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InspIrujte se VysočInou

runka s pěti hvězdičkami. O tři sta let později
Vysočina láká na skvost barokní architektury
– poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou a jeho historii
odhaluje i moderní Muzeum nové generace
na tamějším zámku.
O několik kilometrů jižněji na vás dýchne
historie centra města Telč, kterému se přezdívá
Moravské Benátky. Právem se řadí k jednomu
z nejkrásnějších měst České republiky s měšťanskými domy s renesančními štíty a podloubími a s renesančním zámkem s pohádkovým parkem. Městečko si oblíbili filmaři, kteří
tady natočili například Pyšnou princeznu nebo
Z pekla štěstí.
Inspirativní bude jistě i návštěva Třebíče.
Město zdobí románsko-gotická bazilika sv.
Prokopa a smutnou historií na vás dýchne
židovská čtvrť se dvěma zachovalými synagogami – v té zadní se při návštěvě expozice
dozvíte o historii židovské čtvrti, a pokračovat
můžete až na židovský hřbitov s třemi tisíci kamennými náhrobky, z nichž nejstarší pochází
z roku 1631.

Telč

Zvažujete, kam se na jaře nebo v létě vydat
na příjemný prodloužený víkend plný zážitků?
V samém středu České republiky na vás čeká
inspirativní Vysočina. Přírodní typy uvítají zalesněné kopce, rozkvetlé louky a nedotčená
koryta řek, objevitelé se můžou vydat pomyslným trojúhelníkem po památkách UNESCO
nebo prozkoumat zapomenutou historii hradů, zámků i zřícenin. Otevřete turistický portál
www.region-vysocina.cz, nalaďte se výletně
a objevte inspiraci autentické Vysočiny.
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Trojúhelník památek UNESCO
Jediný víkend vám stačí k tomu, abyste navštívili všechny tři památky světového kulturního dědictví na Vysočině. Historické jádro
města Telče, bazilika sv. Prokopa a židovské město v Třebíči i poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého ve Žďáře nad Sázavou jsou
mezi sebou vzdálené pouhých přibližně 40
kilometrů.
Do svého originálního projektu zapracoval
architekt J. B. Santini pětkovou symboliku, když
se nechal inspirovat legendou o Janu Nepomuckém, kterému se nad tělem objevila ko-
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Stoleté příběhy z Vysočiny
Vysočina se připojuje k oslavám sto let Československé republiky a přichází s inspirativními příběhy, událostmi i osobnostmi období konce I. světové války
a první republiky. Vysočina Tourism vydala brožuru
Sto let příběhů Vysočiny, která nechává znovu ožívat
už téměř zapomenuté příběhy. Věděli jste, že slavná
taška síťovka pochází ze Žďáru nad Sázavou? Nebo že
první filmový voják Švejk se narodil v dnešním Havlíčkově, dříve Německém Brodě? To všechno a mnohem
více se dozvíte na www.vysocina100let.cz,
kde je ke stažení i samotná brožura.

www.region-vysocina.cz
www.vysocina100let.cz
www.filmvysocina.cz

@regionvysocina

