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Nové byty chytře... 
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Milí čtenáři,

dopady koronavirové pandemie nás budou pravděpodobně provázet delší čas, než 

jsme si původně mysleli. Přesto je zřejmé, že se společnost opět pomalu probouzí. 

Můžeme navštěvovat kulturní a sportovní akce, chodit do restaurací nebo jezdit do 

zahraničí na dovolenou.

Velká část z nás dává ale letos přednost domácím destinacím. Díky tomu, že Trigema 

provozuje na pomezí Středočeského a  Jihočeského kraje Areál Monínec, může-

me sami potvrdit, že zájem o pobyty v prostředí Českého Meránu je opravdu velký. 

Poznáváme tak, že hezky je i doma a že nemusíme někdy až nekřesťanské peníze za 

ubytování utrácet v cizině.

Samotný Monínec je součástí atraktivní turistické oblasti Toulava. Oběma tématům 

je proto také věnována velká část obsahu aktuálního vydání magazínu 3Gema, který 

držíte právě v rukou. Můžete se tak seznámit i s některými místy, o nichž jste v minu-

losti třeba ani neslyšeli. Například se skanzenem Vysoký Chlumec, soborem pohád-

kových vesnic Soběslavská Blata či první pěší stezkou v Česku, která je na seznamu 

těch nejlepších v Evropě. Na Monínci přitom nejen přespíte a dobře se najíte, ale 

i strávite velkou část celého týdne. Ať už v místním Aktivity parku nebo na Terasách 

Monínec, jež byly poprvé otevřeny teprve loni. Nechybí zde ani možnost řady cyklo 

a pěších výletů do okolí areálu. Vaše chuťové pohárky pak bezpochyby potěší nová 

značka vín Dog in Dock, která se zde rovněž nabízí.

Pojďme si tedy společně vychutnat vše podstatné, co u nás najdete. Je toho opravdu dost.

 Vaše redakce magazínu  

 3Gema
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STÁDLECKÝ MOST 
Poslední empírový řetězový most 

v celé České republice.



DO PRÁCE NA KOLE
Květnové výzvy Do práce na kole se 

zúčastnily desítky zaměstnanců Tri-

gemy. Vedle jízdy na kole si mohly 

navíc také vyzkoušet různá cviče-

ní či výšlapy. O  celkovém významu 

akce svědčí mimo jiné i to, že se v již 

10.  ročníku do výzvy zapojilo 49 po-

řadatelských měst a 15 813 účastníků 

z  2700 společností. Překonalo se 

dohromady 393 000 cest bezmoto-

rově a ušetřilo tak 493 tun CO
2
. 

HYPOTÉKA BÝVÁ  
OD DEVELOPERŮ  
VÝHODNĚJŠÍ
Financování a  jeho zajištění je neod-

myslitelnou součástí procesu koupě 

nemovitosti pro mnoho zákazníků. 

Tři čtvrtiny developerských firem při-

tom takové financování svým klientům 

zprostředkovává a jsou schopni zajistit 

úrokovou sazbu v průměru až o 0,3 % 

nižší, než je na trhu běžné. Vyplývá to 

z Kvartální analýzy českého stavebnic-

tví Q2/2020 zpracované analytickou 

společností CEEC Research.

Svým klientům zajišťují možnost výhod-

nějšího financování při koupi nemovi-

tosti tři čtvrtiny dotázaných developerů. 

Jakým způsobem zprostředkovává fi-

nancování společnost Trigema pak po-

pisuje předseda představenstva Mar-

cel Soural: „Zájemcům o byty nabízíme 

zprostředkování kontaktu přímo s part-

nerskými bankami. Jedná se o  Hypo-

teční banku, ČSOB, Českou spořitelnu, 

UniCredit Bank a Modrou pyramidu sta-

vební spořitelnu.“ 

NOVINKY

Společnost Trigema byla generálním part-

nerem výstavy 63. ročníku World Press 

Photo konané v  červnu na Staroměstské 

radnici. Praha byla přitom první zahraniční 

destinací, která se představila jen týden po 

premiéře v  Amsterdamu. Přehlídku navíc 

doplnili české reportérky a reportéři s expo-

zicí Koronavirus – Život v nouzovém stavu.

V  soutěži World Press Photo se fotografií 

roku stal snímek ze súdánských demon-

strací Japonce Jasujošiho Čiby. Japonský 

fotograf zachytil poetický moment upro-

střed krvavých protestů v Súdánu. Snímek 

Straight Voice (Jasný hlas) zobrazuje mla-

dého muže, který mezi demonstranty v záři 

světel z mobilních telefonů recitoval básně.

Vystaveny byly ale i třeba snímky zachycu-

jící zásadní politické události. Například Ni-

colas Asfouri byl se svou sérií demonstrací 

z  Hongkongu nominován i  na Story roku. 

Nechyběla rovněž témata jako migrace 

Jihoameričanů do Spojených států americ-

kých, demonstrace v Chile nebo dlouhotr-

vající konflikty v Sýrii a na Blízkém výcho-

dě. V roce 2019 se do soutěže přihlásilo 

celkem 4282 fotografů ze 125 zemí. Spo-

lečně předložili porotě 73 996 snímků.

Výstavu doprovázely české špičky repor-

tážní fotografie, které dokumentují téma 

koronaviru v  Čechách. byl to například 

Lukáš Bíba, Ondřej Deml, Martin Divíšek 

a další.

TRIGEMA PODPOŘILA 
WORLD PRESS PHOTO

Pod hlavičkou Komunitního centra při spo-

lečnosti Czech Photo se konal již druhý 

ročník fotografické soutěže pro fotografy 

z  Prahy a  účastníky komunitního centra. 

Vzhledem k  nouzovému stavu, který byl 

v  Česku na jaře vyhlášen ve spojitosti 

s rozšířením koronaviru, bylo tentokrát stě-

žejním tématem Můj život v karanténě.

Porota Czech Photo oceňovala soutěžící 

ve třech kategoriích: Portrét, Město a Doba 

koronavirová kreativní. I  přes nepříznivé 

podmínky nouzového stavu je na fotogra-

fiích vidět, že lidé nepřestali žít, radovat se 

a tvořit. 

KORONAVIRUS  
A FOTOGRAFIE

PROVOZ KULTURNĚ KOMUNITNÍHO CENTRA CZECH PHOTO JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.07. 3. 63/0.0/0.0/17_051/0000678
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DOBA KORONAVIROVÁ KREATIVNÍ

1. MÍSTO: MARTIN ANDRLE / DRUHÝ TÝDEN V KARANTÉNĚ: U NÁS VŠECHNO V POHODĚ. 2. MÍSTO: VERONIKA ŽABKOVÁ / PLÁČ

3. MÍSTO: MATĚJ WEBER / EMOCE ŽIVOTA V KARANTÉNĚ



NOVINKY

Na začátku léta byla zahájena celková re-

konstrukce budovy Správy státních hmot-

ných rezerv v Praze 4. Práce ve čtyřpod-

lažní administrativní budově zahrnují 

postupně vybourání všech konstrukcí, jež 

obsahovaly zdraví nebezpečný azbest, ale 

také nahrazení stávajícího obvodového 

pláště zcela novým. Součástí zakázky jsou 

dále nové vnitřní příčky, úprava nejbližšího 

okolí budovy, včetně parkovacích míst, pří-

stupových a příjezdových komunikací. Dů-

raz na energetickou hospodárnost provo-

zu dnes již zastaralých objektů je cestou, 

jak lze původní budovy využívat i v dalších 

desetiletích a  současně ušetřit na nákla-

dech za stavbu zcela nového objektu. To 

je rovněž případ této rekonstrukce kterou 

zajišťuje společnost Trigema Building.

REKONSTRUKCE BUDOVY 
SPRÁVY STÁTNÍCH  
HMOTNÝCH REZERV

NOVÉ BYTOVÉ  
DOMY V ČÁSLAVI
V  areálu bývalých kasáren Prokopa 

Holého ve středočeské Čáslavi za-

jišťuje společnost Trigema Building 

výstavbu dvou bytových domů. Zada-

vatelem investice za zhruba 110 mi-

lionů korun je město Čáslav. Projekt 

je součástí celkové proměny areálu 

bývalých kasáren. Jedná se o typický 

příklad, jak z  původního brownfieldu 

vytvořit novou městskou čtvrť. Součás-

tí obou budov je 34 bytů. Kromě sa-

motné výstavby dvou bytových domů 

je předmětem zakázky navíc i úprava 

okolního prostoru, včetně komunikací 

a terénních a sadových úprav.

 

FLAT ZONE POMÁHÁ 
LEKVI GROUP
Realitní agregátor Flat Zone, který 

se zaměřuje na sběr dat o  českém 

rezidenčním trhu a  následnou tvor-

bu analytických produktů a  služeb, 

navázal na jaře spolupráci se spo-

lečností Lekvi Group. Díky tomu tak 

uvedená společnost začala svým ob-

chodním partnerům nabízet špičkový 

technologický a datový servis. Lekvi 

Group se zaměřuje na prodej a pro-

nájem nových i  secondhandových 

nemovitostí a  jejich správu. Nabízí 

také celkový poradenský, finanční 

a právní servis, který je spjatý s kou-

pí a následným pronájmem nemovi-

tostí, nebo daňové poradenství.

U  aktuálního bytového projektu Bydlení 

Brâník si mohou zájemci vyzkoušet vylep-

šenou možnost virtuální prohlídky. Prostřed-

nictvím moderních technologií tak lze vir-

tuálně projít hned dva vzorové byty a jeden 

rodinný dům.

Díky virtuální realitě si tak můžete mno-

hem lépe vyzkoušet, jak vypadá dispoziční 

uspořádání bytů, jejich prostorové rozlože-

ní a také výhledy z oken. Intuitivní ovladač 

navíc nabízí různé dekory podlah, dveří, 

obkladů nebo dlažby. Velmi jednoduše si 

proto můžete vybrat vybavení bytu, které 

nejvíce odpovídá vašim preferencím. Nevá-

hejte si domluvit osobní setkání v prodejním 

centru Chytrého bydlení. 

Bytový areál Bydlení Brâník nabídne po 

dokončení blokovou pětipodlažní zástav-

bu dvou bytových domů, jež budou přilé-

hat k Branickému náměstí a ulicím Ke Krči 

a Nad Strouhou. Součástí celého komplexu 

jsou dále dva čtyřpodlažní viladomy a  15 

rodinných řadových domů. Stavba projektu 

bude dokončena již příští rok.

BRANÍK VE VIRTUÁLNÍ  
REALITĚ
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TOULAVA, OD TÁBORA 
AŽ K NÁM… 

Toulava je oficiální turistická oblast, kterou najdete na pomezí jižních a středních Čech.  
Leží mezi zelenými vrchy střídajícími údolí řek a svažujícími se až k blatským mokřinám. 

TURISTICKÁ OBLAST TOULAVA
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Přirozeným centrem Toulavy je okolí měs-

ta Tábor. Právě tady leží následující oblas-

ti: Sedlčansko, Bechyňsko, Soběslavsko, 

Milevska, Jistebnicko a Mladovožicko. Je 

to krajina hlubokých lesů, říčních údolí, 

mírných zelených kopců a výhledů, která 

je jako stvořená k  toulání a  objevování. 

Pojďme se podívat na to nejzajímavější, 

co návštěvníkům nabízí. V době postup-

ného uvolňování opatření spojených 

s  koronavirem je to zajímavá příležitost, 

kam ve volném čase vyrazit.

STEZKA ÚDOLÍM  
LUŽNICE TOULAVOU
Rozhodně není náhodou, že právě v ob-

lasti Toulava byla nedávno vyhlášena 

první dálková domácí pěší trasa, která 

byla zařazena na seznam nejlepších 

stezek v Evropě. Spolek Toulava ve spo-

lupráci s Klubem českých turistů tu totiž 

pod názvem Stezka údolím Lužnice Tou-

lavou připravil trasu, které byla loni udě-

lena značka Leading Quality Trails Best 

of Europe, tedy Stezky špičkové kvality, 

nejlepší v Evropě. 

