
„Na temeni Blaníka zříš ve stínu buků, je d lí a 
smrků pradávné, kamenné hradby, většinou 

sesuté. Mechem a křovím zarůstají. Po 
dřevěném hradě, jehož chránily, není dnes ani 

památky. Ale pod hradbami, v hoře samé 
dřímají ozbrojení rytíři, "svatováclavské 

vojsko", dřímají a čekají, až nastane den, kdy 
bude potřeba jejich pomoci, až budou do boje 

povoláni. Blaník uzamčen, vážně, až 
zachmuřeně shlíží na osamělou, od světa 

odlehlou krajinu, a jako by trud teskné dumy 
na něm a všude kol spočíval. Svatováclavské 
vojsko spí. Ještě není čas, aby vstalo. To bude 
ve chvíli největšího nebezpečenství, až se na 

naši vlast sesype tolik nepřátel, že by celé 
království roznesli na kopytech svých koní." 

Tak praví legenda o blanických rytířích.

SO KO LSKÁ  ŽUPA BLAN ICKÁ  
A KOM ISE T U R IS T IK Y  ČOS

ZVE VŠECHNY BRATRY A SESTRY, 
TURISTY,PŘÍZNIVCE PŘÍRODY, 

VŠECH SPORTŮ A SETKÁVÁNÍ

k tradičnímu Výstupu na Blaník (638 m.n.m.) 
aneb Se Sokolem na rozhledny 
konaném u příležitosti výročí vzniku ČSR 
v pondělí 28.října 2013

- výběr trasy dle vlastního výběru - po červených turistických značkách
z Louňovic pod Blaníkem - 2km, z Kondrace - 5km nebo z Vlašimi - 10km

- odjezd busu z Votic do Louňovic od sokolovny ve Voticích 
(Nám.T.G.Masaryka) - v 9.00 hodin 

(do Votic se dostanete linkovými busy od Prahy a Českých Budějovic); 
zpět do Votic odjezd ve 13.00 hodin z parkoviště pod horou Blaník

- předpokládaný sraz účastníků na vrcholu Velkého Blaníku v 11.00 hodin
- rozhledna s občerstvením otevřena od 11 - 14.00 hodin
- muzeum v Louňovicích otevřeno od 9 - 13.00 hodin
- možnost ubytování na tel.733635005
- informace na tel.733635005, email: sokolskazupablanicka@volny.cz

Výstup mimo značené trasy je nepřípustný.

mailto:sokolskazupablanicka@volny.cz
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