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Třebíč

MĚSTO TŘEBÍČ

Město Třebíč se nachází v jihozápadní části 

Moravy, uprostřed podhůří kopcovité krajiny 

Českomoravské vrchoviny. Třebíč je s 36 tis. oby-

vateli druhým největším městem Kraje Vysočina 

a rozkládá se na obou březích řeky Jihlavy.

Počátky města jsou spjaty s významným 

benediktinským klášterem, který byl založen 

roku 1101. Díky bohaté historii města mohou 

návštěvníci obdivovat mnoho cenných pamá-

tek, z nichž ty nejvýznamnější byly v roce 2003 

zapsány na prestižní Seznam světového kultur-

ního a přírodního dědictví UNESCO. Jedná 

se o baziliku sv. Prokopa, která je považována 

za výjimečnou stavbu sakrální architektury 

a unikátní židovskou čtvrť se hřbitovem. V roce 

2018 byly rozšířeny hranice památky UNESCO 

o zámek - bývalý benediktinský klášter.

Město Třebíč je místem, kde se prolínají 

dva odlišné světy. Od majestátní křesťanské 

baziliky se rázem ocitnete v místě, které vás 

omámí svoji neopakovatelnou atmosférou, 

úzkými uličkami, romantickými náměstíčky, 

verandami a balkony židovské čtvrti, která 

připomíná dlouhou a bohatou historii židov-

ské obce v Třebíči. 

V židovské čtvrti byste určitě neměli minout 

Zadní synagogu, kde je umístěna expozice 

židovské kultury s názvem Makom chajim, 

v překladu místo života. Na ženské galerii pak 

naleznete model židovské čtvrti, jak vypadala 

v roce 1850.

Výjimečný svým původním vstupem na 

ženskou galerii je Dům Seligmanna Bauera, 

který je upraven na expozici bydlení židovské 

rodiny v meziválečném období doplněný 

expozicí košer řeznictví.

Vedle Zadní synagogy v Galerii Ladislava No-

váka je zpřístupněna Pamětní síň Antonína 

Kaliny, třebíčského rodáka, kterému se po-

dařilo v koncentračním táboře Buchenwald 

zachránit více než 900 židovských chlapců. 

V roce 2012 byl oceněn titulem Spravedlivý 

mezi národy, udělovaný lidem nežidovského 

původu, kteří přispěli k záchraně Židů před 

holocaustem.

Z židovské čtvrti se klikatou cestou můžete 

dostat až na severní svah kopce Hrádek, kde 

se nachází židovský hřbitov, jeden z největ-

ších a nejlépe zachovaných židovských hřbi-

tovů v České republice. Na rozloze 11 722 m2 

je pohřbeno přibližně 11 000 lidí a dochovalo 

se 3 000 náhrobků. 

Jedním z klenotů mezi třebíčskými památka-

mi je bazilika sv. Prokopa. Monumentální 

trojlodní stavba ze 13. století je postavená 

v románsko-gotickém slohu. K nejcennějším 

částem baziliky patří nástěnné malby v opat-

ské kapli, románská rozeta a krypta, kterou 

podpírá 50 sloupů.

Třebíč není jen městem významných památek 

UNESCO, můžete zde navštívit také další 

místa, která zaujmou celou rodinu.

Bohaté vyžití nabízí zámecký areál. Kromě 

baziliky sv. Prokopa zde můžete navštívit 

valdštejnský zámek se čtyřmi expozicemi 

Muzea Vysočiny Třebíč, které představují 

život Valdštejnů v Třebíči, historii kláštera, 

rozmanitý svět geologického vývoje Třebíč-

ska a vyprávění o lidech a místech, jejichž 

osudy utvářely historii Třebíče. V třebíčském 

předzámčí se nachází Interaktivní expozice 

„Cesty časem“, která nabízí svým návštěvní-

kům poznání třebíčské historie a historických 

řemesel netradiční formou a je doplněna 

interaktivními exponáty, na kterých si mohou 

děti i dospělí vyzkoušet práci starých mistrů. 