Kritérií, jež bylo třeba pro certifikaci spl-

nit, bylo hned několik. Například to, že 

většina trasy jde přírodními pěšinami 

mimo asfaltové povrchy. Samozřejmostí 

také je, že po její celé délce je dostatek 

přírodních a dalších zajímavostí či infor-

mací o tom, kde se najíst, napít, přespat 

nebo si nechat převézt zavazadla do 

místa, kde návštěvník plánuje nocovat.

V  Evropě je přitom v  současnosti jen 

okolo 20 takových tras. Především v Ně-

mecku, Řecku a Rakousku. "Je to vlastně 

takové turistické UNESCO," říká produk-

tový manažer Toulavy Jan Sochor.

Samotná Stezka údolím Lužnice Toulavou 

je dlouhá 55 kilometrů. Cestou přitom 

narazíte nejen na historická města Tábor 

a  Bechyně, ale i  třeba zříceniny Příběni-

ce a Dobronice, Stádlecký řetězový most 

a zámek Koloděje nad Lužnicí. Tím hlav-

ním tahákem je však samozřejmě přede-

vším překrásné hluboké údolí Lužnice. 

Trasa se vine kolem skalních stěn i tune-

lem ve skále, po starých cestách, kolem 

mlýnů a peřejí, které stavěl Klub českých 

turistů s  podporou hraběte Harracha už 

v roce 1899. Během putování narazíte na 

18 cedulí, jež informují o  zajímavostech 

kolem řeky. Najdete na nich mimo jiné 

třeba také vědomostní kvízy. Kromě nich 

jsou po trase cedule na nabídku místních 

služeb. Rozhodně se přitom vyplatí nepo-

spíchat. Cestu je vhodné rozdělit zhruba 

do čtyř denních etap. 

Toulava toho však nabízí mnohem více. 

Ať již třeba vyhlídky nad Vltavou, legen-

dární Sedlec-Prčice či řadu drobných 

zřícenin a  zapadlých malebných vesnic 

s úchvatnou lidovou architekturou. Je to 

současně země, kde zněl v minulosti hu-

sitský chorál a byl místem, kde se zrodil 

rod Pánů z Růže. 

TOULAVA JE 
SRDCEM ČESKÉ 
TURISTIKY. 
NAJDETE  
TU VÍCE NEŽ  
1 000 KM 
ZNAČENÝCH 
TURISTICKÝCH 
TRAS  
A CYKLOTRAS.



Stáhněte si zdarma mobilní aplikaci  

Toulava a využijte zajímavé slevy  

a bonusy na více než 60 místech.

Android:

iOS:

TÁBOR 
Město založené husity nabízí historii, 

úchvatné výhledy, středověké uličky, zá-

žitky pro děti, jako je filmová zbrojnice či 

muzea čokolády a  lega, zoo i špičkovou 

gastronomii.

MONÍNEC
Jedinečný areál pro vaše zážitky. V zimě 

sjezdové lyžování, v létě bikepark, lano-

vý park a další atrakce, k tomu wellness 

a přírodní koupaliště nebo stará poštovna 

ze Sněžky.

JISTEBNICKÁ VRCHOVINA
Přírodní park zelených kopců, výhle-

dů a  zapadlých vesnic mezi Jistebnicí 

a  Sedlcem-Prčicí – zřícenina Borotín, 

Javorová skála, skalní útvar Čertovo bře-

meno, naučné stezky, cyklo - greenways 

Čertovo břemeno.

POUTNÍ STEZKY TOULAVY
Propojují klášter Milevsko, klášter Bechy-

ně a poutní areál Klokoty v Táboře.

BECHYNĚ 
Perla Toulavy, lázeňské město postavené 

na vysoké skále, se pyšní skvostným re-

nesančním zámkem a  legendárním mos-

tem zvaným Duha. 

SOBĚSLAVSKÁ BLATA 
Soubor pohádkových vesnic mezi Soběsla-

ví a  Veselím nad Lužnicí. Ve Smrčkově 

domě v  Soběslavi je umístěna expozice 

o životě na Blatech. 

SKANZEN  
VYSOKÝ CHLUMEC 
Jedinečný komplex lidových staveb neda-

leko města Sedlčany – mlýn, kovárna, kat-

rová pila i sýpka. 

ZŘÍCENINA VĚTRNÉHO  
MLÝNU U PŘÍČOV
Největší zřícenina větrného mlýna holand-

ského typu v Evropě.

VLTAVSKÉ VYHLÍDKY  
A ORLICKÁ PŘEHRADA 
Soubor čarokrásných vyhlídek na Vltavu 

a  Orlickou přehradu, stezka Drbákov –

Alber tovy skály s řetězi na skalách s desít-

kou vyhlídek – Podkova u Solenic, vyhlíd-

ka na Zvíkov a další.
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TOULAVA V ČÍSLECH 
› 2 000 km2  Rozloha

153  Obce

15   Hrady a zříceniny

18   Rozhledeny a věže

7  Přírodní parky

8  Národní kulturní památky

15  Památkově chráněná města  

a vesnice

› 1 000 km  Cyklo a turistické trasy

› 200 km  Naučné stezky

150 km  Běžkařské trasy

› 30  Muzea

4   Zpřístupněné zámky

2  Golfová hřiště

6  Pivovary

1  Zoo

HRAD CHOUSTNÍK
Unikátní dvojhrad s výhledem do kraje.

STÁDLECKÝ MOST
Poslední dochovaný empírový řetězový 

most, který překlenuje Lužnici mezi Stádl-

cem a Dobřejicemi, byl veřejností vybrán 

jako nejhezčí památka Toulavy.

ZEMĚRÁJ
Zážitkový park pro děti v přírodě – bude-

te hledat poklad nebo si projdete Stezku 

naboso.

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI
V  Toulavě najdete mimo jiné i  lázně, 

regionální produkty a  gastrozážitky, 

tradice v podobě festivalů i staročeského 

skanzenu, přírodní koupání v  Lužnici, 

Vltavě a  četných rybnících a  lomech. 

Současně ale také jedinou jihočeskou 

jeskyni, adrenalin v lanovém parku a další 

atrakcí Areálu Monínec. 

Další informace a tipy najdete  

na stránkách www.toulava.cz.

DOPAD PANDEMIE 
KORONAVIRU  

NA FUNGOVÁNÍ 
CELÉ OBLASTI 

TOULAVA 

Destinace je tady od toho, aby 

i  v  takových situacích mohla svým 

partnerům v  regionu pomoct. Proto 

jsme přichystali společnou kampaň 

"Vyčistěte si hlavu v  přírodě", která 

je zaměřena na ubytování v  Toulavě 

u  našich partnerů. Klíčové jsou 

právě naše připravené pěší trasy 

nebo nabídka Husitským krajem 

s  Janem Žižkou, která je propojena 

přímo s  ubytovateli. Chceme lidem 

ukázat, že je tady krásný kout přírody, 

kde se nemusí bát velkých davů, 

mohou relaxovat a  přitom vyrazit 

na skvělé výlety, které jsou pro 

ně připravené. Včetně ubytování, 

restaurací i  navigace. Celou kampaň 

úzce komunikujeme s  jednotlivými 

partnery a  budeme ji přenastavovat 

dle jejich potřeb. 

Štěpánka Barešová,  

ředitelka TOULAVA, o.p.s.
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TOULAVU ROČNĚ NAVŠTÍVÍ 
MILIONY TURISTŮ  

Toulava patří k oblastem, které vznikly teprve nedávno.  
O tom, co návštěvníkům nabízí, ale i o tom, co dalšího připravuje,  

jsme si povídali s jejím produktovým manažerem Janem Sochorem.

ROZHOVOR JAN SOCHOR

Co bylo prvotním důvodem ke zřízení 

turistické oblasti Toulava?

Na začátku bylo vědomí, že žijeme v krás-

ném kraji, o  kterém však řada lidí vůbec 

neví. Hranice jižních a  středních Čech 

kolem Sedlce-Prčice, Sedlčan, Tábora 

představuje úžasnou romantickou kra-

jinu, která má co nabídnout. Co se týká 

trávení volného času a dovolené. Nachá-

zí se zde třeba Areál Monínec. A právě 

Jarda Krejčí st. z Monínce přišel s nápa-

dem, abychom společnými silami doká-

zali z  našeho regionu vybudovat oblast 

zaslíbenou cestovnímu ruchu. Přidali se 

k  němu zástupci měst a  obcí a  regionů 

z okolí a další podnikatelé v cestovním ru-

chu. Byl třeba vytvořit podobně známý re-

gion jako je třeba Šumava nebo Český ráj.

Jak vlastně spolupráce jednotlivých 

míst, které Toulava nabízí, funguje? 

Jako první krok k  vytvoření nové oblasti 

byla v  roce 2013 založena obecně pro-

spěšná společnost TOULAVA. Jejími zakla-

dateli se stali jak podnikatelé, tak mikrore-

giony, na jejichž území destinace vznikla. 

TOULAVA, o.p.s. působí jako destinační 

společnost a  má na starosti rozvoj a  ko-

ordinaci cestovního ruchu na svém úze-

mí. Společnost má dva zaměstnance na 

půl úvazku (ředitelku a  účetní) a  jednoho 

pracovníka, který je zaměstnancem Jiho-

české centrály cestovního ruchu. Ta tímto 

způsobem Toulavu podporuje. Tento úzký 

tým potom vymýšlí a realizuje projekty, do 

kterých se zde zapojují jednotlivé subjekty 

cestovního ruchu. Tyto subjekty jsou part-

nery destinace. Parterům, mezi něž se řadí 

i  společnost Trigema, velmi děkujeme za 

podporu a to, že můžeme naši společnou 

vizi realizovat.

Na základě spolupráce tak vzniklo několik 

projektů, jako je zážitková karta Toulavka, 

do níž je už zapojeno přes 60 subjektů. 

Jmenujme v  té souvislosti třeba projekty 

Aktivní dovolená v Toulavě, 7 výletů s dět-

mi po Toulavě, Gastrozážitky v  Toulavě, 

Poutní stezka Toulavy nebo pěší Stezka 

údolím Lužnice Toulavou. Jedním z  hlav-

ních úkolů je budovat značku regionu, tak 

aby se stal vyhledávanou destinací pro tu-

risty z celého Česka i ze zahraničí. Toulava 

má samozřejmě vlastní webové stránky, 

kde se prezentuje nabídka regiony i  jed-

DESTINAČNÍ 
SPOLEČNOST 

TOULAVA, O.P.S. 
BYLA ZALOŽENA 

V ROCE 2013.
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TOULAVA SE 
ROZKLÁDÁ  
NA HRANICI 
JIŽNÍCH  
A STŘEDNÍCH 
ČECH NA PŮLI 
CESTY MEZI 
PRAHOU  
A ŠUMAVOU. 

notlivých partnerů. Spravujeme sociální 

sítě a snažíme se využívat další formy mar-

ketingu, abychom turistu dostali do regiony 

a přiměli ho, aby tu zůstal delší dobu.

Od roku 2018 je Toulava certifikovanou 

oblastí. Co to vlastně znamená?

Na základě iniciativy, která vzešla právě 

z Toulavy, začal už v roce 2016 certifikovat 

turistické oblasti Jihočeský kraj. Toulava se 

tak stala jednou z prvních, což má pro ob-

last přínos jednoho pracovního místa, mož-

nost žádat o dotaci na provoz u Jihočes-

kého kraje a  především oficiální zařazení 

Toulavy po bok tradičních regionů, jako je 

třeba Šumava. V roce 2018 potom po stej-

ném vzoru začalo oblasti certifikovat i Mini-

sterstvo pro místní rozvoj a Toulava se tak 

v  organizaci domácího cestovního ruchu 

dostala na stejnou úroveň, jako jsou třeba 

právě Český ráj nebo Krkonoše. 

Komplikuje nějak celou situaci to, že 

Toulava zasahuje hned do dvou krajů 

současně? Tedy jak do Jihočeského, tak 

Středočeského?

Na jednu stranu ano. Musíte se pohybovat 

v systému dvou krajů, v každém to funguje 

trochu jinak. Každý kraj si dělá navíc vlastní 

marketing cestovního ruchu. Také může 

někdy vznikat představa, že kraj by neměl 

podporovat nic za svými hranicemi. Ale 

myslím, že za těch několik let, co Toulava 

funguje, se to velmi zlepšilo a všichni nás 

berou prostě tak, že do dvou krajů zasa-

hujeme. Výhodou naopak je, že určitým 

způsobem nás oba kraje podporují. 

