INFORMATIECENTRA
lnformatiecentrum Benešov
Malé náměstí 1700, 25601 Benešov
tel/tax: +420 317 726 004
e-mail: ic-benesov@ poaazavi.com
lnformattecentrum Čerčany
Sokolská 28, 257 22 Čerčany
tel.: +420 317 776 154
e-mail: info@cercany.cz
lnformatiecentrum
Český Šternberk
257 26 Český Šternberk 27
tel.: +420 317 855 046
fax: +420 317 855 049
e-mail: ic-aternberk@ posazavkcom
lnformattecentrum Jemniště
Zámek Jemniétě 1, 257 01 Postupice
tet.: +420 317 796 575
tax: +420 317 796 576
e-mail: ic-jemniste@ posazavi.com
lnformattecentrum
Jílové u Prahy
Mesarykovo náměstí 194
254 01 Jílově u Prahy
tet.: +420 241 952 257
e-mail: icentwm@jilove.cz
Intormatiecentrum Kouřím
Mírové náměstí 1,281 61 Kouřim
tel/tax: +420 321 784 004
e-mail: ic.kourim@atlas.cz
lnformattecentrum
Kutná Hora
Palackého náměstí 377
284 01 Kutná Hora
tel.: +420 327 512 378
e-mail: intocentrum@kh.cz
Informatiecentrum
van de Régio Lada
Masarykovo náměstí 83
251 01 Řičany
tel.: +420 323 618 142
e-mail: litka.bahenska@ricany.cz
lntormatiecentrum
Ledeč nad Sázavou
Husovo náměstí 60
584 01 Ledeč nad Sázavou
tel.: +420 569 721 471
tax: +420 569 721 507
e-mail: is@ledec-net.cz
Informattecentrum
Louňovtce pod Blanikem
Zámek 1
257 06 Louňovice pod Blaníkem
e-mail: ic-lounovice @ posazavi.com

lnformetlecentrum Neveklovsko
náměstí Jana Heřmana 83
257 56 Neveklov
tel/fas: +420 317 741 207
e-mail: info.neveklov@seznam.cz

Websltes van do Trndltiortsrlr, lovit lirtisctis‘ rti(Jíl) POSAZAVÍ

lnformattecentrum Podbtantcko
Plátenikova 264, 258 01 Vlašim
tel/tas: +420 317 847 847
e-mail: office@vlasim-into,cz
e-mail: ic-vlasim@posazavi.com
lntormatiecentrum Sázava
Náměstí Voskovce a Wericha 280
285 06 Sázava
tel.: +420 327 320 763
e-mail: intocentrum@mestosazava.cz
Regtonaal tnformattecentrum
Sedtčany
nám TGM 32, 264 80 Sedlčany
tet.: +420 318 822 742
fax: +420 3t8 875 666
e-mail: mu@sedlcany.cz
lntormatlecentrum
Sedlec Prčtce
Vítkovo náměstí 69
25792 Sedlec Prčice
tel ítas: +420 317 834 328
e-mail: intoops@ceskymeran.cz
-

-

lnformatiecentrum
Týnec nad Sázavou
K Nákli 404
257 41 Týnec nad Sázavou
tel.: +420317701 923
e-mail: ic-tynec @ posazavi.com
lntormatiecentrum
Uhl ířské Janovice
Pečírkova 168
285 04 Uhlířské Janovice
lel.Itas: +420 327 542 197
e-mail: kic@uhllan.cz

Actueel uit de regio, Kalender ovonemonlon, Lnien korman. F4štflflssM,
Sportvissen ot Act;eve ontspanning dat zi)n slechu cukalo benarrvngen VSI) srstMI
eken op internetsiles van de regio Posázavi
-

Katender van culturele, teestekike, sportieve ni) ats iunusonmnl tnwlo.k)e ar Nes in
de regio zijn van een intelligent zoekprogramma voouiilri. flsluurlltk kurd u stok hal
regelmatig toesturen van intormatie op uw e-mail npviagsn. Pnrmla netrsla ven dli
web zijn rubheken voor tietsers en wandelaars. Wh bieden do cnnrplale dembssM
van fiets- en wandelpaden, die u in aparte overzichtnn 01) do/o vana kurii vlndn orl
zeli een uitstapje bedenken. U geel I eenvoudig het hegru en elnde suit de «rule ott
de Iengte die u ongeveer menst at te leggen en don wachl U 01) hol vorlririnsrnnn
bod. Systeem biedt ook automatisch bezwnswaarditltmdon lengs to,n Cong, huso
ca-aangelegenheden ot inf ormatiecentra, waarlangs ti loopt ot kotvi 1-en indete bl
zondere rubriek is die van de Actieve ontspanning Hier kant u non wooknnctj‘ oIii*
hele vakantie voorbereiden ot zelťs reserveren. Op grond ven hosctvktsnre italnthe
sis kunt u uw vrtls tild naar eigen wens nvollen Probnsr hot zeli op rti;r, woh,iln‘r,

I
RADIO SLANÍK modlete partner
van do lrnicllllonele Ioorlailactin reglo Posáznvu
-

Informatiecentrum Votice
Komenského náměsti 177
259 01 Votice
tel/tax: +420 317 830 159
e-mail: infocentrum @ mesto-votice.cz
lntormattecentrum
Zruč nad Sázavou
náměstí MUDr. Josefa Svobody 60
285 22 Zruč nad Sázavou
tel.: +420 327 531 572
e-mail: intocentrum@mesto-zruc.cz
lntormatiecentrum Želtvka
25768 Dolní Kralovice
tel.: +420 317 856 369
e-mail: into@zelivka.cz

Iluirtio itt ANIK kunfll u kn Mstrtrrr oo lunt)
lroquoritsr‘ ti‘, I lvi I MttIIeIlofSrl

S
HQKAK
‘i,-,‚.
‘i_l..,‚

ltotunn.,o

Garant vaor solili.. PuStavI opy

WII.II Jenin4lě I, iiI?
tni .420 SI? TIN) 5B, tu. .4.10 si, lUn t?fl
amal tlrioOponlevi Cr
‘fnm pnrseflvi Cren

0$)

01 Postupme

n..s co Solo loto lNaki%me en$wM l,*5gevI ope uittiirniniitor,:erntra vart
ir‘ 105JH‘ PO#AflVt c «w1e dHIIsOiWw cafl 1ml pvojmi
loldssiy S *slwiten Mn.aryknve riáUležl 250. i‘ratte I
VorInttog MANS
Qsatrns‘lm i..wwklng MMsaIev Masak. Pavel I inkas
hodit Ii. Pesarem ‘mnn
U)I‘jevan

Kupe.k.
let

1,1

“.m)jy l‘WN*b
fla III

tavJ?,

.4.‘‘ i

l)emgri
Unleimv

Ifl I0, a-mad brxakrm$ntrrtas)gnslt:hopov

Cl

TSJECÁISCHE REPUBLIEK

Ceská republika

-•

*1!. eJI

iJ

VJ

I

JJ1]

RODE COMPAGNIE
Jaroslav Pelisek
Zamek Jemniste 1 257 01 Postupicc

tel.: ÷420 602 875 721
e-mail: pelisekj@volny.cz
http:/iwww.kumpanie.cz
lIc programma s von ona aanbod kunnnn wh op een possendo wijze met elkaar kunstzinnig combinercn en zoduendo cen programmacomOos.tio saloon
stehen, dat dan op cen burch, kasteel ot fl cen stod van onze rnqio door ona kan

A

worden iiilgovoerd Gedurende hot hele cor íjoor verzorgen wi voorstellingen voor
s ochtends. s middags, 5 avonds ot s nachts. ot cen complete cutturele actie In

hislorische stul, to kle7en vanaf de tijd van
oude Romeinen tot aan de 20ste eeuw

Aangeboden acties:

r

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fcestelijke optochten
mj,iokconcerten van cen bepaald tildpcrk
concerten van folkgroepen en musilo
optredons van dansgroopen
optredo‘s van historischo scherrnkunat
voorstellingcn van kleine toneelgroepen
optrodens van goochelaars en vuurvreters
voorstollingen van marionottenspelers
demonstraties van oude ambachten
historische markten
shows van koude on vuurwopens
riddertoernooion un sloekspelen op ot zon

der paarden
• niiddeleouwse tolterkomer

• volkeniurs, presentatle van roofdiorcii

• schiitschielen met boog en handboog
• vcr,orgerr van hankuts on íeeslmalon
• vcluRverk en vucirettecten

r
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• verhutir van historlsche kostuums on mh

loire techniek
• toc:hnschr- ví ízorying van culturelo OCtlOS

KASTEEL JEMNIŠTĚ
Zámek Jemniště 1, 257 01 Postupice
teL: +420 317 796 212
e-mail: zamek@jemniste.cz
http:flwww.jemniste.cz
heeft František Adam Trauttmansdorff aan de bekende Tsjechische archi
F. M. Kaňka opgedragen om een kasteel aan te leggen, dat aan zijn positie
Ivanntect1720
een voornaamste edelman recht zou doen, Dit kasteel Is een typlsche adellíjke
zetel uit de tijd van culminerend barok, opgesierd door de beate kunstenaars van
dle tijd zoals M. B. Braun, V. V. Reiner of F A. Schelfler. In 1866 Is het Landgoed
van Jemniště door Zdeněk graaf Sternberg gekocht en de leden van het Huis der
Sternberga woonden in het kasteet tot 1943. Na moeilijke ooilog- en naoorlogse
iaren is sinds 1995 het kasteel Jemniště opnieuw In eigendom van de familie
Sternberg.
De rondleiding in het kasteel loopt door historisch ingerichte interieurs, waar mon
verzamelingen van de familie Sternberg kan bewonderen, en eindigt In de H.
Jozefkapel. Van de historische vertrekken kan mon gebwIk maken voor otanis
eren van bruilottsfeesten, concerten. gaa-ayonden, veijaardagfeesten en ovenge
festiviteiten.
Kasteel Is door een pittoresk park omgeven in de Engelse stul, waar zeldzame
boom- en struiksoorten alsook planten to bewonderen zun, op een rotstuintje of hej-.
develd, met een mooi wandelpaadje rond meertjes met siertke watervogels.
Kasteelcafetaria nodigt uit om even bij een kopie Iekkere koffie uit te rusten.

