
Duben v Kraji blanických rytířů: Začala nám turistická sezóna a poznali jsme nové blanické 

rytíře 

 

Duben utekl jako voda a jaro už je plném proudu. My jsme ani tento měsíc nezaháleli a připravili jsme 

pro vás přehled toho co se v dubnu dělo a na co se můžete v květnu těšit.  

Tento měsíc vyšly nové Rytířské noviny, které jsou plné novinek a tipů na výlety. Dozvíte se, jak se 

dostat na novou rozhlednu Kalamajka na Javornické hůře, co na léto připravují jednotlivé cíle, kde se 

dobře najíst a mnohem víc. V současné době je najdete ve všech infocentrech v regionu a během 

května je budeme rozvážet i na jednotlivé turistické cíle.  

Na Velký pátek jsme se zúčastnili vyhlášení ocenění Blanický rytíř. V letošním roce byli oceněni další 

tři osobnosti, které se zasloužili o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. Jsou 

jimi Pavel Čech za celoživotní dílo v oblasti poznávání a dokumentace přírody Podblanicka, Libuše 

Němcová za celoživotní dílo, zejména za založení a rozvoj Farní charity ve Vlašimi se službou Domácí 

zdravotní péče a Václav Šmerák za celoživotní dílo v oblasti péče o kulturní dědictví, zejména za 

dokumentaci historie Neveklovska, Benešovska a Sedlčanska v období druhé světové války. 

Koncem dubna jsme ve Zruči nad Sázavou otevřeli turistickou sezónu. Akce se vydařila a jsme rádi, že 

jsme se mohli s mnohými z vás potkat a popovídat si o našem regionu. Těšíme se, co všechno letošní 

sezóna přinese.  

 

Tipy na výlet od rytíře  

 

Muzejní noc s netopýry 

V dubnu bychom vás chtěli pozvat na setkání 

s netopýry, které proběhne 20. května v prostorách 

Vodního domu u Hulic. Program začne v 19:00 a těšit se 

můžete na komentované krmení netopýrů a na noční 

hru pro děti. 

 

 

 

Pikniky v zámeckém parku 

Užijte si rozkvetlé zámecké parky a dobré jídlo najednou. Využijte místní nabídku pikniků, usaďte se 

na deku a dopřejte si pohodové odpoledne s krásným výhledem. Piknik si můžete objednat ve Zruči 

nad Sázavou a ve Vlašimi. 

 

 

Tereza Kubištová, Kraj blanických rytířů 

kubistova@blanik.net 

739 716 091 

 

Užijte si piknik s výhledem na zámek 
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