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Turistické noviny
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Váš průvodce po stopách
skrytých pokladů
a zapomenutých
příběhů

Co je u nás nového?
V turistické oblasti Novohradsko–Doud
lebsko je stále co objevovat. Nejen že je zde
mnoho míst, která běžným turistům zůstá
vá skryta a objevují je tak jen zvídaví obdivo
vatelé neporušené přírody a skrytých pamá
tek, ale také zde postupně přibývají nové
turistické cíle a atraktivity. Nutno dodat, že
zcela v duchu šetrného přístupu ke krajině
a lidem. Přesvědčit se o tom můžete díky
návštěvě novinek, které vám na následují
cích stránkách představujeme.
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Tvrz v Tiché otevírá své brány!
Ubohá troska a ruina věže utopená ve změti černé skládky komunálního odpadu,
prorezlých a rozpadlých zemědělských strojů, olejových barelů, rozbitých lednic,
bortícího se oplocení a všudypřítomných kopřiv. To byla tvrz v Tiché v roce 2002.
Několikrát v historii byla jen krůček od demolice, která by jí přinesla zapomnění.
V socialistické éře byla předmětem. Měl ji potkat smutný osud mnoha podobných
památek.

P

o dlouhých 20 letech byla v říjnu 2021 dokon
čena první část obnovy středověké podoby
tvrze!
Poděkovat je nutno všem lidem, kteří se
o obnovu tvrze zasloužili. Prof. Tomáši Durdíko
vi z Archeologického ústavu Akademie věd České
republiky a Vlastislavu Ourodovi z Ministerstva
kultury České republiky, jejichž zásluhou byla
tvrz zrekonstruována do současné podoby. Jaro
slavu Zemanovi, místostarostovi Dolního Dvořiš
tě, a Josefu Kalošovi, předsedovi spolku Hrady na
Malši, kteří se významně zasloužili o odkoupe
ní tvrze do vlastnictví obce a spolku v roce 2008.
Josefu Kletzenbauerovi, který od začátku pod
poroval myšlenku obnovy tvrze a mnoho pro ni
vykonal. A konečně i současnému starostovi obce
Dolní Dvořiště Ivanu Kůtovi, který byl v případě
potřeby vždy ochoten pomoci a díky němuž bylo
mnoho věcí souvisejících s opravou zdárně vyře
šeno. Obnova tvrze byla podpořena z evropské
ho fondu Interreg a také Jihočeským krajem. Nic
z toho by ale nebylo, pokud by neexistovalo zázemí
tvořené všemi členy spolku Hrady na Malši a obce
mi Benešov nad Černou, Bujanov, Dolní Dvořiště,
Svatý Jan nad Malší a Velešín.
Tvrziště je vcelku obvyklých rozměrů a má
v podstatě obdélný obrys s okoseným jihovýchod
ním nárožím. Na východní a v nepatrném zbytku
i na jižní straně obtáčel tvrz hluboký příkop, na
nejohroženější západní straně se rozkládala vodní
plocha, kterou k tvrzi překonával asi 14 metrů
dlouhý most. Co je pozoruhodné, je pevnost celé
tvrze, která by silou zdí a hradeb mohla směle
soupeřit s leckterým hradem. Tloušťka zdi hlavní
věže je v přízemí úctyhodných 3,5 metru, tloušťka

hradeb není nikde menší než 2 metry. Souviselo to
patrně s bezprostřední blízkostí hranic rakouské
ho vévodství. Na východní straně tvrze na hraně
s rybníkem se dochovaly dvě sklepení z první fáze
života tvrze z dob vlády pánů z Michalovic. Archeo
logickým výzkumem byly v roce 2011 odhaleny
základy pozdějšího Rožmberského paláce. Věž má
lehce obdélný, téměř čtvercový půdorys. Na zákla
dě nálezů kachlů kamen na koruně věže je zřej
mé, že byla opatřena dřevěným hrázděným pat
rem s obytnou i obrannou funkcí. V celkovém
řešení podoby tvrze se nepochybně mohla pro
mítnout i ta skutečnost, že po celou dobu své exis
tence nebyla ani centrem panství, ani šlechtickou

rezidencí v pravém slova smyslu. Představovala
nepochybně zejména pomocný správní objekt nej
prve na velešínském a poté novohradském panství
a sídlili zde pouze hejtmani.

T U R ISTI CK É NOVI NY NOVO HR AD SK A–DOUDL EB SK A
Do psané historie tvrz vstoupila až v roce 1360,
i když podle archeologických nálezů je možné
datovat její vznik do poslední čtvrtiny 13. sto
letí. Neméně zajímavé je sledovat vývoj jejího

názvu. Tvrz vznikla na dominiu pánů z Velešína
a z Michalovic v rámci německé kolonizace čes
kého královského hvozdu ve 13. století. Její původ
ní jméno bylo s velkou pravděpodobností Opo
lec (staročesky Opolec znamená rovina, rovinka).
Z toho odvozením vznikl její německý ekvivalent
Oppolz. Teprve později se objevuje název Tichá.
I dnes Tichá trochu připomíná svým okolím s lesy,
loukami a minimálním osídlením rovinku ztrace
nou uprostřed lesů, luk a rybníků. Je tu opravdu
ticho, až to pohladí na duši.
Ve výše zmíněném roce 1360 její majitelé, bratři
Jan a Beneš z Velešína, žádali Petra a Jošta z Rožm
berka, aby se ujali vyřízení jejich závěti. Roku
1387 přešla tvrz i s celým velešínským pantsvím
do rukou Oldřicha z Rožmberka a jeho syna Jind
řicha. Na tvrzi nikdy nesídlilo panstvo, vždy zde
byl pouze purkrabí nebo hejtman. V roce 1412 byl
hejtmanem Ojíř, v letech 1433–1454 Jan z Petrovic.
Hejtman Čáp z Radonic, který zde svůj úřad s pře
stávkami zastával v letech 1471–1486, ji pro sešlost
nechal opravit. V roce 1485 byla v rámci poděbrad
ských válek ves Tichá vypálena a tvrz poškoze
na. V roce 1620 ji získal hrabě Karel Bonaventu
ra Buquoy. Stará tvrz byla poté již pouze utilitárně
využívána a těžce ji postihly požáry v letech 1687,
1707 a 1789. Jan Buquoy ji pak nechal roku 1789
přestavět na pivovar, který však neměl dlouhého
trvání. Plocha tvrze byla následně zastavěna užit
kovými a obytnými stavbami a zcela ztratila svou

původní podobu. Kuriozním objevem byl napří
klad v roce 2012 objevený sklípek z cihel vybudo
vaný v prostoru branské věže a tři novověké schůd
ky do původně rožmberského sklepení. V rámci
obnovy byly všechny pozdní úpravy tvrziště

Historie 20. století
a železná opona

N

aše turistická oblast je historic
ky spjata s dějinnými událost
mi československého pohra
ničí. Dodnes nám existenci „železné
opony“ připomínají mnohde chátra
jící, ale i nově využité objekty rot PS,
stejně jako znatelné, postupně zarůs
tající lesní průseky a zbytky dřevěných
kůlů a rezavějícího ostnatého drátu,
ruiny zbořených domů či vzpomínky
starousedlíků... Významné historické
události i osobnosti naší oblasti jsme

Poznej historii
20.století
turistické oblasti

Téma č. 17:

ŽELEZNÁ OPONA
Proryv: Krejcarovi a Černí
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Cedulka s QR kódem

2

zmapovali z dostupných archívních
materiálů.
Všechny pohromadě můžete shléd
nout na videospotech nahraných
v multimediálním panelu umístěném
ve Skanzenu ochrany státní hranice
a železné opony na hraničním přecho
du v Nových Hradech.
Daleko zajímavější pro vás jistě
bude „prožít“ konkrétní příběhy na
identických místech – kde stávaly
pohraniční roty, došlo k ilegálnímu

potlačeny a dnes je možno spatřit tvrz v původním
středověkém rozsahu.
Věž tvrze v Tiché je vysoká celkem 28 metrů
a je zároveň nejjižnější hradní vyhlídkovou věží
v České republice. Nabízejí se z ní opravdu krásné
výhledy zejména na Šumavu (Bärenstein 1 077 m)
a Novohradské hory (Kamenec 1 073m). Hrázdě
né patro a krov věže byly vystavěny originálními
středověkými metodami za pomoci tesařů z celé
České republiky. Uvnitř se nachází expozice vyba
vená funkčními středověkými kachlovými kamny,
nábytkem, dřevěným obložením stěn a stropu,
dýmníkem a topeništěm, určeným i k vaření. Opra
vena byla i sklepení tvrze. Budova muzea poskyt
ne možnost seznámit se se středověkou podobou
tvrze prostřednictvím modelu tvrze z roku 1480
a v sedmi vitrínách přinese i výběr archeologic
kých nálezů, například kahanu, hrnečku, mincí
a kachlů.
Nejvýznamnějším rožmberským purkrabím
na tvrzi byl Čáp z Radonic. Po něm je pojmenova
ná i krčma a krám, který poskytne návštěvníkům
možnost občerstvení a koupě suvenýrů. Hlavně
však chceme, aby se tvrz v Tiché, původně zvaná
Opolec, stala pohodovou zastávkou na toulkách
příhraničím pro návštěvníky z obou stran hranice.
Přejeme vám hezký výhled a zachovejte nám
přízeň!
Radek Kocanda,
Hrady na Malši

Stáhněte
si ČTEČKU QR
KÓDŮ a vyrazte
do terénu!

přechodu hranice, projížděly trans
porty smrti, odkud pocházeli naši letci
v RAF, kde poprvé vstoupil na česko
slovenskou půdu prezident Masaryk
atd.
V celé destinaci jsme na 35 mís
tech viditelně rozmístili cedulky (veli
kosti mobilu) s logem naší destinace,
názvem události a QR kódem, skrze
který se obrazem dostanete do minu
losti, zatímco vás obklopuje reálný
stav přítomnosti.
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Výletní trasa „Okolo Římovské přehrady“
Dvaadvacet kilometrů dlouhá trasa kompletuje všechna zajímavá místa v okolí
vodní nádrže Římov. Kamením sypaná, 47,50 m vysoká a 290 m dlouhá kamenitá
hráz spojuje oba břehy pouze pro pěší.

A

utem se přes řeku Malši dostanete dvěma
unikátními technickými památkami, kte
rým se stezka také věnuje: tříobloukový
kamenný most pod Římovem a Kozákův, posta
vený pomocí vysunované konstrukce s pylony
a táhly.
Až se rozhodnete opustit Velešín, jehož atrak
tivitám (městské muzeum, Kantůrkovec s rožm
berskou lazebnou…) se věnujeme na jiném místě,
vydejte se do neméně pestrého Římova (Pašijo
vá cesta, muzeum poutnictví) a nad přehradu do
Kladin. Pohřebiště Doudlebů a původní selské
usedlosti spatříte v Mokrém Lomu. Svatý Jan nad
Malší nabízí nejen muzeum loutek a stálou expo
zici obce, ale i mimořádné výhledy do kraje. Na
zdejší vyhlídce pozoroval František Josef I. císař
ské manévry a právě zde byl využit k pozorování

horkovzdušný balón. Z části Sedlce lze dojít na
ostroh se zbytky zdiva a základů hradu Velešín,
jednoho z nejstarších feudálních sídel v Jižních
Čechách.

Dolní Dvořiště
„STEZKY POZNÁNÍ“

O

blast Dolního Dvořiště nabízí pestrou
mozaiku přírodních i historických zajíma
vostí. S těmi nejvýraznějšími vás seznámí
me prostřednictvím tří značených okruhů. Téměř
na všech místech vyznačených v mapě naleznete
informace buď na informačních panelech, nebo
na cedulkách s QR kódy, které si přečtete, pokud
budete mít ve svých mobilech nainstalovanou
potřebnou aplikaci! Ke všem třem tematickým
okruhům byla vydána dvojjazyčná – česko-němec
ká – doprovodná brožura s popisem navštívených
míst. Ta je k dostání na obecním úřadě a v infocen
trech celé oblasti Novohradsko-Doudlebsko.
Vzhledem ke kilometráži a rozmanitému povr
chu je nejvhodnější projet okruhy na trekovém či
horském kole, nicméně je pro trénované výzvou
absolvovat minimálně první dva pěšky.

Křížová cesta

Červený okruh – „RYCHNOVSKÝ“
Vodní kámen u Janovi Vsi

Cetviny

Kostel sv. Ondřeje v Rychnově nad Malší

Kaple zjevení – kámen se sochou
Panny Marie Sněžné

Dolní Dvořiště – brožura

Jízdenka z roku 1838

Nejkratší okruh (9 km) a s nejmenším převýšením
(47 m) vás zavede východně od Dolního Dvořiště
především za církevními objekty.
Původní vesnička Český Rychnov, současný
Rychnov nad Malší, vznikla na křižovatce obchod
ních cest. Ve spodní části vidlicovitě rozevřené
návsi dominuje gotická stavba kostela sv. Ondřeje.
Z Rychnova ke Svatému Kameni je 1,5 km dlouhý
úsek lemován barokními kaplemi Sedmibolestné
cesty Panny Marie. Patrně nejznámější památkou
oblasti je poutní kostel Panny Marie Sněžné na
Svatém Kameni s legendou o prasklém bal
vanu i konci světa.

Zelený okruh
– „RYBNICKÝ“
Na 13 km vedoucími na západ a jih
od obce, s převýšením 96 m, bude
te seznámeni s historií železniční
dopravy.
Před Trojany projdete kamen
nými pilíři, na nichž stával dře
věný most jedinečné koněspřež
ní železnice. Koleje novodobé
tratě vás dovedou do Rybníku. Na
infopanelu naproti budově železniční

stanice je zmapována její historie, včetně neusku
tečněné lokální železnice. Pro bližší seznámení
se s koněspřežkou si můžete zajet 3,5 km k nauč
né stezce Koňská dráha. Nedaleko odbočky k ní se
nachází pomník zastřelenému členu finanční strá
že Františku Hovorkovi a do obce se vrátíte největ
ším a nejfrekventovanějším silniční přechodem
v Jižních Čechách.

Žlutý okruh – „CETVINSKÝ“

Nejdelší, 26 km dlouhý okruh s převýšením 110 m.
Tematicky je zaměřený především na pohraniční
oblast, která se ocitla po vystěhování německé
ho obyvatelstva a následně v době železné opony
v pásmu určeném k likvidaci lidských sídel a vstu
pem jen na povolení.
V průběhu roku 2022 předpokládáme obnove
ní lávky přes řeku Malši východně od hraničního
přechodu. Bývalá „signálka“ vede PP Horní Malše,
vyhlášeným k ochraně ohrožených živočichů.
Od pomníku zastřelenému členu finanční
stráže Václavu Klimešovi u bývalé osady Lhota
vede trasa do ikonických Cetvin. V obci, kde byla
v 50. letech odstřelena více než stovka domů, se
lze dočíst nejen o osudu místa, ale i dalších zanik
lých sídlech v okolí a místní posádce pohraniční
stráže. Po Janově Vsi a Horní Tiché nelze nezasta
vit u rekonstruovaného areálu tvrze v Tiché, dato
vané r. 1280.

Jiří Guth-Jarkovský
o cykloturistech

„Oni také užívají svalů dolejších končetin, ale ne těchže, jako
turisté pěší a jinak. Účel mají pak stejný, jako turisté pěší, ale
jiné prostředky. Pohybují se sice rychleji, zvláště s kopce, za to do
kopce únavněji; ale jsou vázáni na určité cesty. Krajinou méně
vábnou nemusí se tak dlouho zabývati, ale za to v horách, kde
by se rádi zabývali, musí se zabývati spíše svým kolem: do kopce
je táhnou, s kopce musí dávat pozor na štěrk, telegrafní tyče
a hluché babičky, tak že požitek krajinné krásy jim ujde.
A prach cest, kterým nemohou se vyhnouti, jest
jim věčnou svízelí.“
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Koněspřežní železnice – Po stopách zašlé slávy
první evropské transkontinentální železnice

Mostek Dolní Svince
transportů smrti z roku 1945. Další vaší zastávkou
týkající se koněspřežky může být návštěva muzea
v těsné blízkosti další přepřažní stanice v Bujano
vě. Navštivte proto kancelář informačního centra
ve Velešíně na náměstí, kde vám rádi poskytneme
další informace.
Mostek Holkov

V

lokalitě vesničky HOLKOV u Velešína
najdete na poměrně malé rozloze velký
počet zachovaných historických pozůstatků
slavné koňské železnice, zajišťující přepravu zboží
a osob z Českých Budějovic do Lince a nazpátek.
Najdete zde klenuté můstky, násep železničního
tělesa, zářez v terénu, přepřažní stanici Veselka
a tzv. Kočárovnu, nyní Pension U koňské dráhy.
Doufáme, že po přečtení tohoto článku zatoužíte
po uskutečnění vzrušující výpravy po jednotlivých
prvcích této fenomenální technické památky. Vaše
výprava může začít ve velešínském městském
muzeu, kde získáte základní informace o železnici
a můžete si prohlédnout model části trati s povo
zem na přepravu soli. Novinkou v terénu je obno
vená část autentické tratě na Holkově. Tato trasa
pro pěší i cyklisty vede od klenutého můstku u E55
k vlakové zastávce Velešín. Na klenutém můstku
je zhotovena ukázka části kolejiště a na konci trasy
určitě nepřehlédnete nový pomník s připomínkou

VÝSTAVBA KONĚSPŘEŽKY
ZAČALA U NETŘEBIC
A STAVEBNÍ ŠTÁB BYL V ŘÍMOVĚ

Po obdržení privilegia k dopravě zboží a nezakazu
jící přepravu osob ustavil F. A. Gerstner svůj staveb
ní štáb a za své sídlo si vybral zámeček v Římově.
Gerstner byl donucen hledat silné finanční part
nery mezi vídeňskými bankovními domy. Po
uzavření potřebných smluv byly 28. července
1825 u Netřebic zahájeny první stavební práce.
Podmínkou privilegia byla zkouška, zda jeden kůň
bude schopen utáhnout po kolejích desetkrát těžší
náklad než po rovné silnici. Ukázalo se, že jeden
kůň je schopen utáhnout dokonce třináctkrát
více. Práce narušoval odpor místních občanů,
kteří velmi utrpěli výkupem pozemků pro dráhu,
a navíc si uvědomili, že budou ošizeni o zisky z pře
pravy zboží starým formanským způsobem. Zbylo
na ně po uvedení dráhy do provozu 10–23 % pře
pravovaného nákladu.