Kasteel bevindt zich ca. 50 km ten
zuiden van Praag, 10 km van
Benešov In de nchting van VIašim.
Een parkeerplaats voor bussen en
personenwagens Is ter beschikking.
Een nieuwtje zun de nachtelijke rondleidingen in het kasteet on rondleidingen In de
winterperiode voor de vooraf aangernelde groepen.

Openlngstijden jaar
januari- maart:
apnl, mei:
juni:
juli, augustus:
september, oktober:
november, december
-

2005
slechts op atspraak vooraf
za, zo, feestd.
dagelijks behalve maandag
dagelijksbehalve maandag
za, zo, feestd.
slechts op afspraak vooraf

9:00
9:00
9:00
9:00

-

-

-

-

16:30 uur
1 7:00 uur
18:00uur
17:00 uur

Bezichtiging van het kasteel Is slechts met een gids mogelijk en duurt ongeveer
45 min. De Iaatsle groep wordt altijd 30 min voor het sluiten van bet kasteel naar
binnen gelaten. De vooraf aangemelde groepen kunnen bet kasteel 00k buiten
openingstijden bezichtigen.

I
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KASTEEL JEMNIŠTĚ APPARTEMENTEN
Jiří Sternberg
Zámek Jemniště 1
257 01 Postupice
tel.: +420 603 819 651
e-mail: sternberg@jemniste.cz
http:Hwww.jemniste.cz
-

É

ORANJEAPPARTEMENT MET EEN ORIĚNTAALSE TINT
is u door het exotische aangetrokken wordt, dan zou U kunnen genieten van
het historische meubiiair, koperetsen, aquarelien van verre reizen, draperie,
geschilderde wasbak en wc, Marokkaanse iampen, Indische spiegeis, kussens en
aroma‘s, Engelse bekertjes, ontbijt op bed.

A

OLIJFAPPARTEMENT MET EEN SERIEUZE TINT
Bent u In mode geínteresseerd? Juist de lithografische tekeningen van weelderige
damesjurken uit de l9de eeuw doen ona denken aan achting, tact en gedis
tingeerdheid. Historische rommel‘ In combínatie met modeme verworvenheden,
en dit aiies In bordeauXpaarse stoffen gehuid en behcht met “washandjes“. Ontbijt
opnieuw op bed.
Cfl nvPri..

Op verzoek maken wij voor U een interessante
otferte en geven informatie omtrent vrije termiinen.

r Jie van vegetarivch hou,
jv. vlees op
Iette. kas

_J - r
I I
-
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LANDBOUWMUSEUM
Kaplířovo náměstí 18, 25901 Votice
tel.: ÷420 317 814 919
+420317814965
+420 602 694 927
e-mail: sevcikvaclav@seznam.cz
http:I/www.sweb.czjsevcikvaclav
useum herbergt een interessante
eXpositie, die de leefwijze op het
platteland van oude tijden weergeeft.
Men kan hier meer dan 5000 tentoon
gestelde voorwerpen zien. U kunt bijvo
orbeeld een complete inrichting van de
kroeg “Na Veselce“ tOp Bruiloftsfeest)

M

RESTAURANT VAN OUD KASTEEL
Kaplirovo náměstí 18, 259 01 Votice
tel.: ÷420 317 814 919
÷420 317 814 965
+420 602 694 927
e-mail: sevcikvaclav@seznam.cz
http:Uwww.sweb.czisevclkvaclav
estaurant met een capaciteit van
160 plaatsen. met een podium
en dansparket is de ideale plaats
niet alleen voor een versnapering,
maar 00k VOOt bedrijfs en familiefe
esten of bruiloften. Et wordt Tsje
chische keuken aangeboden. Specialiteit van het restaurant zijn visgerechten,
waarbij u de nog Ievende vissen zell uit het aquarium kunt kiezen. Pilsner bier is
vanzelfsprekend, kenners van goede wijn zullen vast en zeker iets naar hun Zin O
de wijnkaarl kunnen kiezen. ‘s Zomers kan men van het frisse Iucht in het tuinge
deelte genieten, waar biggen, vissen of andere gerechten kunnen worden gegrild.

R

I

PENZION POD SV. VÁCLAVEM
Javorská 208, 259 01 Votice
tel.: ÷420 724 854 041
n het pension kan met een rustig weekend Of vakantie vieren. Accommodatie
wordt fl 8 tweepersoons. en driepersoonskamers aangeboden, met mogelijkheid
om flag een bijzetbed te plaatsen, met ty en sanitaire inrichting. Et is een geza.
menlijke kookgelegenheid tet beschikking. Bij het areaal hoort een tuin, waar
genoeg ruimte s voor relaXatie, maar 00k het parkeren. Een zwembad en
spo6areaal zijn op een afstand van 150 m le vinden, tennisbanen ongeveer 400 m.
In de omgeving van de stad Votice is ook gelegenheid om te vissen.

I

bekijken, uit de tweede helft van de
negentiende eeuw, zelfs met een koel
kast uit 1850, de eerste stoomkook
pan, wasmachine uit 1940, rieten en
houten sleeěn.

Een interessant tentoonstellingsobject
is zeker de ballonmand van de eerste
luchtvaarder van de Oosfenrijks
Hongaarse monarchie de heer Hulka,
geboren in Votice, waar hij een timmer
manswerkplaats had. Talrijke voorwer
pen uit hel dagelijkse leven van onze
voorouderen worden aangevuld met
machines, vooral Iandbouwmachines,
die voor het museum zijn geplaatst,
waar tevens een restaurant is.

K

O

J
‘

L

1JJĹf1

L
LOBKOWITZ-BIERBROUWERIJ
Lobkowiczky pivovar Vysoky Chlumec sto.
262 52 Vysoký Chlumec 29
tel.: +420 318 865 321
e-mail: pivovar@lobkowicz.cz
http://www.lobkowicz.cz

KASTEEL VRCHOTOVY JANOVICE
257 53 Vrchotovy Janovice
tel.: ÷420 317 835 181
e-mail: vrchotovy.janovice@nm.cz
orspronkelijk een gotische stenen
citadel van de heren uit Janovice.
beschermd door een vestinggracht, Is met de
tild In een renaissancistisch kasteeltje veran
derd, dat In de l7de en l8de eeuw de
hoofdzetel van de Votice-tak van de graven
uit Vrtba Is geweest. De laatste grote ver
bouwing heeft In de helft van de l9de eeuw
geweest, toen het kasteel zun tegenwoordige
neogotische vorm heeft gekregen.

O

orstelllke bietbtouwerll van Lobkowicz Is In 1466 gebouwd. Het ligt nabij de
V
middeleeuwse burcht Vysoky Chlumec, In een leuke omgeving van het meest
zuidelijke gedeelte van Midden-Bohemen, Al vanouds toen het Is opgericht wordt

Nu maakt het al meer dan 40 jaar lang een
deel uit van het Nationaat museum. Er zijn
permanente tentoonstellingen te zlen: “Tsje
chische samenleving In de 1 9de eeuw“, dle het leven In Tsjechiě In deze periode
weergeeft, “Rit ke, Kraus en Vrchotovy Janovice“, dle ons kennis laat maken met de
familie van de laatste phvé-eigenaren en vooral met de Sidonie Nádherná een
persoonlijkheid, en 00k de eXpositie “Tsjechische klokkengieterij“, dle de bezoek
ers de geschiedenis van het ambacht der klokkengieters In de Tsjechische landen
laat zlen, Een bezoek aan
Janovice kan worden afgerond
door een wandeting In het
oude tandschapspark rond het
kasteel.
-

hier bier uit de volgende eerste kwaliteit bestanddelen gebtouwen: water uit eigen
bronnen, gerst van de omliggende akkers en natuutlijk hop uit Žatec. Open gisting
geeft dan het bier zijn unieke karakter. Een evenwichtige smaak van het bier wotdt
door rijping gedurende enkele maanden bereikt, In de kelders voor lagetbier. Het
resultaat Is het biet dat de brouwerij gerust niet alleen In eigen land maar 00k OP
buitenlandse markten aan kan bieden.
Wij nodigen u uit naar het pittoreske landschap van Sedlčany-regio, waar u de
geschiedenis van het oprichten van bietbtouwerilen kunt ontdekken In Vysoký
Chlumec, het ontstaan van de legende over het bier Démon, aanleg van de burcht
Vysoký Chlumec en andere interessante historische gegevens. De bierbtouwerij
organ;seert vn ondersteunt In de nieuwe tild dergelijke cultutele festiviteiten zoals
het zomerse festival van Lobkowicz-bier, Rockfest. teptesentatieve dansavond van
de bierbtouwetij, feest van Rosa In Sedlčany en vele andere.
Dit jaar organlseert de bierbtouwerij eXcursies In de brouwerij zelf, uilslaples te
paard, verzotgl culturele en sportieve acties. heeft tennisbanen ter beschikking.
accommodatie. recreatievoorzieningen bil de rivier Vltava (Moldau) en recent ook
fietsroutes In de omliggende regio.
Met Gods hulp gelukgewenst.

