
Stůjte a  předložte vaše občanské prů-
kazy! Pohybujete se totiž v  přísně 
střeženém území poblíž česko-ra-

kouských hranic. Každý návštěvník  je zde 
považován za možného narušitele státní 
hranice a musí být proto včas identifikován 
a následně hlídán každý jeho krok.  

Tak možná nějak takhle Vás v kraji, který 
bychom Vám rádi představili, mohly před 
více než 30 lety rozptýlit  ozbrojené hlídky 
Pohraniční stráže. A  nebylo jich zde málo. 
Každá silnice vedoucí k  hranici měla své 
kontrolní stanoviště, na kterém se pravi-
delně střídaly hlídky pohraničníků. Každý 

vlak směřující do Kaplice, Horního Dvořiště 
nebo Nových Hradů měl kromě strojvůdce 
a  průvodčího i  další nezbytné členy po-
sádky pečlivě bdící nad tím, kdo nastupuje 
a kdo a kde vystupuje. 

To vše je ale minulost. Nepříjemná, leč 
naštěstí již hodně vzdálená. Dnes je region 
Novohradsko - Doudlebsko otevřen všem 
návštěvníkům a  o  Vaše rozptýlení se již 
nepostarají hlídky pohraničníků, ale husté 
a  stále ještě zdravé lesy protkané cestami 
i pěšinami na straně jedné a říčkami a po-
toky na straně druhé.  Prostě ideální místo, 
kde se můžete rozptýlit nejen v prostoru, ale 

i  ve Vašich myšlenkách, protože nejvyšší 
hodnotou na dovolené je klid, pohoda, bez-
pečí a  dostatek času na prožívání zážitků 
z  putování, objevování přírodních krás, 
poznávání zajímavých míst a  setkávání se 
s lidmi, kteří zde žijí.  Nejde přece o to, kolik 
míst stihnete navštívit, kolik muzeí proje-
dete, kolik kilometrů ujedete či odchodíte.  
Jde o  to, do jaké hloubky poznání daného 
místa se můžete dostat, jak intenzivně do-
kážete vnímat genius loci zdejší krajiny, 
jaké zážitky si můžete odnést a nakolik Vás 
to vše obohatí pro Váš další život.

Vítejte u nás! 

Turistické noviny

Dr. Jiří Guth – Jarkovský radí ve své knize Turistický 
katechismus (vydané v roce 1917) starostům, jak mají 

vypadat jejich obce, aby byly pro turisty vzhledné 
a přívětivé. Několik těchto rad jsme si dovolili ocitovat 

v našich turistických novinách a Vy, vážení turisté, 
můžete posoudit, jestli se naši starostové a starostky 

těmito více jak 100 let starými radami řídí. 
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Novohradsko-Doudlebsko 
místo, kde se můžete rozptýlit

Jiří Guth-Jarkovský
rada č. 1

Je pěkným, ustáleným zvykem, že na návštěvu hostovu se 
připravíme. Neupravená, rozházená náves, neurovnaná 
hnojiště před obytným stavením, ulice plné bezedného 

bláta a louží nelákají k návštěvě nikoho. Domluvte vlídně 
a dohlédněte, pane starosto, aby Vaše obec úpravou 
a čistotností cizinci se zalíbila, aby se rád zastavil, 

pochválil a jinde o ní pověděl. 

Novohradsko 
Slušnost je se představit, slýchávali jsme od svých 
rodičů. I my chceme být ke svým návštěvníkům 
slušní a  poodhalit to, co se skrývá pod názvem 
Novohradsko-Doudlebsko. Názvy totiž často kla-
mou a  my klamat rozhodně nechceme. Jméno 
turistické oblasti napovídá, že ji tvoří dvě území, 
která jsou vzájemně propojena a do značné míry 
sdílejí společnou historii i současnost.  

Dějiny 20. století způsobily, že významná část 
Novohradska, tedy Novohradské hory, je velmi 
řídce obydleným územím, které přes svojí opuš-
těnost disponují poměrně hustou sítí cest, po 
nichž lze dojít na nejvyšší vrcholy, k místům, kde 
ještě před sto lety stály vesnice a žili lidé, k pra-
menům řady potoků a  k  rybníkům a  nádržím, 
které dříve sloužily jako zásobárna vody pro pla-
vení dříví z novohradských lesů.    

Novohradsko nemůže nabídnout velká 
a hojně navštěvovaná turistická centra. Nenajdete 
zde velké aquaparky, lanová centra a  jiné umělé 
adrenalinové atrakce.  Jediné, co Vám zde může 
zvednout adrenalin v  krvi jsou husté lesy skrý-
vající tajuplné skály nebo výstupy na vrcholky 
Novohradských či Slepičích hor a  na rozhledny, 
kde na Vás čeká odměna v  podobě dech berou-
cích výhledů na jihočeskou či rakouskou krajinu.        

 Na své si ale přijdou i obdivovatelé kulturních 
památek, které se zde nejčastěji vážou k působení 
Rožmberků a později Buquoyů nebo k životu Jana 

Žižky z  Trocnova. Tito ná-
vštěvníci by tak rozhodně 
neměli opomenout ná-
vštěvu Borovan, Trhových 
Svinů, Nových Hradů, ale 
minout by neměli ani tvrz 
Žumberk, Terčino údolí, Buškův hamr, 
poutní kostel Panny Marie Těšitelky na Dobré 
Vodě a mnoho dalších míst spojená s historií to-
hoto území.  

Doudlebsko
Hned zpočátku zde musíme upřesnit, že území 
Doudlebska, které je součástí turistické oblasti 
Novohradsko-Doudlebsko odpovídá pouze 
zčásti oficiálnímu národopisnému  subregi-
onu Doudlebsko tak, jak jej popisuje například 
Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR. Naše 
Doudlebsko se územně mírně liší.  Například 
do něj zahrnujeme i  Kaplici a  další obce u  čes-
ko-rakouských hranic, které do národopisného 
regionu již zahrnovány nejsou. V tom zásadním 
se však nelišíme. V obou případech je totiž sou-
částí obec Doudleby, která je obtékáná řekou 
Malše.   

Název Doudlebsko je odvozen od starého 
slovanského kmene Doudlebů, kteří zde sídlili 
v dobách rané české historie. Dokonce se uvádí, 

že Doudleby  byly  
v  období od 10. století do 

založení Českých Budějovic (1265) správním 
střediskem jihu Čech, v  kterém sídlil tehdejší 
státní úředník. Po založení Českých Budějovic 
coby nové opory panovnické moci však význam 
Doudleb rychle upadl. Dnes byste již státního 
úředníka v  Doudlebech hledali marně. Možná 
bychom mohli dodat, naštěstí. 

Společně s  Chodskem patří Doudlebsko 
k  nejarchaičtějším krajům v  Čechách po 
stránce nářečové, krojové i  mnoha dalších. 
A  v  Doudlebech se opravdu dodnes řada tra-
dic drží. Přesvědčit se můžete například 28. 
srpna, kdy se v  Doudlebech konají slavnosti 
u příležitosti 1040 let od první písemné zmínky 
v Kosmově kronice. 

Doudlebsko, tak jak ho definujeme my 
(tedy na rozdíl od Akademie věd) je protnuto 
téměř celým tokem řeky Malše, což navozuje 
i druhý, pro tuto oblast často používaný pojem 
Pomalší. Součástí „našeho“ Doudlebska je 
i Přírodní park Poluška, který je tvořen zales-
něným horským hřbetem mezi řekou Vltavou 
a Malší.
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Co je u nás nového?
Ani turistické oblasti Novohradsko-Doudlebsko se v nevyhnulo to, že cestovní 
ruch byl na několik měsíců vystřídán cestovním klidem. Platilo to pro návštěvníky 
a bohužel to platilo i pro poskytovatele služeb. Ale i v období nuceného klidu 
se dalo pracovat na věcech nových, určených pro dobu, kdy restrikce padnou 
a cestovní ruch znovu ožije. 

Zahradu květů  
v Klášteře Borovany

Zahrada květů v  borovanském klášteře 
vznikla v roce 2020 rekonstrukcí starší bylin-
kové zahrady. Velká většina nově vysazených 

rostlin se vyznačuje bohatým kvetením, pestrostí, 

a dynamikou v čase i prostoru a jsou v mnoha pří-
padech důležitým zdrojem obživy motýlů, čme-
láků, včel i  jiných opylovačů. Místo pro život, či 
alespoň částečný úkryt, zde naleznou i  někteří 
drobní ptáci. Jedním z  motivů jejího zrození byla 
touha vytvořit uprostřed městečka ostrůvek plný 
květů a života. 

Obdivovat můžete dvě odrůdy růží – jedna 

z nich je pnoucí, jmenuje se ‘Bajazoo‘ a najdete ji 
na kovových oporách naproti hlavnímu vchodu do 
zahrady. Další odrůda je přízemní a nachází se ve 
stejném prostoru. Jmenuje se Fortuna a stejně jako 
její vyšší kamarádka kvete růžovou barvou.

Asi nejčastější rostliny v  Zahradě květů jsou 
hortenzie – je jich tady vysazeno téměř 30 ve čty-
řech druzích. O kulisu zahrady ve vertikálním pro-
storu by se měly postarat zejména 4 javory s kom-
paktní korunou (Acer platanoides ‘Globosum), 
které jsou zároveň ideálními stromy pro úkryt 
drobných ptáků a jejich hnízdění.

V rozích zahrady dostaly své místo dva keře, 
které se navzdory novým botanickým pravidlům 
označují jako svídy, či dříny. Ani jedno z  těchto 
jmen není přesné.  V tomto případě jde o křížence 
dřínu japonského a  dřínu květnatého. Vědecký 
název těchto dvou krasavců je Cornus ‘Rutgan 
Stellar Pink‘. V době kvetení by se na jejich vět-
vích měly objevovat velké růžově bílé listeny 
ukrývající soukvětí drobných kvítků, na pod-
zim se listy tohoto velkého keře vybarvují do 
vínových odstínů.  Na rozhraní května a června 
by měly být středem pozornosti a  nositeli ro-
mantické nálady.

O  romantickou atmosféru by se měly starat 

i  další rostliny, v  první 
polovině turistické se-
zóny různé cibuloviny 
– zejména tulipány 
a okrasné česneky, poz-
ději trvalky, jako jsou 
čistce, marulky, šanty 
i  kontryhele.  Na vr-
cholu léta a na podzim 
odpovědnost za krásu 
převezmou rdesna, 
plaménky a astry. 

Jak jsme při před-
stavování už naznačili, 
zahrada je tu pro ra-
dost a  pohodu. Nabízí 
své přátelství výmě-
nou za šetrné obdivo-
vání jejích zelených 

pokladů. Pro znalce a  nadšence má i  pár zimních 
překvapení. Přicházejte za ní s dobrou vůlí, ona pro 
vás bude růst, kvést i vonět. 

Zahradu květů můžete navštívit v  provozní 
době Infocentra Borovany

Trhové Sviny 
zbožné i hříšné
To není popis současného stavu, ale název nové naučné stezky,  
která odhaluje hříchy i zbožnost předků. 

Kateřina z  Čeřejova byla mlynářská děvečka. 
Spávala s  pacholkem Bartolomějem, tajně, 
aby nikdo nevěděl – a stejně z toho byl malér, 

když jí začalo růst břicho. Porodila chlapečka. V tu 
chvíli se jí zatmělo před očima. „Bála jsem se hladu 
a bídy, lidé mne strašili. že budu muset s dítětem 
žebrat, že nám nikdež nic nedají, proto jsem chtěla, 
aby dítě raději nebylo živo,“ uvedla u soudu, kde se 
zpovídala z vraždy novorozence.

Děsivé případy mordů, přepadení, ale i soused-
ských rvaček ožijí na nové naučné stezce, která spo-
juje město Trhové Sviny s  osadami Pěčín, Hrádek 
a  Rejta. Vede po hrázích rybníků a  objevuje místa 

paměti. Nese název Trhové Sviny zbožné i hříšné – 
vedle poklesků a prohřešků se věnuje také bohuli-
bým skutkům, zbožnosti a bohabojnosti, odvěkému 
souboji dobra se zlem. Historie je v příbězích, turi-
stická trasa je vypráví na sedmnácti zastaveních. 
A někdy je i trochu veselo – na panelech ožívá napří-
klad příběh z roku 1897, který zaznamenali novináři 
v článku s názvem Zaměněné děti:

„Z  Trhových Svinů se píše: Večer ve středu mi-
nulého týdne vozily ve zdejším podloubí dvě chůvy 
svěřené jim dítky ve vozících a  při tom nenuceně se 
bavily. V tom připletli se k nim dva chasníci a dali se 
s  nimi do hovoru. Zejména jeden zaujal je svou řečí 

docela. Když se setmělo, vytáhl z  kabátu jakous po-
dobiznu a  volal je rychle k  světlu, aby se podívaly. 
Holky honem zanechaly vozíky stranou a  běžely 

k chasníkovi. Mezitím však druhý z nápadníků již usi-
lovně v obou vozících „pracoval“. Zaměnil totiž spící 
děti a to tak obratně, že chůvy ničehož nespozorovaly. 
Na to pak dál se bavili, až posléze chůvy s chasníky se 
rozloučily a jely domů, kde dítky uložily do postýlek. 
Jedno z těchto nemluvňat bylo však velmi nepokojné. 
Křičelo — jakoby ho šídlem bodal. Nejdřív konejšila 
je chůva a když to nepomohlo, přišla matka. Ale jaký 
úžas! Matka místo svého kluka držela v rukou děvče, 
opravdové děvče! Jak se to mohlo stát — kdo to způ-
sobil? Matka se zapotácela a museli ji odnést do po-
stele. Podobné bylo i v druhé domácnosti, kde místo 
holčičky měli zase klučinu, kterého si ostatně dříve 
přáli. Jen že nečekali ho touto dosud neobvyklou ces-
tou. Do rána nevěděli v  obou rodinách, jak se to vše 
mohlo stát. Teprv jakás žena jim vše vysvětlila a na 
to ovšem ihned nepozorné a  nedbalé služky dostaly 
výpověď.“

Autorkou konceptu je starostka města Trhové 
Sviny Věra Korčaková, která k projektu přizvala his-
torika a  spisovatele Jana Štiftera. Ten vycházel ze 
starých pramenů, ale také denního tisku, pro který 
byla každá mimořádná událost doslova senzací. 
Naučná stezka je jich plná, stane se oblíbenou vy-
cházkou nejen pro Svinenské, ale také pro lidi z da-
lekého okolí.

Jiří Guth-Jarkovský 
rada č. 2

Vaše sady vroubí živé ploty, meze a stráně 
zarostlé jsou křovinami, na křižovatkách, na 
návsí, na okolních návrších vysázeli předkové 

Vaši stromy, ani netušíce, jak se pro tu zeleň 
cizincům Vaše obec líbí. Nedovolte proto, pane 
starosto, aby sousedé bez vážné příčiny káceli 

památné stromy, vypalovali křoví, v němž 
hnízdí ptáci, ale dohodněte se a vysázejte 
místa pustá, neúrodná a vděčiti Vám 
budou stejně cizinci jako potomci. 

Jeden z významných 
rodáků Trhových Svinů byl 
a) cestovatel
b) konstruktér
c) hudebník

?
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Muzeum Poutnictví Římov 

V  blízkosti budovy obecního úřadu byla 
v  roce 2020 ukončena výstavba Muzea 
poutnictví. Ze zchátralého a  málo využí-

vaného obecního skladu se s  podporou projektu 
„Grenzelos Radfahren am Grünen Band Europa„  
stalo další krásné místo zvoucí k návštěvám všech 
turistů.  Projekt získal podporu z  programu pře-
shraniční spolupráce Interreg V-A  Rakousko - 
Česká republika. 

Přístup k objektu je koncipován tak, aby navazo-
val na stávající turistické cíle, tedy I Centrum s ga-
lerií v budově obecního úřadu a na celý komplex 

poutního areálu kostela sv. 
Ducha v  Římově. V  opra-
vených prostorách jsou 
k  vidění předměty souvi-
sející hlavně s  tématikou 
poutnictví v  Římově, 
ale pamatováno je i  na 
poutníky, kteří si zde 
v  klidném prostředí od-
počinou po procházce 
a prohlídce pašijové cesty. 
V  rámci prohlídky expozice 

je možnost prohlédnout si filmové dokumenty 
o Římovu hlavně ve spojitosti s tradicí poutnictví 
a vznikem tohoto unikátního a jedinečného kom-
plexu v  rámci celé České republiky. Celý poutní 
areál, včetně jednotlivých kaplí na pašijové cestě 
prochází v  roce 2021 náročnou a  komplexní re-
konstrukcí spojenou s restaurátorskými pracemi, 
takže Muzeum poutnictví nabízí letos vítanou 
alternativu  

Tak zvaná železná  
opona protínala Evropu 
v celkové délce
a) 10 400 km 
b) 15 200 km 
c) 5 100 km  

?

Jiří Guth-Jarkovský
rada č. 3

Také naše cesty a silnice je třeba stále zlepšovati. 
Ujměte se jich na schůzích se sousedy. Po nich k nám 

turisté přicházejí. Cestář nestačí na všecko. Na 
křižovatky cest dejte vztyčiti sloup s nápisem, kam 

cesty vedou. Kolik rozpaků a dotazů uspoříte tím 
cizincům! 

A  aby byl výčet našich aktivit v  „zimním 
spánku“ úplný, nelze opomenout ani 
další rozvoj Skanzenu ochrany státní hra-

nice a  železné opony.  To, co dříve budilo obavy 
a  bránilo návštěvníkům ve volném pohybu po 
Novohradských horách se dnes stává zajímavým 
turistickým cílem, který láká k návštěvě česko-ra-
kouského pohraničí. V  loňském roce destinační 
společnost  Novohradsko-Doudlebsko nechala 
zpracovat Encyklopedii železné opony a umístila 
jí do multimediálního panelu v areálu Skanzenu 
železné opony na hraničním přechodu Nové 
Hrady – Pyhrabruck.  Panel nabízí 59 příběhů 
o  tom, jak to na hranicích chodilo před více jak 
třiceti lety. Příběhy jsou  zpracovány do audio 

a  videospotů a  kromě češtiny jsou vyprávěny 
i v němčině a angličtině. Panel je dostupný v kte-
rékoliv době, takže není závislý na otvírací době 
Skanzenu. 

A protože železná opona nebyla jen věcí České 
republiky, ale takřka celé Evropy, byla na stěnu 
objektu Skanzenu nainstalována velkoformátová 
mapa ukazující průběh celé hranice, která od 50. 
let minulého století rozdělovala Evropu na dva ne-
smiřitelné tábory.  Zdálo by se, že dnes už jde jen 
o turistickou atraktivitu, ale není tomu tak. I více 
jak 30 let po pádu železné opony je dobré si připo-
mínat, že existoval režim, který mimo jiné bránil 
svým občanům v  návštěvě rakouských či němec-
kých sousedů.

