seznam
razítkovacích míst

MÍSTO PRO RAZÍTKA

ubytování v ladove kraji
DOLTON RANCH
Svojetice 4, 251 62 Svojetice
Tel.: +420 323 660 243
E-mail: dolton.ranch@mybox.cz, www.doltonranch.cz

Razítkovací místa na trase:
Památník Josefa Lady – Hrusice
Hospoda U Sejků – Hrusice
Informační centrum – Mnichovice
Šibeniční vrch, horský areál – Mnichovice
Hotel Myšlín – Mnichovice
Penzion U Lesa – Struhařov
Hostinec Na Klokočné – Klokočná
Restaurace U koně – Klokočná
Oáza – Říčany
Restaurace Čajovna – Říčany
Informační centrum – Říčany

HOTEL HORIZONT ***
Černokostelecká 422, 251 01 Říčany
Tel./Fax: +420 323 604 960, 988, 989
E-mail: hotelhorizontricany@quick.cz, www.hotelhorizont.info

Další razítkovací místa v Ladově kraji

zde odstřihnout

Dolton Ranch – Svojetice
Hotel Legner – Jevany
Hotel Slavoj – Velké Popovice
Pivovarská restaurace – Velké Popovice

jak se na zacátek
mikesovy cesty
dostanete?
Do Hrusic se nejlépe dostanete vlakem po trase Praha hl. n.
– Benešov u Prahy, když vystoupíte v Mirošovicích a půjdete
asi 2 km pěšky. Další možností je potom autobus PID 490.

moznosti prerusení trasy

Uvidíte místo, kde stál dům, ve kterém se 17. prosince
1887 narodil Josef Lada. Žil tady také černý kocourek Mikeš se svými lidskými i zvířecími přáteli.

HOTEL PAVILON ***
Bezručova 222, 251 01 Říčany
Tel.: +420 323 631 073, Fax: +420 323 631 924
E-mail: recepce@pavilonricany.cz, www.pavilonricany.cz

Určitě jste zvědaví, jak vypadá místo, kde straší. Na Šmejkalce strašil Mulisák se svým synem Bubáčkem. Oba jsou
hrdinové z Ladových Bubáků a hastrmanů.

HOTEL SLAVOJ **
Ringhoﬀerova 336, 251 69 Velké Popovice
Tel.: +420 323 665 226, Fax: +420 323 665 324
E-mail: tjslavoj@ri.ipex.cz, www.hotel.cz/slavoj
HOTEL U KONĚ ***
Klokočná 8, 251 64 Mnichovice
Tel.: +420 323 641 186, Fax: +420 323 641 285
E-mail: hotel@klokocna.cz, www.klokocna.cz
HOTEL ZÁMEK ŠTIŘÍN ****
Ringhoﬀerova 711, 251 68 Kamenice – Štiřín
Tel.: +420 255 736 111, Fax: +420 255 736 261
E-mail: hotel.zamek@stirin.cz, www.stirin.cz
LEGNER HOTEL ZVÁNOVICE ****
Zvánovice 154, 251 65 Ondřejov
Tel.: +420 323 649 679, Fax: +420 323 649 666
E-mail: jevany@legner.cz, www.legner.cz

Autobusy

Vlak

PID

Praha, hl. n.
– Benešov

Mnichovice - Myšlín

494

Ne

Mnichovice

489, 490, 494

Ano

Struhařov

383, 393, 489

Ne

Klokočná

393

Ne

Světice

469, 489

Ano

Říčany

303, 381, 382, 383,
385, 387, 393, 428,
469, 489, 494, 496,
497, 498

Ano

Máte rádi takové pohádkové postavičky jakými jsou vodníci a různá strašidla? Také se vám líbí obrázky Josefa Lady, na kterých jsou zvířátka, která chodí po dvou a některá dokonce mluví? Pokud ano, určitě se musíte vydat
do Hrusic. Na těch nejvýznamnějších pohádkových místech jsou postaveny informační tabule, na kterých jsou
úryvky z Ladových knížek. Tyto ukázky se spolu s krásnými obrázky vždy vážou k místu, kde se právě nacházíte.

