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AKTUÁLNĚ Z AREÁLU MONÍNEC

W W W. M O N I N E C . C Z

PODZIMNÍ
MONÍNEC
KLID, POHODA A ODPOČINEK
MONÍNEC – ČLEN SKUPINY TRIGEMA

AKTIVITY PARK MONÍNEC

BUĎTE
AKTIVNÍ
I V ZÁŘÍ
V MONÍNECKÉM AREÁLU MŮŽETE AKTIVITY PARK
NAVŠTÍVIT AŽ DO KONCE ZÁŘÍ. OTEVŘENO ZDE
MÁME VŽDY O VÍKENDECH.
Mezi návštěvníky Aktivity parku je oblíbená například Obří
kuličková dráha, která měří 100 metrů. Zejména děti si oblíbily
také bungee trampolíny a lanový park. A pokud to počasí
umožňuje, dává většina příchozích přednost 100 metrů dlouhé
vodní skluzavce.
Zábavu si zde ale najde téměř každý. „Pestrost návštěvníků je
veliká. Nejčastěji vedou rodiny s dětmi,“ říká Aleš Mach, který
celý park vede a dodává: „Pobyt v parku je na vlastní nebezpečí
návštěvníka, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná
dospělá osoba. U každé aktivity je ale proškolený personál,
který vždy podává pokyny ohledně bezpečnosti a dohlíží na
jejich dodržování.“

ZÁŘÍ
SO– NE 10.00 – 17.00
Návštěva mimo otevírací dobu je po dohodě.

CELODENNÍ VSTUP 490 KČ
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PODZIMNÍ POHODA

PODZIMNÍ BALÍČEK NA 2 NOCI

_UBYTOVÁNÍ V HOTELU MONÍNEC VE DVOULŮŽKOVÉM
POKOJI SE SNÍDANÍ FORMOU ŠVÉDSKÝCH STOLŮ

_1. VEČER: DEGUSTAČNÍ MENU A OCHUTNÁVKA VÍN
_2. VEČER: TŘÍCHODOVÉ MENU

_NEOMEZENÝ VSTUP DO WELLNESS, MASÁŽ

_ZAPŮJČENÍ TREKINGOVÝCH HOLÍ

_POZNÁVÁNÍ MONÍNECKÝCH PŘÍBĚHŮ

PODZIM
S BOHATÝM
PROGRAMEM
ČERSTVÝ VZDUCH, KRÁSNÁ PŘÍRODA, MASÁŽE,
DEGUSTAČNÍ MENU A SPOUSTU DALŠÍCH VÝHOD
NA VÁS ČEKÁ V RÁMCI PODZIMNÍHO BALÍČKU.
Součástí speciálního moníneckého podzimního balíčku není
během září jen výhodné ubytování na dvě noci. Je toho ve
skutečnosti mnohem více. Třeba i včetně zdarma zapůjčení
trekingových holí.
A kam můžete s trekingovými holemi vyrazit? Přímo v areálu
najdete oblíbenou stezku Včeli a mravenci, která vás
přehlednou a ucelenou formou seznámí s přírodními a místními
zajímavostmi celé místní oblasti. Její součástí jsou rovněž
panely, na nichž je vysvětleno, proč jsou včely užitečné a jaký
je význam mravenců pro les. Zvládne ji opravdu každý. I když
je mírně do kopce, měří pouhých 1,5 kilometru. Vede od dolní
stanice lanovky až k Hotelu Monínec.
V balíčku je dále také neomezený vstup do wellnes
moníneckého hotelu, možnost masáží a samozřejmě i snídaně
formou švédských stolů, degustační menu včetně ochutnávky
vín a tříchodová večeře.
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BABÍ LÉTO