Encyklopedie železné  
opony v Nových Hradech

Otevírací doba
Červen: Pá, So, Ne 10–12, 13–16 hod.
Červenec: Po - Ne 10–12, 13–16 hod.
Srpen: Po – Ne 10–12, 13–16 hod.
Září: Pá, So, Ne 10–12, 13–16 hod.
Mimo otevírací dobu možnost otevření 
pro hromadné zájezdy a větší turistické 
skupiny.

tel: 387 987 105, 387 987 236,  
607 564 610, 737 834507,777 769 024

www.rimov.cz
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Rozhledna na Hradišťském  
vrchu u Kaplice – a nejen ta 

Od zimy roku 2018 stojí v nadmořské výšce 
774 m n. m. nad osadou Hradiště bezmála 
30 m vysoká rozhledna. V  roce 2020 pak 

byla její vyhlídková plošina doplněna o  panora-
matické fotografie, díky kterým je možné získat 
lepší přehled o  tom, co právě vidíme před sebou. 
Rozhledna stojí na místě dávného keltského opev-
nění, kde se nalézají zbytky pravěkého hradiště 
elipsovitého tvaru o  rozměrech cca 200 x 100 
m, které je možné datovat do mladší doby ka-
menné.  Později, v 9. až 10. století, mohlo sloužit 
jako předsunutá hlídka kmene Doudlebů.

Architekt Pavel Jura vycházel nejen z krajiny re-
gionu, ale i keltské symboliky (řada keltských sym-
bolů vznikla rotací) a místní historie. Její půdorys 
je volně motivován dobou Rožmberků - ve znaku 

měli pětilistou růži, která geometricky představuje 
pentagram a stála se základem rozhledny. Dřevěná 
nosná konstrukce je doplněná ocelovými vazníky, 
oplášťování je z  modřínového dřeva. Dřevěné 
schodiště i ocelový ochoz fakticky visí ve vzduchu, 
zavěšeny na ocelových táhlech. Z  rozhledny jsou 
za jasného počasí dobře viditelné Alpy, směrem 
k  Lipensku Plechý, Vítkův kámen, Kleť a  směrem 
do vnitrozemí Budějovická kotlina, Novohradské 
hory a Soběnovská vrchovina.

Z Kaplice přes Blansko a osadu Hradiště je to na 
Hradišťský vrch cca 4 km.  

Aby to Hradišťské rozhledně nebylo líto a  ne-
byla tu tak sama, je třeba zmínit ještě dvě roz-
hledny, z  kterých je možné poznat Novohradsko-
Doudlebsko trochu z nadhledu.  

První je rozhledna na Kraví hoře u  Horní 
Stropnice. Možná, že ještě před 30 lety shlíželi 
z  Kraví hory (953 m.n.m.) pohraničníci chránící 
Rakušany před Čechy toužící po svobodě. Dnes je 
z bývalé vojenské hlásky telekomunikační věž s vy-
hlídkovou plošinou, která je celoročně a  zdarma 
otevřena pro širokou veřejnost. Tedy především pro 
ty, kteří zvládnou vystoupat po 130 ocelových toči-
tých schodech do výšky 24 metrů. Odměnou jim 
bude výhled nejen do Čech, ale i na druhou stranu 
hranice k sousedům.  Ideálním nástupním místem 
pro výstup na Kraví horu je parkoviště u  výjezdu 
z  obce Hojná Voda směrem na Staré hutě a  Černé 
údolí. Pokud po zaparkování vstoupíte do lesa 
zhruba po 30 metrech objevíte zelenou značku, kte-
rou se můžete nechat dovést až na vrchol.     

Rozhledna Slabošovka u  Besednice (624 
m.n.m.) sice nemá tak bohatou historii jako „sestra“ 
na Kraví hoře, ale pokud jde o výhledy, tak je vyrov-
naným konkurentem. Telekomunikační věž s  vy-
hlídkovou plošinou ve výšce 24 metrů nad zemí je po 
celý rok volně přístupná. Z městyse Besednice mů-
žete na rozhlednu dojít asi kilometr dlouhou cestou, 
která je značená zelenou turistickou značkou.

Které město není 
z rozhledny na Hradišti 
vidět?
a) Velešín
b) Kaplice
c) Nové Hrady 

?

Galerie Krampus  
v Kaplici
Rekonstruované sklepní prostory bývalého 

rožmberského pivovaru vás přenesou do dé-
monického světa „Neživých“ tzv. Krampusů 

a  Percht. Uvidíte bezprostředně zblízka dokonale 
zpracované masky vyřezávané ze dřeva či kůže 
i  originální Krampus odění a  výbavu. Součástí je 
působivá portrétní galerie, fotografie z kaplických 
Krampus show a filmový sestřih z Krampus běhů 
z minulých let.

Originální masky pocházejí z  Horního 
Rakouska z  oblasti Freistadtu. V  několika podo-
bách, ať už jsou to dvounohé zvířecí bestie, démo-
ničtí rohatí čarodějové, skřeti nebo čarodějnice, se 
vám v kaplickém podzemí představí Krampusové 
ze skupiny Mühlviertler Schloss Teufeln. 
Kterákoliv z masek je hotovým uměleckým dílem. 
Dřevené masky jsou ručně vyřezávané a  pyšní se 
pravými rohy z horských koz, muflonů či beranů. 

Kožichy jsou šity z  kůže horských koz, ovcí nebo 
hověziny. Do výbavy každého Krampuse patří 
těžký kravský zvon, případně řetězy s  menšími 
zvonci a koulemi a také oháňka či vrbová metla na 
ztrestání hříšníka. 

Kam za zvířátky?
Ne každý musí být obdivovatel skřetů, dé-

monů či jiných hrůzu budících masek. 
Zvláště děti mohou dávat  přednost exotic-

kým šelmám, hrochům, velbloudům či jen nám 
dobře známým hospodářským zvířatům a  domá-
cím mazlíčkům. A navíc, každý rok je na takových 
místech možno obdivovat mnoho nového, tedy 
nedávno narozená mláďata.    

Zoologickou zahradu Dvorec najdete asi dva 
kilometry jihozápadně od Borovan ve směru na 
Trhové Sviny. Když se k zoologické zahradě blížíte 
ani vás možná nenapadne že v malém údolí, kte-
rým projíždíte naleznete více jak 120 druhů zvířat. 
Důraz je kladen hlavně na šelmy, tj. na tygry, lvy, 
levharty, šakaly či vlky. Obdivovat můžete ale na-
příklad i skupinu primátů, tapíra jihoamerického, 
kolekci hadů nebo hrocha obojživelného. 

ZOO Dvorec připravuje pro své malé i  velké 
návštěvníky řadu zážitkových programů. Dozvíte 
se, jak s kterým zvířetem manipulovat, jak se jme-
nují, jak jsou stará i to odkud do zoo přicestovala. 
Podrobnější informace o  otevírací době a  progra-
mech najdete na www.zoodvorec.cz

Poblíž Borovan, tentokrát ale ve směru jižním, 
se nachází rozsáhlý areál Safari resort, který vám 
nabídne možnost sledovat více jak 200 zvířat 20 
druhů v  jejich přirozeném prostředí. Nejedná se 
tedy o  druhy převážně exotické jako v  případě 
ZOO Dvorec, ale pravdou je, že takový bizon, klo-
kan, pštros nebo velbloud exotikou také zavání. 
Kromě nich však můžete potkat také jeleny, daňky, 
kozy, prasata či osly a  to vše díky otevřeným te-
rénní vozům, které vás zavezou přímo do obory za 
zvířaty. 

Safari resort však nespoléhá jen na náhodné 
návštěvníky obory, ale snaží se prostředí areálu 
využívat pro řadu kulturních, společenský či spor-
tovních akcí pro děti i dospělé. 

Více informací o podmínkách návštěvy a termí-
nech akcí najdete na www.safariresort.cz  

Do třetice za zvířátky je možné zajet do 
Borovanského mlýna. Název napovídá, že se 
budeme opět pohybovat poblíž Borovan, tento-
krát však směrem jihozápadním.  Malé ani velké 
návštěvníky určitě nezklame pohádkový pobyt ve 
mlýně s  rybníkem a  restaurací. Vyzkoušet si zde 
můžete práci čeledína na farmě, zarybařit si s vod-
níkem Kebulem nebo se seznámit s  mlynářským 
vraníkem. Návštěvníkům se zde nabízí po před-
chozí dohodě možnost prohlídky rodinné ekolo-
gické farmy, která chová koně, ovce, kozy, krávy, 
prasata a  drůbež. A  samozřejmě se zde nabízí 
i možnost zakoupení kozího mléka a mléčných vý-
robků.  Podrobné informace najdete na:
 www.borovanskymlyn.cz

Otevírací doba
červenec – srpen 

Po – Pá 10.00–12.00, 13.00–17.00 hod.
So 10.00–12.00, 13.00–16.00 hod.
Ne 13.00–16.00 hod.

Vstupné  
dospělý 100 Kč
zlevněné (děti do 15ti let) 70 Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) 300 Kč

Aktuální informace najdete
www.ikaplice.cz/galerie-krampus_226.html
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Když lazebna nestačí 

Pravda je, že v  horkých letních dnech vele-
šínská lazebna moc neosvěží. Ale to nezna-
mená, že byste byli ve Velešíně ztraceni. 

Můžete využít služeb veřejného venkovního 
koupaliště Na Skalkách a osvěžit se ve víceúče-
lovém bazénu. Areál má celkovou plochu 7195 m2 

a zahrnuje: 
• víceúčelový bazén s dětskou částí o ploše 250 m2

• vodní hříbek, vodní dělo, vodní chrlič
• vodní skluzavka Trio Slide
• beach volejbalové hřiště, dětské hřiště 
• venkovní stoly pro stolní tenis, ruské kuželky
• hygienická a sociální zařízení, lokální 

převlékárny
• občerstvení s bufetem
• parkoviště osobních vozidel

Pro ty, kteří si chtějí opravdu zaplavat, aniž by se 
proplétali mezi spoustou dalších koupajících se 
lidí je připravena nabídka termínů pro kondiční 
plavání. V  letních měsících se jedná vždy o  úterý 

od 20–21 hodin a  sobotu od 9 - 10 hodin. Více in-
formací najdete na www.kicvelesin.cz 

Pokud ale nejste zrovna ve Velešíně a přesto máte po-
třebu se zchladit, máme pro vás následující:  

Přírodní koupaliště Lazna se nachází v  klidové 
zóně města Borovany blízko centra a nabízí krásný 
výhled do krajiny. Jeho originalita spočívá v biolo-
gickém způsobu udržování čisté vody, který je za-
jištěn bez chemické úpravy a probíhá ve filtračních 
lagunách působením vodních rostlin a přírodních 
ekosystémů.Aktuální informace o  provozu na-
jdete na: www.borovansko.cz 

Přírodní koupaliště Velký rybník se nachází 
v  Trhových Svinech ve směru na Nové Hrady 
hned za výjezdem z města. Koupaliště je dostupné 
autem i na kole a z centra města se na koupaliště 
dostanete pohodlně i pěšky. Součástí koupaliště je 
i provoz sezónního stánku s občerstvením 

Plovárna Horní Stropnice  se  nachází 
v  malebném prostředí Novohradských 
hor.  Plovárna byla v  roce  2009 kompletně 
zrekonstruována. Rozměry bazénu jsou 
55/35m, hloubka je 215cm a  oddělený dět-
ský bazén 120cm. Vstupné se neplatí. 
Součástí areálu je přilehlá restaurace 
s  letní zahrádkou. Samozřejmostí jsou 
sprchy a  WC pro hosty areálu. Dále je 
možno v areálu stanovat za přijatelné ceny.  
Více zde:  http://www.plovarna-hs.cz/o-nas/

Rožmberská lazebna
Nová expozice ve Velešíně
Expozice s  názvem Rožmberská lazebna je 

umístěna v historickém domě „Kantůrkovec“ 
ve městě Velešín v  dolní části historického 

náměstí, který leží přibližně 13 km východně 
od Českého Krumlova a  18 km jižně od Českých 
Budějovic.

O  velešínské lazebně se poprvé dovídáme 
z roku 1360. Od roku 1387 vlastní velešínské pan-
ství Oldřich I. z  Rožmberka. Od té doby můžeme 

hovořit o „Rožmberské lazebně“. Lazebnu vlast-
nil farář. V  roce 1402 farář Jan Řečička předal 
lázeň obci. Od té doby byla lázeň majetkem města, 
která ji pravděpodobně lazebníkovi pronajímala. 
Lazebna možná fungovala do 
roku 1750, neboť v  terezián-
ském katastru z  roku 1757 
se řemeslo lazebnické již 
nevyskytuje. A to byl konec 
„Rožmberské lazebny“. 
S  určitou nadsázkou je 
však možné říci, že to 
nebyl konec definitivní. 
Lazebnu se totiž podařilo 
obnovit. Lazebník zde sice 
není, takže nedostanete tu 
správnou středověkou lazebnickou péči, ale před-
stavit si, jak taková péče vypadala si určitě díky 
expozici můžete.   

Jakou proceduru 
obsahovala středověká 
lazebnická péče?
a) Saunování
b) Pouštění žilou
c) Akupunkturu

?

Muzeum Roubenka
V  roce 1999–2000 byla odkryta roubená 

stavba z. r. 1610. Dnes je zde umístěna ex-
pozice „Od koněspřežky k  železnici“, při-

pomínající stavbu první evropské kolejové dráhy 
- koněspřežní dráhy Č. Budějovice - Linz a  jejího 
stavitele F. A. Gerstnera, který stavbu řídil z  kan-
celáře umístěné v místním zámku. Funkční mode-
lová železnice velikosti N - modely v poměru 1:140 
- p. G. Höchtla, nás zábavnou formou převede  
k současné železnici. 

Muzeum se nalézá v  pravé horní části nám. J. 
Gurreho, na začátku ulice K Loučení.

Otevírací doba
duben, květen, červen, září

Pá, So, Ne a st. svátky   10–12, 13–16 hod.

červenec, srpen  
Út – Ne   10–12, 13–16 hod.

Mimo otevírací dobu možnost otevření po 
telefonické domluvě na tel:  
387 987 105, 387 987 236, 607 564 610, 
00420 607 932 294, 777 769 024

Otevírací doba
V sezóně prohlídka v každou celou 
hodinu. Výchozí bod IC Velešín, nám. J. V. 
Kamarýta 89 

Květen: so, ne 9–12, 13–16 hod.
Červen: do 20. 6. so, ne 9–12, 13–16 hod.
Od 20. 6 do 30. 6. denně 9–16 hod.
Červenec, Srpen: denně 9–16 hod.
Září: denně do 10. 9. 
pak so, ne 9–12, 13–16 hod.

Mimo sezónu otevřeno pouze pro skupiny po 
předchozí domluvě na tel.: 725 919 382  
nebo e-mail: info@pomalsi.cz

Jiří Guth-Jarkovský
rada č. 4

Je možno, že se cizinec u Vás zastaví, abyste mu 
poradili. Nepochybuji, že učiníte tak rádi, ochotně 
a nezištně. Působí hrozně na cizince, vidí-li, že za 

sebe menší službičku nastavuje se hned dlaň, aby 
byla ochota na místě zaplacena. Hůře bývá, je-li 

těch rukou žebravých v obci mnoho. Netrpte ve 
Své obci takové obtěžování cizinců, kte-

rým dobrá její pověst trpí. 
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První tvář je hladká, jemná vyzařující klid 
a  pohodu, tvář, která nenese známky příliš 
velkého úsilí a  únavy. Taková tvář se nám 

nabízí v okolí Borovan, Jílovic, Petříkova a čás-
tečně i  v  okolí Trhových Svinů. Krajina je zde 
převážně rovinatá, s  minimem nutných ostrých 
výjezdů a prudkých sjezdů, při kterých není nutné 
dávat pozor na „hluché babičky“.  Vyhledávané cy-
klotrasy zde často vedou po hrázích rybníků, takže 
je třeba dávat pozor, aby se obdivování zdejší kra-
jiny a pozorování vodního ptactva za jízdy nezmě-
nilo v nedobrovolnou koupel. 

Mezi takové pohodové cyklotrasy určitě 
patří trasa s  názvem Na kole okolo Borovan - 
Borovanský dětský „razítkový“ okruh.  Jde o 26 
km dlouhý okruh, který je značen standardní cy-
kloturistickou značkou s  doplněným symbolem 
borůvek. Náročnost trasy odpovídá tomu, že je 
určena pro děti a  jejich rodiče. Po trase je možné 
„sbírat“ razítka podle pověstí na občerstvovacích 
zastávkách v  osadních pohostinstvích a  vybrané 
místní pověsti si přečíst na informačních pane-
lech. Online mapu naleznete zde: https://mapy.
cz/s/1k9qP. 

Jiné, možná až mystické zážitky vás mohou 
čekat, pokud se vydáte na cyklotrasu Za tajem-
nými kameny. Jedná se o  12 kilometrů dlouhý 
okruh vycházející z Trhových Svinů. Online mapa: 
https://mapy.cz/s/1lLhf

Druhá tvář je naproti tomu vrásčitá, přičemž 
vrásky zde neznamenají stáří. Jsou odrazem ná-
mahy a  fyzického vypětí při překonávání nároč-
ného terénu Novohradských hor, Soběnovské 
vrchoviny (známější jako Slepičí hory) 
a  Polušky.  Cesta za vodou zde není jednodu-
chá. Nenajdeme tady líně polehávající rybníky, 
ale živé potůčky, potoky a  říčky, které stékají ze 
svých vysoko položených pramenišť, aby dříve či 
později obohatily svojí vodou Vltavu.  Pokud zde 
najdeme nějaké vodní plochy, pak jsou to nádrže 
uměle sloužící k  zachytávání vody pro  její další 

použití, např. plavení dřeva, výroba elektrické 
energie, příprava pitné vody. Některé svůj pů-
vodní význam již ztratily, jiné naopak nabývají 
na čím dál větší důležitosti. Pokud se pustíte do 
této zvrásněné části naší turistické oblasti budete 
možná více unaveni a neujedete tolik kilometrů 
jako v  krajině rybníků, ale věřte, že po každém 
výjezdu se vaše unavená tvář změní v  tvář vy-
zařující úlevu a  obdiv nad pestrou a  malebně 
krásnou  kopcovitou krajinou, která se kolem vás 
bude rozprostírat.  

Skutečností je, že většina území turistické ob-
lasti nám ukazuje tu druhou, zvrásněnou tvář 
a  tak zde není výjimkou když vyznačené cyklo-
trasy a  okruhy zasahují do obou tváří zdejší kra-
jiny. Mezi nimi můžeme doporučit následující 
cyklokruhy:   

Vyhlídková cyklotrasa je 34 km dlouhým 
okruhem  vycházejícím z Trhových Svinů. Na trase 
vás čekají  úžasné výhledy z  Fenclovy vyhlídky 
a  z  rozhledny Slabošovka.  Online mapa: https://
mapy.cz/s/1lM5n

Pamětí Novohradska je poznávací okruh 
dlouhý 54 km, který spojuje 19 zastávek s  panely 
informujícími o  vážné, i  té méně vážné historii 
jednotlivých míst. Orientace na trase je za-
jištěna pomocí oficiálního značení 
KČT pro cykloturistické trasy 
1050, 1046, 34 doplně-
ného logem trasy. Online 
mapa: https://mapy.
cz/s/1lAYL. Druhým 
okruhem podobného 
zaměření, avšak ve-
doucím cykloturisty 
do oblasti Slepičích 
hor se jmenuje Pamětí 
Slepičích hor. Na trase 
je umístěno celkem 17 
informačních panelů 
opět se zaměřením na 

historické příběhy.   Online mapa: https://mapy.
cz/s/1ltMC. Třetím cykloturistickým okruhem 
z  trilogie „Pamětí“ je naučná cyklotrasa Pamětí 
Vitorazska. Ta zavádí turisty z Nových Hradů do 
Českých Velenic po rakouské straně hranice (s va-
riantou i  po české straně) a  dále pak kolem řeky 
Lužnice do Nové Vsi, Rapšachu, Suchdola nad 
Lužnicí a  zpět přes Hrdlořezy do Nových Hradů.  
Trasa je v maximální variantě dlouhá 89 kilometrů 
a lze na ní najít 29 zastávek s informačními panely. 

