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Želiv a Santini

Sochy Michala Olšiaka

Jihlava – Brána Matky Boží

Klášterní komplex v Želivě svědčí
o dynamice a vznešenosti baroka

Žďárské vrchy zdobí i jedinečné
sochy Michala Olšiaka

Bránou Matky Boží vstoupíte do
krajského města Vysočiny – Jihlavy

Potřebujeme více úniků za zážitky,
poznáváním a odpočinkem
Přestože poslední roky žijeme v neustálém tlaku vnějších okolností, tak se ukazuje, že o to víc potřebujeme úniků za zážitky,
poznáváním a odpočinkem. Hledáme zajímavé tipy a doporučení, kam cestovat. Právě proto je tu nové vydání turistických
regionálních magazínů „Look at it!“ pro rok 2022. Doufáme
s týmem, který na sedmém vydání spolupracoval, že se dílo
opět podařilo a každý z vás si v nových titulech najde něco
zajímavého. Něco, co vás bude motivovat a bude dobrým tipem pro vaši dovolenou i výlet.
Každé vydání připravujeme skoro celý rok. Vybíráme témata, místa i roční období na focení,
zajímavé osobnosti. Moc nás těší, že se vám magazíny stále líbí, že oceňujete grafické zpracování
i poutavé fotografie. Děkujeme za všechny vaše pozitivní reakce i inspirativní poznámky.
Děkujeme také všem partnerům magazínů, díky nimž můžeme takto rozsáhlý projekt realizovat.
Dovolím si také upozornit na naši novou, tematickou řadu magazínů „Dovolená s nápadem“.
Impulzem pro tuto edici bylo přibývající množství dotazů zaměřených na konkrétní
cestovatelskou aktivitu např. cykloturistiky či cestování s dětmi přesahující regionální rozměr.
V nové řadě dosud vyšlo pět titulů, tři z nich jsou cykloturistické (např. po Moravě nebo
v Rakousku) a dva jsou zaměřené na děti. V tomto roce ještě vyjdou dva tituly, které potěší
milovníky zahrad, parků a zajímavých galerií či kaváren ve střední Evropě. Více se dozvíte
na www.dovolenasnapadem.cz.
Příjemné čtení, bezpečné a pohodové cestování přeje
Ivan Marek,
vydavatel turistické edice Look at it!
www.lookatit.cz
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Vysočina letos slaví výročí – úvodní slovo Mgr. Romana Fabeše,
náměstka hejtmana Kraje Vysočina
Rozhovor s osobností – Stanislav Bernard
Jihlava – velká pozvánka do hlavního města Vysočiny
Příseka – zámek a muzeum autíček
Na Vysočině budete s dětmi jako doma
Brtnice – Brtnická stezka a místní Hradčany
Třešť – Vánoce i v létě
Roštejn – hrad uprostřed Jihlavských vrchů
Telč – renesanční perla, Geopark Vysočina
Dačice – město na Moravské Dyji
Jemnice a Police – historie i relax
Moravské Budějovice – město s geologickou raritou
Za barokem na Vysočinu
Jaroměřice nad Rokytnou – unikátní zámecký komplex a přírodní park
Třebíč – město s historií a českými unikáty
Velké Meziříčí – mosty, památky a přírodní zajímavosti
Bystřice nad Pernštejnem – centrum Zubří země
Vysočina zvedá hladinu adrenalinu v krvi
Jimramov – přírodní krásy a technické památky
Santini, velkolepé dědictví
Sklářské řemeslo je na Vysočině doma
Hamry nad Sázavou a Šlakhamr, přívětivé město Svratka
Hlinsko – Muzeum v přírodě Vysočina
Ždírec nad Doubravou a okolí – cyklo i pěší stezky, rybníky a zámek
Chotěboř – v podhůří Železných hor, Vepříkov a unikátní stodola
Havlíčkův Brod – historie, kultura, ale i střed Evropy
Okrouhlice – na výšlap, v létě k vodě a v zimě na běžky
Pohleď – Michalův statek, Národní památník odposlechu
Světlá nad Sázavou – pozvánka do zámeckého parku
Herálec – čistá příroda Vysočiny i zámek s anglickým parkem
Humpolec – brána na Vysočinu
Želiv – premonstrátský klášter
Pelhřimovsko – kopcovitá příroda, příběhy vody, poutavá historie
Žirovnice – perleťové město
Počátky – čisté prameny, aleje, letohrádek a Svatá Kateřina
Ochutnej Vysočinu
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Vysočina je cílem rodin s dětmi, aktivních turistů vyhledávajících adrenalinové zážitky i gastroturistů, kteří se chtějí nechat hýčkat dobrým
jídlem, pitím a přitom objevovat krásy kolem.
Míří sem i obdivovatelé památek, jedinečné
architektury i ti, kdož hledají klid a pohodu.
Našli si turisté Vysočinu i v době, která cestovnímu ruchu
zrovna moc nepřála?
Ano, jsme za to velice rádi. V roce 2021 dokonce vzrostla
návštěvnost Vysočiny nejvíc ze všech krajů ve srovnání
s rokem předchozím, což je pro nás pozitivní zpráva. Byť číslo
návštěvnosti samozřejmě nedosahuje hodnoty před pandemií, i tak je vidět, že Vysočina má co nabídnout a je schopná
obstát i v nelehké situaci.

V čem vidíte turistický potenciál Vysočiny?
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Předpokládám, že lidé v dnešní době víc než kdy dřív hledají
klid a pohodu. A venkovská, domácká Vysočina přesně tohle
naplňuje měrou vrchovatou. Nejsou tady turisticky přeexponovaná místa a přitom nabídka kulturních i přírodních
památek je jedinečná.
Všichni máme rádi dobré jídlo a pití, a pokud je spojené se
zajímavým zážitkem, tím líp. Třeba v želivském klášteře si můžete uvařit vlastní pivo, na rodinné farmě v Tasově si vyzkoušíte práci hospodáře, dřevorubce, pekaře, sýraře, v židovské
čtvrti v Třebíči ochutnáte košer produkty, v Bohuslavicích si
zase dopřejete tradiční českou kuchyni spojenou s degustací
v palírně nebo se vydáte po stopách Jaroslava Haška v Lipnici
nad Sázavou a občerstvíte se v hospodě U České koruny, kde
psal Švejka.
Své tady najdou i rodiny s dětmi. Máme pro ně seznam víc
než sedmdesáti míst, kam se vydat za zábavou, pohybem,
zvířátky, poznáním, tvořením, technikou či za pohádkou.
Pro milovníky koní jsou tady desítky jezdeckých stanic, kde
jim půjčí koně, nabídnou jezdecký výcvik nebo jen svezení
v sedle či kočáře. Máme tady víc než 860 kilometrů hipostezek a jsme prvním krajem v ČR, který je má zanesené
na Mapy.cz.

Lidé teď častěji míří do přírody. Která místa Vysočiny
přirostla k srdci vám?
Vzhledem k tomu, že žiji v Telči, tak samozřejmě nabídnu
procházku alejí Lipky a dál po nově zbudované stezce krásnou
krajinou Geoparku Vysočina s rybníky a rašeliništi přes Míchovu skálu až na Javořici nebo na nádherně opravený a zajímavými multimediálními expozicemi oživený hrad Roštejn. Ale mám
rád i údolí řeky Jihlavy, skalní výstupy Žďárských vrchů či údolí
řeky Sázavy. Kombinace pěší turistiky s kolem a třeba i lodí
nabízí skvělý zážitek. Krásně je ve všech koutech naší Vysočiny.

Jaké výlety byste navrhl návštěvníkům, kteří by chtěli
aktivní dovolenou prožít i v sedle kola?
Aktivní dovolená má být pestrá a taková přesně je nabídka
Vysočiny pro ty, kteří preferují kolo jako prostředek k poznávání, rekreaci a sportovnímu vyžití. Cykloturisté mohou Vysočinu
objevovat prostřednictvím téměř 2500 km značených cyklotras. Tipy na výlety na kole najdete na webu vysocina.eu nebo
v mobilní aplikaci Průvodce Vysočinou. Přibývají i cyklostezky,
které nabízejí možnost vyžití třeba i pro vyznavače in-line
bruslení. Mezi vhodné a vyhledávané lokality patří 10 km drážní cyklostezky Přibyslav – Sázava, novou lokalitou je 3,5 km
dlouhý okruh Zámiš – Bažantnice u Třebíče a oblíbená je také
3 km dlouhá cyklostezka Lipky u Telče. V této lokalitě vznikl
i menší singletrailový areál, kde si rodina může zpestřit svůj
výlet na kolech. Ti odvážnější mohou navštívit dnes moderní
pumptracky, které vznikají ve volnočasových areálech nebo
poblíž cyklotras také na Vysočině. Velký pumptrack a současně
singletracky si užijete v rámci Vysočina Arény v Novém Městě
na Moravě. Jihlavský oblíbený volnočasový areál Český mlýn
nabízí mimo in-line okruhu i jeden z největších pumptracků
v republice a nový atraktivní pumptrack je také v blízkosti
posázavské cyklotrasy v Havlíčkově Brodě.

Na co se mohou návštěvníci Vysočiny těšit
v nadcházející sezóně?
Rok 2022 na Vysočině bude ve znamení významných výročí.
Zámek a historické jádro Telče oslaví 30 let od zapsání na Seznam světového dědictví UNESCO. K tomuto výročí se bude
konat řada tradičních akcí. Třeba i Prázdniny v Telči mají své výročí, letos se uskuteční již 40. ročník. A i přesto že stále probíhá
oprava telčského zámku, některé jeho části přístupné budou.
Další vysočinskou památku UNESCO, poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře, čeká oslava 300. výročí vysvěcení. Stavbu podle projektu významného barokního architekta
Santiniho představíme turistům po čerstvé opravě. Mimoto jim
nabídneme i putování po dalších Santiniho stavbách na Vysočině. Možná budou překvapeni, kolik jich tu je.
Rok 2022 je také Mezinárodním rokem skla. A Vysočina, coby
důležitá sklářská oblast, se ke sklářskému řemeslu hrdě hlásí.
Kraj podpoří významnou sklářskou akci ve Světlé nad Sázavou,
a to Mezinárodní sympozium broušení skla. Úžasná díla z něj
pak zájemci uvidí na putovní výstavě krajem, během letních
prázdnin například přímo v budově Krajského úřadu v Jihlavě,
v září a říjnu v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
a od listopadu 2022 do ledna 2023 také na Akademii ve Světlé
nad Sázavou.
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Foto: archiv Pivovaru Bernard

Přijměte pozvání na Vysočinu. Do kraje s velkým přírodním bohatstvím, čistým ovzduším, plného kopců,
údolí, řek i historických památek, s bezpočtem míst,
kde načerpáte energii a nové zážitky.

Stanislav
Bernard
Stanislav Bernard, český podnikatel v oblasti pivovarnictví,
se narodil v Opavě. Dlouho už
ale žije a pracuje v Humpolci,
kde je navíc už páté volební
období v řadě městským zastupitelem. Roku 1993 zakládal
Český svaz malých nezávislých pivovarů a do roku 1999
působil jako jeho prezident.
S manželkou Helenou mají dvě
dnes už dospělé děti.
Na začátku byl váš sen o pivovaru, který
bude vařit poctivé české pivo. Dnes je
značka Bernard známá nejen v Česku,
ale i v zahraničí a postupně se stala pojmem. Jak vzpomínáte na začátky a jak
trnitá byla cesta k úspěchu?
Přijde mi neuvěřitelné, že je to třicet let.
Mám pocit, že to bylo docela nedávno.
Přirozeně člověk raději vzpomíná na ty
hezčí věci, ale někdy si připomenu i ty
náročnější chvíle, protože jsme dokázali
překonat velké překážky.
V roce 1991 jsme se společníky Josefem
Vávrou a Rudolfem Šmejkalem koupili
pivovar, který byl technologicky po smrti,
pivo mělo mizernou pověst… Tahle ruina
měla zůstatkovou hodnotou devět
milionů, ale nám se „podařilo“ ji vydražit
za 52,5 milionu korun. Měli jsme úvěr
na šest let s desetiprocentním úrokem.
První dekáda byla čistým bojem o přežití.
Zpočátku, hlavně v zimě, se mi stávalo,
že jsem se nad ránem probudil a nevěděl jsem, jestli někdo přijede pro pivo.
Na druhou stranu jsme na velké obavy

Dokonalá

Vysočina

Pokračování rozhovoru na str. 8
Přehrada Vír, foto: m-ARK
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vyměnili jediné písmenko a vzniklo Svět
se zbláznil, držme se. Nápad vyslovil
jeden z kolegů při běžné poradě.

Když jsme u vašich názorů a přesvědčení. Můžete vysvětlit, proč si lidé pivo
Bernard nekoupí v plechovce ani v PET
lahvi?

Pokračování ze str. 7
ani neměli čas. Bylo tolik práce a starostí,
zároveň chodil nápad za nápadem,
že jsme byli zaměstnaní úplně jinými
věcmi než strachem. Každý úspěch,
větší i menší, nám dával ještě větší chuť
do práce. A stihli jsme se u toho i bavit,
cestovat, být s rodinami. Byl to boj,
riziko, ale také doba úžasné svobody
a moře nápadů.

Když se ohlédnete za celým obdobím
práce v humpoleckém pivovaru, na co
jste opravdu pyšný?
Povedlo se mnoho věcí. Ta někdejší
ruina je dnes moderní pivovar a dál ho
vylepšujeme. Máme opravdu dobrá,
oblíbená a vysoce oceňovaná piva, která
vaříme z nejlepších možných surovin,
které si skoro všechny zajišťujeme
vlastními silami. Podařilo se nám vybudovat silnou a originální značku, dodnes
mám radost z toho, jaké se nám dařilo
a daří dělat reklamní kampaně, které lidi
oslovují a zapisují se jim do paměti, jsou
nadčasové. Čeho si ale vážím opravdu
nejvíc, jsou lidé v pivovaru. A pěkných
vztahů, které mezi sebou máme.
Platí to i pro zákazníky a naše obchodní
partnery. S mnohými spolupracujeme
skutečně dlouho.

S vašimi začátky je spojená záchrana
a následný rozvoj minipivovarů. I přes
aktuálně nepříznivou situaci jsme
první na světě v počtu minipivovarů
na počet obyvatel. Navíc v posledních
letech si získaly velkou oblibu. Věříte, že
mají budoucnost, například i z pohledu
gastroturistiky?
Potenciál minipivovarů pro turistiku je
nepochybný. Za dobrým pivem se jezdí,
pověst pivovaru dělá jméno i svému
městu nebo obci. Ale smysl minipivo-
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Pivní pálenka Bernard Se společníkem Josefem Vávrou

varů cítím ještě o něco širší. V mnoha
případech se kolem pivovaru vytvoří
komunita, lidé se schází, poznávají,
baví se spolu. V době, která nás chytá
do sociálních sítí a zavírá do bublin,
je to velmi důležité. Je v tom i kus
patriotismu, kdy jsou lidé pyšní na to,
že mají ve svém bydlišti vlastní pivo.
A to v dalším sledu může mít pozitivní
dopad právě i na turistiku, do pivovaru
s dobrou hospodou, pivem a atmosférou lidé rádi přijedou i z dálky.

Jedním z vašich nápadů bylo vyrobit
pálenku. Můžete přiblížit, jak tato
myšlenka vznikla a jak se uchytila?
Myšlenku na pivní pálenku jsem měl
v hlavě už dlouho. Našli jsme skvělého
odborníka, mistra Jiřího Syrovátku,
který ve svém biolihovaru Zámecké
sady v Chrámcích dělá exkluzivní
ovocné pálenky. Přivezli jsme mu
několik sudů piva a on hledal, zkoušel,
ladil. Podařilo se mu přivést na svět
opravdu unikátní, skvěle čistý, silný
ale jemný nápoj s příjemnou sladovou
chutí a vůní. Tak jsme mu našeho ležáku zavezli celý kamion (smích).
Pálenka se uchytila velmi dobře,
objevili ji zákazníci i odborníci. Získala
vysoká ocenění na mezinárodních soutěžích. A dokonce se stala předmětem
aukcí, k našemu milému překvapení se
prodává i za desetinásobek původní
prodejní ceny.
Pálenka má ještě jednu vlastnost.
Krásně dozrává, už po několika
měsících je znatelný rozdíl, získává
na jemnosti a hebkosti. Část letošního,
už třetího ročníku pálenky, máme
uloženu v sudech z amerického dubu
a necháme ji zrát. Jsem na to velmi
zvědavý.

Na jaře loňského roku vznikl emotivní
spot „Svět se zbláznil, držme se“. Proč
vznikl a jaké je jeho poselství?
S nápadem přišel herec Jiří Mádl. Námět
jsme od něj měli už dříve, ale to jsme
ještě přemýšleli o tom, že chceme lidi
v naší reklamě rozesmát. Pak se ale nálada začala měnit a začal v nás silně klíčit
pocit, že chceme do světa vyslat něco
jiného. Podporu, pěkné gesto, pohlazení, objetí, blízkost, úsměv, pochopení.
V situaci, když už jsme asi všichni byli
unavení a otrávení všemi omezeními,
Jirkův nápad „zaklapnul“. Bylo to přesně
to, co jsme chtěli lidem sdělit.
My jsme tomu poselství věřili a vyslaná energie se nám mnohokrát vrátila.
Dostali jsme stovky a stovky reakcí
na sítích, v mailech, telefonátech,
v osobním kontaktu. Byly to reakce
často velmi osobní, až intimní, kdy se
nám lidé svěřili, jak jim někdo chybí, že
mají někoho v nemocnici, nebo dokonce
že o někoho přišli.

Právě marketingová komunikace je
vám nejblíže a v pivovaru se jí zabýváte
i poté, co jste předal generální ředitelování spolumajiteli Josefu Vávrovi.
Jakým způsobem do tvorby reklamy
vstupujete vy sám a kolik nápadů
pochází od vašich pracovníků?
S oblibou říkám, že žádný nápad není
blbý. Blbý je pouze ten nevyslovený.
Zdánlivě slabý nápad jednoho člověka
může vyrůst v hlavě někoho jiného
nebo rozkvete při diskusi. Někdy stačí
vyslat myšlenku a kolegové ji uskuteční,
někdy s ní přijdou oni nebo přijde dobrý
nápad zvenčí, třeba jako ten od Jiřího
Mádla. Pro zmíněný spot jsme změnili
i náš letitý slogan Svět se zbláznil, držte
se. Dostal úplně jiný rozměr, když jsme

Pivo do plastu nepatří, pro tak skvělý
nápoj je to nedůstojné balení. Další
hledisko je ekologické. Vyjádřili jsme se
k tomu už v minulosti kampaní „Dnes
z PETky, zítra z tašky“ a „Doba plastová“.
Stejně tak nebalíme pivo do plechovek.
Nechceme podporovat drancování
přírody, kdy se za ohromných nákladů
a negativních ekologických dopadů
na jednom konci světa vytěží bauxit,
vyrobí hliník, převeze přes půl zeměkoule sem, aby se tu do plechovky jedinkrát
stočilo pivo a pak se tento de facto
donekonečna recyklovatelný materiál
nenávratně vyhodil. Současná situace
nasvědčuje tomu, že je třeba rozšířit
systém zálohovaných vratných obalů
minimálně o ty plechovky. A je třeba
zlepšit recyklaci hliníku, která je zatím
pouze asi čtvrtinová.

Když nepracujete, jak trávíte volný
čas? Co vás v současné době
naplňuje?
Od jara do podzimu rádi
jezdíme na kolech, zajdu
i na tenis. V zimě kolo
vyměním za běžky, jezdíme
třeba na Šumavu. Pravidelně, denně, praktikuji
čchi-kung. A pochopitelně
rád poklábosím s přáteli,
zajdu na pivo. Mimochodem, česká hospoda je
fenomén, je to důležité
místo pro duševní zdraví
národa. Lidé se tam vypovídají, uvolní frustrace,
pobaví, zasmějí, chlapi tu
lehce vyřeší největší světové problémy (smích).

V roce 2019 jste s manželkou putovali měsíc
pěšky Českem. Co vás
k tomu vedlo, co jste
viděli a zažili?
Prošli jsme Českou Kanadu, Třeboňsko, Novohradské hory, Lipno, prošli

Nová rozhledna v areálu pivovaru, foto: archiv Pivovaru Bernard

jsme celou Šumavu a Český les a došli
jsme do Chebu. Šli jsme pohraničními
horami, někdejším vojenským prostorem, viděli jsme třeba opuštěné bývalé
posádky, místa, kde bývaly vesnice, které
bývalý režim zlikvidoval. Na druhou
stranu jsme viděli krásnou zachovalou přírodu, potkali a promluvili si se
zajímavými lidmi. Je krásné jít z místa
na místo, po svých, každý den být někde
jinde. A co nás k tomu vedlo? Touha
po svobodě, po putování, po kontaktu
s přírodou…

Jaké místo máte v okolí Humpolce nejraději a kam byste
návštěvníky Vysočiny pozval?
Krásných míst je tu opravdu
hodně, určitě nevyberu jedno
jediné. Na kole mám projeté celé
širší okolí, na procházky chodíme
samozřejmě kolem Humpolce,
do Plačkova k rybníku, k dubu
u Brandsoudova, krásná
vycházka je údolím k vodní
elektrárně Sedlice a nádrži
Želivka, krásná je Lipnice…
Mohl bych dlouho pokračovat. Je tu opravdu hezky.
Některá místa se líbí hned,
nenápadné kouzlo jiných
odhalíte až později.

Plánujete letos v létě otevřít
nové návštěvnické centrum?
Nezbrzdila vás koronavirová pandemie, platí termín
a na co se mohou nejen
milovníci piva těšit?
Návštěvnické centrum

jsme chtěli otevřít už loni u příležitosti
třicátin pivovaru. Ano, investici jsme
s ohledem na nejistou situaci v době
protiepidemických opatření zpomalili,
počkali jsme na uklidnění. Rozhodli
jsme se, že návštěvnické centrum
otevřeme letos v květnu do zkušebního provozu.
Je to místo, kde k sobě budeme mít
blízko, lidé k nám, my k lidem. Odtud
budou vycházet prohlídky, návštěvníci
se dostanou až do srdce pivovaru, ucítí
vůně a chutě surovin, poznají na vlastní
kůži teplo varny i chlad sklepů, potkají
se s lidmi, kteří pivo vyrábí, hodně se
toho o nás a pivu dozvědí. A úplně
čerstvé pivo zde také ochutnají.
Příběh pivovaru máme zpracovaný
do nového filmu, který budeme promítat v kinosále, který je součástí centra.
Připravili jsme atraktivní expozici s 3D
modelem pivovaru. V nejvyšších dvou
patrech budovy je pivnice, kde se bude
podávat pivo dodané přímo z pivovaru
a jídla ze surovin převážně od lokálních
dodavatelů.
Připraveno je zázemí pro školení, porady, besedy, oslavy, promítání apod.
Centrum nebude sloužit jen pivovaru,
může být místem pro setkávání, poznání nebo kulturní akce.
Kolem našeho pivovarského komína
jsme postavili rozhlednu, z ochozu
ve výšce 33 metrů je krásná vyhlídka
na pivovar, město a široké okolí.
Už se moc těším na první návštěvníky, samozřejmě i na všechny ostatní.
A věřím, že se jim u nás bude líbit.

Děkujeme za rozhovor!
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#DoJihlavy
MĚSTO VE STŘEDU REPUBLIKY,
KDE SI KAŽDÝ PŘIJDE NA SVÉ

Zoo Jihlava

Brána Matky Boží, foto: m-ARK

Jihlava, krajské město Vysočiny, kdysi nesla hrdý titul stříbrné
pokladnice českého království. Dnešní moderní město má co
nabídnout všem, kteří rádi cestují po krásách naší republiky.
Zve na prohlídku památek, návštěvnicky úspěšné festivaly,
nabízí procházky přírodou, sportovní vyžití, odpočinek
i zábavu, ale také gastronomické zážitky. Stačí se jednoduše
zastavit po cestě, sjet z dálnice D1 a jen si vybrat.

#DoJihlavy za zážitkem
a za zábavou
Nejnavštěvovanějším turistickým cílem
Vysočiny je bezesporu Zoo Jihlava.
Za jediný den tu můžete navštívit pět
kontinentů a vidět přes dvě stě druhů
exotických zvířat. Nejen děti ocení
zajímavé expozice, jako jsou Tropický
pavilon s řekou, vodopádem i vrakem
letadla, africká vesnice Matongo s dětmi
oblíbenými kamerunskými kozičkami,
asijský parčík Hokkaido nebo jihoameMezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava
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Havíření

rická Hacienda Escondido se pštrosy,
lamami a pobíhajícími opičkami. Zoo
je otevřená 365 dní v roce a samozřejmostí je parkoviště, občerstvení
na několika místech v areálu nebo také
dětský koutek s obřím tobogánem.
Tobogán si děti užijí také v jihlavském
aquaparku Vodní ráj. V létě můžete
využít venkovní část se čtyřmi bazény
s ohřívanou vodou včetně dětského
s vodním hradem a brouzdalištěm,
jinak na vás čekají bazény v kryté části

spolu s krytým tobogánem o délce
108 metrů, divokou řekou, perličkovými lůžky, chrliči, vodními hřiby a také
samostatným wellness. Pokud byste
raději strávili rodinný víkend „na suchu“, pak můžete volit rodinný park
Robinson Jihlava – největší zábavní
park na Vysočině, kde na 2500 metrech
čtverečních objevíte desítky dětských
atrakcí, jako jsou trampolíny, labyrint
s rychloskluzavkou a tobogánem nebo
třeba pirátskou chýši.

Foto: archiv města
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Dům Gustava Mahlera

Jihlavské podzemí

Areál Český mlýn 2×

Pokud jste příznivci historie a rádi objevujete časy minulé, máme pro vás hned
několik tipů, co byste v Jihlavě měli určitě
vidět. Z městských hradeb z počátku
2. poloviny 13. století se dochovala jedna
z pěti středověkých bran. Jmenuje se Matky Boží, je přístupná jako vyhlídková věž
a uvnitř si můžete prohlédnout expozici
reprodukcí obrazů malíře Gustava Kruma
s názvem Z historie Jihlavy. Druhá stálá
výstava se zaměřuje na vznik a vývoj
opevnění v Jihlavě. V bráně sídlí také
informační centrum. Objevitele určitě
nadchne zpřístupněné jihlavské podzemí, druhé největší v Česku. Chodby jsou
v některých místech i ve třech patrech nad
sebou a v nejhlubším místě vede trasa
18 metrů pod povrchem. Unikátem je tzv.
svítící chodba – záhadu vám osvětlí při
návštěvě katakomb. Za návštěvu rozhodně
stojí kostel sv. Jakuba s vyhlídkovou věží
a přístupnými historickými krovy a Dům
Gustava Mahlera, kde můžete zhlédnout
projekci o Mahlerově cestě životem,
zaposlouchat se do skladatelovy hudby
a děti pro změnu ocení hudební odpočinkovou hernu nebo interaktivní hry
ve sklepení domu. Při rodinných výletech
si můžete zahrát hru Skryté příběhy, což
jsou komentované prohlídky a zážitkové
procházky městem se stejně pojmenovanou mobilní aplikací. Na trase nazvané
Malá ohnisková vzdálenost budete muset
pomoci fotografovi Hauptovi uspořádat
havířský pochod v době, kdy je téměř
všechno zaostřeno jinam.

#DoJihlavy za sportem,
na kolo, na lyže
Jihlava se pyšní jedním z nejmodernějších sportovně relaxačních
center v Česku. Jmenuje se Český
mlýn a najdete tady skatepark, dětské
hřiště s lezeckou stěnou, posilovací
stroje pro sportovce všech věkových
kategorií, skoro kilometrový okruh
pro in-line bruslení, travnatou plochu
pro sportovní aktivity i odpočinek
a nejnověji také největší pumptrack
v ČR. Je unikátní nejen svou délkou,
ale i zrcadlovým provedením, takže
na dvou drahách mohou závodit dvojice. Součástí je také 330 metrů dlouhý
dětský okruh. Na areál Českého mlýna
navazují stávající i nově budované
cyklostezky, které krajské město
podél řeky Jihlavy po cyklostezce 26
propojují například s Telčí a dále až
s rakouským Raabsem an der Thaya.
Malí cyklisté si před větším výletem
mohou své dovednosti otestovat
na zrekonstruovaném moderním
dopravním hřišti v ulici U Rybníčků,
kam vede nová cyklostezka.
V zimě můžete nazout lyžáky a vydat
se do nedalekého Skiareálu Šacberk.
Na své si přijdou i běžkaři. V okolí
města je upravováno na 80 kilometrů
stop a vybírat můžete z osmi okruhů
v délce od tří do čtrnácti kilometrů:
Nový Hojkov, Vysoká nebo třeba Okrouhlík. Také v areálu Českého mlýna město
pravidelně upravuje běžecký okruh.

#DoJihlavy za kulturou
Patříte k milovníkům kultury? Pak
zbystřete. Navštívit můžete stálou
profesionální scénu Kraje Vysočina
Horácké divadlo. Má osmdesátiletou
tradici a v sezóně uvede v průměru
deset premiér na velké i malé scéně.
Jeho herci už byli několikrát nominováni na Ceny Thálie a společně se účastní
nejrůznějších mezinárodních projektů.
V lesoparku Heulos se rozkládá Amfiteátr Jihlava, kam můžete zavítat, když
budete chtít navštívit velké kulturní
akce, jako je například hudební Vysočina fest nebo rockový Magma fest.
Jedním z největších kulturních svátků
Jihlavy je červnové Havíření. Tradiční
jihlavský havířský průvod s účastí
150 dětí ve středověkých kostýmech
doprovází koncerty, divadelní představení, výstavy, ale také soutěže. Významný je také festival vážné hudby s připomínkou slavného skladatele Gustava
Mahlera, který v Jihlavě žil – Mahler
Jihlava – Hudba tisíců. Celosvětový
rozměr má pak Mezinárodní festival
dokumentárních filmů Ji.hlava. Slavnost autorského dokumentárního filmu
se stala jedním z předních evropských
dokumentárních festivalů a každoročně
díky ní do Jihlavy v říjnu zavítají stovky
profesionálů a tisíce návštěvníků.

#DoJihlavy za dobrým
jídlem nebo na kávu
Na Jihlavu budete vzpomínat jako
na město s rozmanitými chutěmi.

Vybírat můžete z celé řady gastronomických zážitků. V Radniční restauraci
s výhledem na čilý ruch Masarykova
náměstí vás usadí do měkkých židlí
pod klenuté stropy. V suterénu pod
restaurací se nachází pivnice, kde čepují
vlastnoručně uvařené pivo z místního
řemeslného pivovaru. Navíc nabízí prohlídky s ochutnávkou. Na gastromapě
Lukáše Hejlíka a zároveň také na Masarykově náměstí objevíte restauraci Tři
Knížata. Učaruje vám atmosférou a pestrou nabídkou moderní gastronomie
připravované ze sezónních a především
regionálních surovin. S originálním
konceptem pak přichází Pohostinství
Bílý Mák, kde vám na stůl naservírují
mnohé dobou již opomenuté plodiny
a suroviny. Nenucenou a hravou formou
tady tvoří chuťové zážitky a ne náhodou
jste šéfkuchaře Tomáše Seitla mohli
vidět v jednom z dílů soutěže MasterChef. Netradiční směry gastronomie
v Jihlavě zastupují Zverimex bistrobar,
Bistro na tři tečky nebo také BauBau
bistro. Pokud máte rádi kubánskou,
thajskou, indickou nebo vietnamskou
kuchyni, i ty můžete v krajském městě
ochutnat. Za návštěvu a ochutnávku
rozhodně stojí i Pekárna Veselo. Manželé Heřmanovi procestovali a projedli
svět. Během cest po Islandu se nakonec
rozhodli otevřít si vlastní podnik doma
v Jihlavě, a tak mají malou řemeslnou
pekárnu v Husově ulici.
Pokud jste milovníky dobré kávy, pak
můžete navštívit Art Coffee na dohled

od Brány Matky Boží, italské speciality
nabízí maličká Mamma Mia a víkendovými snídaněmi je pro změnu vyhlášená
kavárna Paseka. Vlastní pražírnu kávy má
kavárna Ignác a skvělou zmrzlinu s názvem Snová můžete ochutnat v Komenského ulici. V Bílém Máku si zase vyrábí
vlastní mraženou dobrotu pod vtipným
názvem TaJe.

