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Třebíč

Třebíč
Třebíčské akce
v roce 2022
KVĚTEN
22. 5. / Vzpomínková akce k uctění památky
obětí holokaustu / Zámostí
27.–29. 5. / Svátky hudby s Václavem Hudečkem /
Nádvoří zámku a bazilika sv. Prokopa

ČERVEN
6. 6. / Na kole dětem / dojezd do autokempu
Poušov
11. 6. / Třebíčský jarmark regionálních produktů
/ místo bude upřesněno
18. 6. / Kmínový festival / Centrum tradiční
lidové kultury

Ochutnejte

27. 6. – 1. 7. / Třebíčské kolečko / místo bude
upřesněno

Třebíč

ČERVENEC
2.–3. 7. / Svatoprokopská pouť / Zámek
15.–17. 7. / Oživené židovské město / Zámostí
18.–24. 7. / Třebíčské kolečko / místo bude upřesněno

město kultury a památek

24. 7. / Festival Buď fér / park u zámku
28.–30. 7. / ŠAMAJIM / Zámostí

www.visittrebic.eu

SRPEN
8.–14. 8. / Třebíčské kolečko / místo bude upřesněno

Zámek a zámecký park

OCHUTNEJTE TŘEBÍČ – MĚSTO
MNOHA VŮNÍ, CHUTÍ A ZÁŽITKŮ
Ochutnávat se dá všemi smysly. Pro letošní
rok jsme si pro vás připravili pestré menu.
Každý si vybere podle své chuti. Vítejte
v jedné z ekologicky nejčistších oblastí České republiky. Třebíč je město dobrých přátel,
několika českých unikátů, jedinečné české
whisky, dějiště hudebních festivalů a také
rodiště významných osobností. Poznejte
památky zapsané na prestižním seznamu
UNESCO, které obdivuje celý svět. Okořeňte si svůj volný čas zážitky i poznáním.

PŘIVOŇTE SI K HISTORII

CO STAVBA, TO PŘÍBĚH

UNIKÁTNÍ VĚTRNÝ MLÝN

Třebíčské památky UNESCO propojuje
naučná stezka Po stopách opatů a rabínů,
která odhaluje příběhy ze života obou náboženských komunit – křesťanů a Židů, které
po staletí v Třebíči žily v těsném sousedství.
Areál bývalého benediktinského kláštera
s bazilikou sv. Prokopa, židovská čtvrť
a židovský hřbitov vás ohromí svými příběhy. Naši průvodci vám je rádi povypráví.
Turistické informační centrum najdete
v zámeckém areálu a také v židovské čtvrti
přímo v synagoze.

Za návštěvu rozhodně stojí Zadní synagoga
z roku 1669 s interiérovou barokní výmalbou. Liturgické texty a barevné florescentní
motivy ji řadí k nejkrásnějším na Moravě.
Ve vedlejším domě Seligmanna Bauera
se můžete podívat do židovské kuchyně
i ložnice. Snad každý se v duchu skloní před
románsko-gotickou architekturou baziliky
sv. Prokopa. Výjimečného je na ní téměř
vše. Například krypta, jejíž klenbu podpírá
padesát sloupů. Nebo rozetové okno, které
se svou krásou může rovnat se známou
katedrálou v Remeši. Z vyhlídky u sousední
benediktinské zahrádky budete mít Třebíč
jako na dlani. Po cestě k zámeckému parku
se zastavte do bývalé ledovny. Dětem se
bude určitě líbit.

Jediný větrný mlýn v České republice, který
využíval energii větru na drcení kůry,
najdete v Třebíči. Rozdrcenou kůru–tříslo
používaly místní koželužské dílny na vyčinění kůží. Zchátralou stavbu město Třebíč
zrekonstruovalo, větrný mlýn dostal i nové
lopatky a stal se dominantou Třebíče.
Je přístupný pro veřejnost, od června do
srpna kromě pondělí každý den od 9 do
18 hodin. Vnitřní expozice vás seznámí
s tradičním třebíčským řemeslem – koželužstvím i obuvnictvím. Dozvíte se zajímavosti
o mletí třísla a poznáte příběh posledních
nájemníků, na které ještě mnozí Třebíčané
stále vzpomínají.

NEZAPOMENUTELNÉ ZÁŽITKY
CHUTÍ, VŮNÍ I MYSLI

Pohled na městskou věž z trpasličí
galerie baziliky sv. Prokopa
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Co by to bylo za výlet bez dobré kávy a něčeho sladkého? V židovské čtvrti si zajisté
s rodinou i přáteli vychutnáte nejen kávu dle
svého výběru, ale také neodoláte domácím
zákuskům, zmrzlině, židovskému cukroví
nebo neskonale vonícímu chlebu, který se
peče v jednom ze starých židovských domů.
Na opačné straně stejné ulice si můžete
posedět v baru, kde podávají českou whisky
oceňovanou po celém světě. Dozrává v sudech přímo vedle návštěvníků. Milovníci
vína si také přijdou na své. Už jste ochutnali
košer víno? Chcete-li proložit poznání se
zábavou, navštivte třebíčskou Mozkohernu. Nejen díky mozkohračkám se výlet do
Třebíče stane nezapomenutelným.

www.vyletninoviny.cz

18.–21. 8. / Slavnosti Tří kápí / Podzámecká niva

TŘEBÍČ Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

EXPOZICE DĚTI ANTONÍNA KALINY

Nabízíme vám hned tři možnosti. Vyšlápnout si můžete na městskou věž s jedním
z největších ciferníků v Evropě. Jeho průměr
je 5,5 metru a velká ručička měří 234 cm.
Je odtud krásný výhled na Karlovo náměstí, které prochází rozsáhlou rekonstrukcí
a o víkendu 16.-18. září bude otevřeno
s velkou slávou. Jedinečný výhled na město
poskytuje vodárenská věž u Kostelíčku.
V neposlední řadě se vydejte na procházku
na Pekelný kopec, kde bude vaším cílem
rozhledna.

Třebíčský rodák Antonín Kalina zachránil
stovky židovských dětí vězněných za druhé
světové války v koncentračním táboře
Buchenwald. V židovské čtvrti najdete expozici Děti Antonína Kaliny, která se vám zapíše hluboko do mysli i do srdce. Ústředním
exponátem je kovaný strom života s listy
a jmény 860 zachráněných dětí. Podrobně se
expozice věnuje sedmi z nich a také pražskému lékaři Jindřichu Flusserovi, který
Kalinovi se záchranou pomáhal.

CESTY ČASEM ANEB NA EXPONÁTY
SAHAT DOVOLENO
Ráj pro děti. I pro rodiče. Děti si mohou
vše vyzkoušet. Interaktivní expozice vás
přenese do středověku, děti se promění
v tovaryše a zaučí se v tradičních řemeslech.
Zkusí si nasázet chleba do pece, mlít obilí na
žernovu a ovládat středověký jeřáb. Expozici
Cesty časem najdete v Předzámčí v areálu
zámku.

ZÁŘÍ
16.–18. 9. / Slavnostní otevření Karlova náměstí /
Karlovo náměstí
24. 9. / Bramborobraní, Třebíčský jarmark regionálních produktů / Karlovo náměstí

ZA POZNÁNÍM I POUČENÍM

ŘÍJEN

Muzeum Vysočiny Třebíč, které se nachází
v třebíčském zámku, zaujme svými interaktivními expozicemi všechny generace.
Setkáte se zde s příběhy významných lidí
z Vysočiny napříč staletími. Díky modernímu pojetí budete odcházet s pocitem,
jako byste se s těmito velikány znali osobně.
Milovníci techniky by neměli vynechat
ekotechnické centrum Alternátor v čtvrti
zvaná Borovina.

8. 10. / Přehlídka mažoretkových skupin / Karlovo
náměstí
15. 10. / Sobota v pohybu / Karlovo náměstí
22. 10. / Veteran Car – ukončení sezóny / Karlovo
náměstí
29. 10. / Dýňobraní a dušičky / Karlovo náměstí

LISTOPAD
5. 11. / Light and fire show / Karlovo náměstí
11. 11. / Svatomartinské slavnosti / Karlovo
náměstí

GALERIE SVĚTOZNÁMÉHO MALÍŘE
S Třebíčí je spjat významný malíř František
Mertl, uměleckým jménem Franta. Rodnému městu daroval díla, která tvoří průřez
jeho celoživotní tvorbou. Galerii FRANTA
můžete navštívit v Národním domě na
Karlově náměstí. Stojí za to!

17. 11. / Světlo pro 17. listopad / Karlovo náměstí
27. 11. / 1. advent + rozsvícení vánočního osvětlení / Karlovo náměstí

Ochutnejte Třebíč!
www.visittrebic.eu

PROSINEC
3. 12. / Třebíčský jarmark regionálních produktů
/ Karlovo náměstí

Zámek s bazilikou sv. Prokopa

5. 12. / Mikuláš / Karlovo náměstí
9.–22. 12. / Vánoční náměstí / Karlovo náměstí

Turistické informační centrum Národní dům, Karlovo náměstí 47, 674 01 Třebíč
Tel.: +420 568 610 021, +420 775 707 503, e-mail: info@mkstrebic.cz
Turistické informační centrum Zadní synagoga, Subakova 1/44, 674 01 Třebíč
Tel.: + 420 568 610 023, + 420 568 823 005, e-mail: infosynagoga@mkstrebic.cz
Turistické informační centrum Bazilika, Zámek 1, 674 01 Třebíč
Tel.: +420 568 610 022, +420 777 746 982, e-mail: infobazilika@mkstrebic.cz
TIC NÁRODNÍ DŮM – otevírací doba:
červenec, srpen		
květen, červen, září					říjen–duben
po–ne: 9:00–12:00, 12:30–17:00 po–so: 9:00–12:00, 12:30–17:00 ne: 9:00–13:00		

po–pá: 8:00–12:00, 12:30–16:00 so: 9:00–13:00

TIC ZADNÍ SYNAGOGA – otevírací doba (otevřeno denně):
leden–červen		 červenec–srpen		září–listopad		prosinec
9:00–17:00			9:00–18:00			9:00–17:00			9:00–16:00

Dům Seligmanna Bauera
a Zadní synagoga

Románská rozeta baziliky sv. Prokopa

TIC BAZILIKA – otevírací doba (otevřeno denně):
leden–červen		 červenec–srpen		září–listopad		prosinec
9:00–17:00			9:00–18:00			9:00–17:00			9:00–16:00

www.vyletninoviny.cz
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MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ V ROCE 2022
Jarní a letní sezóna v muzeu

MOZKOHERNA V�TŘEBÍČI
Programy pro celé rodiny.
Unikátní neurotechnologie,
mozkohračky, chytré hry,
moderní hlavolamy.
Nezapomenutelné zážitky
na vás čekají v�Mozkoherně,
L. Pokorného 24/28, Třebíč
(židovská čtvrť).

Program připravuje trenérka mozku Eva Fruhwirtová.
Než k�nám vyrazíte, zavolejte nebo napište:
fruhwirtova@efcomm.cz, 737 103 866.

S NÁMI DÁVÁTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI
Nabízíme
• Svoz komunálního, tříděného
a velkoobjemového odpadu

Mobilní aplikace – TŘÍDĚNÍ
V REGIONU TŘEBÍČSKO
Co můžete díky aplikaci?

• Prodej odpadových nádob

• Nahlásit přeplněný kontejner

• Evidence odpadů a hlášení

• Najít nejbližší kontejner
nebo SD

• Poradenskou činnost
a odborná školení

POMOZTE NÁM ZLEPŠIT
TŘÍDĚNÍ

/mozkoherna

od 1. dubna 2022 (2. a 3. dubna 2022 vstup zdarma)
Muzeum Moravské Budějovice
Otevření expozic přinese pohled na řemesla a živnosti
jihozápadní Moravy, dále mnoho zajímavostí o městě či
moravskobudějovickém zámku.
PŘEHLÍDKA LIDOVÝCH MUZIK

14. – 15. května 2022
Centrum tradiční lidové kultury, Cyrilometodějská 48

• Zjistit, kam daný odpad patří

V místě bývalé zemědělské usedlosti téměř v centru
města budete moci shlédnout přehlídku lidových muzik
z Vysočiny, Dolního a Horního Rakouska a jižních Čech.

