oslíku či setkání s poníky, kozlíkem Karlem, mulou
Hugem a dalšími. Každoročně pořádáme letní dětské tábory zaměřené na výuku jezdectví.
—

VYHLÍDKOVÉ LETY
. nevšednízážitek

: A‘—

UkážemevamkrasyPosázaví
zptač,perspektivy...

:1,::k
výcvik pilotů amatérů i profesionálů
•ne•vyšŠíkvah‘certkoVafl
.

_:-

.‚

I

.

‘

‘
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‚

Originální prostory Špejcharu, barokní světnice, nádvoří a rozlehlé pozemky poskytují možnost
pořádání soukromých firemních akcí jako například rauty, zahradní oslavy, svatby včetné ob
řadu, školení, teambuildingové akce, oslavy narozenin Či promocí, třídni srazy, víkendové a tý
denní pobyty. V zimním obdobi můžete vyzkoušet jízdu na lyžích za koněm, tzv. skijöring, či
jízdu malebnou okolni krajinou na
saních. Nabízíme take darkove po
ukazy pro vaše blizke.

J
:

...Sdzavskýkldšter

PRODEJ LETADEL
. ultralehká letadla
. tutisticke letouny
malé dopravní letouny

.

.
.

L
‚

I
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.
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•

I
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zeknopišrě

vodn, nadrzželivkazpaiuby letadla

Tesime se na Vast

—

-

StotekFAVORY

Letecká společnost FAIR
Letiště Benešov, 25751 Bystřice Nesvačily
tel.: + 420317793820, + 420606623610, + 420 777623 033
e-mail: f-air@f-air.cz
httpi/wwwf-airxz

Pádi vás přivítáme v letištním klubu

—
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Otevírací doba:
Denně od 08:00 hodin do západu slunce, včetně víkendů a svátků.
—-—--

-—---—--—

Hřebcin FAVORY
Ben,ce 1,25744 Netvor,ce
tel.: 602311 671
e-mail: hrebcin@favory.cz
http://www.favory.cz
--

Provozní doba pro veřejnost:
Vyjížďky do přírody nebo výuka v jízddrně se kond dle dohody s klienty.

——-————-----———-—‚-..-———-———

—„
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TOVÁRNI MUZEUM A PENSION

****

—

a

Zeč

Tovarni muzeum JAWA Konopiště je zaměřeno na reprezentativni ukázky z historie
znacky JAWA, ato jak eXpnnatu tiki historických materiálů, při použiti videoprezen
tace velkoprostorovou piojekcí v českém, anglickém, německém, francouzském,
spanélskem. ruskem, madárskem, čínskem a japonském jazyce a v esperantu.
Dalsím nosnym tématem muzea je historie motocyklových zavodních úspěchů čes
kych motocyklových značek ve 20. století.

Na vecírky či oslavy mužete využít salónek tkapacíta 15 30 osob), který je možno při větších
akcích rozšířit a spojit s místnosti, kde se nachází restaurace (celková kapacita se tak zvýší až na
50 osob). Salonek je mezne podle potřeby upravit jako školící místnost, kterou vybavíme pod
le přaní flipchart, TV video, zpětný projektor,
platno a další. K dispozici je hlídané parkovistě
Ä
pro motocykly.
—

J

Je pro vás připravena stylová restaurace, v letním
období je otevřené zahradní posezeni s kapaci
tou 100 míst. Poskytujeme bohatý výběr jídel čes

Hotelovy pokoj

ké i mezinárodní kuchyně, v zahradní
restauraci připravujeme pokrmy na lá
vovém grilu. Na objednávku urožníme
selátko. Na zahradě hotelu je řinský
grilovací domeček pro barbecue s ka
pacitou 15 osob.

I
I
‚.„..„oekModréznebť

‘

Restaurace

ŽAMPAŠSKÝ MOST GABRO
Most pod Jílovým je technickým unikátem. Jde o nejvyšší kamenný most po
stavený na místních železničních drahách v Čechách. Klene se přes údolí
Kocour ve vyšce 41,5 m. Jeho celková délka je 110 m. Jednotlivé oblouky mají
svetlost 12 m. Most byl vybudován vletech 1898— 1899, železniční doprava na
této části drahy byla zahájena
1 května 1900. Most dodnes ne
nese žadne znamky poškozeni.

Ve stejné budově jako muzeum najdete také pohodlné ubytování v luxusnim
pensionu ve stylu počátku 20. století s 2 čtyřldžkovýmí a 2 třilúžkovými po
koji a 1 apartmanem. Návstěvníci pensionu i muzea mohou v rámci odpočin
ku využit pěti zahradních šachovnic, zvukový labyrint nebo dětský koutek.
V hlizkem Benesové mohou nakoupit české hračky a hlavolamy v obchudku
Modré z nebe. Pension sousedí s dvouhvězdičkovým hotelem a restauraci
Nová Myslivna. Hosté hotelu mají 50% slevu na vstupné v muzeu.

/6

tel.: +420 317 722 672
fax: +420317 722690
e-mail: konopiste@eltsen.cz
httpJ/www.eltsen.cz/jawa

Otevírací doba restaurace:
Hotel Troníček

Areál muzea s pensionem o hotelem Nová Myslivna

Pension Jawa Konopiště:

ťľ)

—

ČZSOO pro Vatikánzr. v. 1938

Muzeum motocyklü Konopiště:
ELTSENO.s.
Jana Nohy 1237,2560! Benešov
tel.: +420317799 961, +420 737230297
e-mail: konapiste@eltsen.cz
httpj/www.eltsen.cz/jawa

714#«cá

Hotel Troníček se nachazí 25 km od centra Prahy na poklidnem misté uprostřed překrasne pří
rody na břehu řeky Sazavy. Disponuje celkovou kapacitou 46 lužek ve složeni jedno, dvou
a tríluzkových pokoju a dvou apartmanu pro 4 až 6 osob. Všechny pokoje v hotelu jsou vyba
veny vlastním sociálním zařízením, sprchovým koutem nebo vanou, barevnou televizi se sate
litním příjmem a telefonem. V apartmanech je k dispozici minibar. Hotelovým hostum nabízí
me bezplatne ulození cenností v hotelovem trezoru.

KONOPIŠTĚ

JAWA 350 QHVzr, v. tÝ33

%C«14#tČ

po Čt
pá—so
ne
—

MODRĚ Z NEBE

J (—1
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Hotel TRONÍČEK ***
BENEBOR CZs.r.o, Žampach 2,25401 Jílové u Prahy
tel.: +420 241 95! 413, +420777186876, +420737777111
fax: +420 241 950773
e-mail: recepce@hoteltranicek.cz
httpi/www.hoteltronicek.cz

11:00 23:00 hod.
11:00-01:00 hod.
11:00—21:00 hod.
-

Žampašský most GABRO

‚7
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H EROUTIC
REGIONÄLNÍ MUZEUM V JÍLOVÉM U PRAHY
Sídlem muzea je historicka budova zvana ‚Mince“ v dolni cásti jílovskeho
namestl. Gotický dum slouzil do roku 1420 hornimu úradu, zde kralovský
hormistr vybíral od těŽařri dane ve zlate a zlato pro potřeby panovníka take
vykupoval. Odtud bylo dulni podnikaní v okolí Jílove
ho rízeno. Regíonalní muzeum v Jílovem u Prahy se
venuje vlastivědne praci pro okres Praha zapad tdol
ni Posazavi, středni Povltaví) a je soucasne specializo
vaným muzeem na těžbu zlata v Ceske republice.

Privatníjízdirna v nadhernem přírodním prostředí vam nabí
zí celoročni týdenni nebo vikendove rekreacní pobyty s vý
cvikem jízdy na koni. Pokročilí jezdci si mohou uzít jednoden
ni nebo dvoudenní výlety na koni Posazavím.
Detem, na ktere se farma specializuje, nabízí celoročně výcvi
kove tabory s výukou teorie praxe jízdy na koni, praktickou
zkusenost s osetrovaním koní, s jazykovou výukou a s kom
pletním programem vcetně stravování pětkrát denně.

P

‘I

—

Areal poskytuje ubytovaní pro 42 osob ve dvou až Čtyřlůžko
vých pokojích, stylovou restauraci pro 80 osob, využitelnou

i pro svatby nebo seminaře, letní terasu, možnost drobného
nákupu přímo na farmě. Chloubou farmy je krytá jezdecká
hala a areal pro parkurove skákání mezinárodních parametrů.

Expozice jěžba zlata v ČR

Expozice
Historie regÍonu

L

ŠTOLA SV. JOSEFA

L

Štola sv. Josefa v Dolním Studeném je jedním z mnoha důl
ních děl významné části jílovského zlatonosného revíru Ko
courského žilného pásma. Štola je zakreslena na jedné znejstarších dochovaných map jilovského revíru z roku 1730.
Není tedy vyloučeno, že těžařské společnosti, pracující
zde vl 8. století, pokračovaly ve starém důlním díle, mož
ná již z doby předhusitské (nejslavnější období těžby
bylo ve 14. století).