Po stopách zaniklých sklářských hutí 
v  Novohradských horách se můžete vydat na 
kole, kdy výchozím místem pro toto putování bude 
Pohorská Ves. Trasa je značená cykloturistickou 
značkou č. 1193, takže pro bezpečnou orientaci stačí 
sledovat tuto značku. Trasa vede kolem řady zanik-
lých osad, kde dříve stávaly sklářské hutě. Zbytky sta-
veb a dokonce i pozůstatky sklářské výroby jsou do-
hledatelné na místech jako je například Terčina huť, 
Skelná huť, Stříbrná huť, Janova huť či v okolí Pohoří 
na Šumavě. Celý okruh je dlouhý 25 km a je vhodný 
pro trekingová či horská kola. Online mapa: https://
mapy.cz/s/1lub8           

Pro všechny vyznavače cykloturistiky jsme 
v  roce 2019 připravili cykloturistickou trasu 

Novohradsko-Doudlebsko na kole. Jde o  trasu, 
která vede z Českých Budějovic do Novohradských 
hor a  zase zpět. Není to trasa nejkratší, není ani 
nejrychlejší a  faktem je, že není ani tak úplně 
nejlehčí. Trasa měří 170 km a  zcela záměrně se 
vyhýbá největším centrům oblasti, tj. Trhovým 
Svinům, Borovanům, Novým Hradům a  Kaplici. 
Zato Vás zavede do řady kouzelných malých ves-
niček a osad skrytých stranou od hlavních silnic.  
A abyste se mohli dozvědět o těchto osadách více, 
jsou Vám zde k  dispozici jednoduché informační 
panely. Trasa je značená specifickými orientač-
ními značkami. Součástí cyklotrasy je i  tištěný 
průvodce, který Vás trasou provede a  poskytne 
Vám i  informace, jak lze celou trasu rozdělit do 
jednotlivých etap. Nikdo z  nás totiž nechce, aby 
se návštěvníci naší oblasti příliš unavili. Naopak 
bychom byli rádi, aby si každý cykloturista mohl 
trasu vychutnat a objevit dosud skrytá zákoutí. 

A  na závěr důležitá zpráva pro všechny, které 
jsme líčením náročnosti zdejšího terénu vystrašili 
a možná i odradili od cyklo vyjížděk. V informač-
ních centrech v Borovanech, Trhových Svinech, 
Kaplici a na Buškově hamru jsou k dispozici elek-
trokola, které je možno si za přijatelné ceny zapůj-
čit a prozkoumat tak tu druhou zvrásněnou tvář 
Novohradska a Doudlebska. 

Na kole krajinou dvojí tváře
Každý cykloturista jistě potvrdí, že nejlepší poznávání nějakého území je z cyklistického sedla.  Ti, kteří 
z tohoto sedla poznali celou oblast Novohradsko-Doudlebska by se možná shodli na charakteristice, 
že jde o krajinu dvou tváří. 

Cyklotrasa Pamětí 
Slepičích hor se 
cyklotrasou Pamětí 
Novohradska potkávají
a) V Žumberku
b) V Trhových Svinech
c)V Horní Stropnici 

?

Jiří Guth-Jarkovský
rada č. 5

Je ve Vaší pravomoci, pane starosto, abyste dohlédl i na 
hostince. Žádejte v nich čistotu a úklid, aby turista, jenž si chce 

odpočinouti, nelitoval. Čisté nádoby, čerstvé nápoje, chutně 
upravené pokrmy jsou bezpečnou zárukou, že takový hostinec 
stane se hledanou zastávkou všech turistů, jimž jíti bude Vaší 
obcí. Bděte na tím, aby ceny nebyly přemrštěny. Turista platí 

dobře, ale varuje jiné před hostincem, kde byl buď špatně ob-
sloužen, nebo přemrštěnou cenou ošizen. Dnes není pravda, 

že cizinec vícekráte nepřijde. Přichází rád znovu, leč jen 
tam, kde nebyl hrubě vykořisťován. 
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Řeka je cesta, která se prokousala krajinou. 
Neumí couvat, plyne jako čas – co bylo, nejde 
odestát. Má jeden směr a jeden cíl, a ta jistota 

ji zklidňuje i  rozechvívá, podle toho, kde právě je 
a kdo se právě dívá. Umí vyprávět, stačí se zastavit 
a zaposlouchat.

Modře značená stezka vede z  Kaplice podél 
Malše k  Pořešínu (https://mapy.cz/s/nudolu-
nera).  S  řekou je v  souhře – kde zahýbá voda, 
zahne i cesta, jen místy si turista ušetří krok, aby 
ho voda zase dohonila. Zadovádí si, když se do 
ní přižene říčka Černá – je z  toho svatba za buja-
rého veselí, Černá je bohatá nevěsta, odvádí vodu 
z  území o  ploše pětasedmdesáti kilometrů čtve-
rečních. Až k  soutoku si terén drží mírný ráz, 
pokračuje po levém břehu Malše a  u  chatek pod 
Pořešíncem uhýbá lesem vzhůru. Z obce Pořešínec 
pokračuje přes malou vísku Pořešín přímo k hradu 
nad řekou Malší.

Pod Pořešínem je ještě Malše drobnou řekou, 
ale už za chvíli začne sílit, rozšiřovat se a ukrajo-
vat si z  území víc, než jí dřív patřilo, pohltí lesy 
i celé osady, přeteče přes mostky a lávky, zakousne 
se do starých cest, které rázem přestanou sloužit 
svému účelu, protože pěšina končí ve vodě a tam 
někde v dáli na druhém břehu se znovu vynořuje. 
Jen pár kilometrů po proudu je totiž vodní nádrž 
Římov. Nachytat Malši při odpočinku a líném pře-
valování můžete na žluté trase z Velešína (https://
mapy.cz/s/cavupucufu). Na stezce jsou vyhlídky 
i  mementa minulosti. Historie Kamenné věže 
sahá do doby bronzové, na druhé straně zase sní 
svůj středověký sen hrad Velešín, založený patrně 
králem Přemyslem Otakarem I. nebo jeho synem 
Václavem I. Povodí Vltavy na přehradě provozuje 
malou vodní elektrárnu.

Od Římova si Malše nasazuje zase tvář zdržen-
livé společnice, přívětivé ke zdejším obyvatelům 
i  turistům. Prochází krajinou mýtů, omílá břehy, 
po kterých chodil člověk už před několika tisíci 
lety, a přestože se voda mění, zůstává stále stejným 
orientačním bodem, s výškou kolísající jen podle 
počasí nebo hrází, které člověk staví do cesty. 
Některé okamžiky zažívá stále 

dokola, dnes stejně jako před milionem let: před 
Doudleby se do ní přiřítí Stropnice, nejmenší 
řeka s  největší knihou, kapku po kapce v  ní ro-
zebral znalec nejjižnějších Čech Milan Koželuh. 
Stropnici v  posledních vteřinách před odevzdá-
ním se silnější řece, posílenou a  připravenou na 

milostné spojení, lze poznat na zelené trase 
od Pašinovic na Doudleby (https://mapy.

cz/s/babohanato). Má za sebou dlouhé 
tažení a  nese s  sebou mnohá tajem-

ství z míst, kde se opatrně přibližuje 
člověku nebo se rozkošnicky kroutí 
v krajině mokřadů; v mapě vypisuje 
vzkazy písmem, které už umí číst 
málokdo.

Možná je v nich něco o tom, že 
voda je jen jedna – řeky jsou mezi 
sebou propojené jinými řekami, 
potoky nasávají energii z  dalších 

potoků a  ty nitky jsou tak nená-
padné, že mohou být i  oku nevidi-

telné. Dechberoucí propojení modré. 
Vyčnívají v ní studánky, rybníky a klauzy 

neboli klauzury – nádrže, které umožňovaly 

plavit dřevo na vorech. Modré tu nejsou jen ryb-
níky, v  modré se topí krajina v  dálce, je to hlavní 
barva Novohradska a  Doudlebska, a  právě pro 
modrou sem jezdí turisté, objevují její odstíny, 
aby se k nim po čase zase vraceli, v té modré je jim 
dobře.

Kolem novohradských příhraničních ryb-
níků   (https://mapy.cz/s/fevalecema)  se vine 
naučná stezka s  úvodním panelem na autobu-
sovém nádraží. Po červené pokračuje k Zevlovu 
mlýnu a dál k ukrytým rybníkům, které si střeží 
zdejší lesy. Je to svět sám pro sebe a  bývá mu 
nejlépe bez lidí: doma je tu střevlíček, vážka 

jasnoskvrnná či páskovec kroužkovaný, pro ně tu 
rostou lekníny a přesličky. Kamenný rybník leží 
přímo na státní hranici, „čára“ prochází přes ob-
rovský žulový kámen u  jeho hráze. Přesličkový 
a  Hejškův rybník jsou chráněnou přírodní pa-
mátkou, Veverský připomíná vysídlenou a  po-
sléze zaniklou vesnici Veveří. Ještě před pár 
lety se tudy procházeli jen pohraničníci, přísně 
střežící státní hranici, a  zdejší voda je často 
hlavním vodítkem při hledání stop po zaniklých 
obcích. Zmizeli lidé, vojáci se postarali o to, aby 
šly k zemi domy – ale voda si to žene ve stejných 
místech jako dřív.

Šumění lesa a potoka jsou hlavní zvuky Pavlíny, 
kdysi živé sklářské osady nedaleko Pohoří na 
Šumavě. Potoky obkličují zdejší Šance, jsou žílami 
Kamence, jedné z  tisícovek Novovhradských hor. 
Na Kamenec vede zelená značka   (https://mapy.
cz/s/futeruvane)  přímo z  Pohoří na Šumavě – 
městečka, které se stalo symbolem vysídleného 
pohraničí. Jeho zkáza začala už na počátku první 
světové válkou a nekončící dodnes, protože se sem 
život v plné míře nikdy nevrátil. Chrám svou mo-
hutností připomíná slavnou barokní éru celé ob-
lasti, vyprázdněné okolí zase udržuje v povědomí 
odchod původních obyvatel po 2. světové válce 
a chybějící střecha budí otázky, co se tu stalo kon-
cem května roku 1999 – pád věže s sebou strhl i na-
děje vysídlenců na důstojnou opravu. Pohoří, ale 
také vzdálenější Cetviny zůstávají otevřenými jiz-
vami, které se už nikdy nezacelí – jsou nechtěnými 
pomníky totalit a války na hranici mezi západem 
a východem.

Kolem vody vede přibližně dvanáctikilome-
trová trasa z  Trhových Svinů na Prelát, Pěčín 
a  Hrádek (www.mapy.cz/s/13qHT). Stojí na ní 
historické mlýny, rybníky i  mostky s  významnou 
historickou hodnotou – právě pěčínský kamenný 
mostek, citlivě zasazený krajinotvorný prvek, ne-
dávno rozšířil seznam českých kulturních pamá-
tek. Neodpusťte si zastávku na Hrádku, lesy tam 
ukrývají tajemné kameny, vytvářející snad po-
hanské božiště. Odborníci po celé 19. a 20. století 
vedou diskuse především o jednom nápisu v žule: 
můžete sami posoudit, zda do něj vryla vzkaz lid-
ská ruka, nebo pukliny vytvořil mráz.

Nádech tajemna lze hledat také na Mokrovci. 
Samota u  Prelátu nadchne i  fanoušky geoca-
chingu. Keška se odkazuje na událost z roku 1925, 
kdy „střelil neznámý pachatel do okna kuchyně 
obydleného domku…a  smrtelně zranil právě 
u  okna stojící 27 roků starou svobodnou scho-
vanku Marii Kocmichovou, kteráž za krátko to-
muto zranění ještě téhož večera podlehla,“ jak po-
psal svinenský kronikář. Kraj je obrovskou výzvou 
pro takzvané kačery – lidé hledají ukryté poklady 
a u toho se seznamují s přírodou nebo historií.

Romantické jsou vycházky na všechny strany 
z Trhových Svinů – trasa s výhledy do krajiny okolo 
rybníků směřujeme od rybníku Brigádník přes 
Třebíčko, Třebeč a  Dvorec po červené turistické 
zpět do Svinů.

Jiří Guth-Jarkovský
rada č. 6

Jsou-li v místě nebo v okolí turistický upravené cesty, 
značky, dohlédněte se sousedy, aby zlovůlí škůdců netr-

pěly. Stejně vezměte v ochranu včecko, čím Vaše obec a její 
okolí památně nebo přírodně vyniká. Dnes je nutno se vší 
energií čeliti drsné neurvalosti výrostků, kteří z bujností 

lámou stromy, rozmetávají kameny zřícenin, znečišťují 
veřejná místa, nadávkami i kamením napadají cizince, 
štvou na ně psy a jsou tak příčinou vykřičené pověsti 

některých obcí. 

Vycházky za všemi barvami vody
Když se Labe otevírá Severnímu moři, je v něm i malý kus Novohradských hor. Voda, která živí zdejší krajinu, se ocitá na začátku 
strhující výpravy. Bude měnit jména, jazyk i barvy, bude sílit s každým dalším soutokem, ale odlesky modrých hor v ní zůstanou 
ukryté jako nepřepsatelná DNA. Poznejte veletoky u jejich zrodu: vydejte se na procházky kolem Malše a Stropnice.

Dálková pěší trasa  
je značena 
a) Žlutou značkou 
b) Červenou značkou
c) Zelenou značkou 

?
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Skryté příběhy pro zvídavé děti 
Jaké by to asi bylo nasednout do stroje času a začít měnit historii? Prožít klíčové okamžiky českých i světových dějin, podívat 
se do očí významným osobnostem, být při objevování něčeho úžasného? Můžete si to zkusit. Stáhněte si zdarma aplikaci do 
chytrého telefonu s OS Android nebo iOS a vydejte se ven za dobrodružstvím.

Návod, jak dostat ven dítě, když je pro něj on-
-line svět daleko atraktivnější, obsahuje jen 
tři slova: Aplikace Skryté příběhy. Spojuje 

svět dětí a  dospělých, minulé s  přítomným a  po-
učné se zábavným – je skvělým nástrojem, jak 
poznat kraj, a přitom se bavit s pomocí mobilního 
telefonu.  Zažijete s ní spoustu legrace v Trhových 
Svinech, Nových Hradech, Kaplici a Velešíně.

Kaplická story má název Operace zlomený 
luk. Na třech kilometrech a  sedmi zastave-
ních se vrací do nejstarších dějin městečka, do 
roku 1240, éry před první písemnou zmínkou. 
Oživuje legendu o  osadě a  kapli, kterou nechal 
postavit lovec jako poděkování za to, že unikl 

velkému nebezpečí. Trasa vede z  náměstí (GPS: 
48.7389331N, 14.4928153E) přes městský park, ven 
z centra, kolem kapličky do mírného kopce a končí 
zpátky v Kaplici u dvou kostelů.

Protagonisté novohradského a  velešínského 
příběhu se mohli potkat, oba osudy nás totiž za-
vedou do 20. let 19. století. Rakouské mocnářství 
žije myšlenkou na propojení Vltavy s  Dunajem, 
ve hře je vodní kanál, ale projekt je finančně 
a  technologicky příliš nákladný. Správná myš-
lenka nakonec má obrysy koní a  kočáru na kole-
jích. Koněspřežkou se povozíte ve Velešíně, trasa 
začíná poblíž železniční zastávky Velešín (GPS: 
48.8351958N, 14.4557686E) město a  mimo jiné 

nabízí i  krásný výhled na vodní nádrž 
Římov. Pozor jen na to, že dvakrát křižuje 
hlavní silnici. Budoucnost velkého pro-
jektu bude ve vašich rukou. 

Také v  Nových Hradech jde 
o  hodně. Hrabě Buquoy potřebuje po-
moct odvrátit krach svých skláren. Má 
ovšem štěstí, vynalézá sklo, které se 
rychle stává hitem: černý hyalit. Jeho 
tajemství je dodnes ponořené v  les-
ních sklárnách v  Novohradských ho-
rách. I  když se vyráběl ve velmi pri-
mitivních podmínkách, technologie 
výroby byla velice náročná. Traduje se, 

že si zasvěcení vzali recept na výrobu s sebou do 
hrobu. Po stopách sklářů, jejichž umění dnes nikdo 
nedovede napodobit, se vydejte v  Terčino údolí 
(Začátek trasy GPS: 48.7843378N, 14.7636219E) .

O lásce a písničkách vypráví stezka v Trhových 
Svinech. Hlavní postavou je zdejší slavný rodák, 
muzikant Karel Valdauf, na jehož počest tu každé 
léto pořádají hudební slavnosti. Potkáváme ho 
jako dvanáctiletého kluka, který touží po tom, 
aby si zahrál v dědečkově kapele. Pociťuje mnohá 
pnutí, táhne ho to do rodinného orchestru i dívce 
ze sousední vsi; má pocit, že se zamiloval. Jenomže 
dědu, tátu ani strýce v  kapele nenapadne, aby 
Karla vzali mezi sebe, protože má přece jiné povin-
nosti, a tak mu na startu kariéry musíme pomoci 
my. Je o co bojovat – vždyť se tady právě formuje 
jeden z  nejslavnějších českých skladatelů, který 
napíše přes sto padesát písní. Trasa za veselými 
notami vede od kostela v Trhových Svinech (GPS: 
48.8418214N, 14.6363497E) přes náměstí po na-
učné stezce, která ukazuje to nejzajímavější v okolí 
města – Buškův hamr, zázračný pramen a  kostel 
Nejsvětější Trojice.

Skryté příběhy jsou živou platformou, stále 
přibývají nové kapitoly. Dnes už pokrývají celou 
republiku, nejvíc tras se soustřeďuje v Praze. Více 
informací naleznete na www.skrytepribehy.cz.

Poluška – schovaný kout naší oblasti
Charakter oblasti do značné míry 

určuje stejnojmenný přírodní 
park, který se rozkládá mezi 

Českým Krumlovem a Kaplicí. Jako pří-
rodní park byl zřízen v roce 1999 a stal 
se tak nejmenším ze čtyř přírodních 
parků v  okrese Český Krumlov.  Jeho 
dominantou je vrchovina Polušky s nej-
vyššími vrcholy Poluškou 919 m. n. m. 
a  Kraví horou 909 m. n. m. (Neplést si 
prosím s  Kraví horu v  Novohradských 
horách nad osadou Hojná Voda). 