If
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Openingstijden:
upnI, oklober
mel september:
-

-

za
di

-

-

Zo
zo

9:00
9:00

-

-

12:00 en 13:00
12:00 en 13:00

-

-

17:00 uur
17:00 uur

L.‘
I1Ijj,

GLIDER AEROBATIC CLUB os.
regutier lid van de Tsjechische aeroclub
ZWEEFVLIEGCENTRUM BENEŠOV
Letičte Benešov. 257 51 Bystřice
tel.: ÷420 603 927 241 hoofd vliegatd: Miloš Ramert
tel.: +420 603 453 297- plaatsvervangend hoofd: Pavel Stojánek
e-mail: gac@centrum.cz
http://www.aero-gac.cz
-

ROMANTIEK VAN STILLE VLUCHTEN ONDER DE WOLKEN

VLIEGSCHOOL BEMOAIR
Letistě Benešov
Nesvačily 0193
257 51 Bystřice
tel.: +420 317 793 529
+420 603 202 884
+420 604 335 213
e-mail: bemoair@c-boX.cz
http://www.bemoair.cz

Belangstellenden uit het publiek kunnen wj het volgende aanbieden:
• vliegen mel een zweefvliegtuig voor twee (piloot + passagier) ot een motor
zwcofvlieqtuig boven bet kasleel Konopište. Benešov-regio, omgeving van de íiv
jet Sazava ot rniddenloop van Vltava jMoldau)
• cen week tang vakantievliegen voor enkeiingen of paren

KOM BIJ ONS VLIEGEN
Openingstijden:
Dageliks van 8:30 uur tot de zonson
dergang.
Onze dienstverlening:
• rondvluchten
• fotovluchten en vliegfoto‘s
• slepen van reclame
• opleiding van piloten van sportvliegtu
igen en ultralichte vliegtuigen
• opleiding van prof essionele piloten

Kom met ona zweven.
Aanbod voor serieus geinteresseerdon cen complete pilootcursus op zweefvlieg
tuigen. motorzweofvliegtuigen of ultratichfe vliegtuigen.
-

Ons aanbod voor píloten met een geldig vliegbewijs:
• omschohing in zweefvliegtuigen, motorzweelvtiegtuigen en ultralichte vliegtuigen
uit onze vliegtLilqenpark
• oplOiclng to acrobatie tonder motor, sleepvliegen en vliegen volgens apparaluur
• zweefvliegen voor prestatie bij over
vliegen

• deelname aan zweetvlieg- en acro
batische wedstrilden voor beginners
en gevorderden
• zweefvliegeXpedities naar interessante

Europese lokaliteiten

hebben meer dan lwintig vliogtuigen van verschillende typen tet be
schikking om alte door ona aangeboden diensten te kunnen waarmaken. Al
moor dan tien jaar zun wIl met vliegactiviteilen bezig en in die tijd hebben wij al hon
derden particuliere en professtonole piloten opgeleid en aan duizenden tevreden

W

bij rondvluchten de schoonheid van bet landschap van Midden
Bohemen sten zion.

passagiers

—-
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KASTEEL KONOPIŠTÉ
Konopiště 1, 256 01 Benešov
tel.: +420 317 721 366
e-mail: konopiste@stc.npu.cz
info@zamek-konopiste.cz
http:I/www.zamek-konopiste.cz
Openingstijden:

spol, oktober

9:00- 12:30 en 13:00 15:00 uur
9:00 12:30 en 13:00 16:00 uur
9:00 12:30 en 13:00 17:00 uur
zo
9:00 12:30 en 13:00 16:00 uur
zo
9:00 12:30 en 13:00 17:00 uur
zo
vr
9:00 12:30 en 13:00 15:00 uur slechts voorat
besproken groepen
9:00 12:30 en 13:00 15:00 UUt 00k voor publiek
zo
december: gesloten

di vr
-

Za, zo

mel, juni, juIi:
september:
november:

di
di
za,
di

-

-

-

za,
januari, februari, maart,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

urcht Konopiště is ais een gotisch vestingwerk
opgericht. naar voorbeeld van Franse kastelen
B
van het einde l3de eeuw, waarschijnlijk door biss
chop Tobias van Benešov. Eerste verbouwingen
vonden plaats eind 15de eeuw door Jiří van Štern
berk en n l7de eeuw door familie Hodějovský van
Hodějov. In de 1 Bde eeuw is Konopiště door familie
Vrtba van Vrtba tot een barokke residentie vet
bouwd. Frans Ferdinand, aartshertog van Oosten
rijk-Este, die het kasteel in 1887 heefl gekocht, ver
bouwde Konopišté tot een prachtige verblijfplaats
van de keizer. In 1900 trouwde hij met gravin
Sophia Chotek (van Hohenberg) en zij kregen
achtereenvolgens dne kinderen. F. F. van Oosten

ŠVEJK-RESTAURANT U ZIMÚ
Masarykovo náměstí 7, 256 01 Benešov
tel.: +420 317 725 566
e-mail: b.zima@seznam.cz
http://uzimu.zde.cz
lassiek Tsjechisch restaurant nabij het
K
Masaryk-plein te Benešov nodigt uit met zun
unieke Tsjechische keuken. Pilsner-bier, Zuid
Moravische wijnsoorten, sliwowits (pruimenjene
vet) Of kruidenlikeur Becher uit Karlovy Vary.
Gebraden varkensvlees met knoedels en zuur
kool, varkenshaas met knoedels in roomsaus,
hartige aardappelkoeken Of zoete fruitknoedels
het wacht hier allemaal op u, om piezierige
momenten met ekkernijen hier door te brengen.
-

Het restaurant doet aan de tijd van brave soldaat
Švejk denken en u kunt van maandag tot en met

zondag hier terecht, om uit te rusten in een aangename omgeving en bij de lunch
of diner van de goede zorgen van de bediening te genieten. Rokers en niet-rokers
zitten natuurlijk apart. Restaurant verzorgt versnaperingen bij familiefeesten,
bruiloften ot zakelijke ontmoetingen. Deze dienstverlening wordt 00k bij u thuis Of
op uw zaak verzorgd.

LI

‘

rijk-Este was een zeer ontwikkelde man, heeft zelfs
een wereldreis gemaakt. Op 28-6-1914 iS hij samen
met zijn gemalin in Sarajevo vermoord door een

Bosnische anarchist. Vertrekken van het kasteel zijn
ingericht met kunstverzamelingen van F. F. van
Oostenrijk-Este. In de barokke tuin kan men 00k de
zgn. Rozentuin met kassen bewonderen. Tegen
woordig kunnen bezoekers van het staatskasteel
Konopiště uit dne rondleidingen kiezen, een schiet
baan en het Museum van de H. Joris bezichtigen.
Kasteel heeft in het aanbod 00k nog andere diensten voor de meest veeleisende bezoekers.

CAFETARIA SEŠLOST
Pražská 2190, 25601 Benešov
tel.: +420 317 725 567
schepijs ijsbekers belegde broodjes
salades toslts pizza speelhoek voor kinderen
televisieprojectie niet-rokers.
Banket

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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HOTEL BENICA FRENCH REST s.r.o.
Ke Stadionu 2045. 256 01 Benešov
-

-

tel.: +420317725611

BALLOONING Cz sto.
Jiří Vokal
Na Vrcholu 7
13000 Praha 3
+420 284 861 198
tek:
+420 603 337 005
telitaX: +420 222 783 995
e-mail: baflooning@ballooning.cz
http:Ilwww.ballooning.cz
V

B

Wanneer wij varen?
Wij varen het hele jaar door. maar slechts onder goede weersomstandigheden,
dwz. geen neerslag, een zichf tot tenminste 5 km en de windkracht tot max.
5 m/sec.
Waar wij varen?
Wij varen vooral boven de pittoreske lokaliteit van het kasteel Konopiště, ongeveer
40 km ten zuiden van Praag, waar onze luchNaartbasis ligt. Bij het kopen van de
hele ballonmand is het natuurlijk mogehjk om 00k een andere willekeurige plaats
voor het opstijgen te bespreken.
allonvaart verloopt zeer rustig in hoogtes vanO tot 500 meter. Wij bewegen met
de wind mee, dle meestal op verschillende hoogtes 00k lfl verschillende richtin
gen waait. Piloot bestuurt de ballon zodanig dat hij door hel verwarmen van de
lucht in de ballon de hoogte wijzigt, en daarmee 00k de richting van de vaart. Na
het landen, dopen en overhandigen van het certi
ficaat wordt u door onze wagen terug naar de
startplaats gebracht.

B

Ballonvaren kan een origineel geschenk zijn ot
vervulling van het verlangen om te vliegen, maar
ook een apart begin van een huwelijksreis.
Luchtvaart met onze piloten is volledig veihg, start
en landing doet eerder aan een luxe lift denken.
Leeftijdgrens is niet beperkt, kinderen kunnen
echter slechts onder begeleiding van hun ouders
deelnemen.

Wij nodigen U uit voor een klein avontuur
en misschien geven wh meer.

+420777219948
fax: +420 317 725 613
e-mail: info@benica.cz
recepce@benica.cz
http://www.benica.cz

otel biedt accommodatie in kamera met ěěn, twee, dne en vier bedden, en ver
der ook in vijf appartementen. waarvan twee van een keukentje voorzien. In
kamers is standaard een teletoon en kleuren W met satellietprogrammas. Hotel
heett in totaal 67 bedden ter beschikking. Bij dienatverlening van het hotel hood de
mogelijkheid om met Internet te werken, faxen en kopiéren, administratiet werk.
wassen en strijken van kleding, bestellen van taXi, bewaakte pankeerplaats, met de
hand wassen van auto‘s. In de hoteltuin is een zwembad, op hel terras kan op ver
zoek worden gebarbecued.

H

Lekker eten kunt u in de welbekende Trattoria en Pizzeria, die internationale gerecht

en op het menu hebben, traditionele Tsjechische keuken en ltaliaanse maallijden.
Acties voor gezelschappen kunnen ook ‘s avonds plaatsvinden op het terras met bar
becuen in een prachtige omgeving van de hoteltuin met een zwembad.
Hotel heett een conferentiezaal voor 100 personen ter beschikking, voorzien van
modeme techniekinrichting tv, satelliet, video. CD, DVD, geluid, scherm, oyem
head, dataprojector, flipchart, Internetaansluiting. De zaal is bijzonder geschikt voor
workshops, opleidingen, training, presentaties. Verder zijn er zeltstandige ruimtes
voor koffiepauzes buiten de conterentiezaal inclusief de mogelijkheid om van hel
lemraa, hoteltuin met gril en zwembad
gebruik te maken. 00k twee kleine zaall
jes zijn ter beschikking, elk voor 30 perso
nen, zeer geschikt voor familiefeesten ot
werklunches.
-

•
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-

-

1

-

-

Museum presenteert de volgende ex
posities:
• Tsjechische schildering vandaag
• Hedendaagse Tsjechische plastiek
• Tsjechische en Slowaakse fotografie
van de l9de en 20ste eeuw
• Tekeningen en grafiek van de persoon

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

16:00 uur
18:00 uur
Iijkheden van de Tsjechische kunst van
de 20ste eeuw
• Tsjechische grafische design van de
20ste eeuw
• Globale visuele grammatica
• Laboratorium van kleuren en vormen

odern driesterrenhotel in hel hart van Benešov biedt 20 kamers met twee
bedden (6x minibar), 6 kamers met dne bedden en 1 kamer zonder drempels,
allemaal voonzien van eigen badkamer met wc, ty met satelliet. telefoon en Inter
netaansluiting.

M

Receptie is 24 uur geopend en verzorgt administratiet werk, fax, Internet, mo
gelijkheid om waardevolle voorwerpen fl hotelbrandkast op te bergen. Verder vet
schaft dle informatie Dyer plaatselijke bezienswaandigheden. bemiddeld in deel
name aan culturele festiviteiten in de omgeving.

