IN FORMAČNÍ CENTRA
lnformačnl centrum Beneéov
Malé náměsli 1/00, 25601 Iionešov
tel/tax: +420 317 726 004
e-mail mb O knihoVnmit)oflC$Ov,cz
inlormaČni centrum eerčany
Sokolská 28, 257 22 Čorčany
tel.: *420317776154
e-mul knihovna cercany@c-boX.cz
informaČn( centrum J.mnlště
Zámnk Jomnil6, 257 01 Postupka
tel. 420 317 796 575
Iw 420317796576
I-tumil c.jomnistoOposazavi t:orim
Informační centrum Sedlec Prčice
Vltkovo nám. 69, 257 92 Sodloc Prčmco
telilas +420 317 834 328
e-mail: inloopsQceskyrneran.cz
Kultum( a informační centrum
Týnec ned Slzavou
K Nákii 404, 25741 Týnec nad Sázavou
tel.: +420 317 701 92
e-mail: nin g mnslotyneccz
Informačni centrum Želivka
257 68 Dobl KraiovlOe
‘bi.: +42031/866369
e-mail: dolnikriioviceO ielmvka,cz
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Zámek, zámecký park, Starý hrad, muzeum,...
Pod bia n ickn i oto rnl,i c ni cm ‘ot rtm In
Pl:ilcnikovi 204, b,ll tli Vl,i‘.ttit
tel/fax: +420 311 841 84/
e—mail: oflice im via%inl iiifo.t:,
wwwvlasim-info.cz
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Podbianické informační centrum
Plátenlkova 264, 2581)1 Visum
tel/fax: +420 317 84/ 847
e-mali ottice O vlaaim-inlo,Cz
informaČní Centrum Votic.
Komenského nám 170, 259 01 VoUc.
lol.: +420 317 812 201
e-mail: infocontrumCmesto-voticeoz
informační centrum Sázava
nám. Voskovce a Wericha 280
28506 Sáiava
tel. +420327320763
o-mail: infocentrum Omesloeazava,cz
informičfl( C.nttum Jílová u Prahy
Masarykovo nám. 194
254 01 Jiiové u Prahy
tel.: +420 241 952 257
e-mail: lcenlrumOjilovo cz
informační centrum Nev.kiovsko
nám. Jana Heřmana 83, 257 68 Neveklov
tel/fax: +420 317 741 207
e-maf: mb nevekiovOso,mnirmi iz
Informační centrum Ladův kraj
Maurykovo nám 83, 251(11 Fičany
eL +420 323 618 142
e-mali: infocentrumOricany c
informční centrum Český Šternberk
Český Sternberk 21
25728 Český Šternberk
tel.: +420317855046
fax: +420 317 855 049
e-mali: lc-stemberkOpoeazaicom
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zájmová sdruhnf obcí, 25728 Chotyšany 54
tel.: +420317796 575, tex: +420 317 796 576
e-mail: into@chopo.cz, www.Chopos.CZ

Nabizime tyto služby:
poradonslvl pro obce a svazky obci v oblasti fmnančnlch dotaci • poradenslvi pro pod
nikatele v oblasti finanČnlch dotaci • poradenství v oblasf spolupráce obci a podnika
telského sektoru • organl7aČni zabezpečeni výstav, veletrhu a kulturních akci • pora
donstvi a provoz informičnich center • poradenstvl při ptipravě a přlprava rozvojových
promoklO • zabezpečeni iiiurketlngu v oblasti cestovního ruchu • ptlprava baličku turis
tických produktů dle zájmu zákaznlků • organlzaČnl zabezpečeni spolupráce podnika
telů v oblasti cestovnlho ruchu • grafická ptiprava a správa webových prezentaci
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Barokní zamek Jemniště nechal vybudovat František Adam Trautt
mansdorf v r. 1723 dle návrhu Maxmiliána Kaňky. Po požáru r. 1754
byl zámek částečně upraven v duchu rokoka a tato podoba zůstala
zachována do dnešních časů. Zámecké interiéry jsou vybaveny dobo
vým nábytkem a sbĺrkami rodiny Šternberkú ze 17. 19. století.
-

Součástí prohlídkové trasy jsou zámecke salony, taneční sal a také kaple Sv. Josefa. Na vyzdobě celého zámku spolupracovali nejvýznamnělši češti barokní umělci Václav Vavřinec
Reiner, Felix Antonin Schefiler a Matyaš Bernard Braun. Areál zámku je doplněn rozsáh
lým anglickým parkem.

Příjemne pohostinství ve vesnícké atmosféíe mezi poli, loukami, lesy a rybníky Aaíeznete
v pensionu Český Dvůr, kte,y Vax zve ke krátkodobym r delším pobytům ve 2 3 lůžkových
pokojích vybavených sprchou. WC, TV, radiem a telefonem. Provoz pensionu s možností
jizdy na koni je celoročni

Na zámku je možné sí pronajmout prostory k uspořadáni nejruznějŠich akcí. Například pro
uspořádáni koncertu poslechové hudby přímo vybízi prostor kaple sv. Josefa. Konference,
odborné semináře, prezentace výrobku, rauty. bankety a podobne akce se zpravidla ode
hrávají v konírně zámku, nebo v rytířských sálech. ato v závislosti na počtu hostu.

