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2 Historické centrum a Státní zámek Telč
3 Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť v Třebíči

Zámky

4 Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou
5 Státní zámek Náměšť nad Oslavou
6 Zámek Třebíč a Muzeum Vysočiny Třebíč
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14 Zámek Červená Řečice
15 Zámek Police a Vojenské letecké muzeum RAF
16 Zámek a Hasičské muzeum Přibyslav
17 Zámek Dukovany
18 Městské muzeum na zámku v Chotěboři
19 Zámek a Muzeum řemesel Moravské Budějovice
20 Zámek Jemnice
21 Horácká galerie na zámku v Novém Městě na Moravě
22 Muzeum Vysočiny Pelhřimov - zámek pánů z Říčan
23 Muzeum autíček na zámku v Přísece

Hrady

24 Státní hrad Lipnice
25 Hrad Roštejn
26 Hrad Kámen
27 Hrad a muzeum Ledeč nad Sázavou
28 Městské muzeum v areálu hradu a zámku v Polné

Další turistické cíle

29 Zřícenina hradu Orlík nad Humpolcem
30 Zřícenina hradu Rokštejn
31 ZOO Jihlava
32 Jihlavské podzemí
33 Vysočina Arena, Nové Město na Moravě
34 Muzeum rekordů a kuriozit, Pelhřimov
35 Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod,

Galerie výtvarného umění
36 Muzeum Vysočiny Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny
37 Westernové městečko Šiklův Mlýn
38 Klášter Želiv
39 Klášter Nová Říše
40 Synagoga Nová Cerekev
41 Regionální židovské muzeum - Synagoga a Rabínský dům

v Polné
42 Šlakhamr Hamry nad Sázavou
43 Velké Dářko
44 Dalešická přehrada – lodní doprava lodí Horácko
45 Informační centrum Jaderné elektrárny Dukovany
46 Muzeum Dr. Aleše Hrdličky, Humpolec

47 Centrum EDEN, Bystřice nad Pernštejnem
48 Rodinný park Robinson, Jihlava
49 Panský dvůr Telč
50 Ekotechnické centrum Alternátor, Třebíč
51 Muzeum Rodný dům Josefa Hoffmanna, Brtnice
52 Letecké muzeum Koněšín
53 Stálá expozice Letiště Náměšť nad Oslavou
54 Labyrint Třebíč
55 Javořice (nejvyšší vrchol Vysočiny)
56 Křemešník
57 Devět skal, Žďárské vrchy
58 Výletní vlak Jemnice - Moravské Budějovice
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E
xistují dva zaručené způsoby,
jak odpočívat s Vysočinou.
První z nich je cestovat, pozná-
vat a objevovat nová a originál-
ní zákoutí kteréhokoli ze 704

sídel. Druhá varianta pro nerozhodné
a stydlivější je zažít atmosféru Vysočiny
například v pohádkách, seriálech a v his-
torických velkofilmech. Ideální se zdá
být varianta kombinující obě alternativy.

Vysočina totiž nabízí atraktivní scené-
rie a historické kulisy, tradiční stavby i pří-
rodní lokality, které inspirovaly autory
scénářů i režiséry k jejich zakomponová-
ní do populárních snímků. Jen namátkou
zmíním snímky, ve kterých hrají kromě
našich a zahraničních herců hlavní roli
i vysočinské památky UNESCO – Telč
v Pyšné princezně, v pohádce Z pekla štěs-
tí nebo Kouzelný měšec a nejnověji se
zde točily scény do filmu Bajkeři. Třebíč
si „zahrála“ v Markétě Lazarové nebo
v kriminálním dramatu Zádušní oběť
a kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené
hoře ve Žďáře nad Sázavou si pamatujete
ze záhadného Santiniho jazyka.

Svou kapitolu na Vysočině už
23. rokem píše Mezinárodní festival
dokumentárních filmů Ji.hlava. Pro-
gram nabízí pravidelně na podzim
v říjnu dokumentární snímky včetně
soutěžních lákajících na Vysočinu mla-
dou začínající filmovou generaci. I to je
filmová Vysočina.

A pokud se ptáte, které snímky z Vyso-
činy mám nejraději? Je to seriál Návštěv-
níci, jehož díly se natáčely kolem Pelhři-
mova, a pak večerníčkovou sérii s mimo-
řádně nadějnou televizní hvězdou
Vydrýskem, jehož domovem byla dlouho
Stanice ochrany fauny v Pavlově u nás na
Vysočině.

Není nad to, navštívit osobně místa
dobře známá z televizní obrazovky. A až
u nás na Vysočině budete pobývat, dejte
nám o tom vědět – třeba na sociálních
sítích.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

vysocinakraj
www.kr-vysocina.cz

OBSAH
Čistý vzduch, nekonečné lesy, jedinečné
památky i přírodní zajímavosti. A taky
stovky kilometrů cyklistických a turistic-
kých tras, kulturní a sportovní akce,
spoustu zábavy i pohodlné ubytování. To
všechno a mnohem víc najdete v létě na
Vysočině.

Letos vás může pobavit třeba zážitková
turistická hra Klapka, která příznivce fil-
mových zážitků provede 26 filmovými
místy v kraji. Příznivci gastroturistiky
a milovníci zlatavého moku ocení Pivo-
varskou stezku Vysočiny, která spojuje
třináct pivovarů z Vysočiny.

Novinku nabízí Nové Město na Moravě,
kde otevřeli novou pumptrackovou
dráhu, která patří k největším v České
republice. Do Vysočina Areny sportovní
fanoušci vyrazí už tradičně také na Svě-
tový pohár horských kol.

A k létu samozřejmě patří koupání, hudeb-
ní festivaly pod širým nebem, procházka
v zoo či dobré jídlo. Tak si to na Vysočině
pěkně užijte!

Milí čtenáři
a cestovatelé
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V
ysočina je vyhledávanou
atraktivní filmovou lokalitou.
Vždyť kdo by neznal legendár-
ní Postřižiny točené v Daleši-
cích na Třebíčsku v areálu

místního pivovaru. Na Vysočině se však
natočilo hned několik známých pohá-
dek. Na zámku v Telči panoval dobrý
král Miroslav v pohádce Pyšná princez-
na, hrad v Ledči nad Sázavou se stal úto-
čištěm filmového štábu jedné z nejú-
spěšnějších pohádek poslední doby
Anděl Páně 2 a na hradě Lipnice nad
Sázavou se točila pohádka Čert ví proč.
Vydejte se s námi po stopách Filmové
Vysočiny.

TURISTICKÁ HRA KLAPKA
Pro návštěvníky Vysočiny je od dubna při-
pravena zážitková turistická hra Klapka,
která příznivce filmových zážitků prove-
de 26 filmovými místy v kraji. Navštívíte
s námi tradiční i méně známé filmové
lokace a zavedeme vás i do rodišť slav-
ných filmových osobností. Turistický pas
hry Klapka je k dispozici ve všech turistic-
kých informačních centrech Kraje Vysoči-
na a zúčastněných herních místech.
Hlavní cenou hry bude víkendový

pobyt ve filmovém Letohrádku sv. Voj-
těch v Počátkách na Pelhřimovsku. Určitě

si ale užijete i další zajímavé ceny –
návštěvu filmových ateliérů, turistickou
deskovou hru Vysočina nebo filmový
batoh.
V rámci roku Filmové Vysočiny jsme

pro vás připravili zbrusu novou mobilní
aplikaci, se kterou si můžete pořídit origi-
nální filmový suvenýr z cest po Vysočině
v podobě fotografie zasazené do filmové-
ho rámečku.
Průvodcem po filmových místech

a tváří Filmové Vysočiny je herec Josef
Dvořák – vysočinský rodák. Osobně se
s ním můžete setkat v rámci festivalu
Pelhřimov – město rekordů, kde bude
uvedendo rekordmanské síně slávy. Drži-
telem jakého rekordu se stane, zjistíte na
místě, jste srdečně zváni.
www.filmvysocina.cz

FILMOVÉ AKCE NA VYSOČINĚ
Vprůběhu celého roku je pro vás v souvis-
losti s Filmovou Vysočinou připravena
řada zajímavých aktivit v celém kraji –
besedy s filmaři, výstava filmových kos-
týmů, filmové festivaly, letní projekce
filmů natáčených na Vysočině. Podělte
se o svoje zážitky z cestování po našem
regionu na Instagramu pod hashtagem
#vysocinafilmova. Autor fotografie, která
nasbírá nejvíce „lajků“, získá akreditace
pro dvě osoby na letošníMezinárodní fes-
tival dokumentárních filmů v Jihlavě,
který bude vyvrcholením celé filmové
turistické sezony.
Vysočina je oblíbenou filmařskou desti-

nací. Nedaleko Lipnice nad Sázavou se
chystá natáčení nové pohádky české pro-
dukce, Telč si vybrali jako ideální lokaci
pro děj svého filmu Devil američtí filma-
ři. O natáčení dalších filmů na Vysočině
se dozvíte na webových stránkách filmo-
vé kanceláře Vysočina Film Office.
www.vysocina.eu/temata

PROCESTUJTE S NÁMI
VYSOČINU PO STOPÁCH
FILMOVÝCH HVĚZD!

25. května
Počátecká klapka, město Počátky

29. května
Večerní filmová setkání, CDF Jihlava

31. května
Projekce filmu Otvírání studánek, Nové
Město na Moravě

7.–8. června
Festival Pelhřimov – město rekordů,
Pelhřimov

20.–23. června
MFFKV – Mimořádný filmový festival Kru-
cemburský výtah, Krucemburk

25.–27. června
Promítání krátkých pohádek pro děti,
Telč

27.–30. června
Letní projekce filmových trháků natáče-
ných na Vysočině, Humpolec

9. července
Letní kino – film Malý Bobeš, Nové
Město na Moravě

20. července
Letní kino – film Šťastný smolař, Micha-
lův statek

23. července
Letní kino – film Všichni dobří rodáci,
Nové Město na Moravě

27. července
Letní kino – film Postřižiny, Počátky

31. srpna
Hradozámecká noc s filmovou temati-
kou, hrad Roštejn

14. září
Ledeč ve filmu – hrad Ledeč nad Sázavou

Vysočina
v hlavní roli
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C
hcete si z Vysočiny odvézt
netradiční zážitek? Jste přízniv-
ci gastroturistiky a milovníci
zlatavého moku? Pak rozhodně
oceníte novou Pivovarskou

stezku Vysočiny, která vás zavede do nej-
krásnějších míst našeho čistého kraje.