V letním období návštěvníky potěší podzem-

ní prostory zámecké ledovny, příjemnou 

procházku nabízí také zámecká zahrada 

a bylinková zahrádka.

BŘEZEN
10. – 26. 3. 2019 / Národní dům Třebíč

Festival divadla 2-3-4 herců
XVII. ročník přehlídky profesionálních divadel. Patronem 

festivalu je třebíčský rodák, herec Oldřich Navrátil.

30. – 31. 3. 2019 / Národní dům Třebíč

Třebíčské loutkářské jaro
53. ročník krajské přehlídky amatérských loutkářských 

souborů.

ČERVEN
7. – 8. 6. 2019 / Podzámecká niva

Zámostí
XXIII. ročník multikulturního festivalu.

15. 6. 2019 / Areál zámku Třebíč

Slavnosti růžového vína
Exkluzivní spojení vína a gastro specialit.

29. 6. – 30. 6. 2019 / Areál zámku Třebíč

Svatoprokopská pouť
Tradiční třebíčská lidová pouť.

ČERVENEC
12. – 14. 7. 2019 / Židovská čtvrť

Oživené židovské město
Víkendový návrat do období I. republiky.

15. 7. – 21. 7. 2019 / Karlovo náměstí

Filmy pro Karla IV.
Filmové večery pod širým nebem.

29. 7. – 3. 8. 2019 / Zadní synagoga, Židovská čtvrť

Šamajim
Festival židovské kultury.

SRPEN
16. – 18. 8. 2019 / Podzámecká niva

Slavnosti Tří kápí
Velkolepá oslava bohaté historie Třebíče.

ZÁŘÍ
14. 9. 2019 / Karlovo náměstí Třebíč

Bramborobraní
Přehlídka folklórních souborů.

LISTOPAD
11. 11. 2019 / Karlovo náměstí Třebíč

Svatomartinské slavnosti
Slavnostní příjezd sv. Martina, který věští zimu a blížící 

se Vánoce s celodenním kulturním programem a bohatým 

občerstvením.



 www.vyletninoviny.cz  / 3 

VÝLETNÍ NOVINY REGIONU TŘEBÍČSKA

Světovým unikátem je Expozice Franta, která 

představuje sbírku darovaného díla třebíčské-

ho rodáka Františka Mertla. Jedná se o nej-

rozsáhlejší autorovu kolekci soustředěnou 

na jednom místě. Frantovo dílo je zastoupeno 

v šedesáti významných veřejných sbírkách 

prakticky po celém světě. 

Spoustu nevšedních zážitků nabízí Ekotech-

nické centrum Alternátor, které je jediným 

science centrem na Vysočině, Aquapark 

Laguna, či zábavní park Labyrint. 