Rodinný pension s kvalitním chovem koní v krásné .koQcovíté krajině nabízí možnosti pro
rodinnou rekreaci, Aktivní využiti volného času dopl‘tu wiožnost cyklistických či pěších vý
letů. přimo v místě probíhá také výuka jízdy na koni. sobní přistup ke každému z hostů je
Samozřejmosti.
Retauraci Český dvur jsme vybudovali z bývalé konírny. Je příjemně zařízena, obzvláštni
utulnost skýtá hojně využívaný krb. K dispozici je 30 stálých míst, v létě přibývá dalších
12 míst na terase. Častou nás pořádáme menši svatebni hostiny či oslavy různých jubileí.

-

V poslední době zde pořadame take mnoho tzv rodinnych oslav svatební hostíny, oslavy
narozenin, oslavy životnich vyroči. udileni svatosti křtu a další.
-

Protože věnujeme velkou pozornost také vzhledu okolí zamku. v poslednich letech došlo
k založení několika zahrad, je možné pořádat akce venku pod Širym nebem nebo pod sta
nem s výhledem na budovu zámku, obklopenou kvetoucimí keři a rostlinami.
Podrobnější informace:
Jiří Sternberg
Zamek Jemniště. Jemniště 1, 25701 Postupice
telifax: +420 317 796 212
mobil: +420 603 619 651
Sternbergová Svatba na zámku
telifaX: +420 317 796 568
mobil:
Petra +420 603 424 104

e-mail: sternberg@jemniste.cz
www,jemniste.cz
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e-mail: svatbanazamku@jemniste.cz
www.svatbanazamku.cz

-

Jidelni lístek je etmi bohatý, na své si přijdou milovníci drůbežích a Ostatních masových
pokrmů stejně jako hosté, kteří mají rádi bezmasá jídla a saláty. Na naše specialy jako na
příklad maso na kamery. raclette, sýrové fondue, fondue bourgignon a fondue chinoise
nebo na mnoho zpúsoL upravený pstruh, kapr či plody řnoře, se scházfbosšé Z blízkého
okolí vzdátenějšich mí
Kontakt:
Český dvůr, s.r.o.
Pension rodina Kubiasova. Nová Ves 16, 25701 Postupice
e-mail: ceskydvur@ceskydvur.cz
tel.: +420 317 796 294
www.ceskydvur.cz —
fax: +420 317 796296
mobil: +420 728 758 620
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Hotel Green Valley Park se nachází v ma
lrbném údoli nedaleko Benešova Y obci
Chotýšany. Tato lokalita nabízí mnohé
krasnou přírodu, okolí plné památek
tzamky Konopiště, Jemniště, Vlašim nebo
báíná hora Blaník), dobré podmínky pro
sport a snadné spojení z Prahy (dálnice
Dl), BenešovaaVlašimi.
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Celý areál je koncipován jako rozlehlé údolí s menšími budovami a budí dojem domácí
atmosféry. V současné době je Vám k dispozici dvacet dvouhžkových pokojů a jeden
třílŮžkový pokoj, restaurace se Zvěřinovými specialitami, dvě sportoviště, možnost vý
jezdu na horských kolech a běžkách, škotící centrum. V areálu je fotbalový stadion se
standardními evropskými rozměry.

-
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Kontakt:
Green Valley Park, sj.o.
Chotýšany 16, 25728 Chotýšany
tel.: +420 317 845 199
faX: +420 317 823 505
www.green-vatley-hotel.cz

e-mail: info@green-valley-hotel.cz
managernent@green-vailey-hotel.cz
rezervationsgreen-vaiiey-norei.cz
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Pizzerie
• přijemne posezení s výhledem na řeku
• originalni pizza pec na dřevo
• pizzy mnoha druhů
• síroka paleta minutkových jídel a salatu
• výběr italských i českých vin
• svatby, promoce, společenske akce
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Areal se nachází v krasne přírodí‘
na pomezĺ středních a jizních Cech
80 km Od Prahy na svahu Javorov
skaly (723 m n. m ) s výhledem nu
Český Meran s městečkem Sedlec
Prcice. V zime jsou zde idealnĺ pod
mínky k lyžovaní, v íete mnoho přilezl
tosti k aktivnímu odpočinku.

.4.,
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Dalsi hotelové služby.
lorukí koía. jízda na huculských koních, iyzovani. tenis, stolní tenis, badminton, paintball,
qolt, biliiír, sauna a masaJe. Okolní krasna příroda nabizí bohate možnosti turistických vy
clí,ížek, značeny cyklotrasy Vas nenechají zabloudit při vyletech na kolech.