Tipy na výlety do
nejbližšího okolí
• Rezervace Zaječí skok – Rantířov –
Rounek s kapličkou sv. Antonína
a nedalekým středověkým kutištěm
• Vrch Rudný s torzem rozhledny,
dnes nazývaný Šacberk a Hornická
naučná stezka
• Sasovské údolí – Rančířov a Okrouhlík,
Umrlčí vrch a Skalka

Kutiště na Rounku

#DoJihlavy za poznáním

Brána Jihlavy
příspěvková organizace města
pro kulturu a cestovní ruch
Brána Jihlavy, příspěvková organizace
Divadelní 1365/4, Jihlava
tel.: 565 597 550, e-mail: office@branajihlavy.cz
www.dojihlavy.cz

Foto: m-ARK

Foto: archiv města
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Koupání, slunění a spousta zábavy

Potřebujete zažít pořádné osvěžení těla i mysli?
Pokud se zrovna nacházíte na Vysočině nebo cestujete po D1, namiřte si to do Vodního ráje Jihlava.

www.vodniraj.cz

Foto: Vodní ráj Jihlava

Sportovně relaxační areál je otevřen celoročně a kromě několika bazénů a řady vodních atrakcí nabízí i sportovní a wellness
služby. Vodní ráj je svou kapacitou 2400 míst ve venkovní
a 240 míst v kryté části areálu již dvacet jedna let největším
aquaparkem na Vysočině.
Areál Vodního ráje má dvě hlavní části. Krytá část je otevřena po celý rok a najdete v ní spoustu zábavních prvků. Tím
základním je velký rekreační bazén o rozloze 330 m2 a objemu
400 m3. V něm si můžete vyzkoušet řadu atrakcí, například
podvodní vzduchovače, chrliče, vodní clonu, vodopády,

podvodní osvětlení nebo oblíbenou divokou řeku, ve které vás
proud unáší stále dokola. Stěnové masážní trysky a perličková
lůžka vás pak dokonale zrelaxují.
Z hlavního bazénu je to jen pár kroků do venkovního vyhřívaného bazénu, ve kterém můžete relaxovat, i když venku třeba
mrzne. Asi největším lákadlem je krytý tobogán o délce 116 m.
Nejmenší děti se mohou vycákat v dětském brouzdališti hned
vedle velkého bazénu. Součástí krytého areálu Vodního ráje je
také sauna, parní lázeň a solárium.
V letním venkovním areálu najdete čtyři bazény s ohřívanou
vodou – velký rekreační bazén s několika vodními atrakcemi,
25 m dlouhý plavecký bazén s pěti drahami, zábavný dětský
bazén s vodním hradem a samozřejmě brouzdaliště pro koupání nejmenších dětí.
Součástí venkovního areálu aquaparku je 9000 m2 travnaté
plochy ke slunění a odpočinku. A pokud se vám zrovna nechce
do vody, můžete být s dětmi v dětském koutku, zkusit si
zacvičit na fitness prvcích nebo si dát něco dobrého z nabídky
občerstvení. V neposlední řadě je dobré zmínit, že ve venkovní
části aquaparku je zajištěn bezbariérový přístup.
Vodní ráj Jihlava je zkrátka dobrá volba pro všechny příznivce
rekreačního plavání, opalování u vody a rodinné zábavy.
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Tropický pavilon
Tygr sumaterský, foto: Petr Zídek

OBJEVTE

zvířata v srdci
Vysočiny

Gibon zlatolící

Vesnice Matongo

Zoo Jihlava se nachází v samém srdci republiky,
pouhých deset minut chůze od centra Jihlavy.
I když areál leží uvnitř města v údolí říčky
Jihlávky, je oázou klidu s více než 250 druhy
zvířat z celého světa.
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Zoo má díky svojí rozloze expozice se zvířaty blízko u sebe
a také ke zvířatům samotným mají lidé velmi blízko. Senioři
a rodiče jistě ocení spoustu laviček a odpočinkových míst.
Děti se mohou kromě zvířat těšit i na několik dětských hřišť
nebo na kontaktní zoo s kamerunskými kozami. Kousek
od vstupu žijí surikaty. V sousední expozici odpočívají tajemné a vzácné velemyši obláčkové, které jsou největší myšovití
hlodavci. V pavilonu žiraf se mohou návštěvníci setkat se
žirafou núbijskou a síťovanou. Nechybí ani antilopy nyaly
nížinné a vodušky abok, jejichž samci mají krásné velké rohy.
Uvnitř pavilonu žijí kočky pouštní a fenci, kteří jsou nejmenšími liškami světa. V noční expozici se mohou návštěvníci
setkat s poloopicemi kombami a makii. Vzácným obyvatelem
Zoo Jihlava je madagaskarský křeček velký.
V australské farmě žijí ve vnitřních expozicích drobní
pěvci a papoušci. Společnost jim dělají i jihoameričtí arové
hyacintoví. Ze savců obývají expozici kusu liščí, kuskusové
pozemní a vakoveverky létavé. Velké australské nelétavé
ptáky reprezentují oba duhy, emu hnědý i nápadně zbarvený,
prehistoricky vypadající kasuár přílbový.
Ve spodní části zoo lidé naleznou hrošíky liberijské, vzácné
příbuzné velkých hrochů obojživelných. Vedlejší výběhy
obývají lamy guanako, alpaky a dva druhy nandu, pštrosům
podobných ptáků. Na tyto expozice navazuje jihoamerický
pavilon Hacienda Escondido s velikou kolekcí drápkatých
opic. V pavilonu žijí také drobné pestrobarevné žáby pralesničky nebo leguáni kubánští a lenochodi. Naproti pavilonu
mají výběh pekari Wagnerovi, kteří připomínají obyčejné
divočáky, ale ve skutečnosti jde o jedny z nejvzácnějších
zvířat jihlavské zoo.
Uprostřed spodní části zoo se rozkládá pavilon šelem. Ten
obývají tygři sumaterští a levharti cejlonští. Malé kočky jsou
zastoupeny kočkami arabskými, nádhernými stromovými
oceloty margayi a dlouhonohými africkými servaly. Další
šelmy v zoo jsou zastoupeny tuleni obecnými. Vedle nich žijí
vydry malé.
Procházkou podél říčky Jihlávky narazí lidé na expozici
Himálaj s třemi druhy horských šelem. Levharti perští jsou
největším a nejmohutnějším poddruhem levharta vůbec.
Nejlépe přizpůsobený vysokohorským podmínkám je však
irbis. Jihlavská zoo je největším tuzemským chovatelem této
nádherné a vzácné kočky. Nejpestřejší šelmou je panda malá,
která je aktivní a čilá hlavně v chladném období roku.
V navazujícím asijském pavilonu žijí giboni zlatolící, erbovní

Lesní stezka

Dětské hřiště

zvířata Zoo Jihlava, která je má i na svém logu. Společnost
jim dělají tropická prasata babirusy sulaweské. Jde o velmi
vzácná zvířata, která v celé Evropě chová pouhých sedm zoo.
Zejména samci vypadají bizarně díky velkým špičákům, které
jim prorůstají kůží na čenichu a stáčí nad hlavou. Další asijská
zvířata jsou zastoupena třeba manuly, malými chladnomilnými
kočkami z asijských stepí. Z velkých asijských zvířat návštěvníky zaujmou medvědi malajští. Ti jsou nejmenšími medvědy
na světě s krátkou černou srstí, dlouhýma nohama a štíhlým
tělem. Vedle medvědů se nachází expozice evropských šelem
rysů karpatských a vlků iberských.
Tropický pavilon představuje oázu života především pro plazy
a obojživelníky. V přibližně 70 teráriích návštěvníci mohou
spatřit například tři druhy krokodýlů – krokodýly siamské, kteří
patří mezi nejvzácnější, krokodýly čelnaté, kteří jsou s věkem
přes 60 let nejstaršími chovanci jihlavské zoo, a aligátory čínské. Nápadné jsou také třeba anakondy velké coby nejmohutnější hadi na světě, barevní varani modří a leguáni fidžijští nebo
kolekce hroznýšů z Madagaskaru a z Karibiku.
Nelze vyjmenovat všechny obyvatele Zoo Jihlava, proto vás
zveme na její návštěvu. Přijďte objevit zvířata v srdci Vysočiny.
Těšíme se na vás každý den v roce!

Zoologická zahrada
Jihlava
Březinovy sady 5642/10
586 01 Jihlava
tel.: 565 596 999
e-mail: info@zoojihlava.cz
www.zoojihlava.cz

Surikaty, foto: Zoo Jihlava 4×
Bazilišek zelený, foto: Zoo Jihlava 3×

Babirusa sulaweská, foto: Tereza Šindelářová
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Vzpomínky
na dětství
oživí návštěva

Muzea autíček
Největší zábavní park na Vysočině

Kdo by se nechtěl vrátit do dětských let a zavzpomínat na hračky
a autíčka, se kterými si kdysi hrál. Takový návrat můžete prožít
v Přísece nedaleko Jihlavy, kde najdete unikátní soukromé
Muzeum autíček a starých hraček.

vybavené sedacími pytli nebo
masážními křesly. Samozřejmostí je
wi-fi připojení zdarma. Součástí parku je
i restaurace s nabídkou tradičních jídel,
salátů a dětského menu a také kavárna
Café Budík, kde se servíruje skvělá káva,
horká čokoláda, zákusky nebo speciální
pralinky.
Prostřednictvím webových stránek
je možné objednat dokonalou
narozeninovou oslavu nebo své děti
přihlásit na příměstský tábor.
Dále pár kliknutím rezervovat vstup
do parku nebo koupit dárkové poukazy.
Robinson je ideální pro školní výlety
nebo firemní večírky.
Zábavní park Robinson je skvělou
volbou pro celou rodinu.

Rodinný park Robinson Jihlava
Pod Jánským kopečkem 5712/38
586 01 Jihlava
tel.: 727 805 237
info@robinsonjihlava.cz
www.robinsonjihlava.cz

Ites, Směr, Igra, Kovap, Kaden, Merkur
a dalších. Děti určitě ocení hernu, která
je pro ně připravena,“ přibližuje Helena
Vlčková – ředitelka muzea.
Expozice v dalších patrech představují
zahraniční modely z Německa, USA,
SSSR, Polska, Japonska a dalších zemí.
V muzeu navíc můžete obdivovat také
unikátní sbírku přibližně stovky šlapacích autíček (z celkové sbírky, která
skýtá dvě stě kusů).
Průvodce nahrazují QR kódy vyprávějící příběh expozice. Stačí tedy
použít chytrý telefon, případně si ho
v zámecké kavárně půjčit, a strávit
v muzeu čas podle vaší libosti.
Po návštěvě muzea byste neměli

minout nevšedně zrekonstruovanou stodolu, kde na vás v kavárně
bude čekat vynikající káva, zákusek
a další občerstvení. Navíc vás určitě
zaujme 1500kusový archiv dosavadní
výroby autíček firmy Abrex. Kovové
modely současné produkce si můžete
zakoupit.
Pro současného majitele pana Radka
Bukovského byla koupě, renovace
a proměna příseckého zámku na muzeum zmenšenin automobilů srdeční
záležitostí. Není divu, že si tady na své
přijdou nejen rodiny s dětmi, ale také
dospělí.

muzeumauticek.cz

Foto: Robinson Jihlava

Najdete tu obří labyrint se skluzavkou
nebo tobogánem, můžete prolézat
džunglí prolézaček a vyzkoušet kanónovou střelnici. Na šikulky bez strachu
z výšek čeká stezka přidrzlých opic
vedoucí na sopku a pak spanilá jízda dolů
po skvělé klouzačce, skokani si mohou
užít let a přistání na nafukovací lodi. Pro
malé dobrodruhy je připravena pirátská
loď, ve které se ukrývá labyrint pro pirátí
mimina, lodní stěžeň a další dobrodružství. Na ty větší čeká závodní dráha
pirátů silnic, laserová střelnice, air hockey
a spousta jiného.
Vaše zážitky vám budou připomínat
fotografie z rychloskluzavky nebo
fotostěny na našem kapitánském
můstku. Odpočinek poskytuje
komfortní zázemí pro lenošení,

Ve čtyřech podlažích zrekonstruovaného zámku na vás čeká více než 12 tisíc
raritních exponátů. Prohlédnout si
můžete téměř kompletní sbírku autíček
a modelů vyrobených na území Československa ve 20. století od desítek
tuzemských i zahraničních výrobců.
Autíčka muzeu dominují, ale nostalgii
ve vás určitě vyvolají také letadla,
vláčky, hry a jiné starší hračky. Něžné
pohlaví zase potěší panenky, tematické
hry nebo kuchyňky. „V přízemí muzea
se dozvíte více o společnosti Abrex,
která vyrábí kovové modely aut
značky Škoda. První patro je věnováno
expozici československé produkce
podniků z let 1910–1991, a to především

Foto: Muzeum autíček

Rodinný zábavní park Robinson nabízí zábavu za každého počasí,
bez omezení věku. V klimatizovaném areálu na ploše 2500 m2
objevíte desítky originálních atrakcí přístupných dětem i dospělým.
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Ferraty, foto: ADREX

Na Vysočině budete
s dětmi jako doma

Výlety si navíc můžete zaznamenávat do Cestovatelského
deníku a zapojit se tak do soutěže v objevování Vysočiny.
Stačí jen mít pořádnou chuť vyrazit na průzkum Vysočiny,
inspirovat se dvaatřiceti výlety v deníku, na každém místě
vyřešit jeden ze soutěžních úkolů a už se jen těšit na speciální odměny. Cestovatelský deník získáte na informačních
centrech po celém kraji, jejich seznam a další informace
najdete na www.vysocinadetem.cz.

Vydejte se za zvířátky

Další tipy kam za zvířátky:
Dvorní zookoutek u Pipinga, Jaroměřice nad Rokytnou;
Džekův ranč, Ždírec nad Doubravou; Farma Hrnčíř,
Proseč pod Křemešníkem; Q Ranch u pramene Dyje,
Pavlov – Bezděkov u Třeště; Chadimův mlýn, Horní
Dubenky

Pohodová a domácká Vysočina je doslova rájem pro rodiny s dětmi.
Najdete tu nepřeberné množství aktivit, při kterých zabavíte nejen
nejmenší děti, ale také větší ratolesti nebo už téměř dospěláky.
Stačí si udělat přehled a vybrat ten správný výletní cíl, při kterém
se bude bavit celá rodina. Vydat se můžete do pohádky, za zvířátky,
za dobrodružstvím, za poznáním nebo třeba za pohybem.

Zoo Jihlava

Hrad Roštejn, foto: Vysočina Tourism 2×

Nejoblíbenějším cílem Vysočiny je Zoologická zahrada
Jihlava. Je velká tak akorát, abyste v ní strávili příjemné
odpoledne a viděli přibližně tisícovku zvířat pěti kontinentů. Specializují se tady na chov kočkovitých šelem, opic
a plazů a novějším lákadlem je tropický pavilon s vrakem
malého letadla. Děti potěší tobogán, lanovka, lezecké stěny
a nejrůznější prolézačky v areálu zahrady, stejně jako velká
dřevěná loď, nakrmit si můžou také krotké kozy kamerunské ve vesničce Matongo. Za zvířátky se můžete vydat
i do areálu Záchranné stanice Pavlov u Ledče nad Sázavou,
kde se starají o poraněná zvířata nebo opuštěná mláďata.
Ve stálé expozici na vás čeká téměř 70 zvířecích obyvatel –
od dravců, přes pěvce, vodní ptáky až po savce, jako je norek
evropský, vydra říční nebo liška obecná. Prostory tamějšího
ekocentra nabízejí ubytování, a tak tu můžete strávit týdenní dovolenou. Pokud jste milovníky koní, zadejte si do navigace Hospodářský dvůr Bohuslavice nedaleko Telče. Děti
nadchne malá zoo s hospodářskými zvířaty, zadovádí si
na hřišti s originálními atrakcemi, tatínci si mohou zarybařit a maminky si zkusí vytvořit novoříšskou keramiku.

Poznávejte přírodu Vysočiny
Na Vysočině leží dvě chráněné krajinné oblasti. Jednu z nich
- Žďárské vrchy a jejich výjimečnou přírodu představuje
ekocentrum v malebné vesničce Krátká nedaleko Sněžného na Žďársku. V opraveném historickém statku najdete
moderní expozici 21. století, která přibližuje vývoj místní
krajiny a přírody v průběhu věků. Děti se pustí do poznávání pomocí badatelských batůžků, dalekohledů, buzol a map.
Interaktivní expozice o přírodě, lovectví a myslivosti vás
nadchne na hradě Roštejn v lesích mezi Telčí a Třeští.
Zaposloucháte se do nočního lesa, přímo před vámi ožijí
stopy zvířat, setkáte se s jelenem i netopýrem a děti si užijí
prolézání mraveništěm. Interaktivní prvky zvídavé děti
pobaví na procházce naučnými stezkami Nesměřským
a Balinským údolím u Velkého Meziříčí. V prvním případě
objeví svět bezobratlých, nahmatají žížaly nebo si zahrají
s kobylkou. Cestou Balinským údolím se dozví něco o rybách, stromech nebo o tajemném jezírku. Zajímavými místy
vás provedou také tři naučné stezky Geoparkem Vysočina.
Od hradu Roštejn vedou k oborám Roštejnská a Roštýnská,
na Míchovu skálu, Javořici a také k Velkému a Malému
Pařezitému rybníku.
Další tipy kam za poznáním:
Centrum Eden, Bystřice nad Pernštejnem;
Naučná stezka Šebeň u Křižanova

Záchranná stanice Pavlov, foto: archiv Stanice Pavlov
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Další tipy kam s dětmi za zábavou:

Panský dvůr

Alternátor Třebíč, foto: Jakub Mertl

Objevujte historii i techniku

Další tipy kam za historií a technikou:
Muzeum autíček a hraček, Příseka; Stálá expozice
betlémů v Třešti; Modelové království vláčků, Žďár nad
Sázavou; Hasičské muzeum Přibyslav; Muzeum veterán
Tatra klub Bystřice nad Pernštejnem, Huť Jakub Tasice;
Úzkokolejka Jindřichův Hradec – Obrataň

22
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Pohádková vesnička Podlesíčko, foto: Vysočina Tourism

Pohyb pro malé
i velké neposedy
Vysočina má co nabídnout
i veskrze sportovním
rodinám. Z pestré škály
aktivit si vyberou lezci,
cyklisté, artisté i milovníci
adrenalinu. Na vrchu
Křemešník na Pelhřimovsku jednotlivá lana spojují
stromy a vytváří centrum
pro lezení. Dětský park je
vhodný pro děti od tří let,
Panský dvůr, foto: Vysočina Tourism 3×
junior pro děti od sedmi
let a starší lezci měří své síly na vysokém překážkovém
okruhu. Pokud rádi lezete, přidáváme tip na volnočasový
areál Panský dvůr v Telči, kde mají pro děti i dospělé
lezeckou stěnu a pro ty odvážnější lanový park s překážkami, které je nutné překonat pomocí horolezeckých cepínů.
Opravdový výstup zase zažijete na ferratách. U Vírské
přehrady se nachází tři via ferraty – lezecké trasy zajištěné
ocelovým lanem a železnými stoupacími prvky, díky kterým
jinak neprůstupné skalní útvary zdolá i středně zdatný
turista. V zimě tu můžete vyzkoušet i ledolezení.
Cyklisté mohou zamířit do oblíbené Cyklo Arény v Novém Městě na Moravě a sjet si úzké jednostopé stezky pro
horská kola s ostrými zatáčkami, ale najdete tu i tech-

Další tipy kam s dětmi za zábavou:
Muzeum rekordů a kuriozit, Pelhřimov; Dětský zábavní
park Dvůr Střítež; Zábavní park Šikland, Bystřice nad
Pernštejnem; Westernové městečko Stonetown,
Kamenice u Herálce; Salón express Polnička; Rodinný
park Robinson Jihlava, největší zábavní park na Vysočině

Rodinný park Robinson, foto: m-ARK

Resort Březová

nicky nenáročné a zábavné úseky sjízdné na dětských
kolech. První zkušenosti mohou malí sportovci nasbírat
na pumptracku přímo ve Vysočina Areně. Tři traily pro
začátečníky a středně pokročilé jezdce mají také v Lipkách
v Telči a největší pumptrack v republice v loňském roce
otevřela Jihlava v areálu Český mlýn. Je unikátní svou
délkou 330 metrů i zrcadlovým provedením. Adrenalin
zažijete i v největším zážitkovém outdoor parku v Česku –
v Resortu Březová s vysokolanovým parkem, démonickou
lanovkou, lezeckými stěnami, rafty, bungee trampolínami,
čtyřkolkami nebo koňmi, a na horských kárách a terénních
koloběžkách se můžete svézt na sjezdovce Kadlečák u Světlé nad Sázavou.

Cestujte do pohádky
Vysočina nabízí i několik výletů, které vás vezmou do světa
fantazie a dětského nadšení. Sněhurka, Rákosníček, Karkulka nebo Budulínek bydlí v Pohádkové vesničce Podlesíčko
u Sněžného na Žďársku. V domečcích se můžete ubytovat
nebo sem jen zavítat na prohlídku či některou z tematických akcí. Na zámku ve Světlé nad Sázavou mají prohlídkový okruh plný pověstí pro malé i velké, kde se dozvíte,
jestli žili na Sázavě vodníci, kdo jsou permoníci nebo kde
byste mohli potkat ohnivého muže. Pohodový výlet pro
malé i velké děti lesní pohádkovou říší na vás čeká kolem
obce Panenská u Jemnice na Třebíčsku. V Pelhřimově zase
mají vlastní peklo v podzemí jednoho z domů na náměstí
s čerty i samotným Luciferem a hračkám už dlouhá léta
patří Kamenice nad Lipou – konkrétně expozice v tamějším
zámku, kde se také každoročně koná festival Hračkobraní.

Na turistickém portálu www.vysocina.eu najdete
všechny tipy kam s dětmi na Vysočině hezky pohromadě
a navíc si můžete stáhnout brožurku Vysočinou s dětmi,
kterou byste měli získat také na turistických informačních
centrech po celé Vysočině.
Alternátor Třebíč, foto: Jakub Mertl

Že historie nemusí být nudná, dokazuje několik interaktivních expozic napříč Vysočinou, což opět ocení především
rodiny s dětmi. Příběhem bývalého cisterciáckého kláštera,
dnešního žďárského zámku, vás v Muzeu nové generace
ve sluchátkách provede mnich s holčičkou. V Třebíči vás
expozice Cesty časem přenese do středověku, abyste se
seznámili s prací středověkých stavitelů a založením města,
a v humpoleckém muzeu dr. Aleše Hrdličky si prohlédnete neandrtálce v životní velikosti a uvidíte obří model srdce
nebo ucha a navíc tu mají také pohádkovou expozici loutek.
To v Městském muzeu Polná se děti usadí do školních škamen, ve kterých se učili naši prapradědečci a praprababičky.
Školní třída z roku 1866 si zahrála i ve filmu, mohli jste ji
vidět v pohádce Lontrando a Zubejda.
Mladé techniky zveme do Šlakhamru – bývalého vodního
mlýna v Hamrech nad Sázavou, kde pracovali středověcí
železáři, do informačního centra Jaderné elektrárny
Dukovany se dvěma kinosály, názorným trojrozměrným
modelem reaktoru nebo ukázkou ukládání použitého paliva
či do Alternátoru – ekotechnického centra Třebíč. V jediném science centru na Vysočině uvidíte parní lokomotivu,
dozvíte se, jak pracoval parní stroj a určitě vás nadchne
unikátní projekční koule, která simuluje vesmírné a přírodní úkazy. Na hradě Kámen se chlubí unikátní sbírkou
historických motocyklů z přelomu 19. a 20. století.
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V Brtnici, malebném městečku oceněném titulem Historické město roku 2019, se narodil
světově proslulý architekt a designér Josef
Hoffmann, zakladatel uměleckořemeslných
dílen Wiener Werkstätte. Přestože strávil
většinu svého života ve Vídni, ve společnosti
dalších slavných osobností secesního hnutí
Gustava Klimta, Kolomana Mosera či Otto

Wagnera, do svého rodného domu
v Brtnici se často a rád vracel. Dnes
do rodného domu Josefa Hoffmanna
v Brtnici návštěvníky lákají interiéry
rekonstruované podle Hoffmanových
návrhů, expozice věnovaná jeho životu
i výstavy představující Hoffmannovy
umělecké kolegy i následovníky. A nejen to. Moravská galerie, která Muzeum
Josefa Hoffmanna společně s MAK
Vídeň spravuje, zde pro návštěvnický
komfort zřídila několik novinek. Výletníci se mohou občerstvit v zahradní
kavárně, zapůjčit si elektrokolo a pohodlně se tak projet po malebném okolí.
Na zahradě najdete také Freedomek –
nezávislé a soběstačné bydlení budoucnosti, které navrhl brněnský architekt
Marek Štěpán. Pro děti je v expozici
připravená interaktivní herna, mohou si
Výstava byla realizovaná za finanční podpory Evropského
fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu České
republiky a v rámci projektu Bilaterální sítě designu.

náměstí Svobody 263, Brtnice
www.moravska-galerie.cz

tu mimo jiné navrhnout vlastní vzory a ornamenty. Zkušené lektorky navíc pro děti
připravují bohatý program
věnující se nejen životu a dílu
Josefa Hoffmanna, ale také
základním principům architektury a designu. Navštívit
lze také oblíbené mezigenerační workshopy pro děti
a seniory či specializované
přednášky a komentované
prohlídky.

Město Brtnice
MÁ SVÉ VLASTNÍ HRADČANY
Ne náhodou nese Brtnice na Jihlavsku titul Historické město roku 2018. Městu s více jak čtyřiceti kulturními památkami dominuje zámek
s přilehlým parkem. Zvláštností je Židovský
most, který se zámkem v pozadí tvoří takzvané
brtnické Hradčany.

Co ještě navštívit

V sezóně mohou turisté navštívit zámek a absolvovat únikovou hru ve sklepení. Volně přístupná je také věž zámeckého
kostela s vyhlídkou a park s klášterní zahradou, ze které je
možné vidět celou památkovou zónu. Architektonicky zajímavý je také samotný zámecký kostel blahoslavené Juliány
a sv. Karla Boromejského s klášterem paulánů.

Název města je odvozen od brtí, tedy
míst, kde stávaly
včelíny neboli brtě.
Tuto souvislost připomíná na náměstí
plastika medvěda
brtníka.

Vydejte se Brtnickou stezkou

Po ostatních památkách, mezi které mimo jiného patří historické domy na náměstí, barokní mosty, kašny, kostel sv. Jakuba Většího, kaple P. Marie Pomocné nebo panská sýpka, vás
provede Brtnická stezka – přírodou ke kulturní promenádě.
Z centra města a od místních památek se vydáte po modré
turistické značce přes Panskou Lhotu cyklotrasou dlouhou
téměř osm kilometrů ke zřícenině hradu Rokštejn, pěšky
pak zhruba 6,5kilometrovou
procházkou. Cesta vás povede
přírodní rezervací, údolím řeky
Brtnice až k Rokštejnu. Středověký hrad se zbytky dvou paláců
a mohutnou hranolovou věží byl
poprvé připomínán roku 1289.
Jeho areál je celoročně přístupný
a v letních měsících návštěvníky
uvítá průvodce.
Hrad Rokštejn, foto: m-ARK
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Foto: m-ARK 2×

HERNA PRO DĚTI
ZAHRADNÍ KAVÁRNA
DESIGNSHOP
PŮJČOVNA ELEKTROKOL
FREEDOMEK

Muzeum v budově informačního centra – expozici
s názvem Z dávných i nedávných dob Brtnice a okolí
Výstavy v budově panské sýpky – Šicí stroje, Výstava
uměleckých kovářů: Brtnické kovadliny a Život a tradice v Brtnici.

TIP NA AKCE
Historický morový průvod
Brtnické kovadliny
Den pro starou Brtnici ↓

Paulánský klášter, foto: archiv města

Informační centrum Brtnice
tel.: 567 571 722, 727 978 049
infocentrum@brtnice.cz
www.brtnice.cz
magazín LOOK AT IT
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Pokud chcete navštívit zajímavé místo, kde se snoubí příroda
a historie a kde si na své přijdou malí i velcí, je právě hrad Roštejn
jasným cílem vaší cesty. Malebné původně lovecké sídlo majitelů
panství Telč nabízí kromě zajímavě řešených expozic také možnosti, jak spojit návštěvu památky s výletem do lesa.

Milujete Vánoce? A co takhle zažít vánoční atmosféru třeba
i v srpnu? Pak zamiřte do Třeště. Šestitisícové město ležící mezi
krajskou Jihlavou a renesanční Telčí má v rukávu trumfy, které
jen tak někdo nepřebije. Předně je to více než 200letá neutuchající betlémářská tradice.

Náměstí, foto: Navis Vision

V místním muzeu jsou betlémy
k vidění po celý rok. Během dvou století vyřezali mistři řezbáři desetitisíce
figurek, postavili stovky betlémů a dali
vzniknout tradici s názvem Dřevořezání. Každý z účastníků této červencové
akce zanechá v Třešti figurku, která
putuje do společného betléma. Ten už
čítá úctyhodných 1 300 postaviček.
Betlém uvidíte v expozici betlémů
v Schumpeterově domě a s ním také
další – papírové, dřevěné, nebývalých
rozměrů. Jeden v životní velikosti
potkáte při procházce městem. Má své
místo v ulici Na Hrázi poblíž kostela sv.
Martina, nejstarší památky ve městě.
Vedle této křesťanské tradice jsou stále
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patrné stopy po židovské komunitě,
která ve městě žila do 2. světové války.
Křivolaké uličky, synagoga, působivý
hřbitov nebo osobnost Franze Kafky
– i to je třešťské židovství. Náměstí
dominují největší sluneční hodiny
svého druhu v Evropě, na kterých se
navíc mění čas.
V samotném centru se nachází místo
zvané Vězeňský dvůr, kde došlo k největší tragédii novodobých dějin města.
S událostmi květnových dnů roku 1945
se seznámíte v pietní síni dvora.
Nevšední pohlednici si můžete pořídit,
pokud vystoupáte po trase křížové cesty nad město. Součástí kované skulptury je i „levitující“ buřinka s deštníkem při-

pomínající legendárního pana Tau a jeho
představitele Otto Šimánka – třešťského
rodáka. Vystoupáte-li po schůdkách
a vsunete svoji hlavu do buřinky, stanete
se součástí pozdravu.
Milovníci radiotechniky jistě zaplesají nad
exponáty Muzea Tesla. A proč také ne,
když se jedná o největší sbírku s podobným zaměřením v Evropě.
Během letních dnů se můžete osvěžit
v přírodním koupališti Malvíny. Voda
je tady bez chemie, čistí ji rostliny a filtrační substráty. A až budete přesyceni
pulzujícím městem, vyjděte nad Třešť
a zdolejte Špičák s jeho 734 metry n. m.
nebo se nechte na šlapadle unášet
šumící hladinou Váňovského rybníka.
www.trest.cz
Facebook: @MestoTrest
http://koupaliste-malviny.cz/
www.muzeumtesla.cz

Přírodní koupaliště Malvíny, foto: město Třešť
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Roštejn
MÍSTO RODINNÉ POHODY
UPROSTŘED JIHLAVSKÝCH VRCHŮ
Hrad je i přes svou nevelkou rozlohu jednou z nejnavštěvovanějších
památek na Vysočině a v posledních
letech láká především rodiny s dětmi.
Pro ně je v interiéru přístupná trasa bez
průvodce s množstvím interaktivních
prvků, která umožňuje poznat taje
okolní přírody i zajímavé aspekty lovu
a myslivosti. Pro milovníky historie
je připravena trasa s průvodcem,
vedoucí zařízenými historickými sály
a prezentující krom jiného netradičním
způsobem dějiny stravování. I tato část
je doplněna řadou interaktivních prvků,
které návštěvníkům doslova umožní
stát se na chvíli obyvateli zdejšího hradu. Roštejn prošel v letech 2017–2020

památkovou a stavební rekonstrukcí,
za kterou obdržel v roce 2021 hned dvě
ocenění v soutěži Stavba Vysočiny. Během rekonstrukčních prací byly mimo
jiné konzervovány zajímavé nástěnné
malby v několika sálech, které představují další z významných lákadel hradu.
Jedná se například o herbář na stěnách
botanického sálu nebo několik stovek
heraldických znaků v erbovním sále.
Na Roštejně se pořádají pravidelné kulturní akce, jako jsou divadelní a noční
prohlídky, jazzový festival nebo šermířské či myslivecké dny. Nepřeberné
množství aktivit nabízí i okolní příroda
protkaná sítí turistických, cyklistických
a naučných stezek.