Také milovníci vyhlídkových míst a rozhleden 

si v Třebíči přijdou na své. Kromě 75 metrů 

Turistické informační centrum Národní dům, Karlovo náměstí 47, 674 01 Třebíč

Tel.: +420 568 610 021, +420 775 707 503, e-mail: info@mkstrebic.cz

Turistické informační centrum Zadní synagoga, Subakova 1/44, 674 01 Třebíč

Tel.: + 420 568 610 023, + 420 568 823 005, e-mail: infosynagoga@mkstrebic.cz

Turistické informační centrum Bazilika, Zámek 1, 674 01 Třebíč

Tel.: +420 568 610 022, +420 777 746 982, e-mail: infobazilika@mkstrebic.cz

www.visittrebic.eu

TIC NÁRODNÍ DŮM

červenec, srpen     květen, červen, září

PO - PÁ 09:00 - 12:00, 12:30 - 18:00   PO - PÁ 09:00 - 12:00, 12:30 - 18:00

SO - NE 09:00 - 12:00, 12:30 - 17:00   SO  09:00 - 12:00, 12:30 - 17:00  NE    09:00 - 13:00

říjen, duben

PO - PÁ 09:00 - 12:00, 12:30 - 17:00   SO  09:00 - 13:00

TIC ZADNÍ SYNAGOGA

leden - červen  červenec - srpen  září - listopad  prosinec 

09:00 - 17:00  9:00 - 18:00  09:00 - 17:00  9:00 - 16:00 

TIC BAZILIKA

červen - září     říjen - květen 

PO - PÁ 09:00 - 17:00    PO - PÁ 09:00 - 17:00   

SO - NE     10:00 - 18:00    SO - NE 10:00 - 17:00

vysoké Městské věže, která je dominantou 

města, můžete Třebíč a okolí obdivovat z roz-

hledny na Pekelném kopci. Rozhledna stojí na 

vrcholu Pekelného kopce (572 m n. m.), měří 

26,5 metrů a je tvořena z modřínového dřeva 

s kovovými prvky. Její architektonický vzhled 

odráží znaky třebíčských památek UNESCO. 

Za návštěvu také stojí Vodojem kostelíček. 

Vodojem se tyčí nad městem na Strážné hoře 

a byl upraven na veřejně přístupnou expozici 

vodárenství s vyhlídkovou plošinou, která 

nabízí jedinečný výhled na Třebíč. 

Město a jeho okolí uspokojí nejen obdivo-

vatele historie, památek a kultury, ale také 

milovníky přírody. V okolí Třebíče se nachází 

řada přírodních zajímavostí. Přírodní krásy 

můžete poznávat pěšky i na kole, protože 

území je protkáno sítí značených tras.

Přijměte naše pozvání a objevte na svých 

cestách město plné památek, přírodních krás 

a jedinečných zážitků.

Bližší informace na www.visittrebic.eu. 
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RESTAURACE & BOWLING

• 8dráhový profesionální bowling

• příjemné prostředí a vynikající kuchyně

• venkovní krytá i otevřená zahrádka

• denní i víkendové menu

• nekuřácký prostor

• bezproblémové parkování

Táborská 406, Třebíč

Rezervace: 739 222 999

www.bowling-trebic.cz

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

Nejmalebnější venkovní 
koupaliště na Vysočině.

bazény ≈ divoká řeka ≈ 132m tobogán ≈ vířivka ≈ podmořská jeskyně

wellness ≈ největší ceremoniální sauna na Vysočině

bar s lehátky ≈ privat spa ≈ masáže ≈ solária

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

50m bazén ≈ skokanská věž 1/3/5 m ≈ 85m tobogán ≈ dětský bazén

brouzdaliště ≈ dětské hřiště s dřevěnými houpačkami a prolézačkami

travnatá plocha ≈ minigolf ≈ hřiště pro nohejbal i volejbal 

Za plovárnou, Třebíč ≈ T: 605 302 075 ≈ www.lagunatrebic.cz
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S L A V Í M E

www.zon.cz
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www.alternator.cz

Největší science–centrum na Vysočině!
Tomáše Bati 1083, Třebíč, Česká republika, T: (+420) 733 673 006, E: info@alternator.cz

SCIENCE ON A SPHERE
ANEB „VĚDA NA KOULI“

Komentované, tematicky 
zaměřené programy

HISTORIE VÝROBY 
OBUVI V TŘEBÍČI

Zajímavé výstavy

ENERGIE A NÁŠ SVĚT

Sezónní půjčovna 
elektrokol a elektroskútrů

NAŠE HERNA

Skluzavka, kostky, fotbálek, 
ruské kuželky, čtenářský koutek

PLNOU PAROU VPŘED!

Historie a budoucnost
 energetiky

ZÁBAVNÁ SCIENCE-SHOW

Zábavné vědecké pokusy 
pro děti i dospělé

18000278_alternator_inz_vyletni_noviny270x359.indd   1 15.02.2018   10:57:52
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MODERNÍ KONFERENČNÍ 
HOTEL V TŘEBÍČI

Nabízíme

• Svoz komunálního, tříděného 

a velkoobjemového odpadu

• Prodej odpadových nádob

• Evidence odpadů a hlášení 

• Poradenskou činnost

• Nastavení systému třídění 

ve fi rmách a školách

Pořádáme

• Exkurze pro veřejnost

• Odborná školení

• Semináře s odpadovou 

tématikou

• Výukové programy pro děti

• Soutěž ve sběru papíru 

„Soutěžíme s Třídílkem“

• Dny otevřených dveří

• Soutěže a program o třídění 

na kulturních akcích

POMOZTE NÁM ZLEPŠIT 

TŘÍDĚNÍ

Mobilní aplikace – TŘÍDĚNÍ V 

REGIONU TŘEBÍČSKO

Co můžete díky aplikaci?