Muzeum poutnictví
Římov

V

blízkosti budovy obecního úřadu byla v roce
2020 ukončena výstavba Muzea poutnictví.
Ze zchátralého a málo využívaného obecní
ho skladu se s podporou projektu „Grenzelos Rad
fahren am Grünen Band Europa“ stalo další krásné
místo zvoucí k návštěvám všech turistů. Projekt
získal podporu z programu přeshraniční spoluprá
ce Interreg V-A Rakousko – Česká republika.
Přístup k objektu je koncipován tak, aby nava
zoval na stávající turistické cíle, tedy infocentrum
s galerií v budově obecního úřadu, a na celý kom
plex poutního areálu kostela sv. Ducha v Římově.
V opravených prostorách jsou k vidění před
měty související hlavně s tématikou poutnictví
v Římově, ale pamatováno je i na poutníky, kteří si
zde v klidném prostředí odpočinou po procházce
a prohlídce pašijové cesty. V rámci prohlídky ex
pozice je možnost prohlédnout si filmové doku
menty o Římovu, hlavně ve spojitosti s tradicí

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, 737 834 507, 777 769 024
www.rimov.cz
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poutnictví a vznikem tohoto unikátního a jedineč
ného komplexu v rámci celé České republiky. Celý
poutní areál, včetně jednotlivých kaplí na pašijové
cestě, prochází v roce 2021 náročnou a komplexní
rekonstrukcí spojenou s restaurátorskými pra
cemi, takže Muzeum poutnictví nabízí letos víta
nou alternativu

Bývalá kočárovna
Zajímavé útržky z historie přepřažní stanice
Veselka a provozu koněspřežky
»
Na 62 km dlouhém úseku Budějovice–Leo
poldschlag pracovalo najednou 4 000 až
6 000 lidí a kolem 1 000 koní.
»
Trasa dráhy z Českých Budějovic do Lince
v délce 128,7 km byla rozdělena stanicemi
na přibližně stejné úseky, které odpovídaly
polovičnímu výkonu jednoho koně.
»
Při vší úctě k osobě F. A. Gerstnera je třeba
podotknout, že se dopustil při stavbě něko
lika omylů, které si bohužel nikdy nepři
znal. Byly to příliš velké sklony svahů náspů
a zářezů. Malá hloubka odvodňovacích pří
kopů, které pak při větších deštích nepl
nily svoji funkci. Největším omylem však
bylo zesílení tělesa náspů kamennými
zdmi pod kolejištěm. Zdi v náspu působily
jako trativody svádějící vodu k patě náspu.
Tím se kolejový rošt deformoval, a navíc
zdi o tloušťce 1 metru a výšce až 13 metrů
nebyly nijak stabilní. Opravy stavbu velmi
prodražily.
»
Až 21. července 1971 byl prohlášen český
úsek bývalé koněspřežní železnice za národ
ní kulturní památku.

Replika drážního tělesa koněspřežky u Holkova

Stanice Veselka Holkov

Kontakt: Informační
centrum Velešín
Náměstí J. V. Kamarýta 89,
382 32 Velešín
e-mail: infocentrum@velesin.cz
tel.: 776 025 710

Muzeum Roubenka

V

roce 1999–2000 byla odkryta roubená
stavba z r. 1610. Dnes je zde umístěna
expozice „Od koněspřežky k železnici“,
připomínající stavbu první evropské kolejové
dráhy (koněspřežní dráhy Č. Budějovice – Linz)
a jejího stavitele F. A. Gerstnera, který stavbu
řídil z kanceláře umístěné v místním zámku.
Funkční modelová železnice velikosti N (mode
ly v poměru 1:140) p. G. Höchtla nás zábavnou
formou převede k současné železnici.
Muzeum se nalézá v pravé horní části ná
městí 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,
607 932 294, 777 769 024
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Galerie Krampus
v Kaplici
Otevírací doba

R

ekonstruované sklepní prostory bývalého
rožmberského pivovaru vás přenesou do
démonického světa „Neživých“, tzv. Krampu
sů a Percht. Uvidíte bezprostředně zblízka dokona
le 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. Která
koliv z masek je hotovým uměleckým dílem.
Dřevené masky jsou ručně vyřezávané a pyšní se
pravými rohy z horských koz, muflonů či beranů.

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.

Rožmberská lazebna
Nová expozice ve Velešíně
Otevírací doba
V sezóně prohlídka v každou celou
hodinu. Výchozí bod IC Velešín,
nám. J. V. Kamarýta 89

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

květen: po telefonické domluvě
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: po telefonické domluvě

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

E

xpozice s názvem Rožmberská lazebna je
umístěna v historickém domě „Kantůrko
vec“ ve městě Velešín v dolní části historic
kého náměstí, které leží přibližně 13 km východně
od Českého Krumlova a 18 km jižně od Českých
Budějovic.
O velešínské lazebně se poprvé dovídáme
v roce 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

Mimo sezónu otevřeno pouze pro skupiny po
předchozí domluvě na tel. 776 025 710
nebo e-mailu: infocentrum@velesin.cz

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 poda
řilo obnovit. Lazebník zde sice
není, takže nedostanete
tu správnou středově
kou lazebnickou péči,
ale představit si, jak
taková péče vypa
dala, si určitě díky
expozici můžete.

Když lazebna nestačí

P

ravda je, že v horkých letních dnech velešín
ská lazebna moc neosvěží. Ale to nezname
ná, že byste byli ve Velešíně ztraceni. Můžete
využít služeb veřejného venkovního koupaliště
Na Skalkách a osvěžit se ve víceúčelovém bazé
nu. Areál má celkovou plochu 7 195 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 do 21 hodin a sobotu od 9 do 10 hodin.

Více informací najdete na www.kicvelesin.cz.
Pokud ale nejste zrovna ve Velešíně, a přesto máte potřebu 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 ma
lebném prostředí Novohradských hor. Plovárna
byla v roce 2009 kompletně zrekonstruována.
Rozměry bazénu jsou 55/35 m, hloubka je 215 cm
a odděleného dětského bazénu 120cm. Vstupné
se neplatí. Součástí areálu je přilehlá restau
race 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/.

Jiří Guth-Jarkovský
o pěší turistice
„Kdo chodí pomalu, chodí zdravě, kdo zdravě chodí,
bude choditi dlouho.“ „Kdo kráčí s mírou, najde
také dosti času a příležitosti poznati nejen kraj, ale
také lidi, kteří v něm žijí, jejich mravy a zaměstnání
a objeví stero věcí, které spěchajícímu poutníkovi
nutně ujdou.“ „Kdo chce na cestě viděti a vnímati,
nesmí spěchati. Toto pravidlo platí právě tak pro
umělecké sbírky, jako pro galerii. Proletěti
krásnou krajinou je tak, jako projíti bez
zastávky obrazárnu.“
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Borovanský klášter
zve na loutkový rok

Kontakt: Infocentrum
města Borovany
tel.: 387 001 356
e-mail: info@borovany-cb.cz
www.borovansko.cz

P

ři poznávání malebného kraje Novohradsko
a Doudlebského určitě nesmíte vynechat
městečko Borovany. Zdejší klášter bývalých
augustiniánů je dnes určen především vám všem,
kteří máte rádi historii, pohodu, krásnou přírodu,
vůni květin, dobrou kávu a zároveň se i rádi poba
víte při poznávání nových věcí. Vydejte se tedy
s námi za poznáním jednoho z nejmenších kláš
terů v Čechách. Byl založen v 15. století bohatým
měšťanem Petrem z Lindy. V jeho zdech se ukrývá
mnoho příběhů, smutných i veselých… Řeholní
ci ho již dávno opustili, dnes je klášter majetkem
obce a po rozsáhlé rekonstrukci slouží jako kultur
ní centrum. Sami se přesvědčíte, že jeho návště
va stojí za to a že vám nabídne vyžití na celý den.
Vybrat si můžete hned z několika krásných expozic.
Pokud jste milovníky historie, určitě si nenechte
ujít prohlídky kláštera Šesti smysly se zážitky, kdy
vám naši průvodci zprostředkují historii kláštera

a astronoma Tycha Braheho. Většina z pokladů
nebyla dosud nikdy vystavena. Letos bude tato his
torická trasa navíc oživena obřími loutkami, takže
si ji určitě užijí i děti. Viděli jste už někdy obřího
Kašpárka, ptáka ohniváka nebo tyranosaura? Tak
neváhejte a přijďte se podívat. Mimochodem, lout
ka v různých podobách vás toto léto bude provázet
v Borovanech na každém kroku.
Podzámčí kláštera nabízí další dvě expozice,
které jsou určeny zejména našim malým návštěv
níkům. Jak si žijí čerti v pekle, z čeho se vaří pekel
né dobroty, co se musí naučit malí čerti ve škole
a jak vypadá komnata samotného Lucipera? Naši
průvodci vám toto všechno ukáží při prohlídce
Peklománie, a když se nebudete bát, můžete si za
odměnu vyzkoušet také jízdu pekelným tobogá
nem. Pokud raději jezdíte vlakem, máme pro vás
připravenou expozici železnice Vlakem z Boro
van tam a zpátky. Jaké vlaky jezdily v době první

formou zážitku tak, abyste ji pojali všemi smysly.
Během ní také nakouknete do expozice Poklady
z diecéze, která skrývá opravdové umělecké uni
káty. Vzácně zdobené monstrance, klášterní rou
cha, gotické plastiky, velmi cenný obraz Madony
z nedalekého Kamenného Újezda… Výjimečným
exponátem výstavy je fragment z pláště astrologa

republiky? Jak vypadal každodenní život na želez
nici? Co znamená zkratka KFJB? Chcete si vyzkou
šet, jak se sedí v historickém vagónu? Milovníky
mašinek určitě potěší funkční model železnice,
modely vlakových souprav a lokomotiv nebo prvo
republiková kancelář výpravčího. A pozor! Pokud
navštívíte všechny tři naše expozice, budete mít
jednu z nich zcela zdarma. Až se pobavíte a záro
veň obohatíte o nové vědomosti v našich expozi
cích, můžete si udělat malou procházku klášterní
zahradou, kde se seznámíte s neobyčejnými stro
my a keři. Poznáte keř, ze kterého naše babičky
navlékaly růžence, nebo přivoníte k rostlině, která
voní jako perníkové koření. Nevěříte? Letáček na
cestu si vyzvedněte v infocentru. Odpočívat může
te v nové Zahradě květů za infocentrem na východ
ní straně kláštera nebo v Borůvkové zahradě na
západní straně. Klášter Borovany stojí za to.

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

K

ateřina 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 sou
sedských rvaček ožijí na nové naučné stezce,
která spojuje město Trhové Sviny s osadami Pěčín,
Hrádek a Rejta. Vede po hrázích rybníků a objevuje
místa paměti. Nese název Trhové Sviny zbožné

1.

zastavení

i hříšné – vedle poklesků a prohřešků se věnuje také
bohulibým skutkům, zbožnosti a bohabojnosti,
odvěkému souboji dobra se zlem. Historie je v pří
bězích, turistická trasa je vypráví na sedmnácti za
staveních. A někdy je i trochu veselo – na panelech
ožívá například příběh z roku 1897, který zazname
nali novináři v článku s názvem Zaměněné děti:
„Z Trhových Svinů se píše: Večer ve středu minulého 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 podobiznu a volal je rychle k světlu, aby se podívaly. Holky

Kolínů mlýn

STEZKA AKTIVNÍHO SENIORA

TRHOVÉ
SVINY

K

olínů, Fürbeckův, Petříkův mlýn, dnes parkoviště. V sevření Svinenského potoka
a mlýnského náhonu stávala nejspíš už ve středověku budova mlýna, který patřil novohradské vrchnosti. Vystřídali se tu mimo jiných Švarcovi, Zikmundovi a Poesovi. Několik generací tu hospodařili Fürbeckovi, kteří budovu velkoryse přestavěli.
Poslední mlynář Eduard Kolín se dočkal
úředního zrušení živnosti v roce 1949.
Vzpomínka Rudolfa Kastla, *1910
Chátrající objekt mohla zachránit přeMůj kamarád Pepík Pausz mě vzal několikrát
stavba na hotel. Poslednímu majiteli se
s sebou do mlýna „U Kolínů“ hrát „fanty“. Scházeli
se tam chlapci a děvčata a všem nám bylo
bohužel nepodařilo realizovat plánovasotva 16 let. Na otázku, co má být „fant“, byla
ný projekt, zbortil se štít, k zemi šly bočvždy stejná odpověď: „hubička“, tedy pusinka.
ní zdi, v roce 2017 byly odstraněny trosky.
Troufalejší přání byla sice též, ale nebyla splněna.
Kvůli mé plachosti se mi děvčata smála, a když
Historii místa dnes připomíná alespoň
jsem váhal, převzala bez cirátů iniciativu.
kamenný pomník.

Naučná stezka pro všechny generace

Vydejme se po stopách našich předků. Na sedmnácti zastaveních nahlédneme do duchovního světa obyvatel Trhových Svinů a nejbližšího okolí, odkryjeme jejich vztah k bohu, ale i k hříchům a hříšnosti. Výsledkem bude poznání, že lidé jsou stále
stejní, mění se kulisy, ale motivace zůstávají shodné.

Když nestačí hubička
Pýcha, lakomství, závist, hněv… i dnes faráři přiznávají,
že nejčastějším hříchem je smilstvo. Řada mužů a žen jen
obtížně čelila své tělesnosti. Důsledkem byly mj. nemanželské děti, u kterých si svinenský farář v 17. století ve vtipu zapisoval, že se jejich otec zabil v létě na ledě, shořel
na prach od slunce nebo se utopil v louži.
Svinenští se hubičkovali tajně na polích, hluboko v lesích,
a někdy dotyky překročily únosnou mez. Z roku 1875 je známý případ, kdy starý tulák jménem Mlynářík, pocházející
od Domažlic, zaútočil na žebračku z Rejt, „chtě ji k násilnému smilstvu užíti a ješto se jemu bránila, poranil ji v obličeji
a na hlavě, že není k poznání.“ V roce 1913 se zase Tomáš Čáda
ze Svinů zpovídal z toho, že znásilnil ve stodole patnáctiletou služku. Řada příběhů však neopustila svinenský kostel,
nepronikla na světlo přes vážnost zpovědního tajemství.

Mapa z 19. století.

Mlýn na pohlednici z první poloviny 20. století.

Mapa naučné stezky
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Před Kolínovými tu hospodařili Fürbeckovi.
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Krajina za Kolínů mlýnem.

Velká voda ve mlýně, 20. léta 20. století.
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Podpořeno z MPSV – soutěž Obec přátelská seniorům 2021.
Projekt vznikl za podpory města Trhové Sviny a Jihočeského kraje.

honem zanechaly vozíky stranou a běžely k chasníkovi. Mezitím však druhý z nápadníků již usilovně
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 způsobil? Matka se zapotácela a museli ji odnést do postele. Podobné bylo i v druhé domácnosti, kde místo
holčičky měli zase klučinu, kterého si ostatně dříve
přáli. Jen že nečekali ho touto dosud neobvyklou cestou. 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.
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Novohradské muzeum – Příběhy a zprávy z minulosti
Buquoyská hrobka dle plánu
významného architekta
Josefa Schulze

Součástí nabídky Novohradského muzea je
i návštěva zajímavé budovy z počátku 20. století
v areálu místního hřbitova, kterou zde vybudo
vali Buquoyové. Jedná se o novogotickou hrobku
obsahující kryptu a kapli, kde odpočívá osm pří
slušníků hraběcí rodiny. Naproti ní jsou umístně
né i památníky vztahující se k 1. a 2. světové válce.
Na hřbitově můžete najít také hrob pátera Bonfilia,
který zemřel v roce 2006 a byl posledním servítem
v novohradském klášteře.

