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D1 exit 49

Brno

Den ve Vla‰imi

www.blanik.net

Užijte si prima den a ušetřete 25 %.

3 zajímavé prohlídky
na 1 vstupenku + káva zdarma

Ceny vstupného
dospělý: 130 Kč | dítě: 75 Kč | rodina (dva dospělí + dvě děti): 280 Kč

1. Vlašimský zámecký park

Den ve Vlašimi
Připravili jsme pro Vás další informační materiály:

k dispozici na www.blanik.net nebo v infocentrech regionu

Rodinná cukrárna ve Vlašimi
Zažijte příjemnou prvorepublikovou atmosféru v cukrárně s vlastní výrobou zákusků, dortů, zmrzliny, chlebíčků a obložených baget. Ke každé vstupence zde
dostanete zdarma jedno espresso nebo čaj.

Projekt geoparku Kraj blanických rytířů realizuje Český svaz ochránců přírody Vlašim
ve spolupráci s partnerskými městy, obcemi a organizacemi:
městy Trhový Štěpánov, Vlašim, Votice a Zruč nad Sázavou, městysy Čechtice,
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.

Žižkovo náměstí 140 | po–so: 9–18 h. | ne: 10–18 h.

www.cukrarnavevlasimi.cz

Projekt společné vstupenky a vydání letáku podpořil Revolvingový fond MŽP ČR.

Vydal Český svaz ochránců přírody Vlašim v roce 2014. | foto: Martin Špoula, Petra Hajská, Veronika Hanusová,
archiv Rodiinné cukrárny ve Vlašimi | graﬁcká úprava: Viktor Puci

K prohlídce paraZOO, Muzea Podblanicka a prohlídkového okruhu
Vlašimským zámeckým parkem vám nyní stačí jedna jediná vstupenka.
Kromě slevy na vstupném získáte ke každé vstupence navíc zdarma
jedno espresso nebo čaj v Rodinné cukrárně ve Vlašimi na Žižkově náměstí. Vstupenka nese název Den ve Vlašimi, i když nemusíte vše absolvovat v jeden den. Vstupenka platí po celou letní sezónu od 1. května
do 15. září. Vstupenky jsou k dostání na všech čtyřech místech a lze je
koupit ve variantách pro dospělé, děti a rodiny.
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4. Rodinná cukrárna ve Vlašimi
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Den ve Vlašimi

paraZOO

Muzeum Podblanicka – zámek Vlašim

Návštěvnický okruh zámeckým parkem

ParaZOO je unikátní expozicí volně žijících živočichů České republiky.
Uvidíte zde vydru, rysa, výry, krkavce, čápy, nejrůznější dravce a řadu
dalších zvířat, která byla přijata do Záchranné stanice pro živočichy,
avšak pro trvalé následky zranění již nemohou být vypuštěna zpět do
volné přírody. Přijďte se seznámit s jejich příběhy a zároveň se naučit,
jak zvířatům v přírodě pomáhat. Vaše děti jistě zaujme prosklené vydrárium s podhledem pod vodní hladinu, dendrofon, chytrá lana, skládačka, dutá kláda na prolézání a další herní prvky.
Příjemné odpočinutí skýtají lavičky podél cest a dětský koutek.

Zámek v sobě zahrnuje části původního hradu ze 14. století i pozdějšího renesančního sídla. Současnou podobu dali zámku v polovině
19. století poslední majitelé Auerspergové. Ve dvou jeho křídlech
můžete navštívit expozice ze sbírek Muzea Podblanicka. Seznámí vás
s historií zámku, parku i celého regionu. Unikátní je expozice střelných
zbraní a střeliva, jehož výroba má ve Vlašimi tradici od roku 1936. Navštívit můžete i vyhlídkovou věž a zámecké sklepení.

Vlašimský zámek obklopuje návštěvníkům přístupný přírodně krajinářský park o rozloze 75 ha. Byl založen koncem 18. století a proslul
parkovou architekturou inspirovanou antikou, gotikou či orientem.
Během návštěvnického okruhu navštívíte s průvodcem nejzajímavější
místa parku včetně Čínského pavilonu, Starého hradu a Vlašimské brány. Ve Vlašimské bráně sídlí Podblanická galerie, prohlédnete si tvorbu
regionálních umělců. Ve Starém hradě uvidíte výstavu dobových kolorovaných rytin od A. Pucherny.

Délka prohlídky
45 min až 90 min podle zájmu.
Kontakt
Český svaz ochránců přírody Vlašim
Pláteníkova 264, Vlašim
t: 317 845 169, e: vlasim@csop.cz

www.parazoo.cz

Návštěvní doba
| duben až září: út–ne 10–18 h.
| říjen, listopad, březen: út–ne 10–16 h.
| prosinec až únor: zavřeno

Služby a aktivity
| výstavy, přednášky, koncerty, historické akce, edukační programy
| muzejní obchůdek se suvenýry a literaturou
| WC, přebalovací kout, úschovna zavazadel
Otevírací doba
březen–červen, září–prosinec: út–ne 9–12 h., 13–16 h.
červenec a srpen: út–ne 9–12 h., 13–17 h.
Kontakt
Muzeum Podblanicka, p. o.
Zámek 1, Vlašim
t: 317 842 927
e: muzeumvlasim@seznam.cz

Služby a aktivity
| Infocentrum na nádvoří zámku (info a letáky, přístup na internet)
| Naučná stezka parkem
| Zajištění piknikových košů
| Projížďky kočárem s koňmi
| Restaurace „U blanických rytířů“ ve sklepení zámku
| Restaurace Domašínská brána
| Občerstvení Znosimská brána
| Prohlídky také v angličtině
| WC u infocentra
Provozní doba infocentra
Po–Pá 8:30–12:00, 12:30–16:30
V sezoně 1. 5. do 15. 9.: So, Ne 9:00–16:00
Prohlídkový okruh 1. 5. – 30. 9. 10:30, 12:30, 14:30
Kontakt
Podblanické infcentrum
Zámek 4, Vlašim
t: 317 847 207
e: info@vlasimskypark.cz

www.vlasimskypark.cz

Služby a aktivity
| Stálá expozice zvířat ČR
| Expozice ptačích budek a úkrytů pro živočichy pro oživení zahrad
| Ukázky opatření pro ochranu zvířat proti úrazům v krajině i městě
| Naučné herní prvky pro děti
| Komentované prohlídky po předešlé domluvě
| Akce a komentovaná krmení
| Ekoobchůdek se suvenýry, literaturou a regionálními produkty
| WC pro návštěvníky paraZOO

www.muzeumpodblanicka.cz

Stálé expozice
| Zámecké parky a historie zámku Vlašim
| Zrcadlo minulosti – Podblanicko v průběhu staletí
| S přesnou muškou – expozice zbraní a střeliva
| Auerspergové – zámecké salony
| Tajemství sklepení – expozice v zámeckém sklepení
| Město pod věží aneb Vlašim na dlani – výstava v zámecké věži