Foto: archiv hradu Roštejn 3×

Město, kde zažijete
Vánoce i v létě

Betlém, foto: Navis Vision

Třešť

Hrad Roštejn
Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o.
Doupě 1, 588 56 p. Telč
tel.: +420 733 161 817
e-mail: rostejn@muzeum.ji.cz
www.hrad-rostejn.cz
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Židovský hřbitov, foto: Navis Vision
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Renesanční perla

VYBRANÉ AKCE 2022–2023

Foto: archiv město Telč

již 30 let v UNESCO

Foto: m-ARK

16. 6.–31. 12. 2022 – Míla Doleželová a Jiří Mareš,
výstava obrazů v Městské galerii Hasičský dům ke
100 rokům od narození Míly Doleželové

červenec
Mezi dvěma branami, retro závod automobilů,
www.mezi2branami.cz
Music Academy Telč, mistrovské kurzy pro mladé
hudebníky propojující českou a francouzskou kulturu,
koncerty, www.akademietelc.cz

TELČ

červenec–srpen
Prázdniny v Telči, vícežánrový festival,
www.prazdninyvtelci.cz
Parní léto, výletní jízdy parního vlaku s doprovodným
programem

Telč, malebné město uprostřed Českomoravské vrchoviny, nedaleko rakouských
hranic, v polovině cesty mezi Prahou a Vídní, láká své návštěvníky na historické
památky, ale i na kulturní či sportovní zážitky pro velké i malé návštěvníky.
Foto: m-ARK 3×

Město Telč patří mezi vyhledávané
kulturní destinace, mezi místa, kde
si příjemným způsobem užijete
volný čas. Ať už navštívíte památky,
městskou galerii, zavítáte na výstavu,
festival nebo koncert či si nenecháte ujít historické slavnosti, kterými
každoročně provází návštěvníky města Zachariáš z Hradce
a Kateřina z Valdštejna. Podzemními chodbami pod náměstím Zachariáše z Hradce se při cestě za pokladem dostanete
do naší nové čertovny, příznivci pohybu ocení in-line stezku
nebo nové singletraily, romantici zase večerní procházku
po Starém Městě, kde na vás dýchne kouzlo našeho pohádkového města. Ať už do Telče zavítáte na den či týden, u nás
se rozhodně nudit nebudete.
Vladimír Brtník, starosta města Telče

Nenechte si ujít

Vyhlídkovou věž sv. Ducha s interaktivní zábavně-naučnou
expozicí a věž sv. Jakuba, Telčské podzemí s hrou „Do Telčského podzemí za pokladem“, Městskou galerii Hasičský dům,
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Foto: JSPhoto

květen
Folklor v máji, setkání folklorních souborů

Muzeum techniky, Telčský dům, volnočasový areál Panský dvůr,
zážitkový ranč pro odpočinkovou i aktivní dovolenou, rozhlednu,
Expozici historie železniční dopravy a státní zámek, který je sice
v rekonstrukci, ale pro návštěvníky je otevřená jedna prohlídková
trasa a rozlehlý zámecký park.

Vycházkové trasy
Město a historie (2 km) –
procházka historickým
středem města
Město a voda (4 km) –
procházka okolo městských
rybníků
Město a kámen (2 km)
– vycházka s netradičním
pohledem na architekturu
města ve spojitosti se zpracováním místního kamene – žuly
Pověsti z Telče a okolí – místa, ke kterým se váže deset pověstí
Staré Město (4 km) – procházka Starým Městem
Do Lipek nejen za sportem – naučná stezka, cyklostezka
a in-line stezka, singletrailový areál, ranč, dětské hřiště, Skryté
příběhy „Vlčí jáma“, cyklostezka Telč–Řásná

srpen
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce
a Kateřiny z Valdštejna, www.telc.eu
Balóny nad Telčí, létání horkovzdušných balónů,
www.telc.balon.cz
září
Den otevřených dveří památek a charitativní
cyklojízda Na kole dětem Vysočinou
Svatováclavské slavnosti, slavnost s příjezdem
sv. Václava
prosinec
Mikuláš, vánoční koledy, vánoční trh, rozsvícení
vánočního stromu a osvětlení města
Živý betlém s folklorními soubory Podjavořičan
a Kvítek při DDM Telč

Turistické informační centrum
náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
tel.: 567 112 407-8, e-mail: info@telc.eu
www.telc.eu

Míchova skála – perfektní výlet
pro celou rodinu
Bujná příroda v okolí Javořice (837 m n. m., nejvyššího vrcholu Českomoravské vrchoviny) čeká
na všechny dobrodruhy. Objevte rozsáhlé lesy,
svěží louky a čisté rybníky plné ryb. Naplánujte si
výlet na Míchovu skálu. Teprve tady se vám Vysočina představí v plné kráse.
Přírodní schody vás dovedou až na vrchol
Skálu tvoří ne jedna, ale hned dvě skalní věže, které jsou vysoké
přibližně 13 metrů. I s malými dětmi bez problému vylezete na vrchol. Ze skal se odlupuje žula v tzv. „vrásách“ – přírodních schodech, po kterých vystoupáte až na vrchol. Vzhledem k nerovnému
terénu v závěrečné části výstupu počítejte s tím, že s kočárkem
až ke skále nedojedete. Pro nejmenší děti vám doporučujeme
nosítko.
Jak se k Míchově skále dostanete
Míchovu skálu najdete nad Velkým Pařezitým rybníkem, asi 8 km
severozápadně od Telče. Orientačním bodem je obec Řásná.
U rybníka můžete zaparkovat a vyrazit pěšky nebo na kole.
A kam dál od Míchovy skály?
Navštivte třeba sklepení, které se skrývá pod centrem Telče nebo
Roštejn – hrad, který znáte z filmových pohádek, a jeho 45 metrů
vysokou věž, ze které dohlédnete až na Alpy. Za výlet stojí také
romantická zřícenina hradu Štamberk. Při horším počasí můžete
navštívit Muzeum kamenictví v Mrákotíně.

magazín LOOK AT IT
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V nejjižnějším cípu Českomoravské vrchoviny, blízko historických
hranic tří zemí a po obou březích řeky Moravská Dyje leží jedno
z nejstarších měst jihozápadní Moravy. První písemná zmínka
o Dačicích pochází z roku 1183.

Panský dvůr Telč
MÁ PRO KAŽDÉHO NĚCO
Spousta zážitků, zábava pro skupiny i jednotlivce všech věkových kategorií a také možnost
přenocovat, relaxovat a dobře se najíst – to
vše nabízí uprostřed renesančního města
s UNESCO památkami centrum volnočasových
aktivit a turistiky – areál Panský dvůr Telč.
Multifunkční areál Panský dvůr Telč se za dobu svého
fungování stal oblíbeným cílem výletníků a turistů.
Na své si tu přijde doslova každý. Jeho součástí je restaurace s dobrým jídlem a pivem z vlastního pivovaru,
penzion se 47 lůžky, informační centrum s půjčovnou
elektrokol a také kavárna s rozlehlou dětskou hernou.

Navíc tady na všechny čeká i spousta zábavy. Zajímavostmi hýří naučné expozice zemědělství, lesnictví a rybářství. Sportovní nadšenci využijí lezeckou stěnu nebo
unikátní drytoolingovou dráhu s cepíny. Milovníky
zábavy potěší různé kulturní akce – výstavy, koncerty,
divadla, kina a festivaly, které se zde konají. Mimo akce
pro veřejnost zde probíhají firemní teambuildingové
akce, svatby či soukromé oslavy. K dispozici je podkrovní a společenský sál s velkou rozlohou nebo menší
sály. Součástí areálu je prostorná harmonicky sladěná
smyslová zahrada.
www.panskydvurtelc.cz
Foto: Archiv Panský dvůr

DAČICE

Město na Moravské Dyji
Centrum města bylo v roce 1990 prohlášeno za městskou památkovou zónu
a dochované památky patří hlavně
do období renesance a baroka. Největší
chloubou Dačic je státní zámek, který
je od roku 2003 národní kulturní památkou. Původně renesanční stavba
procházela v průběhu staletí stavebními úpravami, z nichž ta poslední jí dala
empírovou podobu. Interiér zámku
ukrývá nádhernou secesní knihovnu,
unikátní empírové schodiště, novobarokní kapli či cennou obrazárnu a přírodovědné sbírky. Prohlídková trasa
zahrnuje jak společenské místnosti, tak
soukromé komnaty, kde lze obdivovat mnoho osobních předmětů z dob
posledních majitelů zámku.
Mezi další cíle, které v Dačicích lákají
k návštěvě, určitě patří vyhlídka z rene-

sanční věže, návštěva městského muzea a galerie, příběh první kostky cukru,
Letecké muzeum Viléma Götha nebo
křížová cesta vedoucí kolem barokního
kláštera. Příjemná je procházka zámeckým parkem, kterou můžete zakončit
v tamní útulné kavárně. Na náměstí se
příjemně odpočívá ve stínu lipového
stromořadí s kostkovištěm pro děti,
knihobudkou pro dospělé a dobíjecími
stojany pro elektrokola.
Blahodárně na tělo i duši působí procházky podél Moravské Dyje s řadou
malebných zákoutí a milovníky fauny
a flóry jistě potěší Vydří stezka nebo
13 km dlouhá Naučná stezka po přírodních zajímavostech. Příznivci náročnější turistiky mohou zamířit do kopců
Javořické vrchoviny nebo si vyšlápnout
na kole na bizoní farmu na Rožnově,

hrad Landštejn, do lesoparku a na rozhlednu U Jakuba
nebo se vykoupat na Zvůli.
Nezapomeňte navštívit naše
infocentrum. Připravili jsme
pro vás podrobné informace
o turistických trasách, najdete
u nás mapy, získáte tipy
na další výlety a můžete si
koupit kostku cukru, která Dačice proslavila po celém světě.

Infocentrum Dačice
Palackého nám. 1/I
380 13 Dačice
tel.: +420 384 401 265
info@dacice.cz
www.dacice.cz
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Foto: archiv města Dačice
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Jemnice

Zámek, foto: archiv obce Police

Je léto, sluníčko pálí a vy přemýšlíte, kam vyrazíte s dětmi na
výlet, jak je zabavíte a sami si výlet užijete. Co takhle návštěva
Jemnice – města ležícího v jižním cípu Vysočiny, které láká především na koupání v přírodním biotopu, ale také třeba na cestu
ve výletním vlaku nebo na pohádkovou stezku.
Původně to byla vodní nádrž, dnes je to
přírodní koupací biotop – místo vodních
radovánek s nechlorovanou přesto
průzračnou vodou. A že se proměna
povedla, o tom svědčí i žebříček známého časopisu Forbes, který jemnický
biotop zařadil mezi nejkrásnější přírodní
koupaliště v Česku. Děti si užijí tobogán,
skluzavky i vodní hřiby, rodiče zase zázemí s bufetem a stromy, které v případě
velkých veder zaručí příjemný stín.
www.biotop.jemnice.cz

S dětmi hurá za zážitky

Když už budete s dětmi v Jemnici,
rozhodně byste si neměli nechat ujít
cestu výletním vlakem na trati Jemnice
– Moravské Budějovice. O letních
prázdninách se můžete svézt o sobotách, nedělích a svátcích a pokochat se
místní malebnou krajinou. Více informací získáte na www.svd-jzm.cz.
V nedaleké obci Panenská na vás čeká
hned několik zážitků. Můžete si vybrat,
jestli se vydáte čtyři kilometry lesem
a zažijete příběh pohádkové stezky
s dřevěnými postavami, zůstanete si
hrát na dětském hřišti a projdete si
Foto: archiv města
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Hastrmanovu ekostezku zakončenou
ekobludištěm, stezku smyslů nebo se
vydáte na rozhledny u sovy a pod lesem a rozhlédnete se po krajině. Navíc
u hřiště v infobudce si můžete zdarma
zapůjčit hračky a další sportovní vybavení, vše potřebné na opékání špekáčků nebo si koupit drobné občerstvení.
Navíc tu půjčují i koloběžky.
www.pohadkova.panenska.cz

Jemnici si užijí i dospělí

Bývalý muniční sklad je dnes hřištěm
na paintball, nedaleko centra mají
pumptrackovou dráhu a v turistickém
informačním centru půjčují elektrokola.
Příznivci historie a kultury si mohou
prohlédnout zámek, městské hradby
s jednou dochovanou baštou a muzeum s voňavou výstavou mapující zdejší
historii zpracování čaje.

TIC Jemnice
Husova 2, 675 31 Jemnice
tel.: 721 508 737
tic@mesto-jemnice.cz
www.tic.jemnice.cz

V Polici budete
na dosah historii
20. století
Pokud se chystáte směr Třebíčsko, určitě si
najděte chvilku a zavítejte také do Police. Obec
s 335 obyvateli zdobí především goticko-renesanční zámek, kde najdete jedinečné Muzeum
RAF. Minout byste také neměli židovskou synagogu, která byla po 130 letech uvedena do původního stavu, dále židovský hřbitov, památník
sv. Františka Xaverského nebo památník obětem
světových válek.

Na zámku vzdejte hold letcům RAF
a navštivte expozici Waldemara
Matušky

nelehké období mezi zářím 1939 a květnem 1945. Tehdy se
totiž naši letci a další vojáci postavili postupně na několika
místech světa nacizmu a fašizmu a bojovali za naši svobodu.
Muzeum vzniklo jako společný projekt obce Police a Nadačního fondu maršála RAF Karla Janouška Praha. Od roku 2020 je
zde unikátní expozice zpěváka Waldemara Matušky. V rámci
dalších prohlídkových okruhů můžete objevovat krásy starých
motocyklů, obdivovat originální štukové výzdoby stropů, části
původního vybavení zámku a také zcela zachovalou zámeckou
kapli z 18. století. Jedinečný výhled vás čeká na pětipatrové
hranolové věži.
Nejvýznamnější kulturní a společenskou akcí v Polici jsou
rodácké sjezdy. Od roku 1964 se tady organizují v intervalech
pěti let. Na Štědrý večer více jak
300 let prochází
obcí průvod ovcí.
Od roku 2020 je
zde muzeum Waldemara Matušky,
jediné na světě.
Muzeum Waldemara Matušky, foto: archiv obce

Vůbec poprvé se o zdejším sídle zmiňují doklady z roku 1343.
Původní tvrz do dnešní podoby zámku přebudovali v 16. století Tavíkovští z Tavíkovic a v 17. a 18. století rod Berchtoldů
z Uherčic. V roce 1945 byl zámek zkonfiskován a od roku
1996 ho vlastní obec. Jedním z prohlídkových okruhů zámku
je od roku 2017 Muzeum RAF, jediná stálá expozice tohoto
druhu v Česku. Vidět tady můžete nejrůznější vojenské
předměty, mapy, osobní věci, modely letadel, síň slávy nebo
sál představující řízení leteckých operací nad Velkou Británií.
Zkrátka vše potřebné k tomu, abyste si reálně představili

Židovský hřbitov, foto: m-ARK

Muzeum RAF, foto: archiv obce Police

má jedno z nejkrásnějších
koupališť v Česku

Návštěvnicky velmi oblíbená je červnová
HISTORICKÁ SLAVNOST BARCHAN.
Říká se, že patří mezi nejstarší v Čechách
a na Moravě.

Pomník sv. Františka Xaverského, foto: archiv obce Police

Obec Police
Police 1, 675 34 Police
tel.: 568 445 056
urad@obec-police.cz
www.obec-police.cz
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Moravské Budějovice

se mu podařilo vrátit zašlou slávu
a podobně se postupovalo v případě
ženské galerie, která by se po inspiraci
jinde zachovalými prvky měla blížit
původní podobě. A výsledek? Dnešní
podoba synagogy poutá pozornost
návštěvníků nejen z Česka, ale i z ciziny. Ti se mohou prostřednictvím malé
muzejní expozice dozvědět o historii
a památkách židovské obce v Polici
a o publikaci Venkovské synagogy
v českých zemích.

Foto: FŽO v ČR

Po komplikované celkové obnově
se dnešní majitel, který také několikamilionovou proměnu od počátku
financoval – Federace židovských obcí
ČR, může pochlubit kulturní památkou, do které stojí za to nahlédnout.
Její proměna trvala dlouhých devět
let a získala hned několik ocenění.
Odborníci zrestaurovali a zrekonstruovali výzdobu nástěnnými malbami
a štukovým dekorem. Díky nálezu
zbytků základu centrálního řečniště

Synagoga se nachází uprostřed bývalé
židovské čtvrti. Přízemní halová stavba
s trojúhelným zakřiveným štítem byla
vybudována roku 1759 ve stylu venkovského baroka.

www.fzo.cz/projekty-fzo/pamatkove-projekty/synagoga-v-polici-u-jemnice/

Město s geologickou
raritou
Moravské Budějovice se se svými 7,5 tisíci obyvateli rozprostírají
v malebné mírně zvlněné krajině jihozápadní Moravy, na okraji
Českomoravské vysočiny a protéká jimi říčka Rokytná. Zvou
k návštěvě několika památek, ale také k odpočinku a relaxaci při
procházkách nebo cyklovýletech do okolí.

Na zámek za historií
města i řemesel

K městským památkám patří barokně
klasicistní zámek, kostel sv. Jiljí, kaple
sv. Michala a zámecké konírny, farní
areál s hradební zdí a baštou, částečně
dochované opevnění města. V historickém centru města se zachovala řada
měšťanských domů ze 14. a 15. století,
mezi které patří například renesanční
budova radnice.

Zámek v Moravských Budějovicích tu stojí od druhé poloviny
17. století. Dnes v něm sídlí Muzeum Moravské Budějovice, které
je pobočkou Muzea Vysočiny Třebíč. Od roku 2018 prostory
procházely rekonstrukcí, a tak se návštěvníkům po dlouhé době
muzeum otevřelo v dubnu 2022. Vidět tu můžete dvě stálé
expozice a jednu sezónní výstavu.

Objevte
geologickou raritu
Zámecké nádvoří

První z expozic nese název Řemesla
a živnosti jihozápadní Moravy. V zámeckých prostorech můžete proniknout do tajů řemesel, jako byli hodináři,
pekaři, pilníkáři, ale také kloboučníci
nebo nejmladší hřebenářství a perleťářství. Uvidíte dokument o vybraném
řemesle a děti budou plnit zajímavé
úkoly. Druhou část expozice přibližují
bývalé masné krámy v Purcnerově ulici.
Druhá z expozic nese název Příběh

města a zámku. Přibližuje urbanistický
vývoj města i místní osobnosti. Uvidíte
vrchnostenskou kancelář a zámecké interiéry upravené do podoby z přelomu
19. a 20. století. Sezónní výstava Křížem
krážem depozitářem odhaluje podklady
přírodovědných sbírek muzea – například obří lasturu zévy nebo vzácné
moravské vltavíny a drahokamy.

Na první pohled zvláštně pokroucený
kousek skály pod místní farou. Jenže
odborníci by vás poučili, že jde o vzácný
geologický útvar zvaný pararulová vrása,
která vznikla před neuvěřitelnými 600
až 800 miliony let. Jde opravdu o raritu,
podobnou totiž jinde v Česku vidět
nemůžete.

Na procházku,
do plavek nebo vlakem

Zámek, foto: archiv města

Moravské Budějovice jsou místem rekreace i sportovního vyžití. V létě vyzkoušejte koupaliště, které nabízí tři bazény,

www.muzeum.mbudejovice.cz

Kostel sv. Jiljí

tobogán a veškeré sportovní vybavení.
Ve městě je k dispozici také krytý zimní stadion, tenisový areál, fotbalové hřiště nebo
bowling. Pokud raději obouváte pevnou
obuv nebo rádi křižujete přírodu na kole,
můžete volit některé z pěších či cyklovýletů
po okolí. Na turistickém portále Vysočiny
www.vysocina.eu najdete tip na cyklovýlet s názvem Lesy, louky a vesničky mezi
Moravskými Budějovicemi a Jemnicí nebo
pozvánku do nedalekých Nových Syrovic
na Graselovu stezku. Na webu trebisko-moravskavysocina.cz zase tip na cyklovýlet
z Moravských Budějovic na houby. Velkým
zážitkem nejen pro rodiny s dětmi může být
výletní vlak na trati Moravské Budějovice –
Jemnice. O letních prázdninách se můžete
svézt o sobotách, nedělích a svátcích a pokochat se místní malebnou krajinou.

www.mbudejovice.cz
Turistické informační centrum
Purcnerova 62, 676 02 Moravské Budějovice
tel.: 568 421 322, 603 207 511
tic@besedamb.cz, www.besedamb.cz
Kaple sv. Michala

Zchátralý domek v jižní části obce Police by před deseti lety zaujal
málokterého návštěvníka. Dnes už je ale vše jinak.

VÍTE, ŽE...

Pararulová stěna

Obnova synagogy v Polici
odhalila její zašlou krásu

Foto: archiv města
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Klášter Želiv, foto: Chris Borg

knih se nacházejí i čtyři vzácné svazky
herbáře z 18. století, které se staly předlohou pro motivy místní novoříšské
keramiky. Pokud se vydáte na prohlídkovou trasu kláštera, kromě návštěvy
opatského kostela si můžete prohlédnout prelaturu, sály osobností, pamětní
síň bratří Pavla a Antonína Vranických
i klášterní knihovnu.
V samotné Telči se nachází jezuitský
klášter s kostelem Jména Ježíš. Jezuitská
kolej vznikla roku 1655 a postupně se
rozrostla o seminář sv. Andělů, budovu
gymnázia a několik dalších staveb,
které jsou postavené ve stylu klasicizujícího baroka. Navíc, když už budete
v pohádkové Telči zapsané na seznamu
UNESCO, zavítejte na zámek, jeho
zahradu a projděte si romantické
historické centrum uzavřené rybníky
a branami. Pohled z výšky se vám naskytne z věže sv. Ducha nebo z nedaleké
rozhledny Oslednice.

Za barokem
na Vysočinu

Impulsem k návštěvě Vysočiny nemusí být jen krásná příroda Českomoravské vrchoviny, ale i památky. Milovníky architektury potěší všechna
období, zdobné baroko však přeci jenom na první pohled láká o trochu více.
A že má v tomto směru Vysočina co nabídnout.

Pohyb a emoce se
odrážejí v barokních
zámcích Vysočiny
Zámek Jaroměřice nad Rokytnou, foto: m-ARK

Na objednávku jezuitů a dalších řádů
v našem kraji vyrostly nové monumentální kostely a kláštery. Významný
historický odkaz předávají i drobnější
stavby – kapličky nebo boží muka. Vedle geniálního Jana Blažeje Santiniho
Aichela tvář barokní Vysočiny utvářeli
i další významní umělci, stavitelé
a architekti. Vydejte se poznávat jejich
díla.

Nahlédněte
do bohatství klášterů

Za návštěvu rozhodně stojí i klášter
v Nové Říši – další výjimečný stavitelský počin z období baroka. Nejvýznamnější stavbou mužského kláštera
premonstrátů je kostel sv. Petra a Pavla
z druhé poloviny 17. století se vzácnými
interiérovými prvky, kam patří fresky,
varhany, dřevěná kazatelna i lavice.
Nádherná je především klášterní
knihovna. Mezi dvaceti tisíci svazky

Vysočina se může pyšnit dvěma významnými kláštery v barokním slohu.
V roce 1714 přichází architekt Santini
do Želiva, kde měl za úkol dostavět
novou část kostela Narození Panny
Marie a připojit ji k opravenému gotickému kněžišti. Výsledkem jeho práce se
můžeme kochat dodnes.

Své zástupce má Vysočina i v barokních zámeckých sídlech. Například
státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou nabízí dva prohlídkové okruhy
interiérů a v rámci třetího budete moci
v roce 2022 navštívit barokní interiér
děkanského chrámu sv. Markéty, který
se v posledních letech rekonstruoval.
Při návštěvě Jaroměřic byste neměli minout ani krásně upravenou zahradu.
Mezi barokní zámky na Vysočině patří
také rozsáhlý areál v Brtnici, kde uvidíte ojedinělou symbiózu renezančních
a barokních zámeckých budov. Umě-

lecký směr ze 17. a 18. století představují
i zámky v Chotěboři nebo Budišově. První
zmiňovaný je v soukromých rukou a nepřístupný, druhý však navštívit můžete.
Památka je ve správě Moravského zemského muzea a nabízí prohlídku zoologické
kolekce vycpanin ptáků, savců, ryb i obojživelníků doplněnou trofejemi z loveckých
výprav do Afriky, Asie a Kanady.
Po stopách baroka vás povede i zámek
ve Světlé nad Sázavou. Nabízí ochutnávku
tohoto uměleckého stylu v podobě expozic
historického evropského skla, historických
hodin, obrazů a soch. Potěší vás procházka
rozlehlým parkem nebo třeba návštěva
místní zámecké kavárny. Když už budete
ve městě, zavítejte také do středověkého
podzemí, u kterého se traduje, že vedlo až
na nedaleký hrad Lipnice. I ten může být
hezkým výletním cílem.
Baroko se dotýká také památky zapsané
v Seznamu světových památek UNESCO,
třebíčské židovské čtvrti. V době baroka
došlo k jejímu největšímu rozkvětu. Výmalba Zadní synagogy se řadí k nejkrásnějším barokním výmalbám na Moravě.
V Polici u Jemnice najdete pro změnu
unikátní venkovskou barokní synagogu,
která nedávno prošla příkladnou obnovou.
Jí podobná není nikde v Česku zachována.
Další barokní stavby Vysočiny
• Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polné
• Jezuitský klášter s kostelem sv. Ignáce
z Loyoly v Jihlavě
• barokní mosty v Náměšti nad Oslavou
a ve Žďáru nad Sázavou
• Kaple Nejsvětější Trojice na vrchu
Křemešník
• Náměstí a barokně upravený kostel
sv. Víta v Pelhřimově

Zámek Budišov, foto: Vysočina Tourism
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Whiskyhrádek
Do Jaroměřic
nad Rokytnou
nejen na zámek

Dominantou Jaroměřic nad Rokytnou je barokní perla, takzvané moravské Versailles, jak také bývá označován jaroměřický
zámek. Jakmile se projdete po zámeckých chodbách a vrátíte se
do historie, odpočinout si můžete ve francouzské zahradě
a přilehlém anglickém parku.
Součástí zámeckého komplexu je chrám
sv. Markéty, který prošel rozsáhlou
rekonstrukcí a návštěvníci jeho zrenovované interiéry spatří už letos v létě. Jak
barokní podoba zámku, tak velkolepý
chrám připomínají slavnou dobu rodu
Questenberků, období, ze kterého
pochází i první česká opera O původu
Jaroměřic. A s hudbou jsou Jaroměřice

spojené stále, v srpnu se tady pravidelně
koná Mezinárodní hudební festival Petra
Dvorského.
Za návštěvu stojí i jaroměřické muzeum,
které připomíná dílo a život Otokara
Březiny a po tomto básníkovi je také
pojmenováno. Je nejstarším literárním
muzeem na Moravě a v roce 2022 slaví
90. výročí svého založení. Pokud dáváte

STYLOVÁ RESTAURACE LIHOVAR
S MINIPIVOVAREM

www.centrum-lihovar.cz
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bude rozšiřovat nabídku

Za vodními radovánkami
i závody na motokárách

Mnohostranné sportovní vyžití nabízí multifunkční sportovní areál. Od dubna do října
je v provozu dětské dopravní hřiště, kde si
můžete o víkendech zdarma zapůjčit autíčka
a motokáry. Při parných letních dnech se
schladíte v městském koupališti obklopeném
travnatými plochami k opalování a stromy.
Dospělí ocení velký bazén o rozměrech
50 x 30 metrů, děti se zase vydovádí v bazénu s fontánou a skluzavkou. Do těla si můžete dát na beachvolejbalovém hřišti a vlastní
hřiště mají k dispozici také děti. Samozřejmě
nechybí občerstvení, šatny a parkoviště
přímo u areálu koupaliště.
Turistické informační
centrum Jaroměřice nad Rokytnou
Komenského 996
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
tel.: 775 547 522
Turistické informační centrum – Radnice
nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
tel.: 568 408 028
mks@jaromericenr.cz
www.jaromericenr.cz

Na konci loňského roku zahájil Whiskyhrádek zkušební provoz a díky tomu vstoupil do roku 2022 více než optimisticky.
Navzdory probíhající koronavirové pandemii totiž zavítaly
do nových prostor České whisky stovky zákazníků a naplnila
se tak slova provozního manažera Radka Hobzy. „Doufali
jsme, že nové prostory nám přilákají jak stávající, tak i nové
zákazníky a budeme moci v druhém čtvrtletí letošního roku
otevřít i teplou kuchyni. A to se také stane,“ říká Hobza a dále
vysvětluje, na co se mohou zákazníci těšit. „Najít v dnešní
době schopného a kvalitního šéfkuchaře nebylo vůbec snadné. Podařilo se nám ale domluvit s Dušanem Vajbarem, který
nastoupí na konci března, a současnou studenou kuchyni tak
rozšíříme o kvalitní teplé bistro.“
Asi každého hned napadne, proč „bistro“, a ne rovnou restaurace? Rozdíl je však poměrně zásadní a pro Whiskyhrádek
je varianta bistra logická. Zatímco do restaurace chodí lidé
především za jídlem a stálou nabídkou, bistro představuje
spíše moderní koncept stravování. Šéfkuchař může být velmi

kreativní, a nabídka se tak bude měnit prakticky každý den.
„Jsme především bar a na tom nechceme nic měnit. Lidé k nám
budou vždycky chodit spíše za dobrým a kvalitním pitím, ale
s příchodem jara jim nabídneme i světovou kuchyni. Mohou
se proto těšit na francouzské speciality, asijskou kuchyni, sushi
time, americké burgery a pochopitelně na české speciality. Budeme pořádat tematické večery a jediné, co si přejeme, je, aby to
ve Whiskyhrádku žilo a zákazníci se k nám rádi vraceli,“ dodává
Radek Hobza.
Je pravda, že celý prostor působí mimořádně útulně. Jen uvnitř
se pohodlně posadí přes 70 návštěvníků a venkovní prostor
nabízí dalších 50 míst. Parkování je dostatečné a se spuštěním
teplé kuchyně připravuje Whiskyhrádek doprovodné akce.
„Všichni jsou zváni a věřím, že na jaře namísto »tečky« napíšeme velké písmeno a začneme žít normálně,“ uzavírá vtipným
přirovnáním svůj optimistický pohled Radek Hobza svou
pozvánku veřejnosti.
www.ceskawhisky.cz
www.trebitsch.com
Foto: Jakub Mertl

Foto: Leoš Římovský

přednost přírodě, rozhodně si do výletního itineráře zaznamenejte Přírodní park
Rokytná. Jedinečné údolí meandrujícího
toku Rokytné vyniká zachovalým krajinným
rázem. Tvoří ho zákruty řeky a četná skaliska,
rostou tady vzácné rostliny a žijí chránění
živočichové. Parkem prochází žlutě značená turistická stezka, kterou můžete projet
i na horském kole.
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Slavnosti Tří kápí

Větrný mlýn

Třebíč

E
NEJT
T
U
OCH EBÍČ!
TŘ

Foto: m-ARK

MĚSTO S HISTORIÍ A ČESKÝMI UNIKÁTY
Třebíč je město dobrých přátel, několika českých unikátů, jedinečné české whisky a také rodiště
významných osobností. Poznejte památky, které obdivuje celý svět, zapsané na prestižním
seznamu UNESCO. Okořeňte si svůj volný čas zážitky i poznáním a ochutnejte Třebíč.