Prohlídky hrobky

Přesto ale poslouchá výkladu průvodce, který oži
vuje historii a popisuje vojenskou výstroj a výzbroj
umístěnou ve skanzenu. Ale i bez průvodce může
te skanzen navštívit a využít multimediální panel
„Encyklopedie železné opony“ se zajímavými pří
běhy lidí a života v pohraničí, projít podél signální
stěny nebo nahlédnout do strážní budky.

červen–září, úterý, v 10 a 11 hod., nebo
lze individuálně dojednat pro větší
skupiny na tel.: 602 150 208

Buquoyové a jejich působení na
Novohradsku
Nové Hrady byly téměř 400 let majetkem sta
rofrancouzského rodu Buquoyů (čti Bukvojů).
V 17. století získali město hrabě Karel Bonaventura
Buquoy a jeho žena Magdalena. S touto ženou se
začínají psát příběhy Buquoyů v Nových Hradech
a na Novohradském panství. Hraběnka Magdalena
vybudovala rezidenci a městský vodovod, hrabě
Ferdinand založil klášter servitů, hrabě Johan
Nepomuk s Terezií dbali na dobré sociální pod
mínky obyvatel a přetvořili nedaleké údolí v kra
jinářský park, všestranný hrabě Jiří František byl
mecenášem hudby a vynalezl hyalitové sklo…
Životy členů hraběcí rodiny Buquoyů v propojení
s místním obyvatelstvem vyústily v to, co můžete
dnes vidět všude kolem sebe – stavební kulturní
památky a komponovaná krajina.

Novohradské muzeum dává příležitost číst
zprávy z minulosti prostřednictvím exponátů,
modelů, fotografií, plánů, textů, interaktivních
prvků a doprovodných programů.
Ten čas zastavení v muzeu za to stojí. A stojí
zde i unikátní barokní věžní hodinový stroj z kos
tela sv. Petra a Pavla, který byl v roce 2015 téměř
zázrakem znovunalezen a zrestaurován firmou
L. Hainz. Můžete se dotknout tohoto „ozubeného
obra“ a jeho starého času, a při tom zanechat váš
otisk u nás, v Novohradském muzeu. Těšíme se na
vaši návštěvu.

Otevírací doba muzea:
květen a říjen, út 13–16 h, pá, so, 10–16 h
červen a září, út 13–16 h, pá–ne, 10–16 h
červenec a srpen, út–ne, 10–16 h

NEPROJDOU, znělo na zemské
hranici
Je historicky prokázanou a nezpochybnitelnou
skutečností, že každý svrchovaný stát střežil a stře
ží své hranice, které se v minulosti vytvářely i na
základě velkých bojů o území. Ochrana státních
hranic je součástí hospodářského, bezpečnost
ního a obranného systému každého svobodného
a nezávislého státu… tak začíná povídání o skan
zenu ochrany státní hranice a železné opony,
který se nachází 2 km od Nových Hradů na hranici
s Rakouskem.
Skanzen informuje o zdejší historii „na čáře“
a vyvolává mnoho otázek i dnes. Pamětníci zde
vzpomínají na povinnou vojenskou službu, na
vlčáky a světlice, na „komínky“, na jízdy v gazíku
a na „narušitele“. Mladá generace se ptá, někdy
nechápe a často se směje „starým exponátům“.

Otevírací doba
skanzenu:
květen a říjen, út, pá, so, 10–16 h
červen a září, út, pá–ne, 10–16 h
červenec a srpen, út–ne, 10–16 h
Návštěvu větších skupin mimo otevírací
dobu lze dohodnout předem na kon
taktních telefonech. Změna otevírací
doby vyhrazena dle personálních kapa
cit. Kontakt: 386 362 195, 602 150 208,
www.kicnovehrady.cz.

Poluška – schovaný kout naší oblasti

C

harakter oblasti do značné míry
určuje stejnojmenný přírodní
park, který se rozkládá mezi Čes
kým Krumlovem a Kaplicí. Jako přírod
ní park byl zřízen v roce 1999 a stal se
tak nejmenším ze čtyř přírodních parků
v okrese Český Krumlov. Jeho dominan
tou je vrchovina Polušky s nejvyššími
vrcholy Poluškou 919 m n. m. a Kraví
horou 909 m n. m. (Neplést si prosím
s Kraví horou 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 loka
litám. To sice může některé turisty odra
zovat, ale pro jiné může být tím pravým 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.

4. června 2022
12.00–24.00

HORALSKÉ
HRY
3. ročník

V NOVOHRADSKÝCH
HORÁCH

BENEŠOV NAD
ČERNOU
HASIČSKÉ HŘIŠTĚ
Soutěže pro děti i dospělé
Ukázky profesionálů
z České národní ligy

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 cyklo
trase 1200, která nás zavede až pod
samý vrchol Polušky. V okolí vrcholu
lze najít místa, odkud jsou krásné
výhledy do okolní i vzdálené krajiny,
včetně rakouských vrcholků 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 dopl
nění 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 frekventovaných cestách
dojet až k vlakovému nádraží Kaplice a zde naši
cestu krajinou Polušky ukončit.

Dudáci, tanečníci,
lukostřelci, občerstvení
Večerní tancovačka
- kapely:
HAPPY TO MEET
(Šumperk)
a VINTAGE WINE
(Praha)

Více: www.benesovnc.cz,
www.novohradsko-doudlebsko.cz
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U nás se vždycky
něco chytne
Při pohledu na mapu je to jasné. Samá voda. Ryb
níky, 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 sportovnímu rybaření. Mnoho z nich
je chovných, takže lovit zde mohou pouze rybář
ské společnosti, tedy jejich vlastníci či nájemci
v rámci pravidelných podzimních či jarních výlo
vů. 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 Štipto
ni u Nových Hradů. Rozloha 13,9 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 Šti
poni. Určen po dohodě k uzavřenému skupinko
vému rybolovu (min. 10 osob).
GPS: 48.7943814N, 14.7725144E
Rybník Linda v Hluboké u Borovan. Rozlo
ha 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 rozdělat oheň.
GPS: 48.8945242N, 14.6701050E
Více informací na
www.rybarstvinovehrady.cz
Rybník Sporťák v Kaplici Mostkách.
Rozloha 1,5 ha, hloubka 1,5–2m, nasa
zen pstruh duhový, siven americký, jese
ter, kapr, štika, candát. Vhodné pro rodiny
s dětmi. Není nutný rybářský lístek. GPS:
48.7289964N, 14.5062569E
www.pstruharstvi.cz

Rybolov na místním reví
ru Horní a Dolní Jáma
v Ledenicích. Informace
a prodej povolenek na
tel.: 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 velikos
ti i přes 60 cm. Lze ulovit i štiku, candáta i kapra.
Povolen je lov z plavidel.
GPS: 48°42’47.482N, 14°30’41.89E
www.crscb.cz/malse-6-421-098/
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

Jiří Guth-Jarkovský
o utrácení na cestách
„Šetřiti na cestách znamená namnoze cestu si
ztrpčiti, čímž není nijak řečeno, že bychom na
cestách měli utráceti nebo vyhazovati peníze
oknem. Ale pohodlí a jistý blahobyt cestu nesmírně zpříjemní a zanechá libou vzpomínku.
Unaven a zmořen raději si dopřej povozu, než
by ses dále pěšky vlekl, možná že i zdraví
tím zachráníš.“

Rozhledna na Hradišťském
vrchu u Kaplice – a nejen ta

O

d 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 eli
psovitého tvaru o rozměrech cca 200x100 m, které
je možné datovat do mladší doby kamenné. Pozdě
ji, 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 stala 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.
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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
a 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 toužícími po svobodě. Dnes
je z bývalé vojenské hlásky telekomunikační věž
s vyhlídkovou 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 vyrovnaným konkurentem. Telekomunikační věž
s vyhlídkovou plošinou ve výšce 24 metrů nad zemí
je po celý rok volně přístupná. Z městyse Besednice
můžete na rozhlednu dojít asi kilometr dlouhou ces
tou, která je značená zelenou turistickou značkou.

Kamenný Újezd a Včelná – nové
posily týmu obcí z Doudlebska
V roce 2021 se členy destinační
společnosti Novohradsko-Doudlebsko
staly obce Kamenný Újezd a Včelná.
Naše turistická oblast se tak rozšířila
o obce, jejichž historie je dotčena
výstavbou a následným provozem
koněspřežné železnice.
Obec Včelná byla v prvopočátcích své existence
nazývána Včelí ves, což byl překlad z německého
pojmenování Bienendorf. Jako
datum jejího založení je uvá
děn rok 1784 v souvislosti s teh
dejší výstavbou úseku císařské
silnice z Českých Budějovic do
Lince a následným budováním
koněspřežky tamtéž. Postupně
tak vznikla dosti spontánně podél
nové komunikace malá forman
ská ves. Jednou z prvních budov byl nový zájezd
ní hostinec (Kalkušovec). Výstavba koněspřežky
v letech 1825–1832 vznik a rozvoj nové vesnice
urychlila. Přestože musel být vykácen značný kus
lesa, je obec z východní a jižní strany dosud obklo
pena významným lesním komplexem, který patří
k největším v severní části Doudlebska.
Obec Kamenný Újezd má dlouhou a dosti pohnu
tou historii. Původně patřila pánům z Újezda, kteří
byli odnoží Bavorů ze Strakonic. Ve 14. století si
nedaleko od obce na skále nad Vltavou postavili
hrad Maškovec. Později ves získali Rožmberkové.
Jako poddanské městečko, kterým obec byla až
do roku 1464, vedla časté spory s nedalekým moc
nějším královským městem České Budějovice,
a to ohledně mílového práva. Sousední větší
město se snažilo omezovat rozvoj řemesel men
šího městečka. Spory vyvrcholily pochopitel
ně jako vždy o nejdůležitější komoditu, právo
vařit vlastní pivo. Za Rožmberků se zde uplat
nil i Jakub Krčín z Jelčan, který byl tehdy v jejich
službách a v nedaleké Plavnici, dnes součásti
obce, nechal vybudovat (dnes již zaniklý) rozlehlý

dvůr a pivovar. Za třicetileté války byla však ves
nice vypálena. Plavnici včetně pivovaru a ovčína
nechali pak zrekonstruovat Schwarzenbergové
a po vybudování železnice byla Plavnice až do
1. světové války významným výletním místem
budějovických měšťanů. K obci Kamenný Újezd
dnes patří osm dalších samostatných částí (Březí,
Krasejovka, Bukovec, Milíkovice, Kosov, Rančice,
Opalice a Radostice). K těmto místním částem se
dnes nejsnáze dostaneme po staré cestě za podjez
dem z Kamenného Újezda na Rančice a Opalice.
Cesta je součástí mezinárodní cyklistické trasy
Greenway Rožmberské dědictví.
Před Rančicemi se nachází jedna
z půvabných kapliček. Rančice
jsou první vesnicí na trase a jedi
nou vesnicí, která nemá ucelenou
náves. Ostatní mají pěkné okrouh
lé nebo obdélníkové návsi i hezké
kaple a kapličky. Krajina je pro
tkaná menšími rybníky, z nichž
u jednoho (Děkanec) byla vyhlášena stejnojmenná
přírodní památka. V Opalicích dosud nalezneme
torzo památného dubu s obrazem připomínají
cím zázračné zachránění mnichů před husitský
mi vojsky. Za přispění obce Kamenný Újezd a díky
vydatné pomoci a zájmu obyvatel Opalic prošel
dub, včetně obrazu, v letech 2019–2020 celkovou
rekonstrukcí.
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Repliky starověké
a středověké zbroje

Textilní dekorace

Výrobce: Romana
Lukášová,
Hluboká u Borovan
Popis: Paní Lukášová
má ráda látky, jejich
barvy a různé dekory.
Na textilní dekorace
se zpracovávají pouze bavlněné látky. Veškeré
výrobky jsou plněné rounem. Mezi tyto produkty
patří nejen symboly ročních období, girlandy,
zvířátka, figurky, ale i na míru šité výrobky.

Džemolády, sirupy
a bylinné soli
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 portfoliu 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, tvrze
nou lepenkou, překližkou, dřevem a sololitem.
Prodejní galerii můžeme navštívit v borovanském
zámku po telefonické domluvě.
Kde lze koupit: Trocnovská 102, 373 11 Borovany
(po telefonické domluvě)
E-shopy: www.drevenemece.cz,
www.papirovehelmy.cz,
www.novohradsko-doudlebsko.cz.
Kontakt: Trocnovská 102, 373 11 Borovany
tel.: +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: Romana
Lukášová, Hluboká
u Borovan
Popis: Paní Lukášová
zpracovává byliny
a ovoce z oblasti
Novohradských hor.
Do džemů a marmelád se zpracovává především
ovoce z vlastní zahrady či lesů v okolí. Z kvalitního
ovoce a bylinek vznikají marmelády, medosirupy
i šťávy. Do produktů nejsou přidávané žádné che
mické přípravky ani náhražky, jen přírodní pektin.
Bylinné soli s různými příchutěmi bylinek lze
použít v kterékoli kuchyni, na grilování masa,
do polévek, salátů, pomazánek. Paní Lukášová
k jejich výrobě využívá nejčastěji bylinky z vlastní
zahrady, využívá ale také třeba smrkové výhonky
a jiné suroviny přímo z přírody.
Kde lze koupit: Hluboká u Borovan 56, Borovany
(po telefonické domluvě)
Borovanské infocentrum – Žižkovo nám. 1,
Borovany
Kavárna Apatyka – Husova 14, Nové Hrady
Kontakt: Hluboká u Borovan 56, Borovany 373 12
tel.: +420 602 145 886, romajda@email.cz

5

Malovaná keramika
a textil

7

Originální šperky

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
Výrobce: Dream handmade, Andrea Novák
Vachová, Nové Hrady
Popis: Šperky z dílny Dream handmade jsou zalo
ženy na technice kroužkování neboli Chainmaille.
Šperky se vyznačují nápaditostí, precizností
a vysokou kvalitou. K výrobě paní Novák Vachová
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.
Kde lze koupit: e-shop www.dreamhandmade.eu
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
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Pivo a uzeniny ze
Zevlova mlýna

Výrobce: Domeček – středisko Husitské
diakonie, T. Sviny
Popis: Domeček se kromě poskytování sociálních
služeb věnuje i sociálnímu podnikání, v rámci
kterého se snaží své klienty zapojit do podnikatel
ských aktivit. V současné době se věnuje potisku
textilních výrobků, provozování významného
turistického cíle Buškova hamru a výrobě užitné
i dekorativní keramiky. Výrobky z keramické dílny
vznikají výhradně jako ruční práce z kvalitní světlé
hlíny, glazované železem a pálené při 1 200° Celsia.
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
tel.: +420 386 322 545, dilna@domecek.org,
www.domecek.org, www.facebook.com/dilna.domecek,
www.facebook.com/tisknemenatrika

3

Stříbrné šperky
od Lindy

Výrobce:Linda Nováková,
Nové Hrady
Popis: Paní Nováková
vytváří minimalistické,
nadčasové 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% originál. Stříbro
je kombinováno s polodrahokamy, drahokamy
i přírodními materiály. Šperky jsou tvořeny podle
přání zákazníků, ale možná je koupě i již hotových
výrobků.
Kde lze koupit: 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

Kontakt: Trocnovská 684, Borovany 373 12
tel.: +420 380 123 602, +420 774 988 031,
informace.nazaret@gmail.com
www.nazaret.cz
www.facebook.com/strediskonazaret

6

Ručně zpracované
výrobky z kůže

Výrobce: KDE leader, Václav Franče, Kaplice
Popis: Rodinná firma na výrobu kožených výrob
ků se zabývá zejména zakázkovou výrobou před
mětů z kůže, která je zpracována pomocí recy
klace a cyklace kožených odřezků. Práce s kůží
zahrnuje šití, rytí, zdobení i vyšívání koženou
šňůrou. Díky ruční výrobě je každý kus originál.
Motivy pro práci vycházejí především z historie,
a také z individuálních požadavků zákazníků.
Kde lze koupit: Klášterní dvůr 94 – Český
Krumlov (po telefonické domluvě)
Rabenštejnská věž – České Budějovice
(po telefonické domluvě)
e-shop: www.novohradsko-doudlebsko.cz/
Kontakt: Klášterní dvůr 94 – Český Krumlov
tel: + 420 606 167 749, +420 725 987 839,
+420 734758 439, dany.kay@seznam.cz
www.dany-kay.webnode.cz/kontakt
Facebook: www.facebook.com/kdeleather
Instagram: kdeleather
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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). Portfolio pro
duktů se mění o další produkty podle sezóny.
Sortiment Zevlova mlýna obohacují masné pro
dukty: šunkový salám, lovecký salám i dunajská
klobása, které jsou vyrobeny z masa jak z vlast
ního chovu, tak i z chovů okolních statkářů.
Produkty jsou vyráběny ručně pouze z masa
a koření.
Kde lze koupit: Zevlův mlýn, po–ne 8.00–20.00

9

Kozí sýry

Výrobce: Farma Sedmička – Miroslav Kučera,
Rychnov u Nových Hradů
Popis: Rodinná farma Sedmička vlastní minimlé
kárnu, ve které se zpracovává kozí mléko. Její
produkty v BIO kvalitě zahrnují čerstvé přírodní
i ochucené kozí sýry, tvaroh a mléko. Příchutě
sýrů ochucují pouze přírodní suroviny, jako napří
klad pažitka, brusinky, česnek či směsi koření.
Tyto produkty jsou sezónní (duben–říjen) a jejich
koupě je možná po předchozí domluvě.
Kde lze koupit: Farma Sedmička – Rychnov
u Nových Hradů 46, Horní Stropnice
Objednávka přes Facebook, e-mail, telefon
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
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Jedlé bylinky a čaje

Perníčky z Jílovic

Výrobce: Stanislava Měchurová, Jílovice
Popis: Paní Měchurová vyrábí dekorativní perní
ky podle tradičních receptur. Všechny
perníky jsou ručně vyráběné a zdobené a dle kon
krétních požadavků i tematicky tvarované.
Kde lze koupit: Jílovice 28 (po telefonické
domluvě)
Borovanské infocentrum – Žižkovo nám. 1,
Borovany
Kovárna v Nových Hradech
Kontakt: Jílovice 28, 373 32
tel.: +420 722 903 467, mechurovas@seznam.cz
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Kontakt: Nové Hrady 143, 373 33 Nové Hrady
tel.: +420 777 763 000, info@zevluvmlyn.cz
www.zevluvmlyn.cz
www.facebook.com/zevluvmlyn
Výrobce: Nazaret – středisko Husitské
diakonie, Borovany
Popis: Chráněná dílna Nazaret vyrábí keramiku
litou i ručně tvarovanou. V licí dílně vyrábí kera
mické polotovary misek talířů, hrnků i konviček,
které pak výtvarníci zdobí ručně originálními
motivy. V textilní dílně pak vznikají šité výrobky
(tašky, chňapky, zástěry) nebo ručně tkané kober
ce či podložky na cvičení.
Kde lze koupit: Obchod Nazaret – Žižkovo
náměstí 1, Borovany
Crazy flowers – Jírovcova 01/4, Č. Budějovice
Galerie Dvořák – nám. Přemysla Otakara II. 123,
Č. Budějovice
Fér café – Česká 153, Č. Budějovice

několik druhů kvalitních čajů, ovocné a bylinné
šťávy, zdravé sirupy, bylinková pesta a další sezón
ní výrobky.

