Navštivte Veselí nad Lužnicí
Tipy na výlety

VÍTEJTE V BLATSKÉ METROPOLI !
Vážení návštěvníci,
zavítali jste do Veselí nad Lužnicí, místa s historií
slovanského osídlení sahajícího až do 8. století, do
města vzniklého z trhové osady při dnes již zaniklé
tvrzi z 12. století, založené mocným jihočeským rodem
Vítkovců k ochraně důležité křižovatky obchodních cest.
Podle zápisů rožmberského kronikáře Břežana
bylo jméno města odvozeno od veselic, radovánek a
kratochvílí, které zde pořádali Rožmberkové pro zvané
šlechtice. Od roku 1302 přechází Veselí do držení
českých králů a sám Karel IV. je r. 1362 povyšuje na
město komorní a uděluje mu městský znak – stříbrného
lva v červeném poli – a přiznává mu královská privilegia.
Teprve r. 1491 získávají město, tentokrát dědičně,
opět Rožmberkové. Velkým nárůstem řemeslníků
a živnostníků v 15. a 16. století spolu s pořádáním
pravidelných trhů se Veselí dostává do popředí jako
obchodní, hospodářské a kulturní centrum celého
okolního kraje, nazývaného Veselská, někdy též Velká
nebo Žitná blata.
Z původní městské zástavby se vzhledově i dispozičně
dochovaly tři domy na náměstí T.G.Masaryka, a sice
prvotní městská radnice a sousední renesanční dům
bývalého primátora ze 17. století, kde nyní sídlí městské
muzeum. Další renesanční dům č. 22 se třemi štíty
byl kdysi součástí velmi významné poštovní stanice,
kde se přepřahala koňská spřežení. Ze sakrálních
památek je dlužno upozornit na farní kostel Povýšení
sv. Kříže, původem z doby románské, který byl později
přestavován. Můžete také navštívit půvabný kostelík
sv. Floriána na Malém náměstí a lapidárium v bývalé
kapli sv. Marka na západním okraji města. Podrobnější
informace o městě a jeho okolí získáte
v informačním středisku města.

Kdo přichází do Veselí nad Lužnicí za poznávacími
cíli, jistě nepromešká příležitost navštívit okolní kraj, který
nabízí nevšední zajímavosti, a to jednak přírodní krásy
s rozsáhlou rybniční soustavou budovanou podle projektů
rybníkářů zvučných jmen, a pak zachované unikátní
vesnické celky tzv. selského baroka se štukovou
výzdobou štítů selských stavení, vytvářenou nadanými
venkovskými zednickými mistry. Pro dobrou orientaci
i volbu možných turistických tras k pěšímu, cyklistickému či
automobilovému putování v krajině poslouží mapka okolí
města, která je součástí této publikace. Připomínáme, že
můžete výhodně využít také vlakové a autobusové spoje.
NÁZORNÉ UKÁZKY DŘÍVĚJŠÍHO ŽIVOTA NA
BLATECH VČETNĚ ZAJÍMAVOSTÍ Z PŘÍRODY
CELÉHO TÁBORSKA NABÍZEJÍ TATO MUZEA:
Blatské muzeum ve Veselí n/Luž. na náměstí
T.G.Masaryka – sbírky z oblasti řemesel, lidové tvorby,
originály zachovaných artefaktů z interiérů kostelů.
Síň hudebního skladatele a významného sběratele
jihočeských lidových písní Karla Weise.
Soběslav – Smrčkův dům na náměstí Republiky
– rozsáhlejší soubor blatských krojů a ukázky ze života
selského lidu na Blatech. Muzeum Rožmberský dům
v ulici Petra Voka – soubor ukázek blatské fauny a flóry.
PUTOVÁNÍ ZA BLATSKOU LIDOVOU
ARCHITEKTUROU
Rozsáhlé prostory kolem řeky Lužnice bývaly
v dávnověku zaplaveny velkým třetihorním jezerem,
po němž zůstaly málo přístupné bažinaté oblasti.
Teprve po zřízení tzv. Blatské stoky na konci
13. století, což byl jeden z prvních melioračních počinů
na jihu Čech, byly odvodněny nejrozsáhlejší močálovité
prolákliny v okolí Veselí a mohla se zakládat trvalá
zemědělská sídla. Většina blatských vesnic tedy
vznikala v rozmezí 14. až 15. století.

