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Mnozství značených turistických a cyklistických tras či sama řeka Sazava pří
mo vybízí k aktivnímu odpocinku v této romantícke krajině. Koncentrace jez
deckých stají a ranču nabízí í možnost jízdy na koni, atím poznání teto krajiny
trochu jinak. Program pro svůj volný čas si můžete vytvořit sami, nebo se spo
lehnout na nabídku odborníků pobytove balíčky na prodloužený víkend,
týdenní či čtrnáctidenní dovolenou, mohou být upraveny či vytvořeny dle va
šich přání a požadavků.

Barevnice

i6

Kompletní servis a více informací vám
poskytnou informační centra, která mají
v Posázaví vytvořenou sít, do které vás
jistě v některém z míst polapí. Podrob
nější informace také naleznete na našem
webu www.posazavi.com.
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Tešíme sena vaší návštevu.
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Posazavsky Pacifik

E

V Posazavi je však také množství dnes opomíjených historických pamatek
o velkou romantikou, napríklad v blízkosti Týnce nad Sázavou zřícenIna hradu
Zbořený Kostelec nebo zbytky Hlásky Zlenice nedaleko Cerčan. Krajinu dotva
kostelú či kapliček a križků, ktere na
ří velké množství sakrálních objektů,
jdeme snad v každé vsí či jen tak u cesty. Také bajná hora Blaník a její okolí,
t,tjemnou historii spících rytířú, nabizí moznost aktivně travtt volne chvíle.

—

Vrchotovy

-

Posaz,ivi dnes skyta bohatott nibtdku pro sportovní aktivity relaxaci, toulky
zamek ve Vlastmi
přírodou, ak i sirokou nabídku historických pamatek
s nadhomyin zánwckýttt parkem, Statýtii hiadem a muzeem, zaniekv Jemnts
ti, zamek Konupisté v WOnu blízkostí mesta Benešova se třemi prohltdkovyrnt
okitihy, krasným parkem a RuzovoLl zahradou. Ceský Stornberk, jako jeden
z nejznamejsích hradu v Posazaví, nabízí svým návstévnikum prohlídky PO ce
lý rok,
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spojeni krásné přírody, historie a aktivního odpočinku. Tak lze specifiko
jodinecnou čast Středoceskeho kraje.

R
31101

Chrii

i11

/

fl

25J

‘

lil

-

-

Sazava

\cnocerpŮy

fl

KHany

Qi

ssasce

Senohra

W
vat tuto

I,

1C5

—

I

‚

UI

Kostelec
nad Černyml Lesy

Cl bytovaní

I.hI

vinii

vI,

vitiutek,t

L1

i:i

pro motorkare

venkovní posezení

vodácká turistika

rauty,

rafty

zahraclni sachy

koupáni

turisticka znanikt

c,ttulil(l

tenis
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Zámek Jemniště
Umělecká agentura Jaroslav Pelíšek
Pension Konopiště
Zámek Konopiště
Hotel Atlas
Město Benešov
Letiště Benešov
Historické zajímavosti regionu
Hotel Benica
Naučná stezka Konopiště
Posázavský Pacifik
Koněv Posázaví
Hřebčín FAVORY
Statek Všetice
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Vojenské technické muzeum Lešany
Technická muzea
Malá muzea v Posázaví
Vodácký výlet
Vodácké a turistické centrum
Pizzerie Nad řekou
Týnec nad Sázavou
Společenské centrum TYNEC
Za románskými památkami
Seminární hotel AKADEMIE Naháč
Klášter Sázava
Bowling Na Porážce Sázava
Pension a koláče
Hrad Český Sternberk
Statek Prak Český Šternberk
Drahňovice
Synagoga a stezka v Divišově
Cyklistický výlet
Sporthotel Kácov
Muzeum Podblanicka
Český svaz ochránců přirody
CHKO Blaník
Louňovice pod Blaníkem
Obec Kondrac
Naučná stezka Nespery Buchov
Naučné stezky v Jankové
Město Votice
Penzion U modré kočky
Ochrana fauny ČR
Pension Pod sv, Václavem
Důležité kontakty
Dotazník 1. část
Dotazník 2. část
Vyhledávač tras na www.posazavi.com
—

—
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Ubytováni ne

Zámek Jemnátě 1,2570! Postup,ce
+42060287572 I
taL:
pelisekj ‘volny.cz
e-mail:
http:ĺ,‘wwwagenturapelisekcz
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Všechny programy naší nabídky dokážeme vhodně umělec
ky zkombinovat a vytvořit komponovaný program, jehož
provedení zajistíme na některém hradu, zemku či městě
v našem regionu. Během celého roku zajistíme dopolední,
odpolední, večerní a noční představení či celou kulturní akci
v historickém stylu Od doby starých Rímanu až po 20. století.

Vstupní průčelí zámku

Barokní zámek Jemniště byl vystavěn v roce 1720 25, jeho současným
majitelem je Jiří Sternberg, který se svou rodinou celoročně obývá levé kříd
lo zámku.
-

Piknik v zámeckém parku

Zámek Jemniště
Zámek Jemniště 1,25701 Postupice
+420 736 630 568
tel.:
tel/fax: +420317796212
e-mail: zamek@jemniste.cz
Stern berg€ajemniste. cz
http.//www.jemniste.cz
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Na Jemništi se konají romantické zásnuby, svatby, rodinne oslavy, podniko
vé akce, ale připravíme Vám i piknik do zámeckého parku. V kavárně si zpří
jemníte čekání na prohlídku a v krásných apartmánech si zatopíte v krbu.
V sezóně přivezete děti na divadýlka i za zvířaty a přátele pozvete na koncer
ty ale hlavně se u nás necháte opečovávat a odpočinete si.
-

Otevírací doba rok 2007
leden březen:
jen na objednávku
duben, květen:
soboty neděle a svátky
denně
červen:
denně
červenec, srpen:
den ně
zor,:
soboty, nedělen svátky
r,Jen:
Jen no objednávku
listopad, prosinec:
-

—

09:00
09:00
09:00
09:00—
09:00

—

—

—

—

17:00 hod.
17:30 hod.
18:30 hod.
17:30 hod.
17:30 hod.

www.svatbanozomku.cz

; t

www.zasnuby.cz

MOŽNÉ AKCE:
• slavnostní průvody
• koncerty dobové hudby
• koncerty folkových skupin i hudebníků
• vystoupení tanečních skupin
• vystoupeni skupin historického šermu
vystoupení divadel malých forem
• vystoupení kejklířů a polykače ohně
vystoupeni loutkohercu
• ukázky starych řemesel
• dobová tržiště
• přehlídky chladných i palnych zbrani
• rytířské turnaje a klání na koních i bez nich

•
•
•
•
•
•

středověká mučírna
sokolnictví, předvádění dravců
střelba z luku a kuše na terč
zajištěni banketů a hostin
ohňostroje a ohňové efekty
pronájem historických kostýmů
a vojenske techniky
technické zabezpečení kulturních akcí
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STÁTNÍ ZÁMEK KONOPIŠTĚ
Hrad Konopiště byl založen jako gotická pevnost po vzoru francouzských kastelů koncem
13. století, pravděpodobně biskupem Tobiášem z Benešova. První stavební úpravy byly pro
vedeny koncem 15. století Jiřím ze Sternberka a v 17. století Hodějovskými z Hodějova.

Zahradní jachy u pei

‘-

V barokní rezidenci proměnili Konopiště v 18. století Vrtbové
z Vrtby. František Ferdinand d‘Este, který zakoupil zámek roku
1887, přebudoval Konopiště na velkolepé sídlo. Roku 1900 se
oženil s Žofii Chotkovou. V letech 1892— 1893 podnikl F. F. ďEs
te cestu kolem světa. 28.6.1914 byl v Sarajevu ise svou ženou
zavražděn výstřely srbského anarchisty Gavrilo Principa.
Zámecké místnosti jsou vybaveny uměleckými sbirkami
F. F. d‘Este. Součásti barokní zahrady je tzv. Růžová zahrada se
skleníky. Dnes státní zámek Konopiště nabízí tři prohlídkové
okruhy, střelnici a muzeum sv. Jiří. Zámek nabízí i další služby,
které uspokojí i ty nejnáročnější návštěvníky.

Svorebn, loznices vodní postelí
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Pension Konopiště:
+420 377702658
tel.:
+420 737230294
e moji:
pension@konopiste.eu
http:ĺĺwww.konopiste.eu

L

Pension se nachází v budově muzea motocyklů a originálně kloubí
historický charakter lokality (podzámčí zámku Konopiště) a největšího
českeho motocyklového muzea. Snídaňová místnost se nacházív pro
sklené místnosti přímo mezi vystavenými motocyklovými exponáty.
Každé z šesti apartmánů pensionu má svůj charakter, bar
vu a duši. Všechny apartmány jsou vybaveny počítačem
s připojením k internetu, satelitní televizí, telefonem, mi
nibarem, trezorem. Dva apartmány mají diskrétní vstup
mimo recepci, další dva apartmány jsou připraveny jako
novomanželské s kvalitním vodním dvojlůžkem a tři
apartmány jsou vybaveny kuchyní.

Zamek Konopiite
09:00 12:OOa 73:00— 75:00 hod.
09:00— 12:000 13:00— 16:00 hod.
09:00— 72:000 13:00— 17:00 hod.
květen srpen:
09:00— 12:000 13:00— 16:00 hod.
Zor,:
09:00— 12:000 13:00— 17:00 hod.
So, ne
09:00— 12:000 13:00 15:00 hod.
út—pá
hsrnpod:
jen pro objednone sktipiny
09:00 12:000 73:00 7 5:00 hod.
So, ne
‚pro veřejnost
leden, únot březen, prosinec: zavřeno
pd
so, ne
út— ne
Ot ne
tit
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Muzeum Sv. Jiří
‘
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Zámek Konopiště
Konopiště 7,25601 Benešov
+420377721366
tel.:
e-moji: konopis tev)stcnpu.cz

rp

Novomanželé do 2 let od svatebního obřadu a manželé,
kteří se ubytuji v pensionu v měsíci výročí své svatby mají
15% slevu na ubytování. Pension je schopen dodat v pří
padě zájmu svatbu na klíč nebo pomoci s její organizací
na zámcích Jemniště a Konopiště (včetně svatební hosti
ny pod širým nebem).

trofL,.

Otevírací doba:
duben, říjen:

Romantika, rodinná relaxace, ale krátkodobý pobyt pro podnikatele
v srdci České republiky, 20 minut autem Od Prahy, uprostřed nádherne
přírody, v podzámči nejkrásnejsiho stredoceskeho zamku Konopístě
to vše nabízí nově otevřený Pension Konopiště
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nfoc‘zomek-konopistecz

http://www.zamek-konopiste.cz

VISA

Zámeckd kopie
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Atlk‘
Město Benešov nabízí svým návštěvníkům bohaté možnosti vyžití. Sportovní vyžití nabízí kry
tý bazén čí venkovní plovárna, zimní stadion a množství tenisových kurtů a hřišť. Milovníci
historie si mohou prohlédnout zbytky minoritského kostela na Karlově, piaristickou kolej
kostelem sv. Anny nebo starý a nový židovský hřbitov s památníkem obětí holokaustu.
Milovníkům moderního uměni nabízí své expozice Muzeum umění a designu Benešov.