Virtuální stezka spojuje třináct pivova-
rů z Vysočiny. Pokud je navštívíte,
seznámíte se s podstatou jednoho z nej-
starších řemesel, nahlédnete pod
pokličku výroby piva, jež je často spoje-
na s ochutnávkou, a užijete si poznání
všemi smysly. Partnery stezky jsou jak

tradiční velké pivovary, tak i minipivo-
vary s originální pivní nabídkou z celé
Vysočiny.

Naše Pivovarská stezka má ambici spo-
jit gastronomický zážitek s poznáváním
Vysočiny a nabídnout zaručené tipy na
ubytování i na výlety, které můžete spojit
s příjemnou zastávkou v jenom z partner-
ských pivovarů.

PRAVIDLA
Pivovarskou stezkou Vysočiny se může
vydat každý návštěvník kraje, kterému je
více než 18 let a který si v každém zúčast-
něném pivovaru zakoupí alespoň jedno
pivo. Za návštěvu každého pivovaru, kde
si dá pivo, obdrží razítko do slosovatelné-
ho kuponu. Jakmile zaplní celou herní
kartu, získá upomínkový půllitr s logem
Pivovarské stezky Vysočiny a možnost
zúčastnit se slosování o ceny, jež do sou-
těže věnovali zástupci jednotlivých pivo-
varů. V letošním roce je pro účastníky při-
praveno 500 kusů upomínkových půllit-
rů.

Herní karta Pivovarské stezky Vysoči-
ny je k dispozici na ve všech TIC Kraje
Vysočina a zúčastněných pivovarech.

Do slosování se odesílá vyplněná
herní karta se všemi razítky. Slosování
proběhne 31. října 2019. Atraktivní ceny
do slosování poskytly pivovary zapoje-
né do Pivovarské stezky Vysočiny.

Bližší informace získáte na turistickém
portálu www.vysocina.eu.

Ať vám Vysočina slouží na zdraví!

Vydejte se Pivovarskou
stezkou Vysočiny

KDE POTEČE PIVO

Pacov
25. května – Pivní slavnosti

Jihlava
1. června – Den Ježka

Humpolec
21.–22. června – Bernard fest

Havlíčkův Brod
29. června – Rebel fest

Želiv
6.–8. září – Želivská pouť, poutní jarmark

Pivovar Kamenice nad Lipou
6.–7. září – Pivní slavnosti

Dalešice
25.–28. října – Steakové hody
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M
uzea, galerie i další krajské
příspěvkové organizace mají
již na léto připraveno něko-
lik kulturních i společen-
ských událostí nejen pro

děti, ale i pro dospělé.
Do 2. června si mohou návštěvníci

Horácké galerie v Novém Městě na
Moravě prohlédnout výstavu malíře
Františka Dörfla. Ten jako konstruktér
ztvárnil několik uměleckých exponátů.

Muzeum Vysočiny v Pelhřimově při-
pravilo pro návštěvníky výstavu zaměře-
nou na současnou českou mozaiku. Jed-
ním z cílů výstavy je kriticky nazírat
a zpracovávat fenomén současné české
mozaiky krystalizující od 80. let 20. stole-
tí. Výstava bude zahájena 18. května ve
výstavní síni zámku pánů z Říčan.
Pro zájemce historie připravilo Muze-

um Vysočiny v Třebíči expozici pod
názvem Valdštejnové na Třebíči. Ta je
věnovaná tomuto šlechtickému rodu
a objevuje se v zámku vůbec poprvé.
Pokud vás zajímá, jak se tavilo sklo ve

středověku, navštivte 31. května sklář-
skou pec v Havlíčkově Brodě. Ve spolu-
práci s Muzeem Vysočiny v Havlíčkově
Brodě zde budoumistři skláři představo-
vat své umění.
V Havlíčkově Brodě v galerii bude od

24. května probíhat výstava zabývající se
ilustracemi a kolážemi Miloslava Havlíč-
ka. Jeho doménou byl tajemný svět
vesmíru, UFO, kosmonautika, letectví,
armádní technika, sci-fi literatura a krimi-
nálky. Od 19. července poté bude ke
zhlédnutí výstava zaměřená na průkopní-
ky moderní české fotografie Rössler,
Funke a Saudek.
Do 25. srpna si vOblastní galerii Vyso-

činy v Jihlavěmůžete prohlédnout české-
ho moderního malíře, literáta, výtvarné-
ho kritika Miloše Jiránka.
Dlouhodobé expozice Muzea Vysoči-

ny v Jihlavě jsou převážně zaměřeny na

historii a přírodu Českomoravské vrcho-
viny. V podzemních prostorách jemožné
zhlédnout expozice dolování stříbra
a mincování na Českomoravské vrchovi-
ně. Vedle dlouhodobých expozic se
v muzeu konají tematické výstavy a řada
dalších kulturních a společenských akcí
jako například Není vejce jako vejce, Jih-
lavský havířský průvod aneb Archeologic-
kémuzejní havíření amnoho dalších zají-
mavých událostí.
Ve dnech 10. července až 30. září bude

v Muzeum Vysočiny v Třešti otevřena
výstava Přírodovědcem v muzeu aneb
Zeptejte se Johany. Expozice představí
zajímavosti z depozitářů, techniky zpra-
cování sbírkových předmětů, zajímavé
osobnosti i vývoj jednotlivých oborů
v průběhu posledních sta let.

Muzeum Vysočiny v Telči zpřístupnilo
pouze část expozice. Jedná se o předmě-
ty dokladující historii města, církevní
památky, svatební praporce, etnografic-
ké sbírky a část předmětů připomínají-
cích dvě cesty Afrikou.

Horácké divadlo v Jihlavě zve na popu-
lární muzikálové představení na Velké
scéně Šakalí léta.
Pro rodiny s dětmi je na hradě Roštejn

připravena prohlídková trasa B, kde je
možné prohlédnout si kapli sv. Eustacha
a botanický sál, který se zaměřuje na pří-
rodu, lovectví a myslivost. Od letních
prázdnin se návštěvníci na této trase

ještě mohou těšit nejen na lesní hernu
i zvídavé lišky, ale bude také zpřístupněn
nový historický okruh s názvem Lovecké
sídlo v proměnách dějin.
Novou sezonu na hradě Kámen přiví-

táme novými exponáty. V expozici jed-
nostopých vozidel bude od letošní sezo-
ny nově k vidění takzvaný Nanuk neboli
motocykl Jawa 350/354.06 ve speciálním
provedení pro SNB.

Muzea i galerie. Užijte si
letní kulturní Vysočinu

EXPOZICE VYCPANÝCH ZVÍŘAT
V MUZEU VYSOČINY TŘEŠŤ

DÍLO MILOSLAVA HAVLÍČKA
V HAVLÍČKOBRODSKÉ GALERII

PROHLÍDKOVÁ TRASA ZAMĚŘENÁ NA PŘÍRODU,
LOVECTVÍ A MYSLIVOST NA HRADĚ ROŠTEJN
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EXPOZICE VYCPANÝCH ZVÍŘAT
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PROHLÍDKOVÁ TRASA ZAMĚŘENÁ NA PŘÍRODU,
LOVECTVÍ A MYSLIVOST NA HRADĚ ROŠTEJN



A
ktivní odpočinek si mnoho
z nás představuje jako dovole-
nou na kole. Krásná krajina
Českomoravské vrchoviny
nabízí nádherné trasy pro

všechny cyklistické nadšence. Síť cyk-
lotras měří více než 2 500 kilometrů
a umožňuje tak projet Vysočinu křížem
krážem. Na své si u nás přijdou cyklisté
mladší i starší, méně i více zdatní, milov-
níci adrenalinu i požitkáři.

Nemáte chuť jezdit sami? Zapojte se
do některé z uvedených cyklistických
akcí, jež se v letní sezoně na Vysočině
konají. Můžete tak šlápnout do pedálů
spolu s ostatními a nechat se strhnout
proudem energie a soutěživosti nebo si
prostě jen užít pohodovou jízdu v kolekti-
vu.

CESTOU NECESTOU, POLEM
NEPOLEM, JEDU Z HUMPOLCE
VELKÝM ŽLUTO-DVOJKOLEM!

Zkoušíte rádi nové věci? Přijeďte do Hum-
polce u Jihlavy. Zde si přímo v informač-
ním centru můžete vypůjčit dvojkolo
a zažít tak mnoho legrace. „Kolo je využí-
váno zejména v turistické sezoně, půjčuje-
me jej na hodinu, na půl dne nebo na celý
den. Jeden mladý sportovní pár si jej půj-
čil na pět dní a ‚natěžko‘ (tzn. s plnými
batohy na nosiči či na zádech) na něm
dojeli z Humpolce až do Raabsu po pře-
shraniční cyklostezce Jihlava – Raabs,“
říká ředitelka turistického informačního
centra Marcela Kubíčková.

Z PANSKÉHO DVORA NA PLNÝ
PROUD!

Vydejte se na pohodový výlet okolím
Telče, nedotčenou přírodou v srdci Vysoči-
ny. Nová půjčovna elektrokol funguje ve
volnočasovém areálu Panský dvůr v Telči.
Díky elektrokolům si budete moci užívat
dechberoucí výhledy přímo při jízdě.

PUMPTRACKOVÁ DRÁHA
Dne 3. května proběhlo slavnostní otevře-
ní pumptrackové dráhy ve Vysočina
Aréně v Novém Městě na Moravě, která
rozšířila svoji dosavadní nabídku – sing-
letracky, silniční, MTB a gravel okruhy.
Nová pumptracková dráha patří k největ-
ším v České republice. Nejen milovníci
terénní cyklistiky si zde přijdou na své.
Jízdu si mohou vyzkoušet i rodiny
s dětmi a naučit se tak používat pohyb
nahoru a dolů, tzv. „pumpování“, jako
hnací sílu jízdního kola namísto šlapání.