• Nastavení systému třídění
ve firmách a školách
/mozkoherna

OTEVŘENÍ NOVÝCH EXPOZIC
V MORAVSKÝCH BUDĚJOVICÍCH

• Exkurze pro veřejnost

TŘEBÍČSKÁ MUZEJNÍ NOC

• Výukové programy pro děti

10. června 2022
zámek Třebíč

RESTAURACE & BOWLING

• 8dráhový profesionální bowling
• příjemné prostředí a vynikající kuchyně
• venkovní krytá i otevřená zahrádka
• denní i víkendové menu
• nekuřácký prostor
• bezproblémové parkování

Táborská 406, Třebíč
Rezervace: 739 222 999
www.bowling-trebic.cz

Muzejní expozice a další prostory třebíčského zámku
budou otevřeny v netradiční čas a oživeny spoustou
aktivit pro malé i velké návštěvníky.


HISTORICKÉ KOČÁRKY ZE SBÍREK
MUZEA VYSOČINY PELHŘIMOV



1. července – 23. října 2022
zámek Třebíč, konírna

Návštěvníci se mohou těšit na ukázky kočárků
pocházejících z období od poslední čtvrtiny 19. až na
sklonek 20. století. Na výstavě nebudou chybět ani
nevšední kočárky z první poloviny minulého století,
jejichž design byl ovlivněn okouzlením společnosti
z nastupující vlny automobilismu.





AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (ZUŠ TŘEBÍČ)

ZELENÁ LINKA:
800 100 879

červenec – září 2022
zámek Třebíč, galerie Tympanon

Vystavujeme výtvarná díla studentů – seniorů z Akademie umění a kultury při Základní umělecké škole Třebíč.
Informace k otevírací době:
ÚT–NE: 9–12 a 13–17
(červenec a srpen denně 9–12 a 13-17)

Hrotovická 232, 674 01 Třebíč, telefon: 568 848 066, 605 255 394, e-mail: info@esko-t.cz
www.esko-t.cz, www.facebook.com/eskotrebic

Nejmodernější a nejzábavnější aquapark na Vysočině.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.,
divize Třebíč nabízí v turistické sezoně 2022
exkurze na zajímavé vodárenské objekty
– Vodojem Kostelíček s novým filmem o čištění
odpadních vod a životním prostředí i atraktivní
vyhlídkou na město a okolí (provázení zajišťuje
MKS Třebíč, www.mkstrebic.cz)
– Vodárenský areál Heraltice, úpravna vody
Štítary, vodojem Žákova zahrada, čistírna
odpadních vod v Třebíči, vodárenský dispečink,
případně další dle dohody, informace na
www.vodarenska.cz, e-mail sekretariat@vastr.cz,
tel. 568 899 111 nebo 604 221 955
– Věříme, že epidemická situace umožní všechny
exkurze uskutečnit

ČESKÁ A EVROPSKÁ
KUCHYNĚ

Nejmalebnější venkovní koupaliště na Vysočině.

• DENNÍ MENU
• LETNÍ TERASA
• KLIMATIZOVANÉ VNITŘNÍ PROSTORY
• DĚTSKÝ KOUTEK
400 m od Aquaparku Laguna
Velkomeziříčská 640/45, Třebíč
tel. 739 348 913, info@restauracemolekula.cz
www.restauracemolekula.cz

≈ bazény ≈ divoká řeka ≈ 132m tobogán ≈ podmořská jeskyně
≈ vířivka ≈ wellness ≈ největší ceremoniální sauna na Vysočině
≈ bar s lehátky ≈ privat spa ≈ masáže ≈ solária

≈ 50m bazén ≈ skokanská věž 1/3/5 m ≈ 85m tobogán ≈ dětský bazén
≈ brouzdaliště ≈ travnatá plocha ≈ minigolf ≈ hřiště pro nohejbal
i volejbal ≈ dětské hřiště s dřevěnými houpačkami a prolézačkami

Mládežnická 1096, Třebíč ≈ T: 605 302 075

Za plovárnou, Třebíč ≈ T: 734 188 393

facebook.com/aquaparklaguna
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www.lagunatrebic.cz

facebook.com/koupalistepolanka

www.vyletninoviny.cz

www.lagunatrebic.cz/koupaliste-polanka
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PŘIJĎ ZA MNOU DO

NAVŠTÍVIT MĚ MŮŽEŠ
365 DNÍ V ROCE
Nebo se koukni na

www.eshop.zoojihlava.cz
hrošík liberijský
Choeropsis liberiensis
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a podpoř mě nákupem jedinečných suvenýrů.
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Na Třebíčsku si to zamilujete!

Na Třebíčsku si to zamilujete!

Vydejte se do jihozápadní části Vysočiny objevovat památky, města, přírodní zajímavosti
nebo ochutnat regionální speciality. Turistická oblast Třebíčsko-moravská Vysočina je
typická velkým počtem malebných menších měst a vesniček rozmístěných mezi rybníky,
potoky, louky, lesy a remízky. Poznejte jedno ze šesti měst a jejich okolí v naší turistické
oblasti. Ať už se vydáte do Jemnice, Moravských Budějovic, Jaroměřic nad Rokytnou,
Hrotovic, Náměště nad Oslavou nebo Třebíče, vždy bude co objevovat a poznávat.

Jaroměřice, foto: Leoš Římovský

Náměšť nad Oslavou, foto: Jakub Mertl

Muzeum Hrotovicka, foto: Pavel Rybníček

Obora Jinošov, foto: Jiří Polehla

Královské město Jemnice, foto: David Baštář

Biotop Jemnice, foto: David Baštář

POZNEJTE NEJ TŘEBÍČSKA NEJEN
V JEMNICI
Největší, nejstarší nebo nejzachovalejší – to
vše najdete na Třebíčsku. Nechte se inspirovat
našimi tipy. Jedno z nejstarších měst na Moravě a také jedno ze dvou královských měst na
Vysočině, to je Jemnice. Největšího rozkvětu
dosáhla za vlády Lucemburků, v té době má
původ také lidová slavnost Barchan. Zákoutími města vás provedou tři značené okruhy.
Nezapomeňte navštívit zámek a zámecký park
nebo kostel sv. Víta s podzemními prostory
a památnou lípou. Jemnická židovská komunita patřila k nejstarším na Moravě, židovský
hřbitov ukrývá přibližně 400 náhrobků,
nejstarší jsou ze 17. století. Město a jeho
okolí můžete poznávat také na kole, v místním informačním centru najdete půjčovnu
elektrokol. Městem prochází cyklotrasa č. 26
z Jihlavy přes Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou a Moravské Budějovice do rakouského
Raabs an der Thaya. Pokud dáváte přednost
železnici, vydejte se do Jemnice vlakem.
Jemnická dráha je navíc technickou památkou. V sezoně o víkendech a svátcích vás
sveze oblíbený výletní vláček. Dráha se klikatí
malebnou krajinou z Moravských Budějovic
až do Jemnice. Po náročném dni si dopřejte
odpočinek v jemnickém biotopu, jediném na
Třebíčsku. Za akčnější zábavou se vydejte do
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Pohádková Panenská, foto: David Baštář

bývalého muničního skladu. V jeho areálu si
můžete zahrát paintball, v areálu vám zapůjčí
kompletní vybavení. Když se řekne Jemnice
mnohým se vybaví čaje. Bohatý sortiment
nabízí jemnické informační centrum.
www.mesto-jemnice.cz
www.tic.jemnice.cz
POHÁDKOVÁ PANENSKÁ
S dětmi si naplánujte výlet do Panenské.
V okolí obce vede Pohádková stezka. Setkáte
se na ní s různými pohádkovými bytostmi
a vaše děti budou plnit různé úkoly. Během
roku se na stezce konají tematicky zaměřená
putování. Stezku a její okolí budete mít jako na
dlani z rozhledny u sovy. Najdete ji na nejvyšším bodě stezky – vrcholu Sedlo. V blízkosti
prvního zastavení stezky se navíc nachází
Hastrmanova ekostezka. Vše potřebné získáte
v infobudce, u které se nachází dětské hřiště.
Pokud se vám nebude chtít projít stezku pěšky,
půjčte se koloběžku. V nabídce jsou koloběžky
pro děti i dospělé.
www.pohadkova-panenska.cz
ZA ŽIDOVSTVÍM PO TŘEBÍČSKU
Třebíčskou židovskou čtvrť zná každý, ale
pokud se vydáte do nejjižnější obce Vysočiny,

najdete unikátně dochované židovské ghetto
se synagogou a hřbitovem. Ulicová zástavba si
dodnes uchovala původní podobu z 18. století.
Židovská modlitebna prošla v uplynulých
letech rekonstrukcí, která vrátila synagoze její
někdejší krásu. Synagoga představuje unikátní
typ barokní venkovské modlitebny, které není
na našem území rovno. Dominantu Police
tvoří zámek s několika expozicemi.
www.obec-police.cz
V NÁMĚŠTI JE OSLAVA KAŽDÝ DEN!
Za mostem s krásnou sochařskou výzdobou
se nemusíte vydávat do Prahy nebo Písku. Na
Vysočině je jich hned několik. Tomu v Náměšti nad Oslavou se říká malý moravský Karlův
most a právem. Na Moravě nenajdete druhý
takový, který by se mu vyrovnal. Most přes
řeku Oslavu zdobí 20 barokních soch a zavede
vás k cestě k místnímu zámku, dominantě nad
městem. Zámek nabízí tři prohlídkové okruhy
a také stylové ubytování. Nejen mezi místními je oblíbený Oživený zámek – místo
tradičních prohlídek na vás čekají větší
či menší scénky ke konkrétnímu
tématu. V zámeckém parku najdete
dub, ke kterému podle pověsti Jan
Žižka přivázal svého koně. Můžete
ho obdivovat třeba ze silnice vedoucí

www.vyletninoviny.cz

posledních majitelů náměšťského
panství. V budově Staré radnice můžete navštívit
dvě stálé expozice
– Síň náměšťské-

k zámku. Z vyhlídkového altánu
v zámecké zahradě budete mít Náměšť jako na dlani. Náměšťské památky spojuje značená stezka
Kulturní promenáda.
Historické město
leží na druhé straně řeky Oslavy
než zámek.
Mezi významné historické
památky patří
kostel sv. Jana
Křtitele, barokní
špitálek sv. Anny
s kaplí a empírová hrobka
Haugwitzů,