Hotelova restaurace
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Hotelovy pokoj

Karlově

J

—

Hotel AtIo.s

Konferenční sál

Provozní doba restaurace:
07.00 09:300
po Čt
pá
07:00.- 09:30 a
so
08:00—09:300
ne
08:00 09:300
-

—

Hotel Atlas
Tyršova 2063, 25601 Benešov
te).:
+420 317 724 777
fax
+420377724767
e-mail: hotelatlas@quo-reklama.cz
http://www. hotel atlas.cz

VIS4

10:30.- 22:00 hod.
10:30.- 23:00 hod.
10:30—23:00 hod.
10:30 22:00 hod.
-

Moderní tříhvězdičkový hotel,,v srdci Benešova“nabízi 20 dvoulužkovych pokoju (6x minibar), 6 třilužkových po
kojů a 1 pokoj s bezbariérovým přlstupem, vybavených vlastní koupelnou s WC, TV se satelitním přijmem, telefo
nem a přípojkou na internet.

Muzeum uměni a designu nabizi tyto expozice:
• Česká malba dnes
• Současná česká plastika
• Česká a slovenská fotografie 19. a 20. století
• Kresba a grafika osobností českého umění 20. století
• Český grafický design 20. století
• Globální vizuální gramatika
• Laboratoř bareva tvarů
Otevírací doba Muzea umění a designu:
10.00— 13:OOa 14.00— 17:00 hod.
ut—ne

rn,

—
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Muzeum uměn, a designu

Muzeum uměni a designu Benešov
Male náměstí 74/1,25601 Benešov
tel.:
+420317729 113
e-mail: muzeum.institutiol.cz
http://www.muzeum-umeni-benesov.cz

Recepce zajišťuje provoz 24 hodina nabízí sekretářské práce, fax, internet, možnost uložení cenností v hotelovém
trezoru. Dalo poskytuje informace o místních pamětihodnostech, zprostředkovavá učast na kulturních a společen
skych akcich v okolí.
Součastí hotelu jsou konferenční prostory pro maximálně 45 osob vybavene moderní audiovizuální technikou.
Hotelová restaurace s kapacitou 60 míst s oddělenou kuřáckou a nekuřackou částí nabízí jídla české i mezinárodní
kuchyne.V létě je restaurace rozšířena o terasu s 20 místy.V budově hotelu se nachází i hotelový klub s kapacitou
60 míst pro pořádáni firemních soukromych večtrků a oslav. Hotel má k dispozici vlastní parkoviště.

‘-

F á
S,ň Ladislava imy

Stálá expozice české a slovensky totocruf;

Městský úřad Benešov
Masarykovo namésti 700
25601 Benesov
tel.:
+420377754111
http://www.benesov-city.cz

Lš
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BALLOONING Cz
Na Vrcholu 7, 13000 Praha 3
tal.:
+420 603 337 005
tel/fax: ±420 222 783 995
e-mail: bollooning(sbollooning.cz
http://wwwballooning.cz

5aZdVS

Týnec nad Säzavou Sazavou

GLIDER AEROBATIC CLUB o.s.
rodný f/en Aero klubu CR
PCACHTARSKE CENTRUM BENESOV
Cetiste Benesov, 25751 Bystřice
letový ředitel: Milos Rom ert
tel..
+420 603 927241
kancelář: Michaelo Vrňákova
±420607518 880
e-mail: gac(.centrum.cz
http:ĺ/www.oaro-gac.cz

Sobéhrdy

BENEŠOV

js

KonopIŠtě
Struhařov
Vodní tvrz Popov,ce

-

k
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P

7.Kozi,
Jemniště

Region Posázavi je bohatý na historická pamatky. Je zde mnoho
zamku a zamečku, hradu i jejich zřícenin. Ty mají již dávno za sebou
dny své slávy. A přesto se při jejich navšteve můžete přenést do dob
dávno minulých, uslyšíte řincení zbraní i zpěv krásných dam a po
tulných bardů. A pokud mate štěstí, tak můžete na těchto místech
zažít í opravdové souboje při některém z četných kulturnich pro
gramu, pro které jsou tyto historicke objekty využivany. Přesuňte se
i vy v čase a užijte si romantiku rytířu při svém výletu.

-

—

Bystřice

Nova Ves
Postupice

vodní tvrz
Popov;ce

-

I

BemoAir
LETECKÁ ŠKOLA BEMOAIR
Letiste Benesov, 25751 Bystrice
±420317793 529
tel.:
+420603202884
+420604 335213
e-mail: infatsbemooir.cz
http://www.bemoair.cz

‘

Chráštany

LETECKÁ SPOLEČNOSTF AIR
Letiste Benesov, 25751 Bystřice
+420317793 820
tel.:
+420 606 623670
± 420 777623 033
e-mail: f-a,rc.f-air.cz
http://www.f-air.cz
KOLA

tvrz Mrac

Mrač
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Zřsren,na hradu Stará Duba

Zřícenino hradu Zbořený Kostelec

Popovice

___

aiičzrn
Naučná stezka ‚Historie a přimda Konopištskeho zamec
keho parku“ poskytuje zakladní údaje o vývoji a stavu
parku a jeho nejzajimavejsích mistech. Areál parku
(340 ha) si lze po dvou trasach, ktere určuje dvanact n

cž%

formačních tabulí, prohlednout pesky, na kole a z větsí
časti je přístupný i tělesně postiženým občanúm na inva
lidnim vozíku. Kratsí trasa je zaměřena na nejbližší okolí
zamku, navržené v italskem barokním stylu, a měří asi
2 km. Delsi trasa návštevníky pro
vede i odlehlejšimi krajinařskými
partiemi parku v délce 7 km. Vý
znamnou charakteristikou parku je
Zamecký rybník o ploše 20,6 ha
a ROžova zahrada se skleníky zalo
žena v roce 1898 vídeňským za
hradníkem Karlem Mdssnerem.
Dum ujezeta
.-.

Ubytováni
Nově zrekonstruovany hotel s kapacitou 33 pokojů
167 lúžekl nabízí ubytovaní vjednolůzkových ažčtyřlůž
kových pokojich, v apartmanech s kuchyňským koutem
a novomanželské apartma. Pokoje jsou standardne vy
baveny telefonem, barevnou televizí se satelitním pří
jmem. Každy pokoj má vlastní koupelnu se sprchovým
koutem a Wc.

Hotelový pokoj

Hotel Benica FRENCH REST s.r.o.
Ke Stadionu 2045,25607 Benesov
+420317725617
teč:
±420777219948
±420317725613
fux:
e-mad: infa, benica.cz
recepce: ‘br‘n,ca.cz
http://www.benico.cz
-

—

Provozní doba:
Hotel Benica
otevřeno nepřetrzite
Restaurace Pizzeria
po ne 11:00 22:00 harf
—

—

VISA

—

SLUŽBY, SPORT A RELAXACE
• připojeni k internetu WiFi
• sekretařské služby
• praní a žehleni prádla
• parkovište hlidane kamerovým systémem
• zahrada s bazenem a grilem
• dětske hřiště s prolezackami, houpackami a pískovistem
• dve fotbalová hřiste jedno s umelým a druhe s trav
natým povrchem podle norem ČSMFS s přímým vstu
pem od hotelu
• kryté tenísove ku rty
• možnost úschovy kol
• kulecník, stolní fotbal
• mini— gym
.

V dosahu
.4 km od hotelu se nacházi dve l8ti jamková golfová
hrote ajedno 9ti jamkove pro veřejnost
• minigolf
• htness centrum
• atraktivní cyklotrasy

——

• vyhlídkove lety balónem a letadlem
• lov v honitbe zámku Konopiste
• lov ryb na rybniku Konopistě
.jízdu na koni
• prohlídky na zámcích Konopiste a Jemniste
• svatby na klíč se svatebními obřady na zámcích Kono-

Q

Rybná,

Q
-

Q

IQ
t.bJ

• taxi
Restaurace
Součástí hotelu je vyhlásená restaurace nabízející pokr
my italske, mezinárodní i tradiční ceske kuchyně. Pro
vetší společenské akce je možne vyuzít prostor v celém
hotelu včetně příjemneho po5ezení v klidnem prostředí
liotelove zahrady spojene s grilováním.

Q
QQ

KONGRESOVÉ SÁLY
Hotel nabízí konferenční sál pro 120 osob s nejmoder
nejším technickým vybavením. Je ideální pro seminaře,
skoleni, tréninky a prezentace. K dispozici jsou dále sa
mostatné prostory pro coffee break včetne možnosti
využiti terasy, hotelove zahrady s grilem a bazenem.
Součásti hotelových prostor jsou take dva salónky, každý
pro 30 osob, idealní pro rodinne oslavy či pracovní obě
dy. Hotel umožňuje parkováni pro 60 aut. Hotelové par
kovistě lze pouzít jako výstavní plochu pro prezentaci.

IQ
_•_

QQ
Q

Q

Q

Q
lIQ QQ IQ

Pohled ze zahrady na zámek

‘

Q
Q
Q

ZO ČSOP Benešov
Mendelova 131,2S6OlBenešov
tel.:
-t420317704 173
+420 604 120 158
e-mail: csop.benesov:seznam.cz

P
Posázavský Pacifik, o. s.
Hnvl,ckova 445,25722 Čerčnny
+420777170666
tei:
+420777262075
e moll: posozavsky.paci8k@seznam.cz
h rtp:ĺĺwww.posazavsky-pacifik.cz
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České dráhy, a.s.
Informace o parních jízdach

-J

1elezniční stanice Praha Braník

D Uhřindes
0t‘oiovraiJ/

Dozorčí železniční stanice Petr Pavlík
+420 972 228 853 (pokladna)
tel.:
+420972228851 (výpravčí)
+420 972 228 850 (dozorčí)
e ‘noll: pavlikíepos.cd.cz
http:Ižparntjizdy.Xfcz
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o tom, že železnice citelně ovlivnila zejména hospodářský vývoj celého Posazaví, není žadných
pochyb. Dokonce je velmi těžké si Posázaví bez železnice představit. I do dnešních dob se zacho
vala v okolí řeky Sázavy četná místa, kam se kromě vlakú žádný jiný dopravní prostředek nedosta
ne. Na sklonku minulého století se začal budovat Posázavsky Pacifik, právě takový, jaký jej známe
dnes. S výjimkou krátkého úseku z Prahy Vršovic do Prahy-Modřan vznikla tato železniční trat
z Modřan přes Davli a pak podél Sázavy až do Světle nad Sázavou na přelomu 19. a 20. století.
A

‘

Mnichavice

Prahy

Seme

Uhlířské Janovice

V prvním jízdním řádu z roku 1897 byla trat označena číslem 78 a doplněna poznámkou ‚jezdí
až ode dne vyhlášení‘ Poznámka se týkala zejména úseku Skochovice Jílové, a to vzhledem
k průtahům kolem definitivního vedeni trasy. Tento úsek byl otevřen až 1. května 1900. Železniční
trat z Čerčan do Davle a Prahy-Vršovic zpřistupnila do té doby téměř nedostupne přirodni krásy
Dolního Posázaví. Svou romantickou podobou a odvážným řešením je tato trat právem zařazována
k nejhezčím v České republice. V období po ptvni světové válce byla každoročně cílem exkurzí vy
sokých škol technických. Železnice zpřístupnila turistúm mnohé turistické památky tohoto kraje.
—

S

ď Benešov
0Struhaioy
Bystřice t-l
u Benešova ‘

Posiupice
0 Méstecko u Banesova
Lhota Veselka

I dnes je tato romantická železniční trat dopravni tepnou, která vede krásnou přirodou podél řeky
Sázavy a umožňuje návštěvníkúm regionu putovat od historicke památky do muzea, z vesnice do
města, z kempu do penzionu a pak zpět domů. Díky nadšencům je možné i dnes se svézt parním
vlakem, v historickém motoráku si užit školního výletu. Pravidelné parní linky Českých drah vždy
zavezou své cestující na zajímavou kulturní akci. Pro potřeby firemních akcí jek dispozici historic
ký motorový vlak jako místo pro semináře nebo firemní prezentaci.