SVĚTOVÝ POHÁR V NOVÉM MĚSTĚ
Sportovní fanoušci si nenechají ujít
návštěvu již tradičně pořádaného Světo-
vého poháru horských kol v Novém
Městě na Moravě, který bude odstartován
24. května a potrvá až do neděle 26. květ-
na. Tato třídenní akce začne v pátek divo-
kou disciplínou, a to vyřazovacím sprin-
tem. Následovat bude sobotní pohár ve
stylu cross-country. V neděli celý pro-
gram vyvrcholí závody světového poháru
v hlavních kategoriích žen a mužů.

PRO DOBROU VĚC
Chcete zakončit cyklistickou sezonu
s pocitem, že jste přispěli na dobrou
věc? Zúčastněte se tedy tradiční projížď-
ky s názvem Na kole dětem Vysočinou.
Výtěžek z této akce poputuje na pediat-
rické oddělení Nemocnice Jihlava
a také nadačnímu fondu Na kole dětem
na podporu onkologicky nemocných
dětí.

CYKLO-AKCE NA VYSOČINĚ
17.–18. května
Jihlava MTB
www.jihlavska24mtb.cz
29. června
Cannondale Kamenice nad Lipou
www.mtbkamenicenl.cz
5.–12. července
Křížem krážem Vysočinou na kole
2019
www.vysocinounakole.cz
10.–11. srpna
Kolo pro život
www.kolopro.cz
7. září
Na kole dětem Vysočinou
www.nakoledetemvysocinou.cz

JOSEF ZIMOVČÁK
NA AKCI NA KOLE DĚTEM.

NOVÁ PUMPTRACKOVÁ DRÁHA
V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ.

Vysočinou na kole
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VOLNOČASOVÝ AREÁL V CENTRU
RENESANČNÍ TELČE

● Lanový park s cepíny
● Lezecká stěna

● Nízké a vysoké lanové překážky
● PENZION, PIVOVAR A RESTAURACE
(nově od léta 2019)
● Dětská herna s kavárnou

● Informační centrum
● Půjčovna elektrokol
● Zajímavé expozice
● Divadla, koncerty, festivaly, výstavy
● Konference, firemní akce
● Tábory a školní výlety

AKCE 2019
13. 7. PIVNÍ FEST TELČ
Minipivovary, zábava, soutěže, známé kapely
26. 7. – 11. 8. PRÁZDNINY V TELČI
Oblíbená nocturna v Panském dvoře
28. 9. OCHUTNÁVKA V PODZÁMČÍ
Dobré jídlo, pohoda a jazz
www.panskydvurtelc.cz

V bezbariérovém hotelu Antoň najde
každý nejen ubytování, ale i místo pro
konference nebo slavnostní chvíle.

Tak se dá nejlépe poznat okouzlující prostře-
dí perly jižní Moravy.
Rodinný hotel na dohled od historického

centra města Telč, které je zapsáno na
seznam světového dědictví UNESCO, má his-
torii sahající až do 16. století. Budova bývalé-
ho lihovaru si i dnes zachovává svůj genius
loci. Prostředí, v němž se hotel nachází,
samo vybízí k rekreační turistice a dalším
sportům. Všechny významné kulturní a histo-
rické objekty starého města jsou jen pár
minut chůze.
Nově vybudované pokoje jsou ideální pro

zaslouženou dovolenou i další pobyty pro
cestovatele. Telč je strategickýmmístem
pro podnikání výletů i pro firemní jednání
či konference. Rodinné pokoje jsou jako
stvořené pro děti a náročnější hosté uvítají
*** Superior pokoje se zimní zahradou či bal-
konem a s vanou v koupelně. Stylová restau-
race nabízí hlavně českou kuchyni, ale nejen
tu.
Pokud hledáte romantické místo pro uspo-

řádání svatby, stačí využít zatravněné atri-
um a velký či menší sál, popřípadě další letní
zahrádku s výhledem na park a věže rene-
sančního zámku.

Tel. 774 026 200, www.hotel-anton.cz

Malebné město uprostřed Českomo-
ravské vrchoviny, v půli cesty mezi
Prahou a Vídní, láká své návštěvníky

do již zapomenutých časů. Nabízí živé setká-
ní se všemi stavebními slohy minulého tisíci-
letí. Představuje jedinečně zachovaný archi-
tektonický komplex, jemuž dominuje rene-
sanční zámek a náměstí zapsané na seznam
UNESCO. Právem je Telč každoročně cílem
návštěvníků z celého světa.

18. 5. Folklor v máji
– folklorní soubory, řemeslný trh, kácení máje
18. 5. Den otevřených dveří Univerzitního
centra Telč
– 100 let Masarykovy univerzity Brno a kon-
cert symfonického orchestru MU Brno

19. 5. O střevíček z pohádkové Telče
– soutěž mažoretek, www.mazoretkytelc.cz
9. 6. Pohádková neděle na zámku
– pohádkový park, řemeslný trh, divadlo
www.zamek-telc.eu, www.ddmtelc.cz
14.–24. 7. Francouzsko-česká hudební aka-
demie
– mistrovské kurzy pro mladé hudebníky,
koncerty, www.akademietelc.cz
26. 7. – 11. 8. Prázdniny v Telči
– festival: koncerty, divadla, výstavy, noctur-
na, pohádky, www.prazdninyvtelci.cz
27. 7. Závody dračích lodí na Štěpnickém
rybníku
www.dragonboard.cz
27.–28. 7., 3.–4. 8., 10.–11. 8. Parní léto
– jízdy parního vlaku s doprov. programem

16.–17. 8. Historické slavnosti Zachariáše
z Hradce a Kateřiny z Valdštejna
aneb Od počátku k rozkvětu Telče
Historie bez hranic 1099–2019. Oslavte
s městem Telč 920 let od jeho založení.
www.telc.eu
23.–25. 8. Balóny nad Telčí
– lety horkovzdušných balónů,
www.telc.balon.cz

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

HOTEL ANTOŇ – PŘÍJEMNÁ DOVOLENÁ
I ROMANTICKÉ SVATBY

PANSKÝ DVŮR TELČ
– ADRENALIN, ZÁBAVA I RODINNÁ POHODA

LÉTO V TELČI
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Informační centrum
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www.telc.eu

HOTEL ANTOŇ – PŘÍJEMNÁ DOVOLENÁ
I ROMANTICKÉ SVATBY

PANSKÝ DVŮR TELČ
– ADRENALIN, ZÁBAVA I RODINNÁ POHODA

LÉTO V TELČI



B
yla by chyba,
kdybyste při
svých cestách
po Vysočině
minuli Třešť.

Šestitisícové město ležící
mezi krajskou Jihlavou
a renesanční Telčí má
totiž v rukávu trumfy, které jen tak někdo
nepřebije. Předně je to více než 200letá
neutuchající betlémářská tradice. Kde
jinde než právě v Třešti na vás dýchne
vánoční atmosféra třeba i v květnu?
V místním muzeu jsou totiž betlémy
k vidění po celý rok. V rámci Dřevořezání
navíc zaplní náměstí 5. a 6. července
desítky řezbářů, aby rozšířili společný
betlém. Od 26. prosince do 2. února se
pak můžete vydat za příběhem Jezulátka
po tzv. Betlémské cestě.
Vedle této křesťanské tradice jsou stále

patrné stopy po židovské komunitě,
která zde žila do 2. světové války. Křivola-

ké uličky, působivý hřbitov
či osoba Franze Kafky – i to
je třešťské židovství.
Pokud do Třeště přijedete

v létě, pak se osvěžte na pří-
rodním koupališti Malvíny,
kde se voda čistí biologic-
kou cestou. A až budete pře-

syceni pulzujícím městem, vyjděte nad
Třešť a zdolejte Špičák s jeho 734 m n. m.
Stojí to za to!

TŘEŠŤ SI PŘIPOMENE 670 LET
OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY
Město Třešť ve spolupráci s místním
divadelním souborem Karla Čapka při-
pravuje zajímavý program, který připo-
mene významné události, jež se během
670 let v Třešti odehrály. Dne 7. září
v odpoledních hodinách se na čtyřech
scénách odehraje divadelně ztvárněný
průřez třešťskými událostmi. Jednotlivé
scény budou načasovány tak, aby

návštěvníci stihli projít všechny. Úvod-
ní scéna z třešťské historie se odehraje,
stejně jako scéna závěrečná, na
třešťském náměstí, další dějiště budou
v centru města. Ve večerních hodinách
je připraven hudební program. A pro-
běhne také losování o zajímavé a hod-
notné ceny. Podrobný program bude
uveřejněn na www.trest.cz. Jste srdeč-
ně zváni!

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA S NEJVĚTŠÍMI SLUNEČNÍMI
HODINAMI SVÉHO DRUHU V EVROPĚ.

5.–6. 7. Dřevořezání
18. ročník setkání řezbářů na náměstí
T. G. Masaryka, 9.00–17.00. Doprovodný
program.
9.–12. 7. Filmové léto 2019
Letní kinematograf bratří Čadíků, bývalý
zimní stadion po setmění, nejdříve od 21.15,
vstupné dobrovolné.
10. 7. – 30. 9. Zeptejte se Johany
Výstava návštěvníkům přiblíží práci příro-
dovědců v jihlavském muzeu, odhalí zajíma-
vosti z depozitářů, techniky zpracovávání
sbírkových předmětů, představí zajímavé
osobnosti aj.
18. 7. Pražce
Bluegrassová kapela z Luk nad Jihlavou,
náměstí T. G. Masaryka od 18.00.

25. 7. Dřevěné divadlo
Pohádka Princezna na hrášku, náměstí
T. G. Masaryka od 18.00.
28. 7. a 10. 8. Léto s párou v Třešti
Zábavné odpoledne na vlakovém nádraží,

jízda parním vlakem. Pořádá město Třešť
a Společnost telčské místní dráhy.
1. 8. Bee Band
Swing a jazz na náměstí TGM od 18.00.
9. 8. Divadlo Víti Marčíka
Pohádka Sněhurka a sedm trpaslíků,
náměstí TGM od 18.00.
15. 8. Oči
Pop rocková kapela na náměstí T. G. Masa-
ryka od 18.00.
22. 8. Bohemia Brass
Dechovka na náměstí od 18.00.
7. 9. Slavnost k výročí 670 let od první
písemné zmínky o Třešti
21. 9. Jednorožné rožnění
Grilování na hlavní silnici, soutěže, hudba,
divadlo. Náměstí T. G. Masaryka od 10.00.

