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INFORMAČNI CENTRA
Informační centrum Benešov
Malé náměstí 1700, 25601 Benešov
tel/fax: +420 317 726 004
e-mail: ic-benesov@ posazavl,com
Informační centrum Čerčany
Sokolská 28, 257 22 ČmČiny
tel.: +420 317 776 154
e-mail: info@cercany.cz
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Informační centrum Jn,n,il*tň
Zámek Jemniště I, 257 Cl Puelupe.a
tel.: +420 317 796 575
fax: +420 317 796 576
e-mail: ic-jomnisteOposninv‘ isu
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Informační centrum
Český Šternberk
Český Šternberk 27
257 26 Český Šfernhork
tel.: +420 317 855 046
faX: +420 317 855 049
e-mail: ic-stern6erkkposa,avi om

Informační centrum Jilovi
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Masarykovo nťImtrCi IIII

254 01 Jílové u Prahy
tel.: +420 241 952 ?87
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Jaroslav Pelíšek
Zamak Jemnište 1, 257 01 Postupice
tek: +420 602 875 727
e-mail: pelisekj@volny.cz
http:I/www.kumpanie.cz
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šechny programy nasí nabidky dokažeme vhodně umelecky zkombinovat
a vytvořit komponovaný program. jehož provedení zajistime na nékterem
hradu zemku či moste v nesem regionu Behem celeho roku zajistíme dopolední.
odpoledni. vecerni a noční představeni či celou kultumi akci v historickem stylu Od
doby starych Rimanu až po 20. století

V

Možné akce:
• slavnostní pruvody
• koncerty dobove hudby
• koncerty folkových skupin í hudebniku
• vystoupení tanecních skupin
• vystoupen skupin histnrickeho sermu
• vystoupeni divadel malých forem
• vystoupeni kejklířu a polykaču ohne
• vystoupeni loutkohercu
• ukazky sterých řemesel
• dobova tržište
• přehlidky chladných i palných zbraní
• rytiřske turnaje a klaní na koních i bez nich
• středovekä mučírna
• sokolnictví, předvadéní dravce

střelba z luku s kuše na terc
zajisteni banketů a hostin
ohňostroje a ohňove efekty
pronajom historických kostýmu a vojensko
techniky
• technicke zabezpecení kulturních akci

•
•
•
•
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Zámek Jemniště 1, 257 01 Postupice
tei: ÷420 317 796 212
e-mail: zamek@jemniste.cz
http:Ílwww.jemniste.cz
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Zámek se nachází cca 50 km jižně
od Prahy, 10 km Od Benešova smě
rem na Vlašim. K dispozici je parko
viště pro autobusy i osobní vozy.
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oku 1720 pověřil František Adam Trauttmansdorf známého českého architekta
F. M. Kaňku stavbou zámku, kteiý by odpovídat jeho postavení předního šle
chtíce. Zámek je typickým šlechtickým sídlem doby vrcholného baroka a na jeho
výzdobě se podíleli přední umělci jako M. B. Braun, V. V. Reiner nebo F. A. Schettler.

Novinkou je nabídka nočních prohlídek zámku a prohlídek v zimním období pro
objednané skupiny.

V roce 1868 zakoupil lemništké panství Zdeněk hrabě Sternberg a Sternbergovu
obývati zámek až do roku 1943. Po nesnadných válečných a poválečných letech je
Od roku 1995 zámek Jemniště opět ve vlastnictví rodu Sternbergů.

Otevírací doba — rok
leden březen:
duben, květen:
Červen:
Červenec, srpen:
záři, říjen:
listopad, prosinec:
—

Prohlídková trasa vede dobově zařízenými interiéry se sbírkami rodiny Sternbergu
a je zakončena v kapli Sv. Josefa. Historické prostory je možno využít pro konání
svatebních slavností, pořádání koncertu, galavečerů, oslav narozenin a jiných cpa
lečenských akcí.

2005
jen na objednávku
soboty, neděle a svátky
denně mimo pondělí
denně mimo pondělí
soboty, neděle a Svátky
jen na objednávku

9:00—16:30
9:00 17:00
9:00 18:00
9:00 — 17:00
—

—

hod.
hod.
hod.
hod.

Prohlídka zámku je možná pouze s průvodcem a trvá cca 45 minut. Posledni sku
plna odchází vždy 30 min. před uzavřením zámku. Objednané skupiny si mohou
prohlédnout zámek i mimo otevírací dobu.

Zámek je obklopen malebným parkem v anglickém stylu, kde je možné obdivovat
vzácné dřeviny a rostliny na skalce Či vřesovišti, procházet se kolem rybníčku
S okrasnými vodními ptáky. Posezení u dobré kávy nabízí zámecká kavárna.
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Jiří Sternberg
Zámek Jemniště 1
257 01 Postupice
teL: +420 603 879 657
e-mail: sternberg @jemniste.cz
hhp:/iwww.jemniste.cz
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poli, loukami, LeSg á rybníky
e krátkodobi

ORANŽOVÝ APARTMÁN S ORIENTÁLNÍM NÁDECHEM
vám voní exotika, potěší vás historický mobiliář, mědirytiny, akvarely
Pokud
z cest, draperie, malované umyvadlo a WC, marocké lampy, indická zrcadla,
polštáře a vůně, anglické hrnečky, snídaně do postele.
OLIVOVÝ APARTMÁN S NÁDECHEM SERIÓZNOSTI
Zajímáte se o módu? Právě litografické listy přepychových dámských rób 19. sto
letí připomínají serióznost, takt a distingovanost. Historická křapiska“ v kombinaci
s moderními vymoženostmi a to vše zahaleno do bordó—fialových látek a osvětle
no žínkami (jedná se o tvar světýlek je velmi podobný žínkám na mytí, přehoze
ným přes tyčku). Snídaně opět do postele.
-

‚h kmer jako tu
takty, jako napuaso na‘k
one
‚

Na přáni vám poskytneme zajímavou nabídku
i informace tykající se volných termínů.
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Kaplířovo náměstí 18, 259 01 Votice
tel.: +420 317 814 919
+420 317 814 965
+420 602 694 927
e-mail: sevcikvaclav@seznam.cz
http:/Iwww.sweb.czisevcikvaclav
Kaplířovo náměstí 18, 259 01 Volice
tel.: +420 317 814 919
+420 317 814 965
+420 602 694 927
e-mail: sevcikvaclav@seznam.cz
http:/Iwww.sweb.czjsevcikvaclav
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estaurace s kapacitou 160 míst
s pódiem a tanečním parketem
je ideálním místem nejen pro občer
stvení, ale také pro podnikové a ro
dinné oslavy nebo svatby. Nabízí tra
diční českou kuchyni. Specialitou
restaurace jsou ryby, které si ještě živé můžete vybrat v akváriu. Samozřejmostí je
plzeňské pivo, znalci dobrého vina si jistě vyberou z vinného lístku. Pro posezeni
na čerstvém vzduchu je k dispozici zahrádka s možností grilování selat, ryb a dal
ších pokrmů.
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uzeum nabízí zajímavou expozici,
která dokumentuje dávný vesnic
ký život. K viděni je zde přes 5000
exponátů. Prohlédnout si můžete napřIklad kompletní vybaveni olbramovické
hospody „Na Veselce“ z 2. Pol. 19. stol.

M

PENZION POD SV. VÁCLAVEM
Javorská 208, 259 01 Votice
tel.: ÷420 724 854 041
penzionu je možné netušeně strávit víkend nebo dovolenou. K ubytováni nabízí
B dvoulůžkových a třílůžkových pokojů s možnosti přistýlky, S W a sociálním
zäzemírn. K dispozici je společná kuchyňka. Součásti areálu je zahtada. která
poskytuje dostatek prostotu jak pro relaxaci, tak pro parkování. Koupaliště a spor
tovní areál jsou vzdáleny 150 rn, tenisové kurty asi 400 m. Okolí města Votice nabí
zi též příležitost ke sportovnímu rybolovu.