D romce

Sedlčany

Vrchotovy
‚Janovlco
Hora

0Votjce

D
-

omašin

VlaŠim

nad Sázavou
Horka n. Sez.
TlflQvý Štěpánov

I“IEROUTICE
Farma Hero utice
Miloslava Jana Perníčkovi
Heroutice 11
25756 Neveklov
+420317741392
tel.:
+420 604 232 834

fox:

V

LI=0kbč‚5rm

P1

bAVOžY

*

I

+420317741399

e-mail: heroutice@heroutice.cz
http://www.heroutice.cz
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PENSION

Český dvůr, s.r.o.
Penzion rodina Kubiasova
Nová Ves 16,25701 Postupice
+420317796294
tel.:
+420 728 758 620
fax:
+420317796 296
e-mail: ceskydvur@ceskydvur.cz
httpl/www.ceskydvur.cz
-

kouÉR
Ranč Licoměrsko
Tichonice 15
25763 Trhový těpdnov
+420 602 363 884
tel.:
+420 777 696 776
telJfox.: +4203 l7851 504
e-mail: info@licomersko.com
httpj/www.licomersko.com
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Boroknistatek Benice

Necelou hodinu cesty z Prahy, přímo v srdci bývaleho
panství arcivévody Františka Ferdinanda dEste leží
atraktivní barokní statek Benice, který je sídlem jednoho
z nejvetšich soukromých chovatelů kladrubských koní
u nás ve světě, hřebčína FAVORY.

-‚

ji
—

‚

Hřebčín FAVORY chová kolem 80 koní, převázně kladrub
ského plemene. Kladrubští koně jsou jednim z nejstar
ších kontinuálně chovaných plemen koní na svétó. U nás
v hřebčíně můžete zažít nepopsatelnou euforii ze setka
nise stádem těchto ušlechtilých zvířata pocítit tak maje
státnost plemene exkluzivně vyšlechtěného pro cere
moniální úcely císařského dvora, které bylo a je i dnes
stále oblíbené na královských dvorech celé Evropy. Hreb
čin není místem Jen pro milovníky koní, nabízí take řadu
služeb veřejnosti vyjižďky krasnou prirodou na koních
či v kočárech, výukti jízdy na koni pro začatečníky i po
kročilé, prohlídku stájí s odborným výkladem. V zimnlm
období můžete vyzkouset jízdu na lyžích za koněm,
tzv. skijoríng, či jízdu krajinou na saních s rolničkami. Děti
jsou v Benicích vždy vítanymi hosty a mohou u nás zažít

jízdu na oslících či ponicích. Každoročně pořádáme letni
dětské tabory zameřené na výuku jezdectví.
Ojedinělá trojkřídlá budova statku, postaveného v roce
1750, nabízí k vašemu odpočinku a občerstveni řadu
možnosti: ubytováni v podkrovních pokojich, stylovou
hospodu či venkovní posezení. Pro firemní nebo soukro
mé akce nabízí originální prostory starobylého spejcharu
kapacitou 200 sedících hostii, barokní světnici s kapaci
tou až 30 osob, či nádvoří a rozlehlé pozemky jako ideál
ní možnost pro pořádání nejrůznějších společenských
akcí, jakými jsou např. rauty, prezentace, zahradní oslavy,
školení, teambuildingové akce, svatby včetně obřadu,
víkendové pobyty apod.
Statek je obklopen rozlehlymi loukami a lesy a poskytne
vam dostatek klidu a soukromí pro zaslouženou relaxaci
a odpočinek. Barokní statek Benice je pro svoji historic
kou a architektonickou hodnotu zapsán jako kulturní
památka.

Spejhczr

Hřebčín FAVORY
Benice 1,25744 Nervořice
+420 724 054 267
tel.:
e-mail: hrebcin favorycz
h ttp:/ĺwww.favory.cz
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REGIONÁLNÍ MUZEUM V JÍLOVÉM U PRAHY
Sídlem muzea je historická budova zvaná „Mince“ v dolní části jilovského náměstí. Gotický dům sloužil do roku 1420
hornímu úřadu, zde královský hormistr vybíral od těžařů daně ve zlatě a zlato pro potřeby panovníka také vykupoval.
Odtud bylo důlní podnikání v okolí Jílového řízeno. Regionální muzeum v Jílovém u Prahy se věnuje vlastivědné
práci pro okres Praha západ (dolní Posázaví, střední Povltaví) a je současně specializovaným muzeem na těžbu
zlata v České republice.
—

Jezdecký areál 5tatku Všetice nabízí krytou jezdeckou halu s vnitřní pískovou jízdárnou 55 x 21 m a s vytápěnou
tribunou pro diváky. Horse Power Bar, který je Součástí haly, nabízí vyhlídkovou terasu, tělocvičnu, prosklený
výhled do vnitřní jízdárny, audio a video vybavení s velkoplošnou projekcí. Jeho celková kapacita nabízí pohodl
né místo pro 50— 100 osob.

—

I

Statek Všetice
Všetice 6, 25744 Netvoříce
+420 602 777 737
tel.:
e-mail: vsetice@iol.cz
http://www.vsetice.cz

Hotel Statek Všetice je tvořen 21 luxusními pokoji a apartmány s vlast
ními koupelnami a WC s celkovou kapacitou 50— 70 lůžek. K dispozici
je relaxační zázemí včetně sauny a whirlpoolu. Návštěvníci mohou vy
užít také venkovní vyhřívaný bazén 17 x 5 m s osvětlením a protiprou
dem. Občerstvení po sportovním výkonu výtečné stravování nabízí
restaurace club bar Všetická výheň se 100 místy u stolů, s tanečním par
ketem 70 rn2, koncertním pódiem a zastřešenou předzahrádkou pro
50 osob. Hotel s bazénem a restaurace club bar Všetická výheň budou
uvedeny do provozu na léto 2007.
Pro sportovní vyžiti slouží venkovní osvětlená písková jízdárna
20 x 40 m a pískové závodiště obsahující dvě plochy 50 x 60 m
a 50 x 80 m. Pro ustájení koní slouží stáje o celkové kapacitě 50 koni.

Štola sv. Josefa v Dolním Studeném je jedním z mnoha důlních děl významné části jilovského zlatonosného revíru
Kocourského žilného pásma. Štola je zakreslena na jedné z nejstarších dochovaných map jílovského revíru z roku
730. Není tedy vyloučeno, že těžařské společnosti, pra
cující zde v 18. století, pokračovaly ve starém důlním díle,
možná již zdoby předhusitské (nejslavnější období těžby
bylo ve 14. století).

i.

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

—

Regionální muzeum Jílové u Prahy
—

16:00 hod.

—

-

-

16:00 hod.

Otevírací doba štoly 5v. Josefat
duben ř,en:
červenec srpen:
listopad březen:
—

—

-J

Xpozice,.Ptiroda O tramping vjižnim okolí Prahy“

—

10:00— 17:00 hod.
so, ne, Sv.
také vOt pá 13:00 17:00 hod.
pouze pro předem objednoné
skupiny nad 5 osob
—

—

Masarykovo nám. 16
25401 Jílové u Prahy
+420 241 950791
tel.:
+420 241 950877
fox:
e-mail: In fo@muzeumjilove.cz
http://www.muzeumjilove.cz
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Muzeum motocyklů Konopiště
ELTSEN as.
Jana Nohy I237 25601 Benešov
tel.:
÷420317799672
÷420 737230297
e-moji: muzeumtěkonopiste.eu
h ttp:Jĺwww.konopiste.eu

Motocyklové a technické
muzeum Netvořire

‚
Muzeum motocykh

__;_.

_3_

té

Podblanické zemědělské muzeum
Kaplířovo náměstí IB, 25901 Votíce
tel.:
+420317814919
+420317814 965
+420 602 694 927
e-mail: sevcikvaclav@seznam.cz
http:ĺIwww.sweb.cz/sevcikvaclav

Mezi obcemi Krhanice a Lešany u Týnce nad Sázavou sev prosto
ru bývalých dělostřeleckých kasáren nachází od roku 1996 expo
zice Vojenského technického muzea Vojenského historického
ústavu Praha. V současné době jí tvoří více než 350 historických
tanků, kanónů, motocyklů, obrněných, nákladních — a osobních
vojenských vozidel pocházejících z období orl roku 1890 až
do současnosti. Sbírky jsou široké veřejnosti prezentovány v sed
mi halách, pod šesti přístřešky a na volném prostranstvl Raz-

Domácí muzeum
Život našich předků
Milo voníce, 25701 Postupice
+420 607 959330
tel.:
ČZ 500 pro Vatikán z r. v. 7938

Motocyklové a technické
muzeum Net volice

sahem a složením svých sbírek,
v nichž je zastoupen nejeden svě
tový unikát, se toto muzeum řadí
mezi nejvýznamnější evropské in
stituce svého druhu.
Vojenské technické muzeum Lešany
25742 Krhonice
+420317702123
tel.:
+420317702 130
e-mail: museumssormy.cz

http:Mwww.vhu.cz

Motocyklové a technické muzeum
Netvořice
Zahradníó4, 25744 Netvoňce
+420317789606
tel.:
+420 73723029?
e-mail: muzeumok000piste.eLI
http:Mwww.konopiste.eu

‚

Oteviraci doba:
červenec, srpen:
st—ne

09:00— 17:00 hod.

červen, září:

so, ne

09:00

-

17:00 hod.

LJiibj
Muzeum Votice

—

V

Městské muzeum Netvořice
25744 Netvořice 46
--420317789814
tel.:
e-mail:

infoe)netvorice.cz
.