Třešť: betlémy ukryté ve
středu vysočinských hvozdů

JEDNOROŽNÉ ROŽNĚNÍ

KULTURNÍ TIPY
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P
otřebujete zažít pořádné osvěže-
ní těla i mysli? Pokud se zrovna
nacházíte na Vysočině nebo ces-
tujete po D1, namiřte si to do
Vodního ráje Jihlava. Tento

sportovně-relaxační areál je otevřený
celoročně. Kromě několika bazénů a vod-
ních atrakcí nabízí i sportovní a wellness
služby. Vodní ráj je svou kapacitou 2 400
míst ve venkovní a 240 míst v kryté části
areálu už 18 let největší akvapark na Vyso-
čině. Každý rok projde jeho branami
v průměru 180 tisíc návštěvníků.

Areál Vodního ráje má dvě hlavní části.
Krytá část je otevřená po celý rok a najde-
te v ní spoustu zábavních prvků. Tím
základním je velký rekreační bazén o roz-
loze 330 metrů čtverečních. V něm si
můžete vyzkoušet řadu atrakcí, napří-
klad podvodní vzduchovače, chrliče,
vodní clonu, vodopády, podvodní osvět-
lení nebo oblíbenou divokou řeku, ve
které vás unáší proud stále dokola. Stěno-
vé masážní trysky a perličková lůžka vás

dokonale zre-
laxují. Z hlav-
ního bazénu
je to jen pár
kroků do ven-
kovního vyhří-
vaného bazé-
nu, ve kterém
můžete relaxo-

vat, i když venku třeba mrzne. Asi největ-
ším lákadlem je krytý tobogán o délce
108 metrů. Nejmenší děti se mohou vydo-
vádět v dětském brouzdališti hned vedle
velkého bazénu. Součástí krytého areálu
Vodního ráje je také sauna, parní lázeň

a solárium. Milovníci masáží si mohou
vybrat hned z několika druhů.

V letním venkovním areálu najdete
čtyři bazény s ohřívanou vodou – velký
rekreační bazén s několika vodními atrak-
cemi, 25 metrů dlouhý plavecký bazén
s pěti drahami, zábavný dětský bazén
s vodním hradem a samozřejmě brouzda-
liště pro koupání nejmenších dětí. Sou-
částí venkovního areálu akvaparku je
9 000 metrů čtverečních travnaté plochy
ke slunění a odpočinku. A pokud se vám
zrovna nechce do vody, můžete být
s dětmi v dětském koutku, zkusit si zacvi-
čit na fitness prvcích nebo si dát něco
dobrého z nabídky občerstvení. V nepo-
slední řadě je dobré zmínit, že ve venkov-
ní části akvaparku je zajištěn bezbariéro-
vý přístup.

Vodní ráj Jihlava je zkrátka dobrá
volba pro všechny příznivce rekreačního
plavání, opalování u vody a rodinné zába-
vy. Provozovatelem Vodního ráje jsou
Služby města Jihlavy.

Slunce, voda,
zábava. Jihlava
máVodní ráj
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Provozní dobamuzea je bez zavíracího dne od 10-18 h,
v letních měsících od 9-18 h, o víkendech 9-19 h.

Široká nabídkamodelů autíček
k zakoupení je soustředěna v přilehlé
kavárně včetně nabídky občerstvení
pro všechny členy rodinného výletu.

✓Návštěvníkům přibližuje historii
a vývoj hračkářské výroby autíček,
a to nejen v tuzemsku.

✓ Stejně tak představuje namodelech
autíček historický vývoj automobilů
značky Škoda.

✓ Sběratelům a zájemcům o tyto
modely se zde nabízí možnost rozšířit
a doplnit své sbírky o případně
chybějící modely Škodovek.

Muzeum autíček
a starých hraček
v Přísece patří

po 3 letech svého
provozumezi

lákavé a turistické
cíle v regionu.

INZERCE

O
riginální, přes sto let staré kos-
týmy z havířského průvodu
budou k vidění od 7. června
v jihlavském Muzeu Vysoči-
ny. To se tak připojí k velkým

červnovým oslavám 20. výročí znovuob-
noveného havířského průvodu, který
v roce 1999 vzkřísil Jihlavský havířský spo-

lek. Součástí letošního Havíření bude
také 23. setkání havířských měst a obcí.

Důraz je na výstavě kladen právě na
prezentaci původních dětských hornic-
kých kostýmů. „K vidění bude na 22
krojů, které představují 22 základních
postav z havířského průvodu. Některé
jejich součásti jsou více než sto let

staré,“ připomíná archeolog muzea
David Zimola.

Havířský průvod vyšel poprvé v roce
1799 jako součást oslav k domnělému
1000. výročí založení Jihlavy. Když tradice
začala upadat, na konci 19. století ji
znovu zavedl fotograf a znalec jihlavské
historie Johann Haupt. „Největším jeho
snem se stala obnova starých hornických
tradic, které by současníkům připomněly
dávnou stříbrnou slávu města. Proto zalo-
žil novou tradici v podobě hornického
průvodu,“ uvádí historik Zdeněk Jaroš.

Sedm let studoval Haupt historické
materiály a nechal vytvořit přesné kopie
krojů, které představovaly různé hornické
profese. „Vycházely hlavně z prvků rene-
sanční španělské módy a jednotlivé mode-
ly konzultoval i s odborníky na středověké
a novověké dolování,“ připomíná Jaroš.

Kostýmy, jak je Johann Haupt navrhl,
jsou k vidění právě v novodobém průvo-
du, který diváci spatří ve dnech 21.–23.
června. Jsou to však už jen repliky původ-
ních kostýmů.

Výstavu stylově doplní historické foto-
grafie z fotoateliéru Johanna Haupta.
„Rozhodli jsme se, že tyto černobílé foto-
grafie, které máme uložené ještě na skle-
něných deskách, vykolorujeme a bude-
me je prezentovat na porovnání s těmi
černobílými,“ říká Zimola.

Na výstavě bude i původní praporec
z 19. století a historie jihlavských havíř-
ských průvodů od jejich zavedení do sou-
časnosti.

Druhá část výstavy bude věnována
archeologickým objektům připomínají-
cím zašlou slávu jihlavského hornictví
a také dalším aktuálním archeologickým
nálezům odkrytým na Vysočině.

Jihlavské muzeum expozici otevře
7. června a lidé ji mohou vidět až do
13. října. Výstavu zakončí mezinárodní
konference Stříbrná Jihlava 2019 věnova-
ná dějinám starého hornictví a hutnictví.

Havířský rok vmuzeu
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riginální, přes sto let staré kos-
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du, který diváci spatří ve dnech 21.–23.
června. Jsou to však už jen repliky původ-
ních kostýmů.
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7. června a lidé ji mohou vidět až do
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Havířský rok vmuzeu



H
ledáte vhodnou památku,
kam mohou vyrazit malí
i velcí? Plánujete cyklistický
nebo pěší výlet? Chcete se
zábavně seznámit s přírodou,

bohatou tradicí lovu i myslivosti? Přijeď-
te na Roštejn a zažijte tak trochu jiný
hrad.

Roštejn leží v malebné krajině Jihlav-
ských vrchů nedaleko historických měst
Telč a Třešť, poblíž nejvyššího vrcholu
Vysočiny – Javořice. Okolní příroda utvá-
řela dějiny hradu již od středověku, a neji-
nak je tomu i dnes. Právě přírodě je totiž
zasvěcena jedna polovina hradních expo-
zic. Trasa „Příroda, lovectví a myslivost“
však rozhodně není běžnou expoziční tra-
sou, ba naopak! Jedná se o prohlídku bez
průvodce, kde je dotýkání na mnoha mís-
tech nejen povoleno, ale hlavně doporu-
čeno. Na vlastní kůži mohou malí i velcí
vyzkoušet množství aktivit. Stanou se tak
na chvíli myslivci, zažijí atmosféru noční-
ho lesa, otestují ornitologický dalekohled
či potěžkají loveckou zbraň. V expozici
mohou všichni strávit tolik času, kolik si
jen sami přejí, není tedy problém chvíli
lenošit na pomyslné louce v botanickém
sále. Tato netradiční trasa bude ještě od
2. července 2019 doplněna o prostor
lesní herny, kde bude mimo jiné možné
navštívit model posedu, vyzkoušet si
oděv myslivce a mnoho dalšího.

Novinkou sezony 2019 však nebude
jen doplnění interaktivní trasy o další
místnost. Hlavním lákadlem bude od let-
ních prázdnin otevřená historická trasa
„Lovecké sídlo v proměnách dějin“, která
bude přístupná s průvodcem. Zde
návštěvníci doslova projdou celým příbě-
hem hradu od jeho založení až po ničivý
požár v roce 1915 a dozvědí se o tom, jak
se na loveckých sídlech žilo a k čemu
sloužila. Velký důraz bude kladen zejmé-
na na stravování. Součástí prohlídkové
trasy totiž bude nejen hodovní sál, ale
také přípravna jídel a sklepení s ukázkou
skladování potravin.

Ani historická trasa nebude zcela „kla-
sická“ a je proto možné se i zde těšit na
některé interaktivní prvky, jako jsou

například hudební podkresy v určitých
místnostech či možnost posadit se k pro-
střenému stolu v hodovní síni a stát se za
pomoci promítání doslova účastníky
lovecké hostiny.

Multimediální pomůcky potom pomo-
hou i s prezentací zajímavých nástěn-
ných maleb, jež se dochovaly v některých
komnatách. Nejen na prohlídce, ale
do budoucna i na webových stránkách
hradu tak bude možné zjistit, komu patří
jednotlivé erby v erbovním sále,
a mnoho dalšího.