V

1/
í 5 lednicí z roku 1850, první papiňák.
pračku z roku 1940, proutěné a dřevě
né sáně.
Zajímavostí je jistě balonový koš prv
ního vzduchoplavce rakousko-uherské
monarchie pana Hůlky, který byl rodá
kem z Votic, kde měl truhlářství. Nes
četné množství předmětů denni potřeby
našich předků doplňuji stroje, přede
vším zemědělské, stolici před muze
em, které je zároveň restauraci.
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Lobkowiczký pivovar Vysoký Chlumec aro.
262 51 Vysoký Chlumec 29
tel.: +420 318 865 321
e-mail: pivovar@lobkowicz.cz
http://www.lobkowicz.cz

257 53 Vrchotovy Janovice
tel.: +420 317 835 181
e-mail: vrchotovy.janovice@nm.cz

uvodně gotická kamenná tvrz pánů
z Janovic, chráněná vodním příkopem, se
postupně proměnila v renezanční zámeček,
který se stal v 17. a 18. století hlavním sídlem
votické větve hrabat z Vrtby. K poslední velké
přestavbě došlo v polovině 19. století, kdy
nabyl zámek své současné novogotické
podoby.

P

nížeci pivovar Lobkowicz byl založen roku 1466. Leží v těsné blízkosti středo
věkeho hradu Vysoký Chlumec v přijemnem prostředí nejjižnéjši části
Středočeského kraje. Již Od svého založení vaří pivo z těch nellepšich surovin:
vody čerpane z vlastních studní, lečmene pochazejícího z přilehlých pozemku
a samozřejmě žateckého chmele. Otevřené kvašení dodavá pivu jeho ledinečnY
charakter. Vyváženou chuť získává pivo několikaměsíčním ztáním v ležáckych
sklepích. Vysledkem je pivo, které může pivovar bez obav nabízet u nás i na zahra
níčnich trzích.

K

Nyní je déle než 40 let součástí Národního
muzea. Nabízí prohlídku stálých expozic:
Společnost v Čechách 19. století‘, která při
bližuje život v Čechách v tomto období,
Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice“, která
seznamuje s rodinou posledních soukromých majitelů a především s osobnosti
Sidonie Nádherné, a také expozici „České zvonařství“, která provádí návštěvní
ky historií zvonařského řemesla v českých zemích. Návštěvu Janovic je možné
zakončit procházkou v letitém krajinářském parku kolem zámku.

Pivovar se nachází v malebném prostředí Sedlčanska, kde mužete pátrat po sto
pách vzniku pivovarnictví ve Vysokém Chlumci. zrození legendy o vzniku piva
Démon, založeni hradu Vysoký Chlumec a dalších zajímavostech. V novodobé his
torii pivovar pořádá a podporuje několik kulturně společenskych akci, např. letní
Lobkowiczký pivní testival, Rocktest, reprezentační ples pivovaru, slavnosti Rosa
v Sedlčanech a mnoho dalších.
Na tento rok pivovar připravil exkurze do prostor pivovaru, projíždl<y na konich,
zalištěni kulturnich a sportovních akcí, tenisove kurty, ubytování, rekreačni zařizeni
na Vltavě a nově i cyklotrasy v přilehlém regionu.
Dej Bůh štěstí.
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Otevírací doba:
duben a říjen:
květen záři:
—

so a ne
út ne
—

9:00
9:00

—

—

12:00 a 13:00
12:00 a 13:00

—

—

17:00 hod.
17:00 hod.

GLIDER AEROBATIC CLUB os.
řadny člen aeroklubu ČR
PLACHTARSKE CENTRUM BENEŠOV
Letiste Benesov, 257 51 Bystřice
tel.: +420 603 927 241 letový ředitel: Miloš Ramert
tel.: +420 603 453 297 zástupce ředitele: Pavel Stojánek
e-mail: gac@centrum.cz
http:I/www.aero-gac.cz
—

—

ROMANTIKA TICHÝCH LETŮ POD OBLAKY
Zajemcum z řad veřejnosti nabízíme:
• lety ve dvoumístném větroni (pilot + cestujici) nebo motorovém větroni nad zamek
Konopiště. Benešovsko, Posázavi nebo střední Povltaví
• týdenní prazdninové poletani pro jednotlivce i pary
Pojďte s nämi plachtit.
Nabídka pro vážné zajemce
kompletní pilotni výcvik na větroních, motorových
větroních nebo ultralehkych letounech.
Pilotum s platným prukazem nabízíme:
preškoleni na větroně. motorove velrone a ultralehké letouny z našeho letadlové
ho parku
• výcvik bezmotorove akrobacie, dvouvleku a létání podle přístrojÚ
• výkonne plachtěni na přeletech
• ucast na plachtařských akrobatických
soutěžích pro začinajici pokročilé
• plachtařske expedice do zajímavých
evropskych lokalit

LETECKA ŠKOLA BEMOAIR
Letiste Benešov
Nesvacily 0193
257 51 Bystřice
tet.: +420 317 793 529
+420 603 202 884
+420 604 335 213
e-mail: bemoair@c-boX.cz
http:Ilwww.bemoair.cz

PŘIJĎTE K NAM LÉTAT
Otevírací doba:
Denně od 8 30 hod. do západu slunce
Naše služby pro vás:
• vyhtidkove lety
• fotoioty a lelecke snímkování
• vleceni reklamních poutaču
• výcvik pilotů letounů a ULL
• výcvik protesionalních pilotů

různých typu pro pokryti

leteckem parku máme k dispozici pies dvacet letadel
všech námi poskytovanych síuzeb Leteckými pracemi se zabývame již přes
V
deset let a za tu dobu jsme vycvicili stovky soukromych I profesionalnich pilotů

a tísícum spokojených cestujících ukazaíi při vyhlidkovych letech krásu krajiny
středních Cech.

rA(C r

Konopiště 1, 256 01 Benešov
tel.: +420 317 721 366
e-mail: konopiste@stc.npu.cz
info@zamek-konopiste.cz
http://wwwzamek-konopiste.cz
Otevírací doba:
duben, řen:
květen, červen, červenec:
zari:
listopad:

út
so,
út
út

pá
ne
ne
ne
50, ne
út pá
—

—

—

—

so, ne

9:00 12:00 a 13:00 15:00
900— 12:00 a 13:00 16:00
9:00 12:00 a 13:00 17:00
9:00 12:OOa 13:00 16:00
900 12:00 a 13:00 17:00
9:00 12:00 a 13:00 15:00
jen pro objednané skupiny
9:00 12:00 a 13:00 15:00
i pro veřejnost
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

leden. únor, březen, prosinec: zavřeno
rad Konopiště byl založen jako gotická pev
nost po vzoru francouzských kastelů koncem
13. století, pravděpodobně biskupem Tobiášem
z Benešova. První stavební úpravy byly provedeny
koncem 15. století Jiřím ze Šternberka a v 17. sto
letí Hodějovskými z Hodějova. 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 z Hohenbergu,
postupně se jim narodily tři děti. F. F. d‘Este usku

H

tečnit cestu kolem světa. 28.6.1914 byl i se svou
ženou v Sarajevu zavražděn výstřely anarchisty.
Zámecké místnosti jsou vybaveny uměleckými sbír
kami F. F d‘Este. Součástí barokní zahrady je tzv.
Růžová zahrada se skleníky. Dnes státní zámek
Konopiště nabízí tři prohlídkové okruhy, střelnici,
Muzeum Sv. JiB. Zámek nabízí i další služby, které
uspokojí i ty nejnáročnější návštěvniky.