Zámek Ostředek
25724 Ostředek I
+420317795430
tel.:
e-mail: ostredektchopos.cz

th
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Pyšelské muzeum
Masarykovo náměsti34

251 67Pysely
lej.:
+420 323 647344
+420 323 647218

Pyšelské muzeum

Pyšelské muzeum

Křečovice — Rama tnik
Josefa Suka

-

Čerčany—Týnec nad Sázavou 14,2 km
Týnec nad Sázavou Pikovice 15,9 km

I—

-

_—‘

Expozice Památník Josefa Suka
-

Muzeum Antonřna Dvořáka
25748 Křečovice 3

Pikovice

+420317741308
tek/fax: +420 224 923 363
tel.:

Luka pod Mednikem

Vodáci na Sázavě

Kamenný
Prĺvoz

Žampach

_r

p

parkovikti lodí

—+

doporuň‘nrsji2dní

fl

informaini centrum

--+

sJízdení pro 7kusend

Ä

vodcický kemp

—*

doporučr‘sw přenásoní

35
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Nove
Nespeky Městečko
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5“
Kamenny
Újezdec 15
Obory
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Krhanice

Kaňovl‘
BrejIot

Ä

Ledce
Zbořený
Kostelec
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Brodce
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BISPORT
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Městečko

25
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Sázavou
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niCerčany
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Poříčí
nad Sazavou

ř. km 170 Brejlov

Ostředek busta Svatopluka Čecha
—

km 76,2 Kanov

LUZAj

ř.km 14,95 Pěnkava

r.km 75,45 Krhanire
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t km 12,05 Lesní jez

ř. km 11,0 Koni. Přívoz

IIIb

ř. km 9,85 Žampach

t km 3,5 Pikovice
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TRADICE, OCHOTA

VODÁCKÁ PŮJČOVNA
• na týdenní dovolenou doprava zdarma Sázava,
Vltava, Lužnice, Ohře, Berounka, Otava
• nejhezčí peřeje od dveří našeho centra
• stabilní nerozbitné polyetylenové kánoe
• denně čerstvé informace o vodním stavu, mapy,
kilometráže, video o trase
• milý a osobni přistup k hostům
—

SPORTOVNÍ PROGRAMY
•
•
•
•
•
•

na kole, pěšky nebo po vodě údolím Sázavy
nabídka pro cestovní kanceláře a školy
týmové akce pro firemní kolektivy
výlety pro rodiny a malé skupiny
profesionální mladí průvodci
kvalitní vybavení a zajistěni záruka bezpečnosti

HORSKÁ KOLA
• široká nabidka cyklotras v nejbližším okolí
• kvalitní horská kola

—

HOTEL A PIZZERIE NAD ŘEKOU
P1 ZZj

PIZZERIE

1

•
•
•
•
•
•

příjemné posezení s výhledem na řeku Sazavu
originálni pizza pec na drevo
pizzy mnoha druhu
široka paleta minutkových jídel a salatu
výběr italskych I českych vín
svatby, promoce, společenske akce

HOTEL

k-D
Hotel Pizzerie Nad řekou
Ing. Fr. Janečka 511
25741 Týnec nad Sdzavou
÷420317701397
teč:
t420 775 290 030
e-mail: hotel-nadrekou@posazavi.com
h ttp:Mwwwpasazavi.camĺhotelnadrekou
-

BISPORT
lny. Fr. Janecko 511
257 41 Týnec nad Sazovou
42031770l 460, 704, 907 908
tel.:
e moji: nfoibisport.cz
http: /www.bisport.cz

—

V T

—

-

• 14 lüžek ve dvoulužkových pokojích
možnosti přistýlky
• možnost celodenního stravování
• spolecenska místnost
• zajišteni školení a seminařú
• cateringove služby i ve vaších prostorách

P,.

1

Č7Dcf

Týn irí.kld
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T?OJfEC
Iunec
SPOL ECENfKÉ
CENTRUM

Koncert

Společenské centrum TÝNEC
Klusáčkova 2
25747 Týnec nad Sázavou
tel.:
420 777290 001
e-mail: spoiecenskeipcentrumtynec.cz
http:/‘www.centrumtynec.c
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scéna

1
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Město Tynec nad Sázavou mä velmi
starou historii. Samo jeho jméno
ukazuje, že na místě, kde se nachází
týnecký hrad, na ostrohovité stráni nad řekou, bývala
v nejstarších dobách osada zatýněná, tj. opevněná Tý
nec. Toto sídlo mělo pravděpodobně vztah k prastaré
obchodní stezce, která vedla přes Sázavu kolem hradu
Kostelce z jižních Čech na Prahu. Ke kamenné rotundě
jako sakrálnímu objektu patřil též sídelní objekt, odkrytý
pří výzkumu v roce 1969. Měl Jen kůlovou konstrukci
a pocházel asi z 11. století. Na Jeho místě vznikl na přelo
mu 12. a 13. století kamenný románský palác a u něho
později obranná hranolová věž při rotundě. Dnes je
v budově paláce umístěno městské muzeum s expozici
týnecké kameniny, jejíž výrobou byla obec vletech 1791
1866 proslulá.
—

Expozice muzea

4

II É II

středků zanedbany a opuštěný hradní areál včetně ro
mánské rotundy. Nevyráběly se zde pouze užitkové
předměty, ale také předměty dekorativní. Místní kame
nina dosáhla evropského věhlasu a po výtvarné stránce
vysokých uměleckých hodnot. Díky rozšíření výroby ne
chal Vrtba postavitv roce 1812 novou rozsáhlou tovární
budovu dnešni Spolecenské centrum TYNEC.

I JL

—

Oba objekty jsou v soucasnosti využivany ke kulturním
a společenskym účelům. Kromě koncertů a výstav zde
probibají také akce ve venkovních prostorách jako dnes
již tradični městské slavnosti Týnecký střep, Letní diva
delni scéna v Posázaví a Týnecké hudební léto.
Mestské muzeum

Tradiční centrum kultury v Posázaví soustřeďuje v histo
ricke budově divadelní sál, diskotéku, restauraci, hernu
a klub. V sále s kapacitou 600 osob s uceleným technic
kým zázemím pro vás kvalifikovaný personál zajistí ple
sy, maturitní zábavy, firemní akce, semináře, valné hro
mady či konference, koncerty a divadelní představení,
přednášky a módní přehlídky. Předností je kompletní
servis na klíč včetné zajištění doprovodných programů.

Uzavřená ZAHRADA o rozloze 4 000 m2 nabízí možnost
pořádání koncertů, slavnostních zahradních party, ne
dělních posezení při hudbě, pátečních folkových koncer
tů nebo jen krátkou relaxaci po hektickém týdnu pří kave
v klidném přírod
ním zákoutí.

—

Městské muzeum
Hodeijavského 48
25741 Týnec nad Sazovou
tel.:
+420317707 051
e-mail muzeumtynec@seznam.cz
http:/ĺwww.mestotynec.cz
Otevírací doba:
duben zaří;
ne
Ut
10:00 12:OOa 13:00- 17:00 hod.
—

Sousedici gotická věž týneckého hradu slouží jako roz
hledna s výhledem do Posázaví a je uznaným evrop
ským letním sídlem Netopýra velkého. Románská rotun
da modlitebna Československé církve husitské je také
součástí prohlídky městskeho muzea.
—

Kapacity společenského centra:
Hlavní sál
600 osob
120 osob
Sal restaurace
400 osob
Zahrado hledisté
4000 osob
Zahrada celkem

HI5TORIE TÝNECKĽ KAMENINY
Zakladatelem manufaktury na jemné kameninového
zboží byl majitel Konopiště a Týnce hrabě František Jo
sef z Vrtby. Tomuto účelu věnoval vedle hnančnich proKoncert vza hradě

Zi uDýir

loď s apsidou, s přilehlou sakristií pod oratoři a se zá
padní hranolovou věží.

Pokud vás neláká do Posázaví jen krásná řeka, sport
a odpočinkové aktivity, ale zájem o památky a architek
turu, máme pro vás tip na „románský okruh‘ V regionu
mezi řekou Sázavou a bájným Blaníkem se nalézá něko
lik zachovalých staveb v románském stavebním slohu.
Nuže na cestu.

r. \t

Týnec nad Sázavou
Púvodně románský hrad zanikl, ale zůstala zachována
hranolová věž, patrně zdoby kolem roku 1200, se scho
dištěm do patra v síle zdiva. K věži dnes přilehá román
ská rotunda, postavená před polovinou 12. století.

Načeradec
Původně románský kostel sv. Petra a Pavla asi z roku
1120.

Poříčí

i

nad Sázavou‘‘
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Poříčí nad Sázavou
Romanský kostel sv, Petra patrně zdoby kolem poloviny
12. století.

Libouň
Kostel Sv. Václava je skvělou ukázkou čistého románské
ho slohu. Rotunda z 1. poloviny 13. století má válcovou

-

‘.:!

Pravonín
Kostel sv, Jana Křtitele, původně románská rotunda
kruhovou lodi s apsidou a se západní hranolovou věží
dřevěným vrškem.

Kondrac
Neobvyklý kostel se dvěma válcovými věžemi zasvěce
ný sv. Bartoloměji zdoby po roce 1200.

zaJa

AKAíOXEĎYĹE 7Oč

Ĺku

Čerčany
‚

Hotel AKADEMIE Naháč byl po kompletni rekonstrukci znovu otevřen v červnu 2006. Hotel najdete v překrásném
kraji Posázaví, v těsné blízkostí oboustranného sjezdu z dálnice Dl leXit 29 Cerčany, Chocerady).
Prostory hotelu, jeho služby a provoz jsou přizpusobeny kongresove turistice. Svoje pohodlí a komfort zde najdou
ale i individualni turisté a rodiny na cestach po krásném okolí Středočeské pahorkatiny. Přestože je hotel v samé
blízkostí dálnice Dl. nemusí se hosté obávat hluku. Pri rekonstrukci byl na tuto skutecnost bran ohled a hotel je pro
to stavebně upraven tak aby host nebyl rušen jak ve dne, tak ive spanku. Právě vyhodna výchozí poloha hotelu a ši
roká skala doplňkovych relaxačních služeb se Vám mbže stát ideální základnou pro Vaše vylety po zajímavých cílech
v okolí.

tTýn

nad Sazavou

BENEŠOV

Celková kapacita ubytování je 50 pokojb (z toho 4 apartmá a 1 bezbariérový pokoj). Všechny pokoje jsou vybaveny
TV se satelitním příjmem, telefonem s přímou volbou, internetovou přípojkou a koupelnou se sprchovym koutem.
Apartmá jsou vybavena koupelnou s vanou. Součásti poloviny pokojů je i venkovní terasa.
Poříčinod Sázavou

Jemnište
U

Kondrac
-Chotýšany

KonferenČní zázemí zahrnuje velký konferenční sál pro 130 osob, jeden sál pro 60 osob, tři salonky pro 20 osob,
pocitačovou učebnu se 14 PC a dva malé obchodní salonky. K dispozici je kompletni školící technika (ozvučení, data
projektory, flipcharty, plátna, TV, DVD, VHS, bezdratový internet, WlFl ...). Všechny Saly jsou s dennim světlem a jsou
klimatizovány.

\-‚
VIašm

T

Gastronomická střediska zahrnuji hotelovou restauraci s lobby barem a bowling bar s venkovni terasou a možnos
ti grilováni.

L

VeIiJ
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Relaxační služby jsou duležitou Součástí doplňkových sluzeb pro manazery, zameStnance ňrem i individuální hosty
a turisty. Pro volné chvíle nabízíme sportovní zázemí hotelu -2 bowlingové drahy, kulečník, tenisový kurt, víceúčelo
vé hřiště, pétangové hřiště, masáže, saunu, infrasaunu, posilovnu, vííive vany, solárium a dětský koutek.