I

Expozice,, Téžba zlota v ČR“

—

‘

I

L2
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Štola sv, Josefa

Budova regionálního muzea

Otevíracl doba muzea:
Farma Heroutice
Miloslava Jana Perníčkovi
Heroutice 11,25756 Neveklov
tel.: +420317741 392, +420 604232 834
fax: +420317 741 399
e-mail: heroutice@heroutice.cz
http://www.heroutice.cz

Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí (pokud pondělí není svátkem).
leden květen:
09:00 12:000 13:00 16:00 hod.
červen srpen:
09:00 17:00 hod.
září— prosinec:
09:00 12:00 a 13:00 16:00 hod.
—

—

Regiondlní muzeum Jílové u Prahy

ĹLXDEJĹ

Masarykovo nám. 16,25401 Jílové u Prahy
tel.: +420 241 950791
fax: +42024 1 950877
e-mail: regmuz@cbox.cz
httpjĺwww.muzeumjilove.cz

—

—

—

—

—

Otevírací doba Štoiysv. Josefa:
duben řljen:
červenec srpen:
listopad březen:
—

—

—

10:00 17:00 hod.
so, ne, 5v.
také v út p6
13:00 17:00 hod.
pouze pro předem objednané skupiny nad 5 osob
—

—

—
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Brodiente

Posedět můžete také v teploučku u krbu s voňavým ko
ňakem a doutníčkem, nebo si dát kávu, čaj a sladkou tečku
za příjemně prožitým večerem.
Snažili jsme se sestavit jídelní lístek tak, aby si každý z vas vybral. V naší nabídce najdete
chutné předkrmy, polévky, lehké saláty, 28 druhů pizzy, sirokou skalu testovin, masove po
krmy a přílohy, sladké i slané palačinky a dezerty.
Rádi pro vás připravíme akce,,šité na míru. Můžete zde prozit romantickou večeři při svíc
kách nebo oslavu s přáteli u kulatého stolu. V salonku kompletne zabezpucíme svatební
hostinu až pro 35 osob. Se svými blízkými
u nás můzete oslavit narozeniny, promoci.
či jiná zivotni jubilea. Sefkuchaři specialne
pro vás sestaví menu přesne dle vasich
představ.

fl

V prostorných místnostech s hřejivou at
mosférou si najde sve místo kazdý.

‘..

‚

Posezeníu krbu

Restaurace a pizzerie Brodiente vám
nabízí chuť a vůně evropské gastro
nomie s hřejivou atmosférou středo
moří. Chcete-li strávit příjemné chvíle
se svými blízkými, pochutnat si na ně
ktere ze zdejsích specialit, čí pouze
vychutn,it sklenku vina u krbu, jste na
spravnem miste.

Mezi obcemi Krhanice a Lešany u Týnce nad Sazavou se v pro
ston! bývalých dělostřeleckých kasaren nachazí od roku 1996
expozice Vojenskeho technickeho muzea Vojenskeho histonic
keho Ústavu Praha. V současne době ji tvorí vice nez 350 histo
rických tanku, kanonů, motocyklu, ohrnených, nakladnich
a osobních vojenských vozidel pochazejicích z období od roku
1890 až do soucasnostl. Sbírky jsou siroke veřejnosti prezento
vany v sedmi halach, pod šesti přístřešky a na volnem prostran
ství. Rozsahem a složením svých sbírek, v nichz je zastoupen
nejeden svetový unikat, se toto mcizeum řadí mezi nejvyznam
nčjši evropske instituce sveho druhu.

Po vstupu do restaurace uvita „zízniv
ce‘ bar s sírokou nabídkou alkoholic
kýcha nealkoholickych napoju včntne
koktejlu s možností posezen u baroveho pultu čí u stolku s vý
hledem na tradicní přípravu pizzy v otevřene peci. Vlete nabízí
me venkovní posezení, v zini‘ proslunenou ‚itmosíeru připomí
nající dloube letni dny vloskansku.

Sa

Pizzerie Brodiente
Vojenské muzeum Lešany
25742 Krhonice
tel.: +420377702 123, +420317702 130
e-mail: museum@army.cz
httpi/wwwmilitarymuseum.cz

20

Otevírací doba:
červenec, srpen:
červen, září:

St ne
so, ne
—

09:00 17:00 hod.
10:00- 16:00 hod.
—

25741 Brodce 18
tel.: +420317707493
+420 775 183 180
e-mail: brodiente@ioi.cz
http://www.bradiente.cz

VIS4

Provozní doba:
po—ne 10:00-22:00 hod.
Od řQna do března je vponděli
a vúterý zavřeno.

Slovnostnita bule

21
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HOTELAPZERIE
PIZZERIE
•
•
•
•
•
•

Čerany Týnec nad Sázavou
Týnec nad Sázavou - Pikovice
—

HOTEL
• l4lüžekvedvoulüžkových pokojích
možnosti přistýlky
• možnost celodenniho stravování
• společenská místnost
• zajištění školení a seminářů
• cateringové služby ive vašich prostorach

HORSKÁ KOLA

t

‘i.Privice

‚;w t

5k:4‘

q‘žampach:

Luka pod Mednikem

J

fj

fl
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• široká nabídka cyklotras
v nejbližsím okolí
kvalitní horska kola

Kamenný

35

Pnvoz

“

I.

Nove
Nespeky Městečko

“4

7‘_ p

0

q,

Ledce

Kaenny
Ujezdec 15

zbořený
Kostelec

Obor

parkovište lodí

—±

doporuceně sjíždění

informační centrum

-+

sjíždění pro zkušeně

vodácký kemp

doporučeně pienášení

Kanon0
BrejIoO

Městečko
30—

TYNEC
nad Sázavou
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BISPORT

SPORTOVNÍ PROGRAMY
• na kole, pěšky nebo po vodě údolím
5ázavy
• nabídka pro cestovní kanceláře a školy
• týmove akce pro firemní kolektivy
• výlety pro rodiny a malé skupiny
• profesionalní mladí průvodci
• kvalitní vybaveni a zajištěni zaruka
bezpečnosti

If‘
?. km 33,5 Cercony

L

ř. km 19,6 Týnec n. S.

i. km 17,9 Podelusy

-

NEBF7ľ
VÝVAěISTO!!

ii

ř.km l6,2Kaňov

phjemné posezení s výhledem na řeku
originální pizza pec na dřevo
pizzy mnoha druhu
širokä paleta minutkových jídel a s,ilatu
výběr talských i ceských vín
svatby, promoce, společenske akce

ř.km ll,OKam.Přívoz

ř.km9,85Zw‘pocI

č km 3,5 Pikovice

-

TRADICE, OCHOTA

VODÁCKÁ PŮJČOVNA
• na týdenní dovolenou doprava zdarma Sázava,
Vltava, Lužnice, Ohře, Berounka, Otava
• nejhezčí peřeje od dyeři naseho centr,i
• stabilní nerozbitne polyetylenove kánoe
• denně čerstve informace o vodním stavu, mapy,
kilometráze, video o trase
• milý a osobní přistup k hostum

BISPORT
Ing. Fr. Janečka 517,25741 Týnec nad Sázavou
teL:+420317 701 460, 704, 907, 908
e-mail: info@bisport.cz
httpJ/www.bisport.cz

-

--

K

Hotel Pizzerie Nad Řekou
Ing. Fr. Janečka 511,25741 Týnec nad Sázavou
tel.: +420 317707 397. +420 775290030
e-mail: hotel-nadrekou@posazavi.com
httpj/www.posazavi.com/hotelnadrekou
—

23J

7tec #€ad Säyacze«

I

MĚSTSKÉ MUZEUM TÝNEC NAD SÁZAVOU
Týnec nad Sazavou ma velmi starou historii. Samo jeho jmeno ukazuje, ze
na miste, kde se nachazí týnecký hrad, na ostrohovite strani nad řekou, bý
vala v nejstarsich dobách osada zatýnena, tj. opevnena —Týnec. Toto stálo

melo pravdepodobne vztah k prastare obchodní stezce, ktera vedla přes
Sazavu kolem hradu Kostelce zjiznich Cech na Prahu. Ke kamenne rotunde
jako sakralnímu objektu patřil tez sídelni objekt, odkrytý při výzkumu v roce
1969. Mel jen kulovou konstrukci a pochazel asi z 11. stuleti. Na jeho miste
vznikl na přelomu 12. a 13. stoleti kamenný romansky palac a u neho poz
dejl obranna hranolova věž při rotundo. Dnes jev budovo palace umísteno
Mestske muzeum s expozicí týnecke kameniny, jejíz výrobou byla obec
vletech 1791 1866 proslula.