ULJ
O(CĽ\

ĹW

MUSEUM VAN PODBLANICKO.
EXPOSITIE BENEŠOV
Malé náměstí 1 256 01 Benešov
tel.: +420 317 723 419
e-mail: muzeum-podblanicka@quick.cz
hflp:Iimuzeumpodbiamcka.cz

Hotel beschikt over conferentieruimtes voor max. 45 personen, voorzien van mod
erne audiovisuele techniek. Hotelrestaurant met een capaciteit van 60 plaatsen,
met apatie token- en niet-rokerafdeling. heeft op het menu gerechten van de
Tsjechische en internationale keuken. ‘s Zomers wordt hel restaurant uitgebreid
met een terras met 20 plaatsen. In het hotelgebouw bevindt zich ook Hotelclub met
een capaciteit van 60 plaatsen voor organiseren van zakelijke en particuliere avonden en feesten Hotel heeft eigen parkeerplaats tet beschikking.

LHJ

Museum presenteert de volgende eXpositles:
• Geschiedenis van de stad Benešov
• Benešov garnizoensstad 1882 2002
• Kunstenaars van de Benešov-regio in de 20ste eeuw
• Folkloristische kunst van de Benešov-regio
-

1

orľr

KUNSTMUSEUM BENEŠOV
Malé náměstí 1 256 01 Benešov
tel.: +420 317 729 113
e-mail: muzeum.institut@iol.cz
http:Uwww.muzeum-umeni-benesov.cz
Openingstijden:
10:00- 13:00 en 14:00
di zo
do
10:00 13:00 en 14:00

teé‘

*

-

uis in Jugendstil, nr, 74, is inde jaren 1904- 1905 naar het ontwerp van Marcel
Dusil door de Zakeiijke spaarbank van de regio te Benešov gebouwd. In 1992
werd voor het publiek de eXpositie over de geschiedenis van de stad en omgeving
geopend, waar culturele gedenkwaardigheden van de regio en de kunstenaars, die
hier hebben gewerkt worden gepresenteerd. lnteressant is de etnografie. Het is
vooral klederdracht en teXtiel, meubels, schilderingen op glas en folkloristisch
beeldenkunst die hier le bewonderen zijn.

H

Openingstijden:
maan december:
-

di

-

zo

9:00

-

12:00 en 13:00

-

16:00 uur
17

—

—v

——

MUSEA VAN MOTORFIETSEN
ELTSEN spol. s to.
Jana Nohy 1237, 25601 Benešov
tel.: ÷420 317 722 254
÷420 737 230 297
http:/ĺwww.eltsen.czi)awa

N1LT YLCL
MUSEUM VAN DE STAD
N ETVD ŘICE
257 44 Nelvorice 46
tel.: ÷420 317 789 814
e-mail: info@netvorice.cz

MUSEUM VAN MOTORFIETSEN EN TECHNIEK
Zahradní 64, 257 44 Netvořice
tel.: ÷420 317 789 606
Openlngstljden:
10:00 17:00 uur
aptu -juni:
za, zo
juii augustus:
10:00 17:00 uut
di zo
september oktober:
10:00 17:00 uur
za, Zo

useum te Netvořice is ais stede
111k museum ontstaan, in 1919,
door hel toedoen en ondersteuning
van de gemeente en het Verbond van
stadgenoten van Netvořice en omst
reken. Oorspronkelijk huisveste het
museum in huis nummer 7, fl 1924
verhuisde naar een zelfstandig object,
waar het nog steeds te vinden 5.
Museum heeft een opmerkelíjke ver
zameling van Týn-aardewerk, verder
een verzameling van toegepaste
kunst en voorwerpen van folkloristis
che creativiteit munlen, medailles,
plaketten en onderscheidingen.

M

-

-

-

-

-

-

useum van mototfietsen en techniek te Newořice is naast motodietsen (120
M stuks)
00k
auto‘s georiěnteetd, verder op driewielers, rolstoelen voor inva
motors met sidecar, speciale stabiele motors,
O

tegenwoordige productie van
het metk JAWA, historische trekkets en uit het oogpunt van geschledenis interes
sante technische voorwerpen.
liden,

FABRIEKSMUSEUM
Konopiště 30, 256 01
Openlngstljden:
aptu mel:
juni september:
oktober:
-

-

JAWA
Benešov

-

za, zo
di zo
za, zo
-

10:00- 17:00 uur
10:00 17:00 uut
10:00‘ 17:00 uut
-

abrieksmuseum JAWA Konopiště is gericht op representatieve voorbeelden uit
de geschiedenis van het merk JAWA, zowel op tentoongestelde
Fhistorische
matenalen, met gebruik van videoptesentatie door middel van grote
voorwerpen ais

ruimtelijke projectle in het Tsjechisch, Engels en Duits. Het andere draagthema van
het museum is documentatie van wedstrijdsuccessen van de Tsjechische motorf i
etsmerken in de 20ste eeuw (unieke voorwerpen, trofeeěn, historische docu
menten). Museum staat naast een hotel met twee sterren en het restaurant Nová
myslivna (Nieuw boswachtershuis). Restaurant heeh 400 plaatsen tet beschikking,
wijnlokaal 60 plaatsen met ttaditionele
Tsjechische en internationale keuken en wild
specialiteiten. Hotel heett een capaciteit van
60 bedden in kamers per dne, vier en vijf bed
den. Hotelgasten krijgen 50 % korting op toe
gangskaartjes museum.
Accommodatle;
tel.: ÷420 317 722 496
fax: ÷420 317 723 017
www.hotelmysllvna.zde.cz

Openingstijden:
winterperiode:
zomerperiode

di vr
do, vr

10:00
1000

Zo

10:00

-

za,

-

-

-

15:00 uur
12:00 en 13:00- 15:00 uur
12:00 en 13:00 17:00 uur
-
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GABRO van Zampachy bij
lilove Is
technisch
Het
de hoogste
brug, gebouwd
de plaatselijke
spoorwegen In Tsjechié. Het welft
zich over de Kocour-dal in de
hoogte van 41,5 m. Zijn totale
Iengte Is 110 m. De lengteas van
de brug is zeer interessant want
het Is eer, bocht met diarneter van 180 rn, bogen van de brug hebben inwendige
diameter van 12 rn. De brug is In de jaren 1898 1899 gebouwd, de spoorweg Is
hier op 1 mel 1900 In gebruik genomen. De brug Is tot vandaag de dag zonder
tekens

uni
stenen

Brug is een
cum.
op

MILITAIR TECHNISCH MUSEUM LEŠANY
257 42 Krhaníce
tel.: +420 317 702 123, +420 317 702 130
e-mail: museum@army.cz
http:/Iwww.mllitarymuseum.cz

T ussen
museum in

de dorpen Krhanice en Lešany bij
Týnec nad Sázavou bevindt zich sinds
1996 in de voormalige kazernes van de
artillerie tentoonstelling
het Militair tech
nisch
beheer van het Militair his
tonsch instituut Praag (Vojenský historický
ústav Praha). Tegenwoordig is de eXpositie
samengesteld uit meer dan 350 historische
tanks, kannonen, motorfietsen; gepantserde
wagens, vrachtwagens en personenvoertu
igen van het leger, van de periode vanaf 1890
tot heden. Verzamelingen worden aan het

-

van beschadiging gebleven.

L<

líLLÄ\
MIJNGANG VAN H. JOZEF TE DOLNI STUDENÉ
EXploitant: Regionaal rnuseurn te Jílové bij Praag
Openingstijden:
10:00 17:00
april oktober:
za, zo, feestd.
di zo
13:00 17:00
juli augustus:
novernber maart: open slechts voor vooraf besproken
groepen van meer dan 5 personen
-

-

-

-

-

-

J

ijngang van de H. Jozef Is een van de vele
milnwerken van het belangrijke gedeelte
van een gebied waar goudhoudende grond Is
(žgn. Jĺlovský-revier) adergebied Kocourský. In
de oudere Iiteratuur wordt het aIs mijngang van
de Heilige Jozef aangeduid. Deze gang is aI In
1730 op een van de oudste bewaard gebleven
kaart van dit gebied opgetekend. Het is dus niet
uitgesloten dat de rnijnbouwondernerningen die
hier In de l8de eeuw bezig zijn geweest, het
oude mijnwerk gingen voortzetten, daterend
misschien uit de tild van voor hussieten tde
beroerndste rnijnbouwperiode rnet uitgebreide
mijnwerken is In de l4de eeuw geweest).

M

van

publiek fl zeven hallen gepre
senteerd, onder žes afdaken en
in open lucht. Door de omvang
samenstelling
deze
verzamelingen,
enke
Ie wereldunicums kan vinden,
hoort dit museum tot de belan
grijkste Europese instítuten van
dit soort.

en

waar van
men

-
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FLORIAN CAFÉ RESTAURANT
Masarykovo náměstí 25
254 01 Jílové u Prahy
tel.: ÷420 241 950 625
÷420241 951 611-3
÷420 732 404 068
e-mail: pelisekj@volny.cz
http://www.florian-jilove.cz

[1__i_

-

n Jílové bij Praag vindt u op het plein
een gezellig restaurant. Open van
maandag fot en met zondag. Naast reg
uhere diensten heeft u de mogehijkheid
om hier feesten, bedrijfsacties etc. te organiseren, in middeheeuwse stijl. In de oop
van een dergehijke avond krijgt u de mogehijkheid bekkernijen in de vorm van mid
deleeuws tafelen te proeven, muziek van toen te beluisteren, spannende toer
nooien van koene ridders en dans van weledehgeboren dames aan te schouwen,
schermtechnieken proberen onder de knie te krijgen, aan wedstrijden in mid
deheeuwse spelen mee te doen, kunst van orintaalse danseressen te bewon
deren, optredens van goochelaars, fakír Of vuurvreter te volgen, samen met de
middeleeuwse danseressen te dansen of een weldadig vuurwerk binnen ot buiten
te bewonderen.

I

Een andere mogehijkheid is het organiseren van feestmaah ot buffet in historische
stijl, waarbij prachtig opgedíende maaftijden en in de stijl van toen aangeklede
bediening worden geregehd. U kunt dan de oude muziek behuisteren en de sfeer
van ust en gezelhigheid proeven.
Voor het organiseren van evenementen is een zaal in de stil,
met open haard, bar en galerie ter beschikking, met een
capaciteit van ca. 100 plaatsen.