Švejkova restaurace U ZimŮ
Masarykovo náměstí 7, 256 01 Benešov
tel.: +420 317 725 566
e-mail: b.zima@seznam.cz
hhp:fluzimu.zde.cz

\

lasická česká restaurace v těsné blízkosti
Masarykova náměstí v Benešově vám nabí
zí jedinečnou českou kuchyni, plzeňské pivo,
jihomoravská vína, slivovici či karlovarskou bylin
nou becherovku. Vepřové s knedtíkem a zelím,
svíčková s knedlíkem, bramboráky či ovocné
knedlíky to vše tu na vás čeká. aby to potěšilo
vaše chuťové buňky.

K

—

Ve stylové restauraci můžete posedět s dobrým
vojákem Švejkem, od pondělí do neděle si v klidu
odpočinout v příjemném prostředí a užít si péče,
se kterou vám bude naservírován oběd či večeře. Samozřejmostí je oddělení kuřá
ků a nekuřáků.
Restaurace pro vás zajisti občerstvení pro rodinné oslavy, svatby či obchodní set
kání. Tyto služby zajistí u vás doma nebo ve firmě.

ĹXJJ
KAVÁRNA SEŠLOST
Pražská 2190, 25601 Benešov
tel.: +420 317 725 567
Zákusky kopečková zmrzlina poháry chlebíčky
saláty busty pizza dětský koutek televizní
projekce nekuřácké prostředí.
—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Hotel Benica FRENCH REST s.r.o.
Ke Stadionu 2045, 256 01 Benešov
tel.: +420317725611
÷420777219948
fax: +420 317 725 613
e-mail: info@benica.cz
recepce@benica.cz
http:Ilwww.benica.cz
-

-

..

Jiří Vokál
Na Vrcholu 7
13000 Praha 3
tel.:
÷420 603 337 005
tel/fax: +420 222 783 995
e-mail: ballooning@ballooning.cz
http:flwww.ballooning.cz

VYHLIDKOVE LETY BALONEM
Kdy létáme?
Létáme po celý rok, ale zpravidla od dubna do října jen za příznivých povětrnost
ních podmínek, tzn. bez srá.žek, s dohledností alespoň 5 km a pří rychlosti větru do
max. 5 m/s.
Startujeme:
ráno do dvou hodin po východu slunce
večer do dvou hodin před západem slunce
Samotný let balonem trvá zhruba jednu hodinu, přípravy ke startu cca 30 minut.
Kde létáme?
Létáme hlavně v malebné lokalitě u zámku Konopiště, asi 40 km jižně od Prahy,
kde máme naši letovou základnu. Při zakoupení celého koše je samozřejmě možné
domluvit i jakékoliv jiné místo startu.
-

otel nabízí ubytováni v jednolužkových, dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřluž
kovýCh pokojích a dále také v péti apartmá, z nichž dvě jsou S kuchyňskym
koutem. Pokoje jsou standardně vybaveny telefonem a barevnou televizí se sate
litním přmem. Kapacita hotelu je 67 lužek. V rámci hotelových služeb mohou hoste
využit možnosti práce na internetu, faxováni a kopírování, sekretářské práce, praní
a žehleni prádla, zajištění taxi, hlídané parkoviště, ruční mytí aut. V prostoru hote
lové zahrady je umístěn bazén, na terase lze na přáni uspořádat barbecue.

H

Váš žaludek i chuťové buňky potěší vyhlášená Trattoria a Pizzena, která nabízí
mezinárodní kuchyni, tradiční českou kuchyni a italské pokrmy. Pro společenské
akce je možné využít stylové večerní posezeni spojené s grilováním v nádherném
prostředí hotelové zahrady s bazénem,

-

et balonem probíhá velice klidně ve výškách O až 500 metrů. Pohybujeme se po
větru, který má většinou v různých výškách
i různý směr. Pilot řidl balon tak, že přihříváním
vzduchu v balonu mění výšku atím i směr letu. Po
přistání, křtu a předání certifikátu budete dopra
veni našim vozidlem zpět k místu startu.

L

Hotel nabízí konferenční sál pro 100 osoba moderním technickym vybavením TV,
satelit, video, CD, DVD, ozvučeni, plátno, zpětný dataprojektor, dataprolektor, flipchart, přípojky na internet. Sál je ideální pro semináře, školení, tréninky, prezenta
ce. Dále nabízí samostatné prostory pro cotfee break mimo konferenční sál včetně
možnosti využití terasy, hotelové zahrady
s grilem a bazénem. K dispozici jsou také
dva salonky, každý pro 30 osob, ideální
pro rodinné oslavy či pracovní obědy.
-

Vzduchoplavba může být originálním dárkem či
naplněním touhy po létání, ale třeba také začát
kem svatební cesty. Věková hranice není nikterak
omezena, děti se však mohou zúčastnit letu jen
za doprovodu rodičů.

Nabízíme malé dobrodružství
a možná dáváme víc.
15
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Malé náméstí 1, 256 01 Benešov
tel.: +420 317 729 113
e-mail: muzeum.institut@iol.cz
http:/íwww.muzeum-umeni-benesov.cz
Otevírací doba:
út, st, pá —ne 10:00
10:00
čt

—

13:00 a 14:00
13:00 a 14:00

—

—

EiOT
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• Kresba a grafika osobností českého
umění 20. století
• Český grafický design 20. století
• Globální vizuální gramatika
• Laboratoř barev a tvarů
ľ_

riK

Tyršova 2063, 256 01 Benešov
tel.: +420 317 724 771
fax: +420 317 724 761
e-mail: hotelatlas @quo-reklama.cz
http://wwwhotel-atlas.cz

16:00 hod.
18:00 hod.

Muzeum nabízí tyto expozice:
• Česká malba dnes
• Současná česká plastika
• Česká a slovenská fotografie
19. a 20. století

_J

J

oderní tříhvězdičkový hotel v srdci Benešova“ nabízí 20 dvoulůžkových
t6X minibar), 6 třílúžkových pokojů a 1 pokoj s bezbariérovým přístupem,
vybavených vlastní koupelnou s WC, TV se satelitním přijmem, telefonem a pří
pojkou na internet.

M

Recepce zajištUje provoz 24 hodin a nabízí sekretářské práce, tax, internet, mož
nost uloženi cennosti v hotelovém trezoru. Dále poskytuje informace o místnich
pamětihodnostech, zprostředkovává účast na kulturních a společenských akcích
v okolí.
Součástí hotelu jsou konferenční prostory pro max. 45 osob vybavené moderní
audiovizuální technikou. Hotelová restaurace s kapacitou 60 mist s oddělenou
kuřáckou a nekuřáckou částí nabízí jídla české i mezinárodní kuchyně. V létě je res
taurace rozšířena o terasu s 20 místy. V budově hotelu se nachází i Hotelový klub
s kapacitou 60 míst pro pořádáni firemních i soukromých večírků a oslav. Hotel má
k dispozici vlastní parkoviště.

Malé náměstí 1, 256 01 Benešov
tel.: ÷420 317 723 419
e-mail: muzeum-podblanicka@quick.cz
http://www.muzeumpodblanjcka.cz

hXi

Zňzovatelem organizace je Středočeský kraj.
Muzeum nabízí tyto expozice:
• Historie města Benešova
Benešov posádkové město 1882 -2002
• Umělci Benešovska 20. století
• Lidové umění Benešovska
—

ecesní dům čp. 74 postavila vletech 1904- 1905 podle projektu Marcela Dusila
Okresní hospodářská záložna v Benešově. V roce 1992 zde byla veřejnosti
zpřístupněna expozice věnovaná dějinám města a okolí, uměleckým památkám
regionu a výtvarníkům, kteří zde působili. Zajímavostí je etnografie. Prezentován je
především lidový oděv a textil, nábytek, podmalby na skle a lidová plastika.