: ‘1

il
Koncert vzahradé

Tradicní centrum kultury v Posázaví soustřed‘uje v historické budově
divadelní sál, diskoteku, restauraci, hernu a klub. V sále s kapacitou
600 osob s uceleným technickým zázemím pro vás kvalifikovaný per
sonal zajistí plesy, maturitní zábavy, firemní akce, semináře, valné hro
mady či konference, koncerty a divadelní představení, přednášky
a módní prehlidky. Přednosti je kompletní servis na klíč včetně zajiště
ní doprovodných programů.
Uzavřená ZAHRADA o rozloze 4 000 m2 nabízí možnost pořádání
koncertu, slavnostních zahradních party, nedělních posezení pří hud
be, patecních folkových koncertů nebo jen krátkou relaxaci po hek
tickem týdnu při kave v klidném přírodním zákoutí.

útulne prostředí pro konání svateb, promocí, firemnich vecír
ku, rautu, banketu, slavnostních večeří, country večeru,
tanecnich zabav nebo jen posezeni s hudbou a tancem.
K dispozici je vý
čep pro 35 osob
a restaurace $ ka
pacitou 120 míst
Steine dobře vás
ovsem potesi tra
dicní
staročeska
kuchyně i vybrane
speciality z celeho
světa pri obedě
nebo večeři.

Restaurace U Kamenné kony/o

I

I

DISKO CLUB ŠANTÁN
Disko club vam nabízí patecní a sobotní diskoteky DJ z Prahy.
V sobotu vaše oci navíc potésí topless tanecnice, příp. dalsi
akce a tako her
na-bar, kde zaba
va nikdy nekoncí.

Hlavnf sól

;--(

HERNA-BAR ŠANTÁN
Nejen hráčum je k dispozici
bar, výherní automaty a spole
čenské hry vcetne jukeboxu.
Do naseho herna-baru mužete
vejít kdykoli a vzdy budete obslouzeni.

Románská rot uncltj

Disko club .šontan

Městské muzeum
Hodějovského 48
25741 Týnec nad Sázavou

24
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RESTAURACE U KAMENNÉ KONVICE
Naše prostory v přemnem historickem stylu budovy nabízí

kanE?uWonvkc

—

tel.: +420317701 051
e-mail: muzeumtynec@seznam.cz
http://www.mestotynec.cz

s

Otevírací doba:
duben-září: út—ne
10:00

—

12:OOa 13:00

—

17:00 hod.

Společenské centrum TÝNEC
Klusáčkova 2,25741 Týnec nad Sázavou
tel.: +420 777290 001
e-mail: spolecenske@centrumtynec.cz
http:ĺ/www.centrumtynec.cz

Kapacity společenského centra:
Hlavní sál
600 osob
Sál restaurace
120 osob
Zahrada hlediště
400 osob
Zahrada celkem
4000 osob

-

Restaurace U Kamenné konvice
Tomáš Bejček
tel.: +420 777011697

—
—

Provozní doba restaurace:

po čt, ne

Provozní doba Disko clubu:
Provozní doba Herna-baru:

pá so
pá so
po ne

-

—
—
—

10:00 22:00 hod.
10:00 23:00 hod.
21:00 04:00 hod.
16:00 07:00 hod.
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cestovní koncelár

PddáO«Č
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Užijte si v Posázaví s CK Sport-S
•
•
•
•

vodacké vikendy
vodäckě putováni na Sázavě
sportovní programy
akce pro firmy
ubytoväni

Jednodenní, víkendové i vícedenní plavby po roman
tické řece vodáků Sázavě nabízejí krásne a divoke pe

7

—

—

—

Zastavenína trase

Chcete se na chvíli stat mluvícím kocourkem Mikešem a zažít některa
z jeho dobrodružství? Pak se s nami vydejte po cestě, kudy Mikeš utíkal
z domova, když rozbil Sevcovic babičce hrnek se smetanou.
Během putováni najdete na dvanácti zastaveních krasne obrazky Josefa
Cady a úryvky z knihy Mikeš. Stejně jako černý kocourek vyrazíte z Hrusic
a zamíříte-Ii až k poslednímu zastavení, cíl vaší cesty bude po dvaceti ki
lometrech v Říčanech. Pokud vás cestou rozbolí nohy mužete si trasu
zkratit a podle místa nasednout na vlak nebo autobus, který vás přiblíží
k domovu. Kdo budete chtít poznat Ladův kraj lepe, využijte nabídky
ubytování na trase. Cestu kocoura Mikeše mužete projít jako spravni
poutníci s ranečkem na zadech po svých, nebo projet na kole. A abyste si
cestování lépe užili, připravili jsme pro vás poutavou hru. Její pravidla
najdete v prospektu, který k Cestě kocoura Mikeše vydal Dobrovolný
svazek obcí Caduv kraj.

I
Vyzkoušejte si známé i nové sporty— rafting, paragliding, lukostřel
ba, lezení, horska kola, jízda na koních, noční rafting, stavba vorů, la
nově dráhy, orientační a akční hry a mnohe další jednotlivě nebo
v kombinaci programů zkompletovaných do jednoho balíčku.
—

Akce pro firmy

mnohotvárné kombinace programů v přírodě od
několikahodinových až po vícedenní relaxační a motivační akce, tý
mové soutěže i ohlibene outdoorové hry, ktere hravou formou posilu
ji tymoveho ducha.

A ještě se vraťme do Hrusic. V rodně obci
Josefa Lady se to kdysi hemžilo nejen mlu
vicirní zvířátky, ale take strašidly a vodníky.
Kde,,žilí a pracovali‘ označuje další projekt
mikroregionu Ladův kraj nazvaný Pohád
kove Hrusice. Poznáte, kde byla známa Jed
ličkova louže, na které se Mikeš učil bruslit,
kde bydlel kozel Bobeš, kde strašil Mulísák
a kde žili vodníci.

—

Kromě veškereho materiáloveho zabezpeceni zajistíme catering,

ubytováni dle zvoleneho standardu a další doplňkove služby thudba,
moderátor, party stan, transfery, video, fotodokumentace a další).

PONÁDKOV
HRUSICE
HRUSICE
‘

Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj
Masarykovo nám. 83,251 01 Říčany
tel.: +420 323618 142, +420 323618 169
e-mail: dana.grossova@ricany.cz
httpj/www.Jaduv-kraj.cz

-=—-.—-.

řeje na Stvořidlech nebo v úseku z Krhanic do Pikovic, ale
I dlouhé „voleje‘ a velké množství sjízdných jezü, ktere
zpestřují plavbu. Plavbu lze doplnit návštěvou historic
kych a kulturních pamatek v okolí řeky, jako je např. hrad
Ceský Šternberk, Sázavský klašter a další.V ceně plavby je
zahrnuto veskeré vodácké vybavení, doprovodne auto
a sportovní instruktor.

Tras« vsde malebnou krajin< ‘u

Hrusice, turisté před hospodou U SeikO

I

Vice informací ziskate na www.sport-s.cz nebo v naši kanceláří.
‘s,-lc,- ..5

Sport-S, s.r.o.
Václavské nám.48, 11000 Praha I
tel.: +420 296 301 680, +420 296 301 690, +420 777263 424
fax: +420296 301 697
e-mail: outdoor@sport-s.cz praha@sport-s.cz
http://www.sport-s.cz

Přijede i vy prožít dobrodružství,
na které se nezapomíná!

DED
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RODNÁ SVĚTNIČKA SVATOPLUKA ČECHA
Barokní stavba zarnku s kapli sv, Jana Nepomuckého z roku
1741 vznikla na místě původní tvrze ze 14. století. V kapli je so
cha Čechie z roku 1765, vystavená na světové výstavě EXPO
v Montrealu.

Historickou zajímavostí je narození spisovatele Svatopluka Ce
cha ve zdejším zámku v roce 1846. Jeho otec František Jaroslav
Čech zde byl správcem statku. Básníkovu rodnou světničku, kte
ráje v zámku k vidění dodnes, zřídili ostředečtí už v roce 1898.

1;I

I,
Klášter byl založen v roce 1032 knížetem Oldři
chem a poustevníkem Prokopem. Nachází se
zde expozice „Staroslověnská Sazava‘ Součastí
prohlídky je barokní refektář a kapitulní síň s ná
stennými malbami ze 14. století. Prohlédnete si
take barokní poutní kostel sv. Prokopa a pod
nim kryptu s ostatky tohoto českeho zemskeho
patrona. V severní zahradě klastera se nachazí
odkryté zaklady kostela Sv. Kříže z 11. stoleti.

v Ostředku

lnteriérbarokního kostela Sv. Prokopa

Mariánská výzdoba kapitulní síně

Restaurace

Národní památkový ústav
správa kláštera v Sázavě
28506 Sázava 72
tel.: +42032732! 177
e-mail: sazava@stc.npu.cz
httpJ/www.stc.npu.cz

Nově zrekonstruovaná restaurace ležící na frekventovane
cyklotrase nabízí moznost posezení při dobrem jídle a piti
v salonku, pivnici nebo na venkovní zahradce. Rádi zde pro
vás uspořádají rodinnou oslavu, svatbu nebo seminař.
K dispozici je také společenský sál s kapacitou 100 míst.