Historické skvosty, které
obdivuje celý svět
Areál bývalého benediktinského
kláštera s bazilikou sv. Prokopa,
židovská čtvrť a židovský hřbitov – to jsou třebíčské památky
UNESCO. Propojuje je naučná
stezka Po stopách opatů a rabínů,
která odhaluje příběhy ze života
obou náboženských komunit.
Za návštěvu rozhodně stojí Zadní
synagoga z roku 1669. Její interiér
zdobí výmalba z počátku
18. století, která se řadí k nejkrásnějším barokním výmalbám
na Moravě. Hned vedle můžete
zavítat do Domu Seligmanna
Bauera, který je expozicí židovského bydlení mezi válkami,
a pokračovat můžete do některé
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z příjemných kaváren v židovské
čtvrti. Tady na vás bude čekat
kvalitní káva, domácí zákusky nebo
židovské cukroví.
Bazilika sv. Prokopa patří
ke skvostům středověkého stavitelství. Nejen odborníci ocení
nástěnné malby v opatské kapli,
románskou rozetu s původní desetidílnou kamennou kružbou nebo
výjimečnou kryptu, jejíž klenbu
podpírá padesát sloupů.
Kromě baziliky v areálu můžete
navštívit Valdštejnský zámek se
čtyřmi expozicemi Muzea Vysočiny Třebíč, zámeckou ledovnu,
bylinkovou zahrádku, zámecký
příkop a interaktivní expozici
Cesty časem, kde si užijí zábavu
děti i dospělí.

Bazilika sv. Prokopa, foto: archiv města 4×

Tajemnou atmosféru zažijete na třebíčském židovském hřbitově. Ten je
jedním z největších a nejlépe zachovalých židovských hřbitovů v České
republice. Je tady pohřbeno přibližně
11 tisíc lidí a k vidění je na tři tisíce
náhrobků.
Informační centrum Zadní synagoga svým návštěvníkům nabízí
prohlídky židovské čtvrti s průvodcem. Na výběr máte ze dvou okruhů.
V rámci prvního zavítáte do Zadní
synagogy, Domu Seligmanna Bauera
a projdete se židovskou čtvrtí. Druhý
vás navíc zavede na židovský hřbitov.

Ve městě zvou k návštěvě
unikátních expozic
Ráj pro děti, které si mohou vše
vyzkoušet, i pro rodiče. Interaktivní

Židovské město

expozice Cesty časem, kterou
najdete v Předzámčí v areálu zámku, vás přenese do středověku. Malí
neposedové se promění v tovaryše
a zaučí se v tradičních řemeslech.
Zkusí si nasázet chleba do pece
nebo mlít obilí na žernovu.
V Třebíči najdete jediný větrný
mlýn u nás, který využíval energii
větru na drcení kůry. Zchátralou
stavbu město zrekonstruovalo
v roce 2020, přístupný je každý den
od června do srpna. Uvnitř se seznámíte s řemesly koželužnictvím
i obuvnictvím, dozvíte se zajímavosti o mletí třísla a poznáte příběh
posledních nájemníků.

Světoznámý malíř
a zachránce stovek dětí
Dlouho se o něm nevědělo. Teď už
o něm ví celý svět. Třebíčský rodák
Antonín Kalina zachránil stovky
židovských dětí vězněných za druhé světové války v koncentračním

Oživené židovské město, foto: m-ARK 3×

táboře Buchenwald. V židovské
čtvrti ho připomíná expozice 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.
S Třebíčí je spjat i 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.

I týden by byl
v Třebíči málo
Třebíč vás bude opravdu bavit.
Není to totiž vše, co tady můžete
vidět, zažít a vyzkoušet si. Široko
daleko se můžete rozhlédnout
z městské věže, která má s průměrem 5,5 metru jeden z největších
ciferníků v Česku. Z výšky uvidíte
Karlovo náměstí – jedno z nej-

Pohled na městskou věž z trpasličí galerie baziliky sv. Prokopa

větších náměstí u nás, které zdobí
například Malovaný dům se sgrafitovou fasádou. Minout byste neměli ani
Černý dům, budovu radnice nebo
Národní dům, kde se nachází zázemí
pro turisty a cyklisty TouristPoint
a turistické informační centrum.

Navštivte třebíčské rarity
V židovské čtvrti můžete ochutnat
jedinečnou českou whisky a také
navštívit první českou a jedinou
Mozkohernu a vyzkoušet si tu moderní neurotechnologie, třeba dát gól
vlastní myšlenkou. Technické typy
by neměly vynechat ekotechnické
centrum Alternátor, kde mají unikátní zobrazovací zařízení Science on
a Sphere neboli Vědu na kouli s více
jak 800 programy.

www.visittrebic.eu
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Bývalá zámecká sýpka nedaleko třebíčské
baziliky sv. Prokopa se o tři staletí později proměnila v rodinný a zábavní park. Tomu dominuje pětipatrový prolézací labyrint s tobogánem,
skluzavkami a trampolínou. Oblíbené jsou
i pravidelné letní příměstské tábory se spoustou tvůrčích aktivit, soutěží a výletů.
Děti se vyřádí v nafukovacím skákacím hradu, je tu prostor pro hraní
fotbalu a streetballu.
Součástí parku jsou lanové prvky
a velký dřevěný domeček. Nejmenší
děti si užijí batolecí koutek se skluzavkou, bazénkem s míčky, vzduchovou fontánou, kolotočem nebo
houpačkami. Zabaví také obří lego
kostky, velké molitanové a dřevěné
stavebnice.
Ve druhém patře je posezení s rychlým občerstvením, místa k sezení
a relaxační kouty jsou v každém
ze čtyř pater. V nejvyšším patře je
výstup na věžičku, ze které se nabízí
krásný výhled na město Třebíč. V Labyrintu je možné pořádat narozeninové oslavy, ale také teambuildingové akce, firemní večírky, besídky pro
rodiny zaměstnanců a podobně.

Nejlepší zábava
a relaxace široko daleko!
Aquapark Laguna a wellness Laguna nabízí největší relax na
Vysočině. K dispozici je bazén nepravidelného tvaru s plochou
téměř 200 m2 a hloubkou 120 cm se spoustou vodních atrakcí:
divoká řeka, houpací kolébka, chrliče vody, masážní a vířivá lůžka, dvě vířivé vany a podmořská jeskyně s akváriem. Venkovní
bazén se slanou vodou. Dominantou je třetí nejdelší tobogán
v ČR, 132 m. Wellness nabízí komfort a odpočinek v šesti různých
saunách, třech odpočívárnách a dvou venkovních terasách.
K rehabilitaci lze využít Kneippův chodník nebo infralavice.

Foto: archiv ZON, spol. s r.o.

Limonády ZON
pijeme již více než 140 let
Už jste ochutnali ZON neboli Zdravotně Osvěžující Nápoj –
hovorově „zonku“? Pokud ne, měli byste to při návštěvě Vysočiny rozhodně napravit. Tyto legendární limonády z Třebíče jsou
charakteristické třetinkovou skleněnou lahví, ale ochutnat je
můžete i v plastových PET nebo třeba čepované v restauracích.
A vybírat můžete z velkého množství příchutí, kterým vévodí
jablko a malina.

Foto: Labyrint Třebíč

www.labyrint-trebic.cz

FB: Labyrint Třebíč
Otevírací doba
úterý–pátek: 15.00–19.00
víkendy, svátky a prázdniny:
10.00–19.00
každý všední čtvrtek dopoledne
pro mrňousky: 9.00–12.00
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Vstupní budova firmy v roce 1910

Mládežnická 1096, Třebíč
tel.: 605 302 075
www.lagunatrebic.cz

Reklama z roku 1903

ZÁBAVNÍ PARK,
VE KTERÉM SE NAJDETE

LAGUNA

Foto: Aquapark Laguna

Labyrint

Aquapark

Limonády, balené vody, ale nověji
také sirupy jsou vyráběné z vody
z podzemních heraltických pramenů, která je typická nízkým obsa-

hem minerálních látek. ZONky se
pyšní historií sahající až do roku
1879, a proto jsou neodmyslitelně
spojené se vzpomínkami na dětství
už několika generací. Mezi nejstarší
příchutě patří jablko a malina, ale
dnes už můžete ochutnat ZON
energy drink, tonic, oranž, colu,
multivitamin, limetku, citron,
bylinkovou lagunu, bezovou,
zázvorovou nebo třeba medovou
ZONku.

Historie
a současnost ZONky
Se začátky výroby nealkoholických sycených nápojů v Třebíči je

spojený Ferdinand Kubeš, který v roce
1879 vyrobil prvních dvacet tisíc
lahví sodových vod a limonád. V roce
1901 registroval ochrannou známku v podobě hvězdice s vlastními
iniciálami a rokem založení a v roce
1927 vznikl nový název firmy ZON
a s ním i legendární třetinkové skleněné láhve, které se používají dodnes.
Po sametové revoluci se podnik vrátil
do soukromých rukou, na rodinnou
tradici navázal vnuk zakladatele, který
pak vedení firmy předal svému synovi
a jmenovci Ing. Ferdinandu Kubešovi,
který firmu řídí stále.
Při výrobě vychází z dlouholetých
zkušeností a tradičních receptur.
V současné době zahrnuje výrobní
program na padesát druhů nealko
nápojů a sirupů. Jen málokterá česká
firma se může pochlubit více než
140 let dlouhou historií.
www.zon.cz
ZONku můžete ochutnat
na většině třebíčských kulturních akcí a festivalů nebo si ji
koupit v prodejnách potravin
na Třebíčsku. Nejširší nabídku
mají v prodejně Renta v Třebíči
v Kubišově ulici 1331.
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Most Vysočina, foto: archiv města

Foto: m-ARK 3×

Velké Meziříčí

Prozkoumejte historii
Velkého Meziříčí

Upoutá nejen z ptačí perspektivy

Jak se zrodil nápad vytvořit novou naučnou
stezku?

Starosta Alexandros Kaminaras

Vytvoření nové naučné
stezky je předposlední
etapou mnohaletého
systematického budování naučných stezek
v okolí našeho města,
na kterém úzce spolupracujeme s ekocentrem Chaloupky.

Můžete naučnou stezku krátce
představit?

Světle modrá stezka vítá návštěvníky
pod zámeckými schody v centru Velkého
Meziříčí a dále je provází po klidné
cyklostezce proti proudu řeky Oslavy
až do obce Mostiště. Odtud pokračuje
do tichého údolí Rakůvky, které v jednom
ze svých lesů ukrývá torzo středověkého
kamenného mostu. Po obejití bývalého lomu následuje výstup do kopce,
na jehož vrcholu čeká odměna v podobě
44
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vyhlídky Tři kříže, odkud je krásný výhled
na město. Závěrečná pasáž naučné
stezky provede turisty pod dálničním
mostem Vysočina, kolem zámeckého
parku a zpět do centra.

Zajímavé je i hlavní téma stezky,
které je pro Velké Meziříčí poměrně
typické…

Lze říci, že Velké Meziříčí je městem
mostů. Je tomu tak nejenom kvůli dvěma
řekám, které městem protékají a propisují
se do jeho názvu, ale také díky terénnímu
reliéfu velkomeziříčské kotliny, kterou
bylo třeba s příbytkem různých druhů
dopravy překlenovat. V současnosti je
ve Velkém Meziříčí a nejbližším okolí 42
mostů a lávek. Některé z nich lze objevovat právě skrze novou naučnou stezku.

Kromě mostu, který je se svou výškou
77, 5 metru nejvyšším mostem dálnice
D1, městu vévodí renesanční zámek, ale
Meziříčí má i další dominanty. Na náměstí se na první pohled vyjímá kostel
sv. Mikuláše, jehož 64metrová věž je
přístupná jako vyhlídka. Když po 153
schodech vystoupáte, mimo jiného se
dozvíte, že věž se chlubí největším prosvětleným ciferníkem ve střední Evropě
a od roku 2021 tady lákají na několik
novinek. Mezi ně patří poutavá výstava
o věži samotné, ale také o mnoha
jiných zajímavostech z historie Velkého
Meziříčí. Na své si přijdou také děti,
které budou v rámci interaktivní hry
řešit záhadu prvního hodináře, kterou
vymysleli místní skauti.
V historickém centru návštěvníky
zaujme renesanční radnice se sgrafitovou výzdobou. Zasedací místnost zdobí
téměř 600 let starý gotický dřevěný
strop ze zbořené hospody U Bílého
anděla. Za zhlédnutí stojí také dům

načerpat spoustu zajímavostí o místech, přes která vede, ale mají také
možnost zacvičit si. A to díky lavičkám
umístěným u infopanelů, kde obrázky
popisují, jak se správně protáhnout.

Plánujete další novinky, které zatraktivní návštěvu Velkého Meziříčí,
a pokud ano, můžete prozradit jaké?

Letos plánujeme síť naučných stezek
obohatit o zájmové body s QR kódy,
zřízením koupacích a odpočinkových
míst včetně dalších návodů pro cvičení.
Chceme vydat publikaci mapující celý
tento projekt. Také projektujeme rekonstrukci vyhlídkového místa Tři kříže,
kudy kdysi procházela velmi známá
poutní cesta ke kostelu Nanebevzetí
Panny Marie v Netíně. Tu v 70. letech
20. století přetnula dálnice a její trasa
musela být pozměněna.

Viadukt u Velkého Meziříčí, foto: m-ARK

Velké Meziříčí leží na soutoku dvou řek, řidiči projíždějící po dálnici
D1 ho při své cestě mají z dálničního mostu jako na dlani. Udělejte
si chvilku a zastavte se v centru města. Čekají na vás historické
památky, zámek s muzeem, částečně dochovaná židovská čtvrť
a nad městem rozhledna na Fajtově kopci. Jednou z turistických
novinek je od roku 2021 naučná stezka podél řeky Oslavy. Cyklisty, pěší, ale také maminky s kočárky zve sám starosta Velkého
Meziříčí Alexandros Kaminaras.

Zajímavostí je, že inspirací pro stezku
byl tzv. bootcamp, můžete vysvětlit,
o co se jedná?
Stezka je výjimečná tím, že na jejich
šestnácti stanovištích mohou turisté

Naučná stezka údolím řeky Oslavy

Synagoga, foto: archiv města

Obecník se zachovalými sgrafity, bývalé
Luteránské gymnázium nebo židovská
čtvrť, kde se dochovalo 63 původních
domů včetně dvou synagog a hřbitova
s 1306 náhrobními kameny.
Nad městem, na Fajtově kopci se
od roku 2015 tyčí železná rozhledna, která svým tvarem připomíná
šroubovici DNA. Je 36 metrů vysoká,
v noci je zajímavě osvětlená a každý ze
175 schodů patří dárci, který na stavbu
rozhledny podle návrhu uznávaného
architekta Václava Hlaváčka přispěl.
V zimě pak Fajtův kopec slouží lyžařům,
kteří mohou vybírat ze tří sjezdovek –
hlavní, tréninkové a dětské.

Údolím Oslavy a Balinky
po šesti stezkách

Okolí Velkého Meziříčí je krajem říčních
údolí, která vás překvapí v každém ročním období a stejně tak vám poskytnou
krásné zážitky a souznění s přírodou,
ať už se po cestách vydáte pěšky nebo

Rozhledna na Fajtově kopci

na kole, na jaře, v létě nebo na podzim.
Samostatná šestá světle modrá
stezka Údolím Oslavy rozšířila nabídku
původních stezek pro dospělé i děti.
Vybírat můžete z okruhu Nesměřským
údolím (žlutě značená 16kilometrová
trasa) po proudu řeky Oslavy, propojení
Balinského a Nesměřského údolí (fialově značená 7kilometrová trasa) nebo
Okruhu Balinským údolím (zeleně značená 15kilometrová trasa). Pro rodiny
s dětmi jsou vhodné další dvě vyčleněné části tras Balinským a Nesměřským
údolím s interaktivními prvky. Červená
stezka měří pět kilometrů a po cestě
poznáte rozmanitost místní přírody.
Modrou, tříkilometrovou stezkou
budete putovat světem bezobratlých.
Přehled všech stezek, konkrétní značení
s tipy kde zaparkovat auto a kde trasu
začít, najdete na turistickém portále
www.turistikavm.cz – Výlety do okolí –
Cyklostezky a naučné stezky.

www.velkemezirici.cz
www.turistikavm.cz
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RODINA KODETŮ
otevírá ve Velkém
Meziříčí muzeum

Foto: Jelínkova vila

Hotel a minipivovar Jelínkova vila se nachází v centru Velkého Meziříčí. Na místě, kde
kdysi dávno stával mlýn a později secesní
vila továrníka Karla Jelínka, dnes najdete
romantický hotel s historickými pokoji,
relaxační zónou s bazénem a saunou, školicími sály a útulnou rybí restaurací, ve které
dosud tiše klape mlýnské kolo. Ryby tu
uchovávají živé v průtočné říční vodě, což
zaručuje jejich absolutní čerstvost. Kombinace až 11 druhů ryb a unikátního způsobu
jejich uchovávání je v naší zemi naprosto
ojedinělá. K rybím specialitám si navíc
můžete dopřát nefiltrované a nepasterizované pivo Harrach, které se přímo zde
vaří a už 17 let sbírá ocenění v prestižních
pivních soutěžích. Tak nechte každodenní
starosti za hlavou a přijeďte si odpočinout
do Jelínkovy vily, budovy prosycené historií
a jemnou sladovou vůní piva Harrach...

www.jelinkovavila.cz
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Nejen v období renesance existovaly umělecké
rody, ve kterých se
z generace na generaci
dědil talent a tajemství
řemesla. I dnes se dají
podobné případy najít
a výmluvným příkladem je rodina Kodetů.
Ve Velkém Meziříčí
vzniká nové muzeum,
kde budou k vidění díla
malíře Kristiana Kodeta,
ale také jeho otce Jana
Jan Kodet, sedící torzo
a dědečka Emanuela,
kteří byli sochaři.
Muzeum bude sídlit v budově někdejšího
luteránského gymnázia a své brány otevře
v květnu 2022. Prozatím bude k vidění první část muzea v přízemí se stálou sbírkou
sochařské pozůstalosti Emanuela a Jana
Kodetových a s obrazy Kristiana Kodeta.
Rodinu Kodetů prostory bývalého luteránského gymnázia nadchly v roce 2019
natolik, že budovu o rok později zakoupili
a od té doby probíhá nákladná renovace
této kulturní památky, která se postupně
mění na jeden z atraktivních návštěvnických cílů centra Velkého Meziříčí.
Emanuel Kodet, mohyla Jana Žižky

Velké Meziříčí

Foto: Muzeum Velké Meziříčí 3×

Kristian Kodet, Snění, foto: Dagmar Pavlíková 3×

Jelínkova
vila

Muzeum

Velké Meziříčí
Zámek i muzeum v jednom

Zámek vypínající se nad Velkým Meziříčím shlíží na město pod
ním od 13. století. Od roku 1948 v něm sídlí regionální muzeum,
a tak má příchozí možnost navštívit nejen zámecké salony s instalací původního zámeckého mobiliáře, ale i expozice muzea,
které prezentují regionální sbírky shromažďované od roku 1893.
Interiéry prvního patra prošly v roce
2021 zásadní změnou. Byla obnovena
výmalba některých salonů, zámecký
mobiliář byl doplněn o zrestaurované
kusy a novou posloupnost dostala
i galerie předků. Expozice vznikla
ve spolupráci s hraběcí rodinou Podstatzkých-Lichtensteinů, která v roce
1995 zámek restituovala. V salonech
tak na návštěvníky čeká hned několik
zajímavostí z rodinného dědictví, jako je
například smuteční náhrdelník císařovny
Marie Terezie nebo velkokříž s řádovou
hvězdou papežského Řádu sv. Silvestra,
který byl v roce 1929 udělen hraběti
Františku Harrachovi. Jeho zásluhou
se do Velkého Meziříčí dostal i další ze
zajímavých exponátů, který je vystaven
v expozici sarajevského atentátu. Jako
pobočník následníka trůnu Františka
Ferdinada d´Este se účastnil v roce 1914
manévrů v Sarajevu. Odtud pak přivezl
vzácnou relikvii, batistový kapesník
s krví následníka, který nechal vsadit
mezi dvě skleněné desky.
Historií sarajevského atentátu se návštěvník rozloučí s prvním patrem zámku
a ocitne se v prostorách vstupního
vestibulu druhého patra. I ten v roce 2021
doznal velké proměny. On a přiléhající

kem a zhotoveného v roce 1913 pražským
družstvem Artěl. Od albitu k žule je název
výstavy, která představuje mineralogickou
sbírku muzea.
Návštěvu zámecké budovy můžete
zakončit prohlídkou unikátní freskové výzdoby v přízemí zámku, pocházející z 20. let
14. století. Největší z nich je inspirována
životem a smrtí sv. Markéty, doplněná latinským textem. V přízemí se také nachází
výstavní sál muzea, ve kterém se střídají
různé tematické výstavy.
Muzeum se každoročně účastní Festivalu muzejních nocí, pořádá první víkend
v měsíci září historické slavnosti. Obě dvě
akce jsou hojně navštěvované, inspirací
pro jejich programovou náplň je nejen historie zámku, ale i dějiny Velkého Meziříčí.

Foto: m-ARK

prostory byly též nově zařízeny ze sbírek
rodiny Podstatzkých-Lichtensteinů.
Nepochybně zaujme galerie rytířů
Řádu Zlatého rouna, ze soustředěných
portrétů je nejvýznamnější zobrazenou
osobou císař Karel IV., který byl korunován v roce 1712. Z vestibulu lze vstoupit
do expozice představující sbírku militarií,
kde jsou zastoupeny jak chladné, tak
i palné zbraně nebo plátová zbroj
z období třicetileté války. Do orientu
se návštěvníci mohou přenést v přilehlém salonku a obdivovat precizní práci
japonských nebo čínských mistrů. Jsou
zde vystaveny drobné lakové předměty,
čínské sošky nebo paravány vyšívané
hedvábím.
A jak již bylo v úvodu řečeno, zámek
a muzeum v jednom. Právě v prostorách
druhého patra je titulek naplněn. Z vestibulu zařízeného zámeckým mobiliářem
je možno se také dostat do muzejní expozice, kde je umístěna výstava Ve znamení sedmi per, která mapuje dějiny
města pod zámkem. Je zde představeno
šest století historie Velkého Meziříčí
od získání městských práv v roce 1408.
Ve dvou navazujících pokojích je možno
obdivovat sbírku kubistického nábytku,
navrženého architektem Pavlem Janá-

Foto: m-ARK

Muzeum Velké Meziříčí
Zámecké schody 1200/4
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 522 773, 778 777 169
muzeumvm@muzeumvm.cz
www.muzeumvm.cz
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Vírská přehrada

Muzeum veteránů

Historii města zrcadlí jeho centrum

Na dolní straně bystřického náměstí stojí farní kostel sv.
Vavřince, jehož vznik se datuje do 13. století. Náměstí zdobí
morový sloup a kašna se sochami věrozvěstů Cyrila a Metoděje. V budově bývalé radnice z roku 1809 dnes sídlí městské
muzeum. Pokud si vyčleníte chvilku a zavítáte do něj, dozvíte
se o historickém vývoji města. Děti zabaví výstava starých
řemesel, ale také expozice školy nebo Živé ryby Vysočiny. Část
muzejního prostoru se věnuje geologii, především těžbě uranu
na Vysočině, ale také historické produkci štěpánovské slévárny
nebo mineralogické sbírce. Nově jsou návštěvníkům otevřené
tři expozice – Hospoda a byt sládka z přelomu 19. a 20. století,
Soudní místnost a Spolková místnost.

Centrum

Zubří země
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Přízvisko nad Pernštejnem získala Bystřice
v období mezi dvěma světovými válkami.
Turisty láká na park miniatur, na muzeum
veteránů značky Tatra a sportovce pak na nedaleké vírské ferraty a traily. V okolí města se
navíc rozkládá jedinečná příroda. Hluboké, až
kaňonovité údolí řeky Svratky a jejích přítoků
kontrastuje s vysokým převýšením okolních
vrcholků, které dávají krajině horský ráz.
Bystřicko, známé také jako Zubří země, je krásným koutem
čisté přírody, kterým protéká řeka Svratka. Hluboká údolí,
zříceniny hradů, vrcholky
s dalekými výhledy a klenoty pestré přírody vytváří
ten pravý poklad Ráje
Vysočiny. Ne náhodou nosí
Bystřicko už od roku 2010
titul European Destination of ExcelleNce (EDEN).
A název EDEN nese i bývalý statek Mittrowských,
dnešní centrum zábavy
a poznání na okraji města,
kde se s rodinou zabavíte
na celý den.

Vyplavte adrenalin
na ferratách nebo trailech

Bystřice nad Pernštejnem,
foto: archiv města

Bystřice má jedinečný park miniatur

V bystřické části Lužánky kolem místního potůčku v posledních
letech vzniká celoročně volně přístupný Bystřický park miniatur. Je
originální hned z několika důvodů. Miniatury neodráží dnešní podobu památek, ale období jejich největšího rozkvětu ve 14. a 15. století. Navíc nejsou vyrobeny z plastu a zdobí tamější volnou krajinu.
Repliky, kterých je dnes zhruba dvacítka, začal před třemi lety
tvořit modelář Zdeněk Brachtl. Své modely v měřítku 1:50 zpevňuje
železem a jejich současnou podobu mohou návštěvníci vidět na fotografiích na doprovodné tabuli nebo v reálu při výletech v okolí.
Kromě hradu Čepička u Tišnova můžete spatřit klášter Porta Coeli,
hrady Skály, Zubštejn, Pernštejn, Dalečín, Aueršperk nebo Pyšolec.
V těsném sousedství parku se rozkládá Pohádková alej s dřevěnými postavami jako například čertem, bílou paní, hastrmanem nebo
princeznou. Na druhou stranu aleje navazuje dětský lanový park,
který hlavně malým výletníkům zábavnou formou usnadňuje
zdolání kopce Lužánky.

Necelých deset kilometrů od Bystřice nad Pernštejnem
leží obec Vír, známá především přehradou, které propůjčila
jméno. K západnímu cípu Vírské přehrady se z centra Bystřice dostanete na kole zhruba 14kilometrovou trasou přes
Žďánice, Karasín, nad kterým se tyčí rozhledna, Vítochov, kde
mají romantický kamenný kostela sv. Michaela archanděla,
Písečné a Dalečín. Přímo ve Víru na Rossiho skále se můžete
pokochat výhledem na okolní přírodu z plošiny, ze které uvidíte
Vír a soutok Svratky s Bystřicí. Na vrchol se dá dostat po vyznačené a upravené stezce. Díky odlesnění se stala Rossiho
skála znovuobjevenou dominantou obce. Výstup na vyhlídku
začíná na hotelovém parkovišti a připravte se na sice krátkou,
ale náročnější túru.
Vír má kromě přehrady ještě jeden unikát. Vznikla tady totiž
Ferratová stezka, která nabízí zážitkové lezení pro celou
rodinu. Tři vírské ferraty – na Velké věži, na Jezerní stěně a nejnovější Horní vyhlídka vznikly díky podpoře města Bystřice nad
Pernštejnem a obce Vír v realizaci zapsaného spolku Ledová
stěna Vír a jsou spojené do jednoho značeného turistického
okruhu. Celý okruh měří takřka tři kilometry, má převýšení
180 metrů a klidným tempem vám zabere necelé dvě hodiny.
Nejnižší bod – 390 metrů je u chaty Krabička, nejvýše vystoupáte nad Horní vyhlídkou do 515 metrů. Podrobný popis ferrat
a mapku okruhu najdete na webu www.ledovastenavir.cz.
Pohyb na zajištěných cestách ve Víru je na vlastní nebezpečí a jen s patřičnou výbavou – minimálně byste se měli

vybavit ferratovým setem a přilbou – to vše si můžete zapůjčit
v půjčovně přímo pod skálou. Parkovat se dá podél silnice
naproti Ledové stěně.
V zimě tu lze zkusit i ledolezení. Ledová stěna je nejvyšším ledopádem v České republice a vůbec nejvyšším uměle vytvořeným
ledovým útvarem v Evropě. Výška skal je cca 45 metrů, délka
jednotlivých lezeckých cest se pohybuje v rozmezí 15–25 metrů.
Bikeři zase ocení vírské traily. Novější a stále vznikající bikový
region v údolí řeky Svratky osloví svými terény především milovníky přírodních trailů, které doplňují upravené kopané úseky. Projet si můžete Havlův trail, Klubačice, Zubštejn a nejnovější Sokolí
trail – s náročností lehká až středně obtížná a délkou od 0,72 km
po 3,7 km a sjezdem 100–254 metrů. Více na www.trailyvir.cz.

TIP NA VÝLET
Zhruba 13 km od Bystřice nedaleko obce Zvole nad
Pernštejnem leží jeden z největších přírodních zábavních
areálů v České republice – Šikland. V areálu na vás čeká
celodenní program ve westernovém městečku, relax
na koupališti, zvířátka v zooparku a spousta dalších zážitků na připravených atrakcích. Mladí návštěvníci, muži
a tatínkové zase ocení motosport a military oﬀroad areál.
Ten nabízí adrenalinové sportovní zážitky všem příznivcům motorek, terénních aut, bojových vozidel i bojových
sportů, jako je například paintball. www.sikland.cz

www.bystricenp.cz

Za tatrovkami do muzea veteránů

Od května do září, v jiných termínech po telefonické domluvě, můžete zavítat do bystřického muzea veteránů. V budově bývalého
lihovaru si můžete prohlédnout veterány, šlapací autíčka, hračky
a tematické doplňky pro malé i velké automobilisty. Vznikl tady
i malý koutek Járy Cimrmana. Majitelem muzea a především automobilů, které jezdí po srazech a výstavách historických vozidel,
je František Prosecký – milovník značky TATRA a hlavně nadšenec
a dlouholetý sběratel.

Park miniatur, foto: archiv města
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Rossiho vyhlídka, foto: archiv města 5×
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Ráj zábavy
a poznání
pro celou rodinu

CENTRUM EDEN
Statek Mitrovských na okraji Bystřice nad
Pernštejnem se v roce 2015 proměnil v Centrum
Eden. Dnes tady nabízí tolik aktivit, že vám tu
celý den uteče, ani nebudete vědět jak. Rodiče
si odpočinou u kávy a domácí buchty ve mlýně
nebo v pivnici u piva, děti se zase dlouhé hodiny zabaví v expozicích a hernách.

VÁM SPLNÍ KAŽDÉ PŘÁNÍ
Foto: Ala hotel

Nebojte se říct svá přání nahlas, jsme tu pro vás.
To je motto hotelu rodinného charakteru v Bystřici nad Pernštejnem. Hosty potěší industriální
nadčasový design pokojů, prvotřídní snídaně,
kvalitní káva, tělocvična, masérna a především
zbrusu nové wellness.
Hotel, který leží na okraji hranic Vysočiny a v blízkosti jednoho z nejkrásnějších hradů Česka s 15 nadstandardně vybavenými dvoulůžkovými pokoji, se otevřel v roce 2018.
Svým stylem a umístěním vyhovujeme hlavně těm, kteří
hledají ubytování za účelem pracovní cesty, ale komfortní
útočiště tady najdou také třeba sportovci.
Dle slov majitele Bohumila Kobzy je hotel ideálním místem pro
lidi, kteří projeli svět a hledají klid. Ke každému hostovi tady
přistupují individuálně tak, aby se cítil příjemně a rád se vracel.

Relaxujte v novém wellness

V roce 2021 v hotelu vybudovali tělocvičnu, masérnu, ale především otevřeli nové wellness. Ve veřejné části na vás čeká vířivka, finská, infra a parní sauna, ochlazovací část s bazénkem,
vědrem nebo sprchou a prostorná relaxační místnost.
Pokud byste chtěli soukromí, využít můžete privátní wellness
s velkým relaxačním lůžkem, vířivkou a finskou nebo bio
saunou.

Šlápněte do pedálů
nebo nazujte lyžáky

Hotel s prostornou kolárnou leží nedaleko jedné z cyklostezek,
a tak můžete po vydatné a chutné snídani nasednout na kolo
a vydat se za krásami Bystřicka. Pokud si kolo nepřivezete,
nevadí, v hotelu vám zařídí půjčení kola nebo také elektrokola.
V zimě je v okolí mnoho běžkařských tratí, nedaleko sjezdovka
na Harusově kopci a poblíž
hotelu zimní stadion, a tak si
tady přijdou na své jak milovníci aktivního sportu, tak
příznivci dlouhých zimních
procházek i malí sáňkaři.
Pokud plánujete na Vysočině
strávit nějaký čas a využít ho
také k relaxaci, Ala hotel vám
nabízí perfektní zázemí.
Ala hotel****
K Ochozi 1405
Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Recepce tel.: 777 980 340
Ředitel tel.: 777 801 849
e-mail: info@alahotel.cz
www.alahotel.cz
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Po celou dobu pobytu je hostům
k dispozici kvalitní zrnková káva
z hotelového kávovaru. Praktické
jsou i vouchery na taxi, díky kterým se můžete zdarma dopravit
do restaurace na večeři.