S

Oteviraci doba:
březen prosinec:
—

út

—

so

9:00

—

12:00 a 13:00

—

16:00 hod.
17

ELTSEN spol. s to.
Jana Nohy 1237, 256 01 Benešov
tel.: +420 317 799 961
+420 737 230 297
www.eltsen.cz/)awa
257 44 Netvoříce 46
tel.: +420 317 789 814
e-mail: info@netvorice.cz

MOTOCYKLOVÉ A TECHNICKÉ MUZEUM
Zahradní 64, 257 44 NeWořice
tel.: +420 317 789 606
Otevírací doba:
duben červen:
so ne
červenec srpen: út ne
září řen:
so ne
—

—

—

—

—

—

10:00
10:00
10:00

—

—

—

uzeum v Netvořicich vzniklo
jako městské muzeum v roce
1919 za podpory obce a Spolku rodá
ků z Netvořic a okolí. Původně sídlilo
v domě Čp. 7, v roce 1924 získalo sa
mostatný oblekt, v němž sídlí dodnes.
Muzeum má pozoruhodnou sbírku
týnecké kameniny, dále sbírku užitého
umění a předmětů lidové tvořivosti
mince, medaile, plakety a vyzname
nání.

M

17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.

otocyklové a technické muzeum Netvořice je orientováno vedle motocyklů
(120 kusú) také na automobily, tříkolky, invalidní vozíky, motocykly se sajd
kárem, speciální stabilní motory, současnou produkci značky JAWA, historické
traktory a technicky historické zajímavosti.

M
ľ

(j

—

TOVÁRNÍ MUZEUM JAWA
Konopiště 30, 256 01 Benešov
Otevírací doba:
so ne
duben květen:
úl ne
červen září:
so—ne
říjen:
—

—

—

—

10:00
10:00
10:00

—

—

—

17:00 hod.
17:00 hod,
17:00 hod.

ovární muzeum JAWA Konopiště je zaměřeno na reprezentativní ukázky
z historie značky JAWA, a to jak exponátů tak i historických materiálů, při pou
žiti videoprezentace velkoprostorovou projekcí v českém, anglickém a německém
jazyce. Dalším nosným tématem muzea je historie závodnických úspěchů českých
motocyklových značek ve 20. století.

T

Muzeum sousedi s dvouhvězdičkovým hotelem a restaurací Nová Myslivna.
Restaurant nabizi 400 míst, vinárna 60 míst s tradiční českou i evropskou kuchyní
a zvěřinovými specialitami. Hotel má kapacitu
60 lůžek V třílůžkových, čtyřlůžkových a pěti
lůžkových pokojích. Hosté hotelu mají 50 %
slevu na vstupné v muzeu.

Ubytování:
tel.: +420 317 722 496
fax: +420 317 723 017
www.hotelmyalivna.zde.cz

Otevírací doba:
zímni provoz:

letni provoz:

út pá
Čt, pá
—

so, ne

1000— 15:00 hod.
10:00 12:00 a 13:00 15:00 hod.
10:00 12:00 a 1300— 17:00 hod.
—

—

—
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25742 Krhanice
tel.: +420 317 702 123, +420 317 702 130
e-mali: museum@army.cz
http:JIwwwmilitarymuseum.cz
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Otevírací doba:
červenec, srpen: st— ne 9:00—17:00 hod,
so, ne 10:00—16:00 hod.
červen, září:
ezi obcemi Krhanice a Lešany u Týnce
nad Sázavou se v prostoru bývalých
dělostřeleckých kasáren nachází Od roku
1996 expozice Vojenského technického mu
zea Vojenského historického ústavu Praha.
V současné době ji tvoří více než 350 histo
nckých tanků, kanónů, motocyklů; obrněných,
nákladních a osobních vojenských vozidel
pocházejících z období Od roku 1890 až do
současnosti. Sbírky jsou široké veřejnosti pre
zentovány v sedmi halách, pod šesti přístřeš

M

Provozovatel: Regionální muzeum v Jilovém u Prahy

Otevírací doba:
10:00— 17:00 hod.
so, ne a sv,
duben říjen:
13:00 17:00 hod.
červenec srpen: ut ne
listopad březen: otevřeno pouze pro předem
oblednané skupiny nad 5 osob
—

—

ky a na volném prostranství.
Rozsahem a složením svých sbí
rek, v nichž je zastoupen neje
den světový unikát, se toto mu
zeum řadí mezi nejvýznamnější
evropské instituce svého duhu.

—

—

—

tola sv. Josefa v Dolnim Studeném je jednim
z mnoha dulnich děl významné časti jílov
ského zlatonosného revíru Kocourského žilné
ho pásma. Štola je zakreslena na jedné z nej
starších dochovaných map jílovského revíru
z roku 1730. Není tedy vyloučeno, že těžařské
společnosti, pracující zde v 18. století, pokračo
valy ve starém důlním díle, možná již z doby
předhusitské (nejslavnější obdobi těžby. s vel
kým rozsahem důlních prací, bylo ve 14. století).

S

—
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Florian café restaurant
Masarykovo náměstí 25
254 01 Jtové u Prahy
tel.: +420 241 950 625
÷420241 951 611-3
+420 732 404 068
e-mail: pelisekj@volny.cz
http:flwwwJlorian-jilovecz
-

říjemnou restauraci najdete na
náměstí v Jílovém u Prahy. Otevře
no má Od pondělí do neděle. Kromě
obvyklých služeb vám nabízí možnost
uspořádat oslavy, podnikové akce atd. ve stylu středověku. Během takového veče
ra máte možnost ochutnat lahodné pokrmy ve středověkém stylu stolováni, zapo
slouchat se do tónů dobové hudby, sledovat napínavé souboje statečných rytířů
a tanec urozených dam, přiučit se šermířským technikám, zasoutěžit si ve středo
věkých hrách, obdivovat umění onentáních tanečnic, sledovat vystoupeni kejklířů,
fakíra Či plivaČe ohňů, zatančit si společně se středověkými tanečnicemi nebo
zhlédnout bohatý ohňostroj uvnitř či venku.

P

Další možností je uspořádání dobové hostiny Či banketu, kdy jsou pro vás připra

Masarykovo náměstí 16
254 01 Jtové u Prahy
tel.: ÷420 241 950 791
e-mail: regmuz@cbox.cz
http-Jtwwwmuzeumjilove.cz

Otevírací doba:
září květen:
út
Červen srpen: út
—

—

—

—

ne
ne

9:00
9:00

—

—

12:00 a 13:00
17:00 hod.

—

16:00 hod.

ídlem muzea je histoncká budova zvaná Mince v dolní Části jilovského náměstí.
Gotický dům sloužil do roku 1420 hornímu úřadu, zde královský hormistr vybí
ral od těžařů daně ve zlatě a zlato pro potřeby panovníka také vykupoval. Odtud
bylo důlní podnikání v okolí Jilového řízeno. Regionálni muzeum v Jílovém u Prahy
se věnuje vlastivědné práci pro okres Praha západ (dolní Posázaví, střední Poví
taví) a je současně specializovaným muzeem na těžbu zlata v České republice.

S

—

veny nádherně upravené pokrmy i stylově oblečená obsluha. Můžete se zaposlou

chat do tónů dobové hudby a vychutnat si atmosféu klidu a pohody.
K pořádáni akcí je k dispozici stylový sál s krbem, barem a galerii
kapacitou cca 100 míst.

5
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Společenské centrum TÝNEC
Klusačkova 2. 257 41 Týnec nad Sazavou
teL: +420 777 290 001
e-mail: spolecenske@centrumtynec.cz
http://www.centrumtynec.cz

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
radiční centrum kultury v Posazavi sou
středüje v hístoricke budove divadelní sál,
diskoteku, restauraci, hernu a klub.

