Památník Jana Dismase Zelenky
Jan Dismas Zelenka se v Louňovicích
pod Blaníkem narodil v roce 1679.
Proslul jako skladatel barokní hudby.
Jeho díla jsou oceňovaná hlavně v cizině. Památník najdete v ulici J. Žižky.
V kostele, kde byl Zelenka pokřtěn,
a kde byl v kryptě pochován jeho
otec, je zasazena pamětní deska.
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Klášterní zeď a základní kámen
Národního divadla
Původní premonstrátský klášter připomíná
torzo zdiva v ulici J. Žižky. Další kamennou
památkou je základní kámen z Blaníku pro
stavbu Národního divadla. Po jeho vylomení se zjistilo, že nemá požadované rozměry
(byl malý), proto byl zasazen do zdi tehdy
budovaného sklepa louňovického pivovaru.

Dům přírody Blaníku
O chráněné krajinné oblasti Blaník a o geoparku Kraj blanických rytířů informuje návštěvnické středisko Dům přírody Blaníku
u Krasovic. Nejzajímavějším exponátem
interaktivní expozice je 3D model Blanické
brázdy mezi Sázavou a Mladou Vožicí. Více
na: www.dumprirody.cz/blanik
Geologická expozice
Hned vedle Domu přírody si můžete prohlédnout volně přístupnou Geologickou
expozici hornin Podblanicka. Pod širým nebem uvidíte dvě desítky rozměrných vzorků
hornin, každý s popisem složení a původu.
Dozvíte se mnoho zajímavého, mimo jiné
i to, že na Blaníku se v minulosti také lámal
kámen, a to ve dvou, dnes již nepoužívaných lomech.
Cyklotrasa Po stopách blanických rytířů
Územím chráněné krajinné oblasti Blaník
vás provede okružní 32 kilometrů dlouhá
cyklotrasa Po stopách blanických rytířů. Prochází Kondrací, Ostrovem, Veliší, Louňovicemi pod Blaníkem, Načeradcem, Pravonínem a kolem přírodní památky Částrovické
rybníky.

Nabídka pro školy – Louňovice p. Blaníkem
Praktické informace
Prohlídky Muzejní expozice Nejstarší dějiny Louňovic pod Blaníkem ve
světle historicko-archeologického výzkumu a Muzea včelařství Podblanicka doporučujeme pro větší skupiny předem objednat, objednání je
nutné v případě zájmu o odborný výklad včelaře.
Kontakt pro objednání
} Turistické infocentrum Louňovice pod Blaníkem
na zámku v Louňovicích pod Blaníkem
nám. J. Žižky 1, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
t: 732 221 060
e: infocentrum@lounovicepodblanikem.cz
www.lounovicepodblanikem.cz
Teplá jídla pro větší skupiny doporučujeme předem objednat
Ke každé objednávce teplého jídla limonáda zdarma.
} Zámecká hospoda
nám. J. Žižky 1 | t: 605 975 891 | www.restauracepodblanikem.cz
} Hostinec Pod Blaníkem
Vlašimská 110 | t: 731 803 327
Možnost ubytování
– spaní na žíněnkách – se sociálním zařízením s teplou vodou nabízí
po předchozím objednání ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem:
} ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
Táborská 170
t: 317 852 615, 605 970 158
e: msazs@seznam.cz
https://skolalounovicepodblanikem.webnode.cz/

Pro školy a dětské skupiny
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Malý Blaník
Na 580 metrů vysokou horu se můžete
vydat z parkoviště pod Velkým Blaníkem,
kilometr od Louňovic. Až ke zřícenině kaple
sv. Máří Magdaleny poblíž vrcholu vás dovede červená turistická značka. Kaple byla
postavena v roce 1753, sloužila třicet let,
poté začala chátrat. Z jejího středu vyrůstá
smrk ztepilý, zvaný Velký Mnich.

Nabídka pro školy
Velký Blaník s rozhlednou
a pověst o blanických rytířích
Vrcholu Velkého Blaníku
(638 m.n.m.) dominuje dřevěná
třicetimetrová rozhledna ve tvaru
husitské hlásky. Dovede vás
k ní naučná interaktivní stezka
S rytířem na Blaník.
Celá (až k Domu přírody
Blaníku) měří 4 km a najdete
na ní 14 naučných zastavení
a 17 hravých zastavení pro děti.
Stezka připomíná také legendu
o blanických rytířích, kteří podle
pověsti vyjedou z hory, až bude
zemi české nejhůře.