• Nahlásit přeplněný kontejner

• Najít nejbližší kontejner 

nebo SD

• Zjistit, kam daný odpad patří

S NÁMI DÁVÁTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI

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

www.esko-t.cz, www.facebook.com/eskotrebic

ZELENÁ LINKA:

800 100 879
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TŘEBÍČSKO

Na Třebíčsku si to zamilujete!

Centrem oblasti Třebíčsko je město Třebíč, 
které se rozkládá v jihozápadní části 
Českomoravské vrchoviny na obou březích 
řeky Jihlavy. V roce 2003 byly nejvýznam-
nější památky Třebíče, bazilika sv. Proko-
pa a židovská čtvrť společně s židovským 
hřbitovem, zapsány na seznam památek 
UNESCO. V roce 2018 došlo k rozšíření 
hranic památky UNESCO o budovu zámku 
– bývalého benediktinského kláštera. 
V Třebíči je však mnoho dalších turisticky 
zajímavých památek, míst a sportovních 

Destinace Třebíčsko se nachází v Kraji Vysočina v moravské části Českomoravské vrchoviny. K oblasti Třebíčska patří také Náměšťsko, Hrotovicko, Jaroměřicko, 
Moravskobudějovicko a Jemnicko. Turistická oblast je typická velkým počtem malebných menších měst a vesniček rozmístěných mezi rybníky, potoky, louky, lesy a remízky.

www.destinace-trebicsko.cz

JEMNICKO

MORAVSKOBUDĚJOVICKO

Jemnice je jedno z nejstarších měst 
na Moravě, 40 km jihozápadně od 
Třebíče. První písemná zmínka je již 
z roku 1226. K rozvoji města přispěl objev 
ložisek zlata a stříbra. Ve středověku 
byla Jemnice královské horní město 
s rozsáhlými privilegii. V této době má své 
kořeny i lidová slavnost „Barchan“, která 
se koná každoročně v neděli po sv. Vítu. 
V Jemnici výraznou stopu zanechala 
jedna z nejstarších židovských obcí 
v českých zemích. V současnosti najdeme 
na židovském hřbitově několik náhrobků 

atrakcí pro všechny věkové kategorie. 
Okolí Třebíče je protkáno sítí turistických 
tras s mnoha krásnými vyhlídkami a roz-
hlednami zasazenými do krajiny.

TURISTICKÉ CÍLE
• Bazilika sv. Prokopa
• Židovská čtvrť se hřbitovem
• Zámek Třebíč

NENECHTE SI UJÍT
• Zámostí (7. - 9. června 2019)
• Šamajim (29. července - 3. srpna 2019)
• Slavnosti Tří kápí (16. - 18. srpna 2019)

Město Moravské Budějovice je položeno 
v mírně zvlněné krajině jihozápadní Moravy 
a protéká jím poklidná říčka Rokytná. První 
písemný záznam je z roku 1231. Bohatá 
historie města se odráží v památkách, které 
najdete téměř na každém kroku. Centrum 
města je městskou památkovou zónou. 
Zaujme vás zde barokně klasicistní zámek 
z pozdního 18. století, dominanta města 
kostel sv. Jiljí z 1. poloviny 13. století, kaple 
sv. Michala, zámecké konírny nebo farní areál 
s hradební zdí a baštou. Vzácný geologický 
útvar, pararulová vrása, se nachází pod 
částečně dochovaným opevněním města. 
Oblíbené Muzeum řemesel v budově masných 
krámů s expozicí dávno zaniklých řemesel 
bude po rozsáhlé rekonstrukci opět otevřené 
v roce 2021. Velkým závěrečným koncertem 

ze 17. století. O zachovalosti památek 
svědčí i to, že je město prohlášeno 
památkovou zónou. Tři značené okruhy 
městem návštěvníky hravou formou 
seznámí s památkami. Muzeum Jemnice 
láká na dlouhodobou výstavu zdejší 
historie zpracování čaje. Oblíbené 
výrobky je možné zakoupit 
v TIC Jemnice.