O Kondrac

(

(1
Louiovic
1pad8W5ikem
CHKO
Liboui)
BLANIK
‚
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POSÁZAVÍ

Nčrc

Nejbližší okolí hotelu nabízi mnoho zajimavých aktivit parcourova střelnice Vraz, zámky Konopiste a Jemniště,
klášter Sázava, hrad Ceský Sternberk, nedaleko se nachazí take rodiště básníka Svatopluka techa, kde můžete navští
vit jeho rodnou světničku. V okolí hotelu je několik značených tras pro pěši cyklisty. Posázaví je rajem pro vodáky,
na přani mbžeme zajistit vodacké odpoledne s kompletním vybavením na řece Sazavě.
—

Pravonín
i

Seminární hotel AKADEMIE Naháč
Chocí‘rady 277, 25724 Cíiocerady
rel.:
+420317759711
+420317759 769
fox:
e-mail: nahacihotelakademíe.cz
http://www.hotelakademie.cz

_—J
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Srředověkd věž kostela
sv.

Prokopaze 14. století

J

V
Celkový po.. led na klds ter odjihovychodu

Unikatn, mariánska vyzdoba
kapitulní síně (1340— 1370)

Klášter byl založen v roce 1032 knížetem Oldřichem a poustevní
kem Prokopem. Expozíce,,Staroslověnská Sázava vypráví příběh
života českého národního patrona Sv. Prokopa a úcty k němu
na pozadí českých a evropských dějin. Součástí prohlídky je ba
rokní refektář a kapítulní síň s nástěnnými malbami ze 14. stoleti.
Prohlédnete si takě barokní poutní kostel sv. Prokopa a pod ním
kryptu s ostatky tohoto
světce. V severní zahta
dě kláštera se nachazejt
odkryte zaklady kostela
sv, Krize z 11. stoleti.

Na okraji města Sázavy při silnici na Stříbrnou Skalici
najdete nové otevřeně sportovní centrum. Ctyři moder
ní bowlingově dráhy nabízejí plný komfort aktivního
odpočinku při pořádání ňremnich akcí, soukromých
oslav nebo jen při večerní relaxaci s přáteli, Velký prostor

-

Llnike tni

Zd

PO$ÁZIVÍ

pro pořádání svateb, seminářů, školeni nebo prezentac
nich akcí. Venkovní terasa nabízí příjemné posezeni, gri
lováni masa nabízí venkovní krb s kruhovým sezením.

Bowling centrum
Pražská ul., 28506 Sázavo
+420 777639 132
tel.:

Zokledy kostela Sv. Kříže
byl vysvěcen již r. 1070

Národní památkový Ústav
správa klástero vSozave
28506 Sazova 72
+420 327321 177
tel.:
e mail: sazavar5stc.npu.cz
http‘/www.klaster sazevo.cz

restaurace o minlmálnl ka
pacitě 60 mlst je vhodný

Otev,rací doba:
09:00— 12:000 13:00— 16:00 hod.
to, ne
duben, ojelť:
út ne
09:00 12:000 13:00 18:00 hod.
květen—srpen:
bt-ne
09:00-12:00013:00- 17:00 hod.
září:
ve vsedni dny pro předem ohlášené skupiny
—

®

Semstav s.r.o.
Petr Semín
+420317795811
tel.:
+420 777 638 929
e-mail: 3 l7795811@iol.cz

torzo gotického kostela
Sv. Prekopa ze 74. stoleti

—

—

Interiér boroknrho kostela sv. Prokopa
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HRAD ČESKÝ ŠTERNBERK
Nevynecháte-li při toulkách Posázavím návštěvu hradu Český Šternberk, budete odměnění po
hledem na gotický hrad majestátně se tyčící na ostrohu nad řekou Sázavou. Během prohlídky
pak budete mit možnost nahlédnout
do jeho více než sedmisetleté historie
spojeně převážně s rodem Sternbergů.

‚!‘

.

Hrad byl založen okolo roku 1241 Zdesla
vem ze Sternberga. Název byl odvozen
od erbovního znamení, zlaté osmihroté hvězdy, a podle dobo
vé zvyklosti poněmčen. Poslední velké úpravy proběhly v době
ranneho baroka.

?_:_

Prohlídková trasa vede patnácti místnostmi bohatě zařízenými
stylovým nábytkem a doplnenými sbírkou rodových portrétů,
porcelánu, zbrani, loveckých trofejí, stříbrných miniatur ... Mezi
nejzajimavějši eXponaty patří bezesporu sbirka grafických listů
z období třicetileté valky.
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Lovecký salonek
“

Otevírací doba:
so, ne, Sv.
duben, hjen:
Ot—ne
květen,září:
Ot ne
červen srpen:
leden, únor březen, listopad, prosinec:
—

•‘i.

—

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.
Na návsi v Českém Šternberku na vás čeká polaskaní nejen po duši. Místní
pekař tu pro vás peče makové, tvarohove, jablkove, povidlové a borůvkové
koláče. Pekárna je Součásti místního obchůdku s potravinami, kde se koláče
nejen prodávají, ale také objednávají na svatby, rodinné oslavy nebo jen tak
ke snídaní. Vychutnat si je můžete takés kávou na místní zahrádce.

PENsK
Pension Čtyřlístek
Hana Filipová
Šternberské koláče
Jan Filip
25727 Český ternberk 45
+420 724 359 073
tel.:
e-mail: pension.cryrlistek@seznam.cz

;tJ

J

Na stejném místě přímo pod hra
dem, na malebné návsi městečka,
najdete také ubytování v rodin
ném pensionu. Pohodlné poste
le, příjemné koupelny a další pří
slušenství jsou pro vás připraveny
v jednom třílůžkovém a třech
dvoulůžkových pokojích. Ráno
vás probudí vůně čerstvě upeče
ných koláčů, večer vás uspí klid
a pohoda v místě s bohatou his
torii.

Panorama Leského rernoer,w s nradem

Hrad Český Šternberk
25727 Český Stern berk 1
+420317855 101
tel.:
+420317855 166
+420317855118
fax:
e-mail: hrodcspsioÍ.cz
h ftp:!!vvww.hradceskystern berk.cz

_
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MUZEUM ŽIVOTA ŽIDOVSKÉ OBCE V DIVIŠOVÉ

Židovské osídlení vzniklo v Divišově před rokem 1685. Syna
goga, ve které se muzeum nachází, byla postavena v 1. polo
vině 19. století v pozdně klasicistním stylu s apsidou. Na re
konstrukci budovy, která byla ukončena na podzim roku
2004, se finančně podílela také Evropská unie. Expozice ma
pující život židovského osídleni v regionu byla vybudována
ve spolupráci svazku obcí CHOPOS, obce Divišov, Židovské
ho muzea v Praze a Muzea Podblanicka ve Vlašimi. Vstupní
část expozice je věnována průběhu rozsáhlého projektu re
konstrukce drobných sakrálních objektů na území svazku
obcíCHOPOS.

Muzeum života židovské obce
v Divišové
ternberská 158
25726 Divišov
+420317855 224
tel.:
e-mail: muzeum.divisov@chopos.cz
http://www.chapos.cz

Statek Prak vpravo na kopci nad hradem Český Šternberls

STEZKA RYTÍŘE JANA KRYŠTOFA ŠICE

i
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Catering rauty svatby

Farma Prak leží na místě, odkud byl dle
pověsti ostřelován hrad Český Štern
berk obléhacím prakem při pokusu
o jeho dobyti. Dnes se na statku může
te ubytovat při svém víkendovém
nebo dovolenkovém pobytu. Zajisti
zde pro vás po předchozí objednávce
také firemní akce s rautem nebo svat
by. Potěšit se zde můžete pohledem
na chov Lipicánských koni, ustájit
vlastní koně, popřípadě objednat jízdu
kočárem po okolí.

Malebná vesnička ležící skoro na konci světa.
Její náves nabízí misto k odpočinku pro dospělé
a vydovádění pro děti. Milovnici techniky a his
torie si mohou prohlédnout expozici hasičské
techniky a vybaveni. Cyklisté i pěši turisté si mo
hou odpočinout a nabrat sílu v hospůdce
Na Konci světa, která Jim nabídne nejen dobré
jidlo a pití, ale také třeba projížďku na koni.

—

—

Praga kNr,v. 7951

Ľ

Vydejte ses námi cestou, která měla být již zapomenuta, ale osud
tornu chtěl, aby ji žáci Základní školy z Divišova dali nový smysl.
Naučná stezka má celkem 10 zastaveni. Vede z Divišova přes ko
pec Vrcha, osadu Měchnov kolem rybníka Brtničák a hradu Český
Šternberk až na náves obce Český Šternberk a nebo naopak. Do
zvíte se mnohé o myslivosti, židovském náboženství, přírodě ko
lem Divišova, zemědělství nebo hradu Český Šternberk. Celková
délka stezky je necelých 7km a ujdete ji zhruba za 2 až 3 hodiny.
Celou stezkou vás bude provázet postava rytíře Jana Kryštofa
Šice z Měchnova. Tento rytíř žil na Divišovsku údajně v první po
lovině 17. století. Úryvky z jeho deníku vám pomohou vcítit se
do doby dávných časů a poučit se z historie tak, Jak si ji vyložili
žáci základní školy.

‚
Stezko
p do

Kostelsv. Martina

hnově

I,

7.
Ů

Farma Prak Český Šternberk
-

tel/fax: +420317855 134
e-mail: pavel.wpy@seznam.cz
http://www.lipican.cz
Odkaz: Sídlo

Obec Drahňovice
Objednávky, informace:
tel.:
po—pá

÷420 603 832 346
09:00— 16:00 hod.

+420317855 192
tel.:
e-mail: drohnovice@chopos.cz
http://www.chopos.cz
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Trasa je vhodná zejména pro jednodenní výlet rodin s dětmi. Po
mozte nám svou návštěvou oživit historii!

Ndves s dětským hřištěm

hradu Český Šternberk

Kaplička Sv. Jana Nepomuckého
II

Cyý vý
Benešov Český Šternberk
—

—

Kccv

Kácov 44 km

I,

I
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Hrad Český ternberk

W
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Terasa restaurace
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Hotel

Český Šternberk
Region Posázaví nabízí přes 150km značených cyklotras. Tento výlet vede po nekolika
z nich, je bohatý na kulturní pamatky a prochází krasnou přírodou. Mezi Divisovem
a Ceským Sternberkem vede po historicke naučné stezce.

Šternov

fl
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Modernl tříhvězdičkový hotel s vlastním parkovištěm se nachází asi 55 km
Divišov
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Litichovice

Kácov
-X..

Hotelový objekt nabízí 20 dvoulůžkových pokojů, 1 třílůžkový a 1 čtyřlůž
kový pokoj a 3 apartmány vybavené vlastni koupelnou s WC, barevnou
televizí se satelitními programy, telefonem, radiobudíkem a minibarem.
Areál nabízí také ubytováni ve srubech s vlastním sociálním zařízením
nebo v chatkách, které jsou vhodné zejména pro školní nebo sportovní
akce. V restauraci může posedět a stravovat se 90 — 100 osob. Po přijem
ném obědě či večeři je možné strávit čas v baru nebo v cukrárně.

.

V.

t Moravsko
BENEŠOV

—

Takonín

Skalice.
-

Budkov

Dol.Podhaji‘.
Hor. -
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Jemniště

Pecinov
Roubíčkova Lheta

Křemení

Chotýšany

Lise

zámek Jemniště
JezvIny
Pozov.