Původní vesnické stavby na Blatech byly dřevěné
roubenky, které se teprve od konce 18. století začaly
nahrazovat zpočátku kamennou, později cihlovou
zástavbou. Pro ni se přebíraly stavební prvky měst,
ale mísily se se starou tradicí, takže se vytvářel nový
stavební sloh, pro který se ujal název selské baroko.
Vesnice na Blatech v okolí Veselí tvoří kompaktní celek
s uliční zástavbou a obestavěnou návsí, kde se střídá
obytný dům s patrovým špýcharem. Typický venkovský
statek je široký, přízemní a jeho vysoké a bohatě
členité štíty tvoří na návsích i v ulicích dlouhé rytmické
řady. Každý štít, a to i na jednom statku, je odlišný
jak tvarem, tak plastickým štukovým ornamentem i
barvou. Je třeba připomenout, že Blata bývala úrodná
a ne nadarmo se jim říkalo také Pšeničná. Proto
každý majitel statku se snažil navenek reprezentovat
své bohatství, i když za honosnými štíty stály jen
nezajímavé obytné budovy, stáje a stodoly. Na konci
18. a na začátku 19. století se vytvářely štíty barokní,
ale stavěly se i štíty empírové s výrazným plastickým
členěním. Od poloviny 19. století však nastává odklon
od slohových forem městského baroka a vzniká aktivní
tvorba lidového zdobného umění, které vytvářely
zednické rodiny Šochů, Patáků, ale i Štráfeldovi,
Dušákovi, Fraitovi, Vandovští, Aujezdští a další. Na
štítech se objevují motivy lyry, košíku s květinami,
aplikace výšivkových terčových motivů s řadami
svérázného lemování. I když dnes na dochovaných
budovách nacházíme jen střídmou barevnost, musíme
zdůraznit, že původní fasády byly daleko barevnější,
pestřejší a zvýrazněné také vybarvováním všech
jednotlivých ozdob. Pokud budete procházet nebo
projíždět blatskými vesnicemi, pak si také všímejte
dalších staveb, které vždy doplňovaly vesnický
celek. Jsou to kostelíky, kaple, boží muka,
pomníky, kříže a křížky,

někde i dochované kovárny a nezbytné návesní
rybníky.Veselská
blata můžeme ohraničit severně
Nedvědicemi u Soběslavi, Sudoměřicemi u Bechyně,
Bechyní, pak jižním směrem k Týnu nad Vltavou, Modré
Hůrce, Radonicím, Drahotěšicím do Ševětína, za nímž
vede pomyslná hranice s Hlubockými blaty. Ze Ševětína
východním směrem dojedeme do Mazelova, Záblatí,
Ponědraže, k Frahelži a Vlkovu, kde se Veselská blata
setkávají s Třeboňskými blaty. Pokud se zadíváte do
přiložené mapky, snadno si najdete vhodné trasy a
okruhy, kudy chcete zvolit svá putování. V roce 1995 bylo
vyhlášeno památkovými rezervacemi třináct typických
blatských vesnic s ucelenou zástavbou a s dochovanými
soubory lidové architektury. K nejkrásnějším patří
Záluží, Vlastiboř, Komárov, Klečaty, Zálší a Mažice. Ale
i v dalších vesnicích můžete obdivovat alespoň jednotlivé
stavby lidové architektury, jako např. v architektonicky
chráněných zónách obcí Dráchov, Nedvědice, Debrník,
Svinky, Bechyňská Smoleč, Sviny a Borkovice, na
nejjižnějším okraji pak zejména v Bošilci, Dyníně, Lhotě
a Mazelově. Alespoň o některých uvádíme nejdůležitější
informace:
DRÁCHOV – vesnická zástavba prochází prakticky podél
jedné strmě stoupající cestě k vrcholu kopce, na němž
stávala tvrz ze 14. stol., dnes sýpka. Daleko do kraje ční
věž kostela sv. Václava, původně z r. 1353.
ZÁLUŽÍ – obec s jednou z nejkrásnějších návsí, jádro
obce tvoří památková rezervace lidové architektury
s bohatě zdobenými štíty, především stavení čp. 3 až
11. Nejcennější je usedlost čp. 1 s kovárnou u kapličky,
kde vznikl Blatský skanzen s ukázkami blatských krojů
a původního selského nářadí, zachovala se pravá černá
kuchyně, kde se vařívalo na otevřeném ohni. Dnes je zde
i výroba loutek a možnost netradičního ubytování.
VLASTIBOŘ, KOMÁROV – další obce s větším
množstvím zachovalých staveb blatské