O  jaká místa Toulavy je zájem nejvíce 

a proč?

Centrem Toulavy je historické město Tábor. 

To díky své historii, kráse i řadě zajímavostí 

přirozeně láká nejvíc návštěvníků. Nejna-

vštěvovanější jsou proto takové cíle jako 

třeba Zoo Tábor, Husitské muzeum nebo 

Muzeum čokolády. Pro aktivní a především 

zimní dovolenou je tu Areál Monínec, který 

je zase hlavním magnetem oblasti mezi Se-

dlecem-Prčicí a Jistebnicí. Kromě toho, že 

v zimě i v létě nabízí řadu aktivit, je skvělým 

výchozím bodem do okolní přírody plné 

zelených kopců, zapadlých vesnic a zříce-

nin, jako jsou Borotín nebo Zvěřinec. Úko-

lem Toulavy je ale dostat lidi i na ta méně 

známá místa a pomoci tak celému regionu. 



CENTREM 
TOULAVY JE 

OKOLÍ MĚSTA 
TÁBOR.

Oblíbenými jsou zřícenina větrného mlýna 

u Příčov na Sedlčansku nebo nová dětská 

stezka přírodou u Petrovic. Vloni jsme také 

na Facebooku rozjeli anketu o nejoblíbe-

nější místo Toulavy a  tím se stal možná 

pro někoho překvapivě Stádlecký řetě-

zový most, který překlenuje Lužnici mezi 

Stádlcem a Dobřejicemi. Tam návštěvnost 

nezměříte, ale je to velmi oblíbené výletní 

místo, které leží na naší nové Stezce údo-

lím Lužnice Toulavou.

Jak došlo vůbec k  tomu, že byla pěší 

stezka údolím Lužnice z Plané nad Luž-

nicí přes Tábor a Bechyni do Týna nad 

Vltavou zařazena na seznam těch nej-

lepších v Evropě?

Toulava se chce profilovat jako region 

zaslíbený turistice. Kromě toho, že je to 

tu krásné, musíme mít něco navíc, čím se 

odlišíme od ostatních. A právě pro turisti-

ku s důrazem na tu pěší tu máme skvělé 

předpoklady – krásnou krajinu, řadu za-

jímavostí, nepříliš náročný terén, ale zase 

ne placatou rovinu. Především pak město 

Sedlec-Prčice jako cíl nejslavnějšího čes-

kého pochodu a právě údolí Lužnice, kde 

mezi Táborem a Příběnicemi existuje jedna 

z nejstarších domácích turistických stezek. 

Naším cílem je nabídnout lidem jako při-

danou hodnotu ty nejlepší a nejkvalitnější 

turistické trasy a tím celý region a značku 

Toulava prodat. Spolu s  Klubem českých 

turistů jsme proto připravili projekt, který 

upraví právě stezku podél Lužnice tak, aby 

splňovala náročné podmínky a mohla být 

zařazena na seznam Leading Quality Tra-

ils Best of Europe. S nápadem jsme šli na 

Jihočeský kraj a povedlo se nám získat in-

dividuální dotaci, abychom všechno zvládli 

ještě v  loňském roce. Podařilo se. Stezka 

byla loni v  prosinci zařazena na seznam 

nejlepších evropských stezek jako 19. v Ev-

ropě a první v České republice. 

Pokud bych chtěl navštívit většinu 

z  toho, co nabízíte, jak dlouho by mi to 

zhruba trvalo?

Hodně dlouho. Záleží samozřejmě na tom, 

kolik byste chtěl jednotlivým místům věno-

vat času. 

Kolik je zhruba ročně návštěvníků, kteří 

do některé z oblastí Toulavy zavítají?

Podle analýzy, kterou si nechala zpracovat 
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Jihočeská centrála cestovního ruchu na 

základě údajů ze zbytkových dat mobil-

ních operátorů, je to ročně kolem jedno-

ho milionu turistů, kteří v oblasti přenocují 

alespoň jednu noc a  dalších 1,6 milionu 

návštěvníků, kteří přijedou alespoň jednou 

v roce na jednodenní výlet. Řada z nich se 

ale opakovaně vrací, takže počet návštěv 

je ještě vyšší.

Propagujete Toulavu také navenek? Po-

kud ano, jakým způsobem?

Máme vlastní webové stránky, profil na 

sociální síti Facebook s  18 000 fanoušky 

i  Instagram. Snažíme se vystupovat v mé-

diích – například v loňském roce vyšla sa-

mostatná příloha MF DNES Toulava. Vydali 

jsme také vlastní turistické noviny, které 

šly přímo do schránek 100 000 Pražanů 

a vozili se na linkách autobusové společ-

nosti FlixBus. Infocentra a  naši partneři 

jsou samozřejmě zásobeni celou škálou 

materiálů od cykloprůvodce přes turistické 

mapy, brožury kam za zážitky s dětmi, či za 

dobrým jídlem až po kartu Toulavka. Nej-

větší propagací ale je, když se nám podaří 

taková skvělá věc, jako byla třeba Stezka 

Lužnice. 

Byla někdy chvíle, kdy jste si řekli, že 

byste s  činností pro Toulavu nejraději 

„sekli“?

Samozřejmě i  takové chvíle prožíváme. 

Třeba, když se dlouho snažíte vysvětlovat 

a přesvědčovat o  tom, že budovat region 

jako Toulava je dobrá věc a  nakonec se 

dozvíte, že to prý děláte jen pro sebe, 

nebo ve prospěch konkrétních osob. To 

vám  na náladě nepřidá. Nicméně myšlen-

ka, vize a energie Toulavy je natolik silná, 

že se z  takových nepříjemností vždycky 

oklepeme.

Co vás drží při tom, abyste v  práci pro 

Toulavu pokračovali dál?

Lidé. Když jsou vidět konkrétní výsledky 

práce a přijde za vámi někdo a řekne vám, 

že je to skvělá věc, co jste udělali. To si po-

tom můžete pomyslet, ano, má to smysl.

Chystáte nějaké novinky pro nejbližší ob-

dobí? Pokud ano jaké?

Už brzy by měla být na světě taková zábav-

ná turistická nabídka na téma husitství, kte-

rá ponese název Husitským krajem a hlav-

ním průvodcem nebude nikdo menší než 

sám Jan Žižka. To ale není zdaleka všech-

no. Stejně jako jsme uchopili Stezku údolím 

Lužnice bychom rádi vybudovali TOP trasy 

skrz celou Toulavu, které směřují z různých 

míst našeho regionu do Sedlce-Prčice – 

jakéhosi srdce turistiky.  Právě propojení 

takových stezek se službami, ale i cyklisti-

kou a zážitky by mělo být do budoucnosti 

hlavním tahákem Toulavy.

ZÁŽITKOVÁ KARTA 
TOULAVKA

Zážitková karta turistické oblasti 

Toulava vám umožní čerpat množství 

slev a bonusů v restauracích, 

památkách, atrakcích i penzionech. 

K získání bonusu či slevy se stačí 

Toulavkou prokázat na kterémkoliv 

zážitkovém místě.

Toulavka je zdarma pro všechny. 

Stačí vyplnit jednoduchý anonymní 

dotazník a získáte Toulavku ve fromě 

papírového letáčku v infocentrech 

nebo třeba právě na Monínci. 

Toulavku si můžete také zdarma 

stáhnout do mobilu jako aplikaci.

Více informací na: 

www.toulava.cz/karta



UŽIJTE SI LÉTO NA MONÍNCI!

Karty plné výletů a aktivit po okolí Toulavy  
zdarma pro všechny ubytované hosty.

POZNÁVEJTE OKOLÍ
PĚŠKY NEBO NA KOLE

OD TÁBORA AŽ NA MONÍNEC





AKTIVITY 
PRO KAŽDÉHO 

Od loňska je na Monínci otevřen Aktivity park. Jak samotný název napovídá,  
najdete zde mnoho možností, jak si protáhnout tělo a užít zábavu.  

Co vše na vás zde čeká?

AKTIVITY PARK MONÍNEC
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Během letní sezóny se v  moníneckém 

areálu nudit rozhodně nebudete. Díky ši-

roké nabídce vyžití je Aktivity park tím pra-

vým místem pro to, jak vyplnit váš volný 

čas. Myšlenka na jeho vznik je stará zhru-

ba čtyři roky. Provoz zahájil poprvé loni. 

„Chtěli jsme, aby byl Monínec opravdu 

celoroční areál, kdy i  v  létě se může za-

žít spoustu zážitků,“ vysvětluje Aleš Mach, 

který provoz Aktivity parku vede. 

Z  jednotlivých atrakcí, které zde najdete, 

bývá největší zájem o  vodní maxisklu-

zavku, trampolínu, lanový park a kuličko-

vou dráhu. 

Vodní skluzavka měří hned 100 metrů. Je 

umístěna na sjezdovce po levé straně la-

nové dráhy. K  tomu je však třeba dodat, 

že každý, kdo si chce skluzavku užít, ne-

smí doma zapomenout plavky. Jak Mach 

přiznává, jedná se zřejmě o nejoblíbenější 

atrakci z  toho, co je v  parku k  dispozici. 

A to zejména během horkých letních dnů.

Po levé straně od lanové dráhy je také 

obří kuličková dráha. Tu si užívají samo-

zřejmě především děti. Dráha je stejně 

jako skluzavka pořádně dlouhá. Měří totiž 

100 metrů!

Časté návštěvníky má rovněž lanový park. 

Leží přímo pod sjezdovkou nalevo od vel-

kého parkoviště. Originální překážky jsou 

vybaveny záchytnými sítěmi proti pádu. 

Děti se zde mohou pohybovat samostat-

ně po překážkách ve výšce přibližně dvou 

metrů nad zemí. Jsou pod stálým dohle-

dem rodičů a vyškoleného trenéra.

Zapomenout nelze ani na bungee tram-

políny, na kterých si můžete vyzkoušet 

bezpečné skoky i salta. Proškolený perso-

nál Aktivity parku vás přitom oblékne do 

speciálního úvazku, který je pevně spojen 

pružnými svazky s lanovým zdvižným sys-

témem. Tento pružný svazek, jenž zajišťu-

AKTIVITY PARK 
MONÍNEC – 
VÍCE NEŽ  
20 AKTIVIT  
PRO CELOU 
RODINU. 



je podporu při skákání, je nastaven podle 

váhy každého z  návštěvníků. O  bezpeč-

nost návštěvníků je tak postaráno.

Tubing zase jak malým, tak i  dospělým 

návštěvníkům nabízí jízdu jako v ledovém 

korytě. Tubingová dráha je pokryta speci-

álním plastovým povrchem a  nachází se 

v  dojezdové části sjezdové trati nalevo 

od maxiskluzavky. 

Relativně novou formou zábavy je Disc-

Golf, Že jste o  něm ještě nikdy neslyše-

li? Částečně se podobá golfu. Vhodný je 

úplně pro každého. Místo míčků a holí se 

používají plastové talíře (frisbee), které 

jsou dostupné v různých tvarech a váze. 

Podle toho mají také různé letové vlast-

nosti. DiscGolf najdete nad nástupem na 

maxiskluzavku.
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ČERVENEC – SRPEN
PO – NE    10.00 – 17.00

ZÁŘÍ
ST, SO – NE    10.00 – 17.00

VÝHODNÝ 
CELODENNÍ VSTUP  
490 KČ

PŮJČOVNÉ KOLOBĚŽEK*

2 HOD  350 KČ
4 HOD  450 KČ

PŮJČOVNÉ ELEKTROKOL*

4 HOD  650 KČ
4 HOD  850 KČ

*včetně helmy a jedné jízdy na lanové dráze

To ale není ještě vše, co lze v Aktivity par-

ku najít. Svoji mušku si můžete vyzkoušet 

při lukostřelbě, která na vás čeká v blíz-

kosti lanového parku.

A pokud se chcete projet na kole či ko-

loběžce po areálu nebo v  jeho okolí, 

najdete potřebné vybavení v  půjčovně 

Intersport Rent. Výhodou navíc je, že půj-

čovna disponuje elektrokoly, díky nimž 

zvládnete bez problémů místní kopečky 

i delší trasy.

