
 

 

Spolek Přátelé přírody, z. s. 

pořádá pro své členy a příznivce 8. ročník společné turisticko-poznávací akce 

 

Setkání Přátel přírody 

„V kraji blanických rytířů“ 

čt – ne 10. -  13. 10. 2019 ● Vlašim, Středočeský kraj 
 

 

 

 



Osmý ročník celostátního srazu členů a příznivců spolku Přátelé přírody, z. s., tentokrát ve středních 

Čechách, ve Vlašimi, v romantickém kraji pod bájnou horou Blaník proběhne za spolupráce s místními 

ochránci přírody. Co nás čeká? Bydlení v centru městečka s mnoha lákadly a další pak v přírodě hned za 

humny, turistika pěšky i na kole, exkurze s ekologickou tematikou, zajímavé debaty o tématech, která 

máme společná, filmové projekce, sportovní hry, vyhřátý hotelový bazén, příležitost pro setkání se 

starými přáteli i novými přítelkyněmi a výměnu nápadů a zkušeností… Zkrátka čtyřdenní pestrý a aktivní 

sraz lidí z různých konců Česka, ale s podobným myšlenkovým nastavením. V rámci akce proběhne i valná 

hromada spolku, tj. výroční jednání pověřených zástupců našich skupin a přidružených členů. 

 

Jedeme do kraje Blanických rytířů 

Podblanicko oplývá přírodními krásami a bohatou minulostí. V jeho srdci se tyčí zalesněné dvojvrší Velkého 

a Malého Blaníku, které dalo celému kraji jméno. Na vrcholku Velkého Blaníku stojí rozhledna, která skýtá 

návštěvníkům romantický pohled na zdejší krajinu, a také zbytky keltského hradiště, z 5. století před 

naším letopočtem. Od 15. století si lidé vyprávějí pověst o vojsku, které spí uvnitř této hory, a Blaník je 

tak jedním z českých národních symbolů. Městečka, vesnice a samoty Kraje blanických rytířů si dodnes 

zachovaly svůj původní ráz typický pro střední Čechy. 

Pod Blaníkem leží město Vlašim, které potěší všechny milovníky přírody. Na jeho území je úžasný a 

rozsáhlý zámecký (spíše přírodně-krajinářský) park založený knížetem Auerspergem r. 1775, který se 

prostírá kolem řeky Blanice. Zdejší ochránci přírody provozují ekocentrum s parazoo (stanice ohrožených 

živočichů). Lze navštívit zámek, hvězdárnu nebo židovský hřbitov. Pod horou Blaník se nachází Dům 

přírody Podblanicka s geologickou expozicí, neboť zdejší region je tzv. národním geoparkem. 

Trochu dále, ale stále v dosahu leží zámek Benešov, ekologická farma Krišnův Dvůr, zámek Jemniště, 

zámek Kácov, Sázavský klášter. 

Ubytování 

Sporthotel Vlašim, Sportovní 1570, www.sportvlasim.cz 

Ubytování s polopenzí - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, resp. 2×2lůžková buňka se společným 

příslušenstvím. Dále možnost využití prostorné tělocvičny s hracími rozměry 40 × 20 m s umělým 

povrchem, krytého bazénu 17 × 8 m s hloubkou 90 – 120 cm a čtyřmi plaveckými drahami a také 

zrekonstruované finské sauny (2018) s odpočívárnou a ochlazovacím bazénkem. 

Co za to 

Akce začíná ve čtvrtek večer a končí v neděli po poledni. Po celou dobu je zajištěna pestrá a výživná 

polopenze, začínáme čtvrteční večeří a končíme nedělní snídaní. Programu se můžete účastnit podle chuti 

a sil, můžete využít i sportovní možnosti v hotelu či jinde ve městě. 

1 600 Kč člen spolku Přátelé přírody, z. s. / 1 800 Kč nečlen spolku 

V ceně pobytu je započítáno 3× ubytování s polopenzí a možnost využití všech výše uvedených lákadel    

po celou dobu akce. Přijedete-li jen na část akce, cena zůstává stejná. 

Jak se přihlásit a rezervovat si místo 

Tyto propozice jsou zatím předběžné, ale už teď se prosím hlaste na našem webu  

www.pratele-prirody.cz/nabizime  

a zaplaťte zálohu podle pokynů, které vám přijdou e-mailem, čímž si rezervujte si své místo. Přihlášeným 

účastníkům přijdou v dostatečném předstihu bližší informace s podrobným programem. 

● ● ●  

Přátelé přírody, z. s. / Friends of Nature Czechia 

A: Senovážné nám. 24, CZ 110 00 Praha 1 T: +420 602 431 149 E: info@pratele-prirody.cz 

W: www.pratele-prirody.cz Žijeme přírodou, historií a kulturou. Rádi ovlivňujeme svět kolem sebe. 

http://www.sportvlasim.cz/
http://www.pratele-prirody.cz/nabizime

