
TURISTICKÉ 

NOVINKY                               
LÉTO 2014                        Dobříšsko, Novoknínsko, Střední Povltaví 
Vážení návštěvníci regionu Od Brd k Vltavě. Vítáme vás v krásném kraji na západě lemovaném 

brdskými Hřebeny a na východě řekou Vltavou. Pro letošní turistickou sezonu jsme připravili průvodce 
novinkami v oblasti turistické nabídky. Přejeme pěkné čtení. 

tým Brdy-Vltava, o.p.s. 

 

Retro stezka v regionu 

Turistické značení Klubu českých turistů patří 

k nejlepším na světě a má dlouhou historii. Zajímavé 

jistě je, že nejstarší značená stezka byla v našem 
regionu. První trasa KČT vznikla 11. května 1889, 

kdy byly spojeny červenou značkou Štěchovice a 
Svatojánské proudy.  V letošním roce tedy trasa 

slaví 125 let a při té příležitosti byla vyznačena 
původními značkami a byla osazena replikami 

původních cedulí z roku 1890. 

Další podnik získal certifikát Cyklisté 
vítáni 

Dobříšský sportovní klub Vlaška získal v květnu certifikát Cyklisté vítáni, který má v regionu ještě 

Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše. Vlaška vznikla jako občerstvovací bod na okraji 

brdských lesů a již 15 let tuto funkci plní. Organizuje též seriál závodů Brdman Adventure. Více na 
www.vlaska.cz. 

Naučná stezka Svatojánské proudy byla renovována 

Svatojánské proudy jsou jistě jedním 

z nejkrásnějších úseků Vltavy a jsou oblíbené jak 

běžnými návštěvníky, tak trempy, kteří zde založili 
Ztracenku, jednu z nejstarších osad. Tímto místem 

také prochází naučná stezka dlouhá 8,5 km, která 
byla na podzim loňského roku zrekonstruována a 

osazena novými naučnými prvkami. Stezka má 15 

zastavení věnujících se životu ve Vltavě, na skalách a 
v oboře, historii vorařství i trampingu, přehradám 

Vltavské kaskády i obcím Třebenice a Štěchovice. 
Naučné cedule obsahují QR kódy, pomocí nichž si lze 

např. poslechnout trampské písně nebo prohlédnout 
rozsáhlé fotogalerie. Pro děti jsou navíc připraveny 

dva interaktivní prvky. Renovaci provedlo ČSOP 

Zvoneček v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. 

Nové výstavy 

Zámek Dobříš na letošní turistickou sezónu zatraktivnil I. prohlídkový okruh o loutky v dobových 

kulisách zámeckých interiérů. Loutky budou na zámku až do 31. 10. Kromě toho vás o letních 
prázdninách na zámku čekají noční prohlídky, sokolnické ukázky či vycházky francouzským parkem. V 

Muzeu Špýchar Prostřední Lhota je zase připravena výstava Pozor křehké! Ta ukazuje užitkovou a 

dekorativní keramiku v měšťanské domácnosti. V muzeu v Chotilsku je k vidění výstava z díla předního 
českého grafika a ilustrátora Vratislava Hlavatého. V Památníku Karla Čapka na Strži je přístupná 

výstava Ztracená generace k výročí 100 let od 1. sv. války. Město Dobříš ve spolupráci s Městskou 
knihovnou Dobříš pořádalo v období března a dubna výtvarnou soutěž pro děti a mládež "Dobříš v 

omalovánkách aneb jak vidím Dobříš já". Výstava prací Dobříš jako malovaná je volně přístupná ve 

výpůjční době knihovny až do 31. července. 

Foto: Vojtěch Pavelčík 

Foto: Vojtěch Pavelčík 

http://www.vlaska.cz/


Prima prázdniny  

Garni hotel Petra u Slapské přehrady na Ždáni připravuje na léto program Prima prázdniny pro rodiče 
a děti. Kromě toho chystá také prázdninovou školu tance (flamenco a historické tance pro pokročilé) a 

rekreační pobyty s aktivním odpočinkem. Program pro děti je připraven nejen u Slap, ale i v celém 

regionu, neboť se každým rokem rozšiřuje nabídka různých příměstských táborů. Informace o nich 
najdete jak u nás na Facebooku, tak na našem webu. Tak ať vyjde počasí! 