lidové architektury, chráněných vyhlášenou památkovou
rezervací. Vlastiboř je rodnou vsí Martina Patáka, výrazného
lidového tvůrce selského baroku v okolních obcích.
SVINKY – hodnotné stavby rustikálního baroku i pozdně
barokní štíty (sýpky čp. 1, 3), empírový vliv na štítě čp.
17, mladší blatská tvorba na usedlosti čp. 17 a 26, sýpka
čp. 19. Na návsi barokní zvonička z pol. 18. stol., k níž
později přistavěna kovárna. V obci památková zóna
lidové architektury.
ZÁLŠÍ – (jméno odvozeno od velkých porostů olší
– za olší) – jedna z nejhezčích blatských vsí, ukázky
postupného vývoje blatských selských stavení, typická
náves, obestavěná památkově chráněnými statky
(nejstarší na blatech vůbec je čp. 3 z r. 1807). Rodiště
zednických mistrů Šochových, lidových stavitelů
blatského selského baroku, jejich práce najdete na
usedlostech čp. 5, 40, 41. V obci býval barokní zámeček
s panským dvorem, kostelem a farou z pol. 18. stol.
Vratislavové zde zřídili správní středisko, k Zálší patřívaly
Klečaty a Horní Bukovsko.
KLEČATY - (jméno odvozeno od porostu klečí) – patří
mezi architektonicky nejcennější blatské vsi. Náves
obestavěna krásnými staveními a špýchary s bohatou
výzdobou štítů. K nejhezčím patří čp. 6, 13, 25. Kaple
Nejsvětější Trojice z r. 1800.
MAŽICE – (jméno odvozeno od mazlavé rašeliništní
půdy) – vesnická památková rezervace. Oválná náves
s kapličkou, honosné statky dvorcového typu s bohatě
členěným průčelím, nejstarší blatský špýchar čp. 5
s rožmberskou růží asi z r. 1613. Nejvýznamnější stavby
čp. 2, 5, 10, 33.
BORKOVICE – (název odvozen od borků, tj. vyrýpávaných
bločků rašeliny) – střed tzv. Borkovických blat, leží
uprostřed rozsáhlých rašelinišť (888 ha, hloubka až 8
m). Nejhezčí dochované štíty statků
čp. 16, 19, nejstarší