Zámek

Otevírací doba:
09:00 12:00 a 13:00 16:00 hod.
so, ne
duben, říjen*:
09:00 12:00 a 13:00 18:00 hod.
út ne
květen, srpen:
09:00— 12:OOa 13:00— 17:00 hod.
září:
út—ne
ve všední dny pro předem ohlášené skupiny
—

—

—

—

—

25724 Ostředek 1
tel.: +420317795 430
e-mail: osttedek@chopos.cz
Otevřeno po telefonické domluvě.

Restaurace

Otevírací doba restaurace:

25724 Ostředek 43
tel.: +420317795 177
+420 724 034480

po Čt
pá—so
—

11:00 22:00 hod.
11:00—24:00 hod.
—

29

I

Zc4c,

6‘Z44$%

c—

a c
Prímo pod majestatným hradem par kroku od parko
viště najdete keramickou dunu, ve ktere se na hrnčiř
skem kruhu rycne soci hrnky, pohary, vazy, taure
a jínu užitkove zbozí, které pouzivali již naši předkové.
Nejen že si zde muzete přlmo koupit již hotovou
a vystavenou hliněnou krasu, ale lze si zde take ob
jednat výrobky dle sveho přání. Do nakoupene kera
miky si pak nezapomeňte nechat stocut kvalitní mo
ravske víno. Jistě neprohloupute. V kazdem případe se
zde o vás vždy dobře postarají.

Šeek‘

HRAD ČESKÝ ŠTERNBERK
Nevynehate-lí při toulkach Posazavím n,ivtu‘vu hradu Coký Storn
berk. budete odmeneni pohledem na gotický hrad majestatnc‘ se ty
čící na ostrohu nad řekou Sazavou. Bohem prohlidky pak budete mít
moznost nahlednout do jeho více nez sedmisetlete historie spojene
převazne s rodem Sternbergu.

II

Hrad byl zalozen okolo roku 1241 Zdeslavem ze Sternberga. Nazev
byl odvozen od erbovního znamení, zlate osmihrote hvězdy, a pacík‘
dobove zvyklosti poněmčen. Poslední velke úpravy probehly v dobe
rinneho baroka.

Zdeněk 5edrna
Keramická dílna a vina teka
25727 Český Stern berk 4
tel.: +420 603 506 423
e-mail: vinoteka@keramika-bedrnn com
http://www.keramika-bedrna.com

Prohlídkova trasa vede patnacti místnostmi bohate zařízenými stylo
vým nabytkeni a doplnenými shirkou rodových portretu, porcelanu,
Mezí nejzajímavejsi
zbraní, loveckých trofeji, stríhrných miniatur
eXponaty patří b07c‘sporu sbírka grafických listu z obdobi třicetilete
valky.

I

...

-

Koplo se. šebestiancu

L‘vrrký w/enek

íi1
Na navsi v Ceskem Sternberku na vas čeká polaskání ne
jen po dusí. Místni pekař tu pro vás peče makové, tvaro
hove, jablkove, povidlove a boruvkove koiače. Pekarna je
soucástí místniho obchudku s potravinami, kde se koláče
nejen prodavaju, ale také objednavaji na svatby, rodinné
oslavy nebo jen tak ke snídani. Vychutnat sije můžete
takés kávou na místní zahrádce.

Jan Filip
ternberské koláče
25727 Český ternberk 45
tel.: +420317855 154, +420 724 359073
—

30

Panorama Českého Šternberku $ hradem

Hrad Český šternberk

Otevírací doba:

25727 Český Šternberk I
tel.: +420317855 101, +420317855 166
fax: +420317855 118
e-mail: hradcs@iol.cz
http://www.hradceskysternberk.cz

sa, ne, sv.
duben, ř,jen:
út ne
květen, září:
út ne
červen srpen:
leden, únor, březen, listopad, prosinec:
—

—

—

09:00 17:00 hod.
09:00 17:00 hod.
09:00 18:00 hod.
na objednávku
—

—

—

Pro předem objednané skupiny je hrad otevřen po celý rok.

31
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ČESKÝ ŠTERNBERK
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STEZKA RYTÍRE JANA KRYŠTOFA ŠICE
Vydejte se s nami cestou, která měla být již zapomenuta,
ale osud tornu chtěl, aby ji žaci Základní školy z Divišova
dali nový smysl.

‚

I

Naucna stezka ma celkem 10 zastaveni. Vede z Dívisova
přes kopec Vrcha, osadu Mechnov kolem rybníka Brtničak
a hradu Ceský Sternberk až na náves obce Casky Sternberk
a nebo naopak, Dozvite se mnohé o myslivosti, zídovskem
nabozenství, přirodě kolem Divišova, zemedélství nebo
hradu Ceský Sternberk, Celkova délka stezky je necelých
7 km a ujdete ji zhruba za 2 až 3 hodiny. Celou stezkou vás
bude provázet postava rytíře Jana Kryštofa Sice z Měchno
va. Tento rytíř žil na Divišovsku údajné v první polovině
17. století. Úryvky z jeho deníku vam pomohou vcítit se do
doby davných času a poučit sez historie tak, jaksi ji vylozili
žací základni školy.

Stálá expozice v synanoze

Ustájeni a chov koní

I

Farma Prak leží na místě, odkud byl dle povesti
odstřelován hrad Ceský Sternberk oblehacím
prakem pil pokusu o jeho dobyti. Dnes se na
statku mužete ubytovat při svem ví
kendovem nebo dovolenkovem poby
tu. Zajistí zde pro vás po předchozí
objednávce také firemní akce s rautem
nebo svatby. Potěšit se zde můžete po
hledem na chov Lipícanských koni.
ustaJit vlastní koně, popřípadě objed
nat jízdu kocarem po okolí.

\-

Catering

CL

I
DRAHŇO VICE
Malebna vesnička ležící skoro na konci své
ta. Její náves nabízí místo k odpočinku pro
dospělé a vydovadéni pro dětí. Milovníci
techniky a historie si mohou prohlédnout
expozici hasičské techniky a vybavení. Cyk
liste i pěší turisté si mohou odpočinout
a nabrat silu v hospůdce Na Konci světa,
ktera jim nabídne nejen dobra jídlo a pití.
ale také třeba projizdku na koni.

Trasa je vhodna zejmena pro jednodenní výlet rodin s dět
mi. Pomozte nam svou nävštévou oživit historií!

Stá/a expozice v synagoze

MUZEUM ŽIVOTA ŽIDOVSKÉ OBCE V DIVIŠOVÉ
Zidovske osídleni vzniklo v Divišové před rokem 1685. Synagoga, ve ktere se
muzeum nachazí, byla postavena v 1. polovině 19. století v pozdne klasicistním
stylu s apsidou. Na rekonstrukci budovy, která byla ukončena na podzim roku
2004, se finančně podílela také Evropská unie.
Expozice mapující život židovskeho osídleni
v regionu byla vybudovana ve spoluprací svaz
ku obcí CHOPOS, obce Divišov, Zidovskeho
muzea v Praze a Muzea Podblanicka ve Vlašimi. Vstupní čast expozice je venována prubě
hu rozsáhleho projektu rekonstrukce drob
ných sakrálních objektů na území svazku obcí
C HO POS.

Statek Prak vpravo rio kopci nad hradem Ceský šternberk

—‘-

Farma Prak Český Šternberk
telJfax: +420317855 134
e-mail:pavel.tupy@seznam.cz
http://wwwlipican.cz
Odkaz: Sídlo

Kaplička Sv. Jana Nepomuckého

-
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Obec Drahňovice
Objednávky, informace:
tel.: +420 603 832 346
po pá 09:00 — 16:00 hod.
—

tel.: +420317855192
e-mail: drahnovice@chopos.cz
http://www.chopos.cz

Muzeum života židovské obce v Divišové
Šternberská 158,25726 Divišov
tel.: +420317855224
e-mail: muzeum.divisov@chopos.cz
http:Hwww.chopos.cz

Vstup do hradu Český Šternberk

Kostelsv. Mattina vii
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Hrad Ce5ký rernberk

Sport1‘ote
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Benešov Český Šternberk 30,7 km
—

Moderní třihvazdkkový hotel s vlastním parkovistém se
nachazí asi 55 km jihovýchodně od Prahy mezi obcemi
Tichonice a Kacov. Obklopeni lesem, nekolik metru od
řeky Sazavy, najdete vše, co potřebujete k prožití příjemne dovolene. k zajištění pracovních ci společenských
setkáni, piípadnč ke skolení.

——
_1_

—

Hotelový objekt nabízí 20 dvoulůžkových pokojů, 2 čtyřlůžkové pokoje a 3 apartmány vybavené vlastní koupelnou S WC, barevnou televizí se satelitními programy, te
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lefonem, radiobudíkem a minibarem. Areál nabízí také
ubytovani ve srubech s vlastnim socialnim zartzenim nebo v chatkach, ktere JSOU vhodne zejména pro Školní nebo sportovní akce. V restauraci může posedět a stravovat se 90 100 osob.
Po příjemném obědě či večeři je možné strávit čas v baru nebo v cukrárně.
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Zámek Jemnnti

Region Posázaví nabízí přes 150 km značených cyklotras.
Tento výlet vede po několika z nich, je bohatý na kulturní
památky a prochází krásnou přírodou. Mezi Divišovem
a Českým Sternberkem vede po historicke naučně stezte.