Každým rokem najdete v  moníneckém 

areálu něco nového. Ani ten letošní není 

výjimkou. „Pro tuto sezónu jsme vylepšili 

vodní skluzavku a došlo k upravení tubin-

gové dráhy. Vytvořili jsme odpočinkové 

zóny a vybudovali drobné občerstvení pro 

návštěvníky,“ vypočítává novinky Mach.  

Další rozšíření má navíc provozovatel par-

ku v plánu. V tuto chvíli však ještě nechce 

o podrobnostech příliš hovořit.

Těšme se, čím náš areál v  budoucnosti 

dále překvapí.



V LÉTĚ PARK,  
V ZIMĚ ŠKOLA 

Místo, kde je během letní sezóny Aktivity park, se v zimní sezóně promění v lyžařskou školu.  
Kromě samotného místa má vše ještě jedno společné – Aleše Macha,  

který lyžařskou školu i park vede.

AKTIVITY PARK ALEŠ MACH

NOVÝ LETNÍ 
MONÍNEC!  
TO JE AKTIVITY 
PARK NABITÝ 
ZÁBAVOU!

Kdo Aktivity park navštěvuje nejčastěji? 

Pestrost návštěvníků je veliká. Nejčastěji 

ale vedou rodiny s dětmi. Svou oblíbenou 

aktivity si tu najde ale opravdu každý.

Může Aktivity park navštívit dítě samo?

Pobyt v parku je na vlastní nebezpečí ná-

vštěvníka. Za děti ručí rodiče, odpovědný 

zástupce či jiná dospělá osoba. Pak zále-

ží, jestli i rodiče si chtějí aktivity vyzkoušet. 

Když nechtějí, tak vstupné platí pouze dítě 

a rodič je pouze jako doprovod. 

Je při vstupu do Aktivity parku nějaké 

omezení? 

Žádná velká omezení nejsou, záleží na 

konkrétních atrakcích. Jen při vstupu do 

velkého lanového parku je třeba mít obuv 

s  plnou špičkou a  pato. Požadovaná mi-

nimální výška návštěvníka je 140 cm. Pro 

menší děti máme samozřejmě alternativu 

v podobě malého Lanáčku. 

Pokud se stane někomu v Aktivity parku 

úraz, jak se má postupovat? 

U  každé aktivity je proškolený personál, 

který vždy podává pokyny ohledně bez-

pečnosti a  dohlíží na jejich dodržování. 

V případě úrazu se vše nahlásí neprodle-

ně personálu.

Pokud se přesuneme z léta do zimy, co 

vše místní lyžařská škola nabízí?

Skipark je standardně vybavený jezdícím 

pásem a navazujícím vlekem poma. Naše 

sjezdovka je vyhrazená pouze pro výuku 

lyžařské školy a  najdete na ní například 

interaktivní dětské slalomy, figurky a  tu-

nely. Výuka probíhá formou her a soutěží. 

K  nové škole patří také půjčovna, která 

slouží i  jako místo pro odpočinek dětí při 

výuce. Menší škola, která je však pouze 

pro ubytované, je pak i pod moníneckým 

hotelem.
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TÝDEN  
NA MONÍNCI 

Pro děti i dospělé je monínecký areál otevřený sedm dní v týdnu.  
Každý den je přitom co dělat. Nevěříte? 

LETNÍ SEZÓNA NA MONÍNCI
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NEDĚLE
Poté, co na Monínec odpoledne přije-

dete, zastavte se nejdříve na hotelové 

recepci. Dostanete se k  ní po silnici od 

spodní stanice lanovky zhruba po třech 

minutách jízdy autem. Zaparkovat můžete 

přímo u hotelu.

Až se po 14.00 ubytujete, můžete se vy-

dat třeba na malou procházku do maleb-

né vesnice Ounuz. Ta je od hotelu vzdá-

lena více než kilometr. Půjdete lesem do 

kopce po zelené značce. Po necelých 10 

minutách minete rozcestí u horní stanice 

místní lanovky. Vy však budete pokračo-

vat dál. Jakmile uvidíte po pravé straně 

pole, je to znamení, že se již pomalu blí-

žíte k obci.

V  současnosti zde již najdete jen hrstku 

místních, v minulosti měla ale Ounuz i 100 

KAŽDÝ DEN  
SE U NÁS ZABAVÍTE…

Jestliže se ještě před několika lety mlu-

vilo o  tom, že Monínec je pouze o  lyžo-

vání, skutečnost je již několik sezón po 

sobě mnohem pestřejší. Do areálu lze 

zajet kdykoliv. A nudit se tady rozhodně 

nebudete!

Místní nabídka služeb a zábavy vám ga-

rantuje program na celý týden. Co vše 

zde můžete zažít? Přijeďte do areálu tře-

ba na 7 nocí za cenu pěti a užívejte čas 

strávený s rodinou plnými doušky. Připra-

ven je animační program pro děti, vstup 

do bazénu i wellness a navíc i vyhlídková 

jízda lanovkou. Užijte si také výlety do 

okolí a další program, který nabízí 



MONÍNEC JE 
CELOROČNÍ 

AREÁL  
S AKTIVITAMI  

PRO CELOU 
RODINU.

obyvatel. Zbyly po nich malebné roubené 

dřevěné domky, které nyní tvoří dohroma-

dy vesnickou památkovou zónu. Není pro-

to ani náhoda, že se tu natáčely například 

pohádky Pyšná princezna nebo Honza 

málem králem. Nezapomeňte se přitom 

podívat i na kamennou zvoničku, která je 

stejně jako několik okolních domů památ-

kově chráněná. Zpět k  hotelu se vrátíte 

stejnou cestou, jakou jste sem přišli. 

Po krátkém oddychu na pokoji se už 

můžete vydat na večeři do místní restau-

race. Budou na vás čekat tradiční česká 

jídla i speciality. Ať už je to například pro 

děti smažený kuřecí řízek s  bramborem 

či špagety s  omáčkou z  drcených rajčat 

a sypané parmezánem nebo pro dospělé 

smažený telecí řízek a risotto s červenou 

řepou a čerstvým kozím sýrem. Na výběr 

je však toho samozřejmě mnohem více.

PONDĚLÍ
Pokud jste svým dětem objednali účast 

v moníneckém animačním programu, sta-

čí, když vstanete zhruba v osm až půl de-

váté. Nezapomeňte se nasnídat, v  hote-

lové restauraci pro vás bude přichystaná 

velkorysá snídaně ve formě bufetového 

menu.

V 9.30 však už buďte s dětmi u recepce, 

kde mají sraz před dopoledním progra-

mem. První den na ně budou nejdříve če-

kat seznamovací hry a tubing. Na stejném 

místě si je pak ve 12.00 vyzvednete, abys-

te mohli jít společně na oběd. 

Vy sami si můžete mezitím první monínec-

ké dopoledne zpestřit třeba návštěvou 

teras, odkud je překrásný výhled na údolí 

Českého Meránu. Odpolední část animač-

ního programu začíná ve 14.00. Sraz je 
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opět u recepce. Nezapomeňte přitom na 

plavky, v  případě slušného počasí bude 

na děti čekat na Pilském rybníce koupání 

a  paddleboarding. Odpoledne u  rybníka 

můžete strávit i vy. Nechybí zde ani menší 

hřiště na volejbal a občerstvení.

Po odpočinku na pokoji je opět čas na ve-

čeři. S dětmi si pak zahrajte společenskou 

hru, určitě je potěší, když budete všichni 

takto pohromadě.

ÚTERÝ
Druhý den animačního programu se děti 

zaměří na pohybové aktivity. Dopoledne 

bude rozcvička, hry a návštěva lanového 

parku. Odpoledne je v  případě slušné-

ho počasí na programu maxiskluzavka. 

Opět samozřejmě platí, aby si děti neza-

pomenuly plavky. 

Vy zatím můžete vyrazit třeba na golf. 

Cesta autem do areálu Čertovo břemeno 

trvá jen okolo deseti minut. Osmnácti-

jamkové hřiště vhodně zapadá do místní 

krajiny a kromě samotného greenu tu na-

jdete spoustu malých jezírek, kde se usa-

dily ryby a žáby. Na hřišti může hrát i hráč, 

který nemá handicap. V  areálu nechybí 

ani cvičná louka a dvě cvičná jamkoviště. 

Za pozornost stojí i místní klubovna, kte-

rá byla oceněna v  soutěži Stavba roku. 

Najdete zde restauraci, šatny, sociální 

zázemí či úschovnu bagů. Celý objekt je 

zakopaný do pozvolného zatravněného 

kopečku. Se zemí je klubovna propojena 

spoustou zajímavých přírodních materiálů. 

Večer doporučujeme strávit především 

s dětmi, třeba i na monínecké terase, kde si 

mohou dát na závěr dne i něco sladkého.



POZNEJTE  
KRÁSY  

LETNÍHO 
MONÍNCE.

STŘEDA
Třetí den bude na starší děti čekat bě-

hem dopoledne lukostřelba a na ty mladší 

kuličková dráha, která je dlouhá 100 met-

rů. Po obědě to budou koloběžky, pro ty 

menší pak pěší výlet spojený s  jízdou na 

lanovce.

Dospělí si mohou půjčit u  dolní stanice 

lanovky třeba elektrokolo a vydat se na 

výlet do okolí areálu. Cílem mohou být 

například menhiry. Zdejší kraj je totiž 

plný kamenů. Některé mají údajně léči-

vou moc. Jeden kilometr od Benešova 

kříže směrem na Veletín jeden z  těchto 

kamenů, tzv aktilit, prý energii dokonce 

vyzařuje.

Nejdříve se musíte dostat do Ounuze. Při 

prudším stoupání můžete kolo samozřej-

mě jen tlačit. Dále se vydáte na Cunkov, 

Aleninu a  Starcovu Lhotu, Kaliště, Bez-

děkov, Chlístov a  již zmiňovaný Veletín. 
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Poté minete Krošíček, odkud je výhled 

na velkou část Sedlčanska až dojedete 

zpět na Monínec. Trasa je středně těžká 

a měří okolo 18 kilometrů. 

Odpoledne můžete strávit relaxací v moní-

neckém wellness, kde na vás čeká bazén, 

vířivka i sauna. Také odsud máte čarokrás-

ný výhled do okolí.

Večer si pro změnu zpestřete procházkou 

do Jetřichovic, kde můžete alespoň zven-

ku obdivovat tzv Malou Hlubokou – místní 

zámeček. Cesta tam i  zpět vede od mo-

níneckého hotelu po stezce Včeli a mra-

venci k dolní stanici lanovky.   

Na osmi stanovištích této stezky se nachá-

zí 16 informačních panelů, které přehled-

nou a ucelenou formou seznamují širokou 

veřejnost a  návštěvníky Areálu Monínec 

s  přírodními a  místními zajímavostmi lo-

kality Jetřichovice. Na stanovištích stezky 

jsou navíc sezení pro odpočinek, takže si 

při stoupání do kopce i odpočinete.

ČTVRTEK
Děti si během dopoledne vyzkouší Disc-

golf. Jedná se o jeden z nejrozšířenějších 

sportů s  létajícím talířem, jenž vznikl již 

v 70. letech minulého století. Cílem hry je 

trefit létající disk do koše na co nejmenší 

počet hodů. Po obědě je na pořadu kou-

pání v pilském rybníce a možnost jízdy na 

voru. Doufejme, že se počasí vydaří.

Vy si zatím můžete udělat menší výlet na 

pozůstatky hradu Zvěřinec, které najde-

AKTIVNÍ 
DOVOLENÁ  
V ČESKÉ  
PŘÍRODĚ.

te kousek za Sedlcí. Autem pojedete na 

Malkovice a pak do osady Zadní Boudy. 

Odsud se vydáte po červené turistické 

značce do kopce, který mu dal původně 

nejspíše také své jméno. Hrad je spo-

jen mimo jiné i s mistrem Janem Husem 

či Karlem Hynkem Máchou. Na počátku 

hustistského revolučního hnutí patřil totiž 

Václavu ze Zvěřince, u něhož se prý pod-

le lidové tradice zdržoval Jan Hus v době 

svého pobytu na jihočeském venkově. Ze 

skalního vrcholu, kde patrně stávala dře-

věná věž je odsud výhled do sedlecké 

kotliny a na Sedlčany, což prý obdivoval 

i mladý Mácha, když v blízkých Měšeticích 

trávil školní prázdniny.