Máslové kavárenské
sušenky

Výrobce: Kap Café, Jitka Svobodová, Kaplice
Popis: Originální spojení surovin ve vyvážené
receptuře dává máslovým ovesným sušenkám
s medem a kokosem nezapomenutelnou chuť
a vůni. Sušenky se pečou přímo v rodinné kavárně
Kap café již od roku 2016. K výrobě se přednostně
využívají suroviny od místních výrobců.
Kde lze koupit: Kap Café, Masná 200,
382 41 Kaplice
po–pá: 8.00–20.00, so–ne: 14.00–18.00
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
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Fermentované
klobásy

Výrobce: Řeznictví a uzenářství, Josef Foitl,
Velešín
Popis: Řeznictví a uzenářství pana Foitla provozu
je porážku jatečných zvířat, BIO porážku
a zpracovává zvěřinu. Vyrábí v podstatě veškerý
řeznický sortiment, do kterého patří tepelně opracované i neopracované výrobky. Fermentované
klobásy jsou vyráběny z lokálních produktů, od
lokálních dodavatelů. Vyrábí se pomocí fermen
tace 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: 8.00–16.00)
Prodejna ESO - Krajinská 11, Č. Budějovice
Zahradnictví Krumlov – Chvalšinská 222,
Český Krumlov
Kontakt: Velešín, náměstí J. V. Kamarýta 70
tel.: +420 380 331 514; +420 602 123 242,
foitl.reznictvi@seznam.cz

Jiří Guth-Jarkovský
o tom, jak se chovat na tůře
Výrobce: Karol Lesný, Desky
Popis: Pan Lesný sbírá a pěstuje bylinky a zele
ninu v BIO kvalitě. Byliny suší v domácí sušár
ně a vyrábí z nich sypané čaje. Čerstvé byliny
a zeleninu distribuuje do lokálních restaurací.
Po telefonu je možné domluvit si exkurzi, kde
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

Nenabízejte se při vycházkách za vůdce, neznáte-li cesty, od ostatní společnosti se neodlučujte,
ani jednotlivci, ještě méně dvojice. Nepohodlí
vycházky, špatné cesty, rozmary počasí snášejte
klidně a s humorem, vystříhejte se však vší
rozpustilosti, nesmírného smíchu a křiku
nebo výskání. Obecnému přání nutno se
podrobiti.
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Naučné stezky
1

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

2

Pamětí Novohradska (52 km)

3

Pamětí Slepičích hor (52 km)

4

5

1

13 Via Verde (33 km)
mapy.cz/s/1lB9p
14

mapy.cz/s/1lAYL

mapy.cz/s/1ltMC

Naučná stezka Totalita rozděluje
– demokracie spojuje (7,5 km)

mapy.cz/s/kogedehapu

Naučná stezka „Koněspřežná že-

15 leznice v okolí Velešína“ (13 km)
mapy.cz/s/1lN28

Stezka ptačích budek (5 km)

mapy.cz/s/1k9aG

16 mapy.cz/s/kalakatuje

Naučná stezka Červené Blato
(4 km)

17

mapy.cz/s/1lAKA

6

Naučná stezka Trhovosvinensko
7
(4,5 km)
mapy.cz/s/1lKF5

8

11

9

28 16

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

Naučná stezka Krajinou humanity 18 Římovská pašijová cesta (4 km)
(6 km)
mapy.cz/s/pavujecuse
mapy.cz/s/1lMc2

5

Na kole okolo BOR(ŮVK)OVAN –
dětský „razítkový“ okruh (26 km)

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

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

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

11 Naučná stezka Brána do
Novohradských hor (5 km)

19

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

Novohradskem–Doudlebskem na

20 kole (170 km), z Č. Budějovic

do Novohradských hor a zpět
mapy.cz/s/mojohebeje

21 Trhové Sviny zbožné i hříšné

(14 km, 7 km, 4 km)

22 Stezky poznání okolo D. Dvořiště

(9 km, 13 km a 26 km)

23 Naučná lesní stezka

Rožmitál na Šumavě (2,5 km)

24 Okolo Římovské přehrady (22 km)

mapy.cz/s/1ltYE
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12

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

23

Historie 20. století
P. č.
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

Název události nebo osobnosti a místo s cedulkou
Tomáš Garrigue Masaryk v Horním Dvořišti (Český Heršlák)
Trhovosvinenský rodák prezident Emil Hácha (Trhové Sviny)
Tragický osud deseti lidí v samém závěru války (památník Rejta)
Osud posádky amerického bombardéru B-17 G Létající pevnost
(U Svatého Kamene)
Osud posádky amerického bombardéru B-17 G Létající pevnost (Zdíky)
Transporty smrti – zde leží ostatky obětí (Velešín)
Transporty smrti – zde leží ostatky obětí (Horní Dvořiště)
Transporty smrti – památník obětem (Omlenice)
Transporty smrti – památník obětem (Netřebice)
Piloti RAF – Podplukovník Josef KUBÁK (Netřebice)
Piloti RAF – Plukovník Rudolf PANCÍŘ (Petříkov)
Piloti RAF – Plukovník František PETR (Žďár u Kaplice)
Piloti RAF – Podplukovník František BINDER (H. Voda)
Piloti RAF – Plukovník Jan LENC (Komařice)
Piloti RAF – Plukovník Karel PLAŇANSKÝ (Soběnov)
Piloti RAF – Plukovník Jan ČERMÁK (Sv. Ján nad Malší)
Piloti RAF – Plukovník Jan MAYER (Benešov nad Černou)
Piloti RAF – Plukovník Vojtěch SMOLÍK (Besednice)
Piloti RAF – Plukovník Prokop BRÁZDA (Velešín)
Pohraniční rota Nové Hrady (Nové Hrady)
Pohraniční rota Cetviny (Cetviny)
Pohraniční roty Žofín a Černé Údolí (Černé Údolí)
Pohraniční roty Žofín a Černé Údolí (Žofín)
Pohraniční rota Šejby (Šejby)
Pohraniční rota Šejby (Dlouhá Stropnice)
Pohraniční rota Kamenná/Kámen (U Sv. Kamene)
Hraniční přechod Horní Dvořiště – Summerau (Český Heršlák)
Hraniční přechod Dolní Dvořiště – Wulowitz (Dolní Dvořiště)
Převaděči v Horním Dvořišti (Český Heršlák)
Převaděči Kalát a spol. (Jedlice)
Proryv: Krejcarovi a Černí (Ulrichov)
Tragický osud bratří Vítů (u zaniklé vsi Lhota)
Zastřelený dozorce finanční stráže František Hovorka (u D. Dvořiště)
Zastřelený dozorce finanční stráže Václav KLIMEŠ (u zaniklé vsi Lhota)
Popraveni na konci války (Soběnov)
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14

Kmín
z Novohradských hor

Kváskové pečivo

Výrobce: Vendula Lechnerová, Olešnice
Popis: Pekárna Olešnice je založena na pečení
ze základních surovin bez konzervantů a che
mických směsí. Mezi produkty pekárny patří
chleba z žitného kvasu, ale i klasické kynuté peči
vo – buchty, koláče, cukroví, vánočky, mazance.
Nedávno byla výroba rozšířena také o výrobu těs
tovin, a to jak čerstvých, tak sušených. Fungování
pekárny je založeno na objednávkovém systému,
kdy si zákazník telefonicky produkty objedná.
Kde lze koupit: Olešnice 15
(na základě telefonické objednávky)

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.
Kde lze koupit: Krámek krmení pro zvířata,
Náměstí J. V. Kamarýta 52, Velešín
po–pá: 9.30–11.30 a 13.30–16.00, so: 8.00–11.00
Kontakt: Náměstí J. V. Kamarýta 47, 382 32 Velešín
tel.: +420 605 253 978, +420 604 321 382,
rouhafrantisek@seznam.cz, rouha.pavel@seznam.cz
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Borovanské
borůvkové

Kontakt: Olešnice 15
tel.: +420 723 914 808,
vendy.lechnerova@gmail.com
www.facebook.com/ceskezahrady.cz

Sušené byliny a ovoce
Výrobce: Z české
zahrady, Petr
Lechner, Olešnice
Popis: Pan Lechner
pěstuje a suší bylinky,
ovoce a zeleninu
především vlastní pro
dukce, která je udržována bez postřiků a průmys
lových hnojiv. Veškeré produkty může nabídnout
i v čerstvém stavu spolu s dalšími plody ze své
zahrady. Mezi nejvíce rozšířené produkty patří
sušený kotvičník, ovoce, mrkev a bylinky. 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 telefonické
domluvy), popřípadě možný i rozvoz

Výrobce: František Stodolovský, Borovany
Popis: 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. Výrobce nabízí také degustace vín
v krásných prostorách zámeckých sklepů.
Kde lze koupit: Zámek Žižkovo náměstí 1/702,
Borovany (po–pá: 16.00–20.00)
www.cewc.eu/eshop/
Kontakt: Zámek Žižkovo náměstí 1/702, Borovany
tel.: +420 720 135 122, info@cewc.eu
www.cewc.eu
www.facebook.com/cewc.eu
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Kontakt: Olešnice 15
tel.: +420 737 369 673, zceskezahrady@email.cz
www.facebook.com/ceskezahrady.cz

15

Kontakt: Netřebice 131, 38 232 Netřebice
tel.: +420 602 769 574, janouskova@zdnetrebice.cz
www.zdnetrebice.cz

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)
Kontakt: Nádražní 286, Borovany, 373 12
tel.: +420 604 973 379, borovanskymed@seznam.cz
www.borovanskymed.webnode.cz

12

Vitráže

Výrobce: Pavlína Vítů, Dobrkovská Lhotka
Popis: Ze speciálního vitrážového skla, ale
i ze zlomků historického porcelánu za použití
cínu a Tiffany techniky vznikají v malé dílničce
v chaloupce pod Kohoutem půvabné dekorativní
předměty, svícny, ozdobné závěsy, šperky i různé
užitkové předměty podle návrhu výrobkyně i na
zakázku.
Kde lze koupit: Dobrkovská Lhotka 56, 373 21,
příležitostní trhy
Kontakt: Dobrkovská Lhotka 56, 373 21
tel.: +420 777 742 822, vitu.pavlina@seznam.cz
www.tiffany-vitraze-pavlina.cz
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Řemeslné pivo Kilián

Výrobce: Petr Kilián, Petrovice
Popis: Malý pivovar v citlivě opravené země
dělské usedlosti vyrábí v Petrovicích (malé vsi
u Mladošovic) nepasterované, nefiltrované pivo
s různým stupněm alkoholu (10o–13o), sycené
vlastním CO2, které prodává ve vlastní hospodě
točené i v PET lahvích.
Kde lze koupit: Petrovice 23, Mladošovice 373 12
po–ne: 10.00–22.00 (v sezoně)
Kontakt: Petrovice 23, Mladošovice, 373 12
tel.: +420 723 908 421, kilian@pivovarpetrovice.cz
www.pivovarpetrovice.cz
www.facebook.com/pivovarpetrovice
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Nakládané sýry,
masové výrobky
a bylinná mýdla

Modrý mák z Netřebic

Výrobce: ZD Netřebice, Netřebice
Popis: Velmi kvalitní modrý mák pěstuje země
dělské družstvo již dlouhou řadu let. V roce 2020
získalo zemědělské družstvo Netřebice certifikát
kvality, a tudíž mák nese logo České cechovní
normy.
Kde lze koupit: Netřebice 131
po–pá: 7.00–15.00,
případně dle telefonické domluvy

16

Dorty a zákusky
tradiční chuti

21

Výrobce: Cukrárna u Fabiánů, Tereza
Fenclová, Ledenice
Popis: Cukrárna u Fabiánů vlastnoručně vyrábí
dorty a zákusky dle tradičních receptur. Na výro
bu používají zejména lokální suroviny a mezi
portfolio výrobků patří dorty (svatební i klasické),
mini koláče, zákusky (kremrole, věnečky, větrníky
a další). Podle přání zákazníků v cukrárně vyrobí
vše na přání.
Kde lze koupit: Cukrárna u Fabiánů,
Náměstí 207, 373 11, Ledenice
po–pá: 8.00–18.00, 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

20

Originální textilní
výrobky

Výrobce: Lenka Kříhová, Trhové Sviny
Popis: Paní Kříhová je nositelkou hned dvou
certifikátů. Jeden získala pro originální nepře
hlédnutelné ručně tkané šály s použitím ručně
předené ovčí vlny a druhý pro originální kabelky
zdobené motivy z ručně tkané látky.
Kde lze koupit: Bio Love, Žižkovo náměstí 248,
Trhové Sviny, www.fler.cz/shop/lela, příležitostné
trhy v regionu
Kontakt: Husova 147, 374 01 Trhové Sviny
tel: +420 724 046 297, lkrihova@seznam.cz
www.fler.cz/shop/lela

Výrobce: SmlsniTo, Mgr. Lucie Tourková
se svým týmem, Nové Hrady
Popis: Široká škála masných výrobků: různé
druhy paštiček, zavařovaná trhaná masa, škvar
kovky, utopence, dále nakládané sýry (hermelíny,
camemberty, kozí sýry, syrečky a další) v olivovém
či slunečnicovém oleji. Sýry jsou marinované
v bylinkách, přidávají se různá bylinková pesta
vyráběná z čerstvých bylinek. Výrobky vycházejí
z tradičních receptur babičky majitelky firmy. Vše
vyrobeno bez konzervantů a barviv, produkty jsou
bez lepku.
Kde lze koupit: Náměstí Republiky 42 – SmlsniTo
a náměstí Republiky 46 – Restaurace Pod Radnicí,
373 33 Nové Hrady, Buškův Hamr (Trhové Sviny),
Cukrárna Věneček (Benešov Nad Černou) aj.
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Kváskový chléb

Výrobce: Chleba
se solí, sociální
podnik
Popis: Pomalu
kvašený a 2 x pečený
chléb s výjimečně
křupavou kůrkou
a skvělou chutí.
Výrobce dbá na kvalitu a původ všech surovin
a specifickou technologii výroby chleba v BIO
kvalitě.
Kde lze koupit: Lesní kolonie 245, 373 82 Včelná
po–pá: 7.30–18.00, so: 7.30–12.00
Kontakt: Lesní kolonie 245, 373 82 Včelná
tel.: +420 606 787 759, info@chlebasesoli.cz
www.chlebasesoli.cz
www.facebook.com/
Chleba-se-sol%C3%AD-439001676847852
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Pražená káva

Výrobce: Gesha s. r. o.,
sociální podnik
Popis: Pan Tichánek
založil v Plavu
u Českých Budějovic
malou pražírnu kávy,
sociální podnik. Kávu
zde praží v menším
množství tak, aby byla
vždy čerstvá. V nabídce
mají kávy pocházející
z různých zemí světa. Originální intenzitou pra
žení a zpracováním různých druhů vzniká široká
škála chutí a vůní. Milovník kávy si zaručeně
vybere.
Kde lze koupit: Plav 39, 370 07 Plav, e-shop na
vlastním webu
po: 14.30–17.30, čt: 9.00–14.00
Kontakt: Plav 39, 370 07 Plav
tel.: +420 602 432 223, info@kavaloka.cz
www.kavaloka.cz