čp. 12 a 9 se sýpkou (1841). Za obcí začátek naučné
stezky Borkovická blata a Kozohlůdky. Před obcí ve
směru od Veselí n/Luž. vlevo před potůčkem smírčí
kříž.
SVINY – prostorná náves se dvěma rybníky a kostelíkem
sv Vojtěcha. Památkově chráněná stavení čp. 7, 13, 14.
V obci keramická dílna U Kočků.
DOLNÍ BUKOVSKO – významný je kostel Nanebevstoupení
P. Marie, původně gotický (kol. r. 1300).
HORNÍ BUKOVSKO – malá ves nedaleko Dol. Bukovska,
nejcennější stavbou je gotický kostel sv. Štěpána
z přelomu 13. a 14. stol., zbarokizován v 17. stol.
MODRÁ HŮRKA – malá ves, dominantou okolí je kostel
Nanebevzetí P. Marie.
POŘEŽANY – v obci větší počet selských usedlostí
se zdobenými štíty z přelomu 19. a 20. stol. Muzeum
historických vozidel.
ŽIMUTICE – raně gotický kostel sv. Martina z přelomu 13.
a 14. stol.
RADONICE – několik honosných statků, pozůstatky tvrze
ze 13. – 14. stol.
DRAHOTĚŠICE – dochovaná roubenka u statku č.10,
kde sídlí společnost Otevřená rodina.
MAZELOV - jádro obce je památkovou rezervací
selských stavení se slohově čistou architekturou s prvky
přejatými z Veselských blat, avšak méně zdobné pojetí.
Nejcennější jsou dvory čp. 1, 3, 41.
LHOTA – nevelká ves přináležející dříve k Dynínu.
Při rozšiřování Záblatského rybníka (1580 – 81) zcela
zaplavena. Památkově chráněné objekty čp. 1, 2, 5, 11
a kaple. V okolí je přírodní rezervace Hliníř a rašelinné
louky s chráněnými druhy rostlin a živočichů.
DYNÍN – (dříve psán Dinín) tvoříval spolu s Bošilcem a
Ponědraží základ držav Rožmberků. Za 30letých válek
zcela vypálen. Chráněná památková zóna, hezká
průčelí statků čp. 7, 12 a dalších.

BOŠILEC – vesnická památková zóna, stavení selského
baroku, nejstarší trojúhelníkovitý štít bez volut
s letopočtem 1840. Výraznou dominantou je kostel
sv. Martina asi z r. 1210, do něhož byla z Třeboně
přenesena velká kazatelna ve tvaru velryby
(postříbřené dřevo). Proslaven v lidové písni je malý
mostek nad výpustí rybníka („Na tom bošileckým
mostku“ - připomíná období, kdy zde trávilo třeboňské
panstvo různé kratochvíle, při nichž se hrálo v kostky
– tzv. vrchcáby).
VLKOV – původně přináležel k statkům ve Valu a
Hamru. V blízkosti obce na břehu pískových jezer je
Pískový přesyp (duna) s chráněnou flórou a faunou,
součást naučné stezky Veselské pískovny. V obci
na Kozím vršku malá lokalita přísně chráněného
koniklece jarního. Poblíž rozlehlý dvůr Dehetník, kde se
získávala kolomaz vypalováním smolných větví a kořenů
smíchaných s voskem.
DRAHOV – farní ves Vítkovců z Bernartic a Mezimostí,
dochovaná kovárna. Významnou dominantou je kostel
Nanebevzetí P. Marie (1441 m n.m.) a Mariánská kaplička
se studánkou (voda prý léčila oči). Pod obcí Farářský
rybník s porosty leknínu bělostného.
ZLUKOV - obec připomínaná již z r. 1200, památkově
chráněn statek čp. 28. Kaple Jana Nepomuckého.
Rodiště herce Vojty Slukova, který zde má památník.
ŘÍPEC – (název odvozen od tvaru kopce, jakým Slované
říkali řípce). Osada připomínaná již v 10. stol., na kopci
se říká Na strážkách, což dokládá, že šlo o strážní místo
chránící kupeckou stezku. V blízkosti na zalesněném
kopci Klobásná se nacházejí roztroušené slovanské
mohylové hroby z doby hradištní, kol. 8. stol.
ÚJEZDEC – nejzazší ves patřící do mikroregionu
Veselsko, krásná kruhová náves s uceleným souborem
štítových domů a zachovanou
kovárnou, barokní kaple.