BABÍ LÉTO
KOLEM
MONÍNCE
BABÍ LÉTO BÝVÁ JEDNÍM Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH ČASŮ PRO AKTIVITY V PŘÍRODĚ.
A PRO KRAJ KOLEM MONÍNCE TO PLATÍ DVOJNÁSOB. POJĎTE S NÁMI NAHLÉDNOUT
DO ČESKÉHO MERÁNU, MALEBNÉ ŠIROKÉ KOTLINY PŘI HORNÍM TOKU SEDLECKÉHO
POTOKA, V ČASE, KDY UŽ NEBÝVÁ HORKO, ALE POŘÁD JE JEŠTĚ TEPLO A LISTÍ
STROMŮ SE ZAČÍNÁ POMALU BARVIT DO PODZIMNÍHO ŠATU.
Právě Monínec může být dobrým výchozím bodem pro různé
aktivity - pěší tůry, cyklovýlety, jízda na kole v moníneckém bike
parku, lezení v lanovém parku...
Asi vás hned napadne, proč píšeme o Českém Meránu. Vždyť
krásné severoitalské lázeňské město Merán leží odtud celých
600 km na jihozápad. Není to žádná náhoda. Může za to jeden
školní výlet táborských gymnazistů, který se odehrál už na konci
19. století. Profesor gymnázia Václav Křížek tehdy zjistil, že mu
část oblasti v kotlině kolem dvojměstí Sedlec-Prčice nápadně
připomíná okolí jihotyrolského města Meran, které bylo do
konce 1. světové války součástí rakousko-uherské monarchie.
Nazval ji proto Českým Meránem a název se ujal, ačkoli místní
kraji dál často neromanticky říkají „to naše umyvadlo“.
Podobně jako kolem Merana tu najdete krásnou krajinu, kterou
tvoří členitý terén, remízky, kapličky, skalní útvary a protkává
ji množství turistických tras. Jistebnická vrchovina se tu šplhá
do výšky přes 700 metrů. K nejvyššímu vrcholu Javorové skály
(723 m. n. m.) je to od horní stanice monínecké lanovky asi
kilometr chůzí. K druhému nejvyššímu vrchu Čertovu Břemenu
(715 m. n. m.) s impozantními skalními bloky jen o kousek dál.
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Než ale vyrazíte k těmto vrcholům, zastavte se u staré roubené
Poštovny z poloviny 19. století, která stávala původně na
Sněžce. Tuto nejstarší poštovnu v Česku zachránil před zánikem
v roce 2009 majitel Tomáš Trnka. Od června 2019 stojí na
vrcholu Monínce a zas už nabízí poštovní služby, občerstvení,
infocentrum oblasti a také miniexpozici o historii roubenky.
Ještě dvě místa v nejbližším okolí Monínce v nastávajícím času
babího léta doporučíme. Chlístovské menhiry, trojici žulových
kamenů vysokých až 180 cm, které stojí v pomyslném kruhu
o průměru 8 metrů. Najdete je v lese přibližně kilometr na západ
od Javorové skály. A také tradiční vesnickou osadu Ounuz
se souborem zachovalých roubených chalup s doškovými
střechami a kamennou zvoničkou.

Co ještě vidět
Kraj si oblíbil i Karel Hynek Mácha. V Měšeticích se narodil jeho
otec a máchovský rozvětvený rod pobýval v několika zdejších
chalupách. Mladičký Hynek sem jezdil na prázdniny k tetám
a ke strýcům, naposledy v letech 1829 a 1830. Na svých
toulkách nevynechal třeba zříceninu hradu Zvěřinec*.
*

Na str. 6–7 naleznete podrobnou trasu na pěší výlet.