26

Dekorativní
a užitková keramika

Výrobce: Jana Táboříková
Popis: Originální dekorativní a užitková kera
mika do domu i do zahrady. Hrnečky, čajové kon
vice, pítka pro ptáky, zahradní keramika a mnoho
dalšího je možno si prohlédnout i zakoupit přímo
v atelieru / výstavní galerii / dílně při cyklostezce
v Benešově nad Černou.
Kde lze koupit: Benešov nad Černou 27, 382 82
Kontakt: Benešov nad Černou 27, 382 82
tel.: +420 725 734 078, stokov@seznam.cz,
www.stokov.estranky.cz
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Originální zlatý
i stříbrný šperk

Bylinná mýdla

Výrobce: Mgr. Lucie Tourková, Nové Hrady
Popis: Luxusní mýdla inspirovaná vůní bylinek
z místních zahrádek i novohradských luk příjem
ně harmonizující s vůní bylinek používaných i při
nakládání sýrů. Mýdlovou hmotu doplňuje také
o české vonné silice Salus. Výrobce vytváří vlastní
kombinace vůní.
Kde lze koupit: Náměstí Republiky 42 – SmlsniTo
a náměstí Republiky 46 – Restaurace Pod Radnicí,
373 33 Nové Hrady, Buškův Hamr (Trhové Sviny) aj.
Kontakt: náměstí Republiky 42, 373 33 Nové Hrady
tel.: +420 723 303 517, lucietourkova@yahoo.com
www.facebook.com/SmlsniTo/
Instagram SmlsniTo

Výrobce: Miroslava z Trocnova
Popis: Paní Miroslava dle vkusu zákazníka navrh
ne a na míru vyrobí originální šperk s přírodními
kameny vyrobený za použití tradičních technik,
a materiálů a to ve zcela originálním pojetí.
Kde lze koupit: Borovany
www.souljewellery.cz,
www.fler.cz/souljewellery
Kontakt: tel.: +420 604 725 289,
mirka@souljewellery.cz
www.souljewellery.cz,
www.fler.cz/souljewellery
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Umělecké kovářství
a zámečnictví

Výrobce: Miroslav Tomášek
Popis: Umělecký kovář, pan Tomášek, rád přivítá
ve své nové kovárně zájemce o řemeslo i o jeho
výrobky. Podle přání či potřeby vyrábí různé
svícny, zvonky, číše, kliky, panty, bojové nože,
vinotéky, krbové nářadí, brány, mříže i ploty.
Kde lze koupit: Těšínov 67, Petříkov 37401,
příležitostné trhy v regionu
Kontakt: Těšínov 67, Petříkov 374 01,
tel.: +420 736 688 056, mirda.centrum.cz
www.umelecky-kovar.eu

30

29

Výrobce: LIV – Vojčová Lenka
a Ivana Vazačová
Popis: Malá rodinná firma s láskou a vášní
k pravé italské kuchyni vyrábí mimořádné semo
linové vaječné těstoviny, které dokážou
nadchnout jak odborníky, tak i milovníky
netradičních gurmánských lahůdek a pestrých
chuťových zážitků.
Kde lze koupit: Zborov 99, 373 11 Ledenice,
Kontakt: tel.: +420 776 814 028, +420 724 271 579,
vojcova.l@seznam.cz

Šité obaly, tašky
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Výrobce: doBAGu,
Tereza Vochozková,
Veronika Fráňová
Popis: Paní
Vochozková a Fráňová
z doBAGu šijí v podhůří
Novohradských hor
pomocníky pro nákup
bez obalu a bezplastové
uchovávání potravin.
Originální design jejich
výrobků je podtržen
ručně rytými razítky.
Kde lze koupit:
www.dobagu.cz, místní trhy
Kontakt: Olešnice 268,
37331 Olešnice,
tel.: +420 607 240 718,
+420 732 638 116,
info@dobagu.cz, www.facebook.com/dobagu.cz
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Originální obrazy

Domácí semolinové
těstoviny s bylinkami
a kořením

Certifikovaná
přírodní zahrada
Herbarium

Informační centra
Informační centrum Borovany
Žižkovo nám. 1 - přízemí zámku, 373 12 Borovany
Tel.: 387 001 356
E-mail: info@borovany-cb.cz
www.borovansko.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

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 Pohorská Ves
382 83 Pohorská Ves 31
Tel.: 728 370 556
E-mail: info.p.ves@email.cz
www.pohorskaves.cz
Informační centrum je otevřeno celoročně

Kulturní a informační centrum Trhové Sviny
Žižkovo nám. 40, Trhové Sviny 374 01
Tel.: 386 301 488
E-mail: kic@tsviny.cz
www.tsviny.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

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 Velešín
nám. J. V. Kamarýta 89, 382 32 Velešín
Tel.: 776 025 710
E-mail: infocentrum@velesin.cz
www.kicvelesin.cz
Informační centrum je otevřeno celoročně

Výrobce: Alena Krejčí
Popis: Zakládání bylinných, zeleninových a jed
lých zahrad a přirozená péče o ně bez chemie,
kurzy na výrobu přírodních prostředků pro ochra
nu a výživu rostlin – výluhy, zákvasy, biouhel,
bylinkové poznávací vycházky a kurzy, výroba
čajů, mastí, koření, esencí, tinktur.
Kde lze koupit: Herbárium Šejby, Horní
Stropnice (po domluvě)
Kontakt: Herbarium Šejby, Horní Stropnice
tel.: +420 704 291 460, herbarium.marja@gmail.com
www.herbarium-sejby.net

Výrobce: Kateřina Ašenbrennerová,
Atelier K.AŠE
Popis: „Všechny ty obrázky jsou nalezené. Nic nového nevymýšlím.
Jen obkresluji. Ty obrázky jsou všude kolem nás. V popraskaných
omítkách... v šeru zahrady... na okrajích kaluže... A pak je vymalovávám.
Jsou to vlastně takové omalovánky nalezených obrázků a příběhů.“
Kde se dá koupit:
V ateliéru na adrese Hůrka č. 40, Nová Ves u ČB (po telefonické domluvě)
www.fler.cz/atelier-k-ase

N

e každý musí být obdivovatel skřetů, démo
nů či jiných hrůzu budících masek. Zvláště
děti mohou dávat přednost exotickým šel
mám, hrochům, velbloudům či jen nám dobře zná
mým hospodářským zvířatům a domácím mazlíč
kům. A navíc, každý rok je na takových místech
možno obdivovat mnoho nového, tedy nedávno
narozená mláďata.

ŘÍMOVSKÁ HOSPODA
Římov, náměstí J. Gurreho 25

polední menu - česká i zahraniční kuchyně
salonek (40 míst), sál s barem (100 míst)
rodinné oslavy, meeting
venkovní posezení, točená zmrzlina

Otevřeno
denně
10.00-22.00

Provozovatel: Michal Šilhan, tel. 777 089708

VEŘEJNÉ TÁBOŘIŠTĚ
KEMP HAMR
»
»
»
»

Stání pro karavany i stany
Možnost koupání, vhodné i pro děti
Občerstvení
Turistická i cyklotrasa

Otevírací doba:
Červen, září – víkendy a podle počasí
Červenec–srpen – 9.00–22.00
Ceník na www.rimov.cz
Provozovatel: Michal Šilhan, tel. 777 089 708

2,5 km
od Římova

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

Kam za zvířátky?

Kontakt: Hůrka 40, 370 06 Nová Ves u ČB,
tel.: +420 774 345 785, k.ase@centrum.cz
www.facebook.com/katerina.asenbrennerova

»
»
»
»

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

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 již
ním, se nachází rozsáhlý areál Safari resort,
který vám nabídne možnost sledovat více jak
200 zvířat 20 druhů v jejich přirozeném pro
středí. Nejedná se tedy o druhy převážně exo
tické jako v případě ZOO Dvorec, ale pravdou
je, že takový bizon, klokan, pštros nebo vel
bloud exotikou také zavání. Kromě nich však
můžete potkat také jeleny, daňky, kozy, prasata
či osly a to vše díky otevřeným terénní vozům,
které vás zavezou přímo do obory za zvířaty.

Safari resort však nespoléhá jen na náhodné
návštěvníky obory, ale snaží se prostředí areálu vy
užívat pro řadu kulturních, společenských 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
výrobků. Podrobné informace najdete na: www.
borovanskymlyn.cz.

Jiří Guth-Jarkovský
o tom, jak je důležité se na
výlet dobře připravit.
„Kamkoli kroky svoje obrátíme, do blízka či do
dáli, vždy se na cestu náležitě připravme. Kdo
chce s rozkoší a s prospěchem cestovati, tomu
jest připraviti nejen tělo příslušným cvikem, ale
i ducha pro příští prožitky, které jsou tím větší,
čím větší předcházela příprava studiem
map i dotyčných knih.“
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Svinenské čtení: přijíždí
Lednická i Palán

P

ět dní, pět autorů. Trhové Sviny budou i letos
v létě na jeden týden centrem české literatu
ry. Na jih Čech přijede jedna z nejrespektova
nějších autorek současnosti Karin Lednická, která
ohromila románovou kronikou Šikmý kostel.
Čtenáři nešetří superlativy: v recenzích její knihy
Týden literatury
v Trhových Svinech

Svinenské čtení 2022 p

Úterý 26. 7.

Pondělí 25. 7.

– Jiří Březina –

– Aleš Palán –

spisovatel a publicista, autor knižních hitů
Raději zešílet v divočině a Jako v nebi,
jenže jinak

Místo konání: stará fara

Středa 27. 7.

– Jana Poncarová –

držitel Ceny Jiřího Marka
za nejlepší českou detektivku

držitelka České knihy za román Eugenie:
Příběh české hoteliérky

Místo konání:
u Velkého rybníka

Místo konání:
Buškův hamr

Autorská čtení
Besedy
Autogramiády
Začátek vždy
v 18:00 hodin
Čtvrtek 28. 7.

Pátek 29. 7.

– Karin Lednická –

– Petra Klabouchová –

autorka českého bestselleru
Šikmý kostel

Místo konání:
kostel Nejsvětější Trojice

spisovatelka na cestách mezi Českem,
Itálií a USA, naposledy ohromila
románem Prameny Vltavy

Místo konání: u kostela
Nanebevzetí Panny Marie

Stará fara: Husova 166, Trhové Sviny
Buškův Hamr: T. Sviny 332, 374 01
Kostel Nejsvětější Trojice u Trhových Svinů: T. Sviny

Pořádá město Trhové Sviny

Velký rybník: Za městem, směr Nové Hrady
Kostel Nanebevzetí Panny Marie: Kostelní ul., Trhové Sviny

řadí k nejlepším románům posledního desetiletí.
Lednická v nich mapuje dlouhé dvacáté století
v oblasti, jejíž historie je zahalená dýmem továr
ních komínů a pohřbená pod tunami uhlí – pátrá
po osudech na pomezí Česka a Polska.
Nepřijíždí sama. Trhové Sviny má v diáři
v týdnu od 25. do 29. července Aleš Palán, publicis
ta a spisovatel, který se v posledních letech věnuje
rozhovorům s lidmi, kteří nebývají často v hledáč
ku novinářů – například šumavským samotářům.
Za sérii knižních rozhovorů s názvem Jako v nebi,
jenže jinak získal prestižní ocenění Magnesia
Litera. Ceny za nejlepší detektivky sbírá Jiří Bře
zina – spisovatel z Českých Budějovic – nedávno
vydal román Mizení, kde se dotýká rasové nená
visti a obchodu s lidmi.
Svinenskému čtení tentokrát budou vládnout
ženy: v pětici autorů jsou zastoupeny třemi jmény.
Vedle Karin Lednické bude v Trhových Svinech
číst a besedovat Jana Poncarová, držitelka České
knihy za román Eugenie: Příběh české hoteliérky,
a Petra Klabouchová, spisovatelka na cestách mezi
Českem, Itálií a USA, která před Vánocemi dobyla
knižní pulty románem Prameny Vltavy. Průvod
cem Svinenského čtení bude stejně jako loni spi
sovatel Jan Štifter. Akci pořádá kulturní a infor
mační centrum v Trhových Svinech. Na programu
jsou vždy autorská čtení, besedy a autogramiády.
Začátek je denně v 18 hodin.

Hácha letos jubiluje,
připomene ho konference
Přesně sto padesát let uplyne od narození jihočeského prezidenta Emila Háchy.
Jeho rodné Trhové Sviny si událost připomenou konferencí. Koná se ve středu
15. června a její součástí by mělo být také divadelní představení s názvem Emil čili
O Háchovi.

E

mil Hácha ve svinenské
paměti. Hácha školák:
premiant, nebo uličník?
Zásluhy i sporné momenty
v životě Emila Háchy. To jsou
jen některé z přednášek, které
rozproudí diskusi o osobnos
ti a odkazu českého právníka
a politika. Na svět přišel 12. čer
vence 1872 ve svinenské ulici Nové
Město. Událost tam dnes zmiňuje
pamětní deska a busta.
Trhové Sviny se hrdě hlásí k Háchovu odka
zu, účastní se pietních akcí a podporují publika
ce, které přispívají jeho rehabilitaci a odstraňo
vání nánosů komunistické propagandy. Jedním
z momentů, které mají otevírat debatu, je letoš
ní konference. Sejdou se na ní přední odborní
ci na osobnost Emila Háchy, promluví tu předse
da Společnosti JUDr. Emila Háchy Josef Tomeš,
ředitel svinenského gymnázia František Slípka
nebo Helena Benešová, autorka háchovské výsta
vy ve zdejším kulturním a informačním centru.
Vystoupí také archivář Jiří Cukr nebo publicista
Radek Gális, který zacelil bílé místo v řadě prezi
dentských poštovní známek.

Město Trhové Sviny pozva
lo také pražské Divadlo 21, které
by tu mělo 14. nebo 15. června
sehrát hru Emil čili O Háchovi.
Autor scénáře Tomáš Jarkovský
na konferenci zmíní, co o sobě
říká divadelní prezident a jak
vzdálený je skutečnému předobra
zu. Konference zve všechny zájem
ce o historii českého 20. století, pořada
telem je Kulturní a informační centrum Trhové
Sviny.
Jan Štifter

Kulturní akce NOVOHRADSKO–DOUDLEBSKO
Název akce

Datum
konání

Hodina
začátku

Místo konání

Pořadatel, kontakt

KVĚTEN
Taneční soutěž Novohradská číše, 42. roč.
1. Farní a orelský ples v Jílovicích
Bára Hrzánová + Bachtale Apsa
Svinenské výšlapy 13 km, 20 km
Olešnice – U kapličky Panny Marie Sněžné
(Kostelík)
Pietní akt u pomníku plk. Vojtěcha Smolíka
Jarní pouť – Nalezení sv. Kříže
Májová oslava
Koncert Michaely Koudelkové
(zobcová flétna, klavír)
Fatimský den
Výlet na Doppler s průvodcem M. Koželuhem
Výstup Hradiště
Aleš Voráček a hosté
Divadelní Trocnovské slavnosti
(Lockdown – ŽAS Homole)

7. 5. 2022
7. 5. 2022
7. 5. 2022
7. 5. 2022
7. 5. 2022

Rallye Č. Krumlov
Lazebnický den
Zahradní slavnost s kapelou Melodikum
a barokním ohňostrojem
Běhy v Dolním Dvořišti
Dvojkolodění
Setkání rodáků ve Štiptoni
Tvůrčí dílny – malování na kamínky
Den podpory aneb vliv člověka na život zvířat
80 let od atentátu na Heydricha „Doba temna,
doba strachu, doba hrdinů“
Magiccup

Fotbalové hřiště Malonty

Dolní Dvořiště
Orel jednota Jílovice, www.obecjilovice.cz
Město Nové Hrady, www.kicnovehrady.cz
Společnost Rožmberk o. p. s., cerna@rozmberk.org, tel.: 602 471 653
ZOO Dvorec, www.zoodvorec.cz
J. Svobodová, SVH Horní Dvořiště,
KVH Chodov, tel.: 723 985 677
TJ Hraničář Malonty, tel.: 605 417 229, www.obecmalonty.cz

Dětské rybářské závody

28. 5. 2022

6.30

Rybník Parčák a Parčáček Ledenice

MO ČRS Ledenice, Libor Liška, tel.: 607 227 965

2. 6. 2022
3. 6. 2022
3. 6. 2022
4. 6. 2022
4. 6. 2022
4. 6. 2022
4. 6. 2022
5. 6. 2022
10. 6. 2022

19.00
15.30
15.00
9.00
19.00
9.00
12.00–24.00
8.00
10.00

Pohoří na Šumavě
Kap Café, Kaplice
Buškův hamr
Památník Jana Žižky z Trocnova (Trocnov)
Sál kina ve Velešíně
Kantůrkovec Velešín
Hasičské hřiště Benešov nad Černou
rybník Sedlákovec Nové Hrady
Kaplice, Masná ulice

Bucherser Heimat Verein, www.bucherser-heimat-verein.at
J. Svobodová, tel.: 723 985 677
Domeček, středisko Husitské diakonie, www.domecek.org
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích; www.muzeumcb.cz
KIC města Velešín www.kicvelesin.cz
SPMV z.s., www.velesinpratele.cz
Obec Benešov nad Černou, www.benesovnc.cz
ČRS N. Hrady
J. Svobodová, tel.: 723 985 677