22

REGIONAAL MUSEUM TE JÍLOVÉ
BIJ PRAAG
Masarykovo náměstí 16
254 01 J,lové u Prahy
tel.: +420 241 950 791
e-mail: regmuz@cbox.cz
http:iÍwww.muzeumjilove.cz
Openingstijden:
september mei:
juni augustus:
-

-

di
di

-

-

Zo
zo

9:00
9:00

-

-

12:00 en 13:00
17:00 uur

-

16:00 uur

useum huisvest in het historische gebouw genaamd “Mince CMunt), in het
benedengedeelte van het plein te Jílové. In het gotische huis zetelde tot 1420
het mijnbouwambt, de koninkhijke mijnopzichter inde van de mijneXploitanten
belastingen in goud en kocht 00k het goud uit ten behoeve van de regent. Vanuit
híer werden mijnondernemingen in de omgeving van Jílové bestuurd. Regionaal
museum te Jílové bij Praag wijdt zijn activiteiten aan heemkundíg werk voor het dis
trict Praag-West (regio‘s rond benedenloop van Sázava, middenloop van
Vltava/Moldau) en heeft zich tevens gespeciahiseerd fl geschíedenis van goudwin
ning in de Tsjechische Repubhiek.

M

23

RESTAURANT
GEZELSCHAPSCENTRUM TÝNEC
Klusačkova 2, 257 41 Týnec nad Sazavou
tel.: +420 777 290 001
e-mail: spolecenske@centrumtynec.cz
http:i/www.centrumtynec.cz
G EZELSCHAPSCENTR U M
raditioneel centrum van cultuur in de regio
rond de ioop van de rivier Sazava huisvest
In cen historisch gebouw on bestaat uit cen
toneelzaal, discotheek, restaurant, speelzaal
en club. In de zaal voor 600 personen met cen
volledige technische inrichting kunnen dansa
vonden, studentenfestiviteiten, zakelijke acti
es, workshops, algernone aandeelhoudersvergaderingon of conferenties, concer
ten on theatervoorstellingen. lezingen on modeshows worden georganiseerd, met
bohulp van ons gekwalificeerde personeel. Voordeel is dat wij de complete service
zgn. “sleutelklaar leveren, inclusief de verzorging van begejeidende programma
‘s. De omheinde tom met cen oppervlak van 4000 m2 leent zich goed uit voor het
organiseren van concerten, teeslelijke tuinparty‘s, zondagse ontspanning bij muzi
ek ot cen korfe relaXatie na cen hectische week, bij cen kop koffie in cen rustige
omgevlng In de natuur

T

karniice
Tomaš Bejček
tel.: +420 777 011 697
n dit gebouw in cen aangename his
torischu stijl zijn geschikte gezejlige
ruimton voor bruiloftsfeesten. vieringen
van studioafsluiting, zakelijke foesten,
raouts, bankets, feestelijke diners,
countryavonden, bals ot avonden met
lichte muziok on dans. Er 5 oen bar
voor 35 personen tor beschikking on cen restaurant met 120 plaatson. Van de tra
ditionele Tsjochische keuken ot specialituiten uit de hole worold kunt u ook gewoon
bil de lunch ot diner genieten.

I

DISCOCLUB “ŠANTÁN (CHANTANT)
iscoclub organiseert op vrit on zaterdagen discotheken met cen
DJ uit Praaag, vanat 21 uur tot 4 uur. Aanbod van uitstekende
muziok, voorkomende bediening en cen bar inclusief cocktails.
‘s Zaterdags kunt u bo
vendien van topless danseressen
gonieten, ev. overige acties on ook
opeelzaalbar, waar hut genot nooit
ophoudl. Op uw verzoek kunnen wij
praktisch sIle soorten amusementen
regelen. van danseressen on dan
sers, strip show, culturele optrodens
tot celubriteiten. Wij staan ook tor
beschikking voor atgesloton gezol
schappen, zakelijko foustun, vienngen
24

NON-STOP SPEELZAAL BAR ‘ŠANTÁN“
iet alben voor spelers is er cen bar, speelau
tomaten on gezolschapsspelen inclusief cen
jukebox ter beschikking. In onze non-stop spoolza
al/bar bent u altiJd van harfo welkom.

N
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STEDELIJK MUSEUM
TÝNEC NAD SÁZAVOU
Hodějovského 48
257 41 Týnec nad Sázavou
tel.: +420 317 701 051
e-mail: ic-tynec@posazavi.com

MUSEUM VAN PYŠELY
Masarykovo náměstí 34
251 67 Pyšely
tel.: +420 323 647 344
+420 323 647 218

M

II
I

useum is in Pyšely In 1937 opge
richt. Voornaamste initiatief nemet Is de heer Arnošt Chvojka gewe
est. Verzamehng Is zeer ongelijksoortig
geweest en telde tot duizend voorwer
pen. In de iaten vijftig Is het museum
echter opgeheven en zijn verzamelingen zijn
naar musea In de omgeving verplaatst. In de
eerste helft van de jaren 90 van de 2oste
oeuw Is er begonnen met de poging het
museum te herstellen. Op de eerste etage
van het huis dat In eigendom van de stad is,
werd uiteindelijk op 3 november 1996 een
permanente tentoonstelling voor pubhek geo
pend.

ýnec nad Sázavou heeft een heel
I oude geschiedenis. Zoals de naam
al zegt, op de plaats waar nu de burcht
van Týnec zich bevindt, di, op de berghelling boven de rivier Sázava, stond
zeer lang geleden een nederzetting met
vestingwerk (vesting = týn) Týnec. De
nederzetting heeft waarschijnhijk te

Qua opzet volgt het hersteide museum
het karakter van het oorspronkeiijke
museum op en concentreert zich vooral
op de geschiedenis van de gemeente en
omstreken. Dat Is de basla waawit afzon
derlijke themas voortvloeien. Museum
omvat de volgende verzamelingen: ar
cheologische dat zun tentoongestelde
voorwerpen die de prehistodsche en
middeleeuwse nederzettingen documen
teren, numismatische, etnografische,
verder verzameling betreffende geschie
denis van de gemeente archivalia, foto
grafieěn en een verzameling gewujd aan
de stadgenoot en plaatselijke persoon
lijkheid: professor, natuuiwetenschapper
en Iilosoof Emanuel Rádl. Etnografische
verzameling omvat veel geschenken van
de inwoners en gedeeltelijk ook tewg
gegeven oorspronkelijke voorwerpen,
opgeslagen in het museum van ŘíČany.

-

maken gehad met de oeroude handelsweg, die
over Sázava langs de burcht Kostelec vanuit Zuid
Bohemen naar Praag liep. Naast de stenen roton
de ais sacraal object stond 00k een zeteiobject,
ontdekt bij onderzoek In 1969. De constructie
ervan bestond uit houten paien en dateerde onge
veer ui de lide eeuw. Op de plaats daarvan werd
tussen de 1 2de en 1 3de eeuw een stenen Roma
anse paleis gebouwd en later ernaast een prisma
tische verdedigingstoren bij de rotonde. Tegen
woordig is in het gebouw van het paieis het
stedeiijke museum gepiaatst, met een tentoonstel
ling van aardewerk van Týnec, want deze piaats
was tussen 1791 1866 beroemd door de produc
tle ervan.
-

-

O4

-

-

-t

-

Openingstijden:
aptu september:
-
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Openingstijden:
aptu september:
-

di

-

zo

10:00

-

12:00 en 13:00

-

17:00 uur

I

LT

vr
za

10:00
10:00

-

-

12:00 en 13:00
12:00 en 13:00

-

-

15:00 uur
16:00 uur
27
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PIZZERIA EN HOTEL AAN DE RIVIER
Ing. Fr. Janečka 511
257 41 Týnec nad Sázavou
tel.: +420 317 701 397
+420 777 290 030
e-mail: hotel-nadrekou @posazavi.com
nemec.mira@worldonline.cz
hupilwww.posazavi.com/hotelnadrekou

Pizzeria
• Gezellige sfeer met een uitzicht op de rivier
• Onginele pizzaoven gestookt met hout
• Pizza‘s van verschillende soorten
• Brede schaai van vers voorbereide gerecht
en en salades
• Keur van ltaliaanse en Tsjechische wijnen
• bwiloften, afstudeerfeesten, festiviteiten

CENTRUM VOOR RIVIERWATERSPORT EN TOERISME
Bisport s r.o., Ing. Fr. Janečka 511
257 41 fýnec nad Sazavou
tel.: +420 317 701 460, 704, 907, 908
tax: +420 317 704 960
e-mail: info@bisportcz
http://www.bisport.cz

Mountainbikes
• Breed aanbod van fietsroutes in de naaste omgeving van het centrum
• Mountainbikes van goede kwaliteit ook volledig geveerd
Verhuur van bootjes en boten
• vervoer voor een week vakantie gratis Sázava, Vltava, Lužnice,
Ohře, Berounka, Otava
• mooiste stroomversnellingen vanaf de deur van ons centrum
• verhuur van complete uitrusting voor de hele dag met voordeel
• stabiele onverwoestbare polyethyleen kano
• dagelijks recente intormatie over waterstand, kaarten, kilome
trage. video van de route
• aardige en persoonlijke benadering van gasten
-

Hotel
• 14 bedden in tweepersoon
skamers met mogelijkheid om
een bijzetbed te plaatsen
• Volpension mogelijk
• Gezelschapszaal
• Verzorgen van opleidingen en
workshops
• Catering 00k In uw eigen
ruimtes

Sportprogrammas
• op de fiets, wandelend ot via de rivier door de Sázava-dal
• aanbod voor reisbureaus en scholen
• teamacties voor bedrijtsgroepen
• eXcursies voor gezinnen en kleine groepen
• professionele onge gidsen
• uitrusting en verzorging van goede kwaliteit garantie van de vel
ligheid
-
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CONTACTEN
Homolka
tel.. +420 317 779
Stará hospoda
tel.: +420 604 995
Nad ekou
tel. +420 317 701
Blsport
tel.: ÷420 317 701
Kameňák
tel.: +420 224 282
Stará pošta
tel: +420 602 690
U VemenáČe
tel.: +420 241 952
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GEBOORTEKAMER VAN DICHTER
SVATOPLUK ČECH
Kasteel Ostředek, 257 24 Chocerady
tel.: +420 317 795 430

KLOOSTER IN SÁZAVA
285 06 Sázava 72
tel.: +420 327 321 177
e-mail: sazava@stc.npu.cz
http:IIwww.stC.npu.Cz

K

za. zo
di zo
d zo
-

-
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looster is in 1032 opgericht door de vorst
Oldřich en kiuizenaar Prokopius. Het herbergt
eXpositie OudSlavisch Sázava. Barok refectori
um en kapittelzaai met muurschiideringen uit de
l4de eeuw maken een deei uit van de rondieiding.
U kunt de barokke kerk gewijd aan de Heiiige
Prokopius bezichtigen, aisook de crypte eronder,
waar de reiikwie van de H. Prokopius is opgebor
gen. In de noordelijke tuin van de klooster zijn de
ontdekte funderingen van de kerk van H. Kruis uit
de lide eeuw te zien.
Openingstíjden:
april, oktober:
meÍ, augustus:
september:

Open na teief. afspraak.