Třebíč
Náměšť nad
Oslavou

Jaroměřice
nad Rokytnou
Jemnice

Moravské
Budějovice

Hrotovice

ho fotografa Ondřeje Knolla a Papírníkovu
tiskárnu. V Náměšti nad Oslavou se ukrývá
technický unikát – Schultzovy filtry. Jde
o mechanicko-biologickou čistírnu, jedinou
na pevnině evropského kontinentu. Druhé
najdete na Britských ostrovech. Náměšť nad
Oslavou je stejně jako Jaroměřice nad Rokytnou spojena s bohatou hudební tradicí. Již
Haugwitzové byli milovníky hudby, kastelán náměšťského zámku je výborným varhaníkem a ve městě mají
tradici hudební festivaly. Zavítejte
na Folkové prázdniny, Concentus
Moraviae nebo na festival křesťanské hudby Náměšťfest, soutěž
amatérských hudebních skupin
Náměšťská placka a nenechte si
ujít ani zámecké koncerty, které
se pravidelně opakují několikrát
do roka. Hudbou to v Náměšti
však nekončí. Fanoušci motosportu
a automobilů mohou navštívit nejstarší
automobilové závody současných
i historických automobilů do vrchu
v České republice nebo motokrosové
a enduro závody.
KRAJINA JAKO Z POHÁDKY
Za kulturní krajinou nemusíte jezdit do Lednicko-valtického areálu. Také na Třebíčsku

v okolí Náměště najdete drobné stavby, aleje
nebo obory. Nedaleko Náměště leží obec Jinošov. Bývalou bažantnici proměnili Haugwitzové v anglický park a nechali vystavět zámeček
Schönwald – své letní sídlo. Parku se dnes říká
Jinošovská obora. Při procházkách oborou
můžete pozorovat daňky nebo se zastavit u některé ze staveb – Apollonova chrámu, altánu
zasvěceného bohyni lovu Dianě nebo u templu
zasvěceného bohu lesa Silvánovi. Druhou
oborou je Kralická obora s loveckým zámečkem Lusthaus. Zámeček Vlčí kopec nebo
vyhlídkový altán Gloriet najdete v údolí řeky
Oslavy, do kterého vedou z Náměště značené
turistické trasy. Nad údolím Oslavy se vypínají
zříceniny hradů Lamberk a Sedlecký hrad,
jedny z mnoha malých zřícenin na Třebíčsku.
Pokud přijedete do Náměště vlakem a vezmete
s sebou kolo, určitě vám udělá radost cyklopoint na náměšťském vlakovém nádraží.
www.namestnosl.cz
www.mks-namest.cz
ZA HISTORIÍ DO HROTOVIC
Když přejedete Dalešickou přehradu u Hartvíkovic přes Stropěšínský most, přijedete do
Hrotovic. Ve městě sídlí hned dvě muzea. Objevte v malém městě velké příběhy. V rodném
domě malíře Františka Bohumíra Zvěřiny

www.vyletninoviny.cz

sídlí Muzeum Hrotovicka. Tomuto významnému rodákovi je věnována jedna z expozic.
Muzeum se věnuje historii Hrotovic, místním
rodákům a řemeslům. Nedaleko Hrotovic
se nachází zaniklá středověká vesnice Mstěnice s vodní tvrzí. Nálezy z archeologického
výzkumu uvidíte právě v muzeu. Dětem se
určitě zalíbí model tvrze a vesnice. Jak to v minulosti vypadalo u fotografa Karla Chrásta,
vám poodhalí další část expozice. Dětské
návštěvníky potěší interaktivní prvky v části
muzea věnovanému hrotovickému průmyslu
a zemědělství. Druhé z muzeí sídlí na zámku.
Můžete si v něm zavzpomínat na své první
mobilní telefony. Těšit se můžete na soukromou sbírku mobilních telefonů od prvních,
které spíše připomínaly svým vzhledem pevné
linky až k těm, které se vejdou do kapsy. Obě
muzea mají otevřeno celoročně mimo pondělí.
Okolím Hrotovic vás provedou dvě naučné
stezky. Naučná stezka Hrotovicko a naučná
stezka K Novým rybníkům, u kterých se nachází přírodní koupaliště. To oceníte zejména
v letních měsících, místo je doplněno několika
vodními atrakcemi a bufetem s občerstvením.
Hrotovicemi prochází cyklistická stezka č. 26
Mlynářská stezka z Novoměstska na sousední
Znojemsko.
www.hrotovice.cz
www.muzeumhrotovice.cz
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Na Třebíčsku si to zamilujete!

Na Třebíčsku si to zamilujete!
NA TŘEBÍČSKU SI TO ZAMILUJETE
KDYKOLIV V ROCE!
Ať přijedete v zimě nebo v létě, na Třebíčsku
je vždy z čeho vybírat. Některé památky
a expozice můžete navštívit celoročně, své
brány vám nezavřou s koncem letní sezony
ani rozhledny nebo zříceniny. Nejsme oblast, která by se mohla měřit s horami. Zato
si u nás můžete vybrat z několika wellnes
hotelů, zážitkových pobytů nebo netradičních aktivit. Načerpejte inspiraci na našem
webu a vydejte se k nám na Vysočinu!
DVANÁCT POKLADŮ

Vlčí kopec, foto: Jiří Polehla

Naplánujte si výlet napříč Třebíčskem a navštivte některé z dvanácti míst, každé má
své mimořádné kouzlo a zároveň vás osloví
příběhy, které neodmyslitelně patří k této
oblasti. Vydejte se s námi objevovat dvanáct
míst na Třebíčsku, která stojí za to navštívit!
Objevíte mezi nimi muzea, expozice, zámky
a přírodní krásy. Zkrátka poklady, které
musíte vidět! Navíc v létě se můžete zapojit
do sběratelské hry.

Třebíč, foto: Pavel Rybníček

OKRUH VÁCLAVA VLASTNÍKA
Pokud jste příznivci pěší turistiky, vydejte se
prozkoumat okolí Třebíče po okruhu Václava Vlastníka. Turistický okruh je vyznačený
v okolí města a jeho délka dosahuje téměř 50
km. Okruh si můžete projít celý nebo si ho
rozdělit na kratší etapy.

Nenechte si ujít
KVĚTEN
20. 5. / Ochutnávka jihomoravských vín /
Moravské Budějovice

Údolí Rokytné, foto: Pavel Rybníček

DALŠÍ NEJ TŘEBÍČSKA
Na Třebíčsku najdete také jeden z největších
židovských hřbitovů, jedná se o hřbitov v Třebíči. Naopak ten nejmenší v České republice
najdete v obci Hluboké. Na evangelickém hřbitově se nachází sedm hrobů. Největší město
v turistické oblasti – Třebíč má hned dvě nej.
Jedno z největších náměstí u nás a na městské
věži jeden z největších ciferníků v Evropě.
Třebíčská židovská čtvrť je jediná židovská památka mimo území Izraele zapsaná na seznam
památek UNESCO. Společně se židovskou
čtvrtí se hřbitovem byl z třebíčských památek mezi UNESCO zapsán areál někdejšího
benediktinského kláštera s bazilikou svatého
Prokopa. Vydejte se do areálu objevit baziliku,
příběh benediktinského kláštera, dětskou
interaktivní expozici Cesty časem nebo jednu
ze čtyř expozic v Muzeu Vysočiny Třebíč. Na
Kanciborku stojí jediný mlýn u nás, který
nikdy nemlel mouku, ale stromovou kůru na
tříslo. První neděli v měsíci se roztáčí jeho
lopatky. Nejvyšší sypanou hrází v České republice se může pyšnit Dalešické přehrada. Její
výška dosahuje 100 metrů. Hladinu přehrady
brázdí výletní loď Horácko. Množství pěších
a cyklistických stezek v okolí přehrady láká
k výletům. Nejstarší zoologický depozitář
ukrývá zámek v Budišově. Na zdejším kostele
se otáčí největší korouhev v české republice.
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Cesta Václava Vlastníka, foto: Eva Fruhwirtová

Pravděpodobně nejstarší javor roste v lese
nedaleko Věstoňovic, nejvýše položená vinice
na Moravě roste na svazích pod hradem
Sádek. Druhou nejstarší kamennou rozhlednu
najdete na Zeleném kopci nedaleko Kramolína. Ve svazích nad řekou Jihlavou se rozprostírá jedna z našich nejkrásnějších národních
přírodních rezervací – Mohelenská hadcová
step. To jsou jen některá z našich nej, přijeďte
k nám na Třebíčsko a třeba objevíte svá vlastní
nej, která nám zůstala ukryta.

Na místní škole učil básník Otokar Březina.
V domě, kde bydlel sídlí Muzeum Otokara
Březiny. Básník je pohřbený na místním
hřbitově. Do jeho rodiště – Počátek se můžete
vydat po červené turistické značce. Oblíbeným místem procházek je údolí řeky Rokytné.
Za Příštpem projdete okolo skály Justýnka
nebo přírodní rezervace, kde na jaře rozkvétají
stovky sněženek.
www.jaromericenr.cz

• Město Jemnice

www.visittrebic.cz

MĚSTO NA CÍSAŘSKÉ SILNICI

• Zámek a synagoga Police

KOUSEK FRANCIE NA TŘEBÍČSKU

Kousek od Jaroměřic leží Moravské Budějovice, město na někdejší císařské silnici z Prahy
do Vídně. V zámku sídlí pobočka Muzea Vysočiny Třebíč – Muzeum řemesel. Od 1. dubna
přivítají návštěvníky nové expozice – Řemesla
jihozápadní Moravy a Příběh města a zámku.
Se zámkem spojuje krytá chodba kostel sv.
Jiljí, v sezoně je možné vystoupat na kostelní
věž. U kostela se nachází románský karner,
jeden ze dvou na Vysočině. Kousek od něj jsou
někdejší masné krámy, ve kterých uvidíte venkovská řemesla. Město jako na dlani budete
mít nejen z městské věže, ale také z Heřmanského kopce. Ke zřícenině kaple svatého Víta
se vydejte po zelené turistické značce.

• Zámek a město Jaroměřice
nad Rokytnou

Pohádkový zámek je dominantou Jaroměřic
nad Rokytnou. Jedná se o jednu z největších
barokních staveb první poloviny 18. století
v Evropě. Jaroměřice jsou spjaty s rodem
Questenberků. Právě za jejich vlády získal
zámek dnešní podobu. Na zámku si můžete
vybrat ze dvou návštěvnických tras – reprezentačních prostor nebo hostinských pokojů.
Právě na konci druhé trasy se můžete těšit na
krásnou kuchyni, která ještě ve druhé polovině
minulého století sloužila potřebám místní
školy. K zámku přiléhá francouzská zahrada
volně přecházející v anglický park. Celému
areálu se přezdívá moravské Versailles. V blízkosti zámku zve k návštěvě barokní špitál
s kaplí svaté Kateřiny a bylinkovou zahrádkou.

www.mbudejovice.cz
www.besedamb.cz

www.vyletninoviny.cz

Top turistické
zajímavosti:
• UNESCO památky Třebíč

U Horního rybníka / Koncert ANNA K. s kapelou /
20:00 / Pouťová zábava Hudební skupina LAZARET
/ 7. 8. 19:00 Nádvoří zámku / Pouťová veselice /
Dechová hudba VLČNOVJANKA)

ČERVEN

7.–20. 8. / Mezinárodní hudební festival Petra
Dvorského / Jaroměřice nad Rokytnou

17.–20. 6. / Historická slavnost Barchan / Jemnice

20. 8. / Hrotovický koločas / Hrotovice

ČERVENEC

ZÁŘÍ

1. 7. – 30. 8. / Jemnice patří dětem / Jemnice
15.–17. 7. / Oživené židovské město / Třebíč

3. 9. / Třetí ročník pochodu Přírodním parkem /
Rokytná

23.–30. 7. / Folkové prázdniny / Náměšť nad
Oslavou

10.–11. 9. / Oživený zámek / Náměšť nad Oslavou
16.–18. 9. / Otevření náměstí / Třebíč

SRPEN

ŘÍJEN

5.–7. 8. / Hrotovická pouť / Hrotovice (6.8. 17:00

14. 10. / Císařské posvícení / Moravské Budějovice

@destinacetrebicsko

www.destinace-trebicsko.cz

• Muzeum řemesel
Moravské Budějovice

• Zámek a město Náměšť
nad Oslavou
• Dalešická přehrada
• Údolí Oslavy a Chvojnice
• Muzeum Hrotovicka
• Rozhledna Mařenka
• Přírodní park Třebíčsko
• Mohelenská hadcová step
Slavnost Barchan, Jemnice, foto: David Baštář

www.vyletninoviny.cz
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Turistická oblast