Proč vzít třídu do Louňovic pod Blaníkem?

Speciální nabídka pro školní výpravy a dětské skupiny
(minimální počet 10 dětí)
Louňovická muzea a rozhledna Velký Blaník
celodenní výlet
} Muzejní expozice Nejstarší dějiny Louňovic pod Blaníkem
ve světle historicko-archeologického výzkumu
prohlídka s průvodcovským výkladem a vyprávěním
o blanické legendě
} Muzeum včelařství Podblanicka
prohlídka s průvodcovským výkladem (odborný včelařský výklad
je nutné předem objednat), včetně pozorování chování včelstva
v prohlížecím úlu
} Výlet na rozhlednu Velký Blaník
z parkoviště u Louňovic pod Blaníkem – po naučné stezce
S rytířem na Blaník s interaktivními zastaveními pro děti
} Pamětihodnostmi a zajímavými místy v Louňovicích pod Blaníkem
a při trase na rozhlednu vás provede questing (hledačka)
– hrací plán zdarma k dostání v Turistickém informačním centru
Louňovice pod Blaníkem
Rozhledna Velký Blaník po stezce S rytířem na Blaník
dopolední či odpolední výlet
} možnost občerstvení na rozhledně
} výlet lze po naučné stezce S rytířem na Blaník protáhnout
až k Domu přírody Blaníku s venkovní geologickou expozicí

Protože...
} návštěva městysu a jeho okolí je díky legendě o blanických rytířích
zajímavá pro děti všech stupňů, od mateřských škol po střední
školy
} návštěvu městysu a jeho okolí lze využít jako přírodovědnou
procházku srdcem chráněné krajinné oblasti Blaník
} návštěvu městysu a jeho okolí lze využít jako dějepisnou či
vlastivědnou procházku lze využít jako dějepisná či vlastivědná
procházka historií Čech od dob keltů po dobu národního obrození
} si užijete pohodový výlet bez stresu a front v zajímavých
turistických cílech
} můžete využít možnosti občerstvení v některých doporučovaných
turistických cílech (teplé jídlo v Zámecké hospodě nebo v Hostinci
pod Blaníkem doporučujeme pro větší skupiny nad 10 osob
předem objednat) a zdarma použít toalety
} můžete zdarma využít průvodcovskou službu v archeologické
expozici a v Muzeu včelařství Podblanicka
} nemusíte řešit parkování – možné před zámkem nebo na
parkovišti pod rozhlednou ve směru od Louňovic pod Blaníkem
Vstupné pro třídu či dětskou skupinu
Archeologická expozice:
20 Kč/dítě
Muzeum včelařství:
20 Kč/dítě
děti do 6ti let zdarma
Rozhledna Velký Blaník:
20 Kč/dítě
Dospělý doprovod dětské skupiny či školní třídy: zdarma
Parkování
na parkovišti pod rozhlednou ve směru od Louňovic pod Blaníkem
Pro dětskou skupinu či třídu: zdarma
– platí pro osobní automobily, autobusy a mikrobusy

Nejstarší dějiny Louňovic pod
Blaníkem ve světle historickoarcheologického výzkumu
V muzejní expozici si prohlédnete
výsledek déle než 25letého
archeologického výzkumu jak
v Louňovicích, tak na obou
Blanících. Seznámíte se s nálezy,
dokumentujícími různá období
historie osady a ženského
premonstrátského kláštera.
Prohlédnete si keramiku, kachle
a další předměty denní potřeby
středověkých obyvatel Louňovic
pod Blaníkem.

Muzeum včelařství
Podblanicka
Na provozu Muzea včelařství
Podblanicka v Louňovicích pod
Blaníkem se podílejí sami včelaři.
Kromě expozice mají v domku
č.p. 86 vedle raně barokního
zámku z roku 1652 také svoje
zázemí a prodávají zde včelí
produkty. Exponáty, fotograﬁe a
dokumenty v muzeu připomínají
několik staletí trvající včelařskou
tradici na Podblanicku. Od jara
do září je největší atrakcí muzea
prohlížecí úl s živými včelami.

Odnesete si spoustu zážitků a určitě se nebudete nudit!