•I_ ľ

9:00
9:00
9:00

-

-

-

ti

1

12:00 en 13:00
12:00 en 13:00
12:00 en 13:00

Barok kasteei uit 1739 wordt nu doelmatig
gebruikt. Binnen bevindt zich de geboorteka
mer van dichter Svatopluk Čech met een ten
toonsteiiing over zun ieven en werk.

JJOLEM UÍ\
-

-

-

16:00 uur
17:00 uur
16:00 uur

MUSEUM VAN ANTONÍN DVOŘÁK
EXpositie Monument van Josef Suk
257 46 Křečovice 3
tel.:
+420 317 741 308
tel.IfaX: +420 224 923 363
Openingstijden:
di zo
10:00 17:00 uur
s maandags voigens afspraak
-

-

en vuoiist Josef Suk Is op 4 januari 1874 te Křečovice buj Sedlčany
Zijn vader was in KřeČovice jarenlang ondeiwijzer, hoofd van de
schooi en orgelspeier geweest en iiet hier in 1895 een huis bouwen.
geboren.
Componlst

—

32

Monument van Josef Suk fl KřeČovice laat fl de
oorspronkeiijke interieurinrichting de creatieve en
menseiijke lotgevallen van Josef Suk zien. Er zun
documenten van verschiilende fases van zijn
muziekontwikkeiing tentoongesteid, inciusíef de
periode van zijn deeiname in Tsjechisch kwartet.
Men kan oorspronkeiřjk meubilair, schiiderijen,
piano van Suk merk Bosendoder en persoonhijke
voorwerpen aanschouwen. Zijn activiteiten ais
componist en zun werk ín Tsjechisch kwartet zun
her gedocumenteerd. De eXpositie is op 29 mei
1935 geopend. na het overhjden van Suk. In 1951
is het object door de familie san de Tsjechische
staat overgedragen.
33

reaal, dat tijdens het seizo
on nooit in slaap valt“,
kunt U nan de rechteroever van
de rivier Sázava vinden, nabij
het dorpjo Samopše. slechls
60 km vanal Praag Het nodigt
uit voor verblijven en sportpro
gramma‘s enkelingen. gezin
nen, groepen, schoolklassen
en bedrijfscollectieven, midden
In een mooie omgeving

A

Sport-S, aro., Václavské nám. 48, 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://www.sport-s.Cz
Vanaf apríl ook in het Sportareaal Samopše te con
tacteren:
tel.: +420 327 321 938
fax: +420 327 321 917
e-mail: outdoor@sport-s.cz

-

• In bedrijf van maart tot on mel oklober
• Accommodatie in kamera per 2 lim 4
bodden, sanilaire inrichting wordl geza
menlijk gebruikt
• maX. capaciteit Is 300 bedden
• accommodalie in tenten
• restaurant, eetzaal, clubzalen
• raouts, picknicks, discotheken, country avonden
• eXcursies met bus in de omgeving
• transfer naar Praag incl. vliegveld
• voetbalspeelplaats, 2 volleybalbanen, strandvolley, basketbal, zwembad aan de
rivier
• verhuur van sportuitrusting
Kom voor een dag. weekeind, vrije dagen Of vakantie. Probeer een voor je bekende
ot nieuwe sport uit. onder leiding van ervaren sportinstrucleur.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rafting
kano
paragliding
boogschieten
klimmen
mountainbikes
paardrijden
rafting ‘s nachts
bouwen van vlotten
touwbanen
oriěnteringsloop en actiespelen
en vele andere

•
•
•
•
•

workshops
scholingen
teamsamenwerking
programma‘s voor scholen
kampeervakanties voor kinderen

Ü

—

Hier kan je avonturen beleven. die niet te vergeten zun.
34
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BURCHT ČESKÝ ŠTERNBERK
257 26 Český Šternberk 1
tel.: +420 317 855 101, +420 317 855 166
e-mail: hradcs@iol.cz
http:I/www.hradceskysternberk.cz
Openingstijden:
aptU, oktober:
mei, september:
juni, juli, augustus:
januaii, februari, maart.

za, zo, feestd.
di zo
di zo
november, december:
-

-
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PARKHOTEL ČESKÝ ŠTERNBERK s.r.o.
257 27 Česky Šternberk 46

tel.: +420 317 855 168
fax: +420 317 855 108
e-mail: sts.parkhotel@iol.cz
http:Ilwww.parkhoteidt.cz
9:00 17:00 uur
9:00 17:00 uur
9:00 18:00 uur
na een afspraak

E]L5I

-

-

-

et is bijna onvermijdelijk. dat ais u in de regio rond Sázava (Posázavĺ) verblijft,
dat u 00k deze mooie gotische burcht bezoekt en met de geschiedenis ervan
kennis maakt. Burcht is rond 1241 gebouwd, op een hoge vooruitspnngende rots
boven de rivier Sazava, door Zdeslav van de familie Divišovic. Hij gal het de naam
volgens het symbool op zijn lamhewapen, gouden Stet, Sternberg. Laat gotische
verbouwing heett de aanbhk van de burcht
gewijzigd. Rondleiding ioopt door vijftien vert
rekken, meestal rijk ingericht met stijlmeubilair,
schildenjen en tapijten. Bezoeker kan hier een
unieke verzameling van grafische figuurtjes en
verscheidene filigraanvoorwerpen bewonde
ren, een familiestamboom met tekeningen, ver
zameling van historische schiet- en steekwa
pens, kunstporselein en jachttrofeeěn, alsook
veel andere interessante dingen. In hat seizoen
komen hier duizenden toeristen, 00k via toeris
tische wandel- en fietspaden. Tegenwoordig is
de burcht In eigendom van de adellijke familie
Sternberg.

H

T

olei bevindt zich in een dal van de rivier Sázava, direct tegenover de burcht
Cnský Sternberk Hotel heeft 9 kamers met twee bedden en 9 kamera met dne
bedden ter beschikklng. met wc en douche op eike kamer, daarvan 8 kamers met
uitzicht op de burcht. In het hotel zeli is een restaurant met bar, dansparket en bil
art. Verdor zijn ot dne conferentiezalen met een capaciteit van 60, 16 en 15 per
Conan, inclusiot de nodige technische inrichting. Vrije tijd kan op twee tennisbanen
in het omhggende park worden doorgebracht, Man kan verder 00k OP kanďs via de
rivier Sázava hol gobied verkennen ot met de fiets via uitgestippelde fietsroutes.

H

Burchtreslaur,rnt op de burcht Český Šternberk heeft in aanbod 00k het verzorgen
van teaslmalen in hislonische stul, inclusief een programma vol ridders,
qoocholaars, danseresses. fakirs
on vuurvreters.
In het park voor hut hotel kan men
bruilotten organiseren ot tuinpartys.
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SPORTHOTEL
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:Ilwww.sport-hotel.cz

RANCH LICOMERSKO
Tichonico 15
257 63 Trhový Šlapanov
tel.:
+420 602 363 884
÷420 777 696 776
telifaX.: ÷420 317 851 504
e-malI: info@licomersko.com
http:Uwww.llcomersko.com

P

odern hotel met dne sterren en eigen
parkeerplaats bevindt zich ongeveer
55 km ten zuidoosten van Praag, tussen de
dorpen Tichonice en Kácov. Omgeven door
een bos, enkele meters van de rivier Sá
zava, vindt u hier alles wat nodig is voor een
lekker doorgebrachte vakantie, voor het Or
ganiseren van zakelijke ontmoetingen Of
festiviteiten, evenlueel voor cursussen.

M

Hotelobject heeft 20 kamers per twee bedden, 2 kamers
met vier bedden en 2 appartementen voorzien van eigen
badkamer met wc, kleurentelevisie met satellietprogra
mma‘s, telefoon, radiowekker en minibar. Areaal biedt
ook accommodatie in blokhutten met eigen sanitaire
vOorziening Of in huisjes, die met name voor school- Of
sportactie geschikt zijn. In hel restaurant is plaats voor
90 100 gasten, die van een maaltijd kunnen genteten.
En daarna iets dnnken in de bar Of banketcafetana.
Actieve ontspanning kunt u vinden in een buitenzwem
-

illorosko ranch bevindt zich in
eon rucrualieqobied van do
roglo Iangs do rivier Sazava
(Posázaví) 3 km van het dorp
Kácov. Hel is goed bereikbaar
vanuit Ptaag via de snelwog Dl. Ranch heeh ongeveer 60 ha graslanden ter
beschikking, waarop paarden vn) kunnen rennen en koeien van het ras Hereford
grazen. Hat is gericht op een kwaliteitsfokkerij van paarden met opfok van veulens
iii do weilandon. Areaci biedt het stallen van paarden in boxen Of in loopstal.
Training kan plaatsvinden in een buitenmanege met zandbodem ofin een ovetdek
te vorlichta marlugo, ‘s winters Of bij slecht weer. Voor opleiding en inrijden van
jongo paarden on ruiters gebruikt men de zgn. Parelli-methode. Naast hel stallen
en trainen van paarden heeft de ranch in zijn aanbod 00k toeristische ritten in de
prachtige natuur van de omgeving, paardrijdcursussen voor beginners, kinderclub.
Er worden 00k endurance-wedstrijden georganiseerd.
Belangstellenden kunnen voor een korf of lang verblijf in appartementen logeren,
met sanitaire voorziening, ofin zelfstandige kamers. Voor gasten is op verzoek een
huiswijnlokaal tet beschikking Of een overdekte vuurplaats voor barbecuen. De
beboste omgeving nodigt letterfijk uit voot wandelingen Of een uitstapje Op moun
tainbike. 00k tondvluchten Of
boogschieten kunnen voor belang
stelíenden worden geregeld.