TŘEBÍČSKO – MORAVSKÁ VYSOČINA

dálnice, rychlostní silnice,
- s nájezdem

potok, vodní plocha, řeka

silnice s oddělenými
jízdními pruhy

bažina, močál

hranice placeného úseku

vodní kanál, vinice

silnice I. a II. třídy s číslem
ostatní silnice a cesty,
stoupání (>10%, >12%)

12 /

www.vyletninoviny.cz

klášter, hrad, zámek
zřícenina, autokemp
zámeček, synagoga

výškový bod, les,
kosodřevina

železnice, nádraží

vojenský výcvikový prostor

lanovka

hranice okresu

www.vyletninoviny.cz

kostel, nemocnice

ZOO, archeologické
naleziště, rozhledna
čerpací stanice, -s LPG,
LPG, CNG, dobíjecí stanice
© Cartography:
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Moravský Krumlov
zahraničí. V zámeckých prostorách je také
přichystán bohatý kulturní program.
K dalším zajímavým památkám v centru
města patří Knížecí dům s galerií a muzeem, kostel Všech svatých, Lichtenštejnská
hrobka a kostel sv. Bartoloměje s bývalým
augustiniánským klášterem, v současnosti
zde sídlí radnice. Typickou dominantu
představuje kaple sv. Floriána, z návrší se
můžete pokochat pohledy na město i okolní
krajinu.
Město s necelými šesti tisíci obyvateli
najdete asi 30 km jihozápadně od Brna
v kotlině krumlovských slepencových skal
a řeky Rokytné. Meandr řeky sehrál roli jak
v poloze města, tak i v jeho jménu „krumm
= křivý“.
Původní středověký hrad byl v 16. století
za pánů z Lipé přestavěn na renesanční
zámek, jenž se téměř na tři století stal
sídlem sekundogenitury knížecího rodu
Lichtenštejnů. V 17. století bylo krumlovské panství povýšeno na knížectví a město
neslo krátce název Liechtenstein.
Od roku 2016 je vlastníkem zámeckého
areálu město Moravský Krumlov, které postupně tuto mimořádnou kulturní památku obnovuje s vizí ZÁMEK ŽIJE! V současné době proběhla oprava jižního křídla se
zámeckou věží. Město zajistilo rekonstrukci výstavních prostor a umístilo do nich
Slovanskou epopej Alfonse Muchy. Výstava
probíhá celoročně a přijímá návštěvníky
nejen z regionu, ale i celé republiky a ze

Rozmanitá příroda nabízí zajímavé zážitky
při procházkách či cyklistických výletech
kolem řeky Rokytné a do Národní přírodní rezervace „Krumlovsko-rokytenské
slepence“ s obnovenou naučnou stezkou.
Zpestřením na trase jsou instalované herní
prvky pro děti a workoutová stanoviště pro
zlepšování kondice. V létě se můžete osvěžit v areálu koupaliště a ve volně přístupném zámeckém parku si zahrát atraktivní
discgolf.
Rádi Vás v našem městě přivítáme.

ÚNOR

SRPEN

26.–27. 2. / Masopust na zámku / hodování
a veselice na nádvoří zámku

18.–20. 8. / Rock Castle / metalový festival
v dolním zámeckém parku

DUBEN

24.–25. 8. / letní kino / horní zámecký park

15.–18. 4. / Velikonoce na zámku / venkovní
velikonoční tvoření
24. 4. / setkání pěveckých sborů / přehlídka
pěveckých sborů

KVĚTEN

ZÁŘÍ
1.–4. 9. / Malý festival loutky / čtyřdenní divadelní regionální festival
3.–4. 9. / Rozmarýnové hody v Polánce
10. 9. / Tři sestry / koncert na nádvoří zámku

1. 5. / recesistické oslavy 1. máje / prvomájový
průvod veteránů

17. 9. / Krumlovské burčákobraní / jednodenní
program na nádvoří zámku

6. 5. / Studentský majáles / studentské oslavy na
zámku

24.–25. 9. / Václavské hody v Rakšicích

8. 5. / Floriánská pouť / nedělní pouť na Floriánku
13.–14. 5. / Secesní slavnosti / páteční koncert
a sobotní slavnosti
21. 5. / Krumlovská 36 / 40. ročník Krumlovského
pochodu
28. 5. / Vodácký den / celodenní program v areálu
Vrabčák

ČERVEN
10. 6. / noční prohlídka zámku / v rámci Nocí
kostelů
7. 6. a 17. 6. / Concentus Moraviae / nádvoří
zámku a atrium radnice

ŘÍJEN
1. 10. / Food Festival / regionální festival jídla
a pití
15. 10. / Krumlovský běh / 31. ročník běžecké
soutěže
22. 10. / Lyra / pěvecká soutěž pro mládež

LISTOPAD
26. 11. / Pohádkové Vánoce / jednodenní program na Náměstí TGM

PROSINEC
5. 12. / Mikuláš na zámku / velká akce pro děti

17. 6. / Pokáč / koncert známého písničkáře
18. 6. / Pivní slavnosti / v Polánce
25. 6. / Festival dechových hudeb / Mistříňanka,
fotbalové hřiště

ČERVENEC
16. 7. / Rybářský karneval / jednodenní akce
rybářů na Vrabčáku
20.–21. 7. / letní kino / horní zámecký park
29.–30.7. / Djembe marathon / festival africké
hudby

KONTAKT:
Více informací na
www.mkrumlov.cz
Informační centrum a Městské kulturní středisko
Moravský Krumlov, nám. T. G. Masaryka 40
tel.:

+420 725 579 923

e-mail: infocentrum2@seznam.cz
meks@meksmk.cz
www.facebook.com/mkrumlov.cz

Sport-V-Hotel HROTOVICE
+420 606 070 565
www.hotel-hrotovice.cz

HOTEL * RESTAURACE * FIREMNÍ AKCE * SPORTOVNÍ VYŽITÍ
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Jaroměřice nad Rokytnou

Rouchovany

Foto: Petr Hobza

DO JAROMĚŘIC NAD ROKYTNOU
NEJEN NA ZÁMEK
Město Jaroměřice nad Rokytnou leží na obou
březích řeky Rokytné přibližně 13 km jižně od
Třebíče a 33 km severně od Znojma. Moravské
Versailles – tak je označován zámek Jaroměřice nad Rokytnou, který je dominantou
města. Největší rozmach zažilo město i zámek
za rodu Questenberků. Jan Adam z Questenberka nechal zámek přestavět z renesanční do
nynější barokní podoby. Součástí zámeckého
komplexu je chrám sv. Markéty, který prošel
v posledních letech rozsáhlou rekonstrukcí
a měl by se pro veřejnost otevřít v létě roku
2022. K areálu patří také francouzská zahrada
a anglický park.
Město je dále spjato se symbolistickým básníkem Otokarem Březinou. Muzeum Otokara
Březiny, které provozuje Společnost Otokara
Březiny, je nejstarším literárním muzeem na
Moravě a v roce 2022 oslaví 90. výročí svého
založení. Návštěvníci mohou v Jaroměřicích
nad Rokytnou zavítat do dvou turistických
informačních center (TIC), které jsou v provozu v průběhu celého roku. Na náměstí Míru je
TIC umístěné v knihovně, na ulici Komenského se nachází TIC v budově hotelu Opera. Zde

16 /

si mohou zájemci zdarma vyzvednout brožuru
Naučná stezka po Jaroměřicích nad Rokytnou, která mapuje významné pamětihodnosti
a památky prostřednictvím 14 zastavení od
radnice po hřbitov.
ZA RELAXACÍ, SPORTEM
A VODNÍMI RADOVÁNKAMI
Volný čas mohou návštěvníci trávit v zámecké
zahradě, která je příjemným prostředím na
procházky. Mnohostranné sportovní využití nabízí sportovní areál na ulici Jiráskova.
Součástí areálu je hřiště s umělou trávou,
atletický ovál, dráha na inline bruslení a workoutové hřiště. Je možné zde provozovat fotbal
(i v zimním období), lehkou atletiku, inline
bruslení či workout. Otevírací doba je kromě
svátků nepřetržitá.
Od dubna do října je v provozu dětské dopravní hřiště, kde si mohou zájemci o víkendech
zdarma zapůjčit autíčka a motokáry. Sportovní vyžití nabízí také tenisové kurty, fotbalové
hřiště a dětská hřiště. V roce 2022 má být
realizován skatepark.
Koupaliště se v Jaroměřicích nad Rokytnou
nachází při výjezdu z města, a to po levé straně
směrem na Bohušice. Koupaliště představuje

příjemné místo, které je obklopené stromy.
V létě poskytuje skvělý prostor pro sport
a odpočinek. Je vybaveno velkým bazénem se
skluzavkou pro koupající i plavce o rozměrech
50 x 30 metrů. Dětem slouží bazén s fontánou
a skluzavkou. Dále je zde k dispozici beachvolejbalové hřiště, dětské hřiště, občerstvení,
šatny, travnaté plochy k opalování a parkoviště
přímo u areálu koupaliště. Koupaliště je v provozu v letních měsících dle počasí.
DO PŘÍRODY

DUBEN
3. 4. / náměstí Míru / Vynášení Morany
30. 4. / Farní zahrada / Čarodějnice
Muzeum Otokara Březiny / Výstava Lidmily
Dohnalové

KVĚTEN
náměstí Míru / Výsadba nových lip
11. 5. / KD Ratibořice / Talk show Zbigniewa
Czendlika

ČERVEN
4. 6. / Zámecký park / Dětský den

Nedaleko Jaroměřic nad Rokytnou, za obcí
Příštpo, se rozprostírá Přírodní park Rokytná. Přírodní park Rokytná je známý hlavně
díky své bohaté fauně a flóře. Nachází se zde
několik chráněných i ohrožených přírodních
druhů. V turistických informačních centrech
a na webových stránkách města je k dispozici
propagační materiál Naučná stezka Přírodním
parkem Rokytná, který seznamuje návštěvníky se zajímavými místy parku prostřednictvím 10 zastavení. Trasa měří 12 km, začíná
u zámku a končí u Pulkovského mlýna.

ČERVENEC

Těšíme se na Vás v Jaroměřicích nad Rokytnou!

27. 10. / Náměstí Míru / Lampionový průvod za
strašidly

TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA
TIC Jaroměřice nad Rokytnou
Komenského 996
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Tel.: 775 547 522
TIC Radnice
nám. Míru 2
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Tel.: 568 408 028
mks@jaromericenr.cz
www.jaromericenr.cz

www.vyletninoviny.cz

Koupaliště Jaroměřice nad Rokytnou / Letní kino
v Jaroměřicích nad Rokytnou

SRPEN
7.–20. 8. / Státní zámek / 24. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského
14. 8. / Posvícení v Jaroměřicích nad Rokytnou

ZÁŘÍ
3. 9. / Třetí ročník pochodu přírodním parkem
Rokytná
25. 9. / Drakiáda

ŘÍJEN
TIC Opera / Den Turistických informačních center

LISTOPAD
27. 11. / Rozsvícení vánočního stromu

PROSINEC
11. 12. / Chrám svaté Markéty / Čtyři tenoři
10.–11. 12. / státní zámek / Vánoce na zámku
Změna programu vyhrazena a kulturní akce se budou konat
podle aktuální situace a platných epidemiologických pravidel.

www. jaromericenr.cz

Obec Rouchovany tvoří Rouchovany
a Šemíkovice s počtem bezmála dvanáct set
obyvatel. Leží v jihovýchodní části okresu
Třebíč v Jevišovické pahorkatině, na hranici
okresů Znojmo a Třebíč.
Dnes jsou Rouchovany moderní a stále se
rozvíjející obcí s bohatou občanskou vybaveností.
V obci najdeme školku, školu T. G. Masaryka s moderním sportovním zázemím,
veřejné víceúčelové hřiště, fotbalový stadion
TJ Sokol, sokolovnu z roku 1928, dům
s pečovatelskou službou, penzion Lihovar
a mnohé další.
Obec provozuje přírodní koupaliště na rybníku Stejskal s možností stanování, chatkami či autokempinkem. Kemp nabízí mnoho
příležitostí pro aktivní odpočinek - volejbalové hřiště s pískovým povrchem, stůl pro
stolní tenis, koutek pro děti s houpačkami,
kolotoči, prolézačkou a pískovištěm, dětské

brouzdaliště, skokanskou věž, půjčovnu
lodí, šlapadel a paddelboardu nebo rybolov.
Na hrázi se nachází restaurace. Díky dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj je v letní
sezoně 2021 k dispozici nově zrekonstruovaná budova s kompletním sociálním
zařízením s bezbariérovým přístupem, ve
kterých se nacházejí WC, sprcha a umývárna nádobí.

na Mohelenskou hadcovu step. Rouchovany
patří mezi málo obcí na Vysočině, které
každoročně drží tradiční krojované hody
a zájem mladých lidí je stále velký. Obec
žije také velmi bohatým kulturním životem
a tímto Vás srdečně zveme do Rouchovan.