Roštejn však není pouze stavba, zajíma-
vé je i jeho okolí. Nejblíže se nachází
naučná stezka vedoucí do nedaleké
obory, zajímavá jsou ale i vzdálenější
místa – jako vrch Javořice či Míchova
skála. Hrad se totiž nachází v atraktivní
lokalitě geoparku Vysočina a neobvyklé
skalní útvary jsou k vidění nejen na Roš-
tejně, ale i v celé okolní oblasti.

Hrad Roštejn – zážitek
pro celou rodinu

KULTURNÍ AKCE 2019
5.–7. července
Se zlatou růží v erbu – divadelní prohlíd-
ky na nové historické trase
18. srpna
Jazz na Roštejně – hudební vystoupení
na předhradí
31. srpna
Hradozámecká noc – promítání pohádek
natočených na hradě

Kontakty
Hrad Roštejn, Muzeum Vysočiny Jihlava
Doupě 1, 588 56 p. Telč
Tel: +420 733 161 817
Email: rostejn@muzeum.ji.cz
www.hrad-rostejn.cz
facebook.com/HradRostejn
instagram.com/hradrostejn
Otevírací doba
Květen: út–ne 10.00–17.00
Červen–srpen: út–ne 9.00–18.00
Září: út–ne 10.00–17.00
Říjen: 10.00–17.00, víkendy + státní svá-
tek
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ZÁMEK JEMNICE
Otevřeno: červenec–srpen
út–ne 9.00–16.00
Expozice: příležitostné výstavy

KOSTEL SV. VÍTA + PODZEMNÍ
PROSTORY
Otevřeno: červenec + srpen
út–ne 9.00–12.00, 13.00–16.00

MUZEUM JEMNICE
Otevřeno:
květen a září
so, ne 9.00–12.00 a 13.00–17.00
červen–srpen
út–ne 9.00–12.00 a 13.00–17.00

PŮJČOVNA ELEKTROKOL
V prostorách Turistického informačního
centra v Jemnici je nově otevřena půjčov-
na elektrokol. K dispozici máme celkem
8 elektrokol značky Leader Fox.

Více informací na www.tic.jemnice.cz
nebo tel. 721 508 737

PŮJČOVNA KOLOBĚŽEK
Na pohádkovou stezku se nyní můžete
vypravit nejen pěšky, ale i na koloběž-
kách. Ty jsou v období letní sezony
k zapůjčení na samém začátku pohádko-
vé stezky, a to na dětském hřišti u obslu-
hy infobudky. V nabídce jsou koloběžky
pro děti i dospělé.
www.kolobezky.panenska.cz

VÝLETNÍ VLAK NA TRATI JEMNICE –
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Spolek pro veřejnou dopravu na jihozá-
padní Moravě zajišťuje příležitostné jízdy
a letní prázdninový provoz (o sobotách,
nedělích a svátcích) vyhlídkového výletní-
ho vlaku na trati Jemnice – Moravské
Budějovice. Vlakovou soupravu tvoří
bufetový a vyhlídkový vůz, který poskytne

volný pohled do okolní malebné krajiny.
Více informací na www.svd-jzm.cz,
info@svd-jzm.cz nebo tel. 724 256 182

POHÁDKOVÁ STEZKA
A HASTRMANOVA EKOSTEZKA
Pohádková stezka je dlouhá 4 km a vede
po lesních i asfaltových cestách v okolí
obce Panenská. Informace na
www.pohadkovastezka.panenska.cz

HISTORICKÁ SLAVNOST BARCHAN
14.–17. 6. 2019
www.barchan.cz

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM JEMNICE
Husova 2, 675 31 Jemnice
Tel.: +420 721 508 737
E-mail: tic@mesto-jemnice.cz
Web: www.tic.jemnice.cz

Turistické atrakce v Jemnici
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N
a oba letní prázdninové měsí-
ce mají v Třebíči pro turisty,
kteří zavítají do areálu baziliky
sv. Prokopa a Valdštejnského
zámku, přichystanou novin-

ku. Tou je výběrová prohlídková trasa.
Její vytvoření souvisí s rozšířením stá-

vajícího seznamu třebíčských památek
zapsaných do seznamu světového kultur-
ního a přírodního bohatství UNESCO
v roce 2003. V loňském roce bylo do
seznamu připsáno i Předzámčí a Vald-
štejnský zámek, které tvoří budovy
někdejšího benediktinského kláštera
vybudovaného do kamenné podoby ve
13. století. Historie opatství se začala
psát ovšem dříve, v roce 1101.

Okruh je veden především venkovní-
mi prostorami, přesto zájemci neminou
ani jedinečnou církevní stavbu ze 13. sto-
letí, opatský chrám, známý dnes jako
bazilika sv. Prokopa. Oproti klasické pro-
hlídkové trase je větší pozornost věnová-
na architektuře stavby a jejímu využívá-
ní v dobách kláštera. Kromě baziliky se
turisté seznámí s jednotlivými budova-
mi benediktinského opatství a jejich roz-
místěním a současně s každodenním
životem řeholníků v klášteře.

Samostatná část je věnována opevně-
ní areálu. Návštěvníci nahlédnou i do
historie ledování, které jim bude předsta-

veno v ledovně. Ta nevznikla jako sou-
část opatství, ale nabízí možnost projít
ze severního příkopu do zámeckého
parku. Nová prohlídková trasa je zakon-
čena na vnitřním nádvoří dnešního
zámku, původním rajském dvoře klášte-
ra.

Zájemcům o prohlídku sdělí podrob-
nosti pracovníci Turistického informač-
ního centra Bazilika. Okruh je nutné
objednat minimálně dva dny předem na
telefonním čísle 568 610 022 nebo 777
746 982 a při minimálním počtu pět
osob.

TŘEBÍČ. Někdejším
klášterním areálem provede
nová prohlídková trasa

Chcete trávit dny touláním po Vysoči-
ně, koupáním a návštěvami pamá-
tek? Chcete večer romanticky pose-

dět u ohně nebo ve vinném sklepě a při
dobrém jídle ochutnávat naše vynikající
vína? Chcete si užít pohodové a klidné uby-
tování s ranním zpěvem ptáků, s výhledem
na viniční tratě?

Pak jste u nás správně!
Rodinné Vinařství Sádek vzniklo před tři-

ceti lety na lesem lemovaném šestihektaro-
vém svahu tam, kde by je možná nikdo
nečekal – v nadmořské výšce 520 metrů,
v kopcovitém podhůří Vysočiny. Pohodlné
ubytování s plnou penzí vám poskytne
hotel s restaurací a velkou venkovní tera-
sou, umístěný přímo mezi vinicemi.

Sádek je ideálním východiskem
k poznávání atraktivního okolí. Město
Třebíč se světově proslulými památkami,
zapsanými na seznam světového dědic-
tví UNESCO, rozhodně stojí za návštěvu.
Státní zámky v nedalekých Jaroměřicích
i Náměšti nad Oslavou ohromí každého
milovníka historie. Přírodní koupaliště
v sousedních Kojeticích a plavecký areál
Laguna s toboganem v Třebíči zase
nadchnou především rodiny s dětmi.
Autem, na kole i pěšky – u nás se rozhod-
ně nudit nebudete!

Ať se rozhodnete strávit u nás den,
víkend, nebo týden, nebudete litovat.
Budete odjíždět nejen s lahvemi vybra-
ných lahodných vín, ale především

s nezapomenutelnými
zážitky. A jistě se budete
do království vína a dobré
pohody rádi vracet!

Kontakty:
Vinařství Sádek, s.r.o.,
Kojetice 175, 675 23 Kojetice na Moravě
Ing. Lubomír Lampíř, majitel Vinařství
Sádek, gsm: +420 602 721 625
www.vinarstvisadek.cz

Dovolená ve Vinařství Sádek

N
a oba letní prázdninové měsí-
ce mají v Třebíči pro turisty,
kteří zavítají do areálu baziliky
sv. Prokopa a Valdštejnského
zámku, přichystanou novin-

ku. Tou je výběrová prohlídková trasa.
Její vytvoření souvisí s rozšířením stá-

vajícího seznamu třebíčských památek
zapsaných do seznamu světového kultur-
ního a přírodního bohatství UNESCO
v roce 2003. V loňském roce bylo do
seznamu připsáno i Předzámčí a Vald-
štejnský zámek, které tvoří budovy
někdejšího benediktinského kláštera
vybudovaného do kamenné podoby ve
13. století. Historie opatství se začala
psát ovšem dříve, v roce 1101.

Okruh je veden především venkovní-
mi prostorami, přesto zájemci neminou
ani jedinečnou církevní stavbu ze 13. sto-
letí, opatský chrám, známý dnes jako
bazilika sv. Prokopa. Oproti klasické pro-
hlídkové trase je větší pozornost věnová-
na architektuře stavby a jejímu využívá-
ní v dobách kláštera. Kromě baziliky se
turisté seznámí s jednotlivými budova-
mi benediktinského opatství a jejich roz-
místěním a současně s každodenním
životem řeholníků v klášteře.

Samostatná část je věnována opevně-
ní areálu. Návštěvníci nahlédnou i do
historie ledování, které jim bude předsta-

veno v ledovně. Ta nevznikla jako sou-
část opatství, ale nabízí možnost projít
ze severního příkopu do zámeckého
parku. Nová prohlídková trasa je zakon-
čena na vnitřním nádvoří dnešního
zámku, původním rajském dvoře klášte-
ra.

Zájemcům o prohlídku sdělí podrob-
nosti pracovníci Turistického informač-
ního centra Bazilika. Okruh je nutné
objednat minimálně dva dny předem na
telefonním čísle 568 610 022 nebo 777
746 982 a při minimálním počtu pět
osob.

TŘEBÍČ. Někdejším
klášterním areálem provede
nová prohlídková trasa

Chcete trávit dny touláním po Vysoči-
ně, koupáním a návštěvami pamá-
tek? Chcete večer romanticky pose-

dět u ohně nebo ve vinném sklepě a při
dobrém jídle ochutnávat naše vynikající
vína? Chcete si užít pohodové a klidné uby-
tování s ranním zpěvem ptáků, s výhledem
na viniční tratě?