T

V sále s kapacitou 600 osob s uceleným tech
nickym zazemím pro vas kvalifikovaný perso
nal zajistí plesy, maturitní zabavy, firemní akce.
seminaře, valné hromady či konference, koncerty a divadelní představení, přednažky a módní přehlídky. Přednosti je kompletní servis na klič včetne zajištění
doprovodných programů.

RESTAURACE

U Kamenné korn‘ěce
Tomáš Belček
tel.: +420 777 011 697
aše prostory v přijemnem historic
kém stylu budovy nabízí útulne
prostředi pro konaní svateb, promocí,
firemních večírků, rautu. banketu, slav
nostních večeří, counfry večeru, taneč
ních zabav nebo jen posezení s hudbou
a tancem. K dispozici je výčep pro
35 osob a restaurace s kapacitou 120 míst. Stejně dobře vás ovšem potěší tradič
ní staročeska kuchyně i vybrané speciality z celeho světa při obědě nebo večeří.

N

Uzavřena zahrada o rozloze 4000 rn nabízí možnost pořadaní koncertu, slavnostnich zahradních party, nedělních posezení při hudbě. patečních tolkových koncertu
nebo jen kratkou relaxaci po hektíckem týdnu při kave v klidnem přírodním zakouti

DISKO CLUB ŠANTÁN
leko club vám nabili páteční a sobotní diskotéky Dl z Prahy od
21 hoď, do 4 hod. Je pro vás připravena výborná muzika, pří
jemna obsluha a bar včetně míchaných napojů. V sobotu vaše oči
navíc potesí topless ta
nečnice, přip. další akce a take
herna-bar, kde zábava nikdy nekončí.
Na vaše přáni můžeme zajistit prak
ticky jakykolí druh zabavy Od tanečnic
a tanečníku strip show, umeleckých
vystoupení až po zname celebrity.
Jsme k dispozici i pro uzavřene spo
lečnosti, firemní vecírky, oslavy

24

NONSTOP-HERNA-BAR ŠANTÁN
ejen hračum je k dispozici bar, výherní auto
maty a společenske hry včetne jukeboxu. Do
našeho nonstop-herna-baru můžete vejít kdykoli
a vždy budete obslouženi.

N
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Masarykovo náměstí 34
251 67 Pyšely
tel.: +420 323 647 344
+420 323 647 218

Hodějovského 48
257 41 Týnec nad Sázavou
tel.: +420 317 701 051
e-mail: lc-tynec@posazavl.com

ľ-*
uzeum v Pyšelích bylo zřízeno
v roce 1937. Hlavním iniciáto
rem byl pan Arnošt Chvojka. Sbírka
byla různorodá a čítala až na tisíc
předmětů. V padesátých letech však
muzeum zaniklo a jeho sbírky byly přemístě
ny do okolních muzei. Snahy o obnoveni
muzea se objevily v 1. pol. 90. let 20. století.
Stálá expozice byla zřízena v prvním patře
domu, který je majetkem obce, a byla zpří
stupněna pro veřejnost 3. listopadu 1996.
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starou

ýnec nad Sázavou má velmi
T
historii. Samo jeho jméno ukazuje,
že na místě, kde se nachází týnecky
hrad, na ostrohovité stráni nad řekou,
bývala v nejstarších dobách osada zatý
néna, tj. opevněná Týnec. Toto obydli

Koncepce obnoveného muzea naváza
la na vlastni charakter původního mu
zea a zaměřila se hlavně na dějiny
obce a blízkého okolí. Z tohoto základu
se odvíjí jednotlivé tématické okruhy.
Muzeum obsahuje tyto Sbírky: archeo
logickou — zde se nacházejí exponáty
dokládající pravěké a středověké osĺdle
ní, numismatickou, národopisnou, sbír
ku o historii obce archiválie, fotografie
a sbírku věnovanou zdejšímu rodáku
a velké osobnosti, protesoru, přírodo
vědci a fílozotu Emanuelu Rádlovi. Et
nografická sbírka obsahuje hodně darů
Od občanů obce a zčásti také vrácené
sbírky z bývalého pyšelského muzea
uložené v říčanském muzeu.

—

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 při výzkumu v roce 1969. Měl jen
kůlovou konstrukci a pocházel asi z 11. století. Na
jeho místě vznikl na přelomu 12. a 13. století ka
menný románský palác a u něho později obranná
hranolová věž při rotundě. Qnes je v budově palá
ce umístěno Městské muzeum s expozici týnecké
kameniny, jejíž výrobou byla obec v letech 1791
1866 proslutá.

—

-

Otevírací doba:
duben zaři:
—

Otevírací doba:
duben říjen:
—

út

—

ne

10:00

—

12:00 a 13:00

—

17:00 hod.

pá
so

10:00
10:00

—

—

12:00 a 13:00
12:00 a 13:00

—

—

15:00 hod.
16:00 hod.
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Ing. Fr. Janečka 511
257 41 Týnec nad Sázavou
tel.: +420317701 397
+420 777 290 030
e-mail: hotel-nadrekoU@ posazavi.com
nemec.mira@worldonlifle.CZ
http:IIwww.pOSaZaVi.COmlhOtelnadtekou

‘
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VODÁCKÉ A TURISTICKÉ CENTRUM
Bisporl s.r.o., Ing. Fr. Janečka 511
257 41 Tynec nad Sázavou
tel.: +420 317 701 460, 704, 907, 908
fax: +420 317 704 960
e-mail: info@bisport.cz
http://www.bisport.cz

Horská kola
• široká nabídka cyklotras v nejbližším okoli centra
• kvalitní horska kola i celoodpružena

Pizzerie
• příjemné posezení s výhledem na řeku
• originální pizza pec na dřevo
• pizzy mnoha duhů
• Široká paleta minutkových jídel a salátů
• výběr italských i českých vin
• svatby promoce, společenské akce

Vodácká půjčovna
• na tydenní dovolenou doprava zdarma Sazava, Vltava. Lužnice.
Ohře. Berounka. Otava
• nejhezčí peřele od dveří našeho centra
• zvýhodněné jednodenní zapulčeni kompletního vybaveni
• stabilní nerozbitné polyetylenové kánoe
• denně čerstvé informace o vodním stavu, mapy. kilometraže,
video o trase
• milý a osobni přistup k hostum
—

Hotel
• 14 lůžek ve dvoulůžkových
pokojích s možností přistýlky
• možnost celodenního stravo
vání
• společenská místnost
• zajištěni školení a seminářů
• catenngové služby i ve vašich
prostorách

Fu

Sportovní programy
• na kole, pešky nebo po vodě udojím Sázavy
• nabídka pro cestovní kanceláře a školy
• tymove akce pro firemni kolektivy
• vylety pro rodiny a male skupiny
• profesionálni mladí pruvodci
• kvalitní vybaveni a zališténi záruka bezpečnosti
—

—.‚‘,.j
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Čerčany Týnec nad Sázavou
Týnec nad Sázavou Pikovice
-

-

14,2 km
15,9 km

KONTAKTY;
Homolka
tet.: +420 317 779
Stará hospoda
tel.. +420 604 595
Nad Rekou
tel.: +420 317 701
Bispod
tet. +420 317 701
Kameňák
tei. +420 224 282
Stará pošla
tal.: +420 602 690
U Vemenače
let.: +420 241 952

NL
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Zámek Ostředek, 257 24 Chocerady
tel.: +420 317 795 430
Národní památkový ústav
správa kláštera v Sázavě
285 06 Sázava 72
tel.: +420 327 321 177
e-mail: sazava@stc.npu.cz
http:Uwww.StC.npu.CZ

Otevřeno po telefonické domluvě.
arokní zámek z roku 1739 je dnes účelově
využitý. Nacházi se zde rodná světnička
básníka Svatopluka Čecha s expozicí o jeho
životě a díle.