bad met 25 meter lange banen
en verlichting, pierenbad, 2 ten
nisbanen met kunstoppeMak en
verlichting, 2 volleybalbanen mel
kunstoppervlak, voetbalspeelpla
ats mel grasmat, speelplaats
voor basketbal, 00k een midget
golf ot tafeltennis slaan op u te
wachten. Verder s er een sauna
ter beschikking en massages,
u kunt 00k mountainbikes huren.
39
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‘U BLANICKÝCH RYTÍRU“
Zumek 1, 258 01 Vlasim
tel.: +420 317 842 338, +420 724 375 478
e-mail: bIanicti.rytÍri@seznam.cz
http://www.ublanickychrytiru.cz
KASTEELRESTAURANT
“U Blanických rytířu‘
I(astoolrestaurant
(Bij Blinik-ridders) is cen gezolligo

MUSEUM VAN PODBLANICKO
TE VLAŠIM
Zamek 1, 258 01 Vlašim
tel.: +420 317 842 927
+420 317 842 480
e-mail: muzeum-vlasim@iol.cz
http:/Iwww.muzeumpodblanicka.cz

plaats n bet Vlnsim-kasteel zell, Hol kas
led word op de plaals van een gotische
burcht ut 1303 gebouwd. Het is omqeven door omvangrijk park, aangelegd in 1775,
wiiar nog steeds enkele van vole historische houwwerken bewaard zijn gebleven
Chinees piiviljoon, kunstmiiligo rujne. slandbee‘d van Samson en dne groolse
pseudo-gotischo ooorton,
-

asteel in Vlasim. oorspronkelijk een middeleeuwse burcht, vermeld fl schrif
telijke bronnen al rond 1318. is in 1988 de hoofdzetel van hel distrjctmuseum
geworden. Na hel opheffen van districtbesturen heett hol museum zijn naam In het

K

Museum van de regio Podblanicko gewijzigd on is gehuisvest In de noordelijke en
weslelijke vleugel van het Vlašim-kasleel Heemkundige eXposilie van doze tegio
presenteerf archeologische vondston on voorbeelden van fauna en hora. Mon vindt
hier tenhoonstelling Spiegel van bet verleden“, die sen doorsnce van rijke verza
melingen van het museum van de regio laat zlen. Verder vinden wij hier 00k een
eXpositie van jacht- on schietsport, onlstaan in samenwerking met de hrma Sellier
A Bellot, as. EXpositie is aangevuld met geprepareerde trofeeen van exotische
dieren.

Openingstijden:
maant december:
-

40

di
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900- 1200 en 13.00

-

Restaurant bevindt zich op de begane grond van het kasteel, samec met een aange‘
name en gezellige cabetana en zomerterras. In hut restacvant en cafetaría kunt u kiezen
uit non rijk aanbod van gerechten van de Tsjechische en internationilo keuken Bij hot

restaurant zijn nog twee zaaltles ter beschikking, geschikt voor het organiseren van les
liviteiten en overige gezelschapsacties voor gezin ot zakelijke panners
Direct in de buurt van het restaurant is een traditionolo biurlokaal met cen
groofscherm. In het souterrain van hel kastool hevindt zich de club Ponorka
(Ondorzoeer), waar u elke avond van cen “oirderwator‘ -sfeer kunt qonioten met
veel goede muziek.

16:00 uur

41

GHRANŠHA KRAJflNA

•LE 1ou
et zogenaamd Ubeschermd landschapsgebied
(afk CHKO) is hier in 1981 aangelegd, uit
behoefte het typische landschap van het Midden
Bohemen te kunnen beschermen. Dit gebied wordt
door de mythische berg Blaník gedomineerd. AIs
lun ruggengraat van het landschap stroomt hier de
rivier BIonice, met een volledig bewaard gebleven
ncosystoem van de stroom en beemden. CHKO
Blaník is samengesteld uit een mozaíek bossen,
akkors on weilanden, opgesierd door bomenrijen
on vorspreido begroeiing, doorweven met beekjes
mel naluurkundig zeldzame vijvers. Menselijke nederzettingen met talrijke his
torischc inonumenten zun in dít landschap gevoelig íngedeeld.

JSJA\ H
KASTEEL LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
257 06 Louňovice pod Blaníkem 16
tel.: +420 317 852 658
http://www.nm.cz

Openingstijden:
mei september:
dagelijks 10:00
14:00
-

-

-

12:00 en
16:00 uur

erste schriftelijke vermelding dateert uit 1149 in verband met het klooster van
premonstratenzernonnen. gebouwd inde zgn. Maandal. Louňovicer klooster is in
1420 door de Tabor-hussieten gesloopt, toen zij de hele regio in macht hadden.
Archeologisch onderzoek van de geschiedenis van het klooster 5 ook het thema
van de museumeXpositie die in het kasteel sinds 1981 geplaatst door het Nationaal
museum te bezichtigen Is. In 1982 is tijdens reconstructie van het object een baan
van gratfito ontdekt, waarop een tekening is van een interessant opgevatte scene
van na de bijbelse zondvloed. Boven de
bossage van het ingangportaal bevíndt zich het
wapen van aartsbisschoppen, aIs aandenken
aan de periode toen het kasteel in hun bezit
was. Kasteel Is ook de geboorteplaats van
componist Jan Dismas Zelenka (1679 1745).
Verder vindt men hier eXpositíe van de Oudste
geschiedenis van Louňovice pod Blaníkem“ en
eXpositie ‘Bijenteelt“.

E

-

Over de prehislorische koloncsaties van Blaník getuigen restanten van Hallstatt La
Tóne nedcrzotting op de top van Grote Blaník met overblijfselen van wallen. Citadel
5 vergtinn on pna nan hat begcn van de 1 5de eeuw wordt over een burcht op Blaník
geschmven. 00k Kleine Blaník kreeg In de geschiedenis aandacht, want in de
l5do eeuw stond onder do top waarschilnlijk een gemetseld bouwwerk. De
restanten van polygonale laatbarokke kapel van de Heilige Mana Magdalena die
wij nu kunnen zien dateren uit de helft l8de eeuw.
-

UITKIJKTOREN OP VELKÝ BLANÍK
Op Greto Blaník, 638 m boven de zeespiegeí, bevindt zich een houten overdekte toren
hoog 29.5 m. Die Is in 1939 1941 gebouwd, door de Club van Tsjechische toeristen.
-

Openingstijden uitkijktoren:
apríl september: dagelijks
oktober maart:
za, zo, feestd.
-

-

10:00
10:00

-

-

17:00 uur
16:00 uur

?
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MAKROFAKT sto.
257 09 Pravonín 44
tel.: +420 317 852 459
fax: +420 317 852 422
e-mail: makrofakt@makrofakt.cz
http:/Iwww.makrofakt.cz

4

PARK VAN KONOPIŠTĚ
ZO ČSOP Benešov
Mendelova 131 256 01 Benešov
tel.: +420 317 704 113
+420 604 120 158
e-mail: csop.benesov@seznam.cz

-r

genaamd “Geschiedenis en natuur van hel kasleelpark Konopiště
W01(101andelpad
vorschaft door middel van uitleg de belangnjkste gegevens over ontwikkeling
van hel park en omgeving ervan, alsook over de meesl interessante plaat

(JO

Q

pleídíngscentrum van Makrofakt in
Pravonín voldoet met technische
inrichting en faciliteiten aan de hoogste cti
tena. Et wordl vaak gebruik van gemaakl
doon belangnijke organisaties in Tsjechiě,
juist dankzij deze voordelen. Voordeel is
een zeer goede bereikbaarheid binnen hel
grondgebied van Tsjechiě. Verzonging van
maallijden en versnaperingen over de hele
dag in de inleressant ontworpen ruimtes is
vanzelfsprekend. Accommodatie wondt in
hel gebouw zell aangeboden, waar ap
parlementen zich bevinden die ook buiten
zakehijke acties kunnen worden gebruikl.

.

‘.—.-

son. Areaal van het park (340 ha) kan via lwee routes bezichtigd worden, waarlangs
twaalt borden mel informatie staan; deze lwee paden kunnen al wandelend, fietsend
on hol qrootsle gedeelte 00k O rolstoel worden opgevolgd. De kotle route concen
treoiI jich op do naaste omgeving van hel kasteel dat in ltaliaanse barokstijl is onI
worpon en is ongeveer 2 km lang. De lange roule neeml de bezoekers mee naar de
moor olgolegen landschappehijke gedeellen van hel park en is 7 km lang. Kasleel
viJvor mot 20,6 ha oppervlak en de Rozentuin mel kassen, opgericht in 1898 door
Woenso luínier Karl Mössner geven een belangrijke karakteristiek aan het park.