OHLÉDNUTÍ ZA HVĚZDNÝM LÉTEM

ČTVRTEČNÍ
LETNÍ VEČERY
LETOŠNÍ LÉTO BYLO POPRVÉ VE ZNAMENÍ HVĚZDNÝCH ČTVRTKŮ. NA NÁVŠTĚVNÍKY
ČEKALO POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY, KONCERTY ZNÁMÝCH HUDEBNÍKŮ, PROMÍTÁNÍ
VIDEÍ O VESMÍRU A HVĚZDÁCH. ZÁJEM O NĚ BYL VELIKÝ. NA PODOBNÉ
ANIMAČNÍ PROGRAMY SE BUDEME MOCI TĚŠIT I V PŘÍŠTÍ LETNÍ SEZÓNĚ.
DISKOTÉKA A SOUTĚŽE O CENY
Terasy hotelu se úderem půl osmé naplnily každý čtvrtek hosty, které přilákal doslova hvězdný program. Večer vždy
odstartovala dětská minidiskotéka, na níž navázaly soutěže o ceny. Soutěžící měli jednak poznat, z jakých filmů či večerníčků
úryvky prezentovaných skladeb jsou a dále pak třeba uhodnout, jaké filmy či pohádky se v okolí areálu v minulosti natáčely.
Soutěžilo se o DVD s pohádkami a večerníčky nebo o hudební CD.

KONCERTY ZNÁMÝCH ZPĚVÁKŮ
Poté následoval živý hudební program, který zaujal rovněž dospělé. Není se co divit, vždyť vystoupili například Jakub Smolík
s Petrem Kolářem, Stanislav Hložek, Voxel, Jarda Hypochondr, Josef Vágner a Vojta Nedvěd s jeho tajným hostem Františkem
Nedvědem. Zaposlouchat se tak každý mohl do takových hitů, jako jsou Holky z naší školky, Šenkýřka, V naší ulici a jiné.
Nechyběla přitom ani autogramiáda, kdy se návštěvníci mohli s jednotlivými umělci vyfotografovat.

HVĚZDNÝ VESMÍR
Tím ale zdaleka program hvězdných čtvrtků nekončil. Okolo půl desáté moderátor celého večera Vláďa Slezák pozval všechny
přítomné dovnitř hotelu do velkého salónku, aby jim promítl videa o vesmíru a hvězdách a řekl k tomu pár zajímavostí. Došlo
tak na popis většiny planet naší sluneční soustavy, ale i třeba některých souhvězdí.
Zhruba po půl hodině se pak účastníci přesunuli k venkovnímu bazénu, kde na ně čekal dalekohled, díky němuž mohli sledovat
noční hvězdnou oblohu. To vše za odborného komentáře Vládi, který se kromě práce pro Český rozhlas věnuje rovněž provozu
a vedení Hvězdárny Žebrák.
„Zájem o program většiny čtvrtků byl velký. Možná i proto, že se při něm zabavila doslova celá rodina. Předběžně počítáme s tím,
že bychom na něj navázali také v další letní sezóně. Všechny zájemce k nám proto na budoucí hvězdné léto zveme už nyní.
Sledujte náš Facebook a webové stránky, tam se včas dozvíte další novinky,“ dodává Jaroslav Krejčí mladší, výkonný ředitel areálu.
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TIP NA PĚŠÍ VÝLET PO OKOLÍ

PĚŠKY NA ZVĚŘINEC
DÉLKA TRASY: 17 KM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 5,5 HODINY
START/CÍL: HOTEL MONÍNEC