10. 6. 2022
11. 6. 2022

18.00

Kaple betlémská Besednice
Besednice – areál koupaliště

NO CČSH , tel.: 773 557 979, www.husuvdum.cz
www.behnakohout.cz

10.00

Hotel Máj, Nové Hrady
KD Jílovice
Sál kina ve Velešíně
KIC Trhové Sviny
Olešnice

Město a KIC N. Hrady, 602 150 208, 386 362 195, www.kicnovehrady.cz
Orel jednota Jílovice, www.obecjilovice.cz
KIC města Velešín, www.kicvelesin.cz
KIC Trhové Sviny, kic@tsviny.cz, tel.: 386 301 488
Římskokatolická farnost

Bude upřesněno
8. 5. 2022
8. 5. 2022
17.00
12. 5. 2022
18.00

Besednice – Náměstí
Poutní areál kostela sv. Ducha v Římově
Pohoří na Šumavě
Rezidence Nové Hrady

Městys Besednice, www.besednice.cz
Slavná jarní pouť, www.rimov.cz, www.farnostrimov.cz
Bucherser Heimat Verein, www.bucherser-heimat-verein.at
ZUŠ F. Pišingera T. Sviny

13. 5. 2022
14. 5. 2022
14. 5. 2022
15. 5. 2022
20. 5. 2022

Poutní kostel Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě
Sraz v Trhových Svinech
Hradištský vrch
Malovaný sál / Klášter Borovany
Památník Jana Žižky z Trocnova
(Trocnov, 373 12 Borovany)

ŘKF Dobrá Voda, 386 301 322, 603 857 888
CKA Trhové Sviny, Nábřeží Svatopluka Čecha 664, tel.: 603 962 565
www.ikaplice.cz, (p. Lukš Libor)
Město Borovany, www.borovansko.cz, @borovany
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
(www.muzeumcb.cz / www.facebook.com/jihoceskemuzeum )

20.–21. 5. 2022 Dle pořadatelů
21. 5. 2022
13.00
21. 5. 2022
20.00

Trasy dle programu
Kantůrkovec Velešín
Stodola v Podzámčí / Klášter Borovany

ÚAMK – ČK motosport s, r. o, Info@rallyekrumlov.cz
SPMV, z. s., www.velesinpratele.cz
Město Borovany, www.borovansko.cz

21. 5. 2022
21. 5. 2022
21. 5. 2022
21. 5. 2022
21.–22. 5. 2022
27.–28. 5. 2022

Jílovice na Vesce
Štiptoň u kapličky
Kovárna N. Hrady
ZOO Dvorec
Kap Café Kaplice

20.00
8.00–10.00
16.30 odchod od
kostela

17.00

17.00
20.30

8.00
9.00

10.00
27. 5. od 11.00 po celý
den, 28. 5. po celý den

27.–29. 5. 2022

ČERVEN
Letní koncert
Výtvarná dílna malířky Petry Haisové Dvořákové
Dětský den
Dětský den na Trocnově
„Osm EUR na hodinu“ divadelní představení
Den řemesel
Horalské hry v Novohradských horách
Dětské rybářské závody II. kolo
Masná žije – sousedská uliční slavnost s živou
hudbou a divadlem
Noc kostelů
Běh na Kohout
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Název akce
Letní festival regionu Pomalší
Slavnostní zahájení „Roku s loutkou“
Pivní slavnost k sedmému výročí otevření
pivovaru JÍLOVICE
Vohradník fest
Myslivecký den
Výlet s Janem Štirfrem stezkou Trhové Sviny
zbožné a hříšné
Poutní mše sv. Svatá Trojice
Komentovaná procházka městem s J. Štiftrem
Fatimský den
Konference Hácha a divadelní představení.
K výročí 150 let narození JUDr. Emila Háchy
Loutkové divadlo pro děti
Divadelní Trocnovské slavnosti (Na správné
adrese – J. K. Tyl)
10. Den ochrany přírody, myslivosti, rybářství
a včelařství – Memoriál Ing. Ľudovíta Kasana
Taneční večer na Buškově hamru
Pivní slavnosti
O pohár starostky obce
Petříkovské Veselení – Petříkovská kapela
Oslava slunovratu
Benefiční akce Římovský běh pro úsměv
Extremia
Poutní mše sv. Lhotka
Komentovaná procházka městem s J. Štiftrem
Rybářské závody – dětské
23. ročník turnaje v malé kopané O pohár
starostky obce Jílovice
Family Fest – vystoupení hudebních skupin
Tvůrčí dílny v kovárně – práce se železem
Zoohrátky nejenom se zvířátky
Pouť sv. Petra a Pavla
100 let fotbalu
Svatojanské slavnosti - Mini soutěže, hledání
pokladu, lampíony, ohýnek,buřty…
Hurá prázdniny
Po stopách kněze Petra z Prahy do Orvieta

Datum
konání

Hodina
začátku

Místo konání

11. 6. 2022
11. 6. 2022
11. 6. 2022

10.00
14.00
13.00

Historické náměstí Velešín
Areál kláštera
Jílovice, pivovar

11.6. 2022
11.nebo 18. 6.
2022
11. 6. 2022

15.00
13.00

Ohrazení – hřiště SDH
Hřiště Meziříčí
Trhové Sviny

12. 6. 2022
10.30
13. 6. 2022
18.00
13. 6. 2022
17.00
14–15. 6. 2022

Kostel Nejsvětější Trojice
Trhové Sviny
Poutní kostel Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě
Kulturní dům Trhové Sviny

16. 6. 2022
17. 6. 2022

18.00
20.30

18. 6. 2022

14.00

Bude upřesněno
Památník Jana Žižky z Trocnova (Trocnov, 373 12
Borovany)
Zámecký park Nové Hrady

18. 6. 2022
18. 6. 2022
18. 6. 2022
18. 6. 2022
18. 6. 2022
18. 6. 2022
24. 6. 2022
25. 6. 2022
25. 6. 2022
25. 6. 2022
25. 6. 2022

19.00
16.00

25. 6. 2022
25. 6. 2022
25. 6. 2022
26. 6. 2022
26. 6. 2022
26. 6. 2022

20.00
20.00
18.30
16.00
9.00

10.00

19.00

30. 6. 2022
červen

Buškův hamr
Park
Hasičské hřiště Benešov nad Černou
Petříkov před školou
Pohoří na Šumavě
Běžecké trasy kolem Římova a v areálu hřiště TJ Sokol
Kap Café, Kaplice, dvorek
Lhotka
KIC Trhové Sviny
Rybník Čerňák
Jílovice, hřiště u vodárny
Vidov
Kovárna N. Hrady
ZOO Dvorec
Klášter Božího Milosrdenství N. Hrady
Kaplice
Velký rybník - T.Sviny

Pořadatel, kontakt
KIC města Velešín www.kicvelesin.cz, SPMV www.velesinpratele.cz, SDH Velešín
Město Borovany, www.borovansko.cz
Jan Wünsch
www.pivovarjilovice.cz
Jaroslav Dvořák, tel.: 602 480 389
MS, Malonty, Meziříčí, www.obecmalonty.cz
CKA Trhové Sviny, Nábřeží Svatopluka Čecha 664,
tel:.603 962 565
Římskokatolická farnost
KIC Trhové Sviny, kic@tsviny.cz, tel.: 386 301 488
ŘKF Dobrá Voda, tel.: 386 301 322; 603 857 888
KIC Trhové Sviny, kic@tsviny.cz, tel.: 386 301 488
KIC Trhové Sviny, kic@tsviny.cz, tel.: 386 301 488
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
www.muzeumcb.cz, www.facebook.com/jihoceskemuzeum
Cech sv. Huberta, MS N. Hrady, ČSOP N. Hrady, ČSV N. Hrady a T. Sviny,
Veselá muzika, KRS ČB
Domeček, středisko Husitské diakonie, www.domecek.org
Obec Kamenný Újezd
SDH Benešov nad Černou, www.sdhbnc.estranky.cz
Obec Petříkov
Bucherser Heimat Verein, www.bucherser-heimat-verein.at
www.rimov.cz
J. Svobodová, tel.: 723 985 677
Římskokatolická farnost
KIC Trhové Sviny, kic@tsviny.cz, tel.: 386 301 488
Obec Petříkov
TJ Jílovice, www.obecjilovice.cz

Buškův hamr
odchod ze Žižkova náměstí

Obec Vidov
Společnost Rožumberk, o. p. s., cerna@rozmberk.org; tel.: 602 471 653
ZOO Dvorec, www.zoodvorec.cz
Římskokatolická farnost
p. Lukš Libor
KIC Trhové Sviny, kic@tsviny.cz,
tel.: 386 301 488
KD Trhové Sviny, Sídliště 710, tel.: 386 322 930
KIC Trhové Sviny, kic@tsviny.cz, tel.: 386 301 488

Bývalý svazarm v Benešově nad Černou
Památník Jana Žižky z Trocnova (Trocnov, 373 12
Borovany)
Kap Café, Kaplice, dvorek
Městský park Kaplice
Buškův hamr
Nové Hrady, Zevlův mlýn
Poutní areál kostela sv.Ducha v Římově
Nové Hrady, Jánská louka
Hřiště TJ Nové Hrady

Obec Benešov nad Černou, www.benesovnc.cz
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
(www.muzeumcb.cz, www.facebook.com/jihoceskemuzeum)
J. Svobodová, tel.: 723 985 677
www.ikaplice.cz, KIC Kaplice
Domeček, středisko Husitské diakonie, www.domecek.org
Zevlův mlýn
Slavná letní pouť, program po celý den, www.rimov.cz, www.farnostrimov.cz
KIC N. Hrady, kic@novehrady.cz, tel.: 602 150 208, 386 362 195
TJ N. Hrady

ČERVENEC
Kino na kolečkách
Divadelní Trocnovské slavnosti
(Saturnin - MAREDIV)
Hudební kroužek
Sucháč fest
Koncert skupiny KredenCZ
„Folkové zevlování“ – I. Jahelka, Nezmaři, Poutníci
Letní pouť – navštívení Panny Marie
Letní filmová promítání bratří Čadíků
Večer s Mílou Šobrem

1. 7. 2022
1. 7. 2022
1. 7. 2022
2. 7. 2022
2. 7. 2022
2. 7. 2022
3. 7. 2022
3.–6. 7. 2022
4. 7. 2022

18.30
15.30
19.00

Památka Jana Husa
Slavnost u Zvoničky

5. 7. 2022
5. 7. 2022

17.00

Kaple betlémská Besednice
U zvoničky

NO CČSH , tel.: 773 557 979, www.husuvdum.cz
Netřebice

Loutkové divadlo pro děti
Divadelní představení Hodina duchů
Koncert open air, Kapela ARGEMA
Studio dell arte – Sněhurka
Hroší narozeniny
Fotbalový turnaj o pohár starostky městyse
Pouťová zábava
ITA Country Cup Lukostřelecký turnaj Letní
zábava / Tombola / Drinkybar / večer hraje
Fontanela Live
Borůvkobraní
Dechovkový minifestival v Kramolíně
Besednická pouť
Poutní mše svatá
Fatimský den
Borůvková pohádková středa
SDH Ledenice Ledenický speciál
Pytlácký flám a rocková zábava KREDENCZ
v Šalmanovicích
Dřevorubecké slavnosti
Pouťová zábava
Memoriál Vratislava Nováka
Hasičská soutěž v Byňově
Tvůrčí dílny v kovárně – práce se železem,
Nohejbalový turnaj dvojic
BEACH volejbal trojky, XIV. ročník turnaje
trojic v plážovém volejbale o pohár starosty obce
Hadí den
Grosberg Summer Fest
Koncert skupiny Nezmaři
Loutkové divadlo pro děti
Hudební festival Jihočeské Nové Hrady
a houslista Jaroslavem Svěcený
Divadelní Trocnovské slavnosti
(Světáci – J. K. Tyl)
Zlatý skořápky
„Rockové zevlování“
Omlenické slavnosti
Koncert – Babouci
Totál Vokál – koncert

7. 7. 2022
7. 7. 2022
8. 7. 2022
8. 7. 2022
9. 7. 2022
9. 7. 2022
9. 7. 2022
9. 7. 2022

18.00
20.00
20.00
17.00
13.00
9.00
21.00

Bude upřesněno
hradní nádvoří Nové Hrady
Nové Hrady, náměstí
Kap Café, Kaplice, dvorek
ZOO Dvorec
Besednice – školní hřiště
Besednice – sál restaurace „U Martínka“
Sportovní areál TJ Sokol Římov

KIC Trhové Sviny , kic@tsviny.cz, tel.: 386 301 488
KIC N. Hrady, tel.: 386 362 195, www.kicnovehrady.cz
KIC N. Hrady, kic@novehrady.cz, tel.: 602 150 208, 386 362 195
J. Svobodová, tel.: 723 985 677
ZOO Dvorec, www.zoodvorec.cz,
SDH Besednice, www.besednice.cz
Restaurace „U Martínka“
TJ Sokol Římov

9.–10. 7. 2022
9. 7. 2022
10. 7. 2022
10. 7. 2022
13. 7. 2022
13. 7. 2022
16. 7. 2022
16. 7. 2022

Celodenní akce
13.00

14.00

Klášter Borovany
Kramolín, u hasičské zbrojnice
Besednice – Náměstí
Besednice – Kostel sv. Prokopa
Poutní kostel Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě
Klášter Borovany, Borůvková zahrada
Ledenice u rybníka Lazna
Šalmanovice, hřiště

16. 7. 2022
16. 7. 2022
16. 7. 2022
16. 7. 2022
16. 7. 2022
16. 7. 2022
16. 7. 2022

11.00
20.00
13.00

Hojná Voda
Klášter Borovany, Stodola v Podzámčí
Besednice – školní hřiště

9.00

Kovárna N. Hrady
Plav u jezu
Sportovní areál TJ Sokol Římov

16. 7. 2022
16. 7. 2022
17. 7. 2022
21. 7. 2022
21.–27. 7. 2022

14.00
19.00
18.00
20.00

22. 7. 2022

20.30

22. 7. 2022
23. 7. 2022
23. 7. 2022
23. 7. 2022
23. 7. 2022

18.30
18.00
14.00
14.00

Památník Jana Žižky z Trocnova (Trocnov, 373 12
Borovany)
Kap Café, Kaplice, dvorek
Nové Hrady, Zevlův mlýn
Omlenička hřiště
Park
Klášter Borovany, Stodola v Podzámčí

Město Borovany, www.borovansko.cz, @borovany
Kapela Kramolínka, www.obecjilovice.cz
www.besednice.cz
Římskokatolická farnost Besednice, www.besednice.cz
ŘKF Dobrá Voda, tel.: 386 301 322; 603 857 888
Město Borovany, www.borovansko.cz, @borovany
SDH Ledenice, Matouš Janovský, tel.: 725 797 414
MS Šalmanovice
www.salmanovice.cz
Obec Horní Stropnice
Město Borovany, www.borovansko.cz, @borovany
SDH Besednice, www.besednice.cz
SDH Byňov
Společnost Rožmberk o.p.s., cerna@rozmberk.org; tel.: 602 471 653
www.hbc.plav.cz
Summer Afterpárty včetně drinkybaru / noční Retro Disco
www.rimov.cz
ZOO Dvorec, www.zoodvorec.cz
Grosberg Teufel’s, z. s.
Domeček, středisko Husitské diakonie
KIC Trhové Sviny, kic@tsviny.cz, tel.: 386 301 488
Město a KIC N. Hrady, kic@novehrady.cz, tel.: 602 150 208, 386 362 195,
www.kicnovehrady.cz
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (www.muzeumcb.cz,
www.facebook.com/jihoceskemuzeum)
J. Svobodová, tel.: 723 985 677
Zevlův mlýn
Obec Omlenice, www.omlenice.cz, www.facebook.com/Obec.Omlenice/
Obec Kamenný Újezd a Baráčníci
Město Borovany, www.borovansko.cz

25.–29. 7. 2022
29. 7. 2022
29. 7. 2022
30. 7. 2022

18.00
20.00
20.00
20.00

Místa čtení budou upřesněna
Jílovice, náves Kuželna
Besednice-areál koupaliště
Jílovice, náves Kuželna

KIC Trhové Sviny, kic@tsviny.cz, tel. 386 301 488
SDH Jílovice, www.obecjilovice.cz
Městys Besednice, www.besednice.cz
Obec Jílovice, www.obecjilovice.cz

Svinenské čtení – SVČ
Pouťová zábava v Jílovicích
Taneční zábava – kapela HEY APPLE
Posezení s country hudbou v Jílovicích

20.30

21.45

11.00
17.00
17.00

ZOO Dvorec
Jánská louka Nové Hrady
Buškův hamr
Bude upřesněno
Nové Hrady, Dobrá Voda, T. Sviny, Altweitra
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Název akce

Datum
konání

Bělcup
Vojenská akce na Trocnově

30. 7. 2022
30. 7. 2022

Obecní slavnost s vystoupením kapely Babouci
Rock na plovárně
Memoriál Josefa Chýleho a volejbalový turnaj
Římovský fotbalový turnaj
Pouť v Jílovicích a posezení při dechovce