HOTEL MYŠLÍN
Myšlínská 30, 251 64 Mnichovice – Myšlín
Tel.: +420 323 642 176
E-mail: info@hotelmyslin.cz, www.hotelmyslin.cz

HOTEL S.E.N. *****
Malostranská 344, 251 66 Senohraby
Tel.: +420 323 616 806
E-mail: recepce@hotelsen.cz, www.hotelsen.cz

OÁZA ŘÍČANY ***
V Chobotě 2112, 251 01 Říčany
Tel.: +420 323 601 734
E-mail: oazaricany@oazaricany.cz, www.oazaricany.cz
Několik slov o projektu
Cesta kocoura Mikeše a Pohádkové Hrusice jsou dvěma částmi
projektu nazvaného Po stopách Josefa Lady. Tento projekt byl ﬁnancován ze státní dotace z Programu obnovy venkova a z vlastních zdrojů Svazku obcí Ladův kraj.
Realizační tým
Manažerka projektu:
Ing. Dana Grossová
Výtvané návrhy:
Tomáš Hřivnáč
Textová část informačních tabulí: Ing. Dana Grossová
Dr. Jan Zenkl
Výběr trasy:
Dr. Jan Zenkl
Vyznačení trasy:
Klub českých turistů

www.laduv-kraj.cz

pohádkové hrusice

Pamatujete se na tu příhodu, jak se kozel Bobeš učil chodit po zadních nohou a přitom v těch předních držel hrnek? A když se ho Mikeš ptal, co to tropí, odpověděl, že se
učí roznášet pivo. A víte proč, milé děti? Viděl totiž pivní
tácek, na kterém byla fotka kozla, jak nese pivo. A tak se
Bobeš rozhodl, že se tak nechá také vyfotografovat. Akorát místo nápisu Velkopopovický Kozel, tam bude samozřejmě Hrusický kozel. Nu a tenhle Bobeš bydlel u strýčka
Malinovského v Obecní pastoušce.

Vydal:

Svazek obcí Ladův kraj
Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany
Tel.: +420 323 618 142, +420 323 618 169
E-mail : dana.grossova@ricany.cz
http://www.laduv-kraj.cz
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Mezi nejznámější Ladovy postavy patří vodníci. V Hubačovském rybníku jich žilo mnoho. Třeba vodník Brčál, který rád besedoval v bývalém Hubačovském mlýně a v hrnečku pod vodou měl sice duši, ale nemusíte se bát, byla
to duše z velocipédu.

Informační centrum Říčany

Uvidíte také známou Jedličkovu louži, kde se při zimních
radovánkách bavily nejen hrusické děti, ale i kocour Mikeš. Neváhejte ani chvilku a navštivte vesničku, kde žili a
pravděpodobně ještě žijí vaši oblíbení hrdinové. Třeba
budete mít štěstí a některého z nich zahlédnete.

Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany
Tel.: +420 323 618 142, +420 323 618 169
E-mail: jitka.bahenska@ricany.cz
http://www.ricany.cz

Přejeme vám příjemnou cestu plnou pohádkových zážitků.

Informační centrum Mnichovice
Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice
Tel.: +420 323 640 113
E-mail: infocentrum@mnichovice.info
http://www.mnichovice.info

Informační centrum Hrusice
Hrusice čp. 142, 251 66 Senohraby
Tel./Fax: +420 323 655 326
E-mail: ouhrusice@quick.cz
http://www.obec-hrusice.cz
Text: Lenka Grossová
Graﬁcký návrh: Miroslav Horák, Daniel Kvasnička
Výroba: Miroslav Horák – Region Design, Kupeckého 606,
293 01 Mladá Boleslav, E-mail:horak@horacio.cz
Vydáno v roce 2006
Projekt je spoluﬁnancován
Evropskou unií
a Středočeským krajem
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CESTA KOCOURA MIKESE

JAK SEL MIKES DO SVETA

Milé děti, kdo by neznal černého kocourka Mikeše, který
bydlí se svými zvířecími kamarády, babičkou a Pepíkem Ševců v chaloupce v Hrusicích. Když si Mikeše vybavíte, jistě
si vzpomenete, že to není jen tak obyčejný kocour, jakého
máte třeba doma. Nejenže nosí boty a chodí po dvou jako
člověk, ale dokonce umí mluvit lidskou řečí!