KONTAKTY:
Kemp Rouchovany – rybník Stejskal
Tel.: 568 865 238 (pouze v sezóně)
www.rouchovany.cz/kemp
Obecní knihovna
Rouchovany 35, Tel.: 606 037 224
Více na www.rouchovany.cz

Přírodní park Rokytná se nachází v těsné
blízkosti Rouchovan. Vyniká nádhernou
přírodou a zachovaným krajinným rázem
po obou březích přirozeně meandrující řeky
Rokytné a říčky Rouchovanky. Řeku Rokytnou hlídá Výrova skála.
V okolí Rouchovan se nalézá několik
přírodních lokalit, vhodných pro turistiku
a rekreační pobyty například hradní tvrz
Mstěnice a v její blízkosti archeologické naleziště, Hrad Rabštejn a Templštejn. Na kole
je to kousek na Dalešickou přehradu nebo

www.vyletninoviny.cz
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Křížovka
VYSOKÝ
KOMOLÝ
JEHLAN

VÝZVA
K TICHU

PODSTŘEŠÍ MALÝ LIST
(ZAST.)
PAPÍRU

HOVOROVÝ
SOUHLAS

BARVA
NA
VAJÍČKA

PROVAZ
PÍSEMNÉ
SE
OSVĚDČENÍ
SMYČKOU

PLACHETNÍ
LOĎ
JEDLÁ
HOUBA

POBÍDKA
KE SKOKU

POHLTIT

KREVNÍ
SKUPINA

CHUDOBA
MOHUTNÝ
TROPICKÝ
STROM

ZKR. STÁTU
ALABAMA

OHRADA

VELKÉ
PTAČÍ PERO
ZÁŘEZ

OSVITOMĚR
VÝČNĚLEK
PODKOVY

ANTICKÝ
BAJKAŘ
STÁLE
STEJNÝ

RÝNA

MLÁDĚ
SLEPICE
ČI

ITALSKÝ
OSTROV
HUDEBNÍ
ZNAČKA

NEŘKULI
ŘEKA
VE FRANCII

ŠPANĚLSKY
„BÝK“
MPZ
LAOSU

JMÉNO
FENKY
MLÁDĚ
DRAV. PTÁKA
KLUS
KONĚ

SLOH
OTEC
(HANL.)
KOŇSKÉ
DOSTIHY
ZÁPOLENÍ
S KORDY

BÝV. JUGOSLÁVSKÝ
PREZIDENT
NEOBUTÉ
ČÁST
BÁSNĚ
ŘÍMSKY
4000

CHEM. ZN.
TERBIA

STUPEŇ
VEL. PÍSMA
ANGLICKY
„MODRÝ“

ZÁKLADNÍ
ČÍSLOVKA

MUŽ

HORA
BESKYD
MĚSTO
U PLZNĚ
JEHLIČNAN
ČESKÝ
MALÍŘ
(KAMIL)

NÍZKÁ
CENA

IVO
DOMÁCKY
SOUOSTROVÍ
V ATLANTIKU

VYDÁVAT
TEPLO
NOVINY
A ČASOPISY

PÍSMENO I
(HOVOR.)
SKONČIT

SEKNOUTI
TVRDÁ
HUDEBNÍ
TÓNINA

JM. HERCE
DOUGLASE
STARŠÍHO
ANGL. „DPH“

PTÁCI
(ZOOL.)
SLOVENSKY
„TAŤKA“
ŘÍM. MRAVOKÁRCE
ČLOVĚK
Z VYSOČINY

POHOVKA
ČÁST
NOHY

SPZ
ROKYCAN
HVĚZDA
SOUHV. RAJKY

JMÉNO
PROZAIKA
PAVLA
SMYČKY

NAPADAT
SPZ ÚSTÍ
NAD ORLICÍ

AUTOR
BROUČKŮ

JMÉNO
HERCE
VAŠUTA

CITOSLOVCE
PRASKNUTÍ

KOSITI

TRAMPOTY

ZÁHYB
NA HLADINĚ
(ZDROBN.)

MODEL
VOZŮ
HYUNDAI

PRODĚLÁVAT
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HRADIT

HÝKAVEC
EGYPTSKÝ
BŮH ZEMĚ

PLAKAT
UZENINA

5. ČÁST
TAJENKY
ZN.
MILIVOLTU

HÁZETI

TULÁK
TOPINKA

NAŘÍKAVÝ
GAJDARŮV
HRDINA

DRUH
KYTOVCE
MPZ
ARGENTINY

INIC. HERCE
VACKA
OHÝBAT
SLOVESA

OBYVATEL
ČESKÉHO
MĚSTA
BOVDENY
NÁPRSENKA
HLAVNÍ
MĚSTO
ŠVÝCARSKA

NEVOLNÍK
(ZAST.)
FOUKAT

ZN. PRACÍHO
PRÁŠKU
EVROPSKÉ
PLATIDLO
LATINSKÁ
PŘEDLOŽKA
RYBÁŘSKÁ
SÍŤ

KOSATEC
NAKLONĚNÉ
PÍSMO

VLÁDCI
LEŠTIDLO

NEMOC
INDONÉSKÁ
DÝKA

STÁVAT SE
KYSELÝM

POSVÁTNÝ
EGYPTSKÝ
BÝK
ZCHÁTRALÝ

NADÁVAT
JIHOEVROPAN

VELMI JASNÝ
METEOR
TRANSFORMÁTOR

MUŽSKÉ
JMÉNO

OBEC
RAKOUSKÁ
V OKRESE
ŘEKA
DOMAŽLICE

ZHOTOVIT
TKANINU
TITUL
INŽENÝRA

ESTONSKÝ
ŠACHMISTR
NÁŠ BÁSNÍK
(JOSEF)

KRÁTKÝ
FILMOVÝ
SNÍMEK

ŘÍMSKÁ 4

SILNÝ
PROVAZ
BUDDHIST.
HROBKA
JEDNA Z MÚZ
PRVEK
ŽLUTÉ
BARVY

VYDAVATELSTVÍ
TISKOPISŮ
JASNOVIDCI

NÁZEV
HLÁSKY

SLOVENSKÁ
PÁD. OTÁZKA
SOUKROMÝ
DETEKTIV

4. ČÁST
TAJENKY
MOJŽÍŠŮV
BRATR

DRUH
CIBULE
ZKR.
STÁTU
ARIZONA

SLOVENSKY
„TISK“
NEOBLEČENÁ

DRUH
PLATEBNÍ
KARTY
JEČET

BICYKL
GRIMASA

JIHNOUT
STRMĚT

JMÉNO
HERCE
TROJANA
SPOJKA

DRUHÝ FILM
BEATLES
SVAZEK
ROŠTÍ

OZDOBA
JELENA

KLAUN

ODLIŠNĚ
VEPŘOVÁ
PEČÍNKA
AMERICKÝ
NOREK
PEJSEK

TEP
ZAKLADATEL
TRÓJE

SEVEROATLANTICKÁ
ALIANCE

IZÁKOVA
MATKA
KIPLINGŮV
HAD

VELKOLEPÁ
PODÍVANÁ
SLOVNÍ
NAPADENÍ
FOTBALOVÍ
OBRÁNCI
SLOVNÍ
ZÁVAZEK

LUPENÍ
OBILNINA
(SLOV.)

ZASTARALÉ
VZTAŽNÉ
ZÁJMENO

NÁŠ
BÁJNÝ
KNÍŽE
ALJAŠSKÁ
ŘEKA
NAŠE REŽISÉRKA (OLGA)

BALKÁNSKÁ
DUTÁ MÍRA
ŘÍMSKY
1102
POLSKÝ
PARLAMENT
POMLOUVAČ

info@dalesickaprehrada.cz
www.dalesickaprehrada.cz

OZN. TUŽK.
BATERIE
PRACOVAT
NA STAVU
REKLAMNÍ
ŠOT
OBYVATEL
STÍNADEL

JITRO
KOLO

CARSKÝ
VÝNOS
SLOVANSKÝ
VĚROZVĚST

CITOSLOVCE
CHRČENÍ

ŘÍMSKY
2004
LONDÝNSKÁ
ČTVRŤ

ÚDER
ROHY
POCIT

SYNŮV
SYN
PROFIT

PODLAHA
STODOLY
ÚDER

POLNÍ
MÍRA
CHLUP
NA BRADĚ

ŠVÝCARSKÉ
MĚSTO
KNIŽNÍ
SPOJKA

KLID ZBRANÍ
(SLOV.)
FR. HEREC
(JACQUES)

ZABARVENÍ
HLASU

+420 723 190 709

FILUTA
TEXTOVÁ
ZPRÁVA
V MOBILU
MÍT
(NÁZEV)
KOKAIN
(SLANG.)

IBSENOVO
DRAMA
SRANDA

ZNIČENÝ
(LID.)
JSOUCNOST

• na kajaku, paddleboardu
nebo v lodním baru

BÁJNÝ
MOŘSKÝ
ŽIVOČICH
ANEKDOTY
ZKR. MĚNY
NAMIBIE
ČISTIDLO
MOTORŮ

NEHLUČNÍ
BÝV. AMER.
PREZIDENT
(DONALD)

HLAVNÍ
MĚSTO
GHANY

VLHKOMILNÁ
TRAVINA
OPUCHLINA

INDIÁN
FRANC.
MÓDNÍ
NÁVRHÁŘ

NEŠIKOVNÁ
(LID.)
KLUKOVSKÁ
ZBRAŇ

FELLINIHO
FILM

VĚDNÍ
OBOR

ZNĚLKA
SKICA

VTIP
(SLANG.)
PŮSOBENÍ

• na pravidelnou, školní,
firemní či soukromou
plavbu

CHEM. ZN.
ASTATU
ZÁPALKA
PSANÍ
JUDŮV
SYN

VŘÍSKOT
PEVNÁ

AŽ SEM

• s kolem nebo domácím
mazlíčkem

JEMNÝ
JMÉNO
KOMENSKÉHO

2. ČÁST
TAJENKY
NÁČELNÍK
VIKINGŮ

PŘEDPLATITELÉ

NEVLASTNIT

ZMĚNA
MĚŘÍTKA
OBRAZU
PÍKA

LATINSKY
„JMÉNO“
ZŮSTAT

MÍSTNOST
PRO KONĚ
ČÁST
ROSTLINY

za každého počasí,
v každé roční době

SPZ KARL.
VARŮ
3. ČÁST
TAJENKY

SMLUVENÉ
SETKÁNÍ
NĚJAK
(BÁSN.)

ZAŘÍZENÍ
PRO MALÉ
DĚTI
DŮVĚŘIVEC

MENŠÍ
DŘEVINA
(SLOV.)