MONÍNEC-OUNUZ-JAVOROVÁ SKÁLA-MATĚJOV-ZŘÍCENINA HRADU ZVĚŘINEC
Krajina, kde se Monínec nachází, nabízí mnoho možností pro procházky a odpočinek v přírodě. Vydejme se na zříceninu hradu
Zvěřinec, kde na vás dýchne mystično starých časů.
Od moníneckého hotelu se na Zvěřinec vydáte nejdříve po zelené značce na Ounuz. Cesta vede nejdříve více do kopce. Poté,
co vpravo uvidíte horní stanici lanovky areálu, bude už terén naštěstí mírnější. Až po zhruba kilometru dorazíte do této vesnické
památkové zóny, zahnete na rozcestí doprava a vydáte se po červené značce zhruba dalších 7 kilometrů.
Velká část trasy vede lesem nebo po místních loukách. Nejdříve opět mírně do kopce. Poté, co minete nejvyšší vrchol celé
Vlašimské pahorkatiny, kterým je Javorová skála, však už půjdete převážně z kopce nebo po rovině. A to přes Matějov a další
menší osídlení.
Poslední větší stoupání vás čeká až před samotným hradem. Název Zvěřinec mu dal nejspíše právě zdejší kopec a les, kde
kdysi bývala obora. Na hradě lidem kázal mimo jiné mistr Jan Hus. Jako už rozbořený si jej potom oblíbil i mladý Karel Hynek
Mácha. Až se pokocháte výhledem do okolí a odpočinete si, můžete se stejnou trasou vrátit zpět na Monínec.
Pokud byste se chtěli o historii hradu dozvědět více informací projděte si zde navíc „Naučnou stezku k hradu Zvěřinci“. Na
stezce vás čekají čtyři informační tabule s místními příběhy a pověstmi. Délka trasy je 1 km a vede lesní cestou po červené
značce od hradu ke křižovatce v Zadních Boudách.
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_Zřícenina hradu Zvěřinec
vyhlídka
_Naučná stezka

ZAJÍMAVOSTI
OUNUZ
_ŽIVÝ SKANZEN LIDOVÉ ARCHITEKTURY. NATÁČELA
SE TU POHÁDKA HONZA MÁLEM KRÁLEM.

JAVOROVÁ SKÁLA
_SVOU VÝŠKOU 723 M. N. M. PŘEVYŠUJE ROZSÁHLÉ
OKOLÍ A TVOŘÍ TAK DOMINANTU TOULAVSKÝCH
VRŠKŮ. DO KVĚTNA 2019 ZDE STÁVALA STARÁ
POŠTOVNA ZE SNĚŽKY.
_Matějov

ZŘÍCENINA HRADU ZVĚŘINEC
_POD ZBYTKY HRADU JE PRÝ UKRYTÝ POKLAD,
PŘEBÝVÁ TU I TAJEMNÝ RYTÍŘ, KTERÝ ZACHRÁNÍ
ČESKOU ZEMI, AŽ BUDE NEJHŮŘ.
0

600 m

_Myslivna
Veletín

Hospůdka za pecí_

M2_

Javorová skála_
hora 723 m. n. m.

_Hotel
Monínec

Horní stanice_
lanovky

_Ounuz

POZNÁVEJTE OKOLÍ PĚŠKY NEBO NA KOLE
Karty plné aktivit a tipů na pěší nebo cyklovýlety po
okolí Monínce a celé oblasti Toulavy si nezapomeňte
vyzvednout na hotelové recepci. Pro všechny ubytované hosty zdarma!
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PŘÍPRAVA NA ZIMNÍ SEZÓNU

PŘÍPRAVY
NA LYŽAŘSKOU
SEZÓNU JIŽ
ODSTARTOVALY
AREÁL BUDE LETOS OPĚT JEDNÍM Z PRVNÍCH MÍST,
KDE SE BUDETE MOCI V ČESKU LYŽOVAT.
I PROTO SE NA ZIMNÍ SEZÓNU PŘIPRAVUJEME JIŽ NYNÍ.

„To, jak u nás bude zimní sezóna vypadat, ladíme už od konce léta. Hlavní práce pak probíhají zhruba poslední měsíc před jejím
zahájením,“ vysvětluje Jaroslav Krejčí ml., výkonný ředitel areálu.
Předpokládá se, že sezóna v areálu začne již v neděli 15. listopadu večerním lyžováním. První celodenní sjezd moníneckého
kopce si budou moci návštěvníci vyzkoušet již během pondělí 16. a úterý 17. listopadu. Nová zimní sezóna bude velkým lákadlem
především pro rodiny s dětmi. Na ty nejmenší zde bude opět čekat jak lyžařská škola, tak dětská herna Moniště, kde se budou
moci po náročné výuce zabavit. Rodiče si mohou mezitím v klidu užít hlavní moníneckou sjezdovku.
Samotná příprava sněhu, kterou umožňuje unikátní technologie Snowfactory, v areálu startuje již na přelomu září a října.
Uvedená technologie totiž vyrábí sníh, i když je venku nad nulou. Sníh se nejdříve vytváří v podobě velkých bílých kup a teprve
posléze rozváží po svahu. Tento sníh tak bude kvalitním podkladem pro další zasněžování.
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ZEPTEJTE SE NÁS