Čtvrteční večery jsou během prázdnin na 

Monínci vyhrazeny zábavnému programu 

pro ubytované i pro veřejnost. Chybět by 

neměly soutěže, koncerty, pozorování ve-

černí oblohy dalekohledem a  vyprávění 

o vesmíru a hvězdách.

PÁTEK
Na poslední den animačního programu 

budou děti určitě rády vzpomínat. Dopo-

ledne na ně bude totiž čekat trampolí-

na a  aquazorbing. Odpoledne pak bude 

volný program. Na výběr tak bude z více 

aktivit najednou podle toho, co každého 

během posledních pěti dní bavilo nejvíce.   

V případě slušného počasí si mohou do-

spělí dopřát buď koupání na monínec-

kých terasách nebo v  Pilském rybníce. 

Pokud by bylo chladněji, rezervujte si 

místní wellnes. Zvolit si ale můžete třeba 

i tenis. Kurty najdete přímo pod hotelem. 

Večer lze spolu s dětmi strávit u místního 

ohniště například opékáním buřtů.

SOBOTA
Další den vašeho pobytu doporučujeme 

vyplnit celodenním výletem. Do Tábora, 



UBYTOVACÍ BALÍČKY

UBYTOVÁNÍ DELUXE

Tento balíček je pro všechny, kdo se 

nespokojí s  průměrem. Opravňuje 

hosty k  neomezenému přístupu do 

sauny, bazénu i na masáže. Nechybí 

ani luxusní večeře v hotelové restau-

raci. Cena balíčku zahrnuje ubytová-

ní pro dvě osoby v pokoji s terasou 

na dvě noci plus večeři s  lahví vína 

na každý večer.

UBYTOVÁNÍ NA 3 NOCI

Balíček nabízí ubytování od neděle 

do středy, snídaně formou bohaté-

ho bufetu, možnost využití wellness, 

moníneckých teras či dvě vyhlídko-

vé jízdy lanovkou. Samozřejmostí je 

například i možnost využití dětských 

animačních programů.

UBYTOVÁNÍ NA 4 NOCI

Pokud vám stačí kratší dovolená, 

ubytujte se na 4 noci v Hotelu Moní-

nec nebo v Nové  Javorce. Součástí 

toho nabídky jsou animační progra-

my, wellness nebo třeba venkovní 

bazén s perličkami.

5 NOCÍ ZA CENU 4

Ubytujte se v  létě v  hotelu nebo 

v Nové Javorce na 5 noci za cenu 4. 

O děti bude postaráno díky nabídce 

animačních programů. Využít může-

te bazén, wellness nebo se jen tak 

projít od okolí. 

7 NOCÍ ZA CENU 5

Přijeďte na Monínec na 7 nocí za 

cenu 5. Chybět nebudou tipy na vý-

lety po okolí, animační program pro 

děti, vstup do bazénu i wellness, vy-

hlídková jízda lanovkou či animační 

programy.

jednoho z cílů výletu, se dostanete z Mo-

nínce autem zhruba do půl hodiny. Za 

vidění ve městě stojí Husitské muzeum, 

místní podzemí a nejstarší lokální architek-

tonickou památkou, kterou je hrad Kotnov. 

Zejména pro děti je zde pak také Muzeum 

Lega a Muzeum čokolády a marcipánu.

Návštěvu Tábora můžete spojit s výletem 

do jeho okolí. Místní Stezka údolím Lužni-

ce byla totiž jako první a  jediná v Česku 

zařazena na seznam nejlepších stezek 

Evropy - Leading Quality Trails Best of 

Europe. Trasa vás zavede po starých ka-

menných chodníčcích, které stavěl Klub 

českých turistů s  podporou hraběte Ha-

rracha už v  roce 1899, hlubokým údolím 

řeky kolem strmých skal a starých mlýnů 

až ke zbytkům hradu Příběnice a Stádlec-

kému řetězovému mostu. 

NEDĚLE
Poslední den dovolené bývá náročný. 

Není však důvod nikam spěchat! Pokoj 

je potřeba opustit do 11 hodin dopoledne. 

Poté si ale můžete ještě vychutnat po-

slední procházku v okolí a zakončit svou 

dovolenou dobrým obědem v  hotelové 

restauraci. Pak už nám stačí jen popřát 

šťastnou cestu domů!

Více informací  

o pobytových balíčcích na

LETO.MONINEC.CZ
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AKTIVITY PARK
–  Obří kuličková dráha

–  Vodní maxiskluzavka

–  Bungee trampolíny

–  Tubing

–  Lanový a junior park

–  Lukostřelba

–  Discgolf

–  Odpočinkové zóny

–  Občerstvení

FAMILY TRAIL
Jednodušší trať, která je určena pro všech-

ny nezávodní jezdce a především pro děti! 

Je dlouhá 3 kilometry. Užijí si jí méně zku-

šení či více opatrní jezdci a  jezdkyně, ale 

i ti zkušenější, kteří si na ní přišlápnou. Trať 

připravil tým dvojnásobného mistra světa 

v biketrailu Josefa Dresslera.

BIKEPARK
Náročnější 1,5kilometrovou trať najdete 

přímo na sjezdovce, kde jsou nejen zako-

pané klopené zatáčky, ale i několik skoků. 

Cena jedné jízdy v  Bikeparku je stejná 

jako jízda lanovkou, vyjde tedy na 85 

korun. Výhodnější jsou proto spíše ty ča-

sové – hodinová stojí 150 a čtyřhodinová 

350 korun.

LANOVKA
Pohodlná čtyřsedačková lanovka s  rych-

lostí přes 2,6 metrů za sekundu. Dolní 

stanice, která je ve výšce 478 m. n. m, je 

umístěna u Restaurace M2. Horní stanice 

je ve výšce 696 m. n. m.. Jedna jízda trvá 

6,9 minuty. Lanovka má kapacitu až 2 400 

osob za hodinu. Jedna jízda je za 85 korun 

pro dospělého. Dítě či senior má slevu, za 

jízdenku zaplatí 65 korun. 

POŠTOVNA
Napravo od výstupu z  lanovky je nejstar-

ší česká poštovna, která byla nejdříve na 

Sněžce a  poté u  Monínce na Javorové 

skále. Od konce loňského června je pře-

stěhována přímo do areálu. Seznamuje se 

KDE SE MŮŽETE  
NA MONÍNCI UBYTOVAT?

HOTEL MONÍNEC
32 pokojů s celkem 84 lůžky

–  22 dvoulůžkových pokojů

–  6 třílůžkových pokojů

–  4 třílůžkové pokoje s přistýlkou

–  Pokoje s terasou a úchvatnou  

vyhlídkou do kraje

–  Restaurace s letní terasou 

–  Wellness centrum (bazén, vířivka,  

sauna, masáže, tělocvična)

–  Terasy Monínec s venkovním bazénem, 

barem i dětským hřištěm

–  Konferenční sál (100 míst)

–  Konferenční salonek (20 míst)

–  Wi-Fi připojení

–  Parkoviště

DEPANDANCE  
NOVÁ JAVORKA
24 pokojů s celkem 58 lůžky

–  Dvou až čtyřlůžkové pokoje

–  2 dvoulůžkové bezbariérové pokoje

–  Konferenční místnost (60 míst)

–  Společenská místnost

–  Wi-Fi připojení

–  Využití veškerých služeb  

v Hotelu Monínec

PENZION ČERTOVKA
10 pokojů ve dvou podlažích

–  Dvou až čtyřlůžkové pokoje,  

z toho 4 s vlastním a 6 se společným 

sociálním zařízením 

–  Sauna

–  Společenská místnost

–  Wi-Fi připojení

–  Parkoviště 

APARTMÁNY MONÍNEC
14 apartmánů s kapacitou 70 osob

–  Dvě apartmánové budovy

–  Kuchyňská linka a sociální vybavení 

v každém apartmánu

–  Vlastní kryté parkovací stání 

KAM ZA ZÁBAVOU  
A SPORTEM ?
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_Pilský rybník

_Poštovna_Poštovna

_Hlavní sjezdovka
LANOVKA

_Nástup 
  na lanovou dráhu

Bungee 
trampolíny

_

svojí stopadesátiletou historií a  současně 

zde sídlí informační centrum oblasti Toula-

va. Klíč od poštovny je ve všední dny k dis-

pozici od 15.30 hodin na recepci Hotelu 

Monínec a o víkendu u obsluhy lanovky.

PILSKÝ RYBNÍK
V  letních měsících návštěvníci areálu jistě 

ocení koupaliště – Pilský rybník je vzdá-

lený 3 minuty pěší chůze od spodní stanice 

lanovky. Koupaliště je ideální jak pro malé 

děti, tak pro začínající i  pokročilé plavce. 

Přibližně prvních 10 metrů od břehu je voda 

poměrně mělká. Ale jakmile se trochu více 

vzdálíte od břehu, budete si moci i pořád-

ně zaplavat. Kromě pláže a hřiště na volej-

bal či nohejbal je zde menší občerstvení.

PŮJČOVNA ELEKTROKOL 
A KOLOBĚŽEK
U dolní stanice lanovky najdete půjčovnu. 

Koloběžky stojí i s helmou na 2 hodiny 350 

a na 4 pak 450 korun. V ceně je navíc jed-

na jízda lanovkou. Za půjčení elektrokola 

a  helmy zaplatíte na 4 hodiny 650 a  na 

6 potom 850 korun. I v tomto případě mů-

žete vyjet jednou lanovkou nahoru zdarma.

DĚTSKÁ HERNA MONIŠTĚ
Herna je přístupná dětem všeho věku. 

Najdete ji v budově M2 u spodní stanice 

lanovky. Herna nabízí rovněž hlídání dětí. 

Místo je rozděleno do několika zón zamě-

řených na kreativitu, pohyb a odpočinek. 

V  červenci a  srpnu je otevřena každou 

sobotu od 10.00 do 17.00 hodin.

STEZKA VČELI A MRAVENCI
Na osmi stanovištích se nachází 16 infor-

mačních panelů, které přehlednou a uce-

lenou formou seznamují širokou veřejnost 

a návštěvníky areálu Monínec s přírodními 

a místními zajímavostmi lokality Jetřichovi-

ce. Trasa vede od spodní části areálu od 

Restaurace M2 příjemnou procházkou až 

k hotelu. Na stanovištích stezky jsou umís-

těna sezení pro odpočinek návštěvníků.

Podrobné informace 

 a ceník jednotlivých aktivit  

naleznete na 

LETO.MONINEC.CZ
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KDO SE O VÁS 
STARÁ? 

Monínecký areál není pouze o tom, jak můžete trávit volný čas. Je to také o lidech,  
kteří za vším stojí a starají se o to, aby byli všichni návštěvníci spokojení.

PŘEDSTAVENÍ ZAMĚSTNANCŮ

AREÁL MONÍNEC 
LETOS VSTOUPIL 
DO 26. SEZÓNY.

Již od počátku patří největší zásluha ro-

dině Krejčových, která projekt rodinného 

areálu v  roce 1994 rozjížděla. Všichni 

z rodiny prošli tvrdou zkouškou práce ve 

všech možných činnostech - od kuchy-

ně přes obsluhu až po úklid. Díky pod-

poře investora, kterým se po čase stala 

společnost Trigema, se postupně poda-

řilo vytvořit areál, jenž každoročně láká 

velké množství hostů. Zapomenout ale 

nelze ani na ostatní členy moníneckého 

týmu. Každý z  nich má zásluhu na tom, 

jak jsou návštěvníci areálu spokojení.

JAROSLAV KREJČÍ ML. 
VÝKONNÝ ŘEDITEL

Jarda se stará o  vše podstatné, co je 

s provozem areálu spojeno. Asi nejlépe 

ho zná jeho táta: "Jarda se od malička 

projevuje jako přirozený vůdčí člověk, 

který je neustále obklopen kamarády. 

