Jankovsko-Ratměřické
naučné stezky

Propojené naučné stezky
jsou zaměřeny na historii obcí
a především bitvu u Jankova,
která v roce 1645 dramaticky
zasáhla do života regionu.
Václavka ve Voticích

v okolí Ratměřic

další zajímavosti

Praha
D1 exit 49

Brno

Ratmûﬁická

www.blanik.net

hasiãská fontána
aneb

Vodní poezie
nad rybníkem Lazna

Naučná stezka Roudný
Trasa o celkové délce asi 4,2 km prochází nejvýznamnějšími částmi této
unikátní památky. Na 15 informačních tabulích se seznámíte s historií
a fungováním zlatodolu.

www.ratmerice.cz
Připravili jsme pro Vás další informační materiály:

Zámek Odlochovice

Novorenesanční zámek v Odlochovicích z 18. století s barokní kaplí sv. Jana Nepomuckého je i s přilehlým parkem využíván pro sociální
účely. Pro návštěvníky je k dispozici
kovárna a ubytování.

k dispozici na www.blanik.net nebo v infocentrech regionu
Zámek a park Vlašim

Procházka po romantických stavbách v unikátním zámeckém parku,
naučná stezka o historii a přírodě
parku, Muzeum Podblanicka s vyhlídkovou věží a Podblanická galerie ve Vlašimské bráně.
paraZOO

je unikátní expozicí našich volně žijících živočichů na zahradě Podblanického ekocentra ve Vlašimi. Uvidíte
zde vydru, rysa, výry, krkavce, čápy,
dravé ptáky a řadu dalších zvířat.

Projekt propagace
Geoparku Kraj blanických rytířů
realizuje Český svaz ochránců přírody Vlašim společně s partnery:
městy Trhový Štěpánov, Vlašim, Votice a Zruč nad Sázavou,
městysy Čechtice, Křivsoudov, Louňovice pod Blaníkem,
Načeradec, Neustupov a Olbramovice, obcemi Hulice, Jankov,
Kamberk, Kondrac, Miličín, Pravonín, Ratměřice, Soutice, Veliš
a Zvěstov, Muzeem Podblanicka, Půjčovnou lodí SAMBA
a AOPK ČR – Správou CHKO Blaník.
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Po 135 schodech vystoupáte do 35 m vysoké vyhlídky
v báni kostelní věže. Cestou si
prohlédnete funkční hodinový
stroj a místní galerii.

www.blanik.net

Ratměřice

Ratměřická hasičská fontána aneb Vodní poezie nad rybníkem Lazna

Historie Ratměřické hasičské fontány se píše od roku 2006,
kdy tenkrát ještě denní fontánu před 300 zvědavými diváky
předvedlo 8 statečných hasičů v nových zásahových oblecích. Již
od prvního ročníku se ustálil rámec programu, kdy je fontána
v první třetině podkreslena klasickou hudbou, ve druhé třetině
zní české popové písničky a ve třetí části představení graduje
v rockovém rytmu.
Mezníkem v ratměřické hasičské produkci byl rok 2010 a vítězství
Ratměřic v celostátní soutěži Vesnice roku. Tehdy se poprvé
uskutečnila noční verze fontány a začala se rodit vodní a světelná
show do dnešní podoby.
Originální autorské vystoupení členů SDH Ratměřice
využívá moderní zvukovou i osvětlovací techniku, ale
hlavně invenci a píli ratměřických hasičů a hasiček.

V roce 2011 představení obohatily členky SDH o originální taneční
vystoupení ve vlastní choreograﬁi. O rok později byla poprvé
vyzkoušena projekce na vodní clonu. Od roku 2013 se v roli
„předskokanů“ představují divákům členové ratměřického oddílu
mladých hasičů se svou dětskou verzí fontány a v roce 2014 vše
korunovalo zařazení vodní lišty se 100 tryskami a efektní hra na
„vodní varhany“.

Ratměřická fontána je na rozdíl od jiných podobných představení
umístěna divadelně, tedy v jedné linii s diváky, což umožňuje
rozšiřovat počet vodních obrazců o stříkání do stran, prolínání proudů,
točení, sekání či křížení. Choreograﬁe je přitom výlučným dílem členů
hasičského sboru, kteří si také celé představení řídí a organizují.
Dvanáct „živých“ pohyblivých proudů, je symetricky doplněno dalšími
deseti stabilními proudy, které ovládá přímo strojník u stříkaček. Za
plného výkonu proteče za minutu 600 metry hasičských hadic při
realizaci fontány 5.000 litrů vody.

Vždy předposlední srpnovou sobotu večer mají diváci
možnost vidět unikátní představení nad rybníkem
Lazna, při kterém se mísí nadšení s dojetím.

Tato rozsáhlá a v regionu stále oblíbenější akce, která v roce 2014
dokázala přilákat 1.500 návštěvníků, nemůže fungovat bez
obrovského nasazení členů SDH Ratměřice. Na fontáně se aktivně při
produkci nebo při práci v technickém zázemí či v občerstvení podílí
50 dospělých a 20 dětských ratměřických hasičů.