VY SE PTÁTE,
MY ODPOVÍDÁME

NÁŠ PERSONÁL JE VÁM KDYKOLIV K DISPOZICI. POKUD VÁS COKOLIV, CO JE SPOJENÉ S NÁVŠTĚVOU AREÁLU ZAJÍMÁ,
ZEPTEJTE SE NÁS. RÁDI VÁM POMŮŽEME. NĚKOLIK ODPOVĚDÍ NA NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY PAK PŘINÁŠÍME POHROMADĚ I ZDE.
Je restaurace Hotelu Monínec otevřena každodenně?
Samozřejmě. Pro ubytované je k dispozici vždy již od 8.00
hodin. Snídaně jsou zde až do 10.00 hodin. Pro ubytované
i veřejnost se restaurace v pátek a sobotu zavírá ve 23.00
hodin. V ostatní dny je to zhruba ve 22.00 hodin.
Kolik stojí vstupné do Aktivity parku?
Celodenní vstup je za 490 korun. Rodinné vstupné jednoho
dospělého a jednoho dítěte stojí 880 korun. V případě jednoho
dospělého a dvou dětí je to pak 1 270 korun. Za dva dospělé
a dvě děti se platí 1 660 korun.
Dají se na Monínci pořádat také školní zájezdy a sportovní
či firemní akce?
V areálu lze zorganizovat teambuildingy, konference, školení,
workshopy nebo i různé sportovní akce. V případě zájmu nás

stačí kontaktovat na e-mail budilova@moninec.cz. Následně se
o všech možnostech dozvíte více.
Lze využít v Aktivity parku jen některých z nabízených
atrakcí?
Ano. Například 10 minut na Bungee trampolíně vyjde na 70
korun. Za jednu osobu v lanovém parku se platí 230 korun.
Detailní ceník najdete na www.moninec.cz.
Je možné chytat v okolí také ryby?
Zhruba 5 minut jízdy autem je Vrchotický velký rybník. Rybářům
nabízí mnoho rybářských zážitků a překvapení. Rybolov
zde může provozovat každý, kdo si zakoupí jednu z našich
povolenek. Samozřejmě při respektování obecných pravidel,
etiky a rybářského řádu. Obsádku rybníka tvoří zejména kapr,
amur, tolstolobik, lín, štika, candát, jeseter a okoun.

Magazín areálu MONÍNEC / 9

VINAŘSTVÍ DOG IN DOCK

OCHUTNEJTE
OCENĚNÁ VÍNA
LETOŠNÍ SOUTĚŽ KRÁL VÍN ČESKÉ REPUBLIKY ZNÁ SVÉ VÍTĚZE.
JEDNÁ SE O JEDNU Z NEJVĚTŠÍCH SOUTĚŽÍ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH VÍN V ČESKU. Z CELKOVÝCH 1 300 VÍN ZE 174 VINAŘSTVÍ
A 11 KATEGORIÍ SI VINAŘSTVÍ DOG IN DOCK ODNÁŠÍ DVĚ ZLATA
A JEDNO STŘÍBRO. VŠECHNA VÍNA Z PRODUKCE DOG IN DOCK
MŮŽETE OCHUTNAT V HOTELOVÉ RESTAURACI MONÍNEC.