V horácké vesnici si vyzkoušíte lidová řemesla a ukázky ze
života doplňuje Panské bydlení. Naši praprarodiče se zabývali
také zemědělstvím, na které v Edenu navazují. Pěstují brambory, obilí, zeleninu a chovají tu hospodářská zvířata. Od jara
2022 především děti nadchne rozšířený zookoutek, kde
mohou vidět domácí a lesní zvířata. V Jezdeckém areálu Eden
můžete ustájit svého koně a využít kompletní servis anebo
se jen přijet podívat na závody a akce v hlavní roli s těmito
spanilými zvířaty.
Maminky ocení nákup domácích vajec nebo brambor a na
tatínky čeká v tamější pivnici pivo z místního Pivovaru Mittrovsky. Rodiny s dětmi si užijí jedinečnou interaktivní expozici
Příběh půdy a příznivci souznění s přírodou mohou zavítat
do Ekopavilonu. Výborný oběd z kvalitních lokálních surovin
na vás čeká ve dvou restauracích a odpočinout si můžete
v relaxačních zónách.

Navštivte slavnosti
nebo si v Edenu
řekněte své ano

V sezóně i mimo ni v centru
organizují nejrůznějších akce. Pořádají Slavnosti sklizně, Slavnosti
brambor nebo Hubertovu jízdu.
Pokud chcete mít Centrum Eden
jen pro sebe, můžete využít nabídku soukromých akcí. Budoucí
novomanžele by mohla zaujmout
romantická svatba v prostředí
historického statku nebo obřad
v zámeckých prostorách panského bydlení. Stylové zázemí
a kompletní servis včetně jídla,
pití a obsluhy tady zajistí pro
oslavy, teambuildingy, semináře
a další akce – přímo podle vašich představ a na míru. To vše
a ještě mnohem více nabízí Centrum Eden. Přesvědčte se sami.

VŠETE

SI MŮŽE
,
, OČICHAT
OHMATAT
T
E
Š
VYZKOU
.
A VYFOTIT

Foto: Centrum Eden

Ve wellness hotelu Ala****

centrumeden.cz
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Vysočina zvedá hladinu
adrenalinu v krvi

Staňte se kormidelníkem nebo háčkem

Chtěli byste si i s dětmi užít dobrodružnou plavbu lodí po řece
Sázavě a sjíždět peřeje? Můžete, přímo na Stvořidlech nebo
v Ledči nad Sázavou si půjčíte loď a proměníte se ve vodáky.
K dispozici jsou dětská plavidla, kánoe, rafty, vše s veškerým
vybavením. Když už se poplavíte, nezapomeňte prozkoumat
slavnou skautskou Sluneční zátoku u Ledče nad Sázavou, kde
žili své příběhy Foglarovi Hoši od Bobří řeky.
Peřeje, v tomto případě nesjízdné, na vás čekají také v údolí
Doubravy. Poutavý výlet z Chotěboře na Havlíčkobrodsku
vede kolem vyhlídkových skalisek Koukalky do hlubokého
a skalnatého údolí řeky Doubravy.

Možná ji takovou neznáte, ale při návštěvě
správných míst ji můžete v tomto duchu
zažít. Obvykle je Vysočina krajem túr,
běžeckého lyžování a cyklovýletů, ale
může být také pořádně adrenalinová…

Drátenická skála, foto: m-ARK
Pumptrack Jihlava

Horolezci, horolezkyně, horolezčata

Vysočina má co nabídnout i lidem, kteří rádi obují lezečky.
Například Drátenickou skálu ve Žďárských vrších, nazývanou
často také jako Dráteničky nebo Drátník, tvoří několik věží
a na všech jsou lezecké cesty. Lézt se dá ale i na dalších skalách
Žďárských vrchů – jejich přehled najdete na webu Českého
horolezeckého svazu, kde uvádí přesné podmínky.
Pomyslnou hranici mezi tradičním sportovním lezením a náročnými pěšími túrami tvoří tzv. ferraty. Rovnou tři najdete v obci
Vír nedaleko Bystřice nad Pernštejnem. Velká věž, Jezerní stěna
a nejnovější Horní vyhlídka jsou spojené do jednoho značeného turistického okruhu o délce tří kilometrů. Podrobný popis
ferrat a mapku okruhu najdete na webu www.ledovastenavir.cz.
V zimě tu lze zkusit i ledolezení. Ledová stěna je nejvyšším ledopádem v České republice a vůbec nejvyšším uměle vytvořeným
ledovým útvarem v Evropě.

posledních let je pumptrack, na kterém můžete testovat svou
obratnost nejen na kole, ale také na koloběžce nebo in-linech.
Najdete ho v novoměstské Cyklo aréně Vysočina, další například v Bystřici nad Pernštejnem, Havlíčkově Brodě a největší
v Česku mají v Jihlavě, v lokalitě Český mlýn. Je unikátní nejen
délkou, ale také zrcadlovou dráhou vhodnou pro poměřování
sil dvojic.
Kolo můžete vyměnit za horskou káru nebo terénní koloběžku a na sjezdovce Kadlečák u Světlé nad Sázavou si sjet
380 metrů dlouhou sjezdovku. Do kopce šlapat nemusíte,
vytáhne vás vlek.

Od zámku s balónem do oblak

Adrenalinové vodní sporty

Pěší túry divokým terénem, sjíždění řeky, lezení po skalách,
létání v oblacích, vodní sporty nebo adrenalinové sjíždění tras
na horských kolech, to všechno můžete zažít na Vysočině.
Následující tipy vám přiblíží, kde začít, abyste do žil vyplavili
potřebné množství adrenalinu a odvezli si moře nezapomenutelných zážitků.

Vysočina je jako stvořená pro let balónem. Proto vyměňte
pevnou půdu pod nohama za oblaka a získejte obrazný i reálný
nadhled. S odbornými instruktory si můžete zkusit výcvikový
let nebo rovnou vyrazit s mistrem republiky závodním balónem
na adrenalinový let. S lety je spojený Balónový zámek v Radešíně na Žďársku, který je sídlem balónového centra a odkud se
také ve většině případů startuje.

Malí i velcí fanoušci vodních sportů nepohrdnou jachtingem,
windsurfingem, kittingem nebo paddleboardingem. To vše si
můžete na Vysočině vyzkoušet. Centrem vodních sportů je
rybník Velké Dářko. Plocha 206 hektarů se rozprostírá na půli
cesty mezi Žďárem nad Sázavou a Ždírcem nad Doubravou.
Na paddleboardu můžete vyjet také na rybník Pilák u Žďáru
nad Sázavou nebo na městských rybnících v srdci Telče. Vodní
lyže si na Vysočině vyzkoušíte na rybníku v Kostelci nedaleko
Jihlavy. Vodní radovánky vás čekají také na Dalešické přehradě na Třebíčsku. Tady si můžete mimo jiného obout speciální
boty a otestovat tzv. flyboarding nebo-li létání nad vodou.
Wakeboarding zase vyzkoušíte na rybníku Borovina.

Ostrými zatáčkami nebo šupem dolů

52

magazín LOOK AT IT

Ferraty v obci Vír, foto: m-ARK
Ledová stěna, foto: ADREX

V posledních letech se stále oblíbenější sportovní aktivitou
stávají sjezdy singletracků. Od těch pro děti až po ty skutečně
náročné najdete v Cyklo aréně Vysočina v Novém Městě
na Moravě víc než 30 km. Mají pět úrovní obtížnosti, jeden je
i pro vozíčkáře a ten nejnáročnější je imitací trati světového
poháru. Bikový region se rozvíjí také v údolí řeky Svratky
v obci Vír. Terénem oslovuje milovníky přírodních trailů, které
doplňují upravené kopané úseky. Singletrailový areál se třemi
úseky mají od roku 2020 i v Telči. Další oblíbenou disciplínou

Foto: archiv Vysočina Tourism
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Objevte krásy nenápadného,
ale poetického

HOTEL SKI

Jimramova

Vysočina Aréna

Foto: Městys Jimramov 3×

Komfortní zázemí pro rodinné
dovolené nebo firemní akce

Jimramov se ukrývá v hlubokém údolí na soutoku řeky Svratky
a Fryšávky, leží na hranici Čech a Moravy a jeho počátky se datují
do poloviny 13. století. Když si vyčleníte celý den na jeho návštěvu a okolí, určitě vás nezklame.

Zarelaxujte ve wellness

Pokud se vydáte za sporty, vhod vám
přijde odpočinek ve wellness. Využít
můžete bazén s masážními tryskami
a protiproudem, ze kterého budete mít
krásný výhled do okolních lesů, whirlpool nebo Kneippův chodník. Prohřát
se můžete v saunovém světě s finskou
a parní saunou, ale také tepidariem
a soláriem. Bolavým zádům uleví masáž a k dispozici je také solárium a ze
sportovního vyžití dva tenisové kurty.

Firemní akce
se sportovním vyžitím

www.hotelski.cz
Vysočina Aréna, foto: Hotel Ski

V prostorách hotelu je kongresový sál
s kapacitou až 210 míst, který se hodí

pro pořádání firemních akcí, kongresů
a workshopů, na které odpoledne navážou teambuildingové sportovní aktivity v okolí, jako například lukostřelba,
kolečkové lyže, pumptrack a biatlon.
Prostory jsou také ideální pro organizování svateb nebo oslav narozenin,
kterou tady rádi připraví i pro nejmenší
hosty.

54

magazín LOOK AT IT

Jimramov se pyšní celou řadou významných rodáků, o kterých se mohou návštěvníci vše podstatné dozvědět v Síni
rodáků – v budově bývalé katolické
školy u sv. Jana hned na náměstí. Narodil
se tady Jan Karafiát, autor slavných
Broučků, a jeho dům návštěvníci najdou
pod č. 10. Příběhy hmyzu s lucerničkami
na náměstí od roku 2011 připomíná
socha broučka od řezbáře Josefa Urbana.
Centrum městyse tvoří městská památková zóna s domy s citlivě opravenými
fasádami. Modrý domek na kamenné
podezdívce v kopečku nedaleko soutoku
řek by pak mohl vyprávět o bratrech
Mrštících, kteří se tu narodili, a známý
je i Matěj Josef Sychra, obrozenecký
spisovatel. Jimramov má také zámek
s anglickým parkem nazývaným Bludník,
který je na rozdíl od památky přístupný.
A vynechat byste neměli ani filmová
místa. Například v Četnických humoreskách se objevil průchod mezi areálem
kostela a hřbitovem a ideální prvorepublikové zákulisí zase představuje stará
škola se schody k náměstí.

řeky Fryšávky. Zpátky se můžete vrátit
po červené turistické značce směrem
na Nový Jimramov a zastavit se u lesní
studánky. Dále po červené za Novým
Jimramovem doputujete až ke zřícenině
hradu Skály, zvané také Štarkov.
Na své si v okolí Jimramova přijdou
i příznivci technických památek. V údolí
potoka Fryšávky, západně od městyse,
se nachází unikátní objekt tírny a sušárny lnu a v nedaleké obci Trhonice leží
vodní mlýn s pilou z počátku 16. století,
který majitelé velmi zdařile obnovují.
Po dohodě je možné ho navštívit a prostřednictvím malé expozice řemeslných
nástrojů a běžného domácího vybavení
našich prababiček se vrátit do období
našich prapředků.

Trhonický mlýn

www.jimramov.cz
Socha broučka, foto: m-ARK
Foto: Městys Jimramov

Zvažujete, kde na Vysočině s rodinou strávit jarní, letní nebo
podzimní dovolenou? Pak Hotel Ski v novoměstské Vysočina
Aréně může být správnou volbou. Během letních prázdnin mají
v hotelu animační program pro děti zdarma, programy připravují
i pro dospělé.
Hotel nabízí komfortní ubytování s celkovou kapacitou 173 lůžek, restauraci,
ale také wellness centrum. Můžete volit
mezi pokoji Standard v původní části hotelu, Superior v nové části objektu nebo
Deluxe ve 3. až 6. patře hotelu, z nichž
většina má balkon a výhled na Vysočina
Arénu. Kuchyně hotelové restaurace nabízí každý den výborné české speciality.
Pokud plánujete dovolenou s dětmi,
určitě rádi v průběhu letních prázdnin
využijete animační program s venkovními aktivitami, který je zdarma. Je
vhodný pro děti věku 4 až 14 let. Zapojit
se mohou i dospělí a absolvovat ranní
lekce jógy, odpoledne aquaerobik a také
hodinové výlety do okolí.

Rodný dům bratří Mrštíků

Přírodní krásy
a technické památky

Také okolí Jimramova skýtá mnoho
nevšedních zážitků. Z centra po modré turistické značce se můžete vydat
na vrchol Prosíčka. Ze skály, která je
rozpoznatelná umístěným dřevěným
křížem, je nádherný výhled do údolí
magazín LOOK AT IT
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VYSTAVĚL NA VYSOČINĚ VELKOLEPÉ DĚDICTVÍ
Letos tomu je 300 let od vysvěcení kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou
a příští rok si budeme připomínat 300. výročí úmrtí mistra architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela,
představitele slohu zvaného barokní gotika. Vysočina má v případě bohatého odkazu Santiniho jednu
velkou přidanou hodnotu – celá čtvrtina Santiniho staveb se nachází právě v našem kraji.

56

magazín LOOK AT IT

Středobodem odkazu geniálního architekta je jistě Žďár nad
Sázavou. S jeho životem i dobou se
seznámíte v interaktivním Muzeu
nové generace v areálu žďárského
zámku, v prostorách někdejšího
cisterciáckého kláštera. Tady Santiniho působení na Žďársku začalo,
když ho do svých služeb povolal
opat Václav Vejmluva, aby se stavitel podílel na úpravách kláštera,
baziliky Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Mikuláše. Z jeho práce se ale
moc nezachovalo. Po požáru v roce
1784 byl klášter zrušen a později
panství koupil hrabě Josef Vratislav
Mitrovic.
Ještě než zavítáte na Zelenou horu,
neměli byste minout Dolní hřbitov.
Opat Vejmluva se ve svém čase
obával morové epidemie, a tak zadal
Žďár nad Sázavou, Dolní hřbitov, foto: m-ARK

Santini

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, foto: Chris Borg

Putujte za díly
mistra Santiniho

Foto: Chris Borg

Je známo, že Santini ve svých
projektech geniálně spojoval
znalosti matematiky, geometrie,
numerologie a zapojoval katolické
symboly. Za 23 let velmi aktivního
projektantského působení navrhl
téměř stovku sakrálních, palácových i hospodářských staveb
a vytvářel prostory s úžasnou
akustikou i mimořádně světelnou
charakteristikou. Co už se ví méně,
že to všechno dokázal s vrozeným
handicapem – byl na část těla ochrnutý a chromý, což mu bránilo jít
ve šlépějích svého otce kameníka.

Pokud máte čas a chcete si více
vychutnat genia loci, vydejte
se na procházku po naučné
stezce Okolo Zelené hory. Zhruba
4,5 kilometru dlouhý, okruh kolem
Konventského a Bránského rybníka vás zavede ke všem důležitým
pamětihodnostem v okolí.

Santinimu stavbu hřbitova. Nakonec
se tragédie nekonala, a tak se hřbitov
využíval k běžným pohřbům. Jeho
architektura má ale od všednosti
daleko. Původně měl tři kaple uspořádané do trojúhelníku jako odkaz
k Nejsvětější Trojici. Půdorys kostela
by měl představovat lidskou lebku.
Dohromady jde o kabalistický symbol
úplnosti, vítězství života nad smrtí.
Celoživotní zkušenosti Santini vložil
do poutního kostela zasvěceného
svatému Janu Nepomuckému.
V jeho architektuře se odráží hra
symbolů, která dodnes nepřestává
fascinovat. Santini využil symboliku
čísla pět – pěticípé hvězdy, která
se údajně zjevila na hladině Vltavy
v místě, kde bylo tělo Jana Nepomuckého vhozeno do vody. Půdorys
kostela má tvar pěticípé hvězdy,
kostel má pět východů, pět oltářních
výklenků, dvakrát pět kaplí kolem
centrálního prostoru a na hlavním
oltáři je pět hvězd a pět andělů. Ne
náhodou památka figuruje na Seznamu světového dědictví UNESCO.
Kostel samotný prošel v posledních
letech významnou rekonstrukcí
a stojí za to vidět ho v novém hávu.
Další úpravy ambitu budou pokračovat.
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Zámek Žďár nad Sázavou
VYDEJTE SE PO SANTINIHO STOPÁCH

Že se dají stovky let historie výborně skloubit s moderním
pojetím současného světa, dokazuje Zámek Žďár nad Sázavou.
Komplex zámku a kláštera nese otisk slavného barokního
architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše

Nejen slavného architekta, ale také cisterciáky a jejich dobu připomíná interaktivní
expozice Muzea nové generace, které je
stejně jako samotný zámek otevřené celoročně. Barokní zámek a jeho okolí nabízí
tolik zážitků, že tu musíte strávit alespoň
celý víkend a ubytovat se můžete přímo
na zámku. Vybírat můžete z několika typů
zrekonstruovaných apartmánů včetně
pokojů v barokní věži.

www.zamekzdar.cz
Facebook: zamekzdar
Instagram: zamekzdar

Obce s barokními
skvosty

Kostel sv. Petra a Pavla, Bobrová

Zelená hora není zdaleka jedinou
Santiniho stavbou na Vysočině.
V Obyčtově mají kostel Navštívení Panny Marie, jehož půdorys
a hlavní loď připomínají želvu. Ta
pro křesťany představuje symbol
stálosti ve víře, věrnosti a trpělivosti. V Ostrově nad Oslavou na návsi
stojí někdejší klášterní hostinec
s půdorysem W, což je anagram
opata žďárského cisterciáckého
kláštera Václava Vejmluvy. Jedna
Kostel sv. Václava ve Zvoli, foto: m-ARK

z mála dochovaných světských barokních staveb u nás byla v restituci
vrácena předválečným majitelům,
kteří ji postupně obnovují.
Santini se podílel i na přestavbě
původně středověkého kostela sv.
Petra a Pavla v nedaleké Horní
Bobrové nebo kostela sv. Václava
ve Zvoli, který získal půdorys řeckého kříže. Všechny tyto památky
spojuje Santiniho cyklotrasa 5061.
Začíná ve Vojnově Městci a končí
po 67 kilometrech v Bystřici nad
Pernštejnem.

TOP zážitky
v zámeckém areálu

Po návštěvě Muzea nové generace
si můžete odpočinout v zámecké
kavárně a následně absolvovat některý
z prohlídkových okruhů. S barokním
malířstvím a sochařstvím zase seznamuje stálá výstava v Barokní galerii.
Navíc na zámku každý měsíc pořádají
zajímavé kulturní akce, jako je otevření
soukromých zahrad rodiny Kinských
s názvem Zahrady vyprávějí (květen),
mezinárodní festival KoresponDance
(červenec), Den venkova (září), Vánoční
trhy (prosinec), ale také vzdělávací programy a řemeslné kurzy Chytrá ruka.
Všechny informace najdete na
www.zamekzdar.cz nebo na FB
a Instragramu @zamekzdar.

SKLÁRNA

V SRDCI VYSOČINY
Jaroslav Svoboda AGS
Se skláři vyrůstal, stal se sklářským mistrem
a později se s velkou vervou pustil do navrhování
vlastních kolekcí. Po roce 1990 si Jaroslav Svoboda splnil svůj sen a v malé vesničce Karlov na Českomoravské vysočině nedaleko legendárního
rybníka Velké Dářko si otevřel vlastní sklárnu.

Obyčtov, foto: Chris Borg 3×
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Foto: Zámek Žďár nad Sázavou

Dnes se tady stále vyrábí ručně tvarované hutnické sklo, např,
svícny vázy, mísy, nejrůznější trofeje či dekorační a dárkové
předměty. To vše v různých barevných provedeních či velikostech. Významné místo zde patří individuální tvorbě autorských

originálů prof. Svobody. Pokud
chcete poznat tajemství výroby skla, využijte možnost vidět
práci sklářů zblízka. V pracovních
dnech můžete sklárnu navštívit
v dopoledních hodinách, po předchozí dohodě si můžete vlastnoručně vyrobit originální památku
na návštěvu sklárny. V galerii skla
si můžete prohlédnout a také
koupit krásné výrobky zdejších
sklářů a vaše děti si mohou
vyzkoušet malování na sklo. Nově
se také můžete ubytovat v malém
apartmánu přímo v budově
sklárny.

Foto: Jaroslav Svoboda AGS

Sklářská huť a galerie
Jaroslav Svoboda AGS
Karlov 31, 591 01 Karlov
tel.: 566 659 152, e-mail: agsvoboda@email.cz
magazín LOOK AT IT
www.ags-svoboda.cz, www.facebook.com/agsvoboda
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JE NA VYSOČINĚ DOMA

Valner Glass Production

Bomma

Sklářské
řemeslo
Nejstarší písemně doložení skláři
na Vysočině se usadili ve Vříšti
a Fryšavě již v první polovině
16. století. Sklárny vznikaly
a postupně zanikaly, ale sklářství
se u nás udrželo až do 21. století.
Dnes u nás působí sklářské firmy,
které obstojí ve světové konkurenci. Můžete se nejen k nim vypravit
na exkurzi, nahlédnout pod ruce
mistrů sklářů nebo si s dětmi zahrát hru Vysočinou za skleněnkou,
kterou připravila krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism
pro malé i velké návštěvníky.

která osvětlují prostory po celém
světě – Londýně, New Yorku nebo
na zámku ve Francii. Exkurze
ve sklárně probíhají pravidelně v úterý a ve čtvrtek od 11.00
hodin. Ze Světlé pochází například
největší láhev na víno na světě,
jejíž originál pluje na největší lodi
na světě. Dvojče lahve můžete spatřit při návštěvě sklárny, z jejíž dílny
vzešla také trofej pro Miami Open

Úspěchy současných
sklářů z Vysočiny
Na Vysočině pracují novodobí mistři skláři, kteří propojují tradiční
řemeslo s unikátním designem
a velmi úspěšně se prosazují v celosvětové konkurenci. Například
Bomma je obchodní značka
designového skla firmy Bohemia
Machine ze Světlé nad Sázavou.
Vyrábí tady především svítidla,

– jednu má doma i tenista Novak
Djoković. Sklárna každoročně
pořádá Mezinárodní sympozium
broušení skla (GCWC). Díla z ročníku 2022 jsou k vidění na putovní
výstavě Vysočinou. Během července a srpna na krajském úřadě
v Jihlavě, v září a říjnu v Horácké
galerii v Novém Městě na Moravě
a od listopadu 2022 do ledna 2023
také na Akademii ve Světlé nad
Sázavou.
Na více než dvousetletou tradici
sklárny navazuje výroba osvětlovacího skla firmy Brokis v Janštejně
na Jihlavsku. Originální kolekce navržené předními českými
i zahraničními designéry získávají
ocenění po celém světě. Sklárnu
můžete navštívit po celé léto vždy
v pátek a sobotu dopoledne v rámci akce Léto u pece a také v rámci
Dnů otevřených ateliérů (každoročně první říjnový víkend v roce).
Sklářské studio zaměřené na tradiční ruční výrobu hutního skla
sídlí od roku 2004 v Přibyslavi

GCWC Patrick Roth

na Havlíčkobrodsku. Kolektiv
řemeslníků Valner Glass Production realizuje kompletní řešení
originálních užitých předmětů
a uměleckých objektů ze skla,
zpracovaných tradičními sklářskými technikami.
S originálním přístupem přichází
také Studio Penocze založené
v roce 2011 mladými českými
výtvarnicemi Dagmar Petrovickou, Evou Novákovou a Irenou
Czepcovou. Propojují své nápady a společně tvoří samostatné
objekty, kolekce autorského skla
i designová svítidla. Ateliér v Počátkách na Pelhřimovsku můžete
navštívit po předchozí domluvě
nebo v rámci Dnů otevřených
ateliérů.

Vysočinou
za skleněnkou
Sklářská místa propojuje turistická hra Vysočinou za skleněnkou,
která baví rodiny s dětmi a nabízí
zážitky i nové poznatky. Tištěného

průvodce hrou si můžete vyzvednout ve vybraných informačních
centrech, herních a sklářských
místech a vydat se po stopách
sklářské historie do zámku, hradu,
muzea nebo galerie. Projdete se
v krajině sklářů po naučné stezce
nebo navštívíte opravdovou huť,
ve které se sklo stále vyrábí. Průvodce vám nejen poradí, kde vás
čekají zajímavé zážitky, ale také
vám prozradí, z čeho a jak se sklo
vyrábí, jaké nástroje jsou k výrobě
zapotřebí a jakými technikami se
sklo zkrášluje. Na sedmi herních místech získáte nápovědy
k otázkám z průvodce, razítko
do herního kupónu a skleněnku.
V posledním navštíveném místě
pak na vás bude čekat skleněná
odměna. A pokud posbíráte všech
sedm razítek, můžete soutěžit o deset deskových her Vysočina. Další
informace a hrací kartu k vytištění
najdete na turistickém portále
www.vysocina.eu – téma Vysočina
sklářská.

TIP NA VÝLET

Valner Glass Production, foto: Vysočina Tourism

Brokis

Sklářské řemeslo má své taje, které můžete odhalit, když nahlédnete do jeho
historie a objevíte jeho krásu spjatou s Vysočinou. Právě v našem regionu má
tradici dlouhou nejméně čtyři století a významná je i jeho současnost.
Po několikaletém úsilí se mezinárodní sklářské organizaci IGC podařilo
prosadit, aby UNESCO vyhlásilo rok 2022 Rokem skla.

GCWC Josef Dvořák

Studio Penocze

Pokud máte rádi procházky
a turistiku, pak můžete spojit
příjemné s užitečným. Sklářstvím
v kraji vás provedou naučné
stezky. Přesné trasy najdete
na turistickém portálu
www.vysocina.eu.

Studio Penocze
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Svratka

MĚSTO, KDE SE ZRODILA TRADICE
ČESKÉHO RYCHLOBRUSLENÍ

Šlakhamr

Foto: m-ARK

a objemné funkční hamerské kladivo.
Dobové bydlení posledních majitelů zútulňuje celkový technický ráz
hamerny. Návštěvníci si také mohou
prohlédnout vybrané zemědělské stroje, s nimiž pracovali naši předkové.
Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou je
přístupný sezónně. Vysočina leží v klimaticky mírném pásmu, ale počasí zde
bývá proměnlivé a mnohdy drsnější.
Proto je památka Technického muzea
v Brně přístupná od května do října.
Několikrát za tuto dobu ji muzeum oživuje. Přijíždějí kováři, kteří pracují nejen

s velkorozměrovým bucharem uvnitř, ale
také na dvorku Šlakhamru. Sjíždějí se sem
začátkem května, aby památku po zimě
otevřeli, a také začátkem srpna. Kromě
toho se zde ve spolupráci s místními
konají, pokud tomu nebrání nepříznivá
zdravotní situace, další akce, jako např.
posezení u cimbálu či Mikulášské setkání.
Šlakhamr je součástí 15 km Hamerského
vycházkového okruhu.

Hamry nad Sázavou
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 602 225 243
e-mail: slakhamr@tmbrno.cz
www.tmbrno.cz
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Vraťte se do období 1. republiky

V budově hasičské zbrojnice sídlí Městské muzeum a galerie,
zaměřené na období první republiky. Projdete tady malým
městem z 30. let minulého století. Nahlédnete do světnice
kovodělníka i do kůlny se zemědělským nářadím, posedíte
v dobové školní lavici, zavítáte do spořitelny, ševcovské dílny,
do truhlářství nebo nakoupíte v koloniálu.

Foto: Tomáš Kopečný

Technické muzeum v Brně vrátilo
do Šlakhamru jeho původní poslání –
hamernictví. Upomíná tak na doby, kdy
zde byl dostatek surovin obsahujících
železo, dále vápenec pro jejich tavbu
a dřevo k výrobě dřevěného uhlí pro
vytápění železářských pecí. Ve 14. století tak cisterciáci z nedalekého kláštera
ve Žďáru nad Sázavou v Hamrech
zavedli několikasetletou tradici výroby
zpracování železa.
Areál památky nabízí expozici zabývající se hamernictvím, mlýnské kolo
při prohlídce rozpohybovává těžké

Foto: Technické muzeum v Brně

Kouzelné údolí řeky Sázavy, která tvořila část historické zemské
hranice mezi Čechy a Moravou, zve do malebné přírody, do ticha a klidu místních lesů i skal. Po pravé straně řeky v Hamrech
nad Sázavou leží kulturní památka Technického muzea v Brně –
Šlakhamr. Místní jej znají i pod názvem Brdíčkův mlýn. Původní
produkce hamerny totiž zanikla v 17. století a koncem stejného
století byla hamerna přestavěna na mlýn. Jeho posledními majiteli
byla právě rodina Brdíčků.

Město i celé Svratecko zve za jedinečnými zážitky. Vybírat
můžete z kilometrů značených turistických a cyklistických
tras. Na své si tady přijdou příznivci skal. V okolních lesích se
totiž tyčí hned několik skalních útvarů, jako je například Devět
skal, Zkamenělý zámek, Dráteničky nebo Malinská skála.
Z nich mnohé jsou ideálními horolezeckými terény. Milovníci
golfu pro změnu uvítají devítijamkové hřiště, které vzniklo už
v roce 1949, a je tedy jedním z nejstarších v Česku. A do třetice
sportu zdar. V roce 1954 tady otevřeli jedinou přírodní rychlobruslařskou dráhu u nás, na které začínala také olympijská
vítězka a rodačka ze Žďáru nad Sázavou Martina Sáblíková.
Přímo ve Svratce uvidíte domy řemeslníků z 18. století.
U potoka Řivnáče se totiž zachovala stará část města, zvaná
Račana, se souborem roubených domků. Na náměstí objevíte
kašnu se sochou Houbaře. Tu městu v roce 1938 věnoval jeho
rodák sochař Antonín Odehnal. Nejcennější památkou je ale
kostel sv. Jana Křtitele. Pochází ze 13. století, zdobí ho dvě
dochovaná románská okna a zvonice s dřevěným patrem
a třemi zvony, z nichž nejstarší je Maria z roku 1480.

Expozice muzea, foto: archiv města

mapuje železářskou
tradici Žďárska

Foto: archiv města

V malebné krajině Žďárských vrchů leží Svratka.
Nejde jen o řeku protékající Vysočinou, ale také
o město. Původně starobylá osada dostala název
podle klikatící se říčky, která až do nedávna tvořila zemskou hranici mezi Čechami a Moravou.

Městské muzeum
Svratka
U Zbrojnice 347
592 02 Svratka
tel.: 777 224 205
www.svratka.cz

Součástí expozice je také
obchod Jednota tak, jak
vypadal v 70. a 80. letech
20. století. To abyste si
připomněli, co bylo i nebylo
v obchodech k dostání.
Foto: m-ARK
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V roce 2022 tomu je 50 let, kdy byla
na Veselém Kopci, tehdy pod názvem
Soubor lidových staveb a řemesel
Vysočina, zpřístupněná tkalcovská
světnička, stodola a roubený haltýř
tehdy soukromé usedlosti Pilných
č. p. 4. Následující rok si návštěvníci
Veselého Kopce mohli prohlédnout
první přenesené a obnovené roubené
stavby. Od konce roku 2018 jsou Veselý
Kopec i Betlém Hlinsko součástí Muzea
v přírodě Vysočina, patřící pod Národní
muzeum v přírodě, příspěvkovou organizaci Ministerstva kultury.
Zatímco Veselý Kopec je svědectvím
o životě a způsobu obživy drobných
zemědělců a vesnických řemeslníků
z období od poloviny 19. století do konce první poloviny 20. století, Betlém
v Hlinsku přináší pohled na typickou
řemeslnickou, později i dělnickou čtvrť
uprostřed malého města. Oba výletní
cíle však mají jedno společné, zvou
za historií všedních dnů našich předků
a na zajímavé akce, které se tu pořádají.
Jejich přehled najdete na webu muzea
www.nmvp.cz. V památkové rezervaci
Betlém v Hlinsku se v sobotu 2. července uskuteční jeden z vrcholů oslav
50. výročí založení muzea – celodenní
akce, věnovaná vzniku muzea s názvem
Národní muzeum v přírodě vás zve.
Návštěvníci se mohou těšit na bohatý
kulturní program s ukázkou výroby
lidových řemeslníků. Od poloviny
dubna pak můžete na Veselém Kopci
zhlédnout výstavu Půlstoletí s vámi
věnovanou výročí vzniku Muzea v přírodě Vysočina.

