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snah, a na jeho působení v zámku odkazovala např. přilba 
slavnostní stráže (kolem 1860), kameninová listová miska 
či kovová stolní ozdoba v podobě medvědí kapely.

K vrcholům vývoje Vlašimi v 19. století pak patří rok 
1898, kdy sebevědomé, národně emancipované město 
pořádá 23. a 24. 7. oslavy 100. výročí narození Františka 
Palackého a pojmenuje po něm dosavadní Malé náměs-
tí. Klíčovými předměty tak byly např. pamětní medaile 
slavnosti i cedule Palackého náměstí, osazená zřejmě 
již v roce 1898. Patřila sem i šerpa vlašimských spolků 
a ve vitríně nechyběla pozvánka s programem slavnos-
ti. Její součástí bylo ochotnické představení hry Václav 
Hrobčický z  Hrobčic od  Ladislava Stroupežnického 
a na výstavě byl připojen i autorův list, kterým povolil 

provozování hry vlašimským ochotníkům již roku 1889. 
Část divadelní zbroje byla také umístěna ve vitríně ved-
le busty Františka Palackého. Po restaurování byly pak 
prvně vystaveny (předpokládané) portréty Františka 
Neubauera a jeho ženy Františky, připomínající osob-
nost vlašimského purkmistra z let 1861-64 a 1870-83, 
který byl hybatelem rozvoje města a mimo jiné daroval 
pozemek na stavbu nové měšťanské školy.

Druhá a třetí část výstavy, která sledovala život oby-
vatel ve 20. století a zaujala především školní skupiny 
líčením totalitního období, bude přiblížena v pokračo-
vání článku.

Jindřich Nusek
Foto: V. Hanusová

Videotrasy Kraje blanických rytířů
Chystáte se na výlet na kole, s malými dětmi, s ko- 

čárkem nebo invalidním vozíkem? Podívejte se, jaký 
terén vás čeká. Turistický portál www.blanik.net na-
bízí návštěvníkům pět videí, díky kterým virtuálně 
projdete naučné stezky, podíváte se z  rozhledny 
nebo si zabruslíte na in-linech.

První video představí naučnou stezku S  rytířem 
na Blaník, která seznamuje s přírodou i historií bájné 
hory Blaník. Po zhlédnutí videotrasy je jasná náročnost 
cesty nejen z hlediska povrchu cest, ale také z výškové-
ho profilu trasy. Cesta k rozhledně v nadmořské výšce 
638 metrů je vykoupena středně náročným stoupáním 

o přibližně 330 metrech. Odměnou po jejím zdolání je 
krásný výhled na celé Podblanicko.
Do Zruče nad Sázavou zavede turisty druhé video, 

které seznamuje s naučnou stezkou zámeckým parkem. 
Nenáročná stezka je vhodná pro každého návštěvníka 
tohoto města a představí na čtrnácti zastaveních zají-
mavosti o parku, historii zámku nebo dřeviny rostoucí 
v parku. Ještě více informací o vybraných stromech na-
bídnou odkazy v podobě QR kódů.

Ve Zruči nad Sázavou zůstanete i při dívání se na další 
dvě videa, která vás zavedou na nedalekou rozhlednu 
Babka nebo na romantickou stezku vhodnou pro jízdní 
kola nebo pro in-line bruslaře. Když je příznivá zima, 

můžete zručskou cyklostezku 
zdolat také na běžkách.

Poslední páté video prezen- 
tuje naučnou stezku v  areálu 
bývalého zlatodolu Roudný. 
Z pohodlí domova projdete pat-
náct zastavení, která seznamují 
s historií zlatodolu i se samotnou 
těžbou a výrobou zlata, přičemž 
každé zastavení obsahuje také 
část věnovanou dětěm.

Videotrasy pomohou turis-
tům v rozhodování, který výlet 
lze zvládnout s kočárkem nebo 
na bruslích a jsou tak užitečným 
nástrojem při plánování rodinné 
dovolené. Součástí prezentace 
tras jsou výškové profily, mapy 
a další informace. Vše naleznete 
na portálu www.blanik.net.

JP
Zručská cyklostezka nabízí sportovní vyžití pro děti i dospělé 

(foto: archiv ČSOP Vlašim).