Prvním, stříbrem oceněným je Pinot Blanc 2019, který uspěl
v nejvíce obsazené kategorii suchých vín. Porota hodnotila
249 vzorků. Toto víno bylo pravidelně mícháno na jemných
kvasnicích. Ve vůni dominují tropické plody s podtóny zralých
peckovin. V chuti ovocné a šťavnaté.
V druhé nejvíce obsazené kategorii polosuchých vín porota
vybírala mezi 231 vzorky. Zlatou medaili si odnáší Sauvignon
Blanc 2019. Ve vůni převládá černý rybíz s tóny angreštu.
V chuti citrusové tóny se svěží, nasládlou perzistencí.
Posledním z oceněných je Will 2019 z nové řady Cuvée
in Dock. Will je jedním ze dvou prvních cuvée v portfoliu vín Dog
in Dock. Zlato získal v kategorii suchých vín. Toto cuvée vzniklo
cíleným smícháním hroznů při zpracování. Pochází z odrůd
Chardonnay, Pinot Gris a Pinot Blanc. Víno zrálo tři měsíce
v dubovém sudu. Ve vůni se projevují tóny sušeného ovoce
a medu. V chuti jsou patrné ovocné tóny tropického ovoce.
Oslovila vás nabídka vín na Monínci? Objednejte si je domů!
Jednotlivá vína lze objednat na e-shopu vinařství.

dogindock.com
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dogindock

KALENDÁŘ AKCÍ

KDY NA MONÍNEC?
V AREÁLU TO ŽIJE TAKÉ NA PODZIM. UŽÍT SI MŮŽETE JAK ZÁVODY KOL BEZ ŘETĚZŮ, TAK MONÍNECKÉ
VÍKENDY. TO HLAVNÍ, NA CO VELKÁ ČÁST NÁVŠTĚVNÍKŮ NETRPĚLIVĚ ČEKÁ, ZAČNE
FUNGOVAT OD POLOVINY LISTOPADU, KDY SE NA MONÍNCI SPUSTÍ NOVÁ LYŽAŘSKÁ SEZÓNA.

3/10 SOBOTA

6–8/13–15/27–29/11

CHAINLESS MONÍNEC

VÍKENDOVÉ DÁMSKÉ JÍZDY

Závod na kole bez řetězů je určen jak pro muže, tak ženy.
Vyhrává samozřejmě ten, kdo celou trať projede nejrychleji.
Program doplňuje pravidelně i Whip Contest.

S Bárou Kopřivovou si můžete zacvičit bodystyling,
kruhový trénink, aqua aerobik aj. Pro kreativní ženy
Bára navíc připravila výrobu adventního věnce.

15/11 NEDĚLE

15/11 NEDĚLE

BURTON YOUNG PUNKS

LYŽAŘSKÁ SEZÓNA ZAČÍNÁ

Stejně jako v minulém roce odstartujeme zimní sezónu
na Monínci akcí pro mladé snowboarďáky do 15 let!
Na jezdce a diváky čeká celý den bohatý program.

Večerním lyžováním odstartuje na Monínci v neděli nová
lyžařská sezóna. S největší pravděpodobností se bude
opět nejdříve jezdit v horní části hlavní sjezdovky.
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SOUTĚŽ

VYHRAJTE SKIPAS
Lyžovat můžete na Monínci už od poloviny listopadu. Chcete získat jednodenní skipas, který platí na celou zimní lyžařskou
sezónu 2020–21? Pošlete jako první správnou odpověď na e-mail triskova@trigema.cz nebo do zpráv na Facebooku nebo
Instagramu Monínec.

Jaký den se poprvé v areálu letos spustí večerní lyžování?
Přejeme hodně štěstí!

VYBARVUJ
MONYHO

MONÍNEC 7
257 91 SEDLEC-PRČICE
W W W. M O N I N E C . C Z
Tato tiskovina má pouze informativní charakter.
Všechny uvedené informace jsou platné k 8. 9. 2020.
Tiskové chyby vyhrazeny.