Muzeum
v přírodě
Vysočina
SLAVÍ 50 LET OD SVÉHO VZNIKU
Malebná krajina, zajímavé stavby a atraktivní akce vybízejí
k návštěvě muzea v přírodě s expozicí lidových staveb na
Veselém Kopci a v památkové rezervaci lidové architektury
Betlém Hlinsko.

Nahlédněte
do vesnické historie
Expoziční areál Veselý Kopec tvoří
téměř třicet objektů. Když nahlédnete
do jejich domácností, prohlédnete si
zemědělské nářadí i první stroje a dozvíte se zajímavosti o životě někdejších
obyvatel. Například zjistíte, jak se vařilo
na otevřeném ohništi v černé kuchyni
nebo k čemu sloužil haltýř či pazderna.
Foto: m-ARK 6×
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Prohlédnete si jedinečnou čtrnáctibokou
stodolu, která je svým počtem boků
jedinou dochovanou stodolou svého
druhu v České republice. Součástí Veselého Kopce je také kolekce technických
památek na vodní pohon. Obdivovat
budete důmyslnost někdejších řemeslníků při prohlídce vodního mlýna,
olejny nebo pily.
Na Veselý Kopec se můžete vypravit
třeba v době, kdy se tu pořádají tradiční
programy. Oblíbený je Masopust,
v květnu se koná Hrnčířská sobota
a v červnu program Devatero řemesel.
Největší akcí je červencový dvoudenní
Veselokopecký jarmark. K novinkám
patří komentované prohlídky doplněné
workshopy. Veselý Kopec můžete navštívit od dubna do října a dále v rámci
předvánočních programů.

znevýhodněním a akce zde organizuje
i město Hlinsko. Navštívit můžete například jarmarky, divadelní představení pro
děti, koncerty nebo Adámkovy folklórní
slavnosti. Do památkové rezervace lidové
architektury Betlém v Hlinsku můžete
zavítat celoročně.

Masopustní obchůzky
na Hlinecku na seznamu
UNESCO
Od roku 2010 figurují na Seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO
Vesnické masopustní obchůzky a masky
na Hlinecku. Masky mají svou tradiční
podobu a většinou se za ně převlékají muži.
Obchůzek se můžete zúčastnit například
v obcích Studnice, Vortová, Hlinsko-Blatno,
Hamry, na Veselém Kopci nebo v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku.
Tento stále živý obyčej po celý rok přibližuje
Expozice masopustních obchůzek a masek
z Hlinecka v domku č. p. 362 v památkové
rezervaci Betlém v Hlinsku.

Co navštívit
v Hlinsku a okolí?
Foto: NVMP

Unikát v Hlinsku:
roubenky ve středu města
Jedinečný celek původní zástavby
vznikl ve druhé polovině 18. století.
Tvoří ho roubené, poloroubené i zděné
domy, které částečně využívá muzeum
a dále v nich můžete zavítat do prodejny, restaurace nebo kavárny. Expozice
přibližují domácnosti a dílny drobných
řemeslníků, například krejčové, ševce,
výrobce soustružených hraček nebo
dílnu, v níž se ručně vysekávaly pilníky.
Velmi zajímavá je také návštěva Tkalcovny nositele tradice lidových řemesel
Josefa Fidlera.
Památková rezervace Betlém je místem,
kde se konají edukační programy pro
školy i zájemce z řad veřejnosti. Navíc
se pořádají zajímavé výstavy, speciální
prohlídky pro návštěvníky se zrakovým

• Turistické informační centrum
• Památkovou rezervaci Betlém
• Veselý Kopec
• Městské muzeum a galerii
• Sjezdovku nad silnicí
• Oddychové trasy města Hlinska
(Pohádková, Lázeňská a Matulova)
• Pivovar Rychtář
• Peklo na Čertovině
• NKP Ležáky
• Rozhlednu Vojtěchov
• Rozhlednu Zubří
Muzeum v přírodě Vysočina
Příčná 350, 539 01 Hlinsko
tel.: 469 326 415
e-mail: muzeumvysocina@nmvp.cz
www.nmvp.cz
FB: Muzeum v přírodě Vysočina
IG: muzeum_v_prirode_vysocina
Turistické informační centrum Hlinsko
Čelakovského 561 (Betlém)
539 01 Hlinsko
tel.: 731 697 418, e-mail: ic@hlinsko.cz
www.hlinsko.cz
www.facebook.com/hlinecko

Foto: NVMP
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Přírodní rezervace Ransko, fotoarchiv města Ždírec n. D.

Doubravou
Uprostřed dvou chráněných krajinných oblastí – Železných hor
a Žďárských vrchů leží Ždírec nad Doubravou. Obklopený horami
a krásnou přírodou je ideálním výchozím bodem do okolní krajiny. Prozkoumejte samotné město, jeho okolí i několik místních
částí a navštivte to nejzajímavější, co region nabízí.
Od roku 2014 krášlí spodní část
ždíreckého náměstí socha Doubravy. Společně se sedmi vodními
střiky – sedmi prameny Doubravy,
představuje alegorii zrodu řeky.
Zajímavý je také původní ždírecký vodojem, který se v roce 2013
proměnil na vyhlídku, ze které je
krásný pohled na město. Nachází
se na cyklostezce vedoucí do místních částí Kohoutov a Benátky.

Procházkou nebo na kole
Okolí města nabízí příjemné procházky. Vydat se můžete k Pobočnému rybníku a dále po Naučné stezce
Ranské polesí, která vás dovede
k Ranským jezírkům ukrytým
hluboko v lesích rezervace Ransko,
a na níž se seznámíte nejen s tamější
přírodou, ale i s historií této oblasti.
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Stezka má osm zastavení, jedním
z nich je zastavení u chráněného
stromu Sajfertův buk. U dalšího zastavení se můžete dozvědět, že Ranská jezírka jsou původně zatopené
prohlubně vedle starých zarostlých
hald železných limonitových rud
po dřívější těžbě. Hezkou procházku si můžete udělat přes Krucemburk až k rybníku Řeka, případně
po cyklostezce na Horní Studenec.
V nedalekém Sobíňově mají zase
naučnou stezku s jedenácti zastaveními, kde vás infotabule poučí o přírodě v obci i v jejím okolí, ale také
o místní historii. Po projití stezky se
můžete občerstvit v hospůdce u sobíňovského minipivovaru. Ždírecko
je navíc protkané cyklostezkami,
a tak si na své přijdou také příznivci
cyklistiky.

Lyžařské běžecké trasy

Sajfertův buk

Lyžařské běžecké trasy
kolem Doubravy
Také v zimě mají místní i návštěvníci Ždírce a jeho okolí možnosti
vyžití. Město ve spolupráci s obcemi
Sobíňov, Krucemburk a Havlíčkova
Borová udržuje lyžařské běžecké
trasy. Pokud počasí přeje, mohou se
běžkaři vydat po udržovaných stopách od Sobíňova přes Nové Ransko,
Ždírec nad Doubravou, Staré Ransko, Hlubokou až do Radostína, kde
je možné navázat na další okruhy
udržované v rámci Skiregionu Velké
Dářko.
Místními částmi Ždírce nad Doubravou jsou také Horní a Nový Studenec. Zatímco v Horním Studenci
můžete navštívit městské muzeum
užitných předmětů ze sbírek pana
Jaroslava Jiráska a vidět například
historické kočárky, šicí a obuvnické
stroje, rozhlasové přijímače nebo starožitné hodiny, dominantou Nového
Studence je zámek, jehož základní
kámen byl položen roku 1612.
www.zdirec.cz

Krucemburk: Malý
městys s velkou historií
Pokud se ze Ždírce nad Doubravou
vydáte směrem na Žďár nad Sázavou,
projíždět budete městysem Krucemburk, ke kterému náleží místní části

Staré Ransko a Hluboká. Pochlubit se
tady mohou čistou přírodou s hlubokými lesy, šedesátihektarovým rekreačním rybníkem originálně pojmenovaným Řeka s kempem, ale také
celou řadou cyklotras. V Krucemburku můžete navštívit sedmnáct státem
chráněných kulturních památek.
S jeho dějinami jsou neodmyslitelně
spjatí umělci slavných jmen – sochaři
Jan Štursa a Vincenc Makovský,
architekt Josef Gočár, malíři Jan Zrzavý a Jiří Binko a další.
Staré Ransko je známé především
díky zdejším bílým kobercům
chráněných bledulí jarních, které
v Národní přírodní rezervaci Ransko
každé jaro rozkvétají. V malebné
Hluboké se zase můžete zastavit
u sochy Michala Olšiaka, nově zrekonstruované hasičské zbrojnice se
zvoničkou a zvonem Florián a na
návsi s šindelovou zastávkou.
www.krucemburk.cz

Krucemburk

Ždírec nad

se nachází nad údolím Studeneckého
potoka a obklopuje ho dvouhektarový zámecký park. V současné době
je zámek v soukromém vlastnictví
a návštěvníkům je přístupné přízemí
levého křídla zámku a zámecký
park, a to při konaných akcích nebo
po předchozí dohodě. Zároveň
se dá zámek od května do října
pronajmout pro pořádání svatebních
obřadů, ale také seminářů, školení,
výstav nebo jiných společenských
akcí. Zámecký sál má kapacitu pro
70 lidí a majitelé pro tu pravou svatbu snů zajistí také kompletní výzdobu, zapůjčení dekorací, fotokoutek
včetně rekvizit i hudební doprovod.
Melodie si můžete užít i poslechem
koncertů vážné hudby, které se pořádají v parku nebo v zámecké kapli
sv. archanděla Gabriela. Plánují se
koncerty se světoznámým Pražákovým kvartetem se sopranistkou
Noemou Erbou, koncert filmové
hudby v provedení Bohemian Symphony Orchestra Prague a gratulační
koncert k osmdesátinám sólistky Národního divadla, prof. Jany Jonášové.
www.facebook.com/
zameknovystudenec

Dračí lodě na rybníku Řeka, foto: archiv městyse Krucemburk 2×

Renesanční zámek
Nový Studenec

MĚSTO OBKLOPENÉ VYSOČINSKÝMI HORAMI
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Zámek Nový Studenec, foto: archiv zámku

Socha Doubravy, fotoarchiv města Ždírce n. D. 4×

Vyhlídka

TIP NA VÝLET
Vydejte se po nedaleké Naučné stezce
údolím řeky Doubravy. Nejzajímavější
a také nejdivočejší částí údolí je skalnatý
kaňon, říční koryto s mohutnými peřejemi a velkým vodopádem. Stezka
začíná u Horního
mlýna u Chotěboře a končí
v obci Bílek.

magazín LOOK AT IT
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www.icchotebor.cz

Nabízí mnoho – rodný dům Zdenka Rykra, autora obalu čokoládové tyčinky Kofila či hvězdy Orion * v parku Stromovka
plastiku čerta, autora Michala Olšiaka * pivo Chotěboř, vařené
s láskou v srdci Vysočiny * bustu slavného rodáka a spisovatele Ignáta Herrmanna, vyrobenou chotěbořskou rodačkou
a výtvarnicí Vladimírou Tesařovou * Kameny zmizelých připomínající památku židovských spoluobčanů * kostel sv. Jakuba
Většího * historickou kašnu na náměstí T. G. Masaryka * kapli
Povýšení sv. Kříže * kapli sv. Anny * sochu Ignáta Herrmanna

Muzeum starých věcí provozuje místní spolek stejného názvu, který zve
k prohlídce expozice dokumentující
život na venkově a řemesla v časech
minulých. Při návštěvě tak nahlédnete
do vesnických domácností s kredencemi a obrázky svatých, do staročeské
hospůdky nebo dokonce do venkovské školy s dřevěnými lavicemi
s drážkami na pero a zapuštěným
kalamářem na inkoust. Obdivovat tu budete rádia, fotoaparáty, žehličky, budíky, dřevěnou pračku na kliku nebo přístroj
na pražení kávy. Některé exponáty přitom pamatují ještě
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Foto: m-ARK 2×

Havlíčkův Brod

Malá obec na Havlíčkobrodsku
ukrývá Stodolu krásných krámů
Více než deset let se v jedné stodole ve Vepříkově na Havlíčkobrodsku scházejí zapomenuté poklady objevené na půdách. K vidění tu
je ševcovská nebo kovářská dílna, řeznictví,
holičství, ale také přes sto let stará vyřezávaná hůl nadlesního nebo první československý
elektrický gril.

Foto: archiv města Chotěboř

Foto: archiv města

Téměř ve středu republiky, v nadmořské výšce
515 m se nachází malebná Chotěboř – pomyslná
jižní brána do Národního geoparku Železné hory.

Rakousko-Uhersko nebo dobu první
republiky. Řemeslníky představují
figuríny a u každého řemesla najdete
stručnou charakteristiku a jeho
význam. Místní nadšenci v případě
zájmu nabízejí přednášku o starých
řemeslech včetně ukázky používaných nástrojů. Stodolu můžete
po dohodě navštívit kdykoliv.

stodolakrasnychkramu.
webnode.cz

Nejen město Havlíčka, ale také střed Evropy

Park Budoucnost: oáza klidu a pohody

Když se řekne Havlíčkův Brod, lidé si nejčastěji
vybaví spisovatele a novináře Karla Havlíčka
Borovského. Už méně se ví, že od roku 2002 je
město známé jako střed Evropy, což dokládá
pozůstalost Járy Cimrmana. Havlíčkův Brod
navíc nese titul Historické město roku 2020.

Málo měst má přímo v centru dění rozlehlý lesopark, který
přímo vyzývá k odpočinku. Ačkoliv má park Budoucnost rozlohu
25 hektarů, postupně se pracuje na jeho obnově. Jen pár kroků
od centra je už hotové moderní dětské hřiště, dřevostavba
a v ní sídlící kavárna.

Kam v Havlíčkově Brodě
za kulturou a sportem

Střed Evropy, který odborně určil sám český génius, připomíná trychtýř odhalený roku 2002 ve veřejně přístupné zahradě
kavárny U Notáře v Sázavské ulici. Pokud rádi putujete
po stopách Járy Cimrmana, navštivte také nedaleký Svatý
Kříž, kde havlíčkobrodský sochař Radomír Dvořák vytvořil
sousoší ze žulových desek. Stojí před starým hostincem, kde
měl prý Cimrman v roce 1895 pobýt a nechat nezaplacenou
útratu – sekyru, což je také motiv celého sousoší.

· Přírodovědné centrum a planetárium
(Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240)
· Havlíčkobrodské kulturní léto (středeční koncerty a divadla
pro děti na Havlíčkově náměstí o letních prázdninách)
· Nedělní koncerty na Havlíčkově náměstí v průběhu
letních prázdnin · Letní koupaliště · Nový skatepark nad
koupalištěm · Pumptracková dráha pro bikery

Historické město roku 2020

Citlivá obnova Městské památkové zóny přispěla k úspěchu
v celostátní soutěži Historické město roku 2020. Odborníci
ocenili postupnou a ucelenou revitalizaci centra, za kterou
stojí architekt Aleš Burian. Návštěvníkům města padne
do oka vzdušné Havlíčkovo náměstí s širokými chodníky.
Na zrevitalizovaném Smetanově náměstí mohou poslouchat
tekoucí vodu a odpočinout si pod stromem.

Smetanovo náměstí, foto: archiv města

MĚSTEČKO V PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH
HOR STOJÍ ZA TO NAVŠTÍVIT

Park Budoucnost, foto: archiv města

Chotěboř

* pomníček husitským bojovníkům
* geopark U Platanu s expozicí lokálních
hornin Železných hor * Tůně u Chotěboře
s rozmanitými jezírky.
Nejoblíbenější turistická atraktivita Chotěbořska je 5,5 km dlouhá naučná stezka
Údolím řeky Doubravy nacházející se
mezi Horním mlýnem a obcí Bílek. Řeka
Doubrava zde protéká kaňonovitým zalesněným údolím a vytváří rozmanitá zákoutí
s balvanitým řečištěm a peřejemi. Výhled
na údolí nabízí skalní vyhlídky Čertův
stolek a Sokolohrady. Procházka „Grand
Canyonem“ Vysočiny je krásná v každé
roční době, stačí jen přijet a přesvědčit se.

Turistické informační centrum
Havlíčkovo náměstí 57
580 01 Havlíčkův Brod 1
tel.: 569 497 353, 357
e-mail: icentrum@muhb.cz
www.tic.muhb.cz
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Hotel
U Zlatého
lva
NAVAZUJE NA TÉMĚŘ
PĚT SET LET STAROU TRADICI

Kostel svaté Kateřiny
DOLNÍ ULICE, HAVLÍČKŮV BROD
Kostel svaté Kateřiny pochází ze 13. století,
ale dochované listiny jeho existenci zmiňují až
v roce 1319.
Hornický kostel byl postaven společně se špitálem řádu německých křižovníků (1256) u jediného
mostu přes řeku Sázavu. Jeho příběh doprovázely
požáry, povodně i drancující husité,
kteří ho v roce 1422 zcela rozbořili.
Pohromy stíhaly kostel až do velké
povodně v roce 1714, ta opět celý
špitál rozbořila na pouhé sutiny.

VÍTE, ŽE

OKROUHLICE

Základní škola

Foto: m-ARK

Na půli cesty mezi Havlíčkovým Brodem a Světlou nad Sázavou
a také téměř na dohled od hradu Lipnice leží Okrouhlice. Na první pohled menší obec však ukrývá mnoho možností, jak přímo
v ní nebo jejím okolí strávit volný letní i zimní čas, ať už v páru,
partě nebo třeba s rodinou.

Historie Hotelu U Zlatého
lva je velmi bohatá. Pobýval
zde Jan Trčka z Lípy, císař
Ferdinand V. Dobrotivý nebo
Hans Christian Andersen,
který o ubytovacím hostinci
v Německém Brodě píše
ve svých zápiscích z cest.

Havlíčkovo náměstí 176
Havlíčkův Brod
tel.: 569 420 276
e-mail: hotel@uzlateholva.cz
www.uzlateholva.cz

Stavebně se kostel naposledy změnil v roce 1953, kdy nahradily prejzy šindel a v exteriéru i části interiéru dostala Kateřina
nové cementové omítky. Opravu kostela inicioval až v roce 2017
Spolek Epigram, který založil veřejnou sbírku na jeho záchranu. Na podporu sbírky pořádá spolek ve městě kulturní akce.
U kostela svaté Kateřiny byla také jedna ze zastávek Pletené
stezky Bohuslava, Daniela, Jiřího Reynkových a Jana Zrzavého,
která připomínala významné osobnosti města a často již zaniklá
místa Havlíčkova Brodu. Dnes si můžete stezku projít virtuálně
na www.pletenastezka.cz nebo s malým průvodcem, který
Spolek Epigram vydal. www.spolekepigram.cz

Okrouhlice by mohla být povědomá
příznivcům výtvarného umění. Rodné
kořeny tu zapustil malíř a básník Jan
Zrzavý. Rodnou budovu staré školy,
kde dnes místní skláři představují své
umění, zdobí umělcova busta. Reliéf
jeho slavné čapky pak upozorňuje
na budovu hned vedle obecního úřadu
– na vilu Gora, kde měl malíř do posledních dnů svůj ateliér a vyráběli se zde
dýmky, fajfky pana Zieglera. Na schodišťové hale přístavby místní školy je
zase vyobrazená obří nástěnná mapa
česko-mexického umělce Richarda
Cortése, která připomíná tvorbu Jana
Zrzavého a přes okrouhlický katastr
sahá až k vesmíru.

Vila Gora, foto: m-ARK

Pletená stezka – Zastavení Pletené stezky
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Výtvarná, sportovní
a plná zážitků
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Interaktivní slunečnice
v nové škole vyrábějící světlo
foto: archiv obce

Na výšlap, v létě k vodě
a v zimě na běžky

do Lipnice a cílem může být i pomník
obětem napoleonských válek směrem
na Krásnou Horu.
Vyhledávaná je Hospoda Na Staré poště, naproti přes silnici v létě zmrzlinový
stánek, v místní části Babice se můžete občerstvit v Hostinci U Pacienta
a v jeho blízkosti využít dětské hřiště.
Když Vysočinu pokryje sníh, okolí
Okrouhlice si užijí i běžkaři. Trasy vedou
na Lipnici, Krásnou Horu, Humpolec
nebo Havlíčkův Brod.

Obec i její čtyři místní části nabízejí
nejen sportovní vyžití. Přímo v Okrouhlici mají nově u rybníka písečnou pláž
a ve vodě trampolínu, smočit se můžete i na koupališti v Olešnici u Vagónu
s občerstvením.
Turisté se mohou vydat po 22kilometrů
dlouhé naučné stezce Jana Zrzavého.
Z Brodu se dostanete do Okrouhlice
procházkou po červené trase přes
Klanečnou a dále můžete pokračovat
na Pohleď k Michalovu statku, selskému muzeu nebo až na zámek do Světlé
nad Sázavou. Cyklisté si vyšlápnou
z Babic po nové asfaltce až k hradu
Dům Jana Zrzavého, foto: m-ARK

Každý pokoj U Zlatého lva má vlastní osobitý styl, který dotváří grafiky Bohuslava Reynka, českého básníka a malíře z nedalekého Petrkova, a malíře Jakuba Schikanedera. Jejich součástí
je obývací prostor, sociální zařízení a u dvoulůžkových pokojů
také předsíň. Samozřejmostí je televize s telefonem a zajímavá
je knihovnička s výběrem české a světové beletrie.
Hotelovou restauraci najdete v Gastromapě Lukáše Hejlíka.
Ochutnat tu můžete speciality i tradiční jídla domácí a světové
kuchyně. Zážitek z kvalitní
a chutné gastronomie umocňuje prostředí restaurace
s rustikálním nábytkem,
originálními svítidly, akvarely
brodského malíře A. Veselého
s náměty ze starého Brodu
a dřevěným stropem. Ideální
volba pro sváteční oběd,
večeři při svíčkách nebo
posezení s přáteli nad šálkem
voňavé kávy či sklenkou
kvalitního vína.

Foto: Hotel U Zlatého lva

Dům U Zlatého lva zdobí brodské náměstí už
od 16. století. V minulosti tu býval nejstarší
známý městský hostinec a i dnes je památkově
chráněný objekt hotelem. Pyšní se stylovou restaurací s výbornou kuchyní a jedenácti útulnými pokoji s výjimečnou atmosférou.

V Chlístově žije a vyrábí svou vyhlášenou
medovinu a med včelař
Jiří Sláma. Výsledky jeho
velké záliby nesou značku Vysočina regionální
produkt ®.
www.vcelarstvislama.cz.

www.obec-okrouhlice.cz
www.skolaokrouhlice.cz
www.crystalglamour.eu
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Kostel sv. Kateřiny,
foto: Spolek Epigram a Milan Štursa
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Rod Michalů, jehož jméno statek nese,
byl na tomto místě prokazatelně
usedlý již roku 1591 a poté nepřetržitě až do roku 2000, kdy celý objekt

Selské muzeum Michalův statek
Pohleď 16, 582 91 Světlá nad Sázavou
tel.: 776 771 203, www.michaluvstatek.cz

POHLEĎ

Selské muzeum Michalův statek

od původních majitelů odkoupila
obec Pohleď. Téměř patnáct selských
generací od doby císaře Rudolfa II. až
po prezidenta Václava Havla.

Spolek pro obnovu
Českého království
je společenství občanů aktivně působících na veřejné mínění
s cílem vyvolat seriózní debatu o změně formy státního zřízení
českého státu.
V současnosti existují dvě
základní formy státního
zřízení – republika
a monarchie. Obě formy prošly dějinným
vývojem a dnes se
navenek liší v zásadě
jenom ve způsobu
dosazení hlavy státu.
Obrovská popularita královských rodin v zemích, kde se monarchie
udržela do dnešních dnů, jednoznačně
dokazuje, že dědičné královské rody
s omezenými výkonnými pravomocemi jsou důstojnějšími představiteli
státu než jakýmkoliv způsobem volení
prezidenti z řad politiků, herců nebo
podnikatelů. Tyto státy jsou i dnes
moderní a stabilní demokracie.

Při vyhlášení československé samostatnosti 28. 10. 1918 nebyla
forma státního zřízení určena.
Čekalo se na názor našich
exilových politiků v zahraničí
a podstatný vliv měl postoj
představitelů vítězných mocností. Republikánská forma
byla přijata pouhým prohlášením
až 14. 11. 1918 na 1. schůzi Národního shromáždění československého.
Lid nakonec v euforii z konce války
a získané samostatnosti republiku
přijal, avšak samotná myšlenka není
domácího původu. Vznikem republiky
nikdy nezanikl český královský rod.
Byl pouze vytěsněn z účasti na politickém dění naší země, zbaven osobního
majetku a poslán do vyhnanství.

Velkou ostudou soudobých představitelů našeho státu je fakt, že nikdo z nich
nenalezl do dnešních dnů odvahu alespoň
k symbolickému urovnání vztahů s naším
královským rodem. Toto tvrzení umocňuje fakt, že se jedná o přímé pokrevní
potomky zakladatelů české státnosti.
Posláním spolku je popularizace myšlenky návratu dědičného krále na český
trůn. Tohoto zdánlivě nereálného cíle se
snažíme dosáhnout osvětovou činností,
pořádáním kulturních akcí a veřejnou
účastní na významných akcích, např.
na Národní svatováclavské pouti ve Staré
Boleslavi nebo přímo v Selském muzeu
Michalův statek v Pohledi. Zásluhou členů
spolku byl Michalův statek prohlášen roku
2014 Národní kulturní památkou. V květnu 2021 byl ve Vídni prostřednictvím
spolku předán dar Karlovi Habsburskému,
vnukovi posledního českého krále Karla III.–
umělecká kopie svatováclavské koruny
zhotovená k jeho 60. narozeninám.

Bretschneiderovo ucho, Zlaté oči a Ústa pravdy.
To jsou tři umělecká díla, která do stěn zatopených žulových lomů v lesích u Lipnice nad Sázavou vytesal havlíčkobrodský sochař Radomír
Dvořák spolu se skupinou mladých kameníků.
Dnes se společně nazývají Národní památník
odposlechu a jsou ideálním výletním cílem.
Pojmenování reliéfů vychází z metaforické zkratky
představující možnosti získávání informací o soukromí
lidí – odposlech, udávání a sledování.
První dílo – Bretschneiderovo ucho se nazývá podle
tajného policisty z Haškova románu Dobrý voják
Švejk. V hostinci U České koruny v Lipnici visí sádrový model ucha, který v měřítku 1:6 sloužil jako předloha. V létě roku 2006 vzniklo druhé z děl – Ústa pravdy,
která našla inspiraci v reliéfu Bocca della Verita,
v jednom z kostelů v Římě. O rok později jako završení
památníku přibyly Zlaté oči ve Starém lomu.
Všechna díla spojuje příjemná, dobře barevně značená stezka, která začíná u hostince U České koruny.
Zhruba po kilometrové procházce se značení rozděluje, protože každé dílo je vytesáno do jiného z lomů.
Prohlídka vám zabere minimálně dvě hodiny času

a ujdete přibližně čtyři kilometry. Značení vás navíc
zavede k dalšímu dílu havlíčkobrodského sochaře v této
oblasti – Hlava XXII na okraji obce Dolní Město. Toto
zajímavé umělecké dílo z roku 2013 nese podobu Jaroslava Haška. Místo, na kterém se unikátní dílo nachází, nebylo vybráno náhodně. Hašek tudy prý kdysi procházel
do Radostovic a Kochánova. Téměř třímetrový pomník
se skládá z osmi částí. Na vnitřních stěnách segmentů
najdete citát z Haškova nejslavnějšího díla Osudy dobrého vojáka Švejka v deseti jazycích. Dílo je pojmenované
podle českého překladu slavného protiválečného románu
amerického spisovatele Josepha Hellera.

VÍTE, ŽE...
V oblasti lomů režisér Petr Kubík natočil
pohádku Princezna zakletá v čase (2020).

Foto: Vysočina Film Oﬃce

Foto: archiv muzea

Jediné selské muzeum v českých zemích sídlí v Národní kulturní
památce Michalův statek. Návštěvníkům nabízí reálný pohled
do života selské rodiny v období před zrušením poddanství
v českých zemích (1848).

Hlavním posláním muzea
je uchování odkazu selského stavu ve všech oblastech všedního i svátečního
života (práce, zvyklosti,
postavení ve společnosti,
tehdejší myšlení a cítění).
Usedlost samotnou tvoří stavení obytná (světnice,
síň, černá kuchyň, komora
a samostatný výměnek)
a stavení hospodářská
(chlév, sýpka, kolny,
sklepy a stodola), dvůr
se studnou a zahrada.
Některé dny je k vidění původní český skot
plemene česká červinka, chovaný v přilehlé
usedlosti. Kromě pravidelných prohlídek se
na statku pořádají akce zaměřené na významné svátky, např. Vánoce, Velikonoce,
Svatojánská noc a Den krále pořádané obcí
a Spolkem pro obnovu Českého království.

Umělecká galerie
v zatopených lomech
u Lipnice

Spolek pro obnovu Českého království
Pohleď 31, 582 91 Světlá nad Sázavou
tel.: 776 771 203, e-mail: ceskekralovstvi@seznam.cz
www.spolekproobnovuceskehokralovstvi.cz
Foto: m-ARK
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Foto: Stanislav Peluch

Zámecký park láká k procházce
svými barvami i v čase podzimním.
V teplých barvách se ukrývají kovové
konstrukce několika altánků a pod
klenutým Čertovým mostem pískovcová socha čerta. Na hrázi prvního
rybníka u Andělského můstku naopak
vaši pozornost upoutá dvoumetrová
plastika anděla. A když příroda usíná,
přikryje ji bílá peřina, můžete v našem
parku objevit kouzelná místa. Vánoční
atmosféru v parku nám po dvě zimy

Ve světelském
parku
TAM TO ŽIJE CELÝ ROK!

KyTICe – Kulturní zařízení
Světlá nad Sázavou
Infocentrum
náměstí Trčků z Lípy 16
582 91 Světlá nad Sázavou
tel.: 569 496 676, 775 653 884
kytice@kyticesvetla.cz
Facebook.com/kyticesvetla
www.kyticesvetla.cz

Foto: Stanislav Peluch

Areál zámeckého parku se nachází na levém břehu řeky Sázavy v těsné blízkosti zámku – jedné
z nejkrásnějších staveb města Světlá nad Sázavou. Pravděpodobně byl po roce 1868 upraven do
podoby anglického parku. Za minulého režimu se park neudržoval, sto let staré ozdobné prvky chátraly. V roce 1998 začalo město Světlá s celkovou revitalizací parku. Celý areál na ploše 16 ha je nyní
v každou roční dobu volně přístupný a slouží jako relaxační zóna pro obyvatele i návštěvníky města.

Foto: archiv obce

Jako příhodné místo si vybrali náš
park pořadatelé tradičního hudebního
festivalu Sázavafest. Travnaté plochy
střídající se se skupinami stromů
se pro tuhle akci opravdu osvědčily
a v přelomu prázdninových měsíců
se zde schází tisíce milovníků hudby.
V zámeckém parku najdete hned celou
kaskádu několika rybníků. Ten třetí
můžete využít jako přírodní koupaliště.
Zámek, foto: m-ARK

V jarním období nás kousek za Růžovým altánem okouzlí barvou květů
i opojnou vůní desítky let rostoucí skupina keřů azalky dřevité. A nemusíme
chodit daleko, abychom našli bohatě
kvetoucí keře rododendronů. Na ostrůvku Dolního rybníka se nachází
romantický altán z 19. století Rajský
altán a každým rokem zjara kolem něj
vykvétají stovky krásných narcisů.

zpříjemnila světelná procházka. Park
se nám krásně rozsvítil a vy jste mohli
spolu se svými dětmi objevovat, jaká
překvapení jsme vám připravili.

Smrčná

Vstupní brána Stvořidel
Osada Smrčná je považována za vstupní
bránu do přírodní rezervace Stvořidla. Protíná ji červená turistická trasa, zastavuje tu
populární Posázavský pacifik a od léta 2021
můžete využít občerstvení Rychlík.