Horská kola
• širokä nabídka cyklotras v nejbližším okoli i ostra
• kvalitní horska kola i celoodpružená

Kontakt
MONÍNEC aro.
Jaroslav Krelči, Moninec 7, 25791 Sedlec Prdíce
e-mail: moninec@posazavi.com
tel.: +420 317 600 400
krejci.moninec@tiscali.cz
fax: ÷420 317 600 733
www.moninec.cz
mobil: ÷420 603 239 666

Hotel
• 14 lůžek ve dvoulužkových pokojích s mož
noSti přistyiky
• možnost celodenního stravovaní
• spolecenska mistnost
• zajištění skolení a seminařů
• cateringove sluzby I ve Vaších prostorách
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Vodácká pujčovna
• na týdenní dovolenou doprava zdarma Sizava,
Vltava, Lužnice, Ohře, Berounka, Otava
• nejhezčí peřeje Od dveří našeho centra
• zvýhodněne tednodenni zapulčeni komp‘olsiho vybavení
• stabilní nerozbitne polyetylenove kanoe
• informace o vodním stavu, mapy, kilometrí,‘e, video o trase
• milý a osobní přístup k hostum
—

Sportovní programy
• na kole, pěšky nebo po vodě údolím Sazasy
• nabídka pro cestovní kancelaře a skoly
• teamove akce pro firemní kolektivy
• výlety pro rodiny a male skupiny
• profesionalni mladí pruvodci
• kvalitní vybaveni a zajištěni záruka bezpečnosti
—

Kontakt:
Bisport s.r.o., Ing. Fr. JaneČka5ll, 25741 Týnec nad Sázavou
teL +420 317 701 460,704,907,908 fax: +420 317 704 960
e-maIl: info@blsport.cz
www.bisportcz
‘-
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Kontakh
Hotel Nad řekou, Ing. Fr. Janečka 511,25741 Týnec nal Sázavou
tek: +420 317701 397
e-mali: hotel-nadrekou@posazavi.com, nemec.mira@woddonline.cz
www.poezavi.com
‘

Programové centrum;
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N,dri/imo V/m procházky casem a nočnost podval ve do
itohy dovito munult‘ i zcoln no/ayre dle Vak,ch orani Vsechry
umiumtrrtlny orti nabidky dokazorne vhodré umělecky zkombi
muumn,it n vytnout komponovaný program, ehoz provedeni zalistino VC Vanem mesto nebo na nekterem 2 hradů a zamku.
Bohemii cett‘ho roka /vjintimo dopoledni, odpoledni večerni
nečni predvtrivi‘ni ci celou kulturni akci v hivtorickem vtylu
out ilotiy vtnrých Hínranu a-r po2O. ntoleti
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Možné akce:
Moderní tříhvězdičkový hotel s vlastním parkovištěm se nachá
zí asi 55 km jihovýchodně od Prahy mezi obcemi Tichonice
a Kácov. Obktopeni lesem, několik metrů od řeky Sázavy, na
jdete vše, co potřebujete k prožití přijemná dovolené, k zajiště
ni pracovních či společenských setkáni, případně ke školení.
Hotelový objekt nabízí 20 dvoukžkových pokojů, 2 čtyřlůžko
vé pokoje a 2 apartmány vybavené vlastní koupelnou e Wc,
barevnou televizi se satelitními programy, teletonem, radiobu
díkem a minibarem. Areál nabízí také ubytováni ve srubech
s vlastním sociálním zařizenírn nebo v chatkách, které jsou
zejména vhodné pro školní nebo sportovní akce. V restauraci
muže 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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Akňvni odpočinek nabízí venkovní 25 metrový bazén s umělým osvětlením i s dětským
brouzdalištěm, 2 tenisové kurty s umělým povrchem a osvětlením, 2 voleibalové kurty
s umělým povrchem, travnaté totbalové hřiště, hřiště na basketbal. Zahrát si můžete mini
golt nebo stolní tenis. K dispozici je také sauna a masáže, zapůjčit si můžete horská kola
‘
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Sporthotel
V Hájku 307, 28509 Kácov
tel.; +420317851 471
tax: +420 317 851 484
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e-mail; sporthotet @votny.cz
www.votny.czisporthotel

tel.: .42031785t 503
mobil .420 602 222 Ut,, .420 titl? 363 884

e-mail tntoHtllcomersko,com
slayere sevlasim-net,cz
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• přehlídky chludnych i palnych zbrani
• myliřvke turnale u klaní na konich I bez nich
r,třodovokd mucirnn
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vokolnictvi, piedvadčni dravcu
rrtřotbu z luku a kuse na terč
/inteni banketu a hostin
ohňostroje n pyrotechnicke vtekly
pronaiem hmtorickych koatymu a volenvke
techniky

• k‘chnícko zabezpecvoi kulturnicn akci

Komrtrikl
Červená kuinpnnln
Jrtrovlrtn Pi‘lir,t‘k
Zamok ‚lnnvrr.t,‘, ‚trrmoi:,t,r 1, 251 01 Poatupicn
tel.; +420 317 796 574
tas; +420 3t 7 796 576
mobil; +420 602 875 721

e-mail; prrtiaekjvlvolny.cz
www.kumpanie,cz
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