Území, které začleňujeme pod pojem 
Poluška jde však i za hranice přírodního 
parku a historicky souvisí s názvem mi-
kroregionu, který sdružoval obce uvnitř 
i  vně přírodního parku. Do oblasti 
Polušky tak zařazujeme obec Omlenice, 
Bujanov, Rožmitál na Šumavě, Věžovatá 
Pláně, Přídolí, Zubčice, Mirkovice, 
Zvíkov, Netřebice a Střítež.   

Přírodní a  estetická hodnota tohoto 
území je dána rozsáhlým lesním eko-
systémem a  činností člověka jen málo 
pozměněnou okolní krajinou se zbytky 
květnatých luk, četnými mezemi a  re-
mízky, prameništi několika přítoků 
Malše a  Vltavy, s  typickými společen-
stvy a  biotopy a  rovněž s  dochovanou 
tradiční architekturou obytných a  hos-
podářských stavení vísek a  samot šu-
mavského předhůří. 

Přes svoji malebnost a  přírodní za-
chovalost patří Poluška ve srovnání 
se známějšími oblastmi jihovýchodní 
Šumavy k  turisticky opomíjeným lo-
kalitám. To sice může některé turisty 
odrazovat, ale pro jiné může být tím pra-
vým lákadlem.  

Námi doporučované cíle představují jednotlivé 
obce, které jsme seřadili do okruhu zvládnutel-
ného jak v rámci jednoho dne, tak i více dnů.            

Za výchozí místo můžeme doporučit obec 

Omlenice, respektive její část zvanou Omlenička. 
Odtud  je možné pokračovat po cyklotrase 1188 do 
Bujanova, kde nás může zdržet návštěva Muzea 
koněspřežky.  

Stále po cyklotrase 1188 pak dojedeme do 

Rožmitálu na Šumavě, kde naopak 
můžeme navštívit Muzeum telegrafu, 
telefonu a rádia. Z Rožmitálu nás čeká 
jízda po cyklotrase 1200, která nás 
zavede až pod samý vrchol Polušky. 
V okolí vrcholu lze najít místa, odkud 
jsou krásné výhledy do okolní i vzdá-
lené  krajiny, včetně rakouských vr-
cholků Alp. 

Poté co si vychutnáme rozhledy, je 
možné pokračovat do obce Věžovatá 
Pláně a  následně do největšího sídla 
této oblasti městyse Přídolí.  Po pro-
hlídce tohoto městečka, včetně napří-
klad kostela sv. Vavřince sjedeme po 
málo frekventované silnici do obce 
Chabičovice, odkud je to jen kou-
sek na Svachovku s  minipivovarem 
Glokner, destilérkou, čokoládovnou 

a restaurací. 
Prostě ideální místo na doplnění energie pro 

další úsek, který nás postupně zavede přes osadu 
Černice do obce Mirkovice a  Zubčice. Poslední 
úsek naší cesty nás pak zavede do obce Zvíkov 

a  Netřebice, odkud můžeme po málo frekven-
tovaných cestách dojet až k  vlakovému nádraží 
Kaplice a zde naší cestu krajinou Polušky ukončit.

Jiří Guth-Jarkovský
rada č. 7

Sepište  v zájmu obce příbytky, jež mohou sousedé 
za letní byty pronajmouti. Dohlédněte laskavě na je-
jich úpravu a projednejte přiměřené nájemné. Mám 
toho doklady, že do bytů, v nichž byli cizinci přijati 

a opatřeni, vracejí se znovu, bydlí v nich ročně 
a platí rádi a dobře. A často z cizinců – nájemců 

stanou se upřímní přátelé, kteří svou pomocí ve 
velkém městě nejednou občanu z vesnice 

ochotně pomohli.  

Kostel sv. Anny lze  
najít v obci
a) Věžovatá Pláně
b) Omlenička
c) Bujanov

?



Nejmenší obcí dle počtu 
obyvatel v turistické 
oblasti Novohradsko-
Doudlebsko je
a) Ostrolovský Újezd
b) Střížov
c) Zvíkov

?

1  Repliky starověké 
a středověké zbroje

Výrobce: Jiří Havlis, Borovany 
Popis: Dílna pana Jiřího Havlise se již 29 let zabývá 
výrobou replik starověké i středověké zbroje, ale také 
napodobuje bojové vybavení Keltů a Slovanů. V port-
foliu produktů najdeme helmy, štíty, meče halapartny 
a další velmi přesvědčivé, kvalitně ručně zpracované, 
repliky. Zbraně z této dílny mohly být spatřeny na 
výstavě v Dubaji, ve filmech nebo v divadlech. Dílna 
dětské zbrojnice pracuje výhradně s nekovovými 
materiály, tvrzenou lepenkou, překližkou, dřevem 
a sololitem. Prodejní galerii můžeme navštívit v boro-
vanském zámku po telefonické domluvě. 
Kde lze koupit: Trocnovská 102, 373 11 Borovany  
(po telefonické domluvě) 
E-shopy: https://drevenemece.cz/ 
http://www.papirovehelmy.cz/ 
http://www.novohradsko-doudlebsko.cz/ 
Kontakt: Trocnovská 102, 373 11 Borovany 
+420 777 888 903 
info@papirovehelmy.cz  
www.drevenemece.cz , www.papirovehelmy.cz 
www.facebook.com/detska.zbrojnice

2 Originální užitná 
a dekorativní keramika 

Výrobce: Domeček – středisko Husitské diako-
nie, T. Sviny 
Popis: Domeček se kromě poskytování sociálních 
služeb věnuje i sociálnímu podnikání, v rámci kte-
rého se snaží své klienty zapojit do podnikatelských 
aktivit. V současné době se věnuje potisku textilních 
výrobků, provozování významného turistického cíle 
Buškova hamru a výrobě užitné i dekorativní kera-
miky. Výrobky z keramické dílny vznikají výhradně 
jako ruční práce z kvalitní světlé hlíny, glazované 
železem a pálené při 1200° Celsia. Touto teplotou je 
zaručena odolnost i kvalita keramických výrobků, 
které jsou tak vhodné na celoroční využití. Mezi 
produkty patří hrnečky, medaile, poháry, zahradní 
keramika, domovní čísla a mnohé další. Od roku 
2019 Domeček vyrábí i vysoce kvalitní potisky 
textilních produktů, jako například triček, tašek, 
pracovního oblečení nebo obuvi. 
Kde lze koupit: Obchod Domečku - Branka 588, 
T. Sviny, Grandhotel Zvon České Budějovice – Nám. 
Přemysla Otakara II. 28, Č. Budějovice, Charitativní 
obchod Radost - Krajinská 212/43, Č. Budějovice
Kontakt: Branka 588, 374 01 Trhové Sviny 
+420 386 322 545, dilna@domecek.org, www.dome-
cek.org, www.facebook.com/dilna.domecek, www.
facebook.com/tisknemenatrika 

5 Malovaná keramika 
z  Nazaretu 

Výrobce: Chráněná dílna Nazaret, Borovany 
Popis: Chráněná dílna se skládá z licí, výtvarné, 
textilní i keramické části. V licí dílně vyrábí 
lité keramické polotovary. Do sádrových forem 
odlévají speciální licí hmotu a díky tomu vznikají 
hrnky, misky, vázy, talíře, konvice nebo aroma-
lampy a svícny různých velikostí a tvarů. Ve 
výtvarné dílně výrobky malují krásnými origi-
nálními motivy chaloupek, kostelíků a zahrá-
dek, květinovými nebo zvířecími vzory, nebo 
jednoduššími efektními proužky. Dílna také šije 
textilní výrobky, převážně pomocníky do kuchyně 
(chňapky, zástěry), ale také ručně tkají koberce 
nebo podložky na cvičení. Dále dílna pořádá akti-
vity pro dospělé i děti (plstění, pletení košíků atp.)
Kde lze koupit: Obchod Nazaret – Žižkovo ná-
městí 1, Borovany 
Crazy flowers - Jírovcova 01/4, Č. Budějovice 
Galerie Dvořák - Nám. Přemysla Otakara II. 123, 
Č. Budějovice 
Fér café - Česká 153, Č. Budějovice
Kontakt: Trocnovská 684, Borovany 373 12 
+420 380 123 602, +420 774 988 031 
informace.nazaret@gmail.com 
www.nazaret.cz 
www.facebook.com/strediskonazaret  
www.facebook.com/detska.zbrojnice

3 Stříbrné šperky  
od Lindy 

Výrobce: Linda 
Nováková, Nové Hrady 
Popis: Paní Linda 
Nováková vytváří 
minimalistické, nad-
časové a jemné šperky 
ze stříbra. Inspirace 

pro šperky pramení z krásné přírody především 
Novohradských hor a historie. Všechny šperky jsou 
vyráběny ručně, a tak je každý výrobek 100% origi-
nál, tvořený s láskou a dobrou náladou. Materiály, 
se kterými paní Nováková pracuje, jsou zejména 
stříbro, polodrahokamy, drahokamy i přírodní pro-
dukty. Důraz paní Nováková klade na jednoduchost 
a ženskost. Šperky jsou tvořeny podle přání zákaz-
níků, ale možná je koupě i již hotových výrobků. 
Kde lze koupit: https://www.fler.cz/novalinda  
Případně domluva po telefonu nebo e-mailu
Kontakt: Komenského 233, 373 33 Nové Hrady 
+420 735 700 535 
www.fler.cz/novalinda  
lindanovakova24@gmail.com

4 Textilní dekorace 

Výrobce: Romana Lukášová, Hluboká 
u Borovan 
Popis: Paní Romana Lukášová má ráda látky, 
jejich barvy a různé dekory. Nejraději pracuje 
s jemnými kvalitními místními látkami, které 
patří k minulosti a dnes by se sehnat již nedaly. Na 
textilní dekorace se zpracovávají pouze bavlněné 
látky, kterým tak paní Lukášová vdechne nový 
život. Veškeré výrobky jsou plněné rounem 
a finální dekorace mohou být celoroční, jarní, vá-
noční nebo velikonoční. Mezi tyto produkty patří 
nejen ozdoby, symboly ročních období, girlandy, 
zvířátka, figurky, řetězy, ale i na míru šité výrobky.
Kde lze koupit: Hluboká u Borovan 56, Borovany  
– Po telefonické domluvě  
Kavárna Apatyka – Husova 14, Nové Hrady 
e-shop: http://www.novohradsko-doudlebsko.cz/
Kontakt: Hluboká u Borovan 56, Borovany 37312 
+420 602 145 886 
romajda@email.cz 

6 Ručně zpracované 
výrobky z kůže 
- KDE leather

Výrobce: Václav Franče, Kaplice 
Popis: Rodinná firma na výrobu kožených výrobků 
se zabývá zejména zakázkovou výrobou předmětů 
z kůže, která je zpracována pomocí recyklace a cyk-
lace kožených odřezků, díky čemuž téměř neza-
těžuje životní prostředí. Práce s kůží zahrnuje šití, 
rytí, zdobení i vyšívání koženou šňůrou. Díky ruční 
výrobě je každý kus originál. Motivy pro práci vy-
cházejí především z historie, a také z individuálních 
požadavků zákazníků. Spolu s koženými výrobky 
poskytuje rodina pana Frančeho také edukativní 
a přednáškovou činnost, poradenství, workshopy 
pro děti a dospělé i možnost dárkových poukazů. 
Kde lze koupit: Klášterní dvůr 94 – Český 
Krumlov (po telefonické domluvě) 
Rabenštejnská věž – České Budějovice (po telefo-
nické domluvě)e-shop: http://www.novohradsko-
-doudlebsko.cz/
Kontakt: Klášterní dvůr 94 – Český Krumlov 
tel: + 420 606 167 749, + 420 725 987 839, + 420 734 
758 439 
dany.kay@seznam.cz  
www.dany-kay.webnode.cz/kontakt 
Facebook: www.facebook.com/kdeleather  
Instagram: kdeleather 

7 Originální šperky z  dílny 
Dream handmade 

Výrobce: Andrea Novák Váchová, Nové Hrady
Popis: Šperky z dílny Dream handmade jsou 
založeny na historické technice kroužkování 
neboli Chainmaille. Šperky se vyznačují nápa-
ditostí, precizností a vysokou kvalitou. K výrobě 
paní Novák Váchová používá kroužky a šupiny 
z eloxovaného hliníku, chirurgické oceli a nově 
i z titanu. Tyto materiály jsou vhodné pro alergiky, 
nemění svou barvu a nevadí jim kontakt s vodou. 
Hliník je navíc velice lehký a vyrábí se v celé 
barevné škále. Mimo klenoty majitelka Dream 
handmade napsala také dvě knihy (Kroužkované 
šperky a Duhové gumičky), čemuž jí napomohla 
více než 10 letá praxe. 
Kde lze koupit: e-shop www.dreamhandmade.eu  
www.novohradsko-doudlebsko.cz/
Kontakt: Komenského 395, 37333 Nové Hrady 
tel: + 420 721 123 999 
andrea@andreavachova.cz 
www.andreavachova.cz 
www.dreamhandmade.eu 
www.facebook.com/DreamHandmadeChainmaille  
Instagram: dream_handmade_

8 Pivo z minipivovaru 
Zevlův mlýn

Výrobce: Jan Loukotka, Nové Hrady 
Popis: V areálu Zevlova mlýna je pivovar, ve kte-
rém se ručně, tradiční metodou, vyrábí sezónní 
piva (ležák, černé a konopné pivo). Energii mlýn 
využívá ze slunečné elektrárny, vodu na pivo 
z vlastního vrtu, mláto je zkrmováno v objektu. 
Portfolio produktů se rozrůstá o další produkty 
dle sezónní nabídky. 
Kde lze koupit: Zevlův mlýn 
Po – Ne 8:00 -20:00 
www.novohradsko-doudlebsko.cz/
Kontakt: Nové Hrady 143, 373 33 Nové Hrady 
tel: +420 777 763 000 
info@zevluvmlyn.cz  
www.zevluvmlyn.cz 
www.facebook.com/zevluvmlyn 

9 Kozí sýry z Farmy 
Sedmička 

Výrobce: Miroslav Kučera, Rychnov u Nových 
Hradů
Popis: Rodinnou farmu Sedmička budují 
Kučerovi přes 10 let. Farma vlastní minimlékárnu, 
ve které se zpracovává kozí mléko. Produkty 
vlastní výroby v BIO kvalitě zahrnují čerstvé 
přírodní i ochucené kozí sýry, tvaroh, mléko, ale 
také masné produkty. Příchutě sýrů ochucují 
pouze přírodní suroviny, jako například pažitka, 
brusinky, česnek či směsi koření. Tyto produkty 
jsou sezónní (duben-říjen) a jejich koupě je možná 
po předchozí domluvě. Farma nabízí prohlídky 
farmy dětem z mateřských škol v rámci projektu 
„Poznej svou farmu“
Kde lze koupit: Farma Sedmička - Rychnov 
u Nových Hradů 46, Horní Stropnice 
Objednávka přes Facebook, e-mail, telefon 
e-shop: www.novohradsko-doudlebsko.cz/
Kontakt: Rychnov u Nových Hradů 46, 373 36 Horní 
Stropnice 
tel: + 420 775 205 321; +420 608 804 223  
denben@seznam.cz  
www.farmasedmicka.cz/  
www.facebook.com/farmasedmicka  
www.facebook.com/strediskonazaret 

10 Jedlé bylinky a čaje 

Výrobce: Karol Lesný, Desky
Popis: Pan Karol Lesný sbírá a pěstuje bylinky a zele-
ninu v bio kvalitě v čisté přírodě Novohradských hor. 
Byliny suší v domácí sušárně a vyrábí z nich sypané 
čaje. Čerstvé byliny a zeleninu distribuuje do lokál-
ních restaurací. Pan Lesný obhospodařuje políčko, 
které návštěvníci mohou po telefonické domluvě 
spolu s výletem po okolí navštívit. Během exkurze 
se zájemci dozví informace o práci na bylinkové 
farmě, novohradské přírodě a nebude chybět ani 
možnost natrhání čerstvých bylin, nebo koupě právě 
vyráběných produktů. Mezi tyto patří několik druhů 
kvalitních čajů, ovocné a bylinné šťávy, zdravé sirupy, 
bylinková pesta a další sezónní výrobky.
Kde lze koupit: Desky 45, Kaplice 382 41  
– dle telefonické domluvy 
Kontakt: Desky 45, Kaplice 382 41 
tel: +420 777 938 505  
klesny@gmail.com  
www.facebook.com/jedlebylinky 

11 Džemolády, sirupy 
a medolády z darů 
novohradské přírody 

Výrobce: Romana Lukášová, Hluboká 
u Borovan 
Popis: Paní Romana Lukášová je milovnicí přírody 
a snaží se zpracovávat byliny a ovoce z darů matky 
přírody, zejména Novohradských hor. Do džemů 
a marmelád se zpracovává především lokální ovoce 
z vlastní zahrady či lesů v okolí. Všechny suroviny 
paní Lukášová sbírá ručně. Z kvalitního ovoce 
a bylinek vznikají marmelády, medosirupy i šťávy. 
Do produktů nejsou přidávané žádné chemické 
přípravky ani náhražky, jen přírodní pektin. 
Produktové portfolio paní Lukášové zahrnuje 
zhruba 20 druhů sezónních ovocných marmelád 
a sirupy (fialkové, jitrocelové, bezinkové) z bylin-
ného výluhu a cukru s medovou konzistencí.
Kde lze koupit: Hluboká u Borovan 56, Borovany  
– Po telefonické domluvě  
Borovanské infocentrum – Žižkovo nám. 1, 
Borovany  
Kavárna Apatyka – Husova 14, Nové Hrady 
e-shop: www.novohradsko-doudlebsko.cz
Kontakt: Hluboká u Borovan 56, Borovany 373 12 
tel: +420 602 145 886 
romajda@email.cz 

12 Perníčky z Jílovic 

Výrobce: Stanislava Měchurová, Jílovice 
Popis: Paní Stanislava Měchurová vyrábí dekora-
tivní perníky podle tradičních receptur. Všechny 
perníky jsou ručně vyráběné a zdobené, zejména 
z lokálních produktů. Dle konkrétních požadavků 
je možnost také tematických perníků různých 
tvarů či s různými ornamenty. V rámci telefonické 
domluvy je možné objednání perníčků na míru dle 
příležitosti (př. Borůvkobraní – perníkové borůvky) 
Kde lze koupit: Jílovice 28 (dle tel.domluvy) 
(nárazově v turistickém centru Borovany, Kovárna  
v Nových Hradech) 
e-shop: http://www.novohradsko-doudlebsko.cz/
Kontakt: Jílovice 28, 373 32 
tel: +420 722 903 467 
mechurovas@seznam.cz 
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Naučné stezky

Terčino údolí u Nových Hradů (6 km) 
mapy.cz/s/1lAOd 

Pamětí Novohradska (52 km) 
mapy.cz/s/1lAYL 

Pamětí Slepičích hor (52 km) 
mapy.cz/s/1ltMC 

Naučná stezka Totalita rozděluje –  
demokracie spojuje (7,5 km) 
mapy.cz/s/1k9aG

Naučná stezka Červené Blato (4 km) 
mapy.cz/s/1lAKA

Naučná stezka Krajinou humanity (6 km) 
mapy.cz/s/1lMc2

Naučná stezka Trhovosvinensko (4,5 km) 
mapy.cz/s/1lKF5

Naučná stezka Hojná Voda (3 km) 
mapy.cz/s/1lALL

Naučná stezka Údolím Černé (4 km) 
mapy.cz/s/1ltyC 

Naučná stezka Buquoyská krajina (14 km) 
mapy.cz/s/1lJmo

Naučná stezka Brána do Novohradských hor (5 km) 
mapy.cz/s/1ltYE

Krajinou proměn (3,5 km) 
mapy.cz/s/cedebuneno

Via Verde (33 km) 
mapy.cz/s/1lB9p

Na kole okolo BOR(ŮVK)OVAN – dětský 
 „razítkový“ okruh (26 km) 
mapy.cz/s/kogedehapu

Naučná stezka „Koněspřežná železnice v okolí 
Velešína“ (13 km) 
mapy.cz/s/1lN28 

Stezka ptačích budek (5 km) 
mapy.cz/s/kalakatuje

Školní naučná stezka Sokolí hnízdo (3 km) 
mapy.cz/s/gunatezaze 

Římovská pašijová cesta (4 km) 
mapy.cz/s/pavujecuse 

Pamětí Vitorazska (78 km) 
mapy.cz/s/fulahekujo

Novohradskem–Doudlebskem na kole (170 km),  
z Č. Budějovic do Novohradských hor a zpět 
mapy.cz/s/mojohebeje

Trhové Sviny zbožné i hříšné (14 km, 7 km, 4 km) 
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Nejvyšším vrcholem 
v turistické oblasti 
Novohradsko-Doudlebsko je 
a) Kleť
b) Kamenec
c) Kraví hora 

?