Jednoho dne pekla Ševcovic babička lívance a poslala Mikeše pro smetanu do sklepa. Kocourek vzal plný krajáč
do paciček a jak tak šel po lávce, ztratil rovnováhu a spadl
do strouhy. Smetana se rozlila a krajáč byl, milé děti, rozbit na kusy. Mikeš měl babičku tuze rád a velmi ho mrzelo,
že jí způsobil škodu a zármutek. Protože se za to styděl
a taky se bál, že bude bit, rozhodl se, že uteče. Vydá se
do světa a až vydělá tolik peněz, aby mohl koupit nový
krajáč, vrátí se zpátky do Hrusic.

Tyto, ale i jiné pohádkové postavy pro vás, děti, vytvořil pan
Josef Lada. Tento český malíř a spisovatel se narodil v Hrusicích a kraj, který dnes nese jeho jméno, měl moc rád. Proto
jeho hrdinové prožívají svá dobrodružství právě zde, v Ladově kraji. Vzpomínáte si na pohádku o tom, jak Mikeš s Pašíkem jeli na trakaři na pouť do Mnichovic? Nebo na tu, jak šel
černý kocourek do světa? Vydejte se po jeho stopách a navštivte místa, kde prožil všechna svá dobrodružství. Během
svého putování, které je dlouhé 20 km, uvidíte 12 zastavení
s tabulemi, na kterých kromě úryvků z knížky Mikeš naleznete i překrásné Ladovy obrázky. Stejně jako Mikeš vyrazíte
z jeho rodné vsi Hrusice a pokud budete chtít dojít až
k 12. tabuli, cíl vaší cesty bude v Říčanech. Jestli vás už budou bolet nožky, trasu můžete přerušit a podle místa, kde
skončíte, nasednout buď na autobus nebo na vláček, který
vás přiblíží k domovu. Až si dostatečně odpočinete, můžete
se vrátit na místo, kde jste Mikeše v jeho putování opustily.
Kdyby se vám od nás ještě nechtělo a toužili byste Ladův kraj
poznat lépe, využijte některou z možností nabídky ubytování. Cestu kocoura Mikeše můžete projít jako správní poutníci
s ranečkem po svých nebo na kole. Trasy pro cyklisty jsou
na mapě vyznačeny tečkovaně. Aby pro vás byla cesta zajímavější, připravili jsme pro vás hru.

bách. Na tuhle chvíli čekal jeden tuze vykutálený vandrák. „Hele, z té nůše se může něco hodit.” „Vida, tak se
přece jen budu moct babičce odměnit,” řekl si Mikeš.
Vždyť měl přece jen pěkně ostré drápky! „Aúúú,” zaúpěl
vandrák a už byl pryč.

Šel Mikeš do světa a bylo mu stále teskněji. Na Klokočné
potkal čeledína, slušně pozdravil a poprosil ho o něco k zakousnutí. Čeledín mu odpověděl na pozdrav, ale když se
na kocoura otočil, vyjekl jako by ho na nože brali a utíkal
pryč. A tak to Mikeš zkusil i jinde. Dopadlo to ale na chlup
stejně. „To tu ještě neviděli kocoura?” diví se Mikeš.
Když došel na okraj lesa, před nosem mu něco krásně zavonělo a když šel za tou vůní, viděl něco, co ještě nikdy
neviděl. „Jej, to budou jistě slušní lidé, když jsou tak krásně oblečení.” „Jen račte dál, u nás není o kousek masa
nouze,” vyzvali ho cikáni. Ach ano, když už se mu zdálo,
že našel přístřeší a vlídné slovo, stalo se něco strašného.

PRAVIDLA HRY:
V prospektu, který držíte v rukou jsou dvě stránky označené jako místa pro razítka. Vaším úkolem je po cestě
nasbírat co nejvíc razítek. Kde je dostanete? Jukněte
na seznam razítkovacích míst!
Razítek sice můžete získat celkově 16, ale už 9 vám stačí
na to, abyste se mohli zúčastnit slosování o ceny. Vyplňte své jméno a adresu, odtrhněte z prospektu část s nasbíranými razítky a zašlete je do říčanského informačního centra.
Slosování proběhne na poutích, které se v Ladově kraji
pořádají. Abyste zjistili, kdy a kde se jednotlivé poutě
konájí, sledujte webové stránky
www.laduv-kraj.cz
Pokud slosování nebudete přítomni, bude vaše jméno
zveřejněno na stejných internetových stránkách a vy si
budete moci cenu vyzvednout přímo v říčanském informačním centru.
Kocour Mikeš i ostatní vám přejí hodně štěstí a dobrou
zábavu. Doufají, že si tento kraj oblíbíte stejně jako oni.
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Dal se přes Kožený vrch, vyhnul se Třemblatům a za Struhařovem mu poprvé začalo kručet v břiše. Potkal pasačku
husí. „Dobrý den, přeju,” povídá, „já jsem Mikeš Ševců
z Hrusic támhle za lesem.” „Já jsem Mařenka Kudláčková
ze Struhařova. Ale jak to, že mluvíš?” „U nás doma mluví
i Pašík a kozel Bobeš, Pepík nás to naučil,” řekl kocourek
hrdě. „A kam jdeš?” zeptala se Mařenka. „Do světa. Nevíš,
jestli už tam jsem?” „Jéé, to musíš kolik hodin támhle
za les.” Mařenka radila Mikešovi, aby se radši vrátil domů,
ale on na to, že to by udělala holka, ale ne pořádný chlap.
A tak mu pasačka dala alespoň kus buchty na cestu, kocourek se rozloučil a pokračoval ve svém putování.