Pořád se kolem něj něco děje a stále má 

ještě sílu na různé nápady. Menší slabi-

nou je technická a  ruční zručnost. V  já-

dru je Jarda umírněný a  někdy až moc 

hodný velitel, kterého jen tak něco ne-

rozčílí. Když je potřeba někde pomoci, je 

na něj vždy spolehnutí." 



LÍBA VAVERKOVÁ 
VEDOUCÍ STŘEDISKA 
PROVOZU

I  když je Líba původem bankovní úřed-

nice, je úžasně praktická a  pokud je 

přesvědčená o  správnosti věci, nemá 

problém se naučit nový systém a  vy-

máčknout z  něho maximum, aby jí pro-

voz usnadnil. Správně k  tomu umí moti-

vovat svoje lidi, kteří až později pochopí, 

že jdou správným směrem. Za Líbou jde 

vše, co se točí okolo moníneckých gast-

roprovozoven. Je trochu hlasitější a rych-

lomluvná, nikdo ale zase nemusí pochy-

bovat, že by to tak nemělo být.

MILOŠ NĚMEČEK 
VEDOUCÍ STŘEDISKA 
SLUŽEB

Miloš je jedním z  těch, na něž se může 

Jarda Krejčí ml. spolehnout. „Miloše jsem 

poznal jako příslušníka Policie ČR, který 

k nám s trabantem jezdil učit lyžovat své 

dva kluky. Nikdy by mě nenapadlo, že to 

bude za pár let jeden z mých nejdůleži-

tějších lidí v týmu. Kromě toho, že zvládl 

administrativu, dokáže vést kolektiv lidí. 

A ten není obzvlášť v zimní sezoně malý. 

Moc si cením jeho smyslu pro improviza-

ci a samostatné vyřešení problému,“ po-

pisuje Miloše Jarda Krejčí ml.

JITKA BUDILOVÁ 
SALES MANAGER

Jitka je na Monínci od doby, kdy se zde 

otevřel hotel. Podle Jardy Krejčího ml. 

prý zatím ochotnějšího a  vyrovnanějšího 

člověka, který by se tak dobře k hostům 

choval, ještě nepotkal. Pokud přijde něja-

ká negativní recenze, je i v ní Jitka nako-

nec pochválena. Paradoxně jí tato ochota 

vstřícnost někdy ubližuje, protože nestih-

ne udělat svoje věci včas. Někdy proto 

klidně zůstane i po pracovní době a vše 

dotáhne. 
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Nenajdeme u  nás milovníka vína, který 

by neznal odrůdu Zweigelt, v  Česku po-

jmenovanou Zweigeltrebe. Ta se používá 

hlavně pro výrobu červených vín. Neméně 

oblíbená jsou ale také ta růžová. 

Zweigeltrebe byla vyšlechtěna ve 20. le-

tech minulého století vinařem Frankem 

Zweigeltem jako kříženec odrůdy Svato-

vavřinecké a Frankovky. Pěstována je ve 

velkém především v „rodném“ Rakousku. 

Značné obliby se ale těší třeba i v Kanadě. 

Popularity dosahuje rovněž u nás, kde je 

třetí nejčastěji pěstovanou modrou odrů-

dou vinné révy. 

SVĚŽÍ CHUŤ A VŮNĚ LESNÍHO OVOCE

Vinařství Dog in Dock nabízí Zweigeltrebe 

ve variantě rosé. Toto víno je čerstvým dr-

žitelem stříbrné medaile z prestižní mezi-

národní soutěže Vinum Juvenale, ve které 

se odborná porota zaměřuje na nejlepší 

mladá vína. Polosuché Zweigeltrebe rosé 

zde uspělo v kategorii nad 12 g/l zbytko-

vého cukru. 

Víno zdobí atraktivní lososová barva, nevtí-

ravá vůně malin a lesních jahod s jemným 

smetanovým podtónem. V chuti pak domi-

nují svěží jahodové tóny.

Zweigeltrebe rosé značky Dog in Dock 

vznikalo pod pečlivým dohledem zkuše-

ných technologů a s využitím těch nejmo-

dernějších postupů, díky kterým se daří za-

chovat špičkovou kvalitu, správnou barvu 

i patřičnou svěžest. 

„Hrozny se nejprve šetrně odzrní, lehce 

se zmáčknou ve válci a poté nechají v lisu 

po dobu 4 hodin macerovat. Tento proces 

je důležitý zejména proto, aby víno získa-

lo aromatické a  chuťové látky,“ přibližuje 

postup výroby enolog Dog in Dock Tomáš 

Zbořil. „Po šetrné lisovací fázi a následné-

mu podchlazení vylisovaného moštu při-

chází na řadu odkalení. Tomu věnujeme 

obzvlášť speciální péči. Je důležité, aby 

se z  moštu odstranily všechny nečistoty 

a nežádoucí látky, které by mohly zhoršit 

budoucí kvalitu vína,“ dodává. 

Samotné hrozny použité pro výrobu Zwei-

geltrebe rosé pocházejí z viniční trati Nad-

hájčí z proslulé vinařské obce Blatnice pod 

Svatým Antonínkem na Slovácku. Trať se 

nachází na jihovýchodním svahu ve výšce 

270 metrů nad mořem a vyznačuje se hlu-

bokou vododržnou hnědozemí. Staré Nad-

hájčí sousedí s  hájem, kde se vyskytuje 

vzácný teplomilný dub pýřitý neboli šípák.

POSEZENÍ S VÍNEM  
DOG IN DOCK 

Restaurace Hotelu Monínec je pověstná nejen svojí kuchyní, která je zaměřena  
na tradiční česká jídla a speciality.  Součástí nabídky jsou také vína značky Dog in Dock  

pocházející z Vinařství Veselí nad Moravou. V teplém letním počasí si můžete  
vychutnat například i svěží růžové víno Zweigeltrebe rosé z loňské sklizně.

VINAŘSTVÍ DOG IN DOCK

ZWEIGELTREBE ROSÉ 2019



MÝTY O RŮŽOVÉM VÍNU
S létem se do popředí zájmu už tradičně 

dostává růžové víno. To si v  posledních 

letech vydobylo punc atraktivního, svěží-

ho a moderního nápoje. Se svými zaběh-

lejšími sourozenci – bílým a  červeným 

vínem – se sice co do popularity měřit 

nemůže, postupně si ale získává respekt 

napříč veřejností i u uznávaných odborní-

ků. Rosé se zkrátka stalo symbolem mládí 

a oprávněně se zbavuje svých mýtů.

MÝTUS Č. 1:  
JEDNÁ SE  
O PODŘADNÉ VÍNO
Roséčka nabrala v  posledním desetiletí 

na popularitě po celém světě. Ve Francii, 

která díky oblasti Provensálska patří mezi 

přední světové producenty růžového 

vína, dokonce několikrát v roční spotřebě 

předběhla víno bílé. Nebývalý boom pak 

rosé zažívá ve Spojených státech, kde se 

jeho každoroční spotřeba dlouhodobě 

zvyšuje o desítky procent.

Částečně je to díky nástupu sociálních 

sítí, které pití růžových vín zpopularizova-

ly. Oblibu si rosé získalo hlavně u genera-

ce mileniálů, pro které se jeho konzuma-

ce stala životním stylem – instagramové 

fotografie se skleničkou svěžího roséčka 

ze sluncem zalitých teras a  barů se sta-

ly ztělesněním spontánnosti, nezávislosti 

a zábavy. 

Zvýšená pozornost ale pomohla také 

tomu nejdůležitějšímu – kvalitě. S narůs-

tající poptávkou po vínech s narůžovělou 

až lososovou barvou se začalo důkladně-

ji dbát na chuť. Rosé vína už tedy nejsou 

přehlížena ani těmi největšími odborníky.
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RŮŽOVÉ VÍNO 
DOBÝVÁ SVĚT. 
NAVZDORY  
VŠEM MÝTŮM.

MÝTUS Č. 2:  
ROSÉ JAKO MÓDNÍ  
VÝSTŘELEK
I  přes svou aktuální oblibu růžová vína 

rozhodně nepatří pouze mezi módní zále-

žitost, která by měla brzy pominout. Vždyť 

zmínky o  výrobě rosé pocházejí už od 

Hippokrata. Tento otec medicíny pobízel 

své pacienty ke konzumaci svěžího nápo-

je světle červené barvy už dlouho před 

naším letopočtem. V českých zemích se 

s výrobou růžového vína začalo v 16. sto-

letí. Na Moravě se ujal lidový název ryšák, 

v  Čechách se růžovým vínům zase pře-

zdívalo růžák. 

MÝTUS Č. 3:  
RŮŽOVÉ VÍNO  
JE PŘÍLIŠ SLADKÉ…
U některých konzumentů dodnes přetrvá-

vá názor, že růžové víno musí být vzhle-

dem ke své barvě sladké. Jenže růžová 

není známkou sladkosti – rosé mohou 

být samozřejmě také výrazně suchá. Na-

příklad tuzemská růžová vína se mohou 

pochlubit pikantní kyselinkou, která jim 

dodává příjemnou čerstvost a šťavnatost.

Ve světě se osud roséček začal obracet 

k lepšímu právě s představením suchých 

variant tohoto vína. Americký dovozce 

Kermit Lynch začal seznamovat kaliforn-

ský trh s chuťově lahodnými růžovými ná-

poji z Francie před zhruba 50 lety. „Rosé 

mělo tehdy špatnou reputaci. Když bral 

někdo víno vážně, tak rosé nepil. Nebylo 

považováno za skutečné víno. Propago-

valo se jako víno levné, sladké a vyrábě-

né ve velkém,“ vzpomíná Lynch v  knize 

Drink Pink. Tehdy se vše začalo měnit. Tr-

valo ale ještě dalších 30 let, než si získalo 

dnešní uznání.



MÝTUS Č. 4:  
JE TO POUZE SMĚSKA  
BÍLÉHO A ČERVENÉHO…
Další z  populárních mýtů, kterým jsou 

růžová vína opředena, se týká samotné 

výroby. Rosé se ale opravdu nevyrábí smí-

cháním bílého vína s červeným! Naopak, 

tato praktika je v mnoha státech dokonce 

nezákonná. 

Růžové víno se vyrábí za pomocí hroznů 

modrých odrůd, jako jsou Frankovka, Sva-

tovavřinecké nebo Zweigeltrebe. Často 

používanou metodou je omezená macera-

ce. Jedná se o stejný způsob jako u výroby 

červených vín. Kontakt slupek s  moštem 

obsahující červené barvivo je ale zkrácen 

na dobu potřebnou k získání požadované 

barvy. 

MÝTUS Č. 5:  
VHODNÉ K ARCHIVACI
Pokud právě přemýšlíte nad založením 

vlastního archivu vína, ta růžová z  něj 

raději vynechte. Roséčka by se měla pít 

mladá – nejlépe do dvou let od sklizně. 

V tu chvíli mají tu správně svěží ovocnou 

chuť i vůni. 
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Vinařstvím se Tomáš zabývá už 7 let. Nic-

méně cesta k  němu byla nezvykle klika-

tá. Ještě na vysoké škole bylo i  pro něj 

samotného nemyslitelné, že by se jeho 

kroky měly ubírat do vinohradů. „Studoval 

jsem zubní lékařství na Univerzitě Karlově 

v Praze. Je ale těžké se na konci střední 

školy, v  nějakých 18 letech, rozhodnout, 

čemu se chcete věnovat po zbytek živo-

ta. Já až během studií zjistil, jaký je můj 

opravdový zájem,“ vzpomíná. Ačkoli právě 

lékařství má v rodině. Dědeček se zubaři-

nou zabýval přes 50 let.

Tomáš trávil se svojí partnerkou většinu 

času dál v Praze, kde zůstali i po ukonče-

ní studií. Hlavní město si zamilovali, a  tak 

se plnohodnotný návrat domů zdál být už 

utopií. „Veselí je malé město. Troufám si 

zároveň tvrdit, že jedno z nejprogresivněj-

ších v okolí. Vrátila se do něj spousta mla-

dých a  šikovných lidí se zajímavými pro-

jekty. Město žije. Jako snad nikdy předtím. 

I  to byl důvod, proč se rozhodl přeci jen 

znova zakotvit ve Veselí,“ vysvětluje. 

Tomáše ale nakonec zlákalo vinařství, kte-

ré v rodině naopak nemá tradici žádnou. 