Aktivní odpočinek nabízí venkovní 25 metrový
bazén S umělým osvětlením i s dětským brouz
dalištěm, 2 tenisovékurty S umělým povrchem

Tenisovékurty

a osvetlenim, 2 volejbalove kurty s umelym po-

.
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1

vrchem, travnaté fotbalové hřiště, hřiště na bas
ketbal zahrát si můžete minigolf nebo stolni
a masaze zapuj
t
ata5J

Český Šternberk
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Terasa restaurace
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BENEŠOV
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Skalice

Hor

Sporthotel Kácov

-

VHájku3O7,28SO9Kácov
tei.:+420317851471
fax: +420317851484
e-mail. managementLaisport-hotel.cz
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Rekreačnichatky

http://wwwsport-heLcz
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rom,mtíckých staveb a zakouti, který byl jiz kratce
po svem vzniku oznacovan za jeden z nejkrasnej
sích parku v Cechach.

Zamek ve Vlasimi, původne středoveký hrad připomínaný v písemných pramenech z ro
ku 1318, sev roce 1988 stal hlavnim sídlem muzea. V zamku mohou navstevníci zhled
nou expozice Zamecke parky, Historie zamku ve Vlasimi, Příroda Podblanicka, 5portovní
o lovecke střelectví a dlouhodobou výstavu Zrcadlo minulosti. Celkový zazitek z navste
vy umocní zamecke interiery kaple, freskove a štukove výzdoby salu, atake velké množ
ství vystavených starožitných, přírodních a technických eXponatu. V zamku se tež pořa
dají koncerty važne hudby, přednašky a výstavy galerijního typu.
út-ne

Ioteta7a/7(

‘mik Ruzkovy L/vOjce

MUZEUM PODBLANICKA VLAŠIM

Otevírací doba:
březen—prosmec:

— 1‘€44U

V současnosti je zomek park přístupný veřejnosti
včetne vetsiny romantických staveb, ktere jsou vyu
žity jako expozice nebo restaurace a občerstvení.
K dispozici je i vyhlidka ze zámecké věže.

09:00—12:00013:00— 16:00 hod.
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Vlašimska brána,
foto Jan Hocek

I_
Expozice muzea ve Vlaiimi
--

Staryhrad,řotoVeronikaHan

oyo

Expozice Ruzkovy Lhotice

POBOČKA RŮŽKOVY LHOTICE
Barokní zámeček, který Unes tvoří dominantu obce, byl postaven na
místě pOvodni tvrze Oneše Tluksy ze Lhotic ze 14. století.
Vletech 1835— 1844 patřil zámeček Františku Smetanovi, otci hudební
ho skladatele Bedřicha Smetany. Sám Smetana sem casto zajízdel
a čerpal zde náměty pro svá hudební díla. Z tohoto duvodu je zdejsí
eXpozice, zpristupnena v roce 1984, věnovana pocatkum Smetanovy
tvorby.

Muzeum ve VlaŠimi
POBOČKA BENEŠOV
Muzeum nabizi tyto expozice:
• Historie města Benesova
• Benešov posádkove mesto 1882—2002
• Umělci Benešovska 20. století
• Lidove umení Benesovska

Expozice Podblanickeho muzea umístena v zamečku je venovana i dal
ším hudebním velikanum, kteří v prubehu staletí v regionu pusobilí
(Jan Dismas Zelenka, Jan Jeník z Bratříc, Josef Leopold Dukat, Zdenek
Fibich, Josef Suk nebo Richard Wagner, který pobyval v Pravoníne).

—

Otevírací doba:
březen prosinec:
Ot—so 09:00— 12:000 13:00— 16:00 hod.

Otevírací doba:
pouze na písemnou ci telefonickou objednovku
duben záři:

—

Expozice Benesov

Muzeum Podblanicka Vlašim
Zámek 1,25801 Vlašim
tel.: +420317842927, +420317842 480
e-mail: muzeum-viasim@iofcz
h ttp://www.rnuzeumpodblanicka.cz
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Na ostrožne nad řekou Blanici byl na počátku
14. století vybudovan pany zVlašimi gotický hrad,
který byl v prubehu staletí postupně přebudován
na reprezentativní zámek. Svou dnešní podobu zís
kal za svých posledních šlechtických majitelě kní
zat z Auerspergu v 19. stoleti.

-

Pobočka Muzea Podblanicka Růžkovy Lhotice
Zámek 1,25765 Čechtice
tel.: +420317853 157, +420377842927
—

Středočeský kraj

Projekt „Rekonstrukce kulturní památky vlosim
ského zámeckeho parku ti. fáze) byl spolufinan
cován Evropskou unií.
-

V údolí řeky Blanice přilohajicim k zámku byl na
místě bývale obory a zamecké zahrady v poslední
ctvrtine 18. století založen tehdejším majitelem
panstvl Karlem Josefem z Auerspergu a jeho choti
Marií Josefou z Trautsonu zamecký park v roman
tickem duchu. Postupne zde vznikl jedinečný
prirodne krajínařský park doplnený mnozstvím

—

Pobočka Muzea Podblanicka Benešov
Malé náměstí 1,25601 Benešov
tel.: +420317723419
e-mail: muzeum-podbianicka@quick.cz
http://www.muzeumpodblanicka.cz

Vlašimský zamek, foto Jan Hook

Turistické informační centrum
tel.: +420317847207
e-mail: info@vlasimskypark.cz
http://www. vlasimskypark.cz

—

)
činsky pavilon foto Jen Hocek

‘WS ROP

Otvíraci doba informačního centra:
po—pó 08:30— 72:000 12:30— 16:3Ohod. celoročně
l.května- 15.září
09:00— 16:00 hod.
so-ne
Sezónní prohlídkový okruh parkem, přístup na internet
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Vých ozi fn/s to naucných stezek

Naclvoři

ROZHLEDNA NA VELKÉM BLANÍKU
Na Velkem Blaniku v nadmořske výšce 638 m se nachazi dře
vuná kryta věž vysoka 29,5 m. Pochazí z let 1939 1941 kdy

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST BLANÍK

I

—

V Českem narodním povédomíje Blaník znam předevsím svou poves
ti, ktera říka, zuv Blaníku spí velke vojsko, ktere vyjede ceskému naro
du na pomoc ve chvíli nejtežsi. Vrch Velký Blanik je dnes dominantou
(hraněné krajinne oblasti Blaník. Osu oblasti tvoří řeka Blanice se za
chovalým přírodu blízkým tokem a luční nivou.
Velký Blanik je přírodní rezervací vyhlášenou na ochranu bukových
lesü. Kamenna moře, Veřejová skála, Rytířské skäly a další místa jsou
uzce spjatá s blanickou povésti. Kolem vrcholu najdete kamenne valy
keltskeho hradisté. Na Velký Blaník vede stejnojmenná naučná stezka.

Rozhledna na Velkém Blaníku

ZÁMEK LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

Prs tnatec májový

Mokřady v Podlesí

Velký Blaník

Malý Blaník je přirodni rezervací chraníci bukove a sutove lesy.
Pozoruhodna je zřícenina barokni kaple Sv. Maří Magdaleny
Z 18. století a zajímave skalní útvary.

J

Vydra tični

Správa Chráněné krajinné oblasti Blaník
25706 Louňovice pod Blaníkem 8
tel/fax: +4203 I 7852654
e-mail: blanikschkocr.cz
http.‘//wwwblanikochranaprirody.cz

Přírodní rezervace Podlesí chraní system mokřadu se vzácnou
kvetenou. Malý Blaník a Podlesí spojuje okruzní naučna stezka
vychazejíci z parkoviště pod Velkým Blaníkem.
Roudný je bývalým dolem na zlato, který zaznamenal největší
rozmach těžby na prelomu 19. a 20. století. Najdete zde čutne
pozu statky po tužbu.
P

—

Bekasina oravni

Správa Chráněné krajinné oblasti Blanik zajišťuje:
• průvodcovskou službu pro organizované skupiny
• tematické exkurze na vybrane lokality
• přednášky

keks Blanice

První písemný záznam pochází z roku 1149v sou
vislosti s kläšterem premonstrátek, založeném
v tzv. Měsíčním údolí. Lou
ňovícký klášter rozbořili
roku 1420 táboři, kteří pak
ovládali celou oblast. Arche
ologickým výzkumům his
torie kláštera je take véno
vana expozice muzea, kterou
v objektu zámku zpřístupni
lo roku 1981 Narodni muze
um. Roku 1982 byl při re
konstrukci objektu odkryt
pas sgrafitové omítky obsa
hujíci kresbu se zajímavým
pojetím sceny po biblicke
potope. Nad bosaží vstupní
ho portalu se nachazí znak
arcibiskupa Jana Bedřicha
z Valdstejna jako připomín
ka období, kdy byl zamek v jeho vlastnictví. Dále se zde nachazi
eXpozice,,Nejstarsi dějiny Lounovic pod Blaníkem a obou Blaní
ku“ a eXpozice,,Včelařství“. Louňovice pod Blaníkem jsou radotem hudebního skladatele Jana Dismase Zelenky (1679— 1745).
Zámek Louňovice pod Blaníkem
25706 Louňovice pod Blaníkem I
tel.: +420317862 022
+420317852 658
e-mail: infopodblaatlas.cz