OVOCNÝ
NÁPOJ

MALÝ
PECEN
ZÁLOŽNÍK
V KOPANÉ

DIAGRAM
ODPLATA

VYPLUJTE
S NÁMI

POPULÁRNÍ
ANGLICKY
GLAZURA PŘEDLOŽKA TRAMPSKÁ
„OBLOUK“
KAPELA

SLOVNĚ
POMÁHAT
BALVAN

ZVĚD
STADIUM

LISTNÁČ
BÝVALÝ
PRAŽSKÝ
ŽELEZÁŘ

OSOBNÍ
ZÁJMENO

DRUH
ANTILOPY

TISÍC
TISÍCŮ
DISHARMONIE

JEDNOTKA
INFORMACE
BÝV. MĚNA
LOTYŠSKA
DRAVÝ PTÁK
(SLOV.)
ŽENSKÉ
JMÉNO

TROFEJ
INDIÁNŮ

STARŠÍ
JEDNOTKA
TLAKU

POVZDECH
ZVUK
HODIN

SPLYNUTÍ
ŘEK
SOUSOVY
INICIÁLY

KÓD LETIŠTĚ
TULSA
VYNÁLEZCE
TELEGRAFU
ČÁSTICE
HMOTY
1. ČÁST
TAJENKY

ŘÍMSKÁ
BOHYNĚ
ÚRODY

LESNÍ ZVÍŘE
(ZDROBN.)
MARŠ

ZN. ŽÁROVEK
SLAVNÝ
ŠVÉDSKÝ
TENISTA

DVAKRÁT
SNÍŽENÝ
TÓN

ŘÍMSKY
60

PLOCHÉ
PRKNO
VÝTEČNOST

DUSÍKATÁ
SLOUČENINA
KMÍNOVÝ
LIKÉR

SPOLEK
LOŽISKO
NEROSTU

KÓD
LETIŠTĚ
PITTSBURGH

SKUPINA
CYKLISTŮ

PÁSOVEC
TŘÍPÁSÝ

POLNÍ
PRÁCE
MOTOROVÉ
VOZIDLO

ÚPRAVY
FOTOGRAFIÍ

ČESKÁ ZN.
STARŠÍ KOVBOJSKÁ
HODINEK SPZ PRAHY SLAVNOST
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Moravské Budějovice

V patrech věže zaujme výstava o věži samotné, ale i o historii a dalších
zajímavostech města. Překvapením je poutavá, interaktivní hra nazvaná Záhada prvního
hodináře, která je určena pro děti i zvídavé
dospělé, kde je v každém patře čeká úkol.
Ve věži se také nachází byt věžníka, chlívek
s kozou a další.

DUBEN
22.–25. 4. / Zámecké konírny / Chovatelská přehlídka
30. 4. / Zámecké nádvoří / pálení čarodějnic

KVĚTEN
21. 5. / Zámecké nádvoří / Ochutnávka vín

ČERVEN
1. 6. / koupaliště / Den dětí / Řemeslnický jarmark

ČERVENEC, SRPEN
nádvoří zámku a kostel sv. Jiljí

Město Moravské Budějovice s přibližně 7200
obyvateli leží na jihozápadě Moravy na okraji
Českomoravské vysočiny, rozkládá se kolem
silnice spojující Jihlavu se Znojmem.
Dominantní památkou města je kostel sv. Jiljí
z 1. pol. 13. století, který v 17. a 18. století prošel
barokními úpravami. S kostelem na východní
straně sousedí barokně klasicistní zámek ze
17. století. Západně od kostela sv. Jiljí stojí
budova fary s barokním štítem.
V centru města dále nalezneme architektonicky hodnotné měšťanské domy ze 14. a 15.
století. Patří mezi ně renesanční dům budovy
radnice, hned vedle stojící pozdně gotický
dům s dvoudílným barokním průčelím
a s dochovanými gotickými články a v přilehlé
Purcnerově ulici tzv. Blažkův dům s cimbuřím
a nárožním renesančním arkýřem.
Vedle těchto a dalších zajímavých památek
jsou Moravské Budějovice také příjemným
místem odpočinku a relaxace, třeba při procházkách či cyklistických výletech do okolí.
Přijďte se přesvědčit sami, rádi Vás v našem
městě přivítáme!

Tipy na výlety

Velké Meziříčí

Moravskobudějovické kulturní léto
30. 7. / Zámecké nádvoří / Večer s cimbálovou
muzikou a ochutnávkou vín
26. 8. / Letní kino / Loučení s prázdninami

ZÁŘÍ
12.–18. 9. / MKS Beseda / Horákův Horácký festival

ŘÍJEN
14.–16. 10. / Císařské posvícení / Program: výstava, trhy, průvod, koncerty, vystoupení, mše, aj.

PROSINEC
Mikuláš, Adventní koncerty

ZA ZÁŽITKY A KRÁSAMI OKOLNÍ
PŘÍRODY
Velké Meziříčí je starobylé město ležící na
soutoku řek Oslavy a Balinky, v těsné blízkosti
dálnice D1, což z něj činí lehce dostupný
turistický cíl.
Dominantou města je zámek, který je
v soukromém vlastnictví rodiny Podstatzký
– Lichtenstein. Nedávno zde byly objeveny
fresky, které se datují před dobu husitskou.
Na zámku sídlí muzeum, kde jsou k vidění
zajímavé expozice.
Jako bývalé židovské město si
zachovalo dvě synagogy a židovský hřbitov z roku 1650.

Blažkův dům na ul. Purcnerova

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Purcnerova 62
676 02 Moravské Budějovice
tel.: 568 421 322, 603 207 511
www.besedamb.cz

Hojně navštěvovaná je
rozhledna Fajtův kopec,
která nabízí krásný pohled
na město a jeho široké okolí
s působivými mosty. Další
vyhlídkou je Věž kostela sv.
Mikuláše, odkud je vidět celá
památková zóna i významné
dominanty. Na věži kostela
jsou umístěny hodiny s největším prosvětleným ciferníkem ve střední Evropě.

Rozmanitost krásné Vysočiny láká do přírody, kde je hned několik naučných stezek
v okolí s interaktivními panely. Nejznámější
je Balinské a Nesměřské údolí, kde narazíte
na Mlynářskou cyklostezku, která vede po
starých mlýnech. Nádherná scenérie údolí
upoutá všechny návštěvníky této oblasti. Na
své si přijdou nejenom cyklisté, ale i rodiny
s dětmi.
Pro volný čas jsou k dispozici tenisové kurty,
discgolf park, minigolf, skatepark, dětské
dopravní hřiště, koupaliště a další možnosti.
V zimě pak veřejné bruslení,
kluziště na náměstí, sjezdové
lyžování a upravené běžecké
tratě. V letních měsících probíhá
Kulturní léto na náměstí. Těšit
se můžete na charitativní koncert
Muzikanti dětem, oblíbený Řecký večer pod lipami, mezinárodní hudební festival Fajtfest, Funny Fest, Balinkafest, Evropský
festival filozofie, Velkomeziříčské slavnosti jídla a vína a velmi
oblíbené Historické slavnosti na
zámku.
www.turistikavm.cz

MUZEUM RAF V POLICI

20 /

Vyhlídky, věže a rozhledny skýtají ten nejkrásnější pohled na scenérie zalesněných hřbetů
Českomoravské vrchoviny, polí, rozkvetlých
luk, údolí a meandrujících řek, staletých památek a život ve městech.
Přijměte pozvání ke sdílení těchto krás.
ROZHLEDNA BABYLON
(491 m n. m.)
je jednou z nejstarších rozhleden v České
republice. Tuto kamennou rozhlednu nechal
postavit v roce 1831 hrabě Jindřich Vilém
Haugwitz pro potřeby zeměměřičů. Rozhledna měří 24,5 m a k vyhlídce s instalovaným
dalekohledem vede více než 100 původních
dubových schodů. Při dobrém počasí mohou
návštěvníci obdivovat široké okolí Českomoravské vrchoviny, Pavlovské vrchy a dokonce
i Alpy.
www.obeckramolin.cz
GPS: 49.1271739N, 16.1487061E

štukem Baldassar Fontana. Další památky –
památník sv. Františka Xaverského, památník obětem 1. a 2. světové války, židovská
synagoga a židovský hřbitov.
Obec zřizuje základní a mateřskou školu,
zásahovou jednotku SDH a obecní knihovnu. V Polici působí aktivně několik organizací – SDH Police, Rybářský spolek, Myslivecký spolek, Fotbalový klub FC Police, Svaz
včelařů a Klub maminek. Nejvýznamnější
kulturní a společenskou akcí jsou rodácké
sjezdy, které mají dlouholetou tradici. Jsou
v intervalech pěti let a první byl již v roce
1964. Na štědrý večer již více jak 300 let
prochází po obci průvod ovcí. Obec Police
používá schválené symboly Parlamentem
ČR od 18. 6. 1998.
Police je zapojena do několika sdružení
a aktivně se podílí na rozvoji celé obce, regionu a kraje po stránce životního prostředí,
kultury, sportu, cestovního ruchu a infra-

Od roku 2017 je otevřená na zámku v Polici
stálá expozice věnovaná našim letcům
v Royal Air Force (RAF). Cílem všech
partnerů, podporovatelů a sponzorů tohoto
projektu je zprostředkovávat dnešní mladé
generaci pozitivní vzory a morální odkaz
československých letců a dalších vojáků,
kteří za druhé světové války bojovali proti
fašismu.
MUZEUM WALDEMARA MATUŠKY
Otevřeno od r. 2020. Exponáty věnoval
p. Miroslav Frost.
MUZEUM HISTORICKÝCH MOTOREK
Otevřeno od roku 2018. V muzeu uvidíte
více jak 30 exponátů značky JAWA a ČZ.

KVĚTEN
Rybník Doubrava / Rybářské závody pro děti
a dospělé / Rybářský spolek Police

ČERVENEC, SRPEN
1. 7. – 31. 8. 2021 / Otevření Zámku Police, Muzea RAF, Muzea Waldemara Matušky a Muzea
historických motorek pro veřejnost / zámecká
věž, otevření návštěvnického infocentra, prodej
suvenýrů, občerstvení, akce pro děti, koncerty,
loutkové divadlo
9. 7. Partnerská návštěva obce Police (okres
Vsetín) / fotbalové utkání FC Police – TJ Police,
večerní taneční zábava u hasičovny
29. a 31. 7, 5. a 7. 8. / sportovní areál / Letní
kino v Polici / začátky v 21:15 hodin, hraje se za
každého počasí pod stany (program na webu a fb
obce Police)
27. 8. / zámek, zámecký areál / Staň se princeznou / Klub maminek Police

ZÁŘÍ
4. 9. / poutní místo Hájek / Pouť

LISTOPAD
27. 11. / 1. Adventní neděle / zpěv koled u vánočního stromu a betlému na návsi / Klub maminek

PROSINEC
4. 12. / 2. Adventní neděle / zpěv koled u vánočního stromu a betlému na návsi / Klub maminek
11. 12. / 3. Adventní neděle / zpěv koled u vánočního stromu a betlému na návsi / Klub maminek
18. 12. / 4. Adventní neděle / zpěv koled u vánočního stromu a betlému na návsi / Klub maminek
24. 12. / v 19 hodin u staré hospody / Štědrovečerní průvod ovcí po obci
KONTAKTY:
Obecní úřad: telefon – 568 445 056
e-mail: urad@obec-police.cz
Zámek Police: telefon: 568 445 033
e-mail: zamek.police@seznam.cz
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1. 1. 2023 / v 0:30 hodin na návsi / Silvestrovský
ohňostroj
www.obec-police.cz
Obec Police

VĚŽ ZÁMKU POLICE
je hranolová, má pět pater a patří ke goticko-renesančnímu zámku, který je jedním
z nejvýznamnějších v Kraji Vysočina. Věž je
součástí zámecké prohlídkové trasy.
www.obec-police.cz
GPS: 48.9658317N, 15.6278328E
Otevírací doba:
červenec–srpen, út–ne: 09:00–17:00
VĚŽ KOSTELA SV. STANISLAVA
s bílou 53,63 m vysokou věží je nepřehlédnutelnou dominantou města Jemnice. Věž je
viditelná ze širokého okolí. Jsou v ní umístěny
zvony Jakub, Stanislav a Vít. Jejich jména byla
vybrána podle patronů jemnických kostelů.
Z ochozu umístěného ve výšce 31 m je překrásný výhled do okolní krajiny.
www.tic.jemnice.cz
GPS: 49.0187397N, 15.5699350E
Otevírací doba: po dohodě se
správcem kostela

Otevírací doba:
květen–září:
so–ne: 13:00–17:00

mimo otevírací dobu je možná
osobní dohoda s paní Fialkovou na tel.
č. 601 593 051.
struktury. Z důvodu dochovaných kulturních památek je Police historickou obcí
a zároveň používá ve své činnosti moderní
prvky dnešní doby.