DALŠÍ MOŽNÉ VÝLETY Z VESELÍ K VÝZNAMNÝM
STAVEBNÍM PAM ÁTKÁM
1. Z Veselí n/Luž. východním směrem: Drahov,
Kardašova Řečice, Pluhův Žďár,
ČERVENÁ LHOTA - původně gotická tvrz z pol. 14.
stol., vystavěná na skalnatém ostrohu uprostřed umělého
jezera. Přestavěna po r. 1530 majiteli Klábovými
z Rybňan, upravená na přelomu 16. a 17. stol. za Viléma
Rúty z Dírného, kolem r. 1641 (vstupní křídlo s věží) a
v letech 1675 – 8 (bohatá štuková výzdoba hlavního
sálu od Giovannyho Tencally a Innocenza Comety).
Zámek získal romantickou novogotickou podobu v r.
1845 na popud Heinricha Eduarda Schönburga, ta však
byla v letech 1903-12 odstraněna. V blízkosti vodního
zámečku stojí hospodářské budovy a rozkládá se
krajinářský park, v němž najdete kapli Nejsvětější Trojice
z pol. 16. stol. Historie zámku je spjata se zajímavou
postavou šlechtičny Markéty Tyrolské a Korutanské,
zvěčněnou v románu L. Feuchtwangera Ošklivá
vévodkyně.
2. Z Veselí n/Luž. jihovýchodním směrem:
HAMR – tvrz z konce 15. století, postavena rodem
Valovských z Úsuší. Kolem tvrze vznikla osada, roku 1581
kostel sv. Trojice, na faře se dochoval dřevěný malovaný
strop. Tvrz neblaze proslula na rozhraní 17. a 18. století,
kdy ji vlastnil šlechtic Leopold Jakub Gerard, který se
obklopil bandou žoldáků a svými ukrutnostmi ohrožoval
obyvatele v okolí. Když zabil veselského občana
Hazuchu, byl zajat královskou družinou a odsouzen
k doživotnímu žaláři. Tvrz měnila majitele, později začala
pustnout a dnes je opuštěná. V místě nejprve stál hamr
a hamerník dodával i zbroj do třeboňského zámku. Kdysi
zde Nežárka tvořila více ramen, proto se ves nazývala
Hamr- Ostrov. V období husitských válek se sem uchýlila
sekta adamitů, která sužovala okolí, dokud
její příslušníky nedal Jan Žižka vyhubit.

Z Hamru můžeme pokračovat přes Val, Klec, Kolence
a Novosedly k zámku s možností ubytování
JEMČINA - kdysi malá osada, skrytá v hlubokých lesích,
se připomíná již r. 1384 jako zboží pánů z Hradce. Později
zde byl zřízen hřebčinec. V období válek za Marie
Terezie byl jindřichohradecký zámek zabrán pro vojsko,
proto se hrabě Prokop Vojtěch Černín r. 1748 rozhodl
vybudovat na Jemčině zámek, který byl používán od
r. 1759. Dlouhodobě se rodina Černínů přestěhovala
na Jemčinu po vyhoření jindřichohradeckého zámku
r. 1773. Syn Jan Rudolf Černín se později rozhodl
přestavět objekt na lovecký zámek, obklopený
rozsáhlou oborou plnou zvěře. Od r. 1795 se sem
sjížděli šlechtici z celé rakouské monarchie, aby
se zúčastňovali honosných radovánek po skončení
parforsních honů. Byly to štvanice, při nichž lovci na
koních za pomoci smeček psů vyhlédnuté kusy zvěře
uštvaly a lovečtí pomocníci - pikeři - je dobili tesákem.
Život na zámku ustal v r. 1822, kdy ohromná vichřice
zcela zničila oboru se zvěří i celé široké polesí, kde
zůstalo ležet 80 000 stromů. Zámek pustl, měnil majitele
a zcela zdevastovaný jej nyní restauruje nový majitel.
V zámku je nejkrásnější dochovaná kaple s freskami.
Dění na zámku bylo podkladem pro knihu Aloise Jiráska
Zahořanský hon.
Z Jemčiny je možno pokračovat dál přes Hatín a
Plavsko do
STRÁŽE NAD NEŽÁRKOU - nejprve zde vzniklo na
skalnatém pahorku vojenské strážní místo k obhajobě
hranic od jihu a k střežení bezpečnosti kupeckých
cest. Po roce 1267 rod Vítkovců zakládá výstavbu
kamenného hradu, který později vyhořel. Od r. 1700
dávají Šternberkové přestavět objekt na zámek. Roku
1914 kupuje sídlo významná česká pěvkyně Ema
Destinová. Zámek po její smrti (+1930)

