JEN 40 MIN OD PRAHY | EXIT 49 D1

Za blanick˘mi rytíﬁi
nejen na svatého Václava

foto: Evka Neuman

záﬁí–listopad 2019

Vydejte se
na tajemný Blaník
| naučná stezka S rytířem na Blaník
| rozhledna
| Dům přírody Blaníku

s expozicí o přírodě
| cyklotrasa Po stopách blanických

rytířů
| Muzeum v Louňovicích

pod Blaníkem

Svatováclavské
slavnosti
21. září
Svatováclavské slavnosti
v Louňovicích pod Blaníkem
Bohoslužba na úpatí Velkého Blaníku,
průvod v čele se sv. Václavem,
hudební vystoupení v zámecké zahradě,
dobová řemesla, ohňová show,
atrakce pro děti, stánky s občerstvením.

| Farní muzeum Kondrac

Akce
26.–28. 10.
Výstava hub
v Domě přírody Blaníku
17. 11.
Sváteční pochod přes Blaníky

28. září
Svatováclavské slavnosti ve Voticích
Průvod v čele se sv. Václavem,
ukázky řemesel, rytířské souboje, dobové
tance, hudební vystoupení, ohňostroj.
Otevřený klášter sv. Františka z Assisi
s expozicemi, věž Václavka
i židovský hřbitov.

Kam na podzim v Kraji blanických rytířů?

Vodní dům Hulice
Moderní expozice vám atraktivní formou
představí všechny tváře vody.
Objednejte si komentovanou prohlídku
hráze vodního díla Švihov.
www.vodni-dum.cz
otevřeno: denně mimo pondělí
Akce
5. 10.–31. 10.
Výstava fotograﬁí z podvodního světa

paraZOO Vlašim
Uvidíte vydry, mluvícího krkavce, černého
čápa a mnoho dalších zvířat záchranné
stanice pro živočichy.
www.parazoo.cz
září: denně mimo pondělí
říjen–listopad: sobota a neděle
Akce
28. 9. Pochod s veverkou Čiperkou
28. 10. Festival Hmyzák
– hmyz v zahradě i na talíři

i

Vlašim
t: 317 847 207
Votice
t: 317 812 505
Zruč n. Sázavou t: 327 531 329

www.blanik.net

Včelí svět Hulice
Interaktivní expozice je věnována životu
včelstva. Projděte se velkým včelím
úlem s obřími plástvemi, na dotykových
monitorech si prohlédněte anatomii včely,
zahrajte si kvíz ze života včel anebo si
pusťte zvuky úlu.
www.vcelisvet.cz
září: denně mimo pondělí
říjen: sobota, neděle, svátky
Akce
21. 9.
Hrátky s voskem
26.–27. 10. Perníčkový víkend

Barevné zámecké parky
Park Vlašim
s naučnou stezkou a romantickými
stavbami
– přístupný stále, komentované prohlídky
do konce září
Park Zruč nad Sázavou
s naučnou stezkou a poznáváním stromů
– přístupný stále
Park Vrchotovy Janovice
– přístupný září–říjen 8–19 h
v listopadu do 16:30 h
Park Ratměřice
s unikátními sekvojovci obrovskými
– přístupný víkendy a svátky 10–17 h
Park Odlochovice
s barokní kaplí
– přístupný stále