Pak jste u nás správně!
Rodinné Vinařství Sádek vzniklo před tři-
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k poznávání atraktivního okolí. Město
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zapsanými na seznam světového dědic-
tví UNESCO, rozhodně stojí za návštěvu.
Státní zámky v nedalekých Jaroměřicích
i Náměšti nad Oslavou ohromí každého
milovníka historie. Přírodní koupaliště
v sousedních Kojeticích a plavecký areál
Laguna s toboganem v Třebíči zase
nadchnou především rodiny s dětmi.
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Budete odjíždět nejen s lahvemi vybra-
ných lahodných vín, ale především

s nezapomenutelnými
zážitky. A jistě se budete
do království vína a dobré
pohody rádi vracet!

Kontakty:
Vinařství Sádek, s.r.o.,
Kojetice 175, 675 23 Kojetice na Moravě
Ing. Lubomír Lampíř, majitel Vinařství
Sádek, gsm: +420 602 721 625
www.vinarstvisadek.cz

Dovolená ve Vinařství Sádek



bazény ≈ divoká řeka ≈ 132m tobogán ≈ vířivka ≈
největší ceremoniální sauna na Vysočině ≈ podmořská jeskyně ≈

wellness ≈ privat spa ≈ bar s lehátky ≈ masáže ≈ solária
Mládežnická 1096, Třebíč ≈ T: 605 302 075 ≈ www.lagunatrebic.cz

Nejlepší zábava
a relaxace široko daleko!
Nejmodernější a nejzábavnější aquapark na Vysočině.

● Vodojem Kostelíček v Třebíči
s atraktivní vyhlídkou na město
a okolí a novými filmy o vodě

● Vodárenský areál Heraltice

● Vodojem Žákova zahrada v Třebíči

● Čistírna odpadních v Třebíči

● Vodárenský dispečink v Třebíči
- případně další objekty dle dohody

Kontaktní údaje:
sekretariat@vastr.cz

Tel.: 568 899 111, 568 899 115, 568 899 129
www.vodarenska.cz

Návštěva objektů je možná po dohodě na uvedených kontaktech,
provázení na vodojemu Kostelíček zajišťuje MKS Třebíč:

www.visittrebic.eu, info@mkstrebic.cz., tel.: 568 610 021

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Třebíč,
nabízí exkurze na vodárenská zařízení a další zajímavé objekty:
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T
řebíčské památky, bazilika sv.
Prokopa a židovská čtvrť se hřbi-
tovem, byly na seznam UNESCO
zapsány v roce 2003. V roce 2018
došlo k rozšíření hranic památky

UNESCO o budovu zámku – bývalý bene-
diktinský klášter.

Židovská čtvrt v Třebíči patří mezi nej-
zachovalejší v Evropě. V úzkých uličkách
židovského města můžete obdivovat uni-
kátní ghetto, které připomíná bohatou
historii židovské obce v Třebíči.

Areál bývalého benediktinského kláš-
tera s bazilikou sv. Prokopa nabízí
návštěvníkům bohaté vyžití. Kromě bazi-
liky zde můžete navštívit valdštejnský
zámek se čtyřmi expozicemi Muzea
Vysočiny Třebíč. V třebíčském předzám-
čí se nachází interaktivní expozice
„Cesty časem“, která nabízí poznání tře-
bíčské historie a historických řemesel
netradiční formou. V letním období
návštěvníky potěší podzemní prostory
zámecké ledovny či příjemná procházka
zámeckou zahradou.

ZÁBAVA A ZÁŽITKY
Spoustu nevšedních zážitků nabízí eko-
technické centrum Alternátor, které je
jediným science centrem na Vysočině,

Mozkoherna, zábavní park Labyrint či
Aquapark Laguna, který nabízí kromě pla-
veckého bazénu zábavní a relaxační část.

Také milovníci vyhlídkových míst a roz-
hleden si v Třebíči přijdou na své. Kromě
75 metrů vysoké Městské věže, která je
dominantou města, můžete Třebíč
a okolí obdivovat z rozhledny na Pekel-
ném kopci. Rozhledna měří 26,5 metru
a je tvořena z modřínového dřeva s kovo-
vými prvky. Za návštěvu také stojí vodo-
jem Kostelíček. Vodojem se tyčí nad měs-
tem na Strážné hoře a byl upraven na
veřejně přístupnou expozici vodárenství
s vyhlídkovou plošinou.

Město a jeho okolí uspokojí nejen obdi-
vovatele historie, památek a kultury, ale
také milovníky přírody. Přírodní krásy
můžete poznávat pěšky i na kole, protože
území je protkáno sítí značených tras.
www.visittrebic.eu

LETNÍ AKCE
Zámostí
7.–8. 6. 2019 – Podzámecká niva
XXIII. ročník multikulturního festivalu

Slavnosti růžového vína
15. 6. 2019 – areál zámku Třebíč
Exkluzivní spojení vína a gastro specialit

Svatoprokopská pouť
29.–30. 6. 2019 – areál zámku Třebíč
Tradiční třebíčská lidová pouť

Oživené židovské město
12.–14. 7. 2019 – židovská čtvrť
Víkendový návrat do období I. republiky

Filmy pro Karla IV.
15.–21. 7. 2019 – Karlovo náměstí
Filmové večery pod širým nebem

Šamajim
29. 7.–3. 8. 2019 – Zadní synagoga, židov-
ská čtvrť
Festival židovské kultury

Slavnosti Tří kápí
16.–18. 8. 2019 – Podzámecká niva
Velkolepá oslava bohaté historie Třebíče

Bramborobraní
14. 9. 2019 – Karlovo náměstí
Přehlídka folklorních souborů

Zažijte zářivé léto v Třebíči
T
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Infocentrum JE Dukovany
září – červen
denně od 9.00 do 16.00 hod.

červenec – srpen
denně od 9.00 do 17.00 hod.

Skupiny min. 8 osob a max. 48 osob objednávky
přes online rezervaci na www.cez.cz/dukovany

Jednotlivcům (do 8 osob) doporučujeme informovat se
na možnost exkurze telefonicky na 561 105 519

Infocentrum VE Dalešice
září – červen
denně 9.00–16.00 hod. (není přítomna stálá služba)

Skupiny min. 8 osob a max. 48 osob objednávky
přes online rezervace na www.cez.cz/dalesice

Jednotlivcům (do 8 osob) doporučujeme informovat se
na možnost exkurze telefonicky na 561 105 519
Obvyklé začátky prohlídek 9.00 | 11.30 | 13.30

červenec – srpen
denně 9.00–16.00 hod. (přítomna stálá služba)
Exkurze typ „A“ nad 12 let věku – exkurze v Infocentru včetně
prohlídky provozu – začátky prohlídek 9.00 | 11.30 |13.30
Exkurze typ „B“ také pro mladší 12 let – exkurze v Infocentru
bez prohlídky provozu – začátky prohlídek 9.00 | 10.00

Exkurze typu „A“, „B“ nutno objednat min. 8 osob
(max. 48 osob) telefonicky na 561 105 519

V návaznosti na bezpečností předpisy je celoročně povolen vstup
do provozu elektrárny pouze návštěvníkům starším 12 let věku.
Je-li ve skupině osoba mladší 12 let, platí omezení vstupu do provozu
pro celou skupinu! Exkurze do provozu bude umožněna pouze zájemcům
v pevné uzavřené obuvi bez podpatku a ve vhodném oděvu (za nevhodné
se považují dlouhé sukně či šaty omezující chůzi po strmém schodišti).

JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY
SKUPINA ČEZ

Všechny exkurze jsou zdarma!

Bez už
nedám ani ránu
Moje body pomáhají tam, kde si vyberu.
Stáhněte si ku a pomáhejte také.

Ať už s telefonem běháte, jezdíte na kole nebo chodíte
na procházky, každá aktivita znamená body pro vámi
vybraný projekt, který Nadace ČEZ finančně podpoří.

www.pomahejpohybem.cz

#pomahejpohybem

Barbora Strýcová
profesionální tenistka a bronzová
olympijská medailistka z ženské čtyřhry
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www.dalesickaprehrada.cz

Mám volno tak jedu na Dalešic
kou přehradu na loď HOR

ÁCKO.

Super. Jedu s tebou. A ne
pojedeme raději na kolo.

Oni nás vezmou na palub
u i s kolem.

Prohlídneme si čarokrásn
ou přehradu a něco si dá

me v lodním

INZERCE

Z
a to, jak jsouDalešice na Třebíč-
sku populární u turistů, může
z velké části režisér Jiří Menzel.
Ten ve zdejším pivovaru točil
v roce 1980 jeden ze svých nejú-

spěšnějších filmů – Postřižiny podle před-
lohy Bohumila Hrabala.
Ještě o šest let dříve zamířil k Dalešicím

kvůli úplně jinému snímku. Film Kdo
hledá zlaté dno už na televizní obrazovce
skoro nebývá k vidění. Je budovatelský
a hlavní roli řidiče nákladního auta v něm
dostal Jan Hrušínský. Natáčet se měl
původně na stavbě ropovodu, ale protože
v té době vznikala dalešická přehrada,
přesunul Menzel děj filmu na Třebíčsko.
Pro režiséra byla první polovina 70. let

složitou dobou. Měl sice doma Oscara za
Ostře sledované vlaky, nesměl však už
pět let režírovat kvůli Skřivánkůmna niti.
Díky filmu Kdo hledá zlaté dno se mohl
ke své práci zase vrátit. Poté už se mohl

věnovat snímkuNa samotě u lesa a právě
Postřižinám. Přehrada s lodní dopravou
i pivovar jsou tak i díky němu častými
výletními cíli.
Když v pivovaru křičel Jaromír Hanzlík

v roli Pepina, byl už areál tři roky nefunkč-
ní a chátral. A to až do roku 1999, kdy jej zís-
kali současní majitelé. Ti objekt zachránili
a od roku 2002 zde opět začali vařit pivo.
V areálu dnes funguje restaurace, hotel,
půjčovna elektrokol i běžných bicyklů.
V prostorách historické budovy, kde mimo
jiné zasedala filmová správní rada pivova-
ru, dnes organizují svatby, oslavy a další
akce. Z historické části dalešického areálu
vytvořili Muzeum rakousko-uherského
pivovarnictví. Lidé se chodí dívat kupříkla-
du na historickou varnu, kde točila Magda
Vášáryová slavnou koupací scénu.
Bývalá herečka po letech na Dalešice

ráda vzpomíná. „S radostí jsem konstato-
vala, že film pomohl pivovaru. Mluvila

jsem tenkrát při natáčení s několika
muži, kteří nám dělali kompars a na
funkční pivovar si pamatovali. Film ještě
nebyl hotov a normalizace stvořila div-
nou atmosféru mezi lidmi. Naštěstí jsme
na to při všech dnešních nářcích už zapo-
mněli,“ popsala Vášáryová.
Návštěvu nabízí turistům také blízká

vodní dalešická elektrárna, jejíž stavba je
spojená s už zmíněným snímkem Kdo
hledá zlaté dno. Dělníci ji vybudovali na
řece Jihlavě blízko Kramolína v letech
1970 až 1978.