mění majitele a postupně dochází k jeho devastaci.
Současní majitelé zámek nechali zrestaurovat.
V prostorách je rozsáhlá expozice ze života a díla
E. Destinové, jako suvenýr je možno zakoupit likér,
vyráběný podle objevené receptury samotné E.
Destinové. Ve středu obce pod zámkem lze navštívit
výrobnu dřevěných hraček s prodejnou.
VÝPRAVY ZA PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI
Veselská blata a sousední Třeboňská blata jsou
jedinečnou ukázkou umu a nezměrného lidského úsilí
o přeměnu bažinatých oblastí na úrodná pole a louky.
Vytvořením soustavy rybníků v oblastech, kde to bylo z
hlediska přírodních podmínek nejvýhodnější, se chovem
ryb podařilo hospodářsky využít i ta místa, která se pro
jiné účely nehodila. Blata se tak vyznačují především
vesnicemi obklopenými poli a lukami, na Třeboňsku
naopak najdeme více osamocených statků, zato veliké
plochy pokryté rybníky.
Na Veselských blatech zůstaly zbytky původní
rašeliništní půdy hlavně v okolí Borkovic. Od
jara do podzimu můžeme najít kvetoucí porosty
rostlin typických pro kyselé rašeliništní podloží.
Roste tam klikva bahenní, suchopýry, rašeliník,
masožravá rosnatka okrouhlolistá i bublinatka jižní,
brusnice vlochyně, kapraď hřebenitá, ale hlavně
nejtypičtější rostlina blat – rojovník bahenní. Je to
vytrvalá křovina až jeden metr vysoká, obsahuje jedovaté
látky, kvete koncem května a její omamně vonící bílé
kvítky na vrcholcích větévek vytvářejí bohaté okolíky.
Ze stromových porostů najdeme na suchých písčitých
lokalitách borovici lesní, ale na mokřadech další typickou
rašeliništní dřevinu – zakrslou borovici blatku. Z blatské
fauny zmíníme alespoň některé druhy: ptáky budníčka
menšího, cvrčilku zelenou, bramborníčka hnědého, čírku
obecnou a kalouse pustovku. Můžeme spatřit
i krásné a vzácné motýly –

batulovce červeného, bělopáska topolového a
tavolníkového, ale i brouka kozlíčka dvojtečného. Ze
živočichů připomeneme alespoň dnes již vzácnějšího
hranostaje, dále zmiji bahenní, některé druhy ještěrek a
žab.
Na Veselských blatech budeme hledat jen ojediněle
rybníky, a to na severním okraji vzájemně propojenou
soustavu menších rybníků od Vyhnanic ke Svinkám,
končící největším z nich, Rytířským. Pro Veselí n/Luž.
je významný tím, že odtud vyúsťuje Bechyňský potok,
který protéká celými Blaty a za městem se vlévá
do Lužnice. Dva větší rybníky – Rožberk a Naděje
– najdeme poblíž Komárova. Zato soustavy velkých
rybníků pokrývají celou oblast jižně od Veselí n/
Luž. až za Třeboň a leží v Chráněné krajinné oblasti
Třeboňsko. Nejblíže k Veselí n/Luž. se rozprostírají
rybníky Horusický (třetí největší v Čechách, rozloha 415
ha), Bošilecký, Hliníř a Švarcenberk, mezi nimiž jsou
rašeliniště Hovízna a na okrajích chráněné lokality
Ruda a Hliníř. Dále na jih u Ponědraže a Záblatí jsou
rybníky Ponědražský a Záblatský, dále větší rybníky za
Lomnicí n/Luž. - Dvořiště, Koclířov, zvláště pak Velký
a Malý Tisý, na nichž se nacházejí velká shromaždiště
a hníždiště vodního ptactva. Proto byla oblast vyhlášena
Mezinárodní biosférickou rezervací. Pak následuje
již rybník Kaňov, propojený s největším rybníkem
v Čechách – Rožmberkem (plocha 489 ha). Všechny
tyto jmenované rybníky jsou vzájemně propojeny tzv.
Zlatou stokou, umělým kanálem, který byl budován od
poč. 16. stol. a spojuje asi 60 rybníků. Vede až k Veselí
n/Luž., kde se vlévá do Lužnice.
Na pravém břehu Lužnice proti proudu od Veselí
n/Luž. jižním směrem mezi Vlkovem a Lužnicí se nachází
soustava těsně za sebou poskládaných rybníků, tzv.
Frahelžská. Rybníky nesou zajímavé názvy: Překvapil,
Pražský, Rod, Naděje, Víra, Skutek,
Dobrá vůle, Blaník, Klec,