13 Sušenky z rodinné 
kavárny Kap café

Výrobce: Jitka Svobodová, Kaplice 
Popis: Máslové ovesné sušenky s medem a koko-
sem jsou již tradičním doplňkem vlastní kávové 
směsi kavárny KAP café. Originální spojení suro-
vin ve vyvážené receptuře dává těmto sušenkám 
nezapomenutelnou chuť a vůni. Sušenky se pečou 
přímo rodinné kavárně Kap café již od roku 2016. 
Podávají se ke kávě a zákazníci si je mohou odnést 
s sebou domů v dárkovém balení. Kavárenské 
sušenky jsou regionálním výrobkem jak mís-
tem výroby, tak používáním surovin od míst-
ních výrobců. Kavárna se nachází v památkově 
chráněném objektu, kde se také pořádají výstavy, 
koncerty a další události.
Kde lze koupit: KAP café, Masná 200, 382 41 
Kaplice 
Po – Pá: 08:00 – 20:00 
So – Ne: 14:00 – 18:00 
e-shop: www.novohradsko-doudlebsko.cz/
Kontakt: KAP café, Masná 200, 382 41 Kaplice 
tel: + 420 384 391 764 
svobodova@kapcafe.cz  
www.kapcafe.cz/index.php  
www.facebook.com/KapCafe 

14 Klobásy z Řeznictví 
a uzenářství 
pana J. Foitla

Výrobce: Josef Foitl, Velešín 
Popis: Řeznictví a uzenářství pana Josefa Foitla 
provozuje porážku jatečných zvířat, BIO porážku 
a zpracovává zvěřinu. Vyrábí v podstatě veškerý 
řeznický sortiment, do kterého patří tepelně opra-
cované i neopracované výrobky (párky, špekáčky, 
fermentované klobásy a salámy, sušená masa), 
uzená masa, šunky nebo zabijačkový sortiment. 
K dalším aktivitám patří také příprava selátek 
a masa na rožnění. Fermentované klobásy jsou 
vyráběny z lokálních produktů, od lokálních 
dodavatelů. Vyrábí se pomocí fermentace a jsou 
určeny ke konzumaci za studena, ne k tepelné 
úpravě. Podíl masa je 95%, zbylých 5% výrobku 
tvoří sůl a koření. 
Kde lze koupit: J. V. Kamarýta 70, Velešín (Po-Pá 
08:00-16:00) 
Prodejna ESO - Krajinská 11, Č. Budějovice  
Zahradnictví Krumlov - Chvalšinská 222, Český 
Krumlov 
e-shop: www.novohradsko-doudlebsko.cz
Kontakt: Velešín, náměstí J. V. Kamarýta 70 
tel: +420 380 331 514; +420 602 123 242 
foitl.reznictvi@seznam.cz  
www.facebook.com/profile.
php?id=100054252471637 

15 Čerstvé pečivo 
z Olešnice

Výrobce: Vendula Lechnerová, Olešnice 
Popis: Pekárna Olešnice je založena na pečení ze 
základních surovin bez konzervantů a chemic-
kých směsí. Mezi produkty pekárny patří chleba 
z žitného kvasu, klasické kynuté pečivo - buchty, 
koláče, cukroví, vánočky, mazance, na základě 
telefonické domluvy i dorty, které pekárna může 
zprostředkovat od zkušené cukrářky. Nedávno 
byla výroba rozšířena také o výrobu těstovin, a to 
jak čerstvých, tak sušených. Fungování pekárny 
je založeno na objednávkovém systému, kdy si 
zákazník telefonicky produkty objedná. Pekárna 
Olešnice nabízí i prodej surovin.
Kde lze koupit: Olešnice 15 (na základě telefo-
nické objednávky)e-shop: http://www.novohrad-
sko-doudlebsko.cz/
Kontakt: Olešnice 15 
tel: +420 723 914 808 
vendy.lechnerova@gmail.com  
www.facebook.com/ceskezahrady.cz

16 Z české zahrady  
– sušené byliny

 a ovoce 

Výrobce: Petr Lechner, Olešnice 
Popis: Pan Petr Lechner pěstuje a suší bylinky, 
ovoce a zeleninu především vlastní produkce, 
která je udržována bez postřiků a průmyslových 
hnojiv. Veškeré produkty může nabídnout i v čers-
tvém stavu spolu s dalšími plody ze své zahrady. 
Na základě domluvy je možné vypěstování i usu-
šení produktů dle požadavků zákazníka. Mezi 
nejvíce rozšířené produkty patří sušený kotvičník, 
velké množství ovoce, mrkev a bylinky (např. 
levandule, máta, meduňka). Producenti Z české 
zahrady se nebrání ani experimentům, mezi které 
momentálně patří světelný kořen. Pro zájemce je 
možná na základě telefonické domluvy návštěva, 
během které se návštěvníci dozví zajímavosti, 
případně budou moci přiložit ruku k dílu.
Kde lze koupit: Olešnice 15 (dle telefonní do-
mluvy), popřípadě možný i rozvoz  
e-shop: http://www.novohradsko-doudlebsko.cz/
Kontakt: Olešnice 15  
737 369 673 
zceskezahrady@email.cz  
www.facebook.com/ceskezahrady.cz

17 Modrý mák z Netřebic 

Výrobce: ZD Netřebice, Netřebice 
Popis: Velmi kvalitní modrý mák pěstuje země-
dělské družstvo již dlouhou řadu let. Část výroby 
je prodávána přímo, ale zbytek putuje na další 
distribuci, a to zejména mimo Českou repub-
liku. V roce 2020 získalo zemědělské družstvo 
Netřebice certifikát kvality, a tudíž mák nese logo 
České cechovní normy. Mimo modrého máku 
zemědělské družstvo pěstuje také brambory. 
Plodiny ZD Netřebice jsou pěstovány v ochran-
ném pásmu vodní nádrže Římov, čemuž musí být 
proces pěstování přizpůsoben. 
Kde lze koupit: Netřebice 131 
Po – Pá 07:00 – 15:00, případně dle telefonické 
domluvy 
e-shop: http://www.novohradsko-doudlebsko.cz/
Kontakt: Netřebice 131, 38 232 Netřebice 
tel: +420 602 769 574 
janouskova@zdnetrebice.cz  
www.zdnetrebice.cz/  
www.facebook.com/
Zemědělské-družstvo-Netřebice-497815923690211

18 Borovanský med 

Výrobce: Miroslav Devetter, Borovany 
Popis: Pan Devetter obhospodařuje 18 včelstev 
na dvou stanovištích v Borovanech. Med závisí na 
tom, jaký v daném roce včely přinesou. Obvykle 
mezi produkty patří med jarní světlý (který se 
pastuje) a letní tmavý nebo smíšený. 
Kde lze koupit: Nádražní 286, Borovany  
(na základě telefonické domluvy) 
e-shop: www.novohradsko-doudlebsko.cz
Kontakt: Nádražní 286, Borovany, 37312 
tel: +420 604 973 379 
borovanskymed@seznam.cz  
www.borovanskymed.webnode.cz

19 Kmín  
z Novohradských hor 

Výrobce: František Rouha, Velešín 
Popis: Koření je pěstováno soukromými země-
dělci bez chemického ošetření od roku 1995. 
V rámci produkce kmínu, kterého se zde pěstuje 
více druhů, je využívána zejména ruční práce bez 
chemického ošetření. Kromě kmínu Rouhovi pěs-
tují také obilí, brambory a nově i česnek. Produkty 
pochází z polí celého Novohradska, což zapří-
čiňuje jejich jedinečnost. Na základě předchozí 
telefonní domluvy je možné veškeré produkty 
koupit v krámku ve Velešíně. Pro zájemce je zde 
i možnost prohlídky a načerpání nových po-
znatků ze zemědělství.
Kde lze koupit: Krámek krmení pro zvířata,  
Náměstí J. V. Kamarýta 52, Velešín 
Po – Pá 09:30 – 11:30 a 13:30 – 16:00 
So  08:00 – 11:00 
e-shop: http://www.novohradsko-doudlebsko.cz/
Kontakt: Náměstí J.V.Kamarýta 47, 38232 Velešín 
tel: +420 605 253 978, +420 604 321 382 
Prohlídka: +420 776 203 162 
rouhafrantisek@seznam.cz 
rouha.pavel@seznam.cz 

20 Borovanské 
borůvkové víno 

Výrobce: František Stodolovský, Borovany 
Popis: Středoevropské vinné sklepy byly založeny 
roku 2003 na základě nadšení pro víno a chuť 
předávat zkušenosti nabyté od evropských vinařů. 
Degustace vín v krásných prostorách zámeckých 
sklepů je výbornou příležitostí k oslavě nebo 
posezení s přáteli, na které budete jistě rádi 
vzpomínat. Borovanské Borůvkové je vinný nápoj 
kombinací Cabernetu Sauvignon a přírodního 
extraktu z borůvek, natrhaných v borových lesích 
v okolí Borovan. Nápoj je vyráběn v omezeném 
množství a nelze se s ním setkat v běžné obchodní 
distribuční síti.
Kde lze koupit: Zámek Žižkovo náměstí 1/702, 
Borovany  
(Po – Pá 16:00-20:00) 
www.cewc.eu/eshop/  
e-shop: http://www.novohradsko-doudlebsko.cz/
Kontakt: Zámek Žižkovo náměstí 1/702, Borovany 
www.cewc.eu 
info@cewc.eu  
tel: +420 720 135 122 
www.facebook.com/cewc.eu 

21 Dorty a zákusky 
z Cukrárny Fabián 

Výrobce: Tereza Fenclová, Ledenice
Popis: Cukrárna Fabián vlastnoručně vyrábí dorty 
a zákusky dle tradičních receptur. Na výrobu 
používají zejména lokální suroviny a mezi portfolio 
výrobků patří dorty (svatební i klasické), mini ko-
láče, zákusky (kremrole, věnečky, větrníky a další). 
Podle přání zákazníků v cukrárně vyrobí vše na 
přání. V prostředí okolo cukrárny se nachází park 
s příjemným posezením. V blízkosti se nachází 
i návaznost na cyklostezky, a proto jsou zde vítání 
i cyklisté. Cukrárna Fabián se opakovaně pyšní 
nositelem ceny „Chutná hezky jihočesky“.
Kde lze koupit: Cukrárna Náměstí 207, 373 11 
Ledenice 
Po – Pá 08:00 – 18:00 
So – Ne 10:00 – 12:00
Kontakt: Náměstí 207, 373 11 Ledenice 
tel: +420 387 995 273, +420 733 603 661  
terfab@centrum.cz 
www.facebook.com/
Cukrárna-u-Fabiánů-160196004135861

22 BIO hovězí  
maso z Ekofarmy
Zalinský dvůr 

Výrobce: Eva Strouhová, Zaliny 
Popis: Ekofarma Zalinský dvůr se nachází 11 km 
od Č. Budějovic na 30 hektarech vlastní půdy. 
Roku 2015 vstoupila farma do režimu ekologic-
kého zemědělství, protože je tento způsob lepší 
jak pro zvířata, tak pro přírodu, ale i pro samotné 
spotřebitele výrobků. Každý měsíc je na farmě 
k prodeji BIO hovězí maso z mladých kusů (stáří 
do 2 let) z vlastního chovu, který je certifikovaný 
u společnosti KEZ o.p.s. Mimo hovězí maso je pří-
ležitostně k prodeji také vepřové maso a drůbež. 
Pro zájemce farma nabízí po předchozí telefo-
nické domluvě také prohlídku statku. 
Kde lze koupit: Zaliny 25 (po předchozí telefo-
nické domluvě) 
e-shop: http://www.novohradsko-doudlebsko.cz/
Kontakt: Zaliny 25 , České Budějovice 37006 
tel: +420 739 528 207, +420 725 066 584 
strouhovae@seznam.cz  
www.ekofarma-zalinsky-dvur7.webnode.cz/ 
www.facebook.com/
Ekofarma-Zalinský-dvůr-294419760758727 

23 Uzenářské výrobky
ze Zevlova mlýna

Výrobce: Jan 
Loukotka, Nové Hrady
Popis: Masné produkty 
z historického objektu 
Zevlova mlýna, šunkový 
salám, lovecký salám i 
dunajská klobása, jsou 

vyrobeny z masa jak z vlastního chovu, tak i z 
chovů ostatních statkářů. Produkty jsou vyráběny 
ručně, pouze z masa a koření bez chemie.
Kde lze koupit: Zevlův mlýn
Po – Ne 8:00 -20:00
www.novohradsko-doudlebsko.cz/
Kontakt: Nové Hrady 143, 373 33 Nové Hrady 
tel: +420 777 763 000 
info@zevluvmlyn.cz 
www.zevluvmlyn.cz 
www.facebook.com/zevluvmlyn
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Publikace, které Vám pomohou se zorientovat

To nej…  
Novohradsko–Doudlebsko

Novohradskem – Doudlebskem 
na kole

Novohradsko – Doudlebsko: 
Příběhy, které inspirují  

Novohradsko – Doudlebsko: 
Příběhy, které inspirují II   

Souhrnný průvodce turistickou oblastí 
Novoradsko-Doudlebsko je součástí známé ediční 
řady vydavatelství MCU s.r.o. Průvodce před-
stavuje všechny turistické cíle a aktivity (např. 
muzea, kulturní památky, koupaliště, rozhledny, 
půjčovny elektrokol, turistické trasy a další), které 
se v oblasti nacházejí a nezapomíná ani na zají-
mavá místa v rakouském příhraničí. Jednotlivé 
cíle a aktivity jsou rozřazeny do jednotlivých 
témat, což uživatelům usnadňuje orientaci v pub-
likaci. V případě doporučených turistických tras 
a naučných stezek jsou uvedeny i odkazy na prů-
běh těchto tras na www.mapy.cz, kde si lze přesné 
vedení trasy vyhledat a stáhnout. Samozřejmostí 
jsou GPS souřadnice jednotlivých cílů a webové 
adresy stránek, na kterých lze dohledat aktuální 
podrobné informace.  

Cykloturistický průvodce v terénu značeným 
cykloturistickým okruhem spojující České 
Budějovice s Novohradskými horami a zají-
mavými leč dosud trochu opomíjenými lokali-
tami v území turistické oblasti Novohradsko- 
Doudlebsko. Okruh je 170 km dlouhý, ale je 
v průvodci popsán tak, že je rozdělen do 11 etap, 
kdy každá etapa má 13-18 kilometrů. U každé této 
dílčí etapy jsou popsány nejzajímavější místa na 
trase, poskytované služby (občerstvení, obchody), 
povrch po kterém trasa vede a výškový profil 
daného úseku. U každého úseku je mapka se 
zákresem trasy a výškovým profilem. 

Deset příběhů osobností z turistické oblasti 
Novohradsko-Doudlebsko, které se zasloužili 
o vytvoření zajímavých návštěvnických cílů 
a aktivit. Jedná se například o Buškův hamr, 
ZOO Dvorec, Hrady na Malši a Pořešín, Kovářství 
manželů Čížkových v Komařicích, Kostel v Pohoří 
na Šumavě a aktivity, které se tam odehrávají, 
naučné stezky Pamětí Novohradska, Vitorazska 
a Slepičích hor, Svachovka, Kantůrkovec ve 
Velešíně, kostel v Žumberku, Kavárna Kap café 
v Kaplici. Všechna tato místa jsou představena 
lidmi, kteří stojí za jejich vznikem či znovuzroze-
ním a v současnosti i za jejich provozem. U kaž-
dého místa jsou pak uvedeny informace o kontak-
tech a případné otevírací době. Všech deset míst 
je zvýrazněno na mapě turistické oblasti, která je 
součástí publikace.   

Volné pokračování příběhů osobností z turis-
tické oblasti Novohradsko-Doudlebsko, které se 
zasloužili o vytvoření zajímavých návštěvnic-
kých cílů a aktivit. Jedná se například o Muzeum 
v Kojákovicích, Zevlův mlýn, Muzeum koňských 
postrojů v Besednici, rekonstrukce a oživení 
kostela v Klení, osada Paseky se zvonicí, vikla-
nem a krajinou jako v pohádce, Lesovna Žofín, 
Rouhův betlém ve Velešíně, Penzion Holkov, 
Borovanský mlýn a Středoevrospké vinné sklepy 
v Borovanech. Všechna tato místa jsou předsta-
vena lidmi, kteří stojí za jejich vznikem či zno-
vuzrozením a v současnosti i za jejich provozem. 
U každého místa jsou pak uvedeny informace 
o kontaktech a případné otevírací době. Všech 
deset míst je zvýrazněno na mapě turistické 
oblasti, která je součástí publikace.

Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC...

 

NOVOHRADSKEM
- DOUDLEBSKEM

...DO NOVOHRADSKÝCH HOR A ZPĚT

NA KOLE

NOVOHRADSKO-DOUDLEBSKO, z. s.
http://www.novohradsko-doudlebsko.cz
info@novohradsko-doudlebsko.cz
FACEBOOK: @novohradskodoudlebsko
INSTAGRAM: @novohradskodoudlebsko
TWITTER: @novohradsko
tel. 602 46 83 77, 776 29 62 85

Publikace  byla vytvořena v rámci projektu „Rozvoj marketingu 
turistické destinace Novohradsko-Doudlebsko“ realizovaného za 

přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu 
Ministerstva pro místní rozvoj.