Nejstarší zmínka o zdejším sídle pochází,
dle dokladu z roku 1343. Na přestavbě zdejší
tvrze do dnešní podoby zámku se podíleli
v 16. století Tavíkovští z Tavíkovic a v 17.
a 18. století rod Berchtoldů z Uherčic. Do
dějin zámku se pak nesmazatelně vepsal
také šlechtický rod Segurů (19. století)
a Wraždů z Kunvaldu. Zámek Police byl
v roce 1945 zkonfiskován a od roku 1996
je ve vlastnictví obce. Od roku 2005 je
každoročně otevřen pro veřejnost. Prostory později v baroku vyzdobil půvabným

ZA DALEKÝMI ROZHLEDY

červenec, srpen:
po: zavřeno, út–pá: 10:00–15:00

Police

Obec Police se rozkládá na pahorkatině
Českomoravské vrchoviny v průměrné
nadmořské výšce 425 m. Polický katastr má
v současné době 595 hektarů a v obci žije
335 obyvatel. Z hlediska přírodních podmínek lze obec zařadit do mírně pahorkatinné
oblasti. Průmysl zde není příliš zastoupen,
což také výrazně ovlivňuje pracovní příležitosti v obci.

Třebíčsko se nachází na Českomoravské vrchovině v její moravské části. Návštěvníky je
region vysoce oceňován zejména díky přírodním krásám a nezapomenutelným přírodním scenériím. Velmi oblíbené jsou také zdejší unikátní památky včetně těch, které

ALTÁN GLORIET
byl postaven v roce 1830 hrabětem Jindřichem
Vilémem Haugwitzem a patří ke stavbám
loveckého zámečku Heinrichslust na Vlčím
kopci. Původně sloužil k odpočinku a občerstvení lovců zdejšího panství. Jedná se o kruhový altán se stanovou střechou, který byl zvenčí
omítnut hrubou omítkou z říčního písku
a podrovnávka byla obložena oblázky. Altán
býval vybaven nábytkem a parketovou podlahou. Bohužel, se vybavení nedochovalo. Od
altánu Gloriet a z dalších míst v jeho blízkém
okolí je nezapomenutelná vyhlídka na hluboké
údolí řeky Oslavy. Ke Glorietu vede turistická
trasa (zelená) od zámečku na Vlčím kopci
(nedaleko rozhledny Babylon) nebo z obce
Zňátky. Pohodlně je dostupný z obce Sedlec.
www.zivpro.trebic.cz
GPS: 49.1627164N, 16.1656478E
Otevírací doba: volně přístupný
ROZHLEDNA U OCMANIC
(428,8 m n. m.)
stojí nedaleko od obce a zaujme svým originálním tvarem, který připomíná indiánské
tee-pee. Z rozhledny je pěkný výhled na obec
Ocmanice a blízké okolí.
www.ocmanice.cz
GPS: 49.2277153N, 16.1175578E
Otevírací doba: volně přístupná

ROZHLEDNA MAŘENKA (711 m n. m.)
stojí na vrcholu stejnojmenného kopce nedaleko obce Štěměchy. Unikátní stavba tvořená
obvodovým kamenným pláštěm a kovovou
konstrukcí schodiště s prvky ze dřeva je vysoká 31 m se 156 schody. Z vyhlídkového mola
je za příznivé viditelnosti možné dohlédnout
na Pálavské vrchy a dokonce až na vrcholky
rakouských Alp. K rozhledně vede naučná
stezka Mařenka. Výchozím místem naučné
stezky je obec Dašov.
www.marenka.cz
GPS: 49.1707361N, 15.7030392E
Otevírací doba: celoročně
ROZHLEDNA NA PEKELNÉM KOPCI
(572 m n. m.)
je přístupná po značené stezce se začátkem v Třebíči. Rozhledna měří 26,5 m a na
vyhlídku vede 125 schodů. Architektonický
návrh rozhledny vychází z kulturního dědictví
Třebíče. Využívá jednoduché geometrické
prvky na bazilice sv. Prokopa. Jejich opakování a násobení vytvořilo harmonický celek.
Půdorys rozhledny vznikl pootočením čtverce
jako analogie na symbol Davidovy hvězdy,
která je geometricky tvořena pootočením dvou
trojúhelníků. Rozhledná skýtá hezké výhledy
na město a okolí.
www.visittrebic.eu
GPS: 49.1828561N, 15.8501983E

jsou zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Kromě
historického a přírodního bohatství skýtá region řadu atraktivit a příležitostí pro aktivní
strávení volného času pro dospělé i rodiny s dětmi. Připojujeme pro vás několik pozvánek
vývoje třebíčského vodárenství. Z vyhlídky je
jedinečná vyhlídka na Třebíč.
www.visittrebic.eu
GPS: 49.2093850N, 15.8736336E
Otevírací doba:
Květen, červen, září:
denně 10:00–17:00
Červenec, srpen:
denně 10:00–18:00
VĚŽ KOSTELA SV. MARTINA
je díky výšce 75 m nepřehlédnutelnou dominantou města Třebíč. Věž byla původně
součástí městského opevňovacího systému. Po
dobytí města Uhry došlo k jeho obnově včetně
věže. V rámci rozsáhlé přestavby počátkem 18.
století byla věž propojena s děkanským kostelem sv. Martina a v průběhu dalších staletí
prošla věž i kostel dalšími stavebními úpravami. Zajímavostí jsou rozměry věžních hodin,
kdy s průměrem ciferníku 5,5m a výškou číslic
60 cm se řadí mezi největší v Evropě.
www.visittrebic.eu
GPS: 49.2147872N, 15.8797617E
Otevírací doba:
Květen, červen, září:
denně 10:00–17:00
Červenec, srpen:
otevřeno každý den 10:00–18:00
ROZHLEDNA RUBAČKA
(580 m n. m.)
stojí nad budovou vodojemu na kopci Rubačka
nedaleko obce Nový Telečkov. Na vyhlídkovou
plošinu vede 42 schodů. Je z ní krásný výhled
na okolní krajinu a velkomeziříčský dálniční
most.
www.rozhledny.webzdarma.cz/rubacka.htm
GPS: 49.3230183N, 15.9575219E
Otevírací doba: celoročně

ROZHLEDNA VODOJEM KOSTELÍČEK
(480 m n. m.)
stojí přímo nad městem Třebíč na Strážné
hoře. Jedná se o objekt, který v minulosti
sloužil k zásobování města pitnou vodou.
V současné době je zde umístěna expozice

www.hrotovice.cz
NAUČNÁ STEZKA MAŘENKA
Délka stezky: 5 km
Náročnost trasy: střední
Trasa vhodná pro: pěší, cyklisty (horská
kola)
Stezka začíná na kraji lesa u obce Dašov. Vede
po lesních cestách, souběžně s modře značenou turistickou trasou až na vrchol „Mařenka“
(711 m. n. m.). Na trase stezky potkáme 11 tematických tabulí popisujících les s upoutávkou
na zvěř, dřeviny a květenu v lese. Na poslední
informační tabuli si přečteme pověst, která se
k hoře Mařenka váže.
www.lesycr.cz
NAUČNÁ STEZKA MOHELENSKÁ HADCOVÁ STEP
Délka stezky: 3,3 a 3 km
Náročnost trasy: střední
Trasa vhodná pro: pěší
Na okraji obce Mohelno se nachází ojedinělý
přírodní unikát Mohelenská hadcová step,
kterou nás provede naučná stezka s jarním (3,3
km) a podzimním (3 km)okruhem. Tato step
představuje unikátní společenstvo hadcových skal na pravém břehu meandrující řeky
Jihlavy. Jedná se o jednu z nejcennějších lokalit
v ČR i v Evropě. Step je výjimečná díky tomu,
že podloží tvoří hadec, který dobře akumuluje teplo. Hadcová půda je bohatá na hořčík,
ale naopak je chudá na živiny. Proto se na
stepi vyskytuje velmi rozmanitá fauna a flora
včetně kriticky ohrožených druhů jako je např.
podmrvka hadcová, sleziník nepravý, kudlanka nábožná, ještěrka zelená aj. Zajímavostí je
mohyla z doby železné, připomínající dřívější
osídlení, která stojí hned na začátku stezky.
www.visittrebic.eu

NAUČNÉ STEZKY
Neopakovatelnou krásu přírody, bohatou
historii a unikátní památky regionu mohou
návštěvníci poznat a zažít prostřednictvím
řady naučných nebo vycházkových stezek,
které pomyslně navlékají tyto jedinečnosti
jako vzácné perly na šňůrku cest.
NAUČNÁ STEZKA
K NOVÝM RYBNÍKŮM

Otevírací doba: celoročně

odpočinku a ke koupání. Vede k nim naučná
stezka s přírodní tematikou. Odpočinková
stanoviště jsou vybavena přístřešky s lavicemi,
stojany na kola a informačními tabulemi.

Délka stezky: 1,2 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší, cyklisty, kočárky,
vozíčkáře
Nové Rybníky v blízkosti Hrotovic bývaly
v minulosti vyhlášeným letoviskem. V současné době jsou oblíbeným místem k vycházkám,

www.vyletninoviny.cz

NAUČNÁ STEZKA PO MLÝNECH
Délka stezky: 26 km
Náročnost trasy: střední
Trasa vhodná pro: cyklisty
Trasa začíná v obci Kojetice (Sádek) a vede
směrem na Bolíkovický mlýn. Naučná stezka
je zaměřena na přírodu a propojuje bývalé
mlýny v okolí.
www.marenka.cz
www.region-vysocina.cz
NAUČNÁ STEZKA BAŽANTNICE
Délka stezky: 3 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší
Naučná stezka začíná na kraji lesa u silnice
z Třebíče do Račerovic. Vede alejí památných,