Moráň - zaniklá ves při Vltavě / dodatek 

Nová kniha navazuje na již vydanou publikaci Moráň – zaniklá ves při Vltavě, 
kterou doplňuje o nově získané materiály a zpřesňuje některé skutečnosti v 

původní knize uvedené. Hlavní část této publikace tvoří unikátní a doposud 

nepublikovaný soubor 16 fotografií z Moráně z léta 1953. Více na www.foto-
pavelcik.cz/moran/ 

Výběr TOP akcí na léto 

11. 7. koncert Lucie Bílé, Letní kino Nový Knín, www.kinoknin.cz   
11. 7. Koncert kapely kapela GARAGE & Tony Ducháček., Davle, www.obecdavle.cz  

12. 7. Dobříšské regionální trhy, www.mestodobris.cz  
19. 7. Novoknínský triatlon, Nový Knín, nktriatlon.cz/ 

25. – 26. 7. Summer fest Dobříš, KD Dobříš, www.kddobris.cz 

31. 7. koncert skupiny NO NAME, Letní kino Nový Knín, www.kinoknin.cz   
2. 8.  Rybí hody, Zámek Dobříš, www.zamekdobris.cz  

2. 8. Dračí lodě Štěchovice, vltavanstechovice.webnode.cz  
9. 8. 50. let Sokol Rosovice, hřiště Rosovice,  www.rosovice-obec 

9. 8. Dobříšské regionální trhy, www.mestodobris.cz 

16. 8. Pouťová soutěž v požárním útoku Stará Huť, hřiště Stará Huť, www.starahut.eu 
16. 8. Cyklo-Market Day by Night, Dobříš, www.vlaska.cz  

17. 8. Michal na hraní, Letní kino Nový Knín, www.kouzelnaskolka.cz  
29. 8. Koncert kapely Brutus, Davle, www.obecdavle.cz/ 

30. 8. Buš – muž (triatlon), Buš, www.obecbus.cz 

6. 9. Brdmanův pařez – Kola Beran, SK Vlaška, www.vlaska.cz 
8. – 12. 9. 150 let knihovny Dobříš, Městská knihovna Dobříš www.knihovnadobris.cz  

13. 9. Dobříšské regionální trhy, www.mestodobris.cz 
13. 9.  Svatováclavská slavnost, Zámek Dobříš, www.zamekdobris.cz 

20. 9. Sorex Brdský terénní 1/2maraton, Dobříš, www.vlaska.cz  
20. 9. Posvícení Buš,  www.obecbus.cz 

20. 9. Svátek barevného listí, Památník Karla Čapka Strž, www.capek-karel-pamatnik.cz 

27. 9. Dračí Lodě Nová Živohošť, Nová Živohošť, www.zivohost-kebule.cz/draci-lode/index.html 
 

Kam pro radu 

Informační středisko Dobříš 

Mírové náměstí 106, 263 01 Dobříš 

tel./fax. 318 523 422 
infocentrum@mestodobris.cz, http://ic.mestodobris.cz/ 

pondělí - pátek 8:00 - 17:00, sobota 9:00 - 12:00 (pouze od dubna do října) 
 

Informační centrum Chotilsko 

Chotilsko 14, 262 03 Nový knín 
Tel.: 734 837 333 

červen - srpen: každý den: 9:00 – 17:00, září - říjen: víkendy a svátky: 11:00 – 16:00 
http://www.ic-chotilsko.cz/  

 

 

 

 Hledejte na www.odbrdkvltave.cz 

 Sledujte nás na www.facebook.com/odbrdkvltave 

 Napište nám na odbrdkvltave@seznam.cz 
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