Do Smrčné, místní části
obce Trpišovice, se dostanete vlakem na trase Světlá nad Sázavou
– Ledeč nad Sázavou,
z obou měst po červené turistické stezce,
ale využít můžete
i kolo. Ze Světlé vede až
téměř do Smrčné nová
asfaltová cyklostezka.
Občerstvení Rychlík
se rozjíždí. K úplnému
komfortu turistů chybělo ve Smrčné místo,
kde se lidé mohou
občerstvit. To se změnilo, když se u vlakové
zastávky objevil stánek, kde se setkávají
cyklisté, turisté i vodáci. Rychlík založili místní
obyvatelé Karolína s Danem. Nejprve tu
umístili pár židliček a stolků ze dřeva a později
přibyly houpačky, skluzavka, stojany na kola
a ohniště. O víkendech vás zabaví projížďkou
na koních, posezením u ohně, zdarma můžete
využít připojení na wi-fi. Místní specialitou
je 40centimetrová palačinka, točí tu 11° pivo,
malinovku a nechybí něco rychlého na zub.

FB @rychliksmrcna

Foto: KyTICe
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Chateau Herálec

Když se sen
stane realitou
Pětihvězdičkový boutique hotel Chateau Herálec nabízí unikátní designové ubytování a exkluzivní
servis na jednom z nejkrásnějších romantických zámků v Čechách. Hotel získal i ve světě spoustu
významných ocenění. Jeho největší přidanou hodnotou jsou ale emoce, které vás přenesou v čase.

Pokud hledáte místo, kde najdete klid, krásnou přírodu
a výjimečnou atmosféru hodnou králů, jste tady na správné
adrese. Chateau Herálec z 13. století, který se nachází v regionu s největším výskytem historických památek UNESCO,
leží uprostřed autentické přírody české Vysočiny s hlubokými
lesy, přilehlými oborami, rozkvetlými loukami, rozlehlými
údolími a jedinečnými přírodními scenériemi. Zámecký hotel
se svými 19 prostornými pokoji představuje doslova zenovou
oázu, hosté zde tráví čas v absolutním soukromí a v ničím
nerušeném klidu. Ani vysoký komfort a luxus nebrání tomu,
aby se místo vyznačovalo příjemnou rodinnou atmosférou,
kde vítají děti i psí mazlíčky.

Nezapomenutelné momenty

Výjimečný relax zažijete v zámeckých Spa by L’OCCITANE,
které jsou zárukou nezapomenutelného zážitku, jaký byste
poznali také v originálních Spa L’Occitane v domovském
pětihvězdičkovém hotelu Couvent des Minimes v Provence.
K zámeckému komplexu patří i skvělá restaurace a s ní spojené kulinářské zážitky.
Místo, které zahraje na vaše chuťové pohárky, vás okouzlí
svou nevšední atmosférou. Tu získává díky své poloze, nachází se totiž v nejstarších prostorách zámku. Gastronomický
koncept vychází z nejlepších tradic české kuchyně v nové
svěží interpretaci pro náročného hosta 21. století. Kvalitu
čerstvých surovin pocházejících z okolních regionálních zdrojů
bez chemických přísad a dochucovadel pocítíte okamžitě
na vůni a chuti jídla. Specialitou zámku je unikátní sbírka
značkových francouzských vín z oblasti Bordeaux. Je jednou
z největších sbírek tohoto druhu v Čechách.

Podle dochovaných historických materiálů byl obnoven kruhový parter a ve zjednodušené podobě i okružní historická
cesta. K nejdůležitějším funkcím parku patří jeho ekologicko-stabilizační úloha a to, že svým druhovým složením přispívá
ke zvýšení rozmanitosti prostředí. Jedná se o významný
biotop pro živočichy existenčně vázané na ekosystémy s přítomností věkovitých dřevin – nejen ptáky, ale i drobné savce,
netopýry, hmyz. Zahlédnout tady můžete i zámecké veverky.
Jednoduše je to místo, které v sobě snoubí tradice, luxus
a silné emoce. Zhmotněním snů je i zámecký piknik pod širým
nebem, který si můžete užít prakticky kdekoliv. Park nabízí
nespočet krásných zákoutí, kde můžete strávit příjemné chvíle odpočinku. Vše samozřejmě bez jakýchkoli starostí, protože
vám personál romantické posezení na dece se stylovým
piknikovým košem plným lahůdek pečlivě přichystá.
Na další kouzelná místa vysočinské přírody zcela jistě narazíte
také při projížďce zámeckým kabrioletem.

Relax na max

Únik z města

Na Chateau Herálec rádi hosty překvapují a na jejich webové
stránce najdete množství zajímavých balíčků. Za zmínku
stojí nevšední nabídka Únik z města nejen za špekáčkem,
díky které budete mít možnost zapojit se do běžných prací
na zámku a poznat venkovský způsob života. A po práci si třeba vychutnat domácí špekáčky od pana Zajíčka,
klobásu z Českého Dvora nebo uzený špek z farmy rodiny
Němcových. Na zámku připravují i vegetariánske opékačky
pro ty, kteří zrovna maso nemusí. Ohňové menu si nejlépe
vychutnáte tak, že vše si sami opečete na ohni na zámeckém
nádvoří a posedíte kolem táboráku na obyčejných špalcích.
A na závěr vám připraví balíček domácích zámeckých produktů jako poděkování za to, že jste
přiložili ruku k dílu.

Foto: David Parik

Když zatoužíte po tichu a klidu, zamiřte do anglického parku,
který zámecký hotel obklopuje. Stojí v něm barokní socha
sv. Agasia z první poloviny 18. století a boží muka ze 17. století. Během revitalizace zámeckého parku došlo k obnovení
historické kompozice a druhové skladby rostlin.

NÁŠ TIP

www.chateauheralec.com
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Muzeum dr. Aleše Hrdličky
Pamětní deska Hliníkovi

Nebaví tě D1?

Dolní náměstí

Odpočiň si v Humpolci!
Humpolec – brána na Vysočinu. Město s výhodnou polohou
u dálnice D1, které leží uprostřed cesty mezi Prahou a Brnem.

Hotel Kotyza se nachází v klidném historickém centru města Humpolce a nabízí pohodlné
ubytování ve 41 pokojích. Je ideální volbou pro
vaše firemní školení díky poloze v půli cesty mezi
Prahou a Brnem.
Hotel má nově vybavené pokoje
za příjemné ceny s výhledem
na náměstí a hrad Orlík nad
Humpolcem nebo do hotelové
zahrady. Dále za zmínku stojí
bezplatné, vlastní dlážděné parkoviště a rychlé připojení WiFi
v celém objektu.

Ochutnejte
vyhlášenou kuchyni

Stylová hotelová restaurace nabízí tradiční
české speciality, mezinárodní gastronomii
a pestrou nabídku vlastních moučníků.
Pro milovníky piva čepují výbornou 11°
z místního Pivovaru Bernard nebo světově
proslulou Plzeň 12°. Za teplých dnů hosté
využívají terasu s bujnou středomořskou
květenou a nabídku míchaných nápojů
a dalších specialit.

Výchozí bod zážitků
kolem Humpolce

Hotel může na přání svých hostů zajistit
návštěvy a prohlídky v Rodinném pivovaru
Bernard s degustací nepasterizovaných
piv. Okolí Humpolce obklopují lesy a krásná
příroda, přehrady, hrady a zámky. Můžete si
udělat výlet po některé z naučných stezek
nebo nasednout na kolo a projet se po nově
vybudovaných cyklostezkách.

www.hotelkotyza.cz
Foto: Hotel Kotyza
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expozice s měšťanskou a selskou jizbou
a další výstava s názvem Jak se žilo, jak
se šilo, v níž nahlédnete do příbytku
ševcovské rodiny. Děti zaujme Expozice
loutek se stovkou pohádkových postaviček nebo Expozice Peklo vyprávějící
o čertech, permonících a pokladech.
Během léta můžete vystoupat na věž
kostela sv. Mikuláše a prohlédnout si
celé město. Určitě vám neuniknou další
vyhlídková místa – nová rozhledna
na pivovarském komíně a vyhlídková
věž hradu Orlíka. Kromě toho na cestě
vzhůru můžete potkat pohádkové
skřítky a společně s nimi luštit hádanky,
skládat hlavolamy nebo počítat zvonečky. U židovského hřbitova narazíte
na první vozíčkářskou trasu na Vysočině, která vznikla v roce 2020 a spojuje
jezdecké závodiště Dusilov a lesopark
pod Orlíkem. Trasa nese příznačný
název Za Hliníkem do Humpolce.
Odkaz Hliníka objevíte také v recesis-

Park Stromovka

tickém Hliníkáriu, muzeu věnovaném
nejslavnějšímu humpoleckému přistěhovalci. Čekají na vás scénky z filmu
a různé další artefakty, které připomínají nestárnoucí českou komedii
Marečku, podejte mi pero! Hliníkova
pamětní deska zdobí nedaleký park
Stromovka. Ten navíc nese titul Park
roku 2021 a především v létě ožívá
kulturními akcemi. Další zastávkou
může být galerie 8smička, ve které
vás kromě posezení u dobré kávy
a zákusku vždy čeká zajímavá výstava
moderního umění.

Hrad Orlík

Váš hotel na cestě
mezi Prahou a Brnem

Polovině národa název města okamžitě
aktivuje chuťové pohárky, protože si
vybaví Rodinný pivovar Bernard. Druhá
polovina si vzpomene, že se do Humpolce odstěhoval Hliník. Ať už patříte
k jednomu či druhému táboru, věřte,
že Humpolec nabízí mnohem víc. U nás
se můžete zastavit na půlden a odpočinout si na cestě, stejně jako strávit delší
aktivní dovolenou.
Hlavní dominantou města je kostel
sv. Mikuláše, na Horním náměstí pak
secesní budova radnice a Muzeum
dr. Aleše Hrdličky pojmenované po světoznámém humpoleckém rodákovi.
Zde se zabaví velcí i malí návštěvníci
v moderní Antropologické expozici,
která interaktivní formou prezentuje
evoluci, genetiku i anatomii. Dominantou výstavy je postava pravěkého člověka v životní velikosti a také interaktivní modely lidského srdce nebo ucha.
Neméně zajímavá je i Národopisná

Městské kulturní
a informační středisko v Humpolci
Havlíčkovo náměstí 91, 396 01 Humpolec
tel.: 565 532 479, e-mail: infocentrum@infohumpolec.cz
www.infohumpolec.cz, www.mesto-humpolec.cz
FB: https://www.facebook.com/infohumpolec.cz
Foto: Jaroslav Kocourek 3×, m-ARK
magazín LOOK AT IT
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Rodinný pivovar Bernard, foto: archiv pivovaru

Rodinný pivovar Bernard
Bernard je pivo, které ozdobí vaši osobnost. Čím jste odlišnější,
tím více se k vám bude hodit. Bernard je totiž jako vy. Neohlíží
se po ostatních a vaří pivo po svém – bez pasterizace, z nejčistší
vody z hlubinných vrtů, z vlastního sladu a kvasnic. Vytváří
harmonii vyvážené hořkosti, lahodné plnosti a chmelové vůně.
Bernard je oblíbeným pivem lidí, kteří si chtějí opravdu
pochutnat a jdou stejně jako Bernard svou vlastní cestou.
Je životním stylem, kultem…

Historie
Novodobá historie humpoleckého
pivovaru se začala psát 26. října 1991,
kdy Stanislav Bernard, Josef Vávra
a Rudolf Šmejkal vydražili zkrachovalý humpolecký pivovar. Začali si plnit
sen o vybudování pivovaru, který bude
nejenom vařit poctivé české pivo, ale
bude mít i svůj názor. Prvních deset
let pivovar bojoval doslova o přežití.

Díky kvalitě piva, servisu a postupnému budování značky se podařilo tento
sen splnit. Bernard se stal celostátně
známou značkou a pojmem.
Současní majitelé pivovaru Stanislav
Bernard a Josef Vávra však mají další
sen – aby se značka Bernard stala
značkou kultovní, a aby se tento sen
mohl splnit, nepřetržitě investují
do jeho rozvoje.

Nepasterované pivo
Bernard
Ve sklepích Rodinného pivovaru
Bernard kvasí a zraje pivo Bernard.
Je vyrobeno z nejčistší vody z hlubinných vrtů, vlastního humnového sladu
a kvasnic vyrobených přímo v pivovaru. Díky tomu vytváří harmonii

Varna, foto: Markéta Navrátilová

mikroorganismy a zároveň uchovat
přirozenou chuť piva. Díky tomu se
vám na stůl dostává to nejlepší, co sládek ve svém pivovaru může nabídnout
– čerstvé nepasterizované pivo ve své
nejčistší podobě.

Svrchně kvašené
speciály

Stanislav Bernard a Josef Vávra, foto: archiv pivovaru

vyvážené hořkosti, lahodné plnosti
a chmelové vůně.
Vlastní cestou k poctivému českému
pivu – to byl cíl, který si spolumajitelé Stanislav Bernard a Josef Vávra
v minulosti vytyčili a díky kterému si
i dnes můžete vychutnat lahodné pivo
vyrobené tradičním postupem, bez využití nešetrné tepelné pasterizace, která
negativně ovlivňuje chuť i vůni piva.
Po několika týdnech zrání v ležáckém
sklepě při teplotě 2–3 °C je pivo zfiltrováno nejdříve na tzv. křemelinovém filtru a následně na speciálním mikrofiltru.
Ten dokáže zachytit veškeré nežádoucí

Než se na území dnešního Česka
začalo vařit pivo spodně kvašené,
převažovalo pivo pšeničné, kvašené
svrchně. S příchodem ležáku u nás
tato piva upadla téměř v zapomnění,
zatímco v Německu, Rakousku, Belgii,
Irsku či Anglii jsou běžnou součástí
každodenního života.
Ale je svrchně kvašené pivo z ječného
sladu. Jeho historie sahá až do středověku a pro jeho výrobu se používá

speciální typ svrchních kvasnic, které
oproti kvasnicím spodním mění cukry
na alkohol a oxid uhličitý při vyšších
teplotách a zároveň dodávají pivu
ovocný nádech. Kromě toho jsou vůči
alkoholu odolnější, díky čemuž dokážou pivo více prokvasit a dosáhnout
tak vyššího obsahu alkoholu.
Svrchně kvašené speciální pivo
Bernard Bohemian Ale lze v nadsázce
nazvat „sektem mezi pivy“. Dokvašuje
totiž přímo v lahvi, a to díky kvasnicím, které jsou do lahve během stáčení
přidány. I přes svých 8,2 % alkoholu
má svěží ovocnou vůni a čistou sladovou chuť se špetkou pikantního koriandru a jemnou hřejivostí v doznívání.
Druhý svrchně kvašený speciál Bernard India Pale Ale okouzlí svůdným
aroma, které pohladí citrusovými tóny
kontrastujícími se silnější hořkostí
a 5,6 % alkoholu. O pohlcující ovocnou
vůni se starají netradičně pouze české
chmely.
S těmito na českém trhu unikátními
pivy se můžete těšit na výjimečný zážitek, který se zcela vymyká tomu, na co
jste byli až doposud zvyklí.

Prohlídky
Pivovar v červnu 2022 otevře nové Návštěvnické centrum. Z jeho recepce budou návštěvníci vycházet na prohlídky přímo do pivovaru.
Připravena je moderní expozice s 3D modelem
pivovaru či útulný kinosál. Samozřejmostí
je i pivnice se skvělými pivy přímo od zdroje
a vynikajícím jídlem z čerstvých lokálních
surovin. Prohlídku si můžete objednat předem
telefonicky (tel.: 565 300 211) či na
prohlidka@bernard.cz. Více informací
a rezervační formulář najdete na našich
webových stránkách.

www.bernard.cz
www.TesteSe.cz
Stáčení 0,75l lahví Bohemian Ale, foto: Markéta Navrátilová

Patentní lahve, foto: Markéta Navrátilová
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Premonstrátský
klášter Želiv
NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA SE SANTINIHO BAROKNÍ PERLOU

Klášter v Želivě je to
pravé pro pořádání
konferencí i svateb

Želivský klášter má za sebou bouřlivou minulost plnou požárů, rozkvětu, ale i komunistického
útlaku. Dnes je z něj komplex, který nabízí nejen duchovní služby, ale také prohlídky, ubytování
a wellness v hotelu a gastrozážitky v restauraci, kde čepují pivo z klášterního pivovaru.
Foto: Jiří Nováček

Klášterní areál se nachází na Vysočině
přímo v srdci České republiky, v obci
Želiv, jen zhruba 10 kilometrů vzdálené
od dálnice D1 a exitu 90 Humpolec. Se
svými zahradami je příjemnou zónou
klidu skýtající odpočinek. Zajímavá
místa objevíte i v jeho okolí, které je
protkané cyklostezkami a pěšími trasami. Zavedou vás například k přehradě
Trnávka, kde vodáci využívají slalomový kanál, nebo k jedné z nejstarších
přehrad v Česku, k nádrži Sedlice a její
malebné hrázi. Z Želiva vede k hrázi
a podél nádrže červeně značená turistická trasa.

Hlavní pozornost přitahuje klášter, ale
neměly by vám uniknout ještě další
památky. Santini zanechal svůj rukopis
nejen na původně románském klášterním chrámu, přestavoval také hřbitovní
kostel sv. Petra a Pavla a v rohu hřbitova
navrhl okrouhlý altán.
Klášter pravidelně ožívá i kulturními akcemi. Přes léto se tu pořádají
nejrůznější koncerty nejen duchovní
hudby a vystupují tu osobnosti našeho
duchovního i světského života. Velmi
populární jsou také historické hrané
prohlídky kláštera.

Duchovní potěcha

Plnohodnotné zázemí
pro objevitele historie

Stejně tak jako v minulosti je i dnes
klášter centrem duchovního života. Bratři v čele s opatem tady žijí v komunitě
a kromě duchovní činnosti spravují také
majetek kláštera. V sezóně se každý den
konají pravidelné prohlídky konventu
kláštera s přilehlým kostelem Narození
Panny Marie, který po požáru na počátku 18. století přestavěl významný český
architekt Jan Blažej Santini Aichel.

Pokud vyhledáváte české církevní
památky a rádi byste klášter v Želivě
navštívili, nemusíte složitě hledat
ubytování.
Kdo chce zůstat déle a užívat si klidu
a překrásné přírody, má možnost se
ubytovat ve starobylém křídle premonstrátského kláštera. Hotel se nachází
v barokní budově opatství. Vzniklo
zde 29 hotelových pokojů vybavených

replikami dobového nábytku. Pro hotelové hosty je nově v provozu klášterní
lazebna – wellness, kde si naši hosté
mohou odpočinout a užívat si v krásném prostředí například pivní koupele
nebo zážitkovou sprchu, finskou a infra
saunu, odpočinkovou zónu, masáže
a další.
Do areálu nově zrekonstruovaného
želivského kláštera, který svou historii
píše už více než 880 let, patří také klášterní pivovar a klášterní restaurace.
Pivo se v premonstrátském klášteře začalo vařit už ve 14. století a duchovní ho
tady vařili až do roku 1907, kdy klášter
včetně pivovaru vyhořel a výroba
piva se téměř na sto let přerušila
do doby, než kanonie premonstrátů
v roce 2003 založila Klášterní pivovar
Želiv. V pivovaru se vyrábí nefiltrovaná
a nepasterizovaná piva, tradiční i speciály. Originálním dárkem pro fanoušky
zlatavého moku může být zážitkové
vaření piva s prohlídkou pivovaru
a degustací.
Pivo z místního pivovaru můžete ochutnat i v klášterní restauraci. Na jídelním

VÍTE, ŽE...

lístku najdete typicky česká jídla, jako
je například svíčková, pečená kachna,
hovězí líčka na červeném pivě nebo
sladkovodní ryby. Příznivci kvalitní
gastronomie pro změnu ocení speciality
připravené s použitím piva z vlastního
pivovaru i netradiční dezerty.

Nově zrekonstruované historické prostory v areálu kláštera nabízejí prostor
pro akce od menších schůzek, přes větší
prezentace, až po kongresy s kapacitou
do 190 účastníků. Uzavřenost celého
areálu zaručuje soukromí a diskrétnost
pro jednání a firemní akce.
Využít můžete jednací salonek, kongresový sál, v letních měsících pak oblíbený prostor zahrad v areálu kláštera.
Citlivě zrekonstruované prostory a kvalitní služby ocení i budoucí novomanželé, kteří se poohlížejí po ideálním místě,
kde si řeknou své „ano“. Klášter zajišťuje
kompletní svatební servis a uspořádání
jak civilní, tak církevní svatby na klíč.

V 50. letech 20. stol. se klášter proměnil
v internační tábor pro nepohodlné kněží
a řeholníky. Poté se stal pobočkou psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě
a budova chátrala až do revoluce.

PIVA V KLÁŠTERNÍM PIVOVARU
SE NAZÝVAJÍ JMÉNY OPATŮ,
A TAK MŮŽETE OCHUTNAT
HAŠTAL, GODŠALK, VITUS
NEBO QUESTENBERG.

Trčkův hrad a jeho
prohlídkové trasy
Otevírá nově od února 2022. Pozdně
gotický hrad byl vystavěn po roce 1468
a jeho součástí jsou budovy kláštera.
Roku 1907 vyhořel, ale do první světové
války v letech 1907–1914 došlo k jeho
obnovení, během války v něm byl lazaret
a poté dívčí škola.
- Psychiatrie v želivském klášteře
v letech 1956–1992
- Expozice československých motocyklů
- Historie včelařství

Foto: Jiří Nováček

Klášterní pivovar

tel.: +420 601 546 570
www.pivovarzeliv.com
www.facebook.com/klasternipivovarzeliv

Klášterní hotel

tel.: +420 731 598 889
www.hotelklasterzeliv.cz
www.facebook.com/ResortKlasterZeliv

Návštěvnické centrum

tel.: +420 725 448 291
www.facebook.com/
navstevnickecentrumklasterazeliv
centrum@zeliv.eu, www.zeliv.eu

Foto: Jiří Nováček
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Porozhlédněte se
objednat prohlídku hráze nebo opuštěných dálničních mostů s průvodcem.
Moderní návštěvnické středisko najdete
v obci Hulice, kde na vás čekají interaktivní exponáty s tematikou této životodárné tekutiny. Navštivte také některou
z akcí pro rodiny s dětmi, např.
Muzejní noc nebo Setkání
s netopýry.
Vykoupat se můžete v přehradní nádrži Sedlice, kde se
provozují vodní sporty i sportovní rybolov. Místní unikátní
silniční most a hráz přehrady
jezdí obdivovat lidé z celého
Česka. Pár kilometrů západně
od Sedlice se nachází vodní
nádrž Trnávka. Na březích se
rozkládají upravené pláže a v nedalekém
penzionu vám půjčí šlapadlo nebo třeba
horské kolo. Okolí Trnávky je doslova
protkáno turistickými i cyklotrasami.

Krásy Křemešníku

Známé a mnoha pověstmi opředené
poutní místo s několika výletními cíli je
jeden z nejvyšších vrcholů Českomoravské vrchoviny – Křemešník. Díky
pramenu slabě radioaktivní vody tu
vznikl poutní kostel Nejsvětější Trojice.
Během sezóny můžete tuto barokní památku navštívit s průvodcem.
Na dohled od kostela stojí vila – napodobenina středověkého opevněného
hradu – sochaře a medailéra Josefa
Šejnosta Větrný zámek a vystoupat
můžete na 52 metrů vysokou rozhlednu Pípalku.
Autem můžete vyjet k místnímu hotelu
Křemešník. V létě si tu užijete lanového
centra, v zimě si na své přijdou lyžaři
kvůli areálu s téměř 400metrovou
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sjezdovkou a kotvovým vlekem. Hotel
je také výchozím bodem Naučné stezky
kolem vrcholu Křemešník.

Voda dílem přírody
i lidských rukou

Na Pelhřimovsku se rozkládá největší
vodárenská nádrž v Česku – Švihov
nebo také Želivka. Slouží jako zásobárna pitné vody pro střední Čechy včetně
Prahy. Do jejího okolí je zákaz vjezdu
i vstupu, ale ve Vodním domě si můžete

Pestrá nabídka tradiční české kuchyně a domácích moučníků
v příjemném prostředí stylové restaurace a překrásný výhled
na malebné pelhřimovské náměstí s kašnou – to je elegance zrekonstruovaného secesního hotelu Slávie. Přijďte se přesvědčit!

VÍTE, ŽE...
Dominantou Červené Řečice
je renesanční zámek s vodním
příkopem. Obnova zchátralého
zámku začala drobnými opravami
v roce 2011 a aktuálně prochází
rozsáhlou obnovou. Zpřístupnění
prostor veřejnosti je plánováno
na konec roku 2022.

Foto: archiv Zámek Šebestián, družstvo

Kopcovitý kraj s kapličkami, kostelíky a studánkami. Tak by se
ve zkratce dalo popsat Pelhřimovsko. Oblast je typická svým
podhorským rázem a jejím nejvyšším bodem je vrch Křemešník
se 765 metry nad mořem. Regionem prochází evropské rozvodí,
pramení tu Želivka a mají tady také dvě významné vodní nádrže.

JAK CHUTNÁ SECESE

Vodní dům, foto: archiv ČSOP Vlašim

Křemešník, foto: m-ARK

Hotel Slávie
Ladné křivky a elegantní obrazce
muchovského stylu vstoupily do jednolitých fasád renesančně barokního
náměstí v roce 1913, kdy ho obohatil
nový secesní hotel Slávie. Secese vnesla do historických tváří měst „art nouveau“, jak zní její francouzský název,
tedy ornamentiku a dekoraci, a stala se
lékem na jednotvárnou „průmyslovou
ošklivost“ nastupující moderní doby.
Nasát typickou atmosféru přelomu
století, kdy posezení u kávy nebo
skleničky vína a likéru náleželo k dobrému jménu a mravům, mohou hosté
v restauraci i Pizzerii & Café, které si
uchovaly svůj původní charakter. A nejen to. Setkání u kavárenského stolku
pod oknem s výhledem na náměstí
vždy patřilo dlouhým debatám, disputacím a přátelským přím, z nichž často
vzešly činy hodné následování.
Dnes hotel Slávie nabízí ubytování
v devíti pokojích po modernizaci
ve čtyřhvězdičkové kvalitě. Z bohatého
jídelního lístku si vyberou domácí,
ale zkrátka nepřijdou ani milovníci

gastronomie ostatních zemí. Mistři
rozpálených pánví dokážou připravit
skoro cokoliv. A kuchyně je vynikajícím doplňkem programů, jež je možné
v hotelových prostorách uspořádat.
Např. sál ve dvorním traktu tvoří dvě
místnosti oddělené velkými vitrážovými prosklenými dveřmi a pojme až
70 osob. Hodí se zejména pro svatby,
firemní večírky, školní srazy nebo
sváteční a smuteční obědy.
Až přijedete do Pelhřimova, nespěchejte. Zastavte se před portálem
hotelu Slávie, prohlédněte si dílo

Foto: Hotel Slávie

po Pelhřimovsku

pelhřimovského stavitele Jana Kotrnocha,
chvíli obdivujte výtvarné detaily mezi
okny a teprve potom vstupte. Budete
vítáni a bude o vás dobře postaráno.

Hotel Slávie
Masarykovo náměstí 29
393 01 Pelhřimov
tel.: 565 321 540
info@hotelslavie.eu
www.hotelslavie.eu
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Foto: Muzeum Vysočiny 3×

Foto: m-ARK

Muzeum Vysočiny Pelhřimov

Květiny na šlechtickém sídle – jídelna

Ve stopách více než stoletého Musejního spolku připomíná
dnes nejen pelhřimovskou minulost Muzeum Vysočiny sídlící
ve městě hned ve třech expozičních objektech.

ŽIROVNICE

muzejní objekt, zrekonstruována a zpřístupněna veřejnosti včetně mučírny a vězeňské
kaple v historických prostorách podle
dochovaných dokumentů.
Třetím objektem je domeček děkana
Msgre. Františka Bernarda Vaňka
v Děkanské zahradě. Instalovaná stálá
výstava upomíná na působení tohoto
významného kněze a mecenáše, jenž
zanechal v Pelhřimově nesmazatelné stopy
na poli kulturním, sportovním i občanském.

Perleťové město
Město Žirovnice se nachází na jihozápadním okraji Českomoravské vrchoviny. Spolu s jednotlivými místními částmi (Cholunná,
Štítné, Stranná, Litkovice a Vlčetín) má necelé tři tisíce obyvatel.
celíků z Vrchovišť. Ti nechali celý hrad
přestavět a vyzdobili ho freskami, které
dnes patří k jedinečným historickým
kulturním památkám střední Evropy.
Z erbu Vencelíků byl převzat i nynější
městský znak, stříbrný jednorožec
v modrém poli.

Foto: m-ARK

Od roku 1974 je na hradě umístěna obsáhlá expozice historických
motocyklů, vybudovaná ve spolupráci s Národním technickým
muzeem v Praze, soukromými sběrateli a výrobci motocyklů.
Kámen je tak nejstarším muzeem jednostopých vozidel ve střední Evropě. Oku technika zalahodí zejména elegantní motocykly
předválečného Československa ČZ 500 nebo Čechie 600, které
jsou klenoty sbírky.
Nově bude možné, aby si návštěvníci prohlédli raně barokní kapli
Panny Marie Bolestné, kterou mezi lety 1667–1671 přebudoval
Jan Kryštof Malovec z Malovic na rodovou hrobku Malovců.
Všechny expozice spolu s rozsáhlým alpiniem v hradním parku
vás na vaší návštěvě mohou jen mile překvapit.

Na trase z Pelhřimova do Tábora nelze minout
pozoruhodné černé skalisko z hadce. Snad bylo už
od starověku milníkem cest, posledních sedm století
ale na jeho temeni trůní vznosný palác hradu Kámen.

Hrad Kámen
Kámen č. 1, 394 13 Kámen
tel.: 565 426 609, 721 846 931
hrad.kamen@muzeumpe.cz
www.hradkamen.cz

Hrad, s názvem příznačně odvozeným od místa, na němž
stojí, vyrostl v pol. 13. stol. Když se ho roku 1523 ujal na 200 let
významný český rod Malovců z Malovic, dostal gotický hrad
renesanční a raně barokní tvář. Dnes už jeho interiéry odpovídají
dobovému vkusu a stylu majitelů z přelomu 19. a 20. stol. Mimo
jiné k nim patří i jedinečná kolekce loveckých trofejí.
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První písemná zmínka o Žirovnici
pochází z roku 1358. V roce 1854 byla Žirovnice povýšena na město. O deset let
později se Žirovnice u nás i v zahraničí
proslavila výrobou perleťových knoflíků,
která zde byla v roce 1864 zavedena
Josefem Žampachem a záhy téměř zcela
vytlačila původní tkalcovství.
Historie města je spjata s historií
zámku, který stojí na místě původního
gotického kamenného hradu. Mezi jeho
první majitele patřili na počátku čtrnáctého století páni z Hradce, později páni
z Ústí. Od roku 1485 přešla Žirovnice
pod panství kutnohorského rodu Ven-

Dnešní Zámecký areál Žirovnice
je tvořen třemi objekty.
Zámek s expozicemi Nástěnných
gotických maleb z 15. století a expozicí
Květiny na šlechtickém sídle. V další
části zámku je Galerie Jana Havlíka
s malbami akademického malíře Jana
Havlíka, objekty z měkkého lipového
dřeva akademického sochaře Karla
Hlavy, grafiky Pavla Roučky a knižní
ilustrace od akademického malíře
Františka Severy a prodejní E-Galerie.
Špýchar s expozicí Venkovských tradic
a řemesel uchvátí rozsáhlým keramickým souborem Čtyři roční období
– život na vesnici a Pivovar s expozicí
Knoflíkářství a perleti, expozicí Historických šicích strojů a expozicí Ukázka
pivovarnictví.