4q
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Mokliny Postupice

l,L

—

—

—

: Bukovice

jIhovýchodně od Prahy mezi obcemi Tichonice a Kácov. Obklopeni lesem,
několIk metrů od řeky Sázavy, najdete vše, co potřebujete k prožití pří
jemné dovoleně, k zajištěni pracovních Čl společenských setkání, přlpad
ně ke školení.

I
S

Aktivní odpočinek nabízí venkovní 25 metrový bazén s umělým osvětle
ním I s dětským brouzdalištěm, 2 tenIsové kurty s umělým povrchem
a osvětlením, 2 volejbalové kurty $ uměiým povrchem, travnaté fotbalové
hřiště, hřiště na basketbal, zahrát si můžete minigolf nebo stolní tenis.
K dispozici je také sauna a masáže, zapůjčit si můžete horská kola.

Restaurace

Spoithotel
Sporthotel Kácov
VHdjku 307, 285 09 Kácov
+420317851471
tel.:
fax:
+420317851484
e-mail: management(esport-hatei.cz
rezervace@spart-hatel.cz
http:/Iwww.sport-hotel.cz
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PŘÍRODA PODBLANICKA

ZÁMEK A PARK VE VLAŠIMI

Podblanicko patří mezi regiony, které
jsou diky zachovalé přírodě vyhledá
vány turisty již vice jak 100 let. Na úze
mí regionu se nachází Chráněná kra
jinnä oblast Blaník, 3 přírodní parky,
k$vaz 0c‘
17 chráněných území a 159 památ
ných stromů. V celém regionu mUže návštěvník naleznout roman
tická zákouti, malebné výhledy do krajiny a setkat se s řadou vzác
ných rostlin a živočichů. Český svaz ochránců přírody ve Vlašimi
pečuje o přírodu na Podblanicku již 75 let a jeho cílem je její zacho
vaní i pro další generace. Kromě terénních exkurzi a pozorováni
zvířata rostlin nabízíme návštěvníküm rovněž ukázku volně žijících
zvířat ve Stanici pro handicapované živočichy ve Vlašimi.
;
Q.

Zámek ve Vlašimi, puvodné středověký hrad
připomínaný v písemných pramenech z roku
1318, sev roce 1988 stal hlavním sídlem mu
zea. V zämku mohou návštěvníci zhlédnou
expozice Zámecké parky, Historie zámku
ve Vlašími, Příroda Podblanicka, Sportovní
a lovecké střelectví a dlouhodobou výstavu
Zrcadlo minulosti. Celkový zážitek z návštěvy
umocní zámecké interiéry kaple, freskové
a štukové výzdoby sálú, a také velké množství
vystavených starožitných, přírodních a tech
nických exponátU. V zámku se též pořádají
koncerty vážné hudby, přednášky a výstavy
galerijního typu.

Domainskábruno, foto Jan Horek

Středočeský kraj
Muzeum Podblanicka Vlašim
Zámek 1,25801 Vlašim
+420317842 927
tel.:
+420317842480
e-mail: muzeum-vlasimš)ioLCz
http:/ĺwwwmuzeumpodblanicko. Cz

V údolí řeky Blanice přiléhajícím k zámku byl
na místě bývalé obory a zámecké zahrady
v poslední čtvrtině 18. stoleti založen tehdej
ším majitelem panství Karlem Josefem
z Auerspergu a jeho chotí Marii Josefou
z Trautsonu zamecký park v romantickém du
chu. Postupné zde vznikl jedinečný přírodné krajinářský park
doplněný množstvím romantických staveb a zákoutí, který
byl již krátce po svém vzniku označován za jeden z nejkras
nějších parkU v Čechách.

POBOČKA BENEŠOV

Pobočka Muzea Podblanicka
Růžkovy Lhotice
Zámek 1,25765 Čechtice
±420317853 157
tel.:
+420317842 927

POBOČKA RŮŽKOVY LHOTICE

—

Turistické informační centrum
+420317847207
tel.:
e-mail: infoéivlosimskypark.cz
http:/ĺwww. vlasimskypark.cz

‘

j
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V současnosti je zámek i park přístupný veřejnosti včetně vět
šiny romantických staveb, které jsou využity jako expozice
nebo restaurace a občerstvení. K dispozici je i vyhlídka ze za
mecké věže.

Pobočka Muzea Podblanicka
Benešov
Mok‘ náměstí 7,25501 Benešov
+420317723419
tel.:
e-mail: muzeum-podblanickaíquick.cz
h ttp:I/www.muzeumpodblanicko.cz
-

w

Muzeum nabízí tyto expozice:
• Historie města Benešova
• Benešov posádkové město 1882
• Umělci Benešovska 20. století
• Lidové uměni Benešovska
—

Expozice muzea vzámku

-

2002

Barokní zámeček byl postaven na místě puvodní
tvrze Oneše Tluksy ze Chotic ze 74. století.
1844 patřil zámeček Františku
V letech 1835
Smetanovi, otci hudebního skladatele Bedřicha
Smetany. Sam Smetana sem často zajížděla čerpal
zde náměty pro svá hudebni dila. Z tohoto düvodu
je zdejší expozice, zpřístupněná v roce 1984,
věnována počátkUm Smetanovy tvorby.
—

—

Otevírací doba muzea Vlašim:
březen —prosinec: Ut ne 09:00— 72:00 a 13:00
Otevírací doba pobočky Benešov:
březen prosinec: Ut —to 09:00 12:000 13:00
-

—

-

-

76:00 hod.

76:00 hod.

Otevírací doba pobočky Růžkovy Lhotice:
duben září: pouze na písemnou či telefonickou objednávku
Otevírací doba informačního centra:
PO—P 08:30—12:00012:30— 16:30hod. celoročně
1. května 75. září
to ne 09:00 16:00 hod.
Sezónní prohlidkový okruh parkem, přístupna internet
—

—

—

Podblanické ekocentrum
ČSOP Vlašim
Pláteníkovo 264,25801 Vlašim
+420317845 169
tel.:
+420317845 965
fax:
e-mail: vlatimícsop.cz
http:!/www.csopvlasim.cz

Podblanickě ekocencrt,m ČSOP Vlos,n

-

Otevírací doba ve Stanici pro handicapované živočichy:
08:00— 11:000 13:00— 16:00 hod.
St
IS. dubna —37. řijno
10:00— 13:00 hod.
So
V jinou dobu po předchozí dohodě.
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V ceskem národním povědomí je
Blaník znam předevsim svou po
věsti, ktera říká, že v Blaníku spí
velke vojsko, ktere vyjede česke
mu národu na pomoc ve chvili
nejtéžsí. Vrch Velký Blaník je dnes dominantou Chráně
ně krajinne oblasti Blaník. Osu oblasti tvoří řeka Blanice
se zachovalým přirodě blízkým tokem a luční nivou.

L

Velký Blaník je přírodní rezervací vyhlašenou na ochra
nu bukových lesů. Kamenna moře Veřejová skála, Rytíř
ské skály a další místa jsou úzce spjata s blanickou po
věstí. Kolem vrcholu najdete kamenne valy keltskeho
hradište. Na Velký Blaník vede stejnojmenná naučna
stezka.

<Bžov

I

Malý Blaník je přírodní rezervací chránící bukové a tuto
vě lesy. Pozoruhodná je zřícenina barokní kaple Sv. Máři
Magdaleny z 18. stoleti a zajímave skalní utvary.
Přírodní rezervace Podlesí chraní systém mokřadů se
vzácnou kvetenou. Malý Blaník a Podlesí spojuje okruž
ní naučná stezka vycházející z parkoviště pod Velkým
Blaníkem.

rLE
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Zamek
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Expozice muzea

3.

Naučné stezky prochází mírně náročným terénem pří
rodnich rezervací. Jsou určeny pouze pro pěší, vjezd
cyklistům není povolen.
Správa Chráněné krajinné oblasti Blaník zajišťuje:
• průvodcovskou službu pro organizovane skupiny
• tematické exkurze na vybrane lokality
• přednašky

Nádvořiznmku
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ROZHLEDNA NA VELKÉM BLANÍKU

ZÁMEK LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

Na Velkém Blaníku si nadmořske výsce 638 m
se nachazí dřevěna kryta věž vysoká 29,5 m.
Pochází z let 1939— 1941, kdy ji nechal posta
vit Klub českých turistu.

První písemný zaznam pochazí z roku 1149 si souvislosti s klášte
rem premonstratek, založeném v tzv. Měsíčním údolí. Louňovický
klášter rozbořili roku 1420 taboři, kteří pak ovládali celou oblast.
Archeologickým výzkumum historie klastera je také věnována ex
pozice muzea, kterou v objektu zámku zpřistupnilo roku 1981 Ní
rodní muzeum. Roku 1982 byl pří rekonstrukci objektu odkryt pas
sgrafitové omrtky obsahujici kresbu se zajímavým pojetím scény

Načeradec

Expozice muzea

po hiblicke potopě. Nad bosazí vstupního portálu se nachází znak
arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna jako pripomínka období,
kdy byl zamek vjeho vlastnictví. Dále se zde nachází expozíce,,Nej

Velky Bionik

starší dějiny Louňovic pod Blaníkem a obou Blaníků‘ a expozice
„Včelařstvi‘ Couňovice pod Blanikem jsou rodištem hudebního
skladatele Jana Dismase Zelenky (1679— 1745).

‚

Výcho7ímlsto naučnych stezek

Správa Chráněné krajinné oblasti
Blaník
25706 Louňovíce pod Blaníkem 8
+420377852 654
tet:
÷420317701916
fax:
i-ninu: blanukř.óschkocr.cz
h ttpl/www.blanik.ochranaprirody.cz

Otevírací doba zámku:
09:00— l2:OOa 12:30— 75.3ohod.
út—so
Otevírací doba rozhledny:
10:00— 17.00 hod.
út—ne
dtiberi Záři:
10:00- 16:00 hod.
so, ne, sv.
březen:
říjen
Prstnatec nudjový

Zámek Louňovice pod Blaníkem
25706 Laciňovíce pod Blaníkem 1
÷420317862 022
tet:
÷420377852 658
p-ronil: infopadbloí iotlas.cz

Rozhledna na Velkém Blaníku

‚
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Obec Kondrac se nachäzi v chráněné krajinné oblasti nedaleko památné hory Blaník. Do
minantou trojúhelníkovité návsl je kostel sv, Bartoloměje postavený roku 1200. Původní
romänskä stavba byla postupné upravována. Ojedinělýma vzácným prvkem jsou válcovi
té věže prolamované dvěma řadami dvojitých oken.
Po stopách blanických rytířů na kole i pěšky
V rámci tohoto projektu bylo vytvořeno kvalitní zázemi pro rozvoj turistiky v obci a jeho
zapojení do turistické oblasti Kraj blanických rytiřů. Bývalý obecní úřad byl zrekonstruován
na turistickou ubytovnu. V přízemi je vybudován bezbariérový pokoj s vlastní kuchyňkou
a sociálním zařízení pro handicapované návštěvníky.
Kosteísv. Bartolomeje

V patře budovy jsou čtyři čtyřlužkové pokoje, rovněž s vlastnim sociálním zařízením, spo
lečnou kuchyňkou a společenskou místnosti s televizí. K dispozici je také počítač s přístu
pem na internet a půjčovna kol. V pujčovně je celkem osm trekových kol v rüzných velikostech včetně potřebného
vybavení. V rámci projektu byla také vybudována cyklotrasa. Po stopách blanických rytířů“ a naučná stezka. Vše je
vybaveno turistickými mobiliáři. Návštěvníci mohou rovněž využívat nově vybudované hřiště s minigolfem. V zimní
sezóně je zde možnost sjezdového lyžování a využíti béžkařských trati.
Ubytovna TJ Sokol Kondrac
Pro větši výpravy je možno využívat i ubytovnu 5okola Kond
rac s kapacitou 35 lůžek ve čtyřech pokojích a společným so
ciálním zařizením. Ubytovna se nachází přímo na fotbalovém
hřišti. Je zde možné využívat i univerzälni hřiště na tenis, vo
lejbal, nohejbal a dále nově vybudované dětské hřiště.
Restaurace u Matoušků
Restaurace nabízí zákazníkum výběr jídel z pravé české do

Ubytovna U blanických rytíiú

mácí kuchyně. Čeka vás příjemně prostředí a ochotná obslu
ha v teto vyhlášené

a.j

I

restauraci.

kami, se zvířaty a rostlinami typickými
pro různá přírodní stanoviště v této loka
litě. A pokud se Vám bude v tomto místě
líbit, můžete se ubytovat ve venkovské
chalupě staré asi 200 let, kde její majitelé
nabízí ubytování v soukromí.