NOVOHRADSKO 
DOUDLEBSKO

Příběhy, které inspirují

NOVOHRADSKO-DOUDLEBSKO, z. s.
http://www.novohradsko-doudlebsko.cz
info@novohradsko-doudlebsko.cz
FACEBOOK: @novohradskodoudlebsko
INSTAGRAM: @novohradskodoudlebsko
TWITTER: @novohradsko
tel. 602 46 83 77, 776 29 62 85

NOVOHRADSKO 
DOUDLEBSKO

Příběhy, které inspirují II.

Všechny výše představené publikace si lze zakoupit v informačních centrech, jejichž seznam je uveden níže.

U nás se vždycky  
něco chytne 
Při pohledu na mapu je to jasné. Samá voda. 
Rybníky, vodní nádrže, řeky a  potoky. Ale 
nejen na koupání. Je v nich plno ryb, které 
čekají až je někdo chytne. Ale pozor, ne 
všechny rybníky jsou určeny ke sportov-
nímu rybaření. Mnoho z nich je chovných, 
takže lovit zde mohou pouze rybářské spo-
lečnosti, tedy jejich vlastníci či nájemci 
v  rámci pravidelných podzimních či jar-
ních výlovů. Ale to je jiný příběh. 

Sportovním rybářům jsou určeny 
jiné vodní plochy, kterých ale také není 
málo. Některé jsou soukromé, kde povolení 
k  rybolovu dává vlastník. Jiné jsou ve správě 
Českého rybářského svazu, kde povolenky vydává 
příslušný orgán ČRS. 

Mezi soukromé revíry patří například tyto: 

Rybník Jánský v sousedství sádek ve Štiptoni 
u Nových Hradů. Rozloha13,9 ha, hloubka 1–2,5 
m. Nasazen zejména kapr, amur, sumec, candát, 
štika, tolstolobik, cejn, okoun a lín.           
GPS: 48.7997050N, 14.7798219E 

Rybník Bažantník (5,6 ha) poblíž sádek ve 
Štiponi. Určen po dohodě k uzavřenému skupin-
kovému rybolovu (min. 10 osob).  
GPS: 48.7943814N, 14.7725144E 

Rybník Linda v Hluboké u Borovan. Rozloha 6,7 
ha, hloubka 1–2,5 m. Nasazen kapr, amur, sumec, 
candát, štika, tolstolobik, cejn, okoun a lín. 
Stánek s občerstvením a posezením. Počet prutů 
není omezen. Po dohodě možno stanovat a rozdě-
lat oheň. GPS: 48.8945242N, 14.6701050E
Více informací na www.rybarstvinovehrady.cz     

Rybník Sporťák v Kaplici Mostkách.   
Rozloha 1,5 ha, hloubka 15 – 2m, nasazen pstruh 
duhový, siven americký, jeseter, kapr, štika, 
candát. Vhodné pro rodiny s dětmi. Není nutný 
rybářský lístek. GPS: 48.7289964N, 14.5062569E
www.pstruharstvi.cz

Rybolov na místním revíru Horní a Dolní Jáma 
v Ledenicích.  Informace a prodej povolenek na 
tel. č. 774 621 318, Jan Petráš

Některé doporučené revíry pod správou 
Českého rybářského svazu: 

Rybářský revír Malše 6 (nádrž Květoňov, 7 ha) 
 
Jedna z nejznámějších stojatých muškařských 
vod v ČR. Povolen pouze lov na umělou mušku 
a lov přívlačí s velkými nástrahami pro lov štik. 
Pravidelně vysazován pstruh duhový ve velikosti 
i přes 60 cm. Lze ulovit i štiku, candáta i kapra. 
Povolen je lov z plavidel. www.crscb.cz/malse-6-
421-098/  GPS: 48°42’47.482N, 14°30’41.89E

Rybník Brigádník v Trhových Svinech. 
GPS: 48.8460458N, 14.6457025E

Rybník Lhotka u Olešnice.  
GPS: 48.8599672N, 14.6914933E

Zevlův rybník u Nových Hradů. 
GPS: 48.7804817N, 14.7923442E

Informační centra
Informační centrum Borovany 
Žižkovo nám. 1 - přízemí zámku, Borovany 373 12

Tel: 387 001 356;  
E-mail:  info@borovany-cb.cz
www.borovansko.cz 

Informační centrum je otevřeno celoročně

Kulturní a informační centrum Nové Hrady 
Náměstí republiky 46, Nové Hrady 373 33 

Tel: 386 362 195
E-mail:  infoc@novehrady.cz
www.kicnovehrady.cz 

Informační centrum je otevřeno celoročně

Informační centrum Trhové Sviny 
Žižkovo nám. 92,  Trhové Sviny 374 01

Tel: 386 301 488
E-mail: kic@tsviny.cz
www.tsviny.cz  

Informační centrum je otevřeno celoročně

Infocentrum  Kaplice 
Linecká 305, Kaplice 382 41

Tel: 387 001 356
E-mail:  infocentrum@kickaplice.cz
www.ikaplice.cz 

Informační centrum je otevřeno celoročně

Informační centrum 
Nám. J. V. Kamarýta 89, 382 32 Velešín

Tel: 725 919 382
E-mail: info@pomalsi.cz
www.kicvelesin.cz   

Informační centrum je otevřeno celoročně

Informační centrum Besednice
Náměstí 94, 382 81 Besednice 

Tel: 725 964 476
E-mail: vontorova@besednice.cz
www.knihovnabesednice.estranky.cz

Informační centrum je otevřeno celoročně

Informační centrum Pohorská Ves 
382 83 Pohorská Ves 31

Tel: 380 311 890
E-mail: Info.p.ves@seznam.cz
www.pohorskaves.cz 

Informační centrum je otevřeno celoročně

Informační centrum Benešov nad Černou 
Benešov nad Černou 125,  
382 82 Benešov nad Černou 

Tel: 727 814 457
E-mail:  knihovna@benesovnc.cz
www.benesovnc.cz  

Informační centrum je otevřeno od července do srpna

Informační centrum Horní Stropnice 
Náměstí 68, 373 35 Horní Stropnice 

Tel: 386 327 215
E-mail:knihovna@horni-stropnice.cz
www.horni-stropnice.cz

Informační centrum je otevřeno od července do srpna

Informační centrum a galerie Římov 
Náměstí J. Gurreho 2,  373 24 Římov 

Tel: 387 987 105
E-mail: rimov@volny.cz
www.rimov.cz 

Informační centrum je otevřeno od července do srpna

První písemná zmínka  
o rybníku Žár je z roku
a)  1 021
b) 1 621
c) 1 221 

?

Jiří Guth-Jarkovský
rada č. 8

Opatřte se v obci vkusnými pohlednicemi. Jsou 
pramenem dobrého příjmu a výbornou reklamou 

Vaší obce, Vašeho okolí. Vždy lze v okolí nebo 
na obec malebný pohled vyšetřiti a zobraziti. 

Poraďte se s odborníkem a zdar i prospěch se 
dostaví. 



Velká prázdninová soutěž 2021:

Putování  
po Trhovosvinensku
MAS Sdružení Růže z.s. vyhlásila od 11. 6. – 5. 9. 2021  
velkou prázdninovou soutěž „Putování po Trhovosvinensku“. 

Cílem soutěže je v  rámci rodinných výletů 
shromažďovat důkazy o návštěvě jednotlivých 
míst, a  tak společně poznávat zajímavá místa 
v našem blízkém okolí. Dohromady je možné 
navštívit 40 míst.

Průkaz prázdninového cestovatele a  seznam 
40 míst najdete na zadní straně Turistických 
novin. 

Pravidla
• Návštěvy míst je třeba uskutečnit v době rea-

lizace soutěže, tj. od 11. 6. 2021 do 5. 9. 2021.
• Zajištění důkazu o návštěvě místa: otisk ra-

zítko z  místa na Průkazu prázdninového 
cestovatele.

• Na každém místě je umístěno razítko, toto ra-
zítko natiskněte do prázdninového pasu na 
číslo, které tomu odpovídá.

• Vyplněné průkazy odevzdávejte do 19. 9. 
2021 osobně nebo poštou: MAS Sdružení 
Růže z.s., Žižkovo náměstí 107, 373 12  
Borovany. Na obálku napsat: „Putování po 
Trhovosvinensku“, popř. ofocené e-mailem 
na: kolarova.lucii@gmail.com – do před-
mětu uvést „Putování po Trhovosvinensku“. 
Stačí odevzdat jen „Průkaz prázdninového 
cestovatele“.

Ocenění
Každý účastník soutěže, který prokáže ná-
vštěvu minimálně 20 míst dostane dárek. 
Cestovatelé s  nejvyšším počtem navštívených 
míst budou speciálně oceněni. Máme při-
pravené 3 stavebnice Mercur a  další zajímavé 
ceny. O tyto ceny se bude losovat 20. září 2021.

Doporučení
Před výletem si na internetu zjistěte návštěvní 
hodiny. Zjistěte si na mapě, zda se v okolí ne-
nachází další turistický cíl, který byste měli 
navštívit. Vezměte si s  sebou dobrou svačinu 
a  dobrou náladu, ať si výlet pořádně užijete. 
Z výletů nám můžete zasílat zprávy a fotogra-
fie (popis a datum). 

Cílem soutěže je v  rámci rodinných výletů 
shromažďovat důkazy o návštěvě jednotlivých 
míst, a  tak společně poznávat zajímavá místa 
v našem blízkém okolí. 

Více informací:  
Lucie Kolářová 
tel.: 773370895
email: kolarova.lucii@gmail.com





KULTURNÍ AKCE NOVOHRADSKO-DOUDLEBSKO
Datum konání Hodina začátku Místo konání Pořadatel, kontakt  Vstupné Typ akce 

ČERVENEC

Trocnovské divadelní slavnosti 28.  5. – 19. 9. 2021
začátky jednotlivých 
představení jsou 
uvedeny na webu

Památník Jana Žižky z Trocnova (Trocnov, 
373 12 Borovany)

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (www.
muzeumcb.cz) a Divadelní spolek J. K. Tyl České 
Budějovice (https://www.dstylcb.cz/)
@jihoceskemuzeum

představení pro dospělé: 
120,- Kč, představení pro 
děti: 50,- Kč 

Divadlo

Borůvková pohádková středa – 
hraje Divadélko KOS 21. 7. 2021 17.00 Klášter Borovany, Borůvková zahrada Město Borovany; www.borovansko.cz

@borovany  30,- Kč Akce pro děti

ABBA Stars 22. 7. 2021 20.00 Klášter Borovany, Stodola v Podzámčí Město Borovany; www.borovansko.cz
@borovany  200,- Kč Koncert

Divadelní představení pro děti 22. 7. 2021 18.00 Trhové Sviny KIC Trhové Sviny, www.tsviny.cz 0,- Akce pro děti

Hodinka s kronikářkou 22. 7. 2021 17.00 Městská knihovna Nové Hrady
Městská knihovna Nové Hrady, Drahomíra Císa-
řová, tel.: 731 675 530, knihovna@novehrady.cz, 
www.kicnovehrady.cz/knihovna  

0,- Beseda

Dan Bárta, Jihočeská filharmo-
nie a Robert Balzar Trio 22. 7. 2021 19.00 Státní hrad Nové Hrady – nádvoří Jihočeská filharmonie a Státní hrad Nové Hrady 249,- Kč Koncert

Zlatý skořápky 23. 7. 2021 18.30 Kap Café Kaplice J. Svobodová, tel: 723 985 677 100,- Kč Koncert

Ivo Jahelka, zpívající právník
 23. 7. 2021 19.00 Pivovarská zahrada u Rezidence, Česká 73, 

Nové Hrady

Wellness Hotel Rezidence, nám. Republiky 1, tel.: 
386 108 200, e-mail: info@rezidencenh.cz, www.
rezidencenh.cz

350,- Kč Koncert

Pouťová zábava v Jílovicích – 
hraje kapela Parkán 23. 7. 2021 20.00 Jílovice náves - kuželna SDH Jílovice; www.obecjilovice.cz 180,- Kč Taneční zábava

EXPOZICE A VÝSTAVY  NOVOHRADSKO-DOUDLEBSKO
Název Datum konání Otevírací doba Místo konání Pořadatel a kontakt na něj 
Řemesla pod Novohradskými horami stálá expozice  

(od 11. 5. 2021)
v měsíci dubnu a říjnu  
(so, ne, svátky 9:00 – 17:00 hodin) 
a v hl. sezóně květen – září  
(út – ne, svátky 9:00 – 17:00 hodin)

Tvrz Žumberk u No-
vých Hradů, 374 01 
Trhové Sviny

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (www.muzeumcb.cz)

Facebook (@jihoceskemuzeum)

Výstava „30 let památkové péče po pádu železné opony“ 28. 5. – 30. 9. 2021 Státní hrad Nové Hra-
dy – výstavní galerie

NPÚ – Státní hrad Nové Hrady, Komenského 33, tel.: 386 362 135, 
e-mail: novehrady@npu.cz, www.hrad-novehrady.cz

Výstava Dřevomalby Tomáše Záborce
„Výstava, které se můžete dotknout a která se dotkne Vás…“ 
– krajina, příroda a zelený svět

5.  6. – 30.  7. 2021 Výstava otevřena:
červen: středa, pátek – neděle 10 – 
16 hod.,
červenec: úterý – neděle, svátky 
10 – 16 hod.

Novohradská galerie 
Koželužna, Komen-
ského 398

KIC Nové Hrady – Galerie Koželužna, Květa Jarolímková – tel.: 602 150 
208, kic@novehrady.cz, www.kicnovehrady.cz

Výstava „Od Marie Terezie po dnešek  
– vysvědčení v proměnách času“

1. 7. – 30. 9. 2021 Městská knihovna 
Nové Hrady – čítárna, 
Hradební 244

Městská knihovna Nové Hrady, Drahomíra Císařová – tel.: 731 675 530, 
knihovna@novehrady.cz, www.kicnovehrady.cz/knihovna

Výstava obrazů Petry Dvořákové-Haisové  
„Francie, má přítelkyně“

1.–31. 8. 2021 srpen: denně mimo pondělí, 
10 - 16 hod. 
(individuální návštěvy dle telefo-
nické domluvy)

Galerie Koželužna, 
Nové Hrady

Galerie Koželužna, Komenského 398, Nové Hrady, Květa Jarolímková, 
tel.: 602 150 208, e-mail: kic@novehrady.cz, www.kicnovehrady.cz

Výstava fotografií „Jít za světlem“  
(skupinová výstava amatérských fotografů),

4. 9. – 31. 10. 2021 Galerie Koželužna, 
Nové Hrady

Galerie Koželužna, Komenského 398, Nové Hrady, Květa Jarolímková, 
tel.: 602 150 208, e-mail: kic@novehrady.cz, www.kicnovehrady.cz

EXPOZICE A VÝSTAVY – JIHOČESKÉ MUZEUM V ČESKÝCH BUDJOVICÍCH
Datum konání. Otevírací doba Místo konání Pořadatel a kontakt na něj Vstupné 

Co přinesla dálnice (archeologické výzkumy v trase 
dálnice D3 v jižních Čechách a v trase dálnice S10 
v Horním Rakousku)

11. 5. – 7. 11. 2021 út – ne, svátky  
9:00 – 17:30 hodin

Hlavní historická budova Jihočeského 
muzea v Českých Budějovicích (Dukel-
ská 1, 370 51 České Budějovice)

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (www.mu-
zeumcb.cz) a Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt 
(https://www.museum-freistadt.at/)

Facebook (@jihoceskemuzeum)

25 Kč základní, 15 
Kč snížené, 55 Kč 
rodinné

Tanky, lodě, letadla na kartách a v modelech 14. 5. – 5. 9. 2021 út – ne, svátky  
9:00 – 17:30 hodin

Hlavní historická budova Jihočeského 
muzea v Českých Budějovicích (Dukel-
ská 1, 370 51 České Budějovice)

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (www.
muzeumcb.cz) a Club sběratelů hracích karet (https://
clubsberatelukaret.webnode.cz/)

Facebook (@jihoceskemuzeum)

25 Kč základní, 15 
Kč snížené, 55 Kč 
rodinné

K zábavě i k odpočinku - volný čas ženy v 19. století 30. 7. 2021 – 9. 1. 2022 út – ne, svátky  
9:00 – 17:30 hodin

Hlavní historická budova Jihočeského 
muzea v Českých Budějovicích (Dukel-
ská 1, 370 51 České Budějovice)

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (www.
muzeumcb.cz)

Facebook (@jihoceskemuzeum)

25 Kč základní, 15 
Kč snížené, 55 Kč 
rodinné

Výstava masožravek 7. 8. – 15. 8. 2021 út – ne, svátky  
9:00 – 17:30 hodin

Hlavní historická budova Jihočeského 
muzea v Českých Budějovicích (Dukel-
ská 1, 370 51 České Budějovice)

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (www.
muzeumcb.cz)

Facebook (@jihoceskemuzeum)

25 Kč základní, 15 
Kč snížené, 55 Kč 
rodinné

Retrogaming (Počátky osobních počítačů u nás) 3. 9. – 28. 11. 2021 út – ne, svátky  
9:00 – 17:30 hodin

Hlavní historická budova Jihočeského 
muzea v Českých Budějovicích (Dukel-
ská 1, 370 51 České Budějovice)

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (www.mu-
zeumcb.cz) a Regionální muzeum v Litomyšli (http://
www.rml.cz/cs/index.php)

Facebook (@jihoceskemuzeum)

25 Kč základní, 15 
Kč snížené, 55 Kč 
rodinné

Srdečné pozdravy z Budějovic (Město na pohledni-
cích v letech 1895 - 1939)

24. 9. 2021 – 24. 4. 2020 út – ne, svátky  
9:00 – 17:30 hodin

Hlavní historická budova Jihočeského 
muzea v Českých Budějovicích (Dukel-
ská 1, 370 51 České Budějovice)

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (www.
muzeumcb.cz)

Facebook (@jihoceskemuzeum)

25 Kč základní, 15 
Kč snížené, 55 Kč 
rodinné

Výstava hub říjen 2021 (realizace 
výstavy a termín bude 
upřesněn na základě 
aktuální situace)

út – ne, svátky  
9:00 – 17:30 hodin

Hlavní historická budova Jihočeského 
muzea v Českých Budějovicích (Dukel-
ská 1, 370 51 České Budějovice)

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (www.
muzeumcb.cz)

Facebook (@jihoceskemuzeum)

25 Kč základní, 15 
Kč snížené, 55 Kč 
rodinné

Vánoční výstava 26. 11. 2021 – 6. 1. 2022 út – ne, svátky  
9:00 – 17:30 hodin

Hlavní historická budova Jihočeského 
muzea v Českých Budějovicích (Dukel-
ská 1, 370 51 České Budějovice)

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (www.
muzeumcb.cz)

Facebook (@jihoceskemuzeum)

25 Kč základní, 15 
Kč snížené, 55 Kč 
rodinné

Výstava a soutěž plastikových modelů Jihočeský 
kapr

27. 11. 2021 bude upřesněno bude upřesněno Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (www.
muzeumcb.cz)