Otevírací doba zámku:
út—sa
09:00— 12:OOa 12:30— I5:3ohod.
Otevírací doba rozhledny:
denně
10:00— 17:00 hod.
duben-zář,:
sa,ne,sv.
10:00-16:Oohod.
hjen-březen:

zemku

.Jj
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Velký Blaník
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Zřícenina
hradu
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Zlen
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Pysely

Senohraby
Zlenice

fĚr,c. Zboren

Kostelec
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Moták pochop
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Kožli
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Slruharov
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jemn,šte
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Rosnička zelená

exkurze
exkurze
exkurze
exkurze

přírodou i chranenými územími
po CHKO Blaník
zámeckým parkem ve Vlasimi
za pamatnýmí stromy

• pozorovaní ptaku

Naucnti stezka VelkyBlnnik

r‘odblanícke ekocentru

‚

MOŽNO OBJEDNAT:

S4...

Podblanické ekocentrum €SOP Vlašim
Pldteníkova 264,25801 Vlašim
tel:1-420317845169
fax: +420317845 965
e-mail: vlasim@csop.cz
http://www.csopvlasim.cz

BENEŠOV

Konopivle

ukázku volně žijících zvířat ve Stanici pro handi
capované živočichy ve Vlašímí.

-
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Naučná srezka

Soběhrdy
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Chrnstäny
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Vranov
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Podblanicko patří mezi regio
Roanatka okrouhlolista
ny, které jsou díky zachovalé
vice
let.
Na územi re
jak
100
vyhledávány
již
turisty
přírodě
gionu se nacházi Chráněná krajinná oblast Blanik, 3 přírodní
parky, 17 chráněných územi a 159 památných stromů. V ce
lém regionu může návštěvník naleznout romantická zakou
ti, malebné výhledy do krajiny a setkat ses řadou vzácných
rostlin a žívočichú. Český svaz ochránců přírody ve Vlašími
pečuje o přírodu na Podblanicku již 15 let a jeho cílem je její
zachování i pro další generace. Kromě terénních exkurzí
a pozorování zvířata rostlin nabízíme navštěvníkum rovněž

—‚

čerčany

Mrac

PŘÍRODA PODBLANICKA
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Poučí nad
Týnec nad Sazavou Sazavoup
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Sazava

SOR Vlašim

Otevírací doba ve Stanici pro handicapované živočichy:
08:00— 1l:OOa 13:00- 16:00 hod.
15.dubna—31.řijna
St
10:00— 13:00 hod.
so
Vjinou dobu po předchozí dohodě.

Zřícenino hradu Zbořený Kostelec

Zřícenina hradu Stara Dtlba

Regíon Posázaví je bohatý na historické památky. Je zde mnoho zámků a zámečků, hradů
i jejich zřícenin. Ty mají jíž dávno za sebou dny své slávy. A přesto se při jejich návštěvě
můžete přenést do dob dávno minulých, uslyšíte řinčení zbraní i zpěv krásných dam
a potulných bardů. A pokud máte stésti, tak můžete na těchto místech zažiti opravdové
souboje při některém z četných kulturnich programů, pro které jsou tyto historické ob
jekty využívány. Přesuňte se i vy v čase a užijte si romantiku rytířů při svém výletu.
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Původne goticka kamenna tvrz pänu z Janovíc, chranénä vodnim príkopem, se postupné
proměnila v renezanční zámeček, který se stal
v 17. a 18. století h)avnim sídlem voticke větve
hrabat z Vrtby. K poslední velke přestavbě
došlo v polovině 19. století, kdy nabyl zamek
sve současné novogotické podoby.

E N S I ON

Phjemne pohostinství ve vesnicke
atmosfeře mezi poli, loukami, lesy
a rybníky naleznete v pensionu Ceský Dvúr, který vás zve ke kratko
dobým i deisím pobytum ve 2 3 lužkových pokojích vybavených
sprchou, WC, některé i TV a telefonem. Provoz pensionu a možnost
jízdy na koni je celoroční.
Restaurace Ceský Dvur byla vybudována z bývalé konírny. Je příjem
ně zařízena, obzvlaštni útulnost skýtä hojně využívaný krb. K dispozi
ci je 30 stálých míst, v leté přibývá dalších 12 míst na terase. Velmi
často se zde pořadají mensí svatební hostiny čí oslavy různých jubilei.
Jídelní lístek je velmi bohatý, na své si přijdou milovnici drůbežích
a ostatních masových pokrmu stejné
jako hosté, kteří mají rádi bezmasá jídla
a saláty. Na speciality, jako např. maso
na kameni, raclette, sýrové fondue, fon
due bourgignone a fondue chinoise
nebo na mnoho způsobu upravený
pstruh, kapr či plody moře, se scházejí
hosté z biízkeho okolí i vzdálenějších
míst.

Nyní je déle než 40 let součástí Narodniho
muzea. Nabízí prohlídku stalých expozic:
„Společnost v Cechách 19. století ktera přibli
žuje život v Cechach v tomto období, „Ruko,
Kraus a Vrchotovy Janovice‘ ktera seznamuje
rodinou posledních soukromých majitelu
a především s osobností Sidonie Nádherné,
a také expozici „Ceske zvonařství‘ která provadí návštěvníky historií zvonařskeho
řemesla v českých zemich. Navštěvu Janovic je možné zakončit procházkou v letitem
krajinářském parku kolem zámku.

SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ V POPOVICÍCH

-.

Í

-

Český dvůr, s.r.o., Pension rodina Kubiasova
Nová Ves 76,2570! Postup/ce
tel.: +420317796294, +420 728 758 620
fax: +420 317 796296
e-mail: ceskydvur@ceskydvur.cz
http:I/www.ceskydvur.cz
-
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PENSION ČESKÝ DVÜR
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Areál nového sportovního zařízení se na
chází přímo v obci Popovice, která leží
mezi městy Benešov, Vlašim a Votice. Ví
ceúčelové hřiště je vhodné pro oddíly ko
pané, odbíjene a tenisu (povrch umělá
tráva). Součástí areálu je i občerstvení.
Krásná okolní příroda a možnost koupání v rybníce přímo u sportovního
areálu. Možnost zapujčenl tenisových raket, volejbalového nebo fotbalové
ho míče u správce sportoviště. Lze využiti dětské hřiště. Možnost ubytování
jev sousedním objektu TJ Sokol Popovice (klubovna,TV).

Sportovní hřiště v Popovicich
Pronájem sportoviště pro veřejnost:
tel.: +420776084901
Správce:
fax: +420377796679
e-moji: popovíce@chopos.cz
tel.: +420377796625
Ubytováni:

Zámek Vrchotovy Janovice
25753 Vrchotovy Janov/ce
tei:i-4203l7835 787
i-mail: vrchotovy.jonovice@nm.cz

Oteviraci doba:
duben a říjen:
květen—září:

09:00 72:000 73:00 17:00 hod.
09:00- 12:OOa 73:00- 17:00 hod.
-

-
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Paniotnik bitvy u Jankovo

NAUČNÁ STEZKA „PO STOPÁCH
BITVY U JANKOVA“
vas seznamí 5 velkou bitvou evropske
historie, v niz se 6. března 1645 utkala
císařska vojska generalu Hatzfelda
a Götze a svedska arrnada generala
Torstenssona. Bitva skoncila poraz
kou cisarských a je dnes považovana
za nejkrvavejsi bitvu trketilete valky
na nasem území. Stezka je zakončena
v místech pravdepodobne kapitulace
generala Hatzfelda. Naucna stezka
ma 3 zastaveni a delku 1 675 m.

STAROZÁMECKÁ RESTAURACE
Restaurace s kapacitou 160 míst podiem
a tanecním parketem je idealním místem
nejen pro občerstveni, ale tako pro podnikove a rodinne oslavy nebo svatby.
Nabízí tradiční českou kuchyni. Specialitou restaurace jsou ryby, ktere si ještě
žive muzete vybrat v akvariu. Samozřejmosti je plzeňsko pivo, znalci dobreho
vína si jistě vyberou z vinneho lístku. Pro posezení na čerstvem vzduchu je
k dispozici zahradka s mozností grilovaní selat, ryba dalsich pokrmu.

J

Rytina bitvy u Jankova

VIS4

PODBLANICKE ZEMĚDĚLSKÉ
MUZEUM

1‘

Muzeum nabízí zajímavou expozici,
ktera dokumentuje davný vesnický zi
vot. K videni je zde přes 5 000 expona
tü. Prohlednout si muzete například
kompletni vybaveni olbramovicke
hospody „Na Veselce“ z 2. poloviny
19. století í s lednicí z roku 1 850, první
„papiňák‘ pračku z roku 1940, proute
né a dřevene sane.