30. 7. 2022
30. 7. 2022
30. 7. 2022
30. 7. 2022
31. 7. 2022

Svatojakubská pouť
Koncert v barvách Semaforu
Pouťová zábava

31. 7. 2022
31. 7. 2022
31. 7. 2022

Hodina
začátku

Místo konání

Pořadatel, kontakt

8.00
bude upřesněno na
www.muzeumcb.cz
14.00
17.00

Hřiště Bělá
Památník Jana Žižky z Trocnova (Trocnov, 373 12
Borovany)
Besednice – areál koupaliště
Koupaliště Velešín
Benešov nad Černou fotbalové hřiště a kurty
Sportovní areál TJ Sokol Římov

9.00

Jílovice

Obec Malonty – osadní výbor Bělá, www.obecmalonty.cz
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (www.muzeumcb.cz,
www.facebook.com/jihoceskemuzeum)
Městys Besednice, www.besednice.cz
KIC města Velešín, www.kicvelesin.cz
TJ Sokol Benešov nad Černou, vencakuchtik@seznam.cz
TJ Sokol Římov, www.rimov.cz
Obec Jílovice, www.obecjilovice.cz

19.00
16.00

Náměstí Benešov nad Černou
Buškův hamr
Kulturní dům Věžovatá Pláně

Obec Benešov nad Černou, www.benesovnc.cz
Domeček, středisko Husitské diakonie
SDH Věžovatá Pláně

Bude upřesněno
Klášter Borovany, Stodola v Podzámčí
Kap Café, Kaplice, dvorek
Rezidence – Barokní sál
Plav u jezu
Sportovní areál TJ Sokol Římov

KIC Trhové Sviny, kic@tsviny.cz, tel.: 386 301 488
Město Borovany, www.borovansko.cz, @borovany
J. Svobodová, tel.: 723985677
ZUŠ F. Pišingera T. Sviny, Procházky uměním, JčF, Reart
obec@plav.cz
TJ Sokol Římov, www.rimov.cz

KIC Trhové Sviny
Kaplice – nádraží
Kramolín, u hasičské zbrojnice
Klášter Borovany, Stodola v Podzámčí
ZOO Dvorec
Olešnice
Klášter Borovany, Stodola v Podzámčí
Zámek – divadelní sál
Ledenice – farská zahrada
Bude upřesněno
Nové Hrady, hradní nádvoří
Klášter Borovany, Stodola v Podzámčí
Kostel Nejsvětější Trojice
KD T. Sviny
Památník Jana Žižky z Trocnova
(Trocnov, 373 12 Borovany)
Prostranství před OÚ Římov
KD T.Sviny
Plav u mostů

KIC Trhové Sviny, kic@tsviny.cz, tel.: 386 301 488
Obec Střítež
SDH Kramolín, www.obecjilovice.cz
Město Borovany, www.borovansko.cz
ZOO Dvorec, www.zoodvorec.cz
Římskokatolická farnost
Město Borovany, www.borovansko.cz, @borovany
ZUŠ F. Pišingera T. Sviny, Procházky uměním, JčF, Reart
Městys Ledenice, J. Křížová, tel.: 606 443 518, e-mail: kultura@ledenice.cz
KIC Trhové Sviny, kic@tsviny.cz, tel.: 386 301 488
KIC N. Hrady, kic@novehrady.cz,
tel.: 602 150 208, 386 362 195, www.kicnovehrady.cz
Město Borovany, www.borovansko.cz, @borovany
KIC Trhové Sviny , kic@tsviny.cz, tel.: 386 301 488
KD Trhové Sviny, Sídliště 710, tel.: 386 322 930
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (www.muzeumcb.cz,
www.facebook.com/jihoceskemuzeum)
Obec Římov, www.budweiserova.com, www.rimov.cz
KD Trhové Sviny, Sídliště 710, tel.: 386 322 930
hbc.plav.cz

Kostel sv. Petra a Pavla Nové Hrady
Údolí u Nových Hradů

ZUŠ F. Pišingera T. Sviny, Procházky uměním, JčF, Reart
SDH Údolí u N. Hradů

Sportovní areál Ledenice
Sokolovna Ledenice
Hřiště Meziříčí
Lipnice u kapličky
Buškův hamr
Poutní kostel Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě
Petříkov
Petříkov
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v T. Svinech
Pohoří na Šumavě
Poutní kostel Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě

Stanislav Duda, tel.: č. 606 300 143
SDH Ledenice, Ludmila Kubatová-Pecková, tel.: 728 016 033
Obec Malonty-Meziříčí www.obecmalonty.cz
Lipnice, www.obecjilovice.cz
Domeček, středisko Husitské diakonie, www.domecek.org
ŘKF Dobrá Voda, tel.: 386 301 322; 603 857 888
Obec Petříkov
Obec Petříkov
Římskokatolická farnost
Bucherser Heimat Verein, www.bucherser-heimat-verein.at
ŘKF Dobrá Voda, tel.: 386 301 322; 603 857 888

Park před KD T. Sviny
Klášter Borovany, Stodola v Podzámčí
Nové Hrady, hradní nádvoří

SRPEN
Loutkové divadlo pro děti
Lotrando a Zubejda
Fontanela
Masterclass: Zahajovací koncert
Benátská noc
Beach volejbal dvojky, XII. ročník turnaje
dvojic v plážovém volejbale
Komentovaná procházka městem s J. Štiftrem
Sraz vozů Škoda
Rybářské závody v Kramolíně
Kredenc – taneční zábava
15. výročí ZOO a Světový den lvů
Poutní mše svatá Olešnice
Festival dechových hudeb
Masterclass: Komorní koncert mladých virtuosů
Ledenické pouťové dřevosochání
Loutkové divadlo pro děti
Divadelní představení pro děti „Zvířátka
a loupežníci“, Divadlo Kapsa
Kašpárek v rohlíku
Rak a Rak
Pouťové DISCO
Divadelní Trocnovské slavnosti
(Dívčí válka – J. K. Tyl)
Koncert Ireny Budweiserové s doprovodem
Pouťová zábava
XXV. ročník fotbalového turnaje
„O Plavský putovní pohár“
Masterclass: Závěrečný barokní koncert
Údolské slavnosti a Memoriál údolských
hasičů
Mopedy na hřišti
Pouťová zábava – hraje kapela Zájezd
Turnaj v malé kopané
Lipnické slavnosti
Kovářský den
Fatimský den
Petříkovský triatlon
Taneční zábava (hraje Kredencz)
Poutní mše sv. Trhové Sviny
Jihočeská dechovka s ochutnávka vína
Hlavní pouť

3. 8. 2022
4. 8. 2022
5. 8. 2022
6. 8. 2022
6. 8. 2022
6. 8. 2022

18.00
18.00
18.30

6. 8. 2022
6. 8. 2022
6. 8. 2022
6. 8. 2022
7. 8. 2022
7. 8. 2022
7. 8. 2022
10. 8. 2022
10.–13. 8. 2022
10. 8. 2022
11. 8. 2022

14.00
9.00
8.00
19.00
10.00
11.00

Loutkové divadlo
Poutníci
Divadelní představení pro děti
„Princ Jaromil“, Divadlo Studna
Hudební festival
Hudební festival Karel Valdauf
Rybářské závody – dospělí
Hasičská soutěž O pohár starostky obce
Tvůrčí dílny v kovárně – malování na kamínky
Vidovské léto
Poutní mše sv. Něchov
Divadelní představení pro děti
„Princezna ze mlejna“, Divadlo DIV Praha
Večerní komentovaná procházka městem
s J. Štiftrem
Hrajeto
Princess – Queen Revival
Kaplické slavnosti 2022
Putování po psích stopách
Hradozámecká noc – Venkovská svatba

17. 8. 2022
18. 8. 2022
18. 8. 2022

Smrhovská brázda – 17. ročník
Rybářský den
Tři v háji
Memoriál Jiřího Sládka
Loučení s létem
Pouť Malonty
Loutkové divadlo
XXIV. ročník beachvolejbalového turnaje dvojic

11. 8. 2022
12. 8. 2022
12. 8. 2022
12. 8. 2022
12. 8. 2022
13. 8. 2022
13. 8. 2022

17.00

15.00
13.00
18.00
18.00

19.00
20.30

12.30

13. 8. 2022
13. 8. 2022
13. 8. 2022
13. 8. 2022
13. 8. 2022
13. 8. 2022
13. 8. 2022
13. 8. 2022
13. 8. 2022
13. 8. 2022
14. 8. 2022
14. 8. 2022
14. 8. 2022

9.00
20.00
8.00
13.00
10.00
17.00

9.00
14.00
9.00 pěší pouť ze Šejb
11.00 mše svatá
18.00
20.00
18.00

19. 8. 2022
19.–21. 8. 2022
20. 8. 2022
20. 8. 2022
20. 8. 2022
20. 8. 2022
21. 8. 2022
25. 8. 2022

16.00

11.00
18.00

U řeky
Trhové Sviny
Rybník u Čerňáku
Jílovice, hřiště u vodárny
Kovárna N. Hrady
Vidov
Něchov
Zevlův mlýn u Nových Hradů

26. 8. 2022

20.30

Trhové Sviny

26. 8. 2022
26. 8. 2022
26.– 27. 8. 2022
27. 8. 2022
27. 8.2022

18.30
20.00
15.00
13.00
19.00

Kap Café, Kaplice
Klášter Borovany, Stodola v Podzámčí
Městský park Kaplice
ZOO Dvorec
Státní hrad Nové Hrady

27. 8. 2022
27. 8. 2022
27. 8. 2022
27. 8. 2022
27. 8. 2022
28. 8. 2022
31. 8. 2022
srpen

11.00
14.00
19.00
13.00
14.00

Smrhov u Soběnova
Besednice – u rybníka Loužník
Za budovou kina ve Velešíně
Hasičské hřiště Benešov nad Černou
Mirkovice – hřiště
Malonty – náves, KD
Park před KD T. Sviny
Plav u jezu

KIC Trhové Sviny, kic@tsviny.cz, tel.: 386 301 488
Město Borovany, www.borovansko.cz, @borovany
KIC N. Hrady, kic@novehrady.cz, tel.: 602 150 208, 386 362 195,
www.kicnovehrady.cz
Obec Dolní Dvořiště
KIC Trhové Sviny, kic@tsviny.cz, tel.: 386 301 488
Obec Petříkov
SDH Jílovice a Obec Jílovice, www.obecjilovice.cz
Společnost Rožmberk, o. p. s., cerna@rozmberk.org; tel.: 602 471 653
Obec Vidov
Římskokatolická farnost
KIC N. Hrady, kic@novehrady.cz, tel.: 602 150 208, 386 362 195,
www.kicnovehrady.cz
KIC Trhové Sviny, kic@tsviny.cz,
tel.: 386 301 488
J. Svobodová, tel.: 723 985 677
Město Borovany, www.borovansko.cz, @borovany
KIC Kaplice, www.ikaplice.cz
ZOO Dvorec, www.zoodvorec.cz
tel.: 386 362 135, 724 331 336, www.hrad-novehrady.cz/cs,
www.facebook.com/statnihradnovehrady
J. Šedivý, tel.: +420 731 586 905
Rybářský spolek Besednice, www.besednice.cz
KIC města Velešín, www.kicvelesin.cz
SDH Benešov nad Černou, sdhbnc.estranky.cz
Obec Mirkovice, www.mirkovice.cz
Obec Malonty, tel.: 380 325 120, www.obecmalonty.cz
KIC Trhové Sviny, kic@tsviny.cz, tel.: 386 301 488
www.hbc.plav.cz

Buškův hamr
Nové Hrady, Jánská louka a Hotel Máj

KIC Trhové Sviny , kic@tsviny.cz, tel.: 386 301 488
Agentura Production ve spolupráci s městem Nové Hrady

Jílovice kuželna
Kaplice
Historické náměstí Velešín
Rychnov u Nových Hradů
Klášter Borovany, Stodola v Podzámčí
Kostel Navštívení Panny Marie, Borovany
Kaplice
Buškův hamr

TJ Jílovice, www.obecjilovice.cz
www.ikaplice.cz, p. Lukš Libor
KIC města Velešín, www.kicvelesin.cz
Římskokatolická farnost
Město Borovany, www.borovansko.cz, @borovany
Město Borovany, www.borovansko.cz, @borovany
www.ikaplice.cz, p. Lukš Libor
KIC Trhové Sviny a CKA, kic@tsviny.cz, tel.: 386 301 488

13.00

18.00
9.00

ZÁŘÍ
Hamernický kvíz
3. 9. 2022
Benefiční koncert „Kdo má rád?“/ Dětský den 3. 9. 2022
Srandanohec Jílovice – 3. ročník
Kaplice v pohybu
Velešínská pouť
Poutní mše sv. Rychnov u N. Hradů
Limonádový Joe – divadelní muzikál
Jaroslav Tůma – koncert
Okolo jižních Čech
Loučení s létem
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3. 9. 2022
3. 9. 2022
4. 9. 2022
4. 9. 2022
8. 9. 2022
9. 9. 2022
9. 9. 2022
10. 9. 2022

17.00
11.00 pro děti,
18.00 koncert

10.00
11.00
19.00
19.30
15.00

Název akce

Datum
konání

Hodina
začátku

Místo konání

Taneční zábava Fontanela, Sevens
Trocnovské slavnosti

10. 9. 2022
10. 9. 2022

Doudlebské slavnosti
Dolnodvořišťské slavnosti
Klub lodních modelářů Ledenice – Ledenická
„50“ a Žákovský přebor Jihočeského kraje
Dětská sportovní olympiáda
Pohořská pouť
Fatimský den
Podzimní pouť – povýšení sv. Kříže
Kaplický Ušák 2022
Dětský den na hřišti u vodárny v Jílovicích
Traktoriáda
Zelnobraní - 16.ročník
Koncert (nejen) dechovek, kapela Babouci
Tvůrčí dílny v kovárně – textilní techniky
Trio Karageorgiev
Svatováclavské pečení
Jihočeský kytarový festival (6. ročník)
Střelecký memoriál Václava Papouška
Běh Marunka

10. 9. 2022
10. 9. 2022
14.00
10.–11. 9. 2022 10.00

Hospůdka v Dolní Stropnici
Památník Jana Žižky z Trocnova (Trocnov, 373 12
Borovany)
Doudleby
Fotbalové hřiště
Rybník Lazna

11. 9. 2022
11. 9. 2022
13. 9. 2022
14. 9. 2022
16.–17. 9. 2022
17. 9. 2022
17. 9. 2022
24. 9. 2022
24. 9. 2022
24. 9. 2022
27. 9. 2022
28. 9. 2022
29.9.–2.10.2022
září
září

13.00
10.00
17.00

Sportovní areál Ledenice
Pohoří na Šumavě
Poutní kostel Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě
Poutní areál kostela sv. Ducha
Městský park Kaplice
U vodárny v Jílovicích
Benešov nad Černou
Vidov
Nové Hrady, náměstí
Kovárna N. Hrady
Klášter Borovany, Malovaný sál
Kantůrkovec Velešín
Nové Hrady
Besednice – areál střelnice
Besednice – školní hřiště

1. 10. 2022
1. 10. 2022
2. 10. 2022
7. 10. 2022
8.10.2022
8.10.2022
8.10.2022
13. 10. 2022
14. 10. 2022

10:00

13.00

14.00

Celodenní akce
14.00
18.00
13.00
10.00

Pořadatel, kontakt
Obec Římov, www.rimov.cz
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (www.muzeumcb.cz,
www.facebook.com/jihoceskemuzeum) a město Borovany
Dolní Dvořiště
Jiří Hinterhölz, tel.: 728 334 289,
e-mail: jirihinterholz@seznam.cz
TJ Slavoj Ledenice, Ing. Tereza Fenclová, tel.: 733 603 661
Bucherser Heimat Verein, www.bucherser-heimat-verein.at
ŘKF Dobrá Voda, tel.: 386 301 322, tel.: 603 857 888
Obec Římov, www.rimov.cz, www.farnostrimov.cz
www.ikaplice.cz, KIC Kaplice
TJ Jílovice, www.obecjilovice.cz
Jiří Ottenschläger st., www.kramp.com/shop-cz/cs/i/traktoriada-benesov
Město a KIC N. Hrady, kic@novehrady.cz, tel.: 602 150 208, 386 362 195,
Společnost Rožmberk o.p.s., cerna@rozmberk.org; tel.: 602 471 653
Město Borovany, www.borovansko.cz
SPMV, z. s., www.velesinpratele.cz
ZUŠ F. Pišingera T. Sviny
Myslivecký spolek Besednice, www.besednice.cz
www.marunka.cz

ŘÍJEN
Svinenské výšlapy (stezka zbožné a hříšné 14 km)
Sklářské slavnosti
Den zvířat
Travesti show
Jitrnicobraní
Hody s plody podzimu
Komentovaná procházka městem s J. Štiftrem
Fatimský den
Koncert J. Jedlinského a P. Fischera
/akordeon, housle/
Koncert akordeonistů ZUŠ F. Pišingera
T. Sviny a konzervatoristů z Pardubic
Díkůvzdání
Nezvaný host – Divadlo Spejbla a Hurvínka
Stromy součástí živočišné říše
„Tak já letím“, woman show Anny Polívkové
Hudba v myšlenkách Masarykových
Dětský karneval v Šalmanovicích
Sportovně zábavný večer
Podzimní lovecké slavnosti Karla
Bonaventury II.
Posvícenská zábava
Tradiční Bramborování v kovárně
Pietní akt u pomníku obětem katastrofy
„Na Poříčí“
XXXXI. ročník Setkání heligonkářů