/ 21

VÝLETNÍ NOVINY REGIONU TŘEBÍČSKA

VÝLETNÍ NOVINY REGIONU TŘEBÍČSKA

Tipy na výlety

Tipy na výlety

státem chráněných lip do lesního komplexu
Dolní Bažantnice. Na deseti zastávkách je popsána historie zdejších lesů, funkce lesa, problematika hospodaření v lesích, ochrana lesa
a skladba lesních porostů. Dále se zde dozvíme
informace o bylinách, lesní zvěři a ostatních
zástupcích živočišné říše, kteří se v této oblasti
vyskytují. Seznámíme se s významem vody
pro les a také s významem lesa v koloběhu
vody v přírodě nebo s významem lesa pro
člověka atp. Na zastávkách si můžeme také
vyzkoušet své znalosti přírody při poznávání
různých rostlin a živočichů, a svou úspěšnost
si ověřit na poslední zastávce.
www.lesycr.cz
NAUČNÁ STEZKA HROTOVICKO
Délka stezky: 5 km
Náročnost trasy: střední
Trasa vhodná pro: pěší, cyklisty
Naučná stezka tvoří uzavřený okruh se
šestnácti zastávkami s informačními panely
přibližujícími faunu, flóru, les a lesnickou činnost i myslivost. Stezka prochází lesem, kolem
rybníků a také okolo vykopávek středověké
obce Mstěnice, kde se můžete seznámit s historií této zaniklé obce.
www.lesycr.cz
www.region-vysocina.cz
NAUČNÁ VINAŘSKÁ STEZKA SÁDEK
Délka stezky: 2 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší
Součástí areálu hotelu a vinařství Sádek je
unikátní vinařská stezka, na které se může
návštěvník seznámit se 40 různými odrůdami
vinné révy. Množitelský materiál poskytly
vinařství genobanky významných vinařských
ústavů na kontinentu. Prezentované odrůdy
jsou všechny rodu Vitis a mnoho z nich je dnes
dostupných jen na několika málo místech na
světě (např. Damascenka, Muškát žlutý atp.).
Stezka zahrnuje také ukázku různých typů
řezu a vedení vinné révy. Všechny odrůdy
jsou barevně vyobrazeny a popsány. Příjemnou procházku vinicemi je možné zakončit
degustací vín z místní produkce a z dalších
moravských oblastí.
Stezka je otevřena s odborným výkladem od
května do října pro skupiny 10 osob. Prohlídku je nutné předem dohodnout.
www.vinohrady-sadek.cz
GRASELOVA STEZKA NOVÉ SYROVICE
Délka stezky: 10 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší, cyklisty
Z Nových Syrovic vede naučná stezka, která je
součástí tzv. Graselových stezek. Tyto procházejí např. obcemi Slavonice, Vratěnínem a na
rakouské straně Dobersbergem a vypravují
příběh rozporuplné osobnosti a o osudech
Johanna Georga Grasela. Po něm je v češtině
užíváno slovo grázl. Již jako mladík se stal
vůdcem loupežné bandy, které se obával celý
kraj. Za důkaz této skutečnosti můžeme považovat i to, že dodnes žije v písních a lidových
vyprávěních. Stezka vede místy, kde Grasel
a jeho banda loupil a skrýval se.
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Stezka vychází od Novosyrovického rybníka,
za kterým stával dnes již neexistující Graselův
rodný dům. Vede nedotčenou a čistou krajinou bohatou na lesy, ale je a starobylé cesty.
www.novesyrovice.cz
www.grasel.eu

propojeny Kulturní promenádou. Jde tedy
o procházku po pamětihodnostech, které jsou
doplněny informačními tabulemi. V rámci
Kulturní promenády uvidíte např. zámek,
barokní most, kapli sv. Anny, Schulzovy filtry
atd.
www.namestnosl.cz

STEZKA NA PEKELNÝ KOPEC
Délka stezky: 5 km
Náročnost trasy: střední
Trasa vhodná pro: pěší

TURISTICKÉ OKRUHY JEMNICÍ
1. Turistický okruh královny Elišky

Značená stezka vede z Třebíče k rozhledně na
Pekelném kopci. V závěru cesty pod rozhlednou si mohou návštěvníci ověřit svoji kondici
na „kondiční pekelné stezce“ podle instrukcí
uvedených na informačních tabulích.
www.visittrebic.eu
NAUČNÁ STEZKA
PO JAROMĚŘICÍCH NAD ROKYTNOU
Délka stezky: 3 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší
Asi 3 km dlouhá naučná stezka provází
návštěvníky městem Jaroměřice nad Rokytnou a představuje cestou jeho nejvýznamnější
pamětihodnosti jako například zámek, zámecký park, Muzeum Otokara Březiny, sochařská
díla atd., zajímavosti a historii na čtrnácti
zastaveních.
www.jaromericenr.cz
NAUČNÁ STEZKA OTOKARA BŘEZINY
Délka stezky: 55 km
Náročnost trasy: střední
Trasa vhodná pro: cyklisty
Naučná stezka je věnována Otokarovi Březnovi, který v Jaroměřicích prožil část svého
života. Vypráví o životě a díle básníka a také
prezentuje vlastivědné zajímavosti na trase.
Stezka měří 66 km. Začíná v Počátkách, pokračuje přes Telč, Novou Říši, Želetavu a končí
v Jaroměřicích nad Rokytnou.
www.visittrebic.eu
NAUČNÁ STEZKA
PO STOPÁCH OPATŮ A RABÍNŮ
Délka stezky: 3 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší
S nejzajímavějšími místy židovského města,
židovským hřbitovem a bazilikou sv. Prokopa
se lze seznámit na naučné stezce s názvem „Po
stopách opatů a rabínů“, která třebíčské památky UNESCO propojuje. Kromě příjemné
procházky mohou děti cestou sbírat razítka
a získat odměnu.
www.visittrebic.eu
KULTURNÍ PROMENÁDA
NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Délka stezky: 3 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší

Délka stezky: 1,4 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší
Okruh královny Elišky provádí návštěvníky
nejzajímavějšími místy a památkami, které jsou soustředěny přímo v centru města.
Výchozím místem je turistické informační
centrum odkud vede přes zámek do židovské
čtvrti a pokračuje okolo bašty a opevnění
až k Malé brance a dál do centra na náměstí
Svobody s kostelem sv. Stanislava a jemnickým
muzeem. Husovou ulicí se trasa vrací zpět
k turistickému informačnímu centru. Stezka je
značena bílou šipkou na modrém pozadí.
2. Turistický okruh sv. Víta
Délka stezky: 2,4 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší
Okruh sv. Víta vychází od turistického
informačního centra a pokračuje zámeckým
parkem ke kostelu sv. Víta, kde je možné v letních měsících navštívit podzemní prostory.
Pokračuje po stopách středověkého vodovodu
k Malé brance a odtud na náměstí Svobody
s dominantou kostelem sv. Stanislava a jemnickým muzeem a dál Husovou ulicí zpět
k turistickému informačnímu centru. Stezka je
značena bílou šipkou na červeném pozadí.
3. Turistický okruh sv. Jakuba
Délka stezky: 2,6 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší
Okruh sv. Jakuba prochází nejstaršími částmi
města Jemnice. Začíná u turistického informačního centra. Dál pokračuje k židovskému
hřbitovu, ke kostelu sv. Jakuba v části města
nazvaného Podolí, kolem špitálu a zvoničky.
Pak je na řadě Malá branka, od níž je již společná cesta pro všechny tři okruhy. Stezka je
značena bílou šipkou na zeleném pozadí.
POHÁDKOVÁ CESTA ANEB PUTOVÁNÍ
MALÉHO ČLOVÍČETE PANENSKÁ
Délka stezky: 4 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší
Tématem Pohádkové cesty jsou jak jinak
pohádky. Cesta probouzí fantazii dětí i dospělých. Děti zde také dozví jak se v lese pohybovat a jak chránit přírodu. Cesta začíná i končí
v obci Panenská nedaleko města Jemnice. Cestou potkáte 11 zastavení s informační tabulí,
lavičkou a dřevěnou pohádkovou postavou. Ke
každému zastavení se váže pohádkový příběh
se soutěžním úkolem pro děti.
www.pohadkovastezka.panenska.cz

Město Náměšť nad Oslavou se může pochlubit mnoha památkami, které jsou pomyslně
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ZŘÍCENINY
ZŘÍCENINA KRUHOVÉ BAŠTY NA
HRÁDKU
Lokalita: město Třebíč - Zámostí (Hrádek)
Otevírací doba: volně přístupné
Bašta na Hrádku, nyní jako zřícenina je
zbytkem původní kruhové věže se střílnami.
Obehnaná byla příkopem a palisádou. Její stáří
je datováno do poloviny 15. století.
ZŘÍCENINA TVRZE ŠTĚMĚCHY
Lokalita: Štěměchy, okres Třebíč
Otevírací doba: volně přístupné
Tvrz Štěměchy byla vodním sídlem. Nejstarší
zmínka o tvrzi pochází z roku 1378, jako první
majitel se uvádí Adam ze Štěměch. V průběhu
let měla tvrz několik majitelů. V roce 1505 byla
prodána pánům z Valdštejna. Tím tvrz přešla
k brtnickému panství, čímž ztratila svou sídelní funkci a zpustla.Do dnešních dnů se z tvrze
dochovaly zbytky gotických zdí, část strážní
věže a dvou vodních příkopů.
ZŘÍCENINA KAPLE SV. VÍTA
(součást Křížové cesty Lukov)
Lokalita: Lukov u Moravských Budějovic,
okres Třebíč
Otevírací doba: volně přístupné

Mstěnice – zaniklá středověká ves, foto: Pavel Rybníček

Roku 1677 nechal hrabě Rudolf Jindřich ze
Schaumburku na Křížové hoře (nebo kopec
Svatý Vít) postavit kapli zasvěcenou Antonínu
Paduánskému a dal při ní zřídit poustevnu. Po
roce 1700 byla kaple znovu vysvěcena a zároveň zasvěcena svatému Vítu. Po roce 1786 byla
kaple zrušena a zbavena veškerého vybavení
a zařízení, novým majitelem byl vystavěn
letohrádek a od roku 1848 stavba postupně
zanikala až do zřícení zdí.
ZŘÍCENINA TVRZE TASOV (HRÁDEK)
Lokalita: Tasov, okres Třebíč
Otevírací doba: volně přístupné
Tvrz s první zmínkou z roku 1390. Jako pustá
pod názvem Hrádek byla doložena roku 1569,
kdy ji Magdalena z Chlévského prodávala
Martinovským z Rozseče. Z tvrze zbylo do
dnešních dnů jen minimum zdiva, dominantu
tvoří torzo obytné věže.

Lesonice – muzeum, foto: Pavel Rybníček

Kralice – podzemí, foto: Pavel Rybníček

Lukov – Jan Bula, foto: Pavel Rybníček

Heraltice – muzeum, foto: Pavel Rybníček

ZŘÍCENINA HRADU LAMBERK
Lokalita: Březník, okres Třebíč
Otevírací doba: volně přístupné
Hrad byl založen ve 14. století. Nejznámějším
majitelem hradu byl Jan Sokol z Lamberka,
který proslul jako zdatný válečník. Od roku
1459 se hrad uvádí jako pustý.
ZŘÍCENINA HRADU RABŠTEJN
Lokalita: Dukovany, okres Třebíč
Otevírací doba: volně přístupné
Hrad pochází z první poloviny 14. století.
Stal se loupežnickým sídlem, ze kterého byly
podnikány loupežné výpravy do širokého
okolí. Po husitských válkách se stal hrad opět
loupežnickým sídlem, proto byl trestnou
výpravou roku 1446 dobyt a rozbořen.

www.vyletninoviny.cz
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Pomáhejte pohybem s mobilní
od Nadace ČEZ
aplikací
Ať už s telefonem běháte, jezdíte na kole nebo chodíte
na procházky, každá aktivita znamená body pro vámi
vybraný projekt, který Nadace ČEZ finančně podpoří.
Stáhněte si aplikaci
zdarma do svého telefonu.

#pomahejpohybem

JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY
SKUPINA ČEZ

•
•
•
•
•
•
•

první česká jaderná elektrárna s výkonem 2 000 MW
pokrývá 20 % spotřeby elektřiny v ČR
výrobou bezemisní elektřiny ročně ušetří cca 14 mil. tun CO2
společně s Přečerpávací vodní elektrárnou Dalešice se řadí mezi významné turistické technické destinace
je významným podnikem v regionu, zaměstnává 1 300 lidí a generuje dalších 30 tisíc pracovních míst
přispívá k rozvoji regionu v oblasti kultury, sportu, turistiky, sociální a charitativní
otevřeně spolupracuje a komunikuje s regionem a místními organizacemi
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