V Žirovnici si přijdou na své milovníci
historie, ale i vyznavači pěší turistiky,
cykloturistiky (Naučná stezka po pamětihodnostech Žirovnicka), houbaření či
rybolovu. Město Žirovnice je vyhledávaným rekreačním místem, kde můžete
najít široké kulturní, společenské a sportovní vyžití.
Bližší informace najdete na webové
stránce města www.zirovnice.cz.
Turistické informační centrum
Zámecký areál Žirovnice
Branka 1 (I. nádvoří zámku Žirovnice)
394 68 Žirovnice
tel.: 565 494 095
tic@zirovnice.cz
www.zirovnice.cz

Expozice perleti

Hrad Kámen

Špýchar s expozicí Venkovských tradic a řemesel

Pivovar, foto: archiv města

Muzeum Vysočiny Pelhřimov
příspěvková organizace
Masarykovo náměstí 12, 393 01 Pelhřimov
tel.: 565 323 184
muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz
www.muzeumpe.cz

Bývalý zámek pánů z Říčan s nezaměnitelnou červeno-bílou fasádou hostil
dlouhá staletí úřadovny městské rady
a také okresního soudu. Návštěvníka
zde uchvátí zejména Freskový sál, který
je největším světským prostorem s freskovou výzdobou ve městě. Radniční
místnosti a salonky přibližují životní styl
měšťanů na konci 19. a začátku 20. stol.
Mezi unikáty této části patří i třípatrový dort z roku 1885. Podstatnou část
zámeckých prostor pak zabírá sbírka
artefaktů dvou významných umělců,
medailérů a sochařů Josefa a Zdeňka
Šejnostových.
Pro potřeby městské rady a soudu
vybudovaná šatlava byla, jako druhý

Foto: Muzeum Vysočiny 3×
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Městské muzeum Počátky

Městečko na historickém rozhraní Čech a Moravy patřilo
v dávné historii jak českým, tak moravským šlechtickým
rodům. Dodnes se tato skutečnost odráží v jeho městském znaku, složeném z iniciálů Arnošta Wratislava
z rodu Šternberků a Anny Lucie z rodu Slavatů.

Kostel sv. Kateřiny

Prameny, aleje, lázně
Valchovská alej

Kostel sv. Jana Křtitele
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Jeho okolí je známé svými čistými
prameny, z nichž se tokem stávají velké
řeky. K nim se můžete vydat naučnou
stezkou „K pramenům Počátek a okolí“
(mj. i k prameni řeky Jihlavy) i krásnými
alejemi podél historických cest.
Např. Valchovská alej byla vysázena již
v r. 1792. Vede od kostela Božího těla
další naučnou stezkou „Cestou starých
počáteckých soukenických mistrů“ a je
mj. i držitelkou titulu Alej roku 2017
a 2020 v Kraji Vysočina.
K věhlasu a rozvoji města Počátky
vždy přispívaly nedaleké vodoléčebné

a klimatické lázně Svaté Kateřiny, dnešní
Resort svatá Kateřina, pyšnící se v každém
historickém období významnou klientelou.
Dle Hájkovy Kroniky se „svatou vodou“
u Počátek léčili již husité zranění r. 1423
v bitvě u rybníka Bor u Horních Dubenek.
O vzniku lázní se traduje i pověst, že dvě
z dcer Kryštofa z nedalekého Léskovce,
Kateřina a Markéta, onemocněly horkou
nemocí (tyfem) a z nemoci se uzdravily, když
začaly pít vodu z lesních pramenů. K pramenům zajížděli i páni z Hradce a lázně tehdy
nazývali „Dobrá voda“. V letech 1594 až
1773 práva k počáteckým kostelům, panství
i lázním vykonávali jindřichohradečtí jezuité.
V této době byl do dnešní podoby barokně
přestaven i kostel svaté Kateřiny, jehož vznik
koresponduje se vznikem lázní.

počáteckým rodákem je na Nobelovu
cenu za literaturu 8x nominovaný Otokar
Březina (1868–1929). Významnému
básníkovi českého symbolismu, který je
i nejvíce překládaným českým básníkem
do světových jazyků, je v Počátkách
věnována expozice přímo v jeho rodném
domě. Další zajímavé místopisné expozice naleznete v Městském muzeu

Významní rodáci
Jedním z nejvýznamnějších rodáků města
je Tomáš Pešina z Čechorodu (1629–1680),
katolický duchovní, dějepisec a spisovatel,
který jako kapitulní děkan katedrály svatého
Víta uspořádal relikvie pro Svatovítský poklad. Velký vlastenec a propagátor slovanské
sounáležitosti se v době pobělohorské přičinil jako důvěrník císaře Leopolda Habsburského mj. o to, aby
byla českým zemím
potvrzena stará
politická privilegia.
Dalším, neméně
významným,
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pohladil vaše tělo a pomohl srovnat
v dnešním rychle pulzujícím světě
myšlenky. Přijeďte, abyste se přesvědčili,
že Počátky jsou starobylé město, kde
na vás dýchne nostalgie dávných časů,
dobře a nevšedně se najíte i ubytujete
a můžete si zajít třeba i do kina.

Kulturní zařízení města Počátky, p.o.
Infocentrum Počátky:
(vč. provozu Městské knihovny,
turistické ubytovny a kina)
Palackého náměstí 7, 394 64 Počátky
tel.: 561 034 921
e-mail: infocentrum@pocatky.cz
Městské muzeum Počátky
(vč. provozu Rodného domu Otokara Březiny,
Vyhlídkové věže u kostela sv. Jana Křtitele)
Palackého nám. 27, 394 64 Počátky
tel.: 561 034 927
Provozní doba všech zařízení na
www.pocatky.cz/volny-cas/

Foto: archiv hotelu

město Počátky

Rodný dům Otokara Březiny

Starobylé

Foto: archiv města Počátky

Natáčení filmu Jiřího Menzela Postřižiny

v Počátkách, jednom z nejstarších v regionu. Za vidění určitě stojí i Městská
památková zóna, která se může pyšnit
jedním z nejmalebnějších náměstíček
v České republice, na kterém byly
natáčeny i Postřižiny Jiřího Menzela.
Řada dochovaných historických staveb
ve stylu renesance, baroka, klasicismu,
secese i moderny svědčí o vyspělosti města v jeho dřívějších dobách.
Dominantu náměstí tvoří kostel sv.
Jana Křtitele s přístupnou vyhlídkovou
věží a barokní sousoší svatého Jana
Nepomuckého s kašnou.
V malebném historickém městečku
s bohatstvím nemovitých kulturních
památek, krásnou okolní přírodou,
rybníky, čistým ovzduším a cestami
roubenými historickými alejemi se
takříkajíc zastavil čas.
Možnosti pěší i cykloturistiky, houbaření či jen odpočinku jsou pestré.
Pobyt zde vás nejdříve unaví, aby poté

Letohrádek SV. VOJTĚCH
Unikátní prvorepublikový
hotýlek se stylovou tradiční českou restaurací, která je otevřena
široké veřejnosti, se nachází
na okraji města Počátky.

V letních měsících je k dispozici zahrádka k posezení okolo stylové fontánky.
K hotelu přiléhá rozsáhlý park, který skýtá
mnohá odpočinková zákoutí k posezení
u zurčících potůčků nebo u obory s daňky.
Hotýlek má nově vybudované i privátní
vířivky a finskou saunu, kam se mohou
objednat i neubytovaní hosté. Celý koncept podniku je směřován do doby první
republiky, a proto i hotelové pokoje jsou
vybaveny a pojmenovány podle hvězd
stříbrného plátna tehdejší doby.

Letohrádek sv. Vojtěch
U Smrčků 334, Počátky
tel.: 561 034 834
info@svatyvojtech.cz
www.svatyvojtech.cz
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Moře odpočinku pro tělo,
ducha a mysl
Ve spojení s okolní přírodou nabízí
Svatá Kateřina jedinečný koncept
autentické ájurvédy v srdci Evropy.
V roce 2019 tu otevřeli nový Ájurvédský pavilon s prostory pro ájurvédské
terapie, wellness & spa. Okolí pavilonu
doplňuje meditační zahrada s vodopádem a sochami hinduistických bohů.
Není náhodou, že originální stavba
Ájurvédského pavilonu, dílo architekta
Jakuba Tejkla ze studia Architektura 1,
získala titul v prestižní soutěži Stavba
roku 2019.
Ájurvédský pavilon pracuje s prostory
diskrétních teras, terapeutických místností a pracovny ájurvédských lékařů.
Také se pyšní vyhřívaným bazénem
s hydromasážními lehátky, whirlpooly,
saunou a párou, odpočívárnami s vý-

Resort
Svatá Kateřina

Harmonie našla
své jméno
ŽÁDNÁ AUTA. JEN PŘÍRODA. KLID A WELLNESS. JÓGA. ÁJURVÉDA. A VY.

Zdraví prochází
žaludkem
Místní gastronomie stojí za ochutnání
hned z několika důvodů. Šéfkuchař restaurace Adrian Peka je známý z působení ve Wine Food Market a IL GUSTO.
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Jeho bohaté zkušenosti ze zahraničí
poznáte na talíři okamžitě. Vždy čerstvé
suroviny, maso z nedalekých pastvin
nebo bylinky z vlastní zahrady. Vyzkoušet můžete také ájurvédskou stravu
připravovanou indickým kuchařem
Rahulem. Navíc v kuchyni resortu myslí
na kalorické hodnoty jídel, alergické
intolerance a zařídí i poctivé dodržování vaší diety.

Wellness, ájurvéda,
jóga a daleko víc
Svatá Kateřina nabízí nejen oblíbené
wellness pobyty. Ať už se rozhodnete
vyzkoušet některý z ájurvédských
programů nebo si užít jógový víkend
s kamarádkou či hubnout podle
programu Metabolic Balance. Ájurvédští lékaři vám vysvětlí vše potřebné,

ájurvédský kuchař doplní jídelníček
a terapeuti se postarají o to, aby vaše tělo
našlo potřebný odpočinek. Používají tu
výhradně originální ájurvédské oleje
a přírodní medicínu z Kairali Ayuvedic
Group z jihoindické Keraly. Konzultaci
s ájurvédskými lékaři si můžete sjednat
také v Praze. Ne nadarmo se ájurvédě
říká „matka všech léčebných metod“.
O józe se zase říká, že je sestrou ájurvédy.
Proto v resortu najdete zkušené lektory
v čele s uznávanou Zuzanou Klingrovou,
která zde vede speciální jógové workshopy a je hlavní tváří oblíbeného srpnového Jóga maratonu. Vybrat si můžete
z jógových víkendů nebo tematických
workshopů, na kterých si procvičíte
všechny asány a naučíte se pochopit své
tělo. Součástí resortu je také Yoga Shop,
kde pořídíte veškeré vybavení na jógu.

Relaxujte pohybem
Rádi odpočíváte aktivně? Pak se
v Resortu Svatá Kateřina rozhodně
nebudete nudit. Navštívit můžete sedm
sálů na jógu, kardio aktivity a kondiční lekce. Nechybí multifunkční sál,
posilovna, dva antukové kurty, hřiště
na volejbal a fotbal či nohejbal nebo
golfový driving range. K dispozici je
půjčovna golfového vybavení, jízdních
kol, běžek nebo sněžnic. Resort má
vlastní jízdárnu. Začátečníci se mohou
s koňmi seznamovat pod dohledem
trenéra, pokročilí vyjedou do okolní

přírody a romantici ocení jízdu v kočáru nebo na saních tažených koňským
spřežením.

Výjimečný kamenný
kruh druidů
Výjimečnost resortu podtrhuje ještě
jeden unikát. V roce 2014 vyrostl ve Svaté Kateřině největší kromlech v České
republice. Je novodobou replikou megalitické stavby a prochází jím rozvodí
Černého a Severního moře. Kruh druidů
tvoří 33 menhirů umístěných v pravidelném kruhu o obvodu 108 metrů. V jeho
středu je umístěn 34. kámen. Kameny
umí zpracovat světlo, především Slunce
a Měsíce, a také zemskou a kosmickou
energii. Přítomnost v kruhu je ozdravující, při meditacích je uplatňována síla
středového kamene umocněná obvodovými menhiry.

VÍTE, ŽE...
Kateřinský pramen je nazýván
„ideálem vody“ již od roku 1895.
Působí blahodárně na kůži,
reflektonické činnosti nervů
a posiluje srdce, plíce a zažívací
ústrojí. V příznivé nadmořské
výšce 710 metrů, uprostřed
jehličnatých lesů již po několika
dnech hosté resortu pociťují
jeho blahodárný účinek.
Foto: Resort Svatá Kateřina

Resort Svatá Kateřina se nachází
na jedinečném místě uprostřed čisté
přírody Vysočiny, kde budete dýchat
nejčistší vzduch v České republice.
Oblíbené jsou místní ájurvédské terapie, lekce jógy, relaxace při masážích,
ale také formy aktivního odpočinku:
jízda na koni, tenis, volejbal, jízda
na kole, golf a nordic walking.
Svatá Kateřina je místem, které nabádá
na chvíli zpomalit, vypnout mobil,
zaklapnout notebook a odložit všednodenní povinnosti.

hledem do okolí a sluneční terasou.
Ve Svaté Kateřině si z množství pobytových balíčků vybere každý, ať už zvolíte
wellness, ájurvédské nebo jógové pobyty, antistresový, romantický, hubnoucí,
omlazující či detoxikační balíček.

Resort Svatá Kateřina
Svatá Kateřina 327
394 64 Počátky
tel.: 565 456 801, 724 557 922
info@katerinaresort.cz
www.katerinaresort.cz

magazín LOOK AT IT

91

Ochutnej

Vysočinu

Hospodářský dvůr Bohuslavice 2×

Vysočina je svým charakterem venkovská, čistá a poctivá,
a tak v tomto kraji okusíte opravdové chutě, které vzešly
z nezaměnitelných přírodních zdrojů tohoto regionu. Zažijete
nejen domácí prostředí, ochutnáte s láskou, péčí a velkou
energií vypěstované a následně připravené suroviny, ale také
objevíte nové moderní trendy v gastronomii, které se
s pečlivostí na Vysočině usazují.
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Z poctivého
zemědělství vznikají
opravdové chutě

Bistrot de papa
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Adam‘s bar

Vlastní produkce, ale i paleta zážitků pro
dospělé i děti. Tím se vyznačují farmy
na Vysočině. Často u nich ochutnáte
dobré jídlo z kvalitních surovin, ale také
se nadýcháte čerstvého vzduchu, děti
si pohladí domácí zvířátka, svezou se
na koni a zkrátka zažijí to, co bylo ještě
před sto lety denním chlebem každé
domácnosti na venkově.
Na Biofarmě DoRa nebo také Dvůr Ratibořice na Třebíčsku můžete ochutnat
kozí jogurty, sýry, mléko nebo tvarohové
dezerty. Zavítat sem můžete vždy v sobotu a větší skupiny kdykoliv po domluvě. Součástí exkurze je návštěva stájí,
ochutnávka a také možnost dozvědět se
zajímavé informace o chovu koz. Pokud
vás láká venkov, určitě zajeďte na farmu do Zašovic. Dětem obujte holínky
a vydejte se mezi koně, ovce, krávy nebo
prasata. Ochutnáte chleba s máslem
a navíc se dozvíte, jak se máslo dělá,
anebo jak se vyrábí sýr, a nakonec si
ještě odvezete mléčné dobroty.
Navštívit můžete i rodinnou farmu
Turistatek Javořice. Nedaleko Telče pod
nejvyšším vrcholkem Vysočiny chovají
ovce a včely, provozují penzion, chatu
a kemp. Kromě plachých ovcí plemene suffolk, které se pasou v okolí, si
pohladíte ochočené hnědé kamerunské
ovečky nebo koťata. Na jaře a v létě můžete pozorovat včely u včelína na místní
naučné stezce.
Co obnáší život na farmě, můžete okusit

v Hospodářském dvoře Bohuslavice.
Děti nadchne malá zoo s koňmi, kozami, drůbeží nebo ovcemi. Zdejší raritou
je chov andaluských oslů, které si
můžete pohladit nebo se na nich svézt.
Farma má i vlastní jezdecké centrum.
Nabízí výcvik dětí i dospělých, vyjížďky
do terénu s průvodcem a po jezdeckých stezkách. Navíc tu můžete strávit
dovolenou a volit mezi ubytováním
s noclehem na peci nebo třeba v ptačím
domě.

Moderní gastronomie
povýšená na umění
Trendy se neustále mění a vyvíjí a platí
to stejně tak v módním průmyslu jako
v kulinářském světě. Některé úspěšné
podniky na Vysočině mají často jedno
společné – dávají důraz na kvalitu
potravin, většinou sezónních a regionálních a s uměním šéfkuchařů pak
vzniká koncert na talíři, za kterým se
milovníci dobrého jídla rádi vrací.
Na grilovaných specialitách, které vás
přesvědčí o tom, že není gril jako gril,
si zakládají v Adam's bar & bistro
Třebíč. Nejen maso tady připravují
na španělském Rolls-Royce mezi grily
JOSPER a navíc používají nejkvalitnější dřevěné uhlí z Argentiny a Uruguaye. K tomu přidejte zdravé a kvalitní
potraviny od místních dodavatelů,
jedinečné koktejly, kvalitní kávu i víno
a zaručený gastrotip je na světě.
Na Vysočině můžete ochutnat i pravou
francouzskou kuchyni. Francouzský
šéfkuchař Rémi Decroix vaří celoročně

již několik let ve svém domě v Horních
Dubenkách lahodné pokrmy. Na originálním menu Bistrot de papa nemohou
chybět speciality, jako jsou šneci nebo
cibulová polévka.
Menu, které tady mění každý měsíc,
ochutnáte v útulném interiéru, kde
na vás dýchne domácká atmosféra,
a dokonce tu můžete na vlastní oči
vidět šéfkuchaře v akci. Než se do bistra
vypravíte, doporučujeme si místo
předem rezervovat.
S velkým důrazem na sezónnost
surovin vaří v Pohostinství Bílý Mák
v centru Jihlavy. Na talíři vám přistane
to nejlepší z potravin vypěstovaných
na Vysočině. Můžete tu ochutnat například makový chléb se soleným tvarohem a škvarky nebo houbové kroupeto
s pestem z petržele a lískových oříšků.
Navíc připravují vlastní domácí zmrzlinu s originálním názvem TaJe.
Se zajímavým konceptem přišli v Humpolci. Budovu bývalé továrny na sukno
proměnili v Café 8smičku. Dočkáte se
tu takových delikates, jako jsou sladké
dortíky, slaný quiche nebo domácky
vyrobený kváskový chléb. To vše pochází z kouzelnických rukou Báry Bakery.
Gastronomické zážitky se tu spojují
s těmi uměleckými, zhlédnout můžete
výstavu současného umění.
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Farma Zašovice

Židovské cukroví, Třebíč, foto: Chris Borg

Bistrot de papa

Hostinec U České koruny

Gastrozážitek jako
součást celodenního
výletu
Ne vždy je cílem výletníků vyhledávat
jen a pouze jedinečné gastrozážitky.
Určitě vám udělá radost, když si naplánujete výlet, při kterém toho hodně
zažijete, uvidíte a ještě se skvěle najíte.
Tuto kombinaci splňuje na Vysočině
hned několik oblastí a my vám přinášíme dva ucelené tipy.
S Lipnicí nad Sázavou na Havlíčkobrodsku je spojený spisovatel Jaroslav
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Hašek. Mají tu jeden z nejmohutnějších českých hradů, kterému se
přezdívá Kamenný strážce Posázaví,
a výborně se tady najíte. Hostinec
U České koruny nabízí tradiční českou
kuchyni, kterou ochutnáte ve stylové restauraci s kachlovými kamny,
pianem i řadou rekvizit z doby autora
slavného vojáka Švejka. Vaří tu pouze
z regionálních surovin, a tak hovězí,
vepřové maso i ryby jsou z nejbližších
domácích chovů a sádek. Po návštěvě
hradu byste měli do výletního itineráře zařadit i procházku k lipnickým
lomům. Obdivovat tu budete nejen
krásnou přírodu, ale také tzv. Národní památník odposlechu. Jde o díla
vytesaná do skal lomů nad hladinou,
která mají připomínat minulý režim
a možnosti získávání informací o soukromí lidí. Autorem děl Bretschneiderovo ucho, Ústa pravdy a Zlatý voči
je havlíčkobrodský sochař Radomír
Dvořák. Všechna díla spojuje příjemná, dobře barevně značená stezka,
na které se určitě neztratíte. Značka
vede i k dalšímu Dvořákově dílu
– Hlava XXII. Téměř tři metry vysoká
a 18 tun těžká žulová hlava stojí na zelené louce u křižovatky cest Lipnice
nad Sázavou a Dolní Město.
Gastrozážitky s poznáváním také
skvěle spojíte v Třebíči. Projdete se
úzkými uličkami židovské čtvrti
zapsané na seznam UNESCO, nahlédnete do historie a ochutnáte produkty
vyrobené podle tradičních židovských
receptur nebo košer víno. Z kavárny

Vrátka v židovské čtvrti už na dálku voní
pečivo vyrobené dle starých, tradičních
postupů a receptur. Obslouží vás hendikepovaní lidé, kterým práce v kavárně
skýtá možnost začlenit se do běžného
života. V kavárně U Židovské brány
na vás v prvé řadě dýchne kus historie,
protože dům je zmiňován v pramenech
již roku 1724. Ochutnejte kromě lahodné
kávy a dezertů třeba i košer sušenky
nebo různé druhy košer vín. Budete-li
mít chuť v degustaci pokračovat, přesuňte se do Original Trebic Whisky baru.
Tam okusíte českou whisky té nejlepší
kvality. A co víc, dozvíte se, jak vzniká.
A když už v Třebíči budete, nezapomeňte
na návštěvu místní synagogy, zámku, ale
také židovského hřbitova a především
unikátní baziliky sv. Prokopa.

Café 8smička, Humpolec

Klášterní restaurace, Želiv, foto: Chris Borg

Na Vysočině vaří pivo mnoho malých i velkých
pivovarů. Jejich přehled najdete na turistickém
portále www.vysocina.eu.
Kamenický pivovar

Uvařte si vlastní pivo
Premonstrátský klášter Želiv je turistům známý především díky barokní
architektuře. Pravidelné prohlídky
vás zavedou do konventu kláštera
a přilehlého kostela Narození Panny
Marie, který po požáru na počátku
18. století přestavěl významný český
architekt Jan Blažej Santini Aichel.
V barokní budově opatství se nachází
hotel a zavítat můžete do klášterní
restaurace nebo také klášterního pivovaru. Velkou zajímavostí je, že si tady
můžete pod drobnohledem místního
sládka uvařit vlastní pivo a navíc se
dozvíte mnoho zajímavých informací
nejen o pivu, ale také o vaření piva
v želivském klášteře. Pivo se tu totiž
vařilo už ve 14. století a po téměř
stoleté přestávce se k této činnosti
premonstráti vrátili v roce 2003 a dnes

se specializují na klasické, neochucené druhy piva.
Vlastní pivo si můžete uvařit také
v pivovaru v Kamenici nad Lipou.
Po sedmdesáti letech od ukončení činnosti původního podniku
se tady začalo znovu vařit pivo
na plné obrátky a dnes tu mají
velký pivovar i minipivovar, který
slouží pro sládkovy experimenty.
Na exkurzi se dozvíte, jak vypadá
pivovar po rekonstrukci, jakou
technologií se pivo vaří, jaká je samotná historie pivovaru, a budete
moci ochutnat různé druhy piv
z degustačního prkénka. Vlastní
pivo si se sládkem v zádech uvaříte
v rámci jednodenního naučně-degustačního kurzu. Čeká vás
den plný zážitků s neomezenou
konzumací piva.

Dalešický pivovar, foto m-ARK 2×
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OPRAVDOVÁ DOVOLENÁ

Nejrozmanitější region České republiky – Zlínský kraj – vás zve do své turistické destinace
za autentickými zážitky.

tip z jiného regionu

Východní Morava
Foto: m-ARK (4×)

Hrad Ledeč nad Sázavou

V tomto nádherném koutu Česka
najdete ty nejkrásnější moravské
lázně Luhačovice. Ozdraví vaše tělo
léčivými prameny, z nichž nejznámější
je Vincentka, a smysly oblaží neopakovatelnou atmosférou živoucí secese
staveb Dušana Jurkoviče.

Zámek Světlá nad Sázavou

VYSOČINOU
ZA SKLENĚNKOU

Atmosféra tu Provence,
tu Holandska

ZÁŽITKY, KTERÉ VÁS ČEKAJÍ JEN NA VYSOČINĚ
Poznejte s dětmi sklářská místa Vysočiny, prozkoumejte
jejich historii, objevte krásu okolní přírody a zažijte
zázraky sklářského řemesla.
Horácké muzeum

Tištěný průvodce hrou vás nasměruje na tu správnou cestu.
S hrací kartou v ruce navštívíte sklářské hutě, ale také monumentální hrad, barokní zámek, novoměstské
muzeum a vydáte se i po naučné stezce.
Sedm herních míst vám napoví, jak máte
odpovědět na otázky z průvodce, abyste získali
skleněnou odměnu, a sedm razítek můžete
proměnit v účast v soutěži o deset deskových
her Vysočina.

www.vysocina.eu/temata/sklarska/
vysocinou-za-sklenenkou

Milovská naučná stezka

Luhačovice

Vodní cesta Baťův kanál vás provede
napříč malebným vinařským Slováckem. Přináší radost nejen romantickým „mořeplavcům“, ale též cyklistům.
Slovácko je krajem vína, tradic i pestrou přehlídkou krojů. Nenechte si ujít
návštěvu jízdy králů ve Vlčnově, Hluku
nebo Kunovicích nebo každoročních
slavností vína v Uherském Hradišti.
Historické město Kroměříž vás
omámí památkami UNESCO – dokonalou barokní zahradní architekturou
i zámkem, kde se natáčel například
Oscary oceněný velkofilm Amadeus či
nová série Marie Terezie.
Podmanivý svéráz Valašska zažijete
ve zcela autentickém prostředí muzea
v přírodě, které po celý rok ožívá zvyky
a tradicemi. V Rožnově pod Radhoštěm najdete nejstarší a jeden z největších skanzenů ve střední Evropě.
Ve valašských dřevěnicích uprostřed
Beskyd a Javorníků podlehnete čarovnému světlu hor s jejich magickými
rány i večery – oblíbenou rekreační
lokalitou je oblast Velkých Karlovic.

Kunovice

Kroměříž

Geniální podnikatel Tomáš Baťa
přeměnil neznámé městečko v hlavní
světové město bot. Ihned po příjezdu na vás dýchne genius loci díky
nezaměnitelné architektuře v podobě typických baťovských domků
a unikátnímu továrnímu areálu přímo
v centru města.
Navštivte zlínský mrakodrap
tzv. „21“ s pojízdnou kanceláří šéfa
firmy Baťa. Z vyhlídkové terasy budete
mít město jako na dlani. S příběhem
slavné firmy se seznámíte ve 14|15
BAŤOVĚ INSTITUTU díky jedinečné expozici Princip Baťa zahrnující
původní linku na výrobu obuvi nebo
sbírku obuvi z celého světa.
Symbolem města a perlou světového
funkcionalismu je Památník Tomáše
Bati s maketou letounu Junkers F13.
Připraveny jsou pro vás také komentované prohlídky města ZÓNA ZLÍN
s průvodcem. A perličkou je, že v roce
2022 si Zlín připomíná 700 let od první písemné zmínky.
Přijeďte si užít nádhernou rozmanitost života v našem kraji! Přijeďte zde
strávit opravdovou dovolenou!
www.vychodni-morava.cz

Sklářská huť U Hrocha

Zlín – zářivý fenomén Baťa
Městům Východní Moravy dominuje
Zlín, světově proslulý díky baťovské průmyslové tradici a jedinečné architektuře.
Kdo by neznal značku Baťa?
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Sklárna Karlov

Huť Jakub Tasice

Velké Karlovice
Zlín, foto: Jiří Novosád
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tip z jiného regionu

Z pružin a koleček vznikla
unikátní KOVOZOO

Za zdmi KOVOZOO

se ocitnete v jiném světě
Ekologii a ochranu životního prostředí si v KOVOZOO Staré
Město vzali za své. Za zdí bývalého cukrovaru dokázali
vytvořit prostředí, které návštěvníky překvapí unikátními
nápady s ekologickým nádechem, zábavou, poznáním
i inspirací…
Foto: KOVOZOO

Při návštěvě Slovácka si
nenechejte ujít prohlídku
KOVOZOO. Už z dálky vás
do areálu přiláká suchozemský maják Šrotík, který
pomáhá najít cestu všem,
kteří plují na světě odpadu.
U něj se na pomyslných
vlnách kolébá loď Naděje,
jež láká všechny na palubu
a nenechá nikoho na pochybách, že v KOVOZOO
na návštěvníky čeká něco
nevídaného.
Dvouhektarový areál se zelenou zahradou je oázou klidu
a pohody ukrytou za zdí rušné průmyslové zóny. Budete
překvapeni přehlídkou originálních, vtipných a často i extravagantních nápadů, které přináší nekonečné množství důkazů o tom, že i ze zdánlivě nepotřebného odpadu mohou
vznikat věci, které jsou nejen krásné a zajímavé ale i nadále
užitečné. A také se přesvědčíte o tom, že lidská fantazie
a kreativita nemá hranice.
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Nestačili byste se divit, co všechno lze
z vyřazeného šrotu vyrobit. Není odpad
jako odpad – by se dalo říct o většině exponátů
zvířat vyrobených z pružin, koleček, plechů, drátů, ...zkrátka že železného šrotu. Na začátku byl recesistický nápad
Bronislava Janečka a jeho kolegů z REC Group. Společně
svařili z kovového odpadu
pár zvířat a ozdobili s nimi
vstup do areálu kovošrotu.
Zanedlouho zjistili, že se tu
lidé zastavují a jejich dílka
si fotí, a odtud už nebylo
k myšlence výstavy daleko.
A tak zde v roce 2012
veřejnosti otevřeli regulérní
kovovou zoo, která má již
přes tři stovky zvířat a stále přibývají nová. Dokonce
zde mají i vlastní porodnici.
Kromě kovových zvířat
mohou návštěvníci obdivovat nepřeberné množství
exponátů průmyslové
hasičské techniky, secí
a žací stroje, mlátičky obilí,
fukary a další zemědělské stroje z dob našich prarodičů,
které z našeho života již vymizely. Skončily by na šrotišti,
ale místo toho jejich příběh pokračuje v KOVOZOO.

www.tarus.cz
barvyproprofesionaly.cz

Ekologie může být i zábavná

KOVOZOO rozhodně není jen o koukání, ale i o zážitcích.
Kromě prohlídky kovových exponátů zde můžete navštívit Muzeum veteránů, pověsit si visací zámek na větve
kovového Stromu života nebo si třeba vyzkoušet kovářské
řemeslo v zážitkové kovárně. Můžete se projít po vyhlídkových lávkách, které pootevřou dvířka do reálného provozu
společností zabývajících se zpracováním různých druhů
odpadů. Zkrátka v KOVOZOO si každý najde to své, ať už je
to zábava, relax, poznání či inspirace z recyklace.

barvy . laky . lazury . omítky
Autorizovaný prodejní partner

Váš dodavatel
německých nátěrových hmot
pro profesionální řemeslo
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DOVOLENÁ s nápadem

S námi je dovolená požitek
Zažít vysněnou dovolenou a pak na ni vzpomínat ještě několik let, to by
si jistě přál úplně každý. Jenže k tomu je potřeba krásné počasí, příjemná
společnost a třeba ještě dobrá nálada. To hlavní však je mít jasno, kam
vyrazit a proč. A také co na vybraném místě chceme vidět a toužíme okusit.
Zatímco dobré přátele a slunce nad hlavou zajistit nedokážeme, nabídnout
vám výborný plán na báječnou aktivní dovolenou je naše poslání. Nemusíte týdny a měsíce hledat na internetu, stačí jen si vybrat z magazínů naší
edice Dovolená s nápadem.

V EDICI JIŽ VYŠLO:

Magazín CYKLOvýlety přináší jedenáct oblastí na Moravě

s nohama na pedálech a řídítky v rukou po těch nejkrásnějších
cyklostezkách s přesahem do Čech, do Rakouska a na Slovensko.

Titul S DĚTMI za zážitky představuje na 100 stranách ty
nejlepší turistické cíle pro rodiny v patnácti moravských
a slezských lokalitách.

PRŠÍ? Nevadí! Na sto stranách najdete pestrou nabídku
celoročně otevřených atraktivit, od vědecko-zábavných center
a planetárií, přes aquaparky a muzea, až po výlety do nitra země
v podobě jeskyní a zajímavých štol.

Vyrazte na kole dál než za humna, magazín Zážitkové
evropské cyklotrasy vás vezme na krásné stezky do

Německa, Rakouska, Itálie, Slovenska i po našich luzích a hájích.
Magazín obsahuje 1857 kilometrů tras vedených mimo provoz,
které si snadno načtete do telefonu pomocí QR kódů.

Zážitkové rakouské cyklotrasy, to je 10 cyklo destinací,
2 dálkové trasy v Rakousku s přesahem na Slovensko, do České
republiky a Itálie.

PŘIPRAVUJEME:

Unikátní Parky a zahrady střední Evropy
Galerie a Café střední Evropy

Více informací najdete na webu

www.dovolenasnapadem.cz