Dalešice žijí díky
JiřímuMenzelovi
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U
ž první procházka po hotelo-
vém komplexu Zámek Valeč
vámna tváři vykouzlí spokoje-
ný úsměv. Pochopili jste, že
tohle příjemně malé panství

nabízí tolik rozličných způsobů zábavy
a odpočinku, že vám ani celý víkend
nebude stačit na to, abyste si všechny
pořádně užili.
Pokud kolem Valče jen projíždíte, urči-

tě se zastavte alespoň na skok. O víken-
dech a státních svátcích v průběhu celé-
ho roku můžete absolvovat prohlídku
zámku (vždy v 11.00 a 14.00). Přes letní
prázdniny dokonce denně (od 11.00 do
16.00). Vždy při minimálním počtu pěti
osob.
Neváhejte si proto zavolat a raději

se informovat předem, kdy se prohlídka
uskuteční. V hotelové recepci si můžete
zakoupit turistické známky, upomínkové
předměty a dárky.
Příjemný den lze strávit i procházkou

kolem zámeckých rybníků, v nově založe-
ných renesančních zahradách a přileh-
lém bludišti. Děti se vydovádí na prolé-
začkách, skluzavkách a houpačkách.
Nezapomenutelné zážitky si odvezete

z návštěvy valečského wellness centra.
Pro ubytované hosty i veřejnost jsou

k dispozici dva venkovní celoročně vyhří-
vané bazény a vířivý bazén, vnitřní a víři-
vý vnitřní bazén, saunová vesnička
a Benátský dóm. Součástí saunového
světa jsou kromě finských a parních
saun také biosauna, infrasauna, tepidari-
um, Kneippovy chodníčky či ledová jes-
kyně.
Nově můžete vyzkoušet pravidelné

saunové rituály v rámci vstupného
do wellness. O aktuální otevírací době
wellness areálu pro veřejnost se prosím
informujte telefonicky na tel. č. +420 724
400 497 nebo na webových stránkách
www.hotel-valec.cz/kratke-navstevy/.

Po příjemné procházce, prohlídce
zámku nebo návštěvě wellness centra
se nabízí potěšit chuťové buňky v zámec-
ké restauraci. Jídelnímu lístku vévodí
české pokrmy. Bylinky ze zámecké zahra-
dy využíváme nejen v kuchyni, ale také
pro přípravu vlastních bylinkových siru-
pů a limonád. Chuťové pohárky pohladí

pivo Pilsner Urquell. Milovníci vín
budou nadšení výběrem moravských
a českých vín a bohatým výběrem vín
z Rakouska, Itálie nebo Francie. Kofeino-
vou vzpruhu a skvělou chuť vám poskyt-
ne káva Buondi nebo Bazzara.
A co je pro Vás připraveno v průběhu

roku?
Po Novém roce se hotel Zámek Valeč

stává pravidelněmístem konání několika
významných plesů. Ve spolupráci
s panem Alešem Pokorným pořádá
Zámek Valeč tradiční Ples lovu hojnosti,
který je oblíbený pro svou velkolepost
i bohatou tombolu. Slavnostní atmosfé-
rumůžete zažít při Plese první republiky,
Sportovním plese a Plese pilotů z letecké
základny v Náměšti nad Oslavou.

Představte si klidné místo na Vysočině, ve kterém se vkusně
snoubí kouzlo zámeckého panství s luxusem moderního.

Jsou hotely,
kde přečkáte noc.
V hotelu Zámek
Valeč si užijete den

U
ž první procházka po hotelo-
vém komplexu Zámek Valeč
vámna tváři vykouzlí spokoje-
ný úsměv. Pochopili jste, že
tohle příjemně malé panství

nabízí tolik rozličných způsobů zábavy
a odpočinku, že vám ani celý víkend
nebude stačit na to, abyste si všechny
pořádně užili.
Pokud kolem Valče jen projíždíte, urči-

tě se zastavte alespoň na skok. O víken-
dech a státních svátcích v průběhu celé-
ho roku můžete absolvovat prohlídku
zámku (vždy v 11.00 a 14.00). Přes letní
prázdniny dokonce denně (od 11.00 do
16.00). Vždy při minimálním počtu pěti
osob.
Neváhejte si proto zavolat a raději

se informovat předem, kdy se prohlídka
uskuteční. V hotelové recepci si můžete
zakoupit turistické známky, upomínkové
předměty a dárky.
Příjemný den lze strávit i procházkou

kolem zámeckých rybníků, v nově založe-
ných renesančních zahradách a přileh-
lém bludišti. Děti se vydovádí na prolé-
začkách, skluzavkách a houpačkách.
Nezapomenutelné zážitky si odvezete

z návštěvy valečského wellness centra.
Pro ubytované hosty i veřejnost jsou

k dispozici dva venkovní celoročně vyhří-
vané bazény a vířivý bazén, vnitřní a víři-
vý vnitřní bazén, saunová vesnička
a Benátský dóm. Součástí saunového
světa jsou kromě finských a parních
saun také biosauna, infrasauna, tepidari-
um, Kneippovy chodníčky či ledová jes-
kyně.
Nově můžete vyzkoušet pravidelné

saunové rituály v rámci vstupného
do wellness. O aktuální otevírací době
wellness areálu pro veřejnost se prosím
informujte telefonicky na tel. č. +420 724
400 497 nebo na webových stránkách
www.hotel-valec.cz/kratke-navstevy/.

Po příjemné procházce, prohlídce
zámku nebo návštěvě wellness centra
se nabízí potěšit chuťové buňky v zámec-
ké restauraci. Jídelnímu lístku vévodí
české pokrmy. Bylinky ze zámecké zahra-
dy využíváme nejen v kuchyni, ale také
pro přípravu vlastních bylinkových siru-
pů a limonád. Chuťové pohárky pohladí

pivo Pilsner Urquell. Milovníci vín
budou nadšení výběrem moravských
a českých vín a bohatým výběrem vín
z Rakouska, Itálie nebo Francie. Kofeino-
vou vzpruhu a skvělou chuť vám poskyt-
ne káva Buondi nebo Bazzara.
A co je pro Vás připraveno v průběhu

roku?
Po Novém roce se hotel Zámek Valeč

stává pravidelněmístem konání několika
významných plesů. Ve spolupráci
s panem Alešem Pokorným pořádá
Zámek Valeč tradiční Ples lovu hojnosti,
který je oblíbený pro svou velkolepost
i bohatou tombolu. Slavnostní atmosfé-
rumůžete zažít při Plese první republiky,
Sportovním plese a Plese pilotů z letecké
základny v Náměšti nad Oslavou.

Představte si klidné místo na Vysočině, ve kterém se vkusně
snoubí kouzlo zámeckého panství s luxusem moderního.

Jsou hotely,
kde přečkáte noc.
V hotelu Zámek
Valeč si užijete den





PÁTEK 14. 6. 2019
Koncert rockových skupin, vstupné 100 Kč
19.00 CAYMAN
21.30 TURBO
23.59 GATE CRASHER

SOBOTA 15. 6. 2019
12.30 Slavnostní zahájení
12.45 Divadelní představení žáků ZŠ
13.55 Vystoupení dětí MŠ
14.30 Vystoupení pro děti MÍŠA RŮŽIČKOVÁ
15.45 Dechová kapela BORŠIČANKA
17.15 Country kapela ŠERO

18.00 PIKNIK – vzpomínky na MICHALA TUČNÉHO
19.00 Koncert ABBA STARS
20.45 Koncert LEONA MACHÁLKOVÁ
23.00 Ohňostroj
23.15 Taneční zábava DREAMS

První písemné zmínky o obci

DUKOVANY

Oslavy 740. Výročí
130. výročí založení spolku dobrovolných hasičů

110. výročí budovy školy

20. výročí udělení znaku a praporu obce

14. – 16. června 2019
NEDĚLE 16. 6. 2019
9.00 Krojovaný průvod obcí od kostela ke kapli Nejsvětější Trojice
9.30 Mše svatá za doprovodu Chrámového sboru ZÁřE
10.30 Zvaní stárků na zavádění
16.00 Krojované zavádění
17.00 Koncert dechové hudby SLOVÁCKÁ KAPELA

ROMANA HORŇÁČKA

DOPROVODNÝ PROGRAM
SOBOTA 15.6.2019
15.00 – 17.30 OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH
v hasičské zbrojnici – výstava hasičských medailí, uniforem před hasičskou zbrojnicí
– hasičská technika, ukázky hasičských zásahů

NEDĚLE 16.6.2019
13.00 – 15.30 DEN OTEVřENÝCH DVEřÍ
Hasičská zbrojnice, základní škola, mateřská škola

VŠECHNA VYSTOUPENÍ SE USKUTEČNÍ
V ZÁMECKÉM PARKU V DUKOVANECH
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Víceúčelový sportovní areál nabízí:
• Velký bazén o rozměrech 50 x 30 metrů se skluzavkou
• Zatravněnou plochu určenou k relaxaci
• Malý dětský bazén o rozměrech 10 x 15 metrů s fontánou

a skluzavkou
• Beachvolejbalové hřiště
• Dětské hřiště s prolézačkami

• Občerstvení přímo v areálu – dva bufety, udírna
• Možnost občerstvení v areálu i v případě nepříznivého počasí
• Převlékárny
• Uzamykatelné boxy
• Sociální zařízení (WC, sprchy)
• Parkoviště přímo u areálu koupaliště

Otevírací doba: *
Červen - srpen každý den 10.00-19.00 hodin

*v závislosti na přízni počasí

www.tesma.cz

LETNÍ KOUPALIŠTĚ

JAROMĚŘICE
NAD ROKYTNOU

Jaroměřice nad Rokyykytnou
místní část Boňov

Operace Spelter Lenka-Jih
Padáky ve větvích 75. výročí

Boňov
22. 6. 2019

„Jsem ČČČechhh a niiikkkdddy ČČČechhha nezradddííím.“

13:00 hod. – seskok parašutistů + uctění památky
u pomníku a u domů popravených

14:00 hod. – na návsi koncert kapely EPYDEMYE
15:00 hod. – přednáška historika Vlastislava Janíka

Zajištěna autobusová doprava
vvve 12 hod. z autobusového nádraží
vvv Jaroměřicích n. Rok. Zpět v 16:30
zzz Boňova.