Příjemnou procházku krajinou pod báj
nou horou Blanĺk Vám nabízí naučná
stezka v délce 1,5 km, která začíná v Ne
sperách a konči nad polosamotou Bo
chov. Seznámí Vás s přírodními podmín

Zastaveni no cyklotrase s turistickým rnobiliciřern

‘j

želichov
Kamenná Lhota
Holčovice

Restaurace u Mtousku

!

“

-

Kontakty na ubytovnu:
tel/fax: +420 317843091
mobil: ÷420 602388381
+420721935769
e-mail: ubytovaníčcokoloblaniku.cz
obec. kondraci- itiscali.cz
h ttp:Z!www.okoloblaniku.cz
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Ubytovna Ublonických rytiřu
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Zapletalovi
Buchav3, 25701 Postupice
+420317796305
tel.:
mobil: +420 608 889 506
e-mail: buchovscentrum.cz

bk7iaI7črri

NAUČNÁ STEZKA „OKOLO RYBNÍKŮ
K VYHLÍDKOVÉMU ALTÁNU“

ty V

vis z,ivedi‘ na okríj pOrodního pírku Dzbany Zebr,ík,
kde se n,ich,izí socistavijinkovských rybníku s bohatým
výskytem c hiant‘ne liuny ‚i flóry. Dile se zde seznamíte
Jankovským rod,ikí‘m a význimným rybníkařem Jose
lem Sustou ‚i s historií ‚i promi‘nami místní kulturni
krajiny. N,iu na stezk,i ma rovnoz 3 zastavení a delku
1 100 metru

Začátek obou stezek je na jankovském náměstí, kde je umístěn informační panel
s podrobnými informacemi a přehlednou mapou.
Památník bitvy u Jankova

JANKOVSKÁ HOSPODA
Styluvi rest rur,u c‘ nahizi zakaznrkum bohaty výběr, jak z jrdelnrho listku, tak í z napojoveho lístku. Čeká vas prijemne
prostredi a ochotni oleíliih,r, Kapacita restaurace je 40 rnist. Nabízíme i možnost vyuzit naše prostory pro poř,idaní
svateb, oslav naiozen‘i nebo jen posezeni s přateli. K dispozici je take vinárna s kapacitou 50 míst, ktera je skvelyrn
nikom pro posti ‘fliv(‘ Ivou ale i [HO skupiirovr‘ party V letních rnesicich nabízí posezeni kryta zahradka pro 50 Osol).
/de tajdrtr klid a uk, yt prt‘d horkymi p,rprsky slunečnrho za ti nebo zde rnužete zchladit svoji žizeň vychlazeným
pveclo‘m či Iiinon.idou po ‚ihsolvt viní rraucne stezky nebo se z,rsohlt před jej! návštěvou.

.j,
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NAUČNÁ STEZKA „PO STOPÁCH BITVY U JANKOVA“
vás seznámí s velkou bitvou evropské historie, v niž se 6. března 1645 utkala cisařska voj
ska generalu Hatzfelda a Gbtze a švedská arrnada generaia Torstenssona. Bitva skončila
porážkou císařských a je dnes považovana za nejkrvavějsi bitvu tuicetilete vaíky na našem
území. Stezka je zakoncena v místech pravdepadobné kapitulace generala Hatzíeida.
Naučná stezka má 3 zastaveni a delku 1 675 rn,

-ji-
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Obec Jankov
Nanámostí l4, 25703 Jonkov
tok:
-‘-420317833209
e-mail: iofo: robi‘cjankov.cz
http:ĺĺwwwobecjanko voz
Jankovská hospoda
Jirí Havelka, 25703 Jankov
tok.
—470317833 234
‘-420 775 140 160
‘-mail: hajirat tseznam.cz
6 ttp://www.jankovskahospoda.cz

Rytina bitvy ti Jankova

PO$ÁZAVÍ
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Areál Ochrany fauny ČR

Město Votice se nachází na samé hranici kraje, který spisovatel Jan Herben
nazval Českou Sibiří, Kraje, který se vyznačuje nejen chladnějším počasím, ale
i množstvim drobných historických objektu a přírodních krás.
Mezi významne pamatky ve mostě patři zrekonstruovany, puvodne gotický,
kostel Sv. Vaclava, pred kterým se nachází sousoší tohoto světce s hlanickymi
rytíři od sochaře Cenka Vosmika, věrná kopie )eruzalemského Boziho hrobu
z roku 1685 nebo Marianske sousoší na Komenskeho namésti z 1. poloviny
18. století. Naleznete zde tako velmi zachovalý židovský hřbitov se zrekonstru
ovanou budovou obřadní siné, kde se nachazí stálá expozice s nazvem „Zide
a židovské památky na Voticku‘

•
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Nač kraj je jako stvořený kvýletúm na kolech
i po svých k mnoha turistickým zaJímavos
tem a pametihodnostem (Česk,i Sibiř, Blaník,
Dzbany, Certovo břemeno)- Naležíme k sin
„Cyklisto vitani‘ V okruhu 35 km na vas ceka
celkem 9 rozhleden a vyhlídkových vozí.

‘

--
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Milovnici turistiky a cykloturistiky se mohou vydät na prochazky nebo pro
jižďky po okolí. Jeden z nejhezčích výhledu do kraje se nám naskytne u osady
Kaliště v Prirodnim parku Džbány Zebrak.
Votice jsou rovněž městem s bohatou spolkovou a zajmovou činnosti,
za všechny jmenujme např. občanské sdružení Ochrana fauny CR a Lukostre
lecký klub,

Informační centrum Města Votice
a MikroregionU Džbány
Komenského náměstí 177
2590l Vot/ce
+420317812505
tel.:
e-mail: in focen trum«cvotice.cz
http:ĺĺwww.vOtice.CZ

!

Občanské sdruženi Ochrana fauny ČR pusobi ve Voticich
od roku 1998. Náplní jeho činnosti je praktická terénni
ochrana volně žijících živočichú a jejich biotopu a ekolo
gická výchova veřejnosti.

t
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Nabízíme
• ubytovaní v pokojích s dvema, třemi nebo
čtyřmi lužky
• pokoje jsou vybaveny sociilnim zařízením
včetne sprchy
TV na každem pokoji
internetove připojení
postýlky pro vase nejmensí
úschovna kol
drobně opravy kol
info o turistických trasach i cyklotrasach
mapy a další podklady pro vase výlety
možnost snídaní
firemní školení
sestavíme váš výlet na míru

1j
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Q,lf:L

Ochrana fauny ČR provozuje Stanici pro zraněné živoči
chy, realizuje specifické projekty druhové ochrany, zajiš
tuje péči o zachovalé přírodní lokality v regionu a podílí
se také na provozu ekofarmy Družstvo Džbány, která
hospodaří v přírodním parku Džbány Žebrák. V ramci
činnosti centra ekologické výchovy nabizí vyukové pro
gramy pro školy, přednášky, semináře, přirodovédne ex
kurze, exkurze do Stanice pro zraněné živočichy, výstavy
a další akce pro školy, organizace i širokou veřejnost či
služby ekoporadny.
—
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Slepi pošed obecni

Ke ‚(KY

Masarykovo náměstí 343, 25901 Vot/ce
tu sokolovny)
÷420 739 562 404
tel.:
e-mail: madrakockaííatlas.cz
http:ĺ/www.mudrain terier.cz

Stanice pro zraněné živočichy ve Voticich je pro veřej
nost otevřená celoročně každé pondělí a středu od 09:00
do 16:00 hod., od dubna do listopadu také o víkendu
od 13:00 do 15:00 hod. Ex
kurze do stanice zahrnuje
kromě prohlídky venkovní
expozice trvale handicapo
vaných zvířat také návštěvu
právě probíhající výstavy
v prostorách ekocentra.

V

Poštolka obecná

I
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Ochranu fauny ČR podporuje
Středočeský kraj.

Středočeský kraj
Ochrana fauny ĚR
Zámecká ul., P O. BOX 44
25901 VoOce
±420317813178
tel.:
±420 603 259 902
e-mail: infaí:ochranafauny.cz
http:ĺĺwwwochranafauny.cz

Ve rtcr,1ic n‘idoe našezviřatazblízka

POSÁZAVÍ

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Pomoc pro vás

T

Protože mame zajem o Vaše postřehy a názory, které chceme využit pro
zkvalitněni této tiskoviny v dalších letech, máme pro Vás motivaci. Pokud vyplníte
tento dotazník a leště se Vám podaří ziskat potvrzení ze šesti objektO či zařízeni
služeb, které najdete v této brožurce, budete zařazeni do slosování. Tři štastni
výherci získajívikendový pobyt v tradičním turistickém regionu Posázaví. Losováni
proběhne na Slavnostním večeru Posázaví 10. listopadu 2007
V Týnci nad Sázavou. 100 nejrychlejších získá čestnou vstupenku na
tento slavnostní večera malou pozornost.
Těšime se na Váš názor.
Ředitel Posázaví ops. Václav Pošmurný

TÍSŇOVÉ

HASIČI

SANITKA
155

150

VOLÁNÍ
112

POLICIE

158

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

Sos
Lékařská pohotovost tel.: +420317756485, 317 726 555, 317756322
Informace o lekárně s pohotovostní službou tel.: +420 317 756 322
Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově
tel.: +420 317 756 111

-_________

POSÁZAVÍ

Pomoc pro vaše mazlíčky
1. Čím Vás brožura na první pohled nejvíce zaujala?

Veterinární ordinace
MVDr. MICHAL ŠINDELAR
Otevírací doba:
po pá 16:00 18:30 hod.
Mrač 170,25721 Poříčí nad Sázavou
tel.: +420 317 779 298, +420 776 100 593 to a ne po telefonické domluvě
Máme k dispozici kompletní laboratoř, Sono, rentgen, laser.
‚

—

—

2. Jakou školní známku byste brožuře udělil(a)?

Pomoc pro váš automobil

UAMK

VEROLD Benešov, spol. s r.o.
Na Červených vrškách 1490
256 01 Benešov
Servis tel.: +420 317 723411
e-mail:veroldbn@ipa.anet.cz
SERVIS 24 hodin

—

Otevírací doba servisu:
07:00 17:00 hod.
po pá
to
09:00-12:00 hod.
—

—

ÚAMK tel.: 1230

Pomoc pro vaše kolo
Cyklosport NOVOTNÝ
CIoptt Jílovská 262
25741 Týnec nad Sázavou
.