Potěšil a Lipičí. Také na pravém břehu Nežárky je
možno navštívit za Hamrem větší uskupení různě velkých
rybníků, z nich největší je Holná. Jak je patrno z mapy,
hlavními tepnami celé zmiňované oblasti jsou dvě krásné
řeky – Lužnice a Nežárka, které se stékají v jednu právě
na rozhraní Veselských a Třeboňských blat, v našem
malebném městě – Veselí nad Lužnicí.
Všem návštěvníkům přejeme hodně příjemných
zážitků na cestách.
Text: Mgr. František J. Stropek
Fotografie: archiv IS
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Jezdecký klub DOLLI Zálší
Radmila Líkařová, Zálší 3, 391 81 Veselí n. L.
tel.: 381 580 085, 606 114 004
e-mail: likarzalsi@volny.cz
• celoroční hipoturistika
• výcvikové hodiny pro začátečníky i pokročilé
• vyjížďky do terénu blatskou přírodou
• projížďky se spřežením vhodné jako rodinné
• slavnostní příležitosti, např. svatby apod.
• letní stanový tábor pro děti
s jezdeckým výcvikem
Keramika u Kočků
Jana Radostová, Sviny 99, 391 81 Veselí n. L.
tel.: +420 381 582 199
e-mail: janaradostova@seznam.cz
Rodinná firma zabývající se výrobou užitkové
keramiky. Výrobky jsou točené na kruhu
a dekorované malbou pod glazuru. Vedle
běžného sortimentu tvoří velký podíl také
zakázková výroba. Prodej na stánku je spojen
s opékáním topinek na litinových plátech
stylových kamen.
Skanzen Záluží u Vlastiboře
Záluží 1, 392 01 Soběslav
tel.: 736 157 722
V bývalém kovářském domku si můžete
prohlédnout původní blatskou světnici, unikátní
černou kuchyni v původním stavu, dobově
zařízenou kovárnu.
Součástí skanzenu je i malá sbírka loutek
a betlémů. Prodej suvenýrů, pohlednic,
občerstvení, WC. Stylové netradiční ubytování
pro 2 až 5 osob.
Otevřeno květen až srpen denně 10 – 18 h,
září až duben denně mimo pondělí od 10 do 18
h. Vstupné 10 Kč.
VERONICA
vodácký servis na Lužnici, Nežárce,
Otavě a Vltavě, loděnice – Foglarovo nábřeží,
391 81 Veselí n. L.
tel.: +420 381 582 557,
mobil +420 603 242 669
e-mail: lode.veronica@seznam.cz,
www.vtrcomp.cz/veronica

Vybráno z kalendáře každoročně se
opakujících kulturních a sportovních akcí
Krajem rybníků - dálkový turistický
pochod, cykloturistická jízda - poslední
dubnová sobota
Veselský maraton
- vodáský závod po třech řekách
-poslední dubnová sobota
Den koní - Den otevřených dveří
stáje DOLLI Zálší - květen
Jaro na Blatech - cykloturistická akce
- květen
Veselské slavnosti - 2. polovina června
Boží tělo - eucharistický průvod
městem - červen
Jezdecké skokové závody v Mažicích
- červenec
Betonový muž a žena - rekreační
triatlon v oblasti pískoven - srpen
Jezdecké závody v Zálší - září
Krčínův labyrint - cykloturistická akce
- září
Vodácký triatlon EPPI - rekreační
triatlon v oblasti pískoven - září
Běh kolem Lužnice (dříve Běh Klobasnou)
- pro všechny věkové
kategorie - první říjnová neděle
Blíže se o jednotlivých akcích dozvíte
na internetových stránkách www.veseli.cz,
v informačním středisku města
Veselí nad Lužnicí nebo
v měsíčním zpravodaji Veselsko.

