Inšpirujte sa
VYSOČINOU
Zvažujete, kam sa na jar, alebo v lete vydať na príjemný predĺžený
víkend plný zážitkov? V samom strede Českej republiky na vás
Jediný víkend
vám Kraj Vysočina. Prírodné typy uvítajú
stačí na to, aby
čaká inšpiratívny
ste
sa navštívili všetky tri
zalesnené kopce,
rozkvitnuté lúky a nedotknuté
pamiatky svetového
korytá riek, objavitelia sa môžu vydať pomyselným
kultúrneho dedičstva na
Vysočine. Historické jadro
trojuholníkom po pamiatkach UNESCO, alebo
mesta Telč, bazilika sv. Prokopa,
preskúmať zabudnutú históriu hradov,
a
židovské mesto v Třebíči aj pútnický
zámkov a zrúcanín. Otvorte turistický
kostol sv. Jána Nepomuckého
v
v Žďári nad Sázavou sú medzi sebou vzdialené
portál www.region-vysocina.cz,
iba približne 40 kilometrov.
výletne sa nalaďte a objavte
inšpiráciu autentickej
Do svojho originálneho projektu zapracoval architekt J. B.
Santini symboliku čísla päť, keď sa nechal inšpirovať legendou
Vysočiny.

Trojuholník
pamiatok
UNESCO
TŘEBÍČ

o Jánovi Nepomuckom, ktorému sa nad telom objavila korunka
s piatimi hviezdičkami. O tristo rokov neskôr Vysočina láka na skvost
barokovej architektúry - pútnický kostol sv. Jána Nepomuckého na
Zelenej hore v Žďári nad Sázavou a jeho históriu odhaľuje aj moderné
Múzeum novej generácie na tamojšom zámku.
O niekoľko kilometrov južnejšie na vás dýchne história centra mesta Telč, ktorému
sa hovorí Moravské Benátky. Právom sa radí k jednému z najkrajších miest Českej republiky,
s meštianskymi domami s renesančnými štítmi a arkádami a s renesančným zámkom
s rozprávkovým parkom. Mestečko si obľúbili ﬁlmári, ktorí tu natočili napríklad rozprávky
Pyšnú princeznú, alebo Z pekla štěstí.
TELČ
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Inšpiratívna bude iste aj návšteva Třebíča. Mesto zdobí
románsko-gotická bazilika sv. Prokopa
a smutnou históriou na vás dýchne židovská štvrť
s dvoma zachovanými synagógami - v tej zadnej sa pri
návšteve expozície dozviete o histórii židovskej štvrti,
a pokračovať môžete až na židovský cintorín s troma
tisíckami kamenných náhrobkov, z ktorých najstarší
pochádza z roku 1631.

ŽDÁR NAD SÁZAVOU
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Článok vznikol v spolupráci s CCCR-CzechTourism.

STOROČNÉ PRÍBEHY Z VYSOČINY
Vysočina sa pripája k oslavám sto rokov Československej republiky
a prichádza s inšpiratívnymi príbehmi, udalosťami aj osobnosťami
z obdobia konca I. svetovej vojny a prvej republiky.
Vysočina Tourism vydala brožúru Sto rokov príbehov Vysočiny,
ktorá necháva znova ožívať už takmer zabudnuté príbehy.
Vedeli ste, že slávna taška sieťovka pochádza zo Žďáru
nad Sázavou? Alebo že prvý ﬁlmový vojak Švejk sa narodil
v dnešnom Havlíčkovom, skôr Nemeckom Brode?
To všetko a oveľa viac sa dozviete na www.vysocina100let.cz,
kde sa dá brožúra stiahnuť.
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