PENZION POD SV. VÁCLAVEM
V penzionu je mozne nerusene stravít víkend nebo dovolenou. K ubytovaní na
bízí 8 dvouluzkových a třiluzkových pokoju s mozností přistýlky, sTV a socialnim
zazemím. K dispozici je spolecna kuchyňka Soucastí arealu je zahrada, která po
skytuje dostatek prostoru jak pro relaxaci,
tak i pro parkovaní. Koupalište a sportovní
areal jsou vzdaleny 150 rn, tenisove kurty asi
400 m Okolí města Votice nabizí též príleži
tost ke sportovnimu rybolovu.

Kostel Sv. Jana Křtitele
NAUČNÁ STEZKA „OKOLO RYBNÍKŮ K VYHLÍDKOVÉMU ALTÁNU“
vás zavede na okraj přirodního parku Džbány Žebrák, kde se nachází soustava jankovských rybní
ků s bohatým výskytem chráněné fauny a flóry. Dále se zde seznámíte sjankovským rodakern a vý
znamným rybníkařem Josefem Šustou a s historií a proměnami místní kulturní krajiny. Naucna stez
ka má rovněž 3 zastavení adélku 1100 metrů.
—

Zajímavosti je jistě balonový koš prv
ního vzduchoplavce rakousko uherske
monarchie pana Hulky, který byl roda
kern z Votic, kde mel truhlařstvi. Nes
vetne mnozstvi předmetu denni po
třeby nasich předku doplňují stroje,
predevšim zemedelske, stojící před
muzeem, ktereje zaroveň restaurací.

JANKOVSKÁ HOSPODA
Stylova restaurace nabízí zakazníkurn bohatý výher, jak zjídelního lístku, tak
i z napojoveho listku. Ceka vas prijemne prostředí a ochotna obsluha. Kapa
cita restaurace je 40 míst. Nabizime i rnoznost vyuzit oase prostory pro po
řadani svateb, oslav narozenin nebo jen posezení s přatelí. K dispozici je take
vinarna s kapacitou 50 mist, ktera je skvelým místem pro posezení ve dvou,
ale i pro skupinove party. V letních mesících nabízi posezeni krytá zahradka
pro 50 osob. Zde najdete klid a úkryt před horkými paprsky slunečního žáru
nebo zde můžete schladit svoji žízeň vychlazeným pivečkem či limonádou
po absolvováni naučné stezky nebo se zásobit před její návštěvou.

Jankovská hospoda
Podblanické zemědělské muzeum a Starozámecká restaurace
Kaplířovo náměstí 18,25901 Votice
tel.: +420317814919, +420317814965, +420602 694 927
e-mail: sevcikvaclav@seznam.cz
http.‘//www.sweb. cz‘sevcikvaclov

Jih Havelka

Penzion Pod Sv. Václavem
Javorská 208,25901 Votice
tel.: +420 724 854 04 1

25703 Jankov
tel.:+420317833234, -420775 140 160
e-mail: hajira@seznam.cz
http.‘/ĺwww.jankovskahospoda.cz

Letní terasa

Začátek obou stezek je na jankovském náměstí, kde je umístěn infor
mační panel s podrobnými informacemi a přehlednou mapou.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

e

Pomoc pro vás
POLICIE
158

SANITKA
155

HASIČI
150

TÍSŇOVÉ
VOLÁNÍ
112

SOS
.J.

Mesto Votice se nachazi na
Same hranici kraje, který spi
sovatel Jan Herben nazval
Ceskou Sibiři. Kraje, ktery se
vyznacuje nejen chladnejsim
počasím, ale i mnozstvím
drobných historických ob
jektu a prírodních kras.

Lekařska pohotovost tel.: +420317756 485, 317 726 555, 317 756 322
Informace o lekarne pohotovostní slUzbOLi tel.: +420 317 756 322
tel.: +420317 756 111
Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešove

‘i

I

Pomoc pro vaše mazlíčky
II

III
I,.

S

PO$ÁZAV
1. Čim Vás brožura na první pohled nejvíce zaujala?

Veterinarní ordinace
Otevírací doba:
MVDr. MICHAL ŠINDELAR
po pa 16:00 1 8:30 hod.
Mrac 170,25721 Robci nad Sázavou
tel.: +420317779298, +420 776 100593 so a ne po telefonicke domluve
Máme k dispozici kompletní laboratoř, sono, rentgen, laser.
—

H

Pomoc pro váš automobil

—

OAMK
TiIJ SERVIS 24 hodin ÚAMK tel.: 1230
Pomoc pro vaše kolo

2. Jakou školniznámku byste brožuře udělil ta)?

1

2

3

4

5

3. Je mapa vúvodu brožurydostatečné přehledná?

ANO

NE

4. Je rozčlenění brožury dostatečně přehledné?

ANO

NE

5. Jev brožuře dostatečné množství informaci?

ANO

NE

6. Jsou informace dostatečné podrobné?

ANO

NE

7. Jsou ikony služeb srozumitelné?

ANO

NE

8. Je pro Vás velikost brožury praktická?

ANO

NE

9. Uvítal(a) byste zvětšeni formátu brožury?

ANO

NE

10. Uvítaíto) byste zmenšení formátu brožury?

ANO

NE

11. Využíváte brožuru pro plánování volného času?

ANO

NE

—

-

—

zivocichu a provoz Stanice pro zranene zivocichy.
Velmi dtilezitou castí cinnosti je ekologicka výcho
va detí a veřejností formou přednasek, exkurzí
a výstav ve 5tanici pro zranene zivocichy.
Milovnici turistiky a cykloturistiky se mohou vyd,tt
na prnch,izky nebo prnjízd‘ky po okolí. Jeden z nej
hezčích výhledu do kraje se nam naskytne u osady
Kalisté v Prírodním parku Dzbany Zebrak
-

-.

Cyklosport NOVOTNÝ
Jílovska 262
25741 Tynec nad Sázavou
tel.: +420 317701 823

VELO SPOIIT Krupička
Na Bezdekove 2005
25601 Benešov
tel.: +420 317 723 627
+420603 180620
C:IL

P

‘.4

—

VEROLD Benešov, spol. S t.ů.
Na Cervených vrskach 1490
Otevírací doba servisu:
25601 Benešov
07:00 17:00 hod.
po pa
Servis tel.: +420317723417
09:00 12:00 hod.
e-mail: veroldbncaipa.anet.cz so

Volice jsou rovnez mestem s bohatou spolkovou a zajmovou činnos
ti. V soucasnosti zde pusobi napríklad obcanske sdruzení Ochrana
fauny ČR. Jeho prioritou je prakticka terenní ochrana volné zijících

L

r.

-

v,.co
‘.,

—

—

Otevírací doba servisu:
09:00 17:00 hod.
po pa
0800 12:00 hod.
50
—

—

12. Které informace z brožury nejvíce využijete?
Otevírací doba servisu:
09:00 12:00 hod.
po pa
13:00 17:00 hod.
08:30 11:30 hod.
So

.ox VELO FOX

Otevírací doba servisu:
10:00—17:00 hod.
po—pa
09:00 11:30 hod.
SO

.

Ochrana fauny CR
Zámecká 1,25901 Votice
tel.: +420603 259 902
e-mail: info@ochronafauny.cz
http:/Iwww.ochranafauny.cz

Otevírací doba servisu:
09:00 12:00 hod.
po, út, st, pá
13:00 18:00 hod.
so
0900— 12:00 hod.

Cyklo Švec
VEC Na Potoce 225
25801 Vlasim
tel.: +420 317 844 116
+420 317 842 418

‚

Č/6

Protože mame zájem o vaše postřehy a nazory, ktere chceme vyuzit pro
zkvalitnení teto tiskoviny v dalšich letech, máme pro vás motivaci. Pokud vyplníte
tento dotazník a jeste se varn podaří ziskat potvrzeni ze sesti objektu či zařízeni
sluzeb, které najdete v teto brožurce, budete zarazeni do slosovani. Tři stastni
výherci ziskajivíkendový pobyt v tradicnim turistickem regionu Posazaví. Cosovani
probéhne na Slavnostnim večeru Posazavi 11 listopadu 2006
v Týnci nad Sazavou. 100 nejrychlejsich ziská cestnou vstupenku na
tento slavnostní veder a malou pozornost.
Reditel Posazavi ops. Vacíny Pošmurný
Tešíme se na Vss nazor.