B

lášter byl založen v roce 1032 knížetem
Oldřichem a poustevníkem Prokopem. Na
chází se zde expozice Staroslověnská Sázavafl.
Součástí prohlidky je barokní refektář a kapitulní
síň s nástěnnými malbami ze 14. stoleti. Můžete si
prohlédnout barokní kostel zasvěcený svatému
Prokopovi a pod ním kryptu s relikvií Sv. Prokopa.
V severní zahradě kláštera se nachází odkryté
základy kostela Sv. Kříže z 11. století.

K

Otevírací doba:
duben, říjen:
květen, srpen:
září:

so ane
út ne
út ne
—

—

9:00
9:00
9:00

—

—

—

12:00 a 13:00
12:00 a 13:00
12:00 a 13:00

rií O\ —
—

—

—

16:00 hod.
18:00 hod.
17:00 hod.

Muzeum Antonína Dvořáka
Expozice Památník Josefa Suka
257 48 Křečovice 3
tel.:
+420 317 741 308
telit aX: +420 224 923 363
Otevírací doba:
út ne
10:00 17:00 hod.
po
dle dohody
—

udební skladatel a houslista Josef Suk se narodil 4. ledna 1874
v Křečovicích u Sedlčan v usedlosti, kterou nechal postavit roku 1895 jeho
otec, dlouholetý křečovický učitel, ředitel Školy a varhaník.
Památník Josefa Suka v Křečovicích přibližuje
v původním interiérovém zařízeni tvůrčí i lidské
osudy Josefa Suka. Jsou zde vystaveny doku
menty k jednotlivým fázím jeho skladatelského
vývoje, včetně působeni v Českém kvartetu.
Expozice obsahuje původní nábytek, obrazy,
Sukův klavír zn. Búsendorfer i osobní předměty.
Dokumentována je aktivita skladatelská i práce
v Českém kvartetu. Památník vznikl po Sukově
smrti 29. května 1935. Roku 1951 předala rodina
objekt státu.
33
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU
Sport-S, s.r.o., Václavské nám, 46. 11000 Praha 1
tel.: +420 296 301 680, 90, +420 777 263 424
fax: +420 296 301 697
e-mail: praha@sport-S.CZ
http:Uwww.sport-S.CZ
Od dubna kontakty rovněž ve Sportareálu Samopše:
tel.: +420 327 321 938
fax: ÷420 327 321 917
e-mail: outdoor@sport-S.cz

LP

reál, který v sezoně
nikdy nespí“, najdete na
pravém břehu řeky Sázavy
u vesničky Samopše jen
GO km Od Prahy. Nabizí poby
v a sportovní programy pro
jednotlivce, rodiny. skupiny,
skolní třídy i firemní kolektivy
v krásném prostředí.

A

• v provozu březen až říjen
• ubytování ve 2 až 4 lůžkových pokojích
se společným sociálním zařízením
• max kapacita 300 lůžek
• Ubytování ve stanech
• restaurace, iidelna, klubovny
• rauty, pikniky, diskotéky, country večery
• autobusové výlety do okolí
• transfer do Prahy včetně letiště
• fotbalové hřiště. 2 volejbalové kurty, plážový volejbal, basketbal, říční plovárna
• pujčovna sportovního vybavení

Přijeďte na den, víkend, dovolenou Či prázdniny. Vyzkoušejte známé í nové sporty
pod vedením zkušených sportovních instruktorů.

• paragliding
• lukostřelba
• lezení
• horská kola
• jízda na koních
• noční rafting
• stavba vorů
• lanové dráhy
• orientační a akční hry
• a mnohé další
•
•
•
•
•

O

semináře
školeni
týmová spolupráce
programy pro školy
dětské tábory

Přijeďte i vy prožit dobrodružství, na které se nezapomíná.
34
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PARKHOTEL ČESKÝ ŠTERNBERK sto.
257 27 Český Šternberk 46
tel.: +420317855168
tax: +420 317 855 108
e-mail: sts.parkhotel@iol.cz
http:flwww.parkhoteldt.cz

257 27 Český Šternberk 1
tel.: +420 317 855 101, +420 317 855 166
e-mail: hradcs@iol.cz
http:Uwww.hradceskysternberk.cz
Otevírací doba:
so, ne, sv,
duben, řen:
út ne
květen, žáh:
út ne
červen, červenec, srpen:
leden, únor, březen, listopad, prosinec:
—

—

9:00 17:00 hod.
9:00 17:00 hod.
9:00 18:00 hod.
na objednávku

EhXii

—

—

otel se nachází v údolí řeky Sázavy, přímo naproti hradu Český Štemberk.
Kapacita hotelu je 9 dvoulůžkových a 9 třílůžkových pokojů, s WC a sprchou
na každém pokoli, z toho je 8 pokojů s výhledem na hrad. Přímo v hotelu je resI urace s barem, tanečním parketem a kulečníkem. K dispozici jsou dále tři konfe
enční místnosti s kapacitou 60, 15 a 15 osob, včetně potřebného technického
vybavení. Pro využiti volného času jsou v přilehlém parku dva antukové kurty. Dále
íe možné pořádat vodácké výlety na kánoích po řece Sázavě nebo výlety na kolech
po vyznačených cyklistických stezkách.

H

—

nad každý návštěvník Posázaví si prohlédl tento pěkný gotický hrad a seznámil
se s jeho historií. Hrad byl založen okolo toku 1241 na vysokém skalnatém ost
rohu nad řekou Sázavou Zdeslavem z rodu Divišovců. Pojmenoval jej podle svého
erbovního znamení, zlaté hvězdy, Sternberg. Pozdně gotická přestavba vzhled
hradu pozměnila. Prohlídková trasa vede pat
nácti místnoslmi, vesměs bohatě vybavenými
\‘
‘ stylovým nábytkem, obrazy a koberci. Návštěvnik si zde může prohlédnout jedinečnou sbírku
mědirytin ze 17. století a rozmanitých filigrán
ních předmětů, obrázkový rodokmen, sbírku
historických střelných a sečných zbraní, umě
leckého porcelánu a loveckých trofejí a mnoho
dalších zajímavostí. V sezóně sem proudí tisíce
turistů také turistickými a cyklistickými trasami.
Dnes je hrad ve vlastnictví rodu Sternbergů.

S

Hradní restaurace na hradě Český Šternberk nabízí možnost uspořádání dobových
hostin včetně programu plného rytířů, kejklířů, tanečnic, fakírů a píivačů ohně.

.

1

V parku před hotelem je možné
pořádat svatební obřady nebe za
hradní party.

I

P
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JXI
V Hájku 307, 285 09 Kácov
tel.: +420 317 851 471
faX: +420 317 851 484
e-mail: management@sport-hotel.cz
rezervace@sport-hotel.cz
http://www.spOrt-hOtel.CZ

-‘L

LfLJrnL
Tjchonice 15
257 63 Trhový Štěpánov
let.:
+420 602 363 884
+420 777 696 776
tel/fax.: +420 317 851 504
e-mail: info@licometsko.com
http:Uwww.licomersko.corn
alebný ranč se nachází
v rekreační oblastí Posázaví
3 km nad obci Kácov. Je dobře
dostupný z Prahy po dálnici Dl.

M

oderní tříhvězdičkový hotel s vlastním
parkovištěm se nachází asi 55 km
jihovýchodně Od Prahy mezi obcemi
Tichonice a Kácov. Obklopeni lesem, něko
lik metrů Od řeky Sázavy, najdete vše, co
potřebujete k prožití příjemné dovolené,
k zajištění pracovních či společenských
setkání, případně ke školení.