Facebook (@jihoceskemuzeum)

bude upřesněno

Výstava loutek 17. 12. 2021 – 18. 9. 2022 út – ne, svátky 9:00 – 
17:30 hodin

Hlavní historická budova Jihočeského 
muzea v Českých Budějovicích (Dukel-
ská 1, 370 51 České Budějovice)

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (www.
muzeumcb.cz)

Facebook (@jihoceskemuzeum)

25 Kč základní, 15 
Kč snížené, 55 Kč 
rodinné

Karty Černý Petr a dětské karty 17. 12. 2021 – 18. 9. 2022 út – ne, svátky 9:00 – 
17:30 hodin

Hlavní historická budova Jihočeského 
muzea v Českých Budějovicích (Dukel-
ská 1, 370 51 České Budějovice)

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (www.
muzeumcb.cz)

Facebook (@jihoceskemuzeum)

25 Kč základní, 15 
Kč snížené, 55 Kč 
rodinné

http://www.muzeumcb.cz
http://www.muzeumcb.cz
https://www.dstylcb.cz/
http://www.borovansko.cz
http://www.borovansko.cz
http://www.tsviny.cz
mailto:knihovna@novehrady.cz
http://www.kicnovehrady.cz/knihovna
mailto:info@rezidencenh.cz
http://www.rezidencenh.cz/
http://www.rezidencenh.cz/
http://www.obecjilovice.cz


Vycházky za novohradskými 
gryfy – pro rodiče a děti 23. 7. 2021 9.00 Začátek před radnicí Nové Hrady Novohradské muzeum, Česká 74, Jitka Šáchová, 

tel.: 731 675 530, e-mail: muzeum@novehrady.cz rodinné 100,- Kč Prohlídka

Posezení s country hudbou v Jí-
lovicích a večerní ohňostroj 24. 7. 2021 20.00 Jílovice náves - kuželna Obec Jílovice, www.obecjilovice.cz 0,- Taneční zábava

IV. Rybářské závody pro dospělé 
na rybníku Bažantník 24. 7. 2021 6.00 Rybník Bažantník, Nové Hrady – Údolí MO ČRS Nové Hrady, Česká 74, Nové Hrady, Petr 

Kroupa – tel.: 723 841 585, e-mail: p.kroupa@
volny.cz

Sportovní akce

Memoriál Josefa Chýleho 24. 7. 2021 13.00 Benešov nad černou - fotbalové hřiště TJ Sokol Benešov n. Č. 0,- Sportovní akce

Pouťová zábava 24. 7. 2021 20.00 Benešov nad Černou - fotbalové hřiště Obec Benešov n.Č, tel: 724 379 758 Taneční zábava

Poznávání za úplňků 24. 7. 2021 20.30 Tvrz Žumberk u Nových Hradů 
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (www.
muzeumcb.cz)
@jihoceskemuzeum

Na místě 100,- Kč Prohlídka

SDH Ledenice
Ledenický speciál 24. 7. 2021 Ledenice u rybníka Lazna SDH Ledenice; Matouš Janovský

tel. č. 725 797 414 0,- Sportovní akce

Obecní slavnost - večerní zábava 24.  7. 2021 19.00 Besednice – areál koupaliště Městys Besednice; www.besednice.cz Taneční zábava

Letní kino 24. 7. 2021 21.30 Velešín  - za kinem KIC Velešín; tel.: 607 806 439
ruzickova@kinovelesin.cz Letní kino

Výlet s panem Koželuhem - Di-
voká Malše - CETVINY 24. 7. 2021 Cetviny Centrum komunitních aktivit Trhové Sviny Vlastivědná vycházka

Obecní slavnost a vystoupení 
kapely Babouci 25. 7. 2021 14.00 Besednice – areál koupaliště Městys Besednice

www.besednice.cz Slavnost

Pouť v Jílovicích a posezení při 
dechovce 25. 7. 2021 9.00 Jílovice náves Obec Jílovice, www.obecjilovice.cz 0,- pouť

Svatojakubská pouť 25. 7. 2021 celodenní Náměstí Benešov n. Č. Obec Benešov n.Č, tel: 727 814 457 0 Pouť

Svinenské čtení Jiří Hájíček 26. 7. 2021 18.00 Trhové Sviny KIC Trhové Sviny, www.tsviny.cz 0,- Beseda 

Letní kino 27. 7. 2021 21.00 Klášter Borovany, Stodola v Podzámčí Město Borovany; www.borovansko.cz
@borovany  0,- Letní kino

Svinenské čtení
Alena Mornštajnová 27. 7. 2021 18.00 Trhové Sviny KIC Trhové Sviny, www.tsviny.cz 0,- Beseda

Svinenské čtení Petr Stančík 28. 7. 2021 18.00 Trhové Sviny KIC Trhové Sviny, www.tsviny.cz 0,- Beseda

Svinenské čtení Lukáš Boček 29. 7. 2021 18.00 Trhové Sviny KIC Trhové Sviny, www.tsviny.cz 0,- Beseda

Svinenské čtení Jan Štiftr 30. 7. 2021 18.00 Trhové Sviny KIC Trhové Sviny, www.tsviny.cz 0,- Beseda

Vycházky za novohradskými 
gryfy – pro rodiče a děti 30. 7. 2021 9.00 Začátek před radnicí Nové Hrady Novohradské muzeum, Česká 74, Jitka Šáchová, 

tel.: 731 675 530, e-mail: muzeum@novehrady.cz rodinné 100,- Kč Prohlídka

Princové jsou na draka 30. 7. 2021 17.00 Klášter Borovany, Stodola v Podzámčí Město Borovany; www.borovansko.cz
@borovany  180,- Kč Divadlo

Rock na plovárně 31. 7. 2021 17.00 Velešín - koupaliště na Skalkách KIC Velešín; tel.: 607 806 439
ruzickova@kinovelesin.cz 100,- Kč Koncert

Česko/rakouský hudební MINI-
festival 31. 7. 2021

18.00 – 23.00 
Program: 18 hod. – 
Newcomer /AT/, 19:30 
hod. – Bergfried /AT/, 
21 hod. – Ramones Re-
vival /ČR/, 22:30 hod. 
– The Hope /ČR/

Zevlův mlýn, Nové Hrady Město Nové Hrady, tel.: 602 150 208, e-mail: kic@
novehrady.cz Koncert

Hradozámecká noc
 31. 7. 2021 19.00 – 22.00 Státní hrad Nové Hrady Státní hrad Nové Hrady, Komenského 33, tel.: 

386 362 135, e-mail: novehrady@npu.cz, www.
hrad-novehrady.cz

Komentovaná pro-
hlídka

SRPEN

Vernisáž výstavy obrazů Petry 
Dvořákové-Haisové „Francie, má 
přítelkyně“

1. 8. 2021 14.00 Galerie Koželužna, Nové Hrady Galerie Koželužna, Komenského 398, Nové Hrady, 
Květa Jarolímková, tel.: 602 150 208, e-mail: kic@
novehrady.cz, www.kicnovehrady.cz

Výstava

Letní kino 3. 8. 2021 21.00 Klášter Borovany, Stodola v Podzámčí Město Borovany; www.borovansko.cz
@borovany  0,- Kč Letní kino

J. Svěcený /housle/ a CIGÁNSKI 
DIABLI, Hudební festival Jihočes-
ké Nové Hrady (6. ročník)

5. 8. 2021 20.00 Státní hrad N. Hrady - nádvoří Město Nové Hrady, tel.: 602 150 208, e-mail: kic@
novehrady.cz 350,- Kč Koncert

Underground comedy 5. 8. 2021 20.00 Klášter Borovany, Borůvková zahrada Město Borovany; www.borovansko.cz
@borovany  120,- Kč Divadlo

„Laskavá hudba pro tři“, J. Svěce-
ný /housle/, Lucie Tóth /klavír/, 
Martina Kociánová /soprán/, 
Hudební festival Jihočeské Nové 
Hrady (6. ročník)

6. 8. 2021 20.00 Wellness Hotel Rezidence N. Hrady Město Nové Hrady, tel.: 602 150 208, e-mail: kic@
novehrady.cz 350,- Kč Koncert

Fontanela 6. 8. 2021 18.30 Kap Café, Kaplice J. Svobodová; tel: 723 985 677 100,- Kč Koncert

Vycházky za novohradskými 
gryfy – pro rodiče a děti 6. 8. 2021 9.00 Začátek před radnicí Nové Hrady Novohradské muzeum, Česká 74, Jitka Šáchová, 

tel.: 731 675 530, e-mail: muzeum@novehrady.cz rodinné 100,- Kč Prohlídka

„Piazzola 100 Anniversary“, J. 
Svěcený/housle/, Ladislav Horák/
akordeon/

6. 8. 2021 20.00 Kostel Altweitra (Rakousko) Město Nové Hrady, tel.: 602 150 208, e-mail: kic@
novehrady.cz 350,- Kč Koncert

Slavnost města Velešína 7. 8. 2021 10.00 - 02.00 Historické náměstí Velešín
KIC Velešín; tel.: 607 806 439
ruzickova@kinovelesin.cz, Spolek přátel města 
Velešín, SDH,GRYFF

Tradiční akce

Volejbalový turnaj 7. 8. 2021 Besednice – areál koupaliště TJ Sokol Besednice Sportovní akce

„Vivaldi Gala!“, VIRTUOSI PR-
AGENSIS a J. Svěcený
Hudební festival Jihočeské Nové 
Hrady (6. ročník)

8. 8. 2021 20.00 Nové Hrady - Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie

Město Nové Hrady, tel.: 602 150 208, e-mail: kic@
novehrady.cz 350,- Kč Koncert

Poutní mše svatá 8. 8. 2021 11.00 Olešnice Poutní mše 

„Slavnostní chrámový koncert“, 
J. Svěcený /housle/, Václav Uhlíř /
varhany, cembalo/, 
Hudební festival Jihočeské Nové 
Hrady (6. ročník) 

9. 8. 2021 20.00 Chrám Panny Marie Těšitelky Dobrá Voda 
u N. Hradů

Město Nové Hrady, tel.: 602 150 208, e-mail: kic@
novehrady.cz 350,- Kč Koncert

Letní kino 10. 8. 2021 21.00 Klášter Borovany, Stodola v Podzámčí Město Borovany; www.borovansko.cz
@borovany  0,- Letní kino

Divadelní představení pro děti 11. 8. 2021 18.00 Trhové Sviny KIC Trhové Sviny, www.tsviny.cz 0,- Divadlo

Jaroslav Tůma 11. 8. 2021 19.30 Kostel Navštívení Panny Marie, Borovany Město Borovany, www.borovansko.cz
@borovany  120,- Kč Koncert

Ledenické pouťové dřevosochání 11.– 15. 8. 2021 13.00 Ledenice – farská zahrada
Městys Ledenice
J. Křížová, tel: 606443518
kultura@ledenice.cz 

0,- Pouť

Divadelní představení pro děti 
„O Smolíčkovi“ – Divadlo KK 12. 8.2021 18.00 Státní hrad Nové Hrady – nádvoří KIC Nové Hrady, tel.: 602 150 208, kic@novehrady.

cz,
www.kicnovehrady.cz

50,- Kč Divadlo

Fleret 13. 8. 2021 20.00 Klášter Borovany, Stodola v Podzámčí Město Borovany; www.borovansko.cz
@borovany  250,- Kč Koncert

Divadelní představení „Vražda 
v salonním kupé“
hraje divadelní spolek STUD

13. 8. 2021 19.30 Zevlův mlýn, Nové Hrady Zevlův mlýn, Nové Hrady 143, tel.: 777 763 000, 
e-mail: info@zevluvmlyn.cz, www.zevluvmlyn.cz

Vstupné dobrovolné Divadlo
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Vycházky za novohradskými 
gryfy – pro rodiče a děti 13. 8. 2021 9.00 Začátek před radnicí Nové Hrady Novohradské muzeum, Česká 74, Jitka Šáchová, 

tel.: 731 675 530, e-mail: muzeum@novehrady.cz rodinné 100,- Kč Prohlídka

Štěpán Rak 13. 8. 2021 18.00 Sv. Trojice KIC Trhové Sviny, www.tsviny.cz 200,- v předprodeji 250,- 
Kč na místě Koncert

Pouťové disco 13. 8. 2021 Sokolovna Ledenice TJ Slavoj Ledenice
Zdeněk Vitoušek, tel: 607 602 037 Taneční zábava

Den starých řemesel aneb Jak 
řemesla uměli naši dědové? 14. 8. 2021 10.00 -24.00 Zevlův mlýn, Nové Hrady Město Nové Hrady, tel.: 602 150 208, e-mail: kic@

novehrady.cz a Zevlův mlýn, Nové Hrady 143, tel.: 
777 763 000

Slavnost, Koncert

Pouťová zábava 14. 8. 2021 20.00 Sokolovna Ledenice SDH Ledenice Taneční zábava

Mopedy na hřišti 14. 8. 2021 18.00 – 22.00 
 9.00 – 17.00 Sportovní areál Ledenice Stanislav Duda; tel. č. 606 300 143 0,- Sportovní akce

Tvůrčí dílny 
v historické kovárně 14. 8. 2021 Nové Hrady – Aktivní kovářské muzeum

Společnost Rožmberk o.p.s. 
e-mail. cerna@rozmberk.org
tel: 602 471 653

0,- Akce pro děti

Memoriál Jiřího Sládka + zábava 14. 8. 2021 13.00 Hasičské hřiště SDH Benešov n.Č.; tel: 727 814 457 0 Sportovní akce

Houpačka – charitativní a multi-
žánrový festival 14. 8. 2021 13.00-02.00 Hřiště FC Velešín Spolek 2/4 Koncert

Poutní mše svatá 15. 8. 2021 9.00 Trhové Sviny KIC Trhové Sviny, www.tsviny.cz Poutní mše

Divadelní představení pro děti 
„Vyprávění starého vlka“ – Diva-
dlo Koňmo 

19. 8. 2021 18.00 Státní hrad Nové Hrady – nádvoří KIC Nové Hrady, tel.: 602 150 208, kic@novehrady.
cz,
www.kicnovehrady.cz

50,- Kč Divadlo

Vycházky za novohradskými 
gryfy – pro rodiče a děti 20. 8. 2021 9.00 Začátek před radnicí Nové Hrady Novohradské muzeum, Česká 74, Jitka Šáchová, 

tel.: 731 675 530, e-mail: muzeum@novehrady.cz rodinné 100,- Kč Prohlídka

Pocta Leonardu Cohenovi – Bar-
bora Mochowá & Unique Quartet 20. 8. 2021 20.00 Klášter Borovany, Stodola v Podzámčí Město Borovany; www.borovansko.cz

@borovany  180,- Kč Koncert

Hrajeto 20. 8. 2021 18.30 Kap Café, Kaplice J. Svobodová, tel: 723 985 677 100,- Kč Koncert

Smrhovská brázda 2021 
- 16. ročník tradiční soutěže 
v orbě tažných koní 

21. 8. 2021 11.00 Smrhov u Soběnova MAS Pomalší 0,- Sportovní akce

Údolské slavnosti a hasičská sou-
těž Memoriál údolských hasičů 21. 8. 2021 12.00 Údolí u Nových Hradů SDH Údolí u N. Hradů, sdhudoli@seznam.cz, 

www.sdhudoli.cz 0,- Slavnost a sportovní 
akce

Letní kino 21. 8. 2021 21.00 Velešín - za kinem KIC Velešín; tel.: 607 806 439
ruzickova@kinovelesin.cz Letní kino

Poznávání za úplňků 22. 8. 2021 20.30 Tvrz Žumberk u Nových Hradů 
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích  
(www.muzeumcb.cz)
@jihoceskemuzeum

Na místě 100,- Kč Prohlídka

Poutní mše svatá 22. 8. 2021 11.00 Něchov KIC Trhové Sviny, www.tsviny.cz Poutní mše

Babouci 25. 8. 2021 18.00 Klášter Borovany, Stodola v Podzámčí Město Borovany, www.borovansko.cz
@borovany  180,- Kč Koncert

Divadelní představení pro děti 25. 8. 2021 18.00 Trhové Sviny KIC Trhové Sviny, www.tsviny.cz 0,- Divadlo

Divadelní představení pro děti 
„Lotrando a Zubejda“ – Divadelní 
společnost Praha

26. 8. 2021 18.00 Státní hrad Nové Hrady – nádvoří KIC Nové Hrady, tel.: 602 150 208, kic@novehrady.cz
www.kicnovehrady.cz 50,- Kč Divadlo

Vycházky za novohradskými 
gryfy – pro rodiče a děti 27. 8. 2021 9.00 Začátek před radnicí Nové Hrady Novohradské muzeum, Česká 74, Jitka Šáchová, 

tel.: 731 675 530, e-mail: muzeum@novehrady.cz rodinné 100,- Kč Prohlídka

Kaplické slavnosti 27.–28. 8. 2021 27. 8. 16.00 
28. 8. 13.00 Kaplice, Městský park Město Kaplice; www.ikaplice.cz 0,- Slavnost

Konec léta 27. 8. 2021 16.00 Roudné u MŠ Roudné Jiřina Gramanová
jirina.gramanova@centrum.cz 0,- Akce pro děti

Doudlebské slavnosti – oslavy 
1040 let 28. 8. 2021 14.00 Doudleby - Čapák Obec Doudleby;  www.doudleby.com Zatím nestanoveno Slavnost

Nakolické posvícení 28. 8. 2021 Nakolice SDH Nakolice a město N. Hrady 0,- Slavnost

ZÁŘÍ

ROCK BAND 3. 9. 2021 18.30 Kap Café, Kaplice J. Svobodová, tel: 723 985 677 100,- Kč Koncert 

Divadelní představení pro děti 4. 9. 2021 Bude upřesněno Buškův hamr KIC Trhové Sviny, www.tsviny.cz 0,- Divadlo

Klub lodních modelářů Ledenice  
- Ledenická „50“ 4.–5. 9. 2021 10.00 -17.00 Rybník Lazna Jiří Hinterhölz; tel: 728 334 289

jirihinterholz@seznam.cz 0,- Sportovní akce
Akce pro děti

Dětská sportovní olympiáda 5. 9. 2021 13.00 Sportovní areál Ledenice TJ Slavoj Ledenice
Ing.Tereza Fenclová Tel. č.733 603 661 0,- Sportovní akce

Akce pro děti

Tradiční velešínská pouť 5. 9. 2021 10.00 - 18.00 Velešín - historické náměstí
KIC Velešín; tel.: 607 806 439
ruzickova@kinovelesin.cz, Spolek přátel města 
Velešín 

Tradiční akce

41. ročník Střeleckého memoriálu 
Václava Papouška 11. 9. 2021 10.00 Besednice – areál myslivecké střelnice Myslivecký spolek Besednice Sportovní akce

Trocnovské slavnosti (8. ročník) 11. 9. 2021 13.00 Památník Jana Žižky z Trocnova – Trocnov
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (www.
muzeumcb.cz) a město Borovany (https://www.
borovany-cb.cz/), @jihoceskemuzeum

0,- Poutě, slavnosti

Doudlebské dožínky 11. 9. 2021 14.00 Doudleby – Čapák Doudleban Zatím nestanoveno Slavnost