‚

‘

tel.: +420 317701 823

r‘

Pension Pod sv. Václavem
Javorská 208
25901 Votice
tel.: -.-420 72485404?

LLf )

PO$ÄZAVÍ

%‘Lfl %POHT Krupička
Na Bezděkově 2005
25601 Benešov
tel.: +420 317 723 627
+420603180620

V rodinném penzionu, který se nachází v sa
mém srdci města Votice, je možné nerušeně
strävit víkend nebo celou dovolenou. K uby
tování nabízí dvoulůžkové a třílůžkové poko
je s možností přistýlky, sTV a sociálním zaze
mim, Stravování je možné formou pine
penze, polopenze nebo je přímo v penzionu
k dispozici společná kuchyňka. Restaurace
nabízí staročeská Jídla v kvalitě, jakou jinde
jen těžko najdete. Součástí rekreačního areá
lu je zahrada s bazénem, která poskytuje do
statek prostoru Jak pro relaxaci, tak i pro par
kování. Ve volných chvílích si jistě rádi
prohlednete exponáty zemědělského muzea.
Koupalištč a sportovní areál jsou vzdáleny
150 rn, tenisové kurty asi 400 m. Okolí města
Votice nabízí též příležitost ke sportovnímu
rybolovu.

EI

Cyklo Švec
)I“_SYE NaPotoce225
25801 Vlašim
tel.:+420 317844116
+420317842418
VElO

—

VELO FOX
Dr.E. Beneše 159
25751 Bystřice

Oteviraci doba servisu:
po, út, st, pá
09:00 12:00 hod.
13:00 18:O0hod.
So
09:00 12:00 hod.

I

Otevírací doba servisu:
po pá
09:00 17:00 hod.
50
08:00 12:00 hod.

I

—

—

3

4

5

ANO

NE

4. Je rozčlenění brožury dostatečně přehledné?

ANO

NE

5. Jev brožuře dostatečné množst ví informaci?

ANO

NE

6. Jsou informace dostatečně podrobné?

ANO

NE

7. Jsou ikony služeb srozumitelné?

ANO

NE

8. Je pro Vás velikost brožury praktická?

ANO

NE

9. Uvítal(a) byste zvětšení formátu brožury?

ANO

NE

10. Uvital(a) byste zmenšení formátu brožury?

ANO

NE

11. Využíváte brožuru pro plánováni volného času?

ANO

NE

-

-

12. Které informace z brožury nejvíce využijete?
Otevírací doba servisu:
po pá
09:00 12:00 hod.
13:00- 17:00 hod.
50
08:30—11:30 hod.
—

-

Otevírací doba servisu:
po—pá
10:00-17:00 hod.
So
09:00 11:30 hod.

kulturnipornotky
I

muzea

ubytování

stravováni

I

13. Setka Ifa) jste ses předešlými ročníky brožury?

I

14. Jaké informace Vám v brožuře chybí?

-

Prodej a opravy horských kol
Otevírací doba servisu:
Čerčanská 112, 257 21 Poříčí nad Sázavou po pä
09:00 12:00 hod.
tel.: +420317779934
13:00—17:O0hod.
—

I

2

3. Je mapa v úvodu brožury dostatečně přehledná?

tel.: +420 317793 416

Doprava

www.jizdnirady.cz

Jízdní řády autobusů

tel.: +420 317721 395
tel.: +420317757428

Jízdní řády vlaků

I

-

I

15. Co se Vám na brožuře nejvíce líbí?

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku o jeho zasláni.

služby

infocenrra
ANO

NE

Kde jste brožuru získal(a)?
Lokalita

I
posÁzAví
—

-

Vase jméno

a

I

přijmení:

-

I

‘

-

‘

‚

‚

Hl

Pokud jste příznivci pera nebo
cyklisticke turistiky, ‘.‘ebovra
stranky Posázaví jsou pro vas
tím pravym místem pro pia
Staci

Podnik:

Adresa

POSÁZAVÍ

Po vybrani pocarecního a ciloveho mista nebo stanoveni
pozadavku na návrat zpět
a také stanoveni delky trasy
vam syscem nabidOe rĹizne
moznosti výletu dle vašich
pozadavku.Vychozim mistem
m0ze byt í nektere z ubytova
cich zařizení.

....-

Informačni centrum Ceský Šternberk
257 26 Český Sternbeik 27
e-mail: ic-sternberk.rzposazavi.com
tel.: +420 317 855 046

fl

Informační Centrum Jemniště
Zamek Jemništé 1,25701 Postupice
e-mail: íc-jemnisteiaposazavi.com
tel.: +420 723 881 081

‘

..

‘...w

..

c—‘

‚

.Ĺ

‘.‘

‘

Hl

Informační centrum Kouřim
Mirovo nám. 1,281 61 Kouřim
e-mail: ic.kourimijaatlas.cz
tel.: +420321 784004

fl

Informační centrum Kutna Hora
Palackého nám. 377, 284 01 Kutna Hora
o mail: infocentrum. kh.cz
tel.: +420327512378

—

Informační centrum Louňovice pod Blaníkem
Zámek 1,25706 Louňovice pod Blaníkem
e mail: infopodbla@atlas.cz
tel.: +420 317 862 022

fl]

fl

Informační centrum Neveklovsko
nam Jana Heřmana 83,25756 Neveklov
e mail: info.neveklov@seznam.cz
tel.: +420317741 207
Informační centrum Petrovice
267 55 Petrovice 49
e mail: inlopetrovice sedlcansko.cz
tel.: 420 U8856045
Podblanické infocentrum Vlašim
Zamek 4,25801 Vlasim
e iruiil: srfo-vlaramskypak.cz
c vla‘,iir poazavi.cor1
tel..‘-‘1203I/847.0?

lnformacni centrum Kostelec nad Černými Lesy
näm. Smiřických 53
281 63 Kostelec nad Černými Lesy
e-mail: infocentrumakostelecncl.cz
tel.: +420 321 697531
Výsledkem vyberu je tabulka
přehlednyrn itínerařem trasy
včetne vzdalenosti jednotli
vých mist a nepostradatelnym
výskovým profilem vybrane
trasy. Zaroveň vam itínelar
rika, po které z mnoha znace
nych tras v regionu se budete
v dané části výletu pohybo
vat. Zvýrazneny jsou tako
sluzby a zajímavosti po trase
výletu jako infucentra, restari
race, hrady a zamky apod.

fl

Informační centrum Mnichovice
Masarykovo nám. 83, 251 64 Mníchovice
e mail. infocentrummnichovice.info
tel.: +420323640113

Informační centrum Kamýk nad Vltavou
26263 Kamyk nad Vltavou
e-mail: nfokamyk sedlcansko.cz
tc‘I.:+420318677 171

‘

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

7

Informační centrum Jílové u Prahy
Masarykovo nám. 194,25401 Jílové u Prahy
e mail: icentrum@jilove.cz
tel.: +420 241 952 257

......

.c..

I

flí

—

—

-

Informační centrum Benešov
Malé nám. 1700, 25636 Benešov
e-mail: ic-benesovcaposazavi.com
info@knjhovna-benesov,cz
tel.: +420 317 726 004
Informační centrum Čerčany
Sokolská 28, 257 22 Čerčany
e-mail: info@cercany.cz
tel.: +420317776 154

ji
-

Yfč fUD

fl Certifikát www.CZECHTOURISM.cz

Vyhledávač tras na www.posazavi.com

Posázaví o.p.s.
Jemnište J
Zomek
I
25701 Postupice
[_skó republiko

Informační centrum Rataje nad Sázavou
Zam+‘ck,i 1,28507 Rataje nad Sazavou
mail: postaseobecrataje.cz
tel.: +420 321 717 716

1

lnformacni centrum Iíčany
Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany
e mail: j itk,i ‚ba hen s kj rica ny.cz
tel.: +42(1 323618142
Informační centrum Sázava
näm. Voskovce a Wericha 280, 28506 Sázava
e-mail: c-sazavay.seznam.cz
tel.: +420 327 320 763

Informační centrum Sedlec Prčice
Vítkovo nam. 69, 25792 Sedlec Prčíce
e-mail: infoops@ceskymeran.cz
tel.: +420 317834 328
-

-

Informační centrum Sedlčany
nám.T. G. Masaryka 32,26480 Sedlčany
e-mail: mu asedlcany.cz
tel.: +420 318 822 742
Informační centrum Týnec nad Sázavou
K Náklí 404, 25741 Týnec nad Sázavou
e mail: ic-tynecacposazavi.com
infomestotynec.cz
tel.: +420317701 923
Informační centrum Uhlířské Janovice
Pečirkova 168,28504 Uhlířské Janovice
e-mail: kicipuhljan.cz
tel.: +420 327 542 197

flj

Informační centrum Votice
Komenského nám. 177,25901 Votice
e-mail: ínfocentrumyavotice.cz
tel.:+420317830159
Informační centrum Vysoký Chlumec
260 52 Vysoký Chlumec
e-mail: nfovyschlumec redlcansko.cz
tel.: +420318865 574
‘

Informační centrum Zruč nad Sázavou
nam. Dr. J. Svobody 60
285 22 Zruč nad Sázavou
e-mail: infocentrumymesto zruc.cz
tel.: +420 327 531 572
Informační centrum Želivka
nám. Ludvíka Svobody, 25768 Dolní Kralovice
e-mail: infoaazelivka.cz
tel.: +420 317 856 369
Muzeum Divišov
Sternberska 158,25726 Divisov
e-mail: muzeum.dívisov. ..chopocz
tel.: +420 317855 224

PO$AZAVI

_____

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

Webové stránky Tradičního turistického regionu POSÁZAVÍ
AkKgln,

egonu

-

-

-

Mpy

Wtledávánl

t-Tlu:

lnhx,ntr

lMtstn

akC, akup.na

P9$AZAVJ

..--‘

Akeuelnk

regionu Pooeao,

C.,ky,..,

h,.,,, p,i,,d,Ol.,im oyp,.u,‘ o,b..

—

Det,. miMici

I

Kalendář kulturních, společenských, sportovních a zá
bavních akcív regionu je vybaven inteligentním vyhledá
vačem, jehož součástí je možnost si objednat pravidelné
zasílání jednotlivých akcí na e-mail.
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Delikatesou webu jsou rubriky Cyklistické a Pěší výlety.
Podkladem je kompletní databáze cyklistických a pěších
tras, které se v Jednotlivých přehledech na stránkách na
cházejí. Z těchto podkladů si můžete vytvořit výlet. Jedno
duše zadáte začátek a konec trasy, vám vyhovující délku,
a pak Jen počkáte na nabídku různých variant. V atraktivní
rubrice Aktivní pobyty máte možnost si sestavit či dokon
ce předrezervovat víkendový pobyt nebo celou dovole
nou.
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Tento projekt byl spolulinancován Evropskou unií a Středočeským krajem.
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