M

Hotelový objekt nabízí 20 dvoulůžkových pokojů, 2 Čtyř
lůžkové pokoje a 3 apartmány vybavené vlastní koupel
nou 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 stra
vovat se 90- 100 osob. Po příjemném obědě či večeři je
možné strávit čas v baru nebo v cukrárně.

Ranč má k dispozici zhruba 60 ha pastvin, na kterých se prohánějí koně a popá
sají se krávy herefordského plemene. Zaměřuje se na kvalitní chov koní s pas
tvním odchovem hříbat. Areál nabízí možnost ustájení koní v boxech i ve volné
stáji. Pro trénink je zde k dispozici písková jízdárna i krytá osvětlená hala pro
zimní období či špatné počasí. Pro výcvik mladých koni a jezdců je využívána
tzv. Parelliho metoda. Vedle možnosti ustájení a tréninku koni nabízí ranč turis
tické vyjížďky do matebné okolní přírody, jezdecké kurzy pro začátečníky, krou
zek pro děti. Pořádají se zde také distanční závody.
Zajemcum nabízí areál krátkodobé i dlouhodobé ubytování v apartmánech s pří
slušenstvím, či v samostatných pokojích. Pro hosty je na objednávku k dispozi
ci domácí vinárna nebo kryté ohniště vhodné pro grilováni. Okolní lesnatá kraji
na přímo vybizi k pěší turistice nebo projížďce na horském kole. Pro náročnější
je možné zajistit vyhlídkové lety či lukostřelbu.

Aktivní odpočinek nabízí venkov
ní 25 metrový bazén s umělým
osvětlením i s dětským brouzda
lištěm, 2 tenisové kurty s umělým
povrchem a osvětlením, 2 volej
balové kurty s umělým povr
chem, travnaté fotbalové hřiště,
hřiště na basketbal, zahrát si
můžete minigolf nebo stolní tenis.
K dispozici je také sauna a masá
že, zapůjčit si můžete horská
kola.
39

Zamecká restaurace U Blanických rytířu
Zámek 1, 258 01 Vlašim
tel.: +420 317 842 338, +420 724 375 478
e-mail: blanicthrytiri@seznam.cz
http:/íwww.ublanickychtytjru.cz

Zamek 1, 258 01 Vlašim
tel.: +420 317 842 927
+420 317 842 480
e-mail: muzeum-vlasim@iol.cz
http://wwwmuzeumpodblanicka.cz

amecka restaurace U Blanických
rytiřu je přilemným místem k poseze
ni primo v prostorach zámku Vlasim.
vystaveneho na místě gotickeho hradu
z roku 1303. Zámek je obklopen rozsah
lým parkem založeným roku 1775, v němz se dodnes dochovalo několik z mnoha
historických staveb —Čínsky pavilon, umela zricenina, socha Samsona a tři mohut
ne pseudogoticke brany.

Z

Zřizovatelem organizace te Středo
český kraj.

amek ve Vlasimi, původně středověký hrad připominaný v písemných prame
nech k toku 1318, se v roce 1988 stal hlavním sídlem okresního muzea. Po
zrušeni okresních úřadů se muzeum přejmenovalo na Muzeum Podblanicka, ktere
sídli v severním a zapadnim křídle vlasimskeho zámku. Vlastivědná expozice
Podblanicka prezentuje archeologicke nálezy a ukazky fauny a tlóry. Je zde výsta
va „Zrcadlo minulostť, představujicí pruřez bohatym sbirkovým fondem Muzea
Podblanicka. Nalezneme zde take expozici loveckeho a sportovního střelectvi,
která vznikla ve spolupraci se společností Sellier 8 Bellot. a.s. Expozici vhodne
doplňuji preparovane trofeje exotických zviřat.

Z

Otevírací doba:
březen prosinec:
—

Restaurace se nachazi V přizemí zamku a je propojena s prijemnou a útulnou kavar
nou a letní zahradkou. V restauraci i kavarne je možno sí vybrat z bohate nabídky
pokrmů české i mezinarodni kuchyně. K restauraci patři dva Salonky, vhodno pro
pořádaní oslav a jinych spolecenských akci pro vasi rodinu i obchodní partnery
Hned v sousedstvi restaurace je k dispozici tradicni pivnice s veíkoplosnou obra
zovkou. V suterenu zámku se nachazi kiub Ponorka kde si muzete každý večer
vychutnat „podvodnň atmosferu plnou dobré hudby.
Těsíme se na vasi navstevu‘

ut

—

ne

9:00

—

1200 a 13.00

—

16:00 hod.
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CURÁNCAÁ KRAJINNÁ

( hraněna

POtD
257 06 Louňovice pod Blaníkem 16
tel.: ÷420317852658
http:/Iwww.nm.cz

krajinná oblast byla vyhlášena v roce
1981 z důvodu ochrany typické středočeské
krajiny, jejíž ustředni dominantou je bájná hora
t3lanik. Páteř oblasti tvoři řeka Blanice s plně
;‘achovalým ekosystémem toku a luční nivou.
(HKO Blaník představule mozaiku lesních celku,
poli a luk zpestřených alejemi a další rozptýlenou
zelení, protkanou potoky S přirodovědně cennými
rybníky. Do této krajiny je citlivě začleněna zástav
ba obcí s četnými historickými památkami.
._

Otevírací doba:
denně
květen září;
10:00 12:00 a 14:00 16:00 hod.
—

—

souvislosti

—

klášterem premon

s
rvní písemný záznam pochází z roku 1149 v
strátek, zatoženém v tzv. Měsíčním údolí. Louňovický klášter rozbořili roku 1420
P
táboří, kteří pak ovládali celou oblast. Archeologickým výzkumům historie kláštera je

také věnována expozice muzea, kterou v objektu zámku zpřístupnilo roku 1981
Národní muzeum. Roku 1982 byl při rekonstrukci objektu odkryt pás sgrafitové
Omítky obsahující kresbu se zajímavým poje
tím scény po biblické potopě. Nad bosáží
vstupniho portálu se nachází znak arcibisku
pi lako připomínka období, kdy byl zámek
V jelich vlastnictví. Zámek je také rodištěm
hudebního skladatele Jana Dismase Zelenky
(1679- 1745). Dáte se zde nachází expozice
KNejstarši dějiny Louňovic pod Blaníkem“
a expozice „Včelařstvĺ“

o pravěkém osídleni

Blaníku Svědči zbytky halštatsko-laténského sídliště na vrcho
lu Velkého Blaníku s pozůstatky valů. Hradiště zaniklo, a teprve na počátku
15. století je na Blaniku připomínán hrad. Stranou pozornosti nezůstal ani Malý
Blaník, kde patrně v 15. století existoval pod vrcholem zděný Objekt. Nynější pozu
statky polygonální pozdně barokni kaple Sv. Máří Magdalény pocházejí z poloviny
18. století.

ROZHLEDNA NA VELKÉM BLANÍKU

Na Velkém Blaníku v nadmořské výšce 638 m se nachází dřevěná krytá věž vyso
ká 29.5 m. Pochází z let 1939 1941, kdy ji nechal postavit Klub českých turistu.
-

Oteviraci doba rozhledny:
duben záři:
denně
hjen
březen:
so, ne,
—

—

42

Sv.