Tvůrčí dílny 
v historické kovárně 11. 9. 2021 Nové Hrady – Aktivní kovářské muzeum Společnost Rožmberk o.p.s. 

cerna@rozmberk.org;  tel: 602 471 653 0,- Akce pro děti

VOHRADNÍK  FEST – náhradní 
termín 11. 9. 2021 15.00 Ohrazení – hřiště SDH Jaroslav Dvořák, tel: 602480389 Koncert

kvalifikační závod pro MČR 2021 
v STIHL Timbersports 11. 9. 2021 10.00 Buškův hamr KIC Trhové Sviny, www.tsviny.cz 0,-

Kaplický ušák 17.–18. 9. 2021 17. 9. od 14.00 
18. 9. od 9.30 Kaplice, Městský park Město Kaplice; www.ikaplice.cz Dospělí 100,- Kč 

Děti 50,- Kč Výstava

„Dva nahatý chlapi“ divadelní 
představení 19. 9. 2021 19.30 Velešín - sál kina KIC Velešín; tel.: 607 806 439

ruzickova@kinovelesin.cz 450,- Kč Divadlo pro dospělé

Sraz rodáků a přátel obce u příle-
žitosti 650 let od první písemné 
zmínky o obci a 20 let od založení 
Vesnického muzea Kojákovice

25. 9. 2021 10.00
Kojákovice (místní část obce Jílovice), Ven-
kovské muzeum Kojákovice, centrum obce 
(kaplička a hřiště) 

Společnost Rožmberk o.p.s. 
e-mail. cerna@rozmberk.org
tel: 602 471 653
ve spolupráci s Obcí Jílovice a místními spolky 
(hasiči, myslivci)

0.-
Poutě, slavnosti, 
výstava, 
akce pro děti

Svatováclavské setkání seniorů 25. 9. 2021 18.00 Kamenná, Kulturní dům polakovats@seznam.cz 0,- Taneční zábava

Na Spáleništi, aneb zelí stokrát 
jinak 25. 9. 2021 14.00 Dům č.p. 89, Borovany Město Borovany; www.borovansko.cz

@borovany  0,- Slavnost

Ledenické bramborování 25. 9. 2021 14.00 Náměstí Ledenice
Městys Ledenice
J. Křížová; tel: 606 443 518
e-mail: kultura@ledenice.cz 

0,- Slavnost 

Svatováclavské pečení 28. 9. 2021 13.00 Velešín - Kantůrkovec Spolek přátel města Velešín Tradiční akce

Setkání přátel Tereziina údolí 
– brigádní práce spojené se 
zábavou, 

25. 9. 2021 Terčino údolí – Nové Hrady  Okrašlovací spolek pro Terčino údolí 0,- Dobrovolná brigáda

Koncert Oslava života – dechová 
hudba Babouci a hudební přátelé 25. 9. 2021 nám. Republiky v Nových Hradech

KIC Nové Hrady, tel.: 602 150 208, kic@novehrady.
cz, www.kicnovehrady.cz 0,- Koncert
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ŘÍJEN

XXXX. ročník Setkání heligon-
kářů 2. 10. 2021 10.00 Besednice – terasa restaurace „U Martínka“ 

- koncert Kladenská heligonka Kulturní a zábavní spolek Vltavín 0 Kulturní akce

Pietní akt u pomníku obětem 
katastrofy „Na Poříčí“ 2. 10. 2021 12.00 Besednice - hřbitov Kulturní a zábavní spolek Vltavín 0 Pietní akt

Přehlídka heligonkářů 2. 10. 2021 13.00 Besednice – sál restaurace „U Martínka“ Kulturní a zábavní spolek Vltavín 100,- Kč Přehlídka

Hody s plody podzimu 8. 10. 2021 14.00 Klášter Borovany Město Borovany; www.borovansko.cz
@borovany  0,- Slavnosti

Novohradské vinobraní 9. 10. 2021 Kavárna Kousek N. Hrady Kavárna Kousek N. Hrady Slavnost

Kdyby fotografie mohly vyprávět 
- Petr Horálek 14. 10. 2021 17.00 Benešov nad Černou -  obecní knihovna Obecní knihovna; tel: 727 814 457 0 Výstava

„Tři v háji“ divadelní představení 16. 10. 2021 19.00 Velešín - sál kina KIC Velešín; tel.: 607 806 439
ruzickova@kinovelesin.cz 300,- Kč Divadlo pro dospělé

„Lotrando a Zubejda“ Muzikálová 
pohádka pro děti 17. 10. 2021 16.00 Velešín - sál kina KIC Velešín; tel.: 607 806 439

ruzickova@kinovelesin.cz 100/120,- Kč Pohádka pro děti

Výlov Žárského rybníka, 27.–29. 10.2021 Rybník Žár Rybářství N. Hrady 0,- Slavnost

Podzimní hradní Novohradské 
slavnosti, 30. 10. 2021 Státní hrad N. Hrady Slavnost

Bramborování na kovárně 30. 10. 2021 Nové Hrady – Aktivní kovářské muzeum
Společnost Rožmberk o.p.s. 
e-mail. cerna@rozmberk.org
tel: 602 471 653

50,- Kč Akce pro děti

LISTOPAD

Fantastická žena 3. 11. 2021 19.00 KD Borovany Město Borovany; www.borovansko.cz
@borovany  Bude upřesněno Divadlo

Den sv. Huberta  6. 11. 2021 10.00 Nové Hrady - kaplička U Lípy, kostel sv. 
Petra a Pavla, Kulturně spolkový dům

Cech sv. Huberta a Římskokatolická farnost N. 
Hrady 0,- Slavnost 

„Skandinávie“ – cestovatelská 
přednáška Márovi 9. 11. 2021 18.00 Velešín - sál kina KIC Velešín; tel.: 607 806 439

ruzickova@kinovelesin.cz 80,- Kč Cestovatelská před-
náška

Cest. promítání s Márovými 11. 11. 2021 17.00 Benešov nad Černou - obecní knihovna Obecní knihovna; tel: 727 814 457 0 Beseda

Luboš Pospíšil a Hromosvod 12. 11. 2021 19.00 Velešín - sál kina KIC Velešín; tel.: 607 806 439
ruzickova@kinovelesin.cz 200,- Kč Koncert

Lampionový průvod 12. 11. 2021 17.30 Roudné u MŠ Roudné Jiřina Gramanová
jirina.gramanova@centrum.cz 0,- Akce pro děti

Charitativní bazárek 13. 11. 2021 9.00 Velešín - zasedací místnost v budově kina Michaela Jarošová Charitativní akce

„Čertův švagr“ Muzikálová po-
hádka pro děti 13. 11. 2021 16.00 Velešín - sál kina KIC Velešín; tel.: 607 806 439

ruzickova@kinovelesin.cz 100/120,- Kč Pohádka pro děti

„Nemocnice na pokraji zkázy“ 
travesti show 19. 11. 2021 19.00 Velešín - sál kina KIC Velešín; tel.: 607 806 439

ruzickova@kinovelesin.cz 200,- Kč Travesti show

Country bál 20. 11. 2021 19.30 KD Roudné Širák Country Dance Club Velešín Country bál

Košt moravských vín 26. 11. 2021 19.00 Trhové Sviny KIC Trhové Sviny, www.tsviny.cz 0,-

Adventní výstava „Umění darovat 
o Vánocích“ 27.–28. 11. 2021 Nové Hrady - Galerie Koželužna KIC Nové Hrady, tel.: 602 150 208, kic@novehrady.

cz,www.kicnovehrady.cz 0,- Prodejní výstava

Zahájení adventu 28. 11. 2021 Náměstí v Nových Hradech  KIC Nové Hrady, tel.: 602 150 208, kic@novehrady.
cz,www.kicnovehrady.cz 0,- Slavnost

Adventní charitativní trh, rozsví-
cení vánočního stromu 28. 11. 2021 13.00 - 18.00 Velešín - historické náměstí KIC, SPMV, MC Klubíčko, Charita Kaplice, MŠ, ZUŠ 

a další dobrovolníci Tradiční akce

Rozsvícení vánočního stromu 28. 11. 2021 17.00 Besednice – náměstí - park u kapličky sv. 
Jana Nepomuckého Kulturní a zábavní spolek Vltavín 0 Kulturní akce

Advent začíná 28. 11. 2021 14.00 Klášter Borovany Město Borovany; www.borovansko.cz
@borovany  0,- Slavnosti

Mikulášská besídka + rozsvěcení 
vánočního stromu 29. 11. 2021 17.00 Roudné u OÚ Roudné Jiřina Gramanová

jirina.gramanova@centrum.cz 0,- Akce pro děti

Obecní bál Listopad Besednice – sál restaurace „U Martínka“ Městys Besednice
www.besednice.cz Taneční zábava

Stezka odvahy Listopad 18:00 Benešov nad Černou SDH Benešov n.Č.; tel: 727 814 457 0 Akce pro děti

PROSINEC

Rozsvěcení vánočního stromu 1. 12. 2021 17.00 Náměstí Benešov n. Č. Obec Benešov n.Č, tel: 727 814 457 0 Slavnost

Vánoce u pana správce – pro 
skupiny (školy, po domluvě), – 3. 12. 2021 Státní hrad N. Hrady Státní hrad N. Hrady Prohlídka

Adventní výstava „Umění darovat 
o Vánocích“ 4.–5. 12. 2021 Galerie Koželužna KIC Nové Hrady, tel.: 602 150 208, kic@novehrady.

cz, www.kicnovehrady.cz 0,- Prodejní výstava

Vánoce u pana správce 4.–5. 12. 2021 v 10.00; 11.00; 13.00; 
14.00 a v 15.00  Státní hrad N. Hrady Státní hrad N. Hrady Prohlídka

Vánoční koncert Poutníci 4. 12. 2021 Benešov nad Černou -  Sportovní hala Obec Benešov n.Č, tel: 727 814 457 Koncert

Čertovské kování 4. 12. 2021 Nové Hrady – Aktivní kovářské muzeum
Společnost Rožmberk o.p.s. 
e-mail. cerna@rozmberk.org
tel: 602 471 653

50,- Kč Akce pro děti

Rouhův velešínský betlém - 
výstava 4. 12.-6. 1. 2021 Velešín - Kantůrkovec SPMV Výstava

Novohradské peklo, Čertovsko-
-Mikulášský rej, 5. 12. 2021 17.00 Náměstí v Nových Hradech Novohradští čerti, andělé a KIC N. Hrady 0,- Slavnost

Akce pro děti

Tradiční ledenický Mikuláš 5. 12. 2021 17.00 Ledenice náměstí
Městys Ledenice
J. Křížová; tel: 606 443 518
e-mail: kultura@ledenice.cz 

0,- Akce pro děti

ČERTI 5. 12. 2021 bude upřesněno Trhové Sviny KIC Trhové Sviny, www.tsviny.cz 0,- Slavnost, Akce pro 
děti 

„Maxovy čertoviny“ 
show pro děti s mikulášskou 
nadílkou

5. 12. 2021 17.00 Velešín - sál kina KIC Velešín; tel.: 607 806 439
ruzickova@kinovelesin.cz 50,- Kč Akce pro děti

Vánoce u pana správce – pro 
skupiny (školy, po domluvě), 6.–10. 12. 2021 Státní hrad N. Hrady Státní hrad N. Hrady Prohlídka

Adventní výstava „Umění darovat 
o Vánocích“ 11.–12. 12. 2021 Nové Hrady - Galerie Koželužna KIC Nové Hrady, tel.: 602 150 208, kic@novehrady.

cz,www.kicnovehrady.cz 0,- Prodejní výstava

Vánoce u pana správce 11.–12. 12. 2021 v 10.00; 11.00; 13.00; 
14.00 a v 15.00  Státní hrad N. Hrady Státní hrad N. Hrady Prohlídka

Mikulášský karneval 11. 12. 2021 14.00 Benešov nad Černou - sportovní hala Obec Benešov n.Č, tel: 727 814 457 0 Akce pro děti

„Kaktusový květ“ 
divadelní představení 11. 12. 2021 19.00 Velešín - sál kina KIC Velešín; tel.: 607 806 439

ruzickova@kinovelesin.cz 450,- Kč Divadlo pro dospělé

P. Jíšová a Bababand
Adventní koncert 12. 12. 2021 17.00 Velešín - sál kina KIC Velešín; tel.: 607 806 439

ruzickova@kinovelesin.cz 200,- Kč Adventní koncert

Předvánoční zastavení 12. 12. 2021 16.00 Roudné u MŠ Roudné Jiřina Gramanová
jirina.gramanova@centrum.cz 0,- Akce pro děti i do-

spělé

Vánoční koulení 17.–18. 12. 2021 Kuželna Sokola Nové Hrady TJ Sokol N. Hrady Sportovní akce 
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Turistické noviny byly vytvořeny v rámci projektu „Obnova cestovního ruchu v destinaci Novohradsko-Doudlebsko“ realizovaného za přispění Jihočeského kraje. 

Adventní výstava „Umění darovat 
o Vánocích“ 18.–19. 12. 2021 Nové Hrady - Galerie Koželužna KIC Nové Hrady, tel.: 602 150 208, kic@novehrady.

cz,www.kicnovehrady.cz 0,- Prodejní výstava

Vánoce u pana správce 18.–19. 12. 2021 v 10.00; 11.00; 13.00; 
14.00 a v 15.00  Státní hrad N. Hrady Státní hrad N. Hrady Prohlídka

Vánoční koncert a Předávání 
Betlémského světla 18. 12. 2021 19.00 Benešov nad Černou Kostel sv. Jakuba 

Většího
Obec Benešov n.Č,
727 814 457 Dobrovolné vstupné Koncert, Slavnost 

J. Vodičková a MiMoBa-nd
Adventní koncert 19. 12. 2021 17.00 Velešín - sál kina KIC Velešín; tel.: 607 806 439

ruzickova@kinovelesin.cz 150,- Kč Adventní koncert

Živý betlém 23. 12. 2021 17.00 hodin Besednice – u kostela 
sv. Prokopa Kulturní a zábavní spolek Vltavín 0 Kulturní akce

Medovina na hradě 26. 12. 2021 10.00-14.00 Hrad Velešín Spolek přátel města Velešín, ČSOP, Lapkové od 
Malše Tradiční akce

Rockovánoce 28. 12. 2021 19.00 Velešín - sál kina KIC Velešín; tel.: 607 806 439
ruzickova@kinovelesin.cz Rockový koncert

Vánoční šachový turnaj Prosinec 9.00 Klub seniorů Benešov nad Černou TJ Sokol Benešov a Obecní knihovna
727814457 0 Sportovní akce 

ROK 2022

„Princezna se zlatou hvězdou“ 
Muzikálová pohádka pro děti 23. 1. 2022 16.00 Velešín - sál kina KIC Velešín; tel.: 607 806 439

ruzickova@kinovelesin.cz 100/120,- Kč Pohádka pro děti

„Dětský karneval s Hopsíkem“ 13. 2. 2022 16.00 Velešín - sál kina KIC Velešín; tel.: 607 806 439
ruzickova@kinovelesin.cz 50/100,- Kč Karneval pro děti

„Smích zakázán“ Z.L.O.M. 
divadelní představení 19. 2. 2022 19.00 Velešín - sál kina KIC Velešín; tel.: 607 806 439

ruzickova@kinovelesin.cz 400,- Kč Divadlo 

„O princezně která ráčkovala“ 
Muzikálová pohádka pro děti 27. 2. 2022 16.00 Velešín - sál kina KIC Velešín; tel.: 607 806 439

ruzickova@kinovelesin.cz 100/120,- Kč Pohádka pro děti

Trio Ivana Hlase 12. 3. 2022 19.00 Velešín - sál kina KIC Velešín; tel.: 607 806 439
ruzickova@kinovelesin.cz 250,- Kč Koncert

Háta „Svatba bez obřadu“ 23. 4. 2022 19.00 Velešín - sál kina KIC Velešín; tel.: 607 806 439
ruzickova@kinovelesin.cz 450,- Kč Divadlo

„Jak pejsek a kočička zachránili 
hrad“ Muzikálová pohádka pro 
děti

20. 3. 2022 16.00 Velešín - sál kina KIC Velešín; tel.: 607 806 439
ruzickova@kinovelesin.cz 100/120,- Kč Pohádka pro děti

 

Průkaz prázdninového cestovatele

CESTOVATEL:

Jméno: ................................................ Příjmení: ..............................................................

Adresa: .............................................................................................................................

Telefon: ............................................... Email: ..................................................................

Škola: ........................................................................ Třída (od září 2021): ..........................

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

1 Nové Hrady – hrobka Buquoů  
(cedule naproti přes silnici) 21 Borovany - základní umělecká škola

2 Nové Hrady – zámek (ostrov) 22 Dvorec - zoo

3 Nové Hrady – klášter (kavárna Apatyka) 23 Trocnov – památník Jana Žižky

4 Nové Hrady – kovárna 24 Jílovice - Veteran muzeum

5 Nové Hrady – základní škola (Komenského) 25 Jílovice - základní a mateřská škola

6 Nové Hrady – hrad (zadní vchod) 26 Kojákovice - muzeum

7 Nové Hrady – mateřská škola (boční vchod) 27 Olešnice – zámek

8 Nové Hrady – skanzen 28 Olešnice - Základní a mateřská škola

9 Mýtiny – kaple 29 Petříkov – stezka ptačích budek

10 Cuknštejn – tvrz (plot u domu vedle tvrze) 30 Petříkov – základní a mateřská škola

11 Terčino údolí - vodopád 31 Ločenice – mateřská škola

12 Trhové Sviny – kostel Nanebevzetí Panny 
Marie 32 Svatý Jan nad Malší – základní a ma-

teřská škola

13 Trhové Sviny - základní škola 33 Slavče – mateřská škola

14 Trhové Sviny - mateřská škola 34 Žumberk – tvrz

15 Trhové Sviny - základní umělecká škola 
(náměstí – v průchodu) 35 Žár – mateřská škola

16 Svatá Trojice 36 Horní Stropnice – základní škola 

17 Buškův Hamr 37 Horní Stropnice – mateřská škola

18 Borovany – klášter (u KIC) 38 Dobrá Voda – kostel (kiosek)

19 Borovany - základní škola 39 Hojná Voda – rozhledna Kraví hora

20 Borovany - mateřská škola 40 Paseky – zvonice (u kamenné 
pyramidy)

40 míst prázdninové soutěže

Správná řešení otázek:   
1c; 2a; 3c; 4b; 5a; 6b; 7a; 8c; 9b; 10c 

Pokud máte 8 – 10 správných odpovědí jste výborným znalcem naší turistické oblasti. Gratulujeme

Pokud jste dosáhli 4 – 7 správných odpovědí, Vaše znalosti mají určité mezery, které lze ale zacelit důklad-
nějším prozkoumáním naší turistické oblasti. 

Pokud jste dosáhli 0 – 3 správné odpovědi, není nutno zoufat. Žádný učený z nebe nespadl. Doporučujeme 
opakované návštěvy naší turistické oblasti, při kterých si jistě doplníte vše, co o nás dosud neznáte.       
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