OLBCEE
f W]OVL
MUSEUM VAN HET LEVEN VAN DE JOODSE
GEMEENTE IN DIVIŠOV
Šternberska 158, 25726 Divišov
tel.: +420 317 855 224
e-mail: muzeum.divisov@chopos.cz
http:/Íwww.chopos.cz
oodse bevolking kwam naar Divišov voor het jaar 1685. Synagoge, waann het
museum zich bevindt, is inde eerte heltt van de l9de eeuw gebouwd inde Iaat
classicistische stijl met apsis. Aan de financiering van de reconstruclie van het
qebouw heetl 00k de Europese Unie deelgenomen en hel is in de herfst van 2004
voltooid. EXpositíe brengt hel Jeven van de Joodse bevolking in de regio in kaart en
is samengesteld met medewerking van hel verbond van gemeenlen CHOPOS,
gemeente Divišov, Joodse Museum te Praag en Museum van Podblanicko te
Vlašm. Het inleidende gedeelle van de tentoonstelling houdt zich bezig met vetOop van omvangrijk projed van de reconstructie van kleine sacrale objeden op hel
cjrondgebied van hel Verbond van gemeenten CHOPOS.
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BELANGRIJKE CONTACTEN
Alarmnummers
BRANDWEER
750

POLITIE
158

AMBULANCE
155

NOODHULP
112

SOS
EHBO tel.: ÷420 317 756 485, 317 726 555, 317 756 322
Informatje over dienstdoende apotheek tel.: +420 317 756 322
‘iekenhuis van Rudolf en Stefanie te Benešov tel.: +420 317 756 111
‘

Dierenhulp
Vetennaire dienst
Openlngstljden:
MVDr. MICHAL ŠINDELAŘ
16:00 18:30 uur
ma vr
Mrač 170, 25721 Poříčí nad Sázavou
na telat. afspraak
tel.: +420 317 779 298, +420 776 100 593 za Zo
Eigen volledige laboratorium, echoscoop, röntgen, laser tet beschikking.
‚

-

-

-

MUSEUM VAM PODBLANICKO, RU2KOVY LHOTICE

Autohulpdiensten

Zamek 1, 257 65 Čechtice
tel.: +420 317 853 157. +420 317 842 927

e-mail: muzeum-vlasim@iol.cz
http:í/www.muzeumpodbtanicka.cz
Openingstijden:
april september

J

slechts na een schrlllellke Of tolefonische atspraak

-

OAMK

arok kasteeltje, dat tegenwoordig het plaažsje domineert, is op de plaats van
Lioorspronkelijk vestingwerk van Oneá Tluksa van Lhotice uit de l4de eeuw
gebouwd. In de l6de eeuw was het eigendom van Jan en Jiří Růžek. waarnaar het
dorp en het kasteeltje zun genoemd. Object van het kasteel is een gebouw met
twee vleugels, het voornaamste gedeelte is twee verdiepingen hoog, met een
nagenoeg vierkante plattegrond, waartegen een lagere en langere vleugel met een
arcadegang san de binnenkant aanleunt. Aan de zuidkant staat een hofstede en
maakt het complex St.
In de jaren 1835 1844 was het kasteeltje van František Smetana, vader van de
componist Bedřich Smetana. Smetana zelf kwam hier vaak om zch ta laten inspir
eren voor zun muzikale werk. Dal is de reden waarom de geplaatste tentoon
stelling, geopend in 1984, aan het begin van Smetana‘s creatieve leven is gewijd
Beroemde componisl is ook vereeuwigd in de beate boven de ingang door
O. Španiel en J. Gočár uit 1924 en wordt herinnerd door twee klavierinstrumenten
waarop hij zelf speelde Een klavier komt uit Jabkenice. het tweede werd door hem
in de nabije Čechtice bespeeld. Helaas kan man geen concerten meer geven op
deze instrumenten. daar die gezien de leettijd ervan niet meer gestemd kunnen
worden.

I“

LI‘)

VEROLD Benešov, spol. s r.o.
Na Červených vrškách 1490
256 01 Benešov
ServIs tel.: ÷420 317 723 411
E-mali: veroldbn@ipa.anet.cz

Openingstijden service:
7:00 17:00 uur
ma vr
9:00 12:00 uur
za
-

-

-

SERVIS24uur-ÚAMKteI.: 1230

Fletsenhulp
Cyklosport NOVOTNÝ
Jílovská 262
p25741 Týnec nad Sázavou
tel.: +420 317701 823

Openingstijden servlce:
9:00 12:00 uur
ma, di, wo, vr
13:00 18:00 uur
9:00. 12:00 uur
za

IPBT Krupička

Openingstljden service:
9:00- 17:00 uur
ma-vr
8:00 12:00 uur
za

-

-

-

Expositie van het museum van Podblanicko. dat het kasteel onder zun hoede heett.
S 00k aan andere muziekgrootheden gewild. die hier in de regio door de eeuwen
haan gewerkt hebben (Jan Dismas Zelenka. Jan Jeník van Bratřice. Josef Leopold
Dukát, Zdeněk Fibich, Josef Suk Of Richard Wagner. die in Pravonin verbleef).

YEL

Na Bezděkově 2005
256 01 Benešov
tet,: +420 317 723 627
÷420603180620

-

Cyklo Švec
Na Potoce 225
258 01 Vlašim
tel.: +420317644116
÷420317 842 418

Openingstijden service:
ma vr
9:00 12:00 uur
13:00 17:00 uur
8:30 11:30 uur
za

VELO FOX
Dr. E. Beneše 159
257 51 Bystřice
tel.: +420 317 793 416

Openlngstijden service:
ma vr
10:00 17:00 uut
9:00- 11:30 uur
za

-

-

-

-

-

-

I

Verkoop en reparaties van mountainbikes Openingstljden service:
9:00 12:00 uur
čerčanská 112, 257 21 Poříčí nad Sázavou ma vr
13:00- 17:00 uur
tel.: +420 317 779 934

I

lnformatie over dienstregeling bussen tel.: ÷420 317 721 395

-

Vervoer

www.j ízd ní rady.cz

lnformatle over dienstregeliny treln

tel.: ÷420 317 757 428
47
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INFORMATIECENTRA
lnformatiecentrum Benešov
Malé náměstí 1700, 25601 Benešov
tel/tax: +420 317 726 004
e-mail: ic-benesov@ poaazavi.com
lnformattecentrum Čerčany
Sokolská 28, 257 22 Čerčany
tel.: +420 317 776 154
e-mail: info@cercany.cz
lnformatiecentrum
Český Šternberk
257 26 Český Šternberk 27
tel.: +420 317 855 046
fax: +420 317 855 049
e-mail: ic-aternberk@ posazavkcom
lnformattecentrum Jemniště
Zámek Jemniétě 1, 257 01 Postupice
tet.: +420 317 796 575
tax: +420 317 796 576
e-mail: ic-jemniste@ posazavi.com
lnformattecentrum
Jílové u Prahy
Mesarykovo náměstí 194
254 01 Jílově u Prahy
tet.: +420 241 952 257
e-mail: icentwm@jilove.cz
Intormatiecentrum Kouřím
Mírové náměstí 1,281 61 Kouřim
tel/tax: +420 321 784 004
e-mail: ic.kourim@atlas.cz
lnformattecentrum
Kutná Hora
Palackého náměstí 377
284 01 Kutná Hora
tel.: +420 327 512 378
e-mail: intocentrum@kh.cz
Informatiecentrum
van de Régio Lada
Masarykovo náměstí 83
251 01 Řičany
tel.: +420 323 618 142
e-mail: litka.bahenska@ricany.cz
lntormatiecentrum
Ledeč nad Sázavou
Husovo náměstí 60
584 01 Ledeč nad Sázavou
tel.: +420 569 721 471
tax: +420 569 721 507
e-mail: is@ledec-net.cz
Informattecentrum
Louňovtce pod Blanikem
Zámek 1
257 06 Louňovice pod Blaníkem
e-mail: ic-lounovice @ posazavi.com

lnformetlecentrum Neveklovsko
náměstí Jana Heřmana 83
257 56 Neveklov
tel/fas: +420 317 741 207
e-mail: info.neveklov@seznam.cz

Websltes van do Trndltiortsrlr, lovit lirtisctis‘ rti(Jíl) POSAZAVÍ

lnformattecentrum Podbtantcko
Plátenikova 264, 258 01 Vlašim
tel/tas: +420 317 847 847
e-mail: office@vlasim-into,cz
e-mail: ic-vlasim@posazavi.com
lntormatiecentrum Sázava
Náměstí Voskovce a Wericha 280
285 06 Sázava
tel.: +420 327 320 763
e-mail: intocentrum@mestosazava.cz
Regtonaal tnformattecentrum
Sedtčany
nám TGM 32, 264 80 Sedlčany
tet.: +420 318 822 742
fax: +420 3t8 875 666
e-mail: mu@sedlcany.cz
lntormatlecentrum
Sedlec Prčtce
Vítkovo náměstí 69
25792 Sedlec Prčice
tel ítas: +420 317 834 328
e-mail: intoops@ceskymeran.cz
-

-

lnformatiecentrum
Týnec nad Sázavou
K Nákli 404
257 41 Týnec nad Sázavou
tel.: +420317701 923
e-mail: ic-tynec @ posazavi.com
lntormatiecentrum
Uhl ířské Janovice
Pečírkova 168
285 04 Uhlířské Janovice
lel.Itas: +420 327 542 197
e-mail: kic@uhllan.cz

Actueel uit de regio, Kalender ovonemonlon, Lnien korman. F4štflflssM,
Sportvissen ot Act;eve ontspanning dat zi)n slechu cukalo benarrvngen VSI) srstMI
eken op internetsiles van de regio Posázavi
-

Katender van culturele, teestekike, sportieve ni) ats iunusonmnl tnwlo.k)e ar Nes in
de regio zijn van een intelligent zoekprogramma voouiilri. flsluurlltk kurd u stok hal
regelmatig toesturen van intormatie op uw e-mail npviagsn. Pnrmla netrsla ven dli
web zijn rubheken voor tietsers en wandelaars. Wh bieden do cnnrplale dembssM
van fiets- en wandelpaden, die u in aparte overzichtnn 01) do/o vana kurii vlndn orl
zeli een uitstapje bedenken. U geel I eenvoudig het hegru en elnde suit de «rule ott
de Iengte die u ongeveer menst at te leggen en don wachl U 01) hol vorlririnsrnnn
bod. Systeem biedt ook automatisch bezwnswaarditltmdon lengs to,n Cong, huso
ca-aangelegenheden ot inf ormatiecentra, waarlangs ti loopt ot kotvi 1-en indete bl
zondere rubriek is die van de Actieve ontspanning Hier kant u non wooknnctj‘ oIii*
hele vakantie voorbereiden ot zelťs reserveren. Op grond ven hosctvktsnre italnthe
sis kunt u uw vrtls tild naar eigen wens nvollen Probnsr hot zeli op rti;r, woh,iln‘r,

I
RADIO SLANÍK modlete partner
van do lrnicllllonele Ioorlailactin reglo Posáznvu
-

Informatiecentrum Votice
Komenského náměsti 177
259 01 Votice
tel/tax: +420 317 830 159
e-mail: infocentrum @ mesto-votice.cz
lntormattecentrum
Zruč nad Sázavou
náměstí MUDr. Josefa Svobody 60
285 22 Zruč nad Sázavou
tel.: +420 327 531 572
e-mail: intocentrum@mesto-zruc.cz
lntormatiecentrum Želtvka
25768 Dolní Kralovice
tel.: +420 317 856 369
e-mail: into@zelivka.cz
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