K  vinařství se dostal přes přítelkyni, jejíž 

rodina vlastní menší vinohrad ve Veselí 

a  víceméně pro radost si víno vyráběla. 

„Začátky byly divoké. Byli jsme nezkušení, 

neměli dostatečné vybavení a mnohokrát 

se spálili. Hnala nás ale vášeň. A  i  přes 

mnohé překážky jsme pokračovali dále, 

vzdělávali se, investovali, zkoušeli,“ říká.

Veselí nad Moravou má sice poměrně bo-

hatou vinařskou historii, ve srovnání s okol-

ními obcemi, jako jsou Blatnice, Bzenec 

nebo Strážnice, ale ve věhlasu značně za-

ostává.  Pozvednout zde vinařskou kulturu 

pro něho bylo v začátcích jednou z moti-

vací. „Začal jsem organizovat tzv. otevírání 

vinných sklepů. Zpočátku spíše komorní 

akci s  folklorní hudbou, kde si mohli lidé 

přijít „okoštovat“ výrobky místních vinařů. 

Nyní ji navštěvuje až 500 lidí. Myslím, že 

spousta místních před těmi 6 lety, kdy jsme 

začínali, neměla ani ponětí, že se u nás ně-

jaké vinné sklepy vůbec nacházejí. Takže 

v tomhle ohledu je to skvělé.“ 

TOMÁŠ ZBOŘIL:  
OD ZUBAŘINY K VINAŘSTVÍ 

Tomáš Zbořil je jedním ze zakladatelů vinařství Dog in Dock.  
Podílí se na projektu nově vznikajícího kulturně vzdělávacího vinařského areálu v rodném  

Veselí nad Moravou. Svůj čas věnuje především vínům a vinohradům.

SEZNAMTE SE S VINAŘEM

"PLÁNUJEME 
VYBUDOVAT 
VINAŘSKÝ AREÁL, 
KTERÝ NAVÁŽE 
NA VINAŘSKÉ 
TRADICE  
NA MORAVĚ."



Ten největší projekt, který výrazně změní 

ráz města, ale Veselí teprve čeká. Jedná 

se o výstavbu vinařského areálu u přístavu 

Baťova kanálu. Tento nápad přišel na svět 

vlastně náhodou, a to kvůli jinému koníčku 

– běhání. „Lidi si většinou na běhání po-

chvalují proto, že při něm dokáží vypnout. 

Já naopak cítím, že při něm dostávám ty 

nejlepší nápady,“ směje se. Právě kolem 

pozemků někdejšího zámeckého zahrad-

nictví v  blízkosti vodního kanálu vedly 

jeho každodenní běžecké trasy. „Město 

se chystalo tento dlouhá léta nevyužívaný 

prostor nabídnout zájemcům ve veřejné 

soutěži. A tak se mi začal v hlavě rýsovat 

nápad na vinařský komplex.“ 

Právě v  tu chvíli přišla na scénu společ-

nost Trigema. „Bylo jasné, že bez silného 

investora by nebylo možné takový projekt 

realizovat. Areál zahrnující plně vybavené 

vinařství, restauraci a nezbytné ubytování 

pro turisty, není přeci jenom rozhodně lev-

nou záležitostí. Na Marcela Sourala, maji-

tele Trigemy, jsem narazil při čtení magazí-

nu Forbes. Říkal jsem si proč ho nezkusit 

kontaktovat přes e-mail,“ popisuje s úsmě-

vem Tomáš, jak spolupráce na milionovém 

projektu započala.

Právě spojitost vinařského komplexu s při-

lehlým Baťovým kanálem tehdy majitele 

Trigemy zaujala. Výstavba areálu by moh-

la brzy začít. Tomáš mezitím věnuje vět-

šinu času rozvíjení vinařství Dog in Dock. 

„Provizorní výrobnu jsme zřídili v nedale-

kých Boršicích. Už se ale moc těšíme do 

nových prostor,“ dodává. 

Na jiné koníčky Tomášovi už proto ani 

více času nezbývá. Na letošní srpen navíc 

plánují s  partnerkou svatbu. A  samotný 

obřad neproběhne nikde jinde než mezi 

vinnou révou.

  
dogindock

  
eshop.dogindock 

dogindock.com

zámecký 
park

zámecký 
park

zámecký 
park

přístaviště

Veselí 
nad Moravou

← Baťův kanál

Zám
ecká

tř. Masarykova

← M
ora

va

Bartolomějské 
náměstí

Svatoplukova

zámek

← Morava

3 G E M A M A G A Z Í N  /  4 3



Hlavním tahákem konopišťského areálu 

je samozřejmě zámek. Někteří však zapo-

mínají na to, že k vidění je tu toho mno-

hem více. Pojďme ale pěkně popořádku.

Poté, co přijedete od hlavního města až 

do Benešova, zabočíte z hlavní silnice do-

prava a po zhruba kilometru jízdy narazíte 

na velké parkoviště. V  jeho sousedství 

najdete muzeum motocyklů s legendární-

mi českými motorkami Jawa. 

STÁTNÍ ZÁMEK KONOPIŠTĚ
Chcete li ale zamířit rovnou na zámek, 

zvolit můžete buď cestu do mírného kop-

ce nebo oklikou okolo rybníka. Právě nad 

ním byl původně gotický hrad ve 13. stole-

tí založen. Jedněmi z prvních majitelů byl 

rod Benešoviců. Ten ale záhy vystřídali 

Šternberkové, kteří zde s menší přestáv-

kou působili až do konce 16. století. 

Patrně nejznámějším majitelem kono-

pišťského zámku byl ale následník ra-

kouského trůnu František Ferdinand 

d'Este. Valná většina prostor, které jsou 

tu návštěvníkům k  nahlédnutí, pochází 

právě z doby jeho působení, tedy konce 

19.  a  začátku 20. století. Na zámek byla 

tehdy po jeho novogotické přestavbě za-

vedena mimo jiné i elektřina, vodovod či 

zprovozněn výtah.

Návštěvníky lákají zejména kolekce histo-

rických zbraní a zbroje a  rozsáhlá sbírka 

mysliveckých trofejí. Více než 300 tisíc 

z nich skolil přímo samotný František Fer-

dinand. Na výběr je hned z pěti různých 

tras. Vedle salonů jižního či severního 

křídla zámku jsou to soukromé pokoje 

rodiny Františka Ferdinanda d'Este a dále 

pak lovecká trasa a  prohlídka gotických 

sklepení, které jsou vytesány do místního 

žulového podloží. Prohlídky jsou možné 

až do konce listopadu. Samozřejmě nej-

větší zájem bývá přes léto. Otevřeno je 

každý den kromě pondělí. V říjnu a listo-

padu pak už pouze o víkendech.

Především děti si z  Konopiště pamatují 

nejvíce medvědy, kteří jsou před východ-

ní bránou v  hradním příkopě.  Odsud je 

to jen kousek ke křížové cestě, jíž tvoří 

čtrnáct kamenných hranolů s  kaplí se 

stříškou postavených u kamenné Lurdské 

jeskyně. Jižním směrem od hradního pří-

kopu jsou pak Růžové zahrady a skleníky, 

kde jsou k vidění teplomilné a subtropic-

ké rostliny, korkový pavilon a zajímavá so-

chařská výzdoba.  

Atraktivní je však celý zámecký park, kte-

rý se rozprostírá na ploše 340 hektarů. 

Parkem prochází hned tři naučné stezky: 

Historie a příroda konopišťského zámec-

kého parku, Lesní stezka Františka Ferdi-

nanda d'Este a stezka Pod stromy.

Méně známý, i když neméně zajímavý, je 

pak soubor terénních pozůstatků, které 

vznikly při vojenském obléhání Konopiště 

v  letech 1467 a 1468. Jedná se o doklad 

toho, jak se tehdy podařilo hrad dokonale 

uzavřít, aniž by mohl být odkudkoliv zá-

ZASTAVENÍ  
NA POLOVINĚ CESTY 

Cestou na Monínec - zhruba půl hodiny jízdy od Prahy – vystupuje nad vrcholky benešovských lesů  
silueta Konopiště. Doporučujeme se zde určitě zastavit. A nejen kvůli místnímu zámku.

TIP NA VÝLET



sobován. Obléhání trvalo celkově 18 mě-

síců, než se posádka vzdala. Pozůstatky 

zákopů najdete ve vzdálenosti 600 až 

700 metrů do areálu současného zámku. 

GOLF RESORT KONOPIŠTĚ
Cestou na Monínec se pak můžete ještě 

zastavit v nedalekých Tvoršovicích, kde je 

největší domácí golfový areál Golf Resort 

Konopiště. Nabízí hru na dvou osmnácti-

jamkových mistrovských hřištích. Ještě 

předtím se však můžete rozhýbat a  vše 

vyzkoušet na rozsáhlém driving range, 

jenž je součástí areálu. Pro ty, kteří si ale 

ještě příliš nevěří, je pod vedením profe-

sionálních trenérů připravena výuka golfu. 

Na Monínec je to pak odsud již jen zhruba 

půl hodinu jízdy autem.

DĚTI SI  
Z KONOPIŠTĚ 

NEJVÍCE 
PAMATUJÍ 
MEDVĚDY.   

JEJICH CHOV 
MÁ NA ZÁMKU 

DLOUHOU 
TRADICI.
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DROGERIE TETA - KVĚT
Marcela Hrušková

Tyršova 218, Nová Pražská 1646

F r o n t m a n  s k u p i n y  K E K S

Štěpán
KOJAN

HUDEBNÍ ČTVRTKY 
A GOLFOVÝ TÁBOR 

Na Monínci nenajdete pouze dobré ubytování, kuchyni a řadu dalších příležitostí,  
jak ve volném čase využít místní zázemí. Areál přichází celoročně  

s mnoha akcemi pro veřejnost. Ani léto není výjimkou.

LETNÍ AKCE NA MONÍNCI 

JOSEF VÁGNER

ŠTĚPÁN KOJAN 
ZE SKUPINY KEKS

VOJTA NEDVĚD

ČTVRTEČNÍ VEČERY
O  jaké monínecké akce se letos jedná 

a  kdy se na ně můžete vypravit? Každý 

čtvrtek to je pravidelný večerní program, 

který je určený ubytovaným hostům i dal-

ším návštěvníkům areálu zcela zdarma. 

Na všechny čeká ve čtvrtek nejdříve mini-

disco a poté soutěže pro dospělé o ceny, 

které jsou spojeny s provozem areálu. Na 

to hlavní, na co se všichni bezpochyby 

těší, jsou živé koncerty. 

Na srpen je v plánu vystoupení syna zná-

mého písničkáře Františka Nedvěda Voj-

ty,  herce a zpěváka Josefa Vágnera, syna 

legendárního českého muzikanta Karla 

Vágnera. Vedle něho by to měl být i zpě-

vák, moderátor, skladatel a  textař Jarda 

Hypochondr. Ten se proslavil především 

svým hitem Šenkýřka, který se objevil již 

na jeho prvním albu v roce 2003.

Od půl desáté bude na Monínci každý 

čtvrtek následovat promítání videí o ves-

míru a hvězdách. Bude li příznivé počasí, 

naváže na to potom od 22.00 hodin sle-

dování monínecké noční oblohy daleko-

hledem.

Celý program bude pro všechny zdarma. 

Moderovat jej bude Vláďa Slezák, který je 

jinak známý díky svému působení v jiho-

českém rádiu Faktor, Rádiu Blaník či Čes-

kému rozhlasu.

JARDA HYPOCHONDR



ZÁBAVNÉ 
LÉTO PLNÉ 

HVĚZDNÉHO 
PROGRAMU  

PRO DĚTI  
I DOSPĚLÉ. 

GOLFOVÝ TÝDEN
Od pondělí až do soboty si mohou všich-

ni, kteří se zajímají o golf, přijít na začátku 

srpna na své. Jak pro děti a mládež, tak 

pro dospělé budou v rámci moníneckého 

programu připraveny tábory s  Wandou 

Vorlovou. Na účastníky čeká od 3. do 

9. srpna neomezená hra a  trénink golfu 

tak, že vše proběhne zábavnou formou. 