-

Mezi významne pamatky ve
méste patří zrekonstruovaný,
pövodne gotický. kostel se. Vaclava, před kterým se nachazi sousosí
tohoto svetce s blanickými rytíři od sochaře Cenka Vosmíka, verna
kopie Jeruzalémskeho Bozího hrobu z roku 1685 nebo Marianske
sousosí na Komenskeho narnesti z 1. poloviny 18. století. Naleznete
zde take velmi zachovalý zidovsky hrbitov se zrekonstruovanou bu
dovou obřadní síne, kde se nachazí stála expozice s nazvem Zide
a židovske pamatky na Votícku‘

Informační centrum Města Votke
a Mikroregionu Džbány
Komenského náměstí 700, 259 01 Votice
tel.: +420317812505
e-mail: infocentrum@mesto-votice.cz
httpJ/www.mesto-votice.cz

Chcete nám sdělit svůj názor na tento propagační materiál?
Zde je pro něj msto.

Dr. E. Benese 159
25751 Bystřice
tel.: +420 317 793 416

—

kulturní pannatky

muzea

ubyrovani

stravovaní

—

13. Setkal(o) jste se spředešlými ročníky brožury?

—

14. Joké informace Vám v brožuře chybí?

—

Otevírací doba servisu:
Prodej a opravy horských kol
09:00 12:00 hod.
Cerčanska 112, 25721 Poříčí nad Sazavou po pa
13:00 17:00 hod.
tel.: +420317779934
—

15. Co se Vám na brožuře nejvíce líbí?

—

—

Doprava

www.jizdnirady.cz

Jízdní řády autobusů
Jízdní řády vlaků

tel.: +420 317721 395
tel.: +420 317 757428

služby

iníocen tra

—

Děkujeme Vom za vyplnénídotazníkuajeho zaslaní.

ANO

NE

Kde jste brožuru získal(a)?
Lokalita-

Posázavío.p.s.
Zámek Jemniště I
25701 Postupice
Česká republika

Vyhledávač tras na www.posazavi.com

fl Cetrikát www.CZECHTOURISM.cz

PodnikPokud jste přlznivci pési nebo
cyklisticke turistiky, webove
stranky Posazaví jsou pro vas
tím pravým místem pro pla
novaní vaseho výletu. Stací si
jen sednout k počítaci.

Vaše jméno a příjmení:
Adresa‘
E-mail-

Informační centrum Benesov
Male nam. 1700,25601 Benesov
e-mail: ic benesovďposazavi.com
tel:1420317726004

Informační centrum Ledeč nad Sázavou
Husovo nám. 60, 58401 Ledec nad Sázavou
e-mail: informacni,centrum ledecns.cz
tel.: +420 569 721 471

Informační centrum Cerčany
Sokolska 28, 25722 Cercany
e-mail: info cercany.cz
tel.: +420 317 776 154

Informacní centrum Louňovice pod Blaníkem
Zámek 1,25705 Lounovice pod Blanikem
e mail: infopodbla.‘ atlas.cz
tel.: -420317862 022

Po vybrani počatečniho a cí
loveho místa nebo stanovení
pozadavku na navrat zpet
a take stanovení delky trasy
vám system nabídne ruzne
moznosti výletu dle vasich
pozadavků. Výchozím mís
tem muže být i nektere
z ubytovacích zařjzení.

lnformačni centrum Český Šternberk
257 26 Český Sternberk 27
e-mail: ic sternberk(iposazavi.com
tel.: +420 317 855 046
Informační centrum Jemniště
ZamekJemnistě 1,25701 Postupice
e-mail: ic jemniste iposazavi.com
tel.: +420 317 796 5 75

i

-j

Informační centrum Mnichovice
Masarykovo nam. 83, 251 64 Mnichovice
e mail: iníocentrum rrmnichovice.info
tel.: +420 323 640 113

Informační centrum Kamýk nad Vltavou
26263 Kamýk nad Vltavou
e-mail: infokamyk@sedlcansko.cz
tel.: +420 318 677 171

Podblanické infocentrum Vlašim
Zamek 1,25801 Vlasim
e--mail. info(avlasimskypark.cz
ic vlasimt+posazavi.com
tel.: -1420317847207

Informační centrum Kouřím
Mirove nam. 1,281 61 Kouřim
e mail: ic.kourim@atlas.cz
tel.: +420 321 784004

10

Informační centrum Kutná Hora
Palackého nam. 377, 28401 Kutna Hora
e-mail: infocentrumcaikh.cz
tel.: +420 327 512 378

Informační centrum Rataje nad Sázavou
Zamecka 1, 28507 Rataje nad Sázavou
tel.: +420 321 717716

flJ

-

flJ

-

-

Informační centrum Říčany
Masarykovo nam. 83, 251 01 Ricany
e-mail: jitka.bahenskaj ricany.cz
tel.: +420 323 618 142
Informační centrum Sázava
nám. Voskovce a Wericha 280, 285 06 Sázava
e-mail: infocentrumrspmestosazava.cz
tel.: +420 327 320 763

Informační centrum Sedlčany
nam.T. G. Masaryka 32,26480 Sedlcany
e-mail: mu sedlcany.cz
tel.: 4420318822742
Informační centrum Týnec nad Sázavou
K Nakli 404, 25741 Týnec nad Sázavou
e-mail: ic tynec «iposazavi.com
tel.: +420 317701 923

Informačnicentrum Neveklovsko
nam. Jana Heřmana 83, 257 56 Neveklov
e mail: info.neveklov(+seznam.cz
tel.: +420317741 207
lnformacni centrum Petrovice
262 55 Petrovice 49
e-mail: infopetrovice@ sedlcansko.cz
tel.: 420318856 045

fl

-—

0

Informační centrum Jílove u Prahy
Masarykovo nám. 194, 25401 Jílove u Prahy
e-mail: IcentrumrJilove.cz
tel.: +-420 241 952 257

Informační centrum Kostelec nad Černými Lesy
nam, Smiřických 53
281 63 Kostelec nad Cernými Lesy
e-mail: infocentrum kostelecncl.cz
tel.: +420 321 697 531

H

lfl Informační centrum Sedlec Prčice
Vitkovo nam. 69, 257 92 Sedlec Prčice
e mail: infoopsfaceskymeran.cz
tel.: --420 317834328
-

fl

Výsledkem výberu je tabulka
přehledným itinerařem trasy
včetne vzdálenosti jednotli
vých místa nepostradatelným
výskovým profilem vybrane
trasy. Zaroveň vam itinerař
říka, po ktere z mnoha znače
ných tras v regionu se budete
v dane časti výletu pohybo
vat. Zvýrazneny jsou take
sluzby a zajimavosti po trase
výletu jako infocentra, restau
race, hrady a zamky apod.

INFORMAčNÍ CENTRA

Informační centrum Uhlířské Janovice
Pečírkova 168,28504 Uhlírske Janovice
e mail: kic uhljan.cz
tel.: +420 327 542 197

fl

Informační centrum Votice
Komenskeho nam. 177, 25901 Votice
e-mail: infocentrumžamesto-votice.cz
tel.: +420 317830 159
Informační centrum Vysoký Chlumec
26052 Vysoký Chlumec
e-mail: infovyschlumecéisedlcansko.cz
tel.: 4420318865574

[fl

Informační centrum Zruč nad Sázavou
nam. Dr.]. Svobody 60
285 22 Zruc nad Sazavou
e mail: infocentrum+amesto-zruc.cz
tel.: +420 327 531 572
Informační centrum Želivka
nam. Ludvika Svobody, 25768 Dolni Kralovice
e-mail: infoazelivka.cz
tel.: +420 317856369

________________

tegy

Webové stránky Tradičního turistického regionu POSÁZAVÍ

TRADIČNÍ TURISTICKÝ REGION

www.posazavi.com
Aktuálně z regionu, Kalendář akcí, Poznávání, Cykloturistika,
Rybářství či Aktivní pobyty tak se jmenují Jen některé z rubrik
internetových stránek regionu Posázaví.

I

—

Kalendář kulturních, společenských, sportovních a zábavních
akcí v regionu je vybaven inteligentním vyhledávačem, jeho sou
částí je možnost objednat si pravidelné zasílání jednotlivých akcí na
e-mail.
Delikatesou webu jsou rubriky Cyklistické a Pěší výlety. Podkladem
je kompletní databáze cyklistických a pěších tras, které sev jednot
livých přehledech na stránkách nacházejí. Z těchto podkladů
si můžete vytvořit výlet. Jednoduše zadáte začátek a konec trasy,
vám vyhovující délku, a pakjen počkáte na nabídku různých variant.
V atraktivní rubrice Aktivní pobyty máte možnost si sestavit či do
konce předrezervovat víkendový pobyt nebo celou dovolenou.

t‘
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RÁDIO BLANÍK mediální partner
Tradičního turistického regionu Posázaví
-

.

jLANÍK 1
Í

I
I,‘

1
I

1tRAD1Oi‚

Rádio BLANíK si můžete naladit na frekvencích:
95,0 FM Střední ajižni Čechy
87,8 FM Praha a okolí
106,5 FM Sever Chomutovsko a Mostecko
100,6 FM Sever Teplicko a Ustecko
94,5 FM Usti nad Cabem
104,2 FM Jižní Morava Znojemsko
98,6 FM Jižní Morava —třebíčsko
—

—

—

Ceská republika