10.00
19.00
10.00
10.00
14.00
17.00

15. 10. 2022

Trhové Sviny
Hojná Voda
ZOO Dvorec
Sál kina ve Velešíně
Borovanský mlýn
Klášter Borovany
KIC Trhové Sviny
Poutní kostel Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě
Nové Hrady
Zámek – divadelní sál
Rezidence Nové Hrady

KIC Trhové Sviny, kic@tsviny.cz, tel.: 386 301 488
Obec Horní Stropnice
ZOO Dvorec, www.zoodvorec.cz
KIC města Velešín www.kicvelesin.cz
Borovanský mlýn, David Stibor
Město Borovany, www.borovansko.cz
KIC Trhové Sviny , kic@tsviny.cz, tel.: 386 301 488
ŘKF Dobrá Voda, tel.: 386 301 322, tel.: 603 857 888
ZUŠ F. Pišingera T. Sviny
ZUŠ F. Pišingera T. Sviny

15. 10. 2022
15. 10. 2022
22. 10. 2022
22. 10. 2022
27. 10. 2022
29. 10. 2022
29. 10. 2022
29. 10. 2022

15.00
15.00
11.00
19.00
18.00
14.00
20.00
10.00

Kaple betlémská Besednice
Kulturní dům Borovany
ZOO Dvorec
Sál kina ve Velešíně
Klášter Borovany, Malovaný sál
Šalmanovice KD
Jílovice, Hostinec u Tomášků
Nádvoří hradu Nové Hrady

29. 10. 2022

16.00

Termín bude
upřesněn
říjen 2022

12.00

KD Věžovatá Pláně
Kovárna N. Hrady
Besednice – hřbitov

NO CČSH, tel.: 773 557 979, www.husuvdum.cz
Město Borovany, www.borovansko.cz
ZOO Dvorec, www.zoodvorec.cz
KIC města Velešín, www.kicvelesin.cz
Město Borovany, www.borovansko.cz
SDH Šalmanovice
TJ Jílovice, www.obecjilovice.cz
tel.: 386 362 135, 724 331 336, www.hrad-novehrady.cz/cs
www.facebook.com/statnihradnovehrady
Obec baráčníků Věžovatá Pláně
Společnost Rožmberk o.p.s., cerna@rozmberk.org; tel.: 602 471 653
Kulturní a zábavní spolek Vltavín, www.besednice.cz

Besednice – sál restaurace „U Martínka“

Kulturní a zábavní spolek Vltavín, www.besednice.cz

Rozsvícení starého hřbitova
Oslava sv. Huberta v Jílovicích
Sv. Hubert v Nových Hradech
Svátek Svatého Martina
Lipnické posvícení
Fantastická žena – divadelní představení
Fatimský den
Košt moravských vín – vinařství Marada
+ cimbálovka
Rozsvícení vánočního stromu, vystoupení dětí
a trh v Jílovicích
Adventní akce na Trocnově

1. 11. 2022
5. 11. 2022
5. 11. 2022
11. 11. 2022
12. 11. 2022
12. 11. 2022
12. 11. 2022
17. 11. 2022

18.00
19.00
10.00
20.00
19.00
17.00
19.00

Starý hřbitov – Trhové Sviny
Jílovice, Hostinec u Tomášků
Kostel sv. Petra a Pavla, KSD Nové Hrady
Klášter Božího Milosrdenství N. Hrady
Lipnice
Sál kina ve Velešíně
Poutní kostel Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě
Taneční sál KD Trhové Sviny

26. 11. 2022

16.30

Jílovice, náves Kuželna

26. 11. 2022

bude upřesněno na
www.muzeumcb.cz

Malé adventní trhy
Pojďte s námi k betlému
Advent začíná
Adventní charitativní trh
Rozsvícení vánočního stromu
Obecní bál v Besednici

26.–27. 11. 2022
27. 11. 2022
27. 11. 2022
27. 11. 2022
30. 11. 2022
listopad

Památník Jana Žižky z Trocnova (Trocnov, 373 12
Borovany)
Penzion Lázničky
Ledenice náměstí
Klášter Borovany
Náměstí J. V. Kamarýta Velešín
Besednice – park u kapličky sv. Jana Nepomuckého
Besednice – sál restaurace „U Martínka“

KIC Trhové Sviny, kic@tsviny.cz, tel.: 386 301 488
MS a HS Jílovice, www.obecjilovice.cz
Cech sv. Huberta
Klášter Božího Milosrdenství N. Hrady
SDH Lipnice, www.obecjilovice.cz
KIC města Velešín, www.kicvelesin.cz
ŘKF Dobrá Voda, tel.: 386 301 322; 603 857 888
KIC Trhové Sviny, kic@tsviny.cz,
tel.: 386 301 488
Obec Jílovice a ZŠ a MŠ Jílovice
www.obecjilovice.cz
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (www.muzeumcb.cz,
www.facebook.com/jihoceskemuzeum)
Penzion Lázničky
Městys Ledenice, J. Křížová, tel.: 606 443 518, e-mail: kultura@ledenice.cz
Město Borovany, www.borovansko.cz, @borovany
KIC města Velešín, www.kicvelesin.cz
Kulturní a zábavní spolek Vltavín, www.besednice.cz
Městys Besednice, www.besednice.cz

Náměstí Benešov nad Černou
Kovárna N. Hrady
Státní hrad N. Hrady

Obec Benešov nad Černou, www.benesovnc.cz
Společnost Rožmberk o. p. s., cerna@rozmberk.org; tel.: 602 471 653
Státní hrad N. Hrady

Penzion Lázničky
Ledenice náměstí
Omlenička sál místního pohostinství
Sál kina ve Velešíně
Kaple betlémská Besednice
Taneční sál KD Trhové Sviny
Státní hrad N. Hrady

Penzion Lázničky
Městys Ledenice, J. Křížová, tel.: 606 443 518, e-mail: kultura@ledenice.cz
Obec Omlenice, www.omlenice.cz, www.facebook.com/Obec.Omlenice/
KIC města Velešín, www.kicvelesin.cz
NO CČSH, tel.: 773 557 979, www.husuvdum.cz
KIC Trhové Sviny, kic@tsviny.cz, tel.: 386 301 488
Státní hrad N. Hrady

Penzion Lázničky
Poutní kostel Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě
TJ Sokol N. Hrady
Kostel sv. Jakuba Většího Benešov nad Černou
Státní hrad N. Hrady

Penzion Lázničky
ŘKF Dobrá Voda, tel.: 386 301 322; 603 857 888
TJ Sokol N. Hrady
Obec Benešov nad Černou, www.benesovnc.cz
Státní hrad N. Hrady

Penzion Lázničky
Místní sál Petříkov
Pohoří na Šumavě
Besednice – u kostela sv. Prokopa
ZOO Dvorec
Hrad Velešín
Pohoří na Šumavě
Sál kina ve Velešíně
Město Trhové Sviny, Náměstí

Penzion Lázničky
ZŠ Petříkov
Bucherser Heimat Verein, www.bucherser-heimat-verein.at
Kulturní a zábavní spolek Vltavín, www.besednice.cz
ZOO Dvorec, www.zoodvorec.cz
SPMV, z. s., www.velesinpratele.cz
Bucherser Heimat Verein, www.bucherser-heimat-verein.at
KIC města Velešín, www.kicvelesin.cz
Ing. Ladislav Kučera; Jiří Steinbauer,
www.sportcentrum-novohradskehory.cz

LISTOPAD

17.00
14.00
14.00
17.00

PROSINEC
Rozsvícení vánočního stromu
Čertovské kování v kovárně
Vánoce u pana správce

1. 12. 2022
3. 12. 2022
3.–4. 12. 2022

Malé adventní trhy
Tradiční ledenický Mikuláš
Mikulášská nadílka
Div. předstvení Háta – Kaktusový květ
Moravská hvězda
Vánoční řemeslný jarmark
Vánoce u pana správce

3.–4. 12. 2022
4. 12. 2022
4. 12. 2022
9. 12. 2022
10. 12. 2022
10. 12. 2022
10.–11. 12. 2022

Malé adventní trhy
Fatimský den
Vánoční koulení
Vánoční koncert a Betlémské světlo
Vánoce u pana správce

10.–11. 12. 2022
13. 12. 2022
17.00
16.–17. 12. 2022
17. 12. 2022
19.00
17.–18. 12. 2022 10.00; 11.00; 13.00;
14.00 a 15.00
17.–18. 12. 2022
17. 12. 2022
18. 12. 2022
15.30
23. 12. 2022
17.00
24. 12. 2022
11.00
26. 12. 2022
10.00
26. 12. 2022
14.00
28. 12. 2022
19.00
31. 12. 2022
13.00

Malé adventní trhy
Dětská besídka ZŠ Petříkov
Adventní koncert
Živý betlém
Vánoce v zoo
Medovina na hradě Velešín
Vánoce v Pohoří
Rockovánoce
Silvestrovský běh

10.00; 11.00; 13.00;
14.00 a 15.00
17.00
14.00
19.00
17.00
13:00
10.00; 11.00; 13.00;
14.00 a 15.00
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Karel Malák
MONTÁŽ A DODÁNÍ INTERIÉROVÝCH ISSO
ŽALUZIÍ, VERTIKÁLNÍCH ŽALUZIÍ A ROLET.

mob.: +420 777 277 100
email: karelmalak@seznam.cz

Rodinná kavárna
s penzionem
v prostorách starobylého
domu v centru Kaplice
• od jara zahrádka v uzavřeném dvorku
• vlastní výroba zákusků i slaných výrobků, výběrová káva
• narozeninové, svatební a jiné dorty na objednávku
• možnost pronájmu na svatby, oslavy, firemní večírky
otevírací doba
pondělí-pátek 8.00 až 20.00
sobota-neděle 14.00 až 18.00
kontakt
+420 723 985 677, email svobodova@kapcafe.cz
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Prodej originálních, kvalitních regionálních
výrobků s certifikátem „opravdu od nás“.
Bohatý výběr pro chuť i pro radost.
Sirupy, džemolády, perníčky, kozí sýry,
jedlé bylinky, čaje, koření, pivo z minipivovarů,
pálenky, likéry, víno, textilní dekorace, užitná
a dekorativní keramika,...

PRODEJ
NÁLNÍCH
GIO
RE
PRODUKTŮ

Benešov nad Černou 127
(vedle obecního úřadu)
Kontakt: v provozní době 601 321 114 a mimo provozní dobu 602 403 370.

Žárská hospůdka
Žár 6
(u autobusové zastávky
směr České Budějovice)

• polední menu

Hospůdka otevřena
od 10.00 do 14.00
Kontakt:
Jindřich Šnokhaus

• česká kuchyně

607 751 362

• rozvoz jídla směrem Olešnice,
Trhové Sviny a Nové Hrady

nabídka menu na FB:
Žárská hospůdka

Penzion a restaurace Hamr
Tereziino údolí 149
Rodinný penzion s restaurací v srdci Tereziina
údolí, skvělý výchozí bod pro všechny výlety do
okolí. Restaurace otevřena od Velikonoc do
konce října. Z našich služeb nabízíme:

ubytování a restauraci s minutkovou
kuchyní

posezení na letní terase

přípravu svatební hostiny či
narozeninové oslavy

přípravu rautu až k Vám domů
Kontakt:

Web:

Monika Šnokhausová
722 148 589
penzionhamr@seznam.cz
www.novehrady-penzionhamr.cz

Apartmán

v Novohradských
horách
nadstandardně vybavené apartmány
na samotě u lesa.

,

Oáza klidu a pohody.
Katastr Hartunkov
v blízkosti turistického
ukazatele Věrtele

kontakt: 602 403 370

EXPOZICE A VÝSTAVY
NOVOHRADSKO–DOUDLEBSKO

Karel Malák

BARVY – LAKY
Omlenická 177
382 41 Kaplice
mob.: +420 777 277 100
email: karelmalak@seznam.cz

Publikace, které vám pomohou
se zorientovat

Doudlebsko – krajina
venkova

To nej…
Novohradsko–Doudlebsko

Samotné Doudlebsko je považováno za významný
jihočeský etnografický subregion, který se vyzna
čuje nejen specifickou historií, ale i původní lido
vou architekturou, zvyklostmi a mentalitou lidí,
kteří jej již od doby raného středověku obývali.
Kniha ve dvanácti kapitolách seznamuje čtenáře
s krajinou, vodními toky, rybníky, přírodními
parky, památkami, historickými cestami, které
tuto oblast protínaly, a s jednotlivými městy a ob
cemi. Stranou nezůstanou ani tipy pro návštěv
níky a nabídka turistických tras jak pro pěší, tak
pro cykloturisty.

Průvodce představuje všechny turistické cíle a ak
tivity (např. muzea, kulturní památky, koupaliště,
rozhledny, půjčovny elektrokol, turistické trasy
a další), které se v oblasti nacházejí, a nezapomíná
ani na zajímavá místa v rakouském příhraničí.
V případě doporučených turistických tras a na
učných stezek jsou uvedeny i odkazy na průběh
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.

Název

Datum konání

Otevírací doba

Místo konání

II. světová válka
+ Anthropoid 80

23. 4.–22. 5. 2022

www.kicvelesin.cz

Náměstí J.V.Kamarýta
+ Jakub Velešín

Stálá expozice Řemesla pod
Novohradskými horami

duben + říjen (víkendy 9.00–17.00
a svátky); květen – září
(út–ne, svátky)

Tvrz Žumberk u Nových
Hradů

Výstava obrazů a maleb tří
autorek

29. 4.–19. 5. 2022

www.rimov.cz

Galerie Římov

Výstava obrazů „Nové
Kompozice – Nové Hrady“,
Václav Benedikt

2. 4.–31. 5. 2022

st, pá–ne vždy
od 10.00–16.00

Nové Hrady,
Galerie Koželužna

České loutkové divadlo
třikrát jinak

4. 4.–13. 5. 2022

www.borovansko.cz

Klášter Borovany

Expozice Plk. Vojtěch Smolík
DFC

1. 5. 2022–30. 9. 2022

po od 10.00–12.00,
jindy po telefonické
dohodě

Besednice – Muzeum
městyse Besednice
– budova radnice

Májová výstava

5. 5.–5. 6. 2022

www.borovansko.cz

Výstavní síň Kláštera
Borovany

Výstava obrazů Z. Kotisové

20. 5–9. 6. 2022

www.rimov.cz

galerie Římov

Výstava obrazů
Petra Haisová Dvořáková

1. 6.–30. 6. 2022

denně 8.00–20.00

Kap Café, Kaplice

Výstava „Čas v umění / Umění
v čase“, výstava českých
a rakouských umělců

4. 6.–31. 7. 2022

červen: st, pá–ne,
10.00–16.00,
červenec: út–ne,
10.00–16.00

Nové Hrady, Galerie
Koželužna

Výstava obrazů a maleb
E. Karmazínové

10. 6–30. 6. 2022

www.rimov.cz

Galerie Římov

Výstava vitráží P. Rožbouta

1. 7–21. 7. 2022

www.rimov.cz

Galerie Římov

Výstava obrazů M. Kubaláka

1. 7.–31. 7. 2022

denně 8.00–20.00

Kap Café, Kaplice

Výstava intermediálních obrazů
J. Reichla

22. 7–11. 8. 2022

www.rimov.cz

Galerie Římov

Výstava obrazů tří malířek
(Linhartová, Broncová
a Stejskalová)

1. 8.–31. 8. 2022

Denně 8.00–20.00

Kap Café, Kaplice

Výstava obrazů „KLIDNÝ
POHYB“, výtvarná skupina
mladých Litevců

5.–31. 8. 2022

út–ne, 10.00–16.00

Nové Hrady, Galerie
Koželužna

Výstava obrazů – mozaiky
I. Budweiserové

12. 8–1. 9. 2022

www.rimov.cz

Galerie Římov

Výstava obrazů Z. Kotisové

1.9.–30. 9. 2022

denně 8.00–20.00

Kap Café, Kaplice

Výstava fotografií Pokroucený
svět, Bohuslav Poles

4.9.–31. 10. 2022

st, pá–ne,
10.00–16.00

Nové Hrady,
Galerie Koželužna

Rouhův betlém

3. 12. 2022–6. 1. 2023

denně 14.00–17.00

Kantůrkovec Velešín

Novohradsko–Doudlebsko: Příběhy, které inspirují
Deset příběhů osobností z turistické oblasti Novohradsko–Doudlebsko, které se
zasloužily 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 znovuzrozením a v současnosti i za
jejich provozem.

Všechny výše představené publikace si lze zakoupit v informačních centrech, jejichž seznam je uveden na straně 13.
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Turistické noviny byly vytvořeny v rámci projektu „Obnova a rozvoj cestovního ruchu v destinaci Novohradsko–Doudlebsko v roce 2022“
realizovaného za přispění prostředků Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora cestovního ruchu.