10:00
10:00

—

—

17:00 hod.
16:00 hod.
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ZO ČSOP Benešov
Mendelova 131, 25601 Benešov
tel.: ÷420 317 704 113
÷420 604 120 158
e-mail: csop.benesov@seznam.cz

MAKROFAKT sto.
257 09 Pravonín 44
tel.: ÷420 317 852 459
fax: ÷420 317 852 422
e-mail: makrofakt@makrOfakt.CZ
http://www.makrotakt.Cz

aučná stezka Historie a příroda Konopištkého zámeckého parku poskytuje
zakladní údaje o vývoji a Stavu parku a jeho nejzajímavějších místech. Areál
parku (340 ha) si lze po dvou trasách, které určuje dvanáct informačních tabuli,
rohlédnout pěšky, na kole a z větší časti je přístupný í tělesně postiženým obča
num na invalidním vozíku. Kratší trasa je zaměřena na nejbližší okolí zámku navr
žené v italském barokním stylu a měří asi 2 km. Delší trasa návštěvníky provede
i odlehlejšími krajinářskými partiemi parku v délce 7 km, Významnou charakteristi
kou parku je Zámecký rybník O ploše 20,6 ha a Růžová zahrada se skleníky zalo
zená v roce 1898 vídeňským zahradníkem Karlem Mčssnerem.

N

ii,

kolií středisko Makrofaktu v Pravoníně
splňuje nejnáročnější kritéria svým
technickym vybavením a zázemím. Je
často využíváno významnými společnost
mi v ČR, právě pro tyto své přednosti. Vý
hodou je velmi dobrá dostupnost v rámci
území ČR. Zajištění stravování a občer
stvení po celý den v zajímavě řešených
prostorách je samozřejmostí. Ubytování je
řešeno přímo v budově formou apartmánu
a je možně ho využit i mimo pořádaná
školení.

S

ŽOLE OtCLF
Šternberská 158, 25726 Divišov
tel.: ÷420 317 855 224
e-mail: muzeum.divisov@chopos.cz
http:Iiwww.chopos.cz

I

Z

idovské osídlení vzniklo v Divišově před rokem 1685. Synagoga, ve které se
muzeum nachází, byla postavena v 1. polovině 19. století v pozdně klasicist
ním stylu s apsidou. Na rekonstrukci budovy, která byla ukončena na podzim roku
2004, se finančně podĺlela také Evropská unie. Expozice mapující život židovskéosídlení v regionu byla vybudována ve spolupráci svazku obci CHOPOS. obce
Divišov, Židovského muzea v Praze a Muzea Podblanicka ve Vtašimi. Vstupní část
ho
expozice je věnována průběhu rozsáhlého projektu rekonstrukce drobných sakrál
ntch objektů na území svazku obcí CHOPOS.
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Pomoc pro vás
HASIČI
150

SANITKA
155

POLICIE
158

TÍSŇOVĚ
VOLÁNI
112

Sos
Lékařská pohotovost tel.: +420 317 756 485, 317 726 555, 317 756 322
Informace o lékárně s pohotovostní službou tel.: +420 317 756 322
Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově tel.: ÷420 317 756 111

Pomoc pro vaše mazlíčky
Veterinární ordinace
MVDr. MICHAL ŠINDELÁŘ
Mrač 170, 25721 Poříčí nad Sázavou
tel.: ÷420317 779 298, ÷420 776 100 593
Máme k dispozici kompletní laboratoř, sono,
Zámek 1, 257 65 Čechtice
tel.; +420 317 853 157, +420 317 842 927
e-mail: muzeum-vlasim@iol.cz
http://www.muzeumpodblanicka.cz

Pomoc pro váš automobil
VEROLD Benešov, spol. s r.o.
Na Červených vrškách 1490
256 01 Benešov
Servis tel.: ÷420 317 723 411
e-mail: veroldbn@lpa.anet.cz

Zřizovatelem organizace je Středočeský kraj.
Otevírací doba:
duben záři;
—

pouze na písemnou či telefonickou objednávku

OAMK
JE

ven jako dvoukřídlá budova, hlavní dvoupatrová část má téměr čtvercový pudorys
a přiléhá k ní nižší patrové obdélné křídlo s arkádovou chodbou na nádvoří Na jižní

Crt

Expozice Podblanického muzea, které o zámeček pečuje, je věnována í dalším hu
debním velikánům, kteří v pruběhu staletí v regionu působili (Jan Dismas Zelenka,
Jan Jeník z Bratříc, Josef Leopold Dukát, Zdeněk Fibich, Josef Suk nebo Richard
Wagner, který pobýval v Pravoníně).

Cyklosport NOVOTNÝ
Jílovská 262
257 41 Týnec nad Sázavou
tel.: ÷420 317 701 623

«

straně doplňuje celý komplex hospodařská budova

Y

-

-

-

-

Pomoc pro vaše kolo
‚

Otevírací doba servisu:
po pá
7:00 17:00 hod.
so
9:00 12:00 hod.

SERVIS 24 hodin ÚAMK tel.: 1230

arokni zámeček, který dnes tvoří dominantu obce, byl postaven na místě
B puvodni tvrze Oneše Tluksy ze Lhotic ze 14. století V 16. století patřit Janovi
a humu Ružkovým, po kterých ves i zameček přijaly mono Obtekl zámku je posta

Vletech 1835- 1844 patřil zámeček Františku Smetanovi, otci hudebního sklada
tele Bedřicha Smetany. Sám Smetana sem často zajíždél a čerpal zde náměty pro
svá hudební dila. Z tohoto důvodu je zdelší expozice, zpřístupněná v roce 1984.
věnována počátkům Smetanovy tvorby Slavného skladatele připomíná také busta
nad vchodem zámku odO. Španiela aj. Gočára z roku 1924 a dva klavíry, na které
sám hrávat. Jeden klavír pochází z Jabkenic, na druhý hrál v nedalekých
Čechticích.

Otevírací doba:
po. pá
16:00. 18:30 hod.
so a ne
po telefonické domluvě
rentgen, laser.

Otevírací doba servisu:
po, út. St. pá
9:00 12:00 hod.
13:00 18:00 hod.
50
9:00- 12:00 hod.
-

-

%P*NT Krupička
Na Bezděkově 2005
256 01 Benešov
tel.: +420 317 723 627
÷420 603 180 620

Otevírací doba servisu:
po pá
9:00 17:00 hod.
So
6:00 12:00 hod.

Cyklo Švec
Na Potoce 225
258 01 Vlašim
tel.: ÷420 317 844 116
+420317 842 418

Otevírací doba servisu:
po- pá
9:00 12:00 hod.
13:00 17:00 hod.
So
8:30- 11:30 hod.

VELO FOX
Dr. E. Beneše 159
257 51 Bystřice
tel.: +420317793416

Otevírací doba servisu:
po- pá
10:00 17:00 hod.
So
9:00-11:30 hod.

Prodej a opravy horských kol
Čerčanská 112, 257 21 Poříčí nad Sázavou
tel.: ÷420 317779 934

Otevírací doba servisu:
po pá
9:00 12:00 hod.
13:00 17:00 hod.
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Joprava

wwwjizdnirady.cz

Jízdní řády autobusů

tel.: ÷420 317 721 395

jízdní řády vlaků

tel.: ÷420 317 757 428

-

-
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INFORMAČNI CENTRA
Informační centrum Benešov
Malé náměstí 1700, 25601 Benešov
tel/fax: +420 317 726 004
e-mail: ic-benesov@ posazavl,com
Informační centrum Čerčany
Sokolská 28, 257 22 ČmČiny
tel.: +420 317 776 154
e-mail: info@cercany.cz
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Informační centrum Jn,n,il*tň
Zámek Jemniště I, 257 Cl Puelupe.a
tel.: +420 317 796 575
fax: +420 317 796 576
e-mail: ic-jomnisteOposninv‘ isu
u
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.‘86 0“ Sila,e

Informační centrum
Český Šternberk
Český Šternberk 27
257 26 Český Šfernhork
tel.: +420 317 855 046
faX: +420 317 855 049
e-mail: ic-stern6erkkposa,avi om

Informační centrum Jilovi
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254 01 Jílové u Prahy
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