Místo pro razítka

Na struhařovské pastvině uviděl pasáčky, jak se hřejí okolo ohně, a protože měl už opravdu velikánský hlad, osmělil se a šel k nim. Když klukům všechno převyprávěl, dali
mu do ranečku pečené brambory. „A teď sbohem, musím
dál.” Mikeš se plahočil přes pole a meze, aby nepotkal četníky a ti ho nezavřeli za rozbitý krajáč.
Když přišel k silnici, která vede z Klokočné do Svojetic, už
ho hrozně bolely nohy. Potkal babičku s nůší. „Vždyť já se
můžu svézt jako za vozem,” zaradoval se. „Ách, ta nůše je
namoutě pořád těžší,” postěžovala si babička a Mikeš
se styděl. Babička nůši odložila, aby se podívala po hou-

nemohl Mikeš odmítnout. Kočička ho ale podvedla a zavedla ho do cizího stavení. Právě když začal Mikeš mlsat, zaslechl zuřivý hlas. „Tak konečně tě mám, Mícinko, snad mi teď
už starosta uvěří, že k nám chodíš na smetanu. Pojď do pytle!” „Kdepak do pytle, tam už jsem dneska byl,” řekl si pro
sebe Mikeš a protože to byl kocourek tuze chytrý, místo
sebe hodil do pytle vycpanou zaječí kůží, kterou našel ve
sklepě. „Ha, to se bude starosta divit, kdo že ti to chodí na
smetanu,” směje se Mikeš.

Byl unavený a když uléhal do křoví do pelíšku, jen si vzdychnul. „Ó, babičko zlatá, kdybyste věděla, co jsem si kvůli tomu
krajáči už vytrpěl.” Četníků už se Mikeš nebál a tak se rozhodl, že půjde do většího města, kde už lidé jsou zvyklí vidět
všelijaké divy. Tam se mu snad podaří vydělat nějaké peníze
a pak se bude moct vrátit domů.
V Říčanech našeho milého Mikeše opustíme, i když jeho
dobrodružství ještě úplně nekončí. Po cestě do Brandýsa totiž potká cirkus Kludský, který ho angažuje jako mluvící pytel Žok-Žok. Ale nebojte se, děti, pak už se opravdu černý
kocourek vrací konečně domů do Hrusic, kde ho pořád nedočkavě vyhlíží Pepík Ševců, kozel Bobeš, Pašík, babička
a všichni jeho ostatní kamarádi.

Jméno a příjmení:

Než se nadál, dali mu přes hlavu pytel a šup s ním do vozu. „Babičko, babičko”, křičel Mikeš. „Co to máte ve voze?”
ptají se četníci. Mikeš si myslil, že ho hledají pro ten rozbitý krajáč, ale lepší vězení než přijít o život. „Já jsem tady
v pytli,” zavolal. Mikeš musel četníkům všechno vysvětlit,
ale ti ho nezavřeli, ba ne, dali mu 20 krejcarů a ještě kousek salámu.
Kocourek byl spokojený a vydal se dál. Jen po tom salámu
dostal ukrutnou žízeň, a tak se ve Světicích pokusil sehnat
nějakou vodu. Potkal starostovic Mícinku. „Nechtěl byste
ochutnat naši smetanu?” zeptala se. Tak lákavou nabídku

Adresa:

Podle knihy Josefa Lady Mikeš text upravila a zkrátila Lenka
Grossová.
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