Součástí programu bude celková přípra-

va každého z účastníků před samotnou 

hrou, ale i  trénink psychiky v  jejím prů-

běhu. Počítat můžete s ranní rozcvičkou, 

výukou, jak předcházet jednostranným 

zátěžím, především ale tréninkem ve vý-

konnostních skupinkách. Bude se jednat 

o putting, chipping, pitching i driving. Ne-

zapomene se ale ani na výuku golfového 

a společenského chování, volnou zába-

vu v klidovém režimu a podvečerní akti-

vity na vyrovnání energií, emocí a rozvoj 

komunikace.

A  protože se jedná o  letní tábor, jsou 

samozřejmě přichystány společenské 

aktivity, různé deskové rozvojové hry, zá-

roveň ale i klasická večerka či bodování 

úklidu pokojů. 

Přihlašovat se lze prostřednictvím  

www.moninec.cz.
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Hlavní sjezdovka má na Monínci celkovou 

délkou 1,2 kilometru. Její provoz obsluhu-

je čtyřsedačková lanovka s přepravní ka-

pacitou 2400 osob za hodinu. Její horní 

část obsluhuje v délce cca 600 metrů na-

víc vlek kotva. Právě zde se zimní lyžařská 

sezóna otevírá nejdříve. 

Pokladna skipasů je u  dolní stanice la-

novky. Najdete tu také půjčovnu lyžař-

ského vybavení společnosti Intersport. 

V  prostorech je navíc i  menší prodejna. 

Školní skipark, který zahajuje provoz vět-

šinou v prosinci, je nalevo od lanovky. Je 

vybavený jezdícím pásem a  navazujícím 

vlekem poma. Součástí skiparku je dále 

menší půjčovna lyžařského vybavení. Ski-

park slouží klientům lyžařské školy. Nale-

vo od spodní stanice lanovky je i tubing. 

Další sjezdovka, i když mnohem kratší, je 

pod Hotelem Monínec. Měří 170 metrů. 

U ní je rovněž depandance Nová Javorka, 

jež poskytuje nejen kvalitní ubytování, ale 

také zázemí pro horní lyžařskou půjčovnu 

a lyžařskou školu. 

Ještě před samotným zahájením zimní 

sezóny trvá zhruba měsíc a  půl, než se 

areál na provoz připraví. Výrazně tomu 

napomáhá technologie Snowfactory, kte-

rá vyrábí sníh, i když je venku nad nulou.

Běžkařům se pak během zimy nabízí pří-

mo nad sjezdovkou několik běžkařských 

tras. Jedná se například o  malý okruh 

v  blízkosti Javorové skály či delší trasy 

směrem na Veletín nebo k Alenině Lhotě. 

Důležité je, abyste dopředu přes internet 

sledovali, v  jakém stavu tyto trasy jsou. 

Především proto, že jsou závislé na pří-

rodním a  nikoliv umělém sněhu. Správa 

těchto tras navíc není v  režii Areálu Mo-

nínec. Stará se o  ně místní společenství 

obcí Čertovo břemeno.

Nezapomeňte proto, že na Monínec se 

rozhodně vyplatí přijet také v zimě!

Hlavní sjezdovka má na Monínci celkovou 

délkou 1,2 kilometru. Její provoz obsluhu-

je čtyřsedačková lanovka s přepravní ka-

pacitou 2400 osob za hodinu. Její horní 

část obsluhuje v délce cca 600 metrů na-

víc vlek kotva. Právě zde se zimní lyžařská 

sezóna otevírá nejdříve. 

Pokladna skipasů je u  dolní stanice la-

novky. Najdete tu také půjčovnu lyžař-

ského vybavení společnosti Intersport. 

V  prostorech je navíc i  menší prodejna. 

Školní skipark, který zahajuje provoz vět-

šinou v prosinci, je nalevo od lanovky. Je 

vybavený jezdícím pásem a  navazujícím 

vlekem poma. Součástí skiparku je dále 

menší půjčovna lyžařského vybavení. Ski-

park slouží klientům lyžařské školy. Nale-

vo od spodní stanice lanovky je i tubing. 

Další sjezdovka, i když mnohem kratší, je 

pod Hotelem Monínec. Měří 170 metrů. 

U ní je rovněž depandance Nová Javorka, 

jež poskytuje nejen kvalitní ubytování, ale 

také zázemí pro horní lyžařskou půjčovnu 

a lyžařskou školu. 

Ještě před samotným zahájením zimní 

sezóny trvá zhruba měsíc a  půl, než se 

areál na provoz připraví. Výrazně tomu 

napomáhá technologie Snowfactory, kte-

rá vyrábí sníh, i když je venku nad nulou.

Běžkařům se pak během zimy nabízí pří-

mo nad sjezdovkou několik běžkařských 

tras. Jedná se například o  malý okruh 

v  blízkosti Javorové skály či delší trasy 

směrem na Veletín nebo k Alenině Lhotě. 

Důležité je, abyste dopředu přes internet 

sledovali, v  jakém stavu tyto trasy jsou. 

Především proto, že jsou závislé na pří-

rodním a  nikoliv umělém sněhu. Správa 

těchto tras navíc není v  režii Areálu Mo-

nínec. Stará se o  ně místní společenství 

obcí Čertovo břemeno.

Nezapomeňte proto, že na Monínec se 

rozhodně vyplatí přijet také v zimě!

ZIMNÍ MONÍNEC 
Celoroční provoz areálu garantuje, že k nám můžete přijet i v zimě.  

Lyžujeme již od listopadu.

MONÍNEC ZIMNÍ SEZÓNA

ZIMNÍ SEZÓNA  
NA MONÍNCI 
ZAČÍNÁ UŽ   
V LISTOPADU.



SNOWFACTORY 
Areál Monínec je od roku 2016 vybavený 

zařízením Snowfactory. Zařízení umožňuje 

výrobu sněhu díky speciální zasněžovací 

technologii. Technologie zajistí výrobu 

sněhu již při teplotě do 15 °C.

Technologie Snowfactory je založena na 

klasickém chladícím principu a  celý pro-

ces výroby sněhu se odehrává v uzavře-

ném okruhu. Sníh, který uvedená techno-

logie vyrábí, je proto také bez jakýchkoliv 

chemických přísad a je založený pouze na 

dvou hlavních zdrojích – vodě a vzduchu. 

Sníh tvoří malé ledové vločky. Sníh vyro-

bený ve Snowfactory je jediný, který neob-

sahuje žádnou zbytkovou vlhkost. Ledové 

vločky mají teplotu -5 °C. Vzhledem k této 

nízké teplotě sníh vytváří vlastní chlazení 

a taje velmi pomalu. Výsledný sníh se řadí 

do kvality firn: sníh, jehož vločky již prošly 

kompletní krystalickou přeměnou v drob-

ná ledové zrna. Vedle dvou stacionárních 

bude mít Areál Monínec k dispozici také 

jeden mobilní modul Snowfactory, jenž 

bude možné poskytnout dalším zájemcům 

o výrobu sněhu – například pro různé zá-

vody, předváděcí akce apod.

GARANCE SNĚHU  
OD LISTOPADU  

DO BŘEZNA.

P

P

_Nová Javorka_Nová Javorka

_Nástup 
  na lanovou dráhu

 

 

_Dětská herna Moniště

_Restaurace M2_Restaurace M2

_ Hlavní sjezdovka
KOTVA 

_ Hlavní sjezdovka 
KOTVA 

_Hotelová
sjezdovka 

_Chata Čertovka_Chata Čertovka

_Hotel Monínec_Hotel Monínec

_Naučná stezka VČELY A MRAVENCI_Naučná stezka VČELY A MRAVENCI

 

_ Pohyblivý koberec _ Pohyblivý koberec 

_Apartmány Monínec_Apartmány Monínec

_ Vlek
POMA

_ Vlek 
POMA

_Poštovna_Poštovna

_Ounuz_Ounuz_Bizoni_Bizoni_ Golf 
Čertovo Břemeno

_ Golf  
Čertovo Břemeno

_ Lyžařská škola_ Lyžařská škola

_Lyžařská škola
_Lyžařská škola

_Hlavní sjezdovka
LANOVKA

Snow tubing_
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UDÁLOSTI A AKCE

 VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
MONÍNCE
Plánujete letní dovolenou na Monínci 

a ještě jste tam nebyli? Připravili jsme pro 

vás virtuální prohlídku, která vás provede  

celým areálem. Poznejte krásy letního 

Monínce a vychutnejte si léto plné akti-

vit! V loňském roce jsme otevřeli Terasy 

Monínec, kde naleznete nový venkvní 

bazén, dětské hřiště s  prolézačkami, 

houpačkami a  skluzavkou. Na venkov-

ním baru si pak můžete vychutnat odpo-

lední kávu. 

 

 POĎ SI! ČTVRTKY PRO  
PARAPLE
Centrum Paraple ve spolupráci s  Bárou 

Polákovou pořádají až do 27. srpna každý 

čtvrtek akce POĎ SI, které se konají od 

18.00 do 20.00 hodin ve prospěch centra 

před novým krámkem Báry, který otevřela 

začátkem prázdnin na Vinohradech, na 

adrese Korunní 41. Přijďte si vychutnat 

a užít písně Báry v akustické podobě. Ná-

vštěvníci mají navíc možnost zaslat dár-

covskou SMSku a dozvědět se o poslání 

Centra Paraple a jeho činnosti. 

 

 CZECH PHOTO 
FOTOSOUTĚŽ: CIZINCEM  
NEBO PRAŽANEM?
Komunitní centrum Czech Photo pořádá 

soutěž pro amatérské fotografy, kteří žijí 

v Praze. Soutěž je určena zejména pro ci-

zince nebo příslušníky etnických menšin. 

Snímky můžete zasílat do 23. 8. na e-mail 

fotosoutez@czechphoto.org. Do předmě-

tu zprávy vložte heslo FOTOSOUTĚŽ - CI-

ZINCEM NEBO PRAŽANEM?

 

 JATKA78
PADNE JAKO ULITÝ!
Jatka78 nabízejí dárkové poukazy na svá 

představení a zakoupit je můžete po celý 

rok. Obdarovaný si tak může sám vybrat 

představení i  termín, které mu budou 

nejvíce vyhovovat. A že je z čeho vybírat 

– nový cirkus, činohra, hudba, tanec i dět-

ská představení v podání domácích i za-

hraničních interpretů zvučných jmen. To 

vše a mnohem více najdete na Jatkách78!

 

 CZECH PHOTO CENTRE 
VÝSTAVA ZLATÝ FOND  
NÁRODNÍHO MUZEA  
FOTOGRAFIE
Více než dvě stovky předních českých 

auto rů sdružuje Zlatý fond Národního mu-

zea fotografie. Všichni členové unikátní 

sbírky Zlatého fondu věnovali na začátku 

milénia jednu fotografii reprezentující je-

jich tvorbu. Výstava v galerii Czech Photo 

Centre nabízí jedinečnou možnost poznat 

tvorbu autorů v  jiném světle, jejich vlast-

ní perspektivou. Autorem projektu první 

sbírky fotografií je Ivo Gil. Výstavu můžete 

navštívit od 20. 8. do 20. 9.

 

 DAVID ČERNÝ TOUR
BY BLACK N' ARCH
Vydejte se s  námi na netradiční pro-

cházku Prahou, kterou pro Vás připravili 

Black n' Arch – Po stopách umělce Davida 

Černého. Nejen pražské trasy, které ma-

pují sochy, instalace a další tvorbu, kte-

rou David Černý realizoval. Kromě jeho 

tvorby máte možnost navštívit také další 

významné pražské památky a  zajímavá 

místa.

 

Po prvních dopadech koronavirové pandemie se život každého z nás alespoň částečně vrací do normálu.  

Vyberte si z akcí a další nabídky, které jsou na nejbližší období pro vás přichystány.



UDÁLOSTI A AKCE

eshop.dogindock.com

PLNO SKVĚLÝCH 
LETNÍCH ZÁŽITKŮ  
S VÍNY 
Z VESELÍ 

Už jste ochutnali  
naše novinky z řady  
Cuvée in Dock? 



Trigema je developerskou společností s přesahem do dalších aktivit.  
Již více než 25 let se snažíme s každým projektem přinést našim zákazníkům novou přidanou hodnotu.  

www.trigema.cz
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