Vojenské ležení, vojáci a dobové
předměty - Klub vojenské historie

„Pětačtyřicítka“ Brno.

Vesnická památková zóna Para výsadek Spelter tvořil velitel škpt. Břetislav Chrastina, zástupce velitele rtn. Jaroslav
Kotásek, první radiotelegrafista rtn. Rudolf Novotný a pomocný radiotelegrafista a zároveň
nejmladší člen 22letý čet. Jan Vavrda. Méně známá kapitola čs. odboje za druhé světové války.
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www.arealsportu.cz

Bystřice nad Pernštejnem

Víceúčelovou sportovní halu, venkovní
koupaliště, hřiště na plážový volejbal a
ubytování ve Sporthotelu nabízí
Areál sportu v Bystřici nad Pernštejnem.

Venkovní koupaliště

Tenisové kurtySporthotel

Sportovní hala KOUPÁNÍ SPORT UBYTOVÁNÍ

PROVOZNÍDOBAKOUPALIŠTĚ Kondičníplavání ranní 8:00–10:00 Veřejnéplavání 9:00–19:00 Kondičníplavánívečerní 19:00–20:00

www.arealsportu.cz
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Při návštěvěmalebnéobceRadešínnaŽďársku si nenechteujít návštěvuBalónovéhohotelu,
ve kterémsenachází i první Balónovýpivovaru vČesku. Při zastávcemůžeteposedětna krás-
né terase s výhledemna rybník nebo přímo v pivnici, kde je umístěna i varna. Součástí hotelu
a pivovaru je i restaurace, kde simůžete dát poctivouporci klasických českých pokrmů.

Pivovar navazuje na tradici z roku 1597, kdy se v prostorách dnešního hotelu již pivovar na-
cházel. Zakladatelem byl Samuel Radešínský z Radešovic, který koncem 16. století nechal
přestavět nedalekou renesanční tvrz (dnešní Balónový zámek) a dal podnět ke vzniku Rade-
šínskému pivovaru. Nabídka piv na čepu je velmi různorodá. Vaří se tu piva spodně i svrchně
kvašená.Všechnypiva jsounefiltrovanáanepasterizovaná. Sládek rád zkouší vařit novápiva,
proto si z nabízených piv vybere opravdu každý. Stálicí je 11 ležák SAMUEL, kterého doplňují
další druhy.

PokudVámčasovémožnosti dovolí, můžete si užít příjemné chvíle v Balónovémhotelu, který
je obklopen lesy, které oceníte především v horkých letních dnech. Zdejší příroda a příjemné
klima Vámnabízí dokonalý odpočinek amožnost odpoutat se od dnešní hektické doby. V Ra-
dešíně se čas zpomalí a vy si hoo to víceužijete. Kubytování je k dispozici 27pokojůo celkové
kapacitě 80 lůžek. Prostory hotelu nabízí
4 samostatné sály a salónky, které
můžete využít pro setkání s kamará-
dy, svatbu, firemní školení či team-
building.

Kontakt:
Balónový hotel a pivovar
Radešín 11
592 55 Bobrová
Tel.:733 747001
E-mail: info@balonovyhotel.cz
www.balonovyhotel.cz
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Auta jsou čím dál větší, ale před dovolenou
máme pocit, že i tak jsou malá. Je to tím, že po-
třebujemepřepravit kočárek, kempingové sady,
kola, sportovní náčiní a spoustu dalšího. Řešení
není složité. Většinu věcí pojme střešní box. Jíz-
da s ním není náročná a také spotřeba vozidla
není nijak výrazná. Na paragonu z benzinové
pumpy zjistíte, že se spotřeba se střešním bo-
xem zvýší jen nepatrně.

Jaký střešní box zvolit?
Při výběru boxu je zapotřebí zohlednit nosnost
střechy auta i příčníků. Neznáte ji? Podívejte se
do příručky od vozu nebo se zeptejte prodejců
v Autodílech Meteor. „Jediné riziko u dlouhých
boxů a menších aut je omezení otevírání pátých
dveří,“ upozorňuje Jan Hrůza z prodejny Auto-
dílů Meteor a dodává, že je lepší s autem přijet
a vyzkoušet si více typů boxů, aby to vše sedělo
a ladilo. Umístění střešních boxů není tak složité,
jak se může na první pohled zdát. Pro maximální
komfort doporučují specialisté boxy Hapro a Thu-
le, mají totiž rychloupevňovací úchyty a umožňu-
jí otevřít box z obou stran. Střešní boxy lepších
značek používají utahování ráčnového typu, kdy
slyšitelným zacvaknutím získáte jistou, že jste box
dobře upevnili. Nemusíte přemýšlet nad tím, jestli
je to málo nebo hodně. Ochrana před zloději je
také velmi důležitá. Například boxy Hapro i Thule
mají centrální zámek, což znamená, že box je uza-
mykatelný na třech místech, nikoliv na jednom
místě jako tomu bylo před několika lety. „Lidé,
kteří měli levnější boxy s uzamykáním v jednom
bodě, za námi chodí pro boxy s centrálním zám-
kem. Jednoduše proto, že mají zkušenost s tím, že
se jim při vyšší rychlosti v přední části otevíraly,“
potvrzuje Jan Hrůza.

Přeprava kol na střeše auta je jednodušší
Stejně jako pro střešní box, tak i pro nosiče kol

potřebujete mít na střeše auta příčníky. Nejlev-
nější nosiče kol můžete pořídit za pár stovek, ale
nižší pořizovací cena se také odráží v nižší kvalitě.
Prodávají se od 350 do 3 000 korun za jeden kus
s uchycením na střechu. Dražší nosič je vyrobený
z kvalitnějšího materiálu, je uzamykatelný, déle
vydrží a instalace je také mnohem rychlejší. U vět-
šiny vozidel se dají dostat na střechu čtyři kola.
Záleží však na nosnosti střechy vašeho auta.

Starosti hoďte za hlavu
Ať už vyrážíte na delší dovolené nebo na víkend
na chatu, na kolo nebo do kempu, užijte si čas
volna a starosti hoďte za hlavu. Vezměte si s se-
bou do auta to, co potřebujete a máte rádi. Nač
se omezovat? Se střešními boxy i nosiči kol vám
velmi rádi poradí specialisté v prodejně Autodíly
Meteor. A také ukážou, jak vše bezpečně upevnit
a používat.

Kde najdete Autodíly Meteor?
Jihlava, Na dolech 109
Žďár nad Sázavou, Strojírenská 30
Třebíč, Hrotovická 210

Ve všech prodejnách otevírací doba
Po–pá: 8.00–18.00
So: 8.30–11.00

www.meteorcz.cz

Dovolenou sbalte na střechu

S výběrem střešních boxů vám pomůže Martin Rigó
a jeho kolegové.

Malebná krajina, zajímavé stavby a pořady vybízejí k návštěvě muzea v přírodě
s expozicí na Veselém Kopci a v památkové rezervaci Betlém Hlinsko.

Expozici na Veselém Kopci tvoří stavení drobných zemědělců datované
od poloviny 19. století do poloviny 20. století, která byla do muzea převezena
z různých části Českomoravské vrchoviny. K vidění je tu také jedinečná kolekce

technických památek na vodní pohon. Patří k nim mlýn s varnou povidel,
stupník na tříslo, olejna a pila.

Ve zpřístupněných roubenkách Betlém Hlinsko si můžete prohlédnout dílny
a obydlí tkalce, hračkáře, ševce, pilníkáře nebo továrního dělníka.

V jednom domku naleznete expozici vesnických masopustních obchůzek
a masek z Hlinecka, zapsaných do Reprezentativního seznamu

nemateriálního kulturního dědictví UNESCO.

20. – 21. 7. Veselokopecký jarmark
17. 8. Vezmii cep, pojjďď namlat

www.nmvp.cz

Připravujeme pro vás:

POZNEJTE
MUZEUM
V PŘÍRODĚ
VYSOČINA
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Horácké autodružstvo
Brněnská 123, 674 01 Třebíč
Tel.: 568 823 853, www.horacke-tr.cz

AUTOSALON F3K, s.r.o.
Spojovací 1338, 674 01 Třebíč
Tel.: 568 846 340, www.autosalon-f3k.cz

AUTO DOBROVOLNÝ V.M. s.r.o.
Okružní 3, 586 01 Jihlava
Tel.: 608 808 300, www.autodobrovolny.cz

Horácké autodružstvo
K Novému nádraží 1345, 594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 566 523 141-2, www.horacke-vm.cz

AUTO ... s.r.o.
Nádražní 2118/67, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303, www.auto-auto.cz

Vaši autorizovaní prodejci vozů ŠKODA:

novascala.cz

Vychutnejte si nejmodernější technologie v modelu
ŠKODA SCALA
Zbrusu nová ŠKODA SCALA nabízí všechny výhody moderních technologií. Vyznačuje
se progresivním designem, nejnovějšími pohonnými jednotkami a pokročilými
asistenčními systémy, které jsou samozřejmostí u modelů vyšších tříd.
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