Jemnice

2. června se po letech pořádání 
město rozloučí s Festivalem Václava 
Hudečka. Moravské Budějovice jsou 
i místem vhodným pro aktivní rekreaci. 
Sportovní vyžití po celý rok nabízí 
koupaliště se třemi bazény, ve městě 
je zimní stadion a tenisový areál.

TURISTICKÉ CÍLE
• Barokně klasicistní zámek

s expozicemi Muzea Vysočiny Třebíč
• Chrám sv. Jiljí
• Masné krámy 

NENECHTE SI UJÍT
• Moravskobudějovické kulturní 

léto (srpen 2019)
• Horákův horácký festival

(9. – 15. září 2019)
• Císařské posvícení (říjen 2019)

TURISTICKÉ CÍLE
• Zámek Jemnice a zámecký

park
• Židovský hřbitov
• Kostel sv. Víta 

a podzemní prostory

NENECHTE SI UJÍT
• MTB O putovní pohár

Barchanu (25. května 2019)
• Historická slavnost Barchan

(14. - 17. června 2019)
• IX. Jemnická bitva (10. srpna 2019) 
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JAROMĚŘICKO

Na Třebíčsku si to zamilujete!

HROTOVICKO

NÁMĚŠŤSKO

Náměšť nad Oslavou se nachází 20 km 
východně od Třebíče na řece Oslavě. První 
zpráva pochází z roku 1234. Dávné období 
dnes připomíná okrouhlá věž z lomového 
kamene v západní části zámeckého areálu. 
Renesanční zámek na místě původního 
hradu byl postaven v 16. století. Zdaleka 
viditelný zámek je nyní nezaměnitelnou 
dominantou města a vyhledávaným cílem 
návštěvníků. Jednou z expozic je i rozsáhlá 

Město Jaroměřice nad Rokytnou 
se rozprostírá u říčky Rokytné 13 km 
jižně od Třebíče. Pyšní se krásným 
barokním zámkem a zajímavou hudební 
historií, která se k existenci zámku váže. 
Nepřehlédnutelný barokní zámecký 
areál, který zahrnuje i kostel sv. Markéty 
a zámeckou zahradu, právem bývá 
nazýván českým Versailles. Za projití 
stojí udržované historické jádro, které 
je městskou památkovou zónou a návštěva 
Muzea Otokara Březiny, známého 
básníka, který zde žil a působil. Údolí 
říčky Rokytné za městem ve směru 
na Příštpo je přírodním parkem s mnoha 
druhy vzácných rostlin i živočichů. Častým 
cílem výletů je skála Justýnka, opředená 
starou pověstí z doby tureckých vpádů 

Město Hrotovice leží 20 km jihovýchodně 
od města Třebíče. První písemná zmínka 
pochází z roku 1228. Na jeho území 
však existovaly osady již mnohem dříve, 
jak potvrzují nedaleké archeologické 
nálezy středověké vsi s tvrzí Mstěnice. 
Dominantu města tvoří zámek, který 
má od první třetiny 18. století barokní 

barokní knihovna s více než 16 000 svazky. 
Druhá dominanta města, kamenný most 
přes řeku Oslavu s 20 barokními sochami 
pod zámkem, je oblíbeným místem pro 
fotografy. Historické jádro města je městskou 
památkovou zónou, kterou stojí za to si projít. 
K procházce se nabízejí i zámecké parky, 
na které navazuje přírodní památka Obora 
zmiňovaná již roku 1437. Nádherná téměř 
nedotčená příroda za městem v okolí řeky 
Oslavy je oblíbeným místem pro pěší výlety, 
stejně tak oku lahodící krajina v okolí města, 
která je protkána hustou sítí cyklotras 
s různou náročností.

TURISTICKÉ CÍLE
• Státní zámek Náměšť nad Oslavou
• Barokní most
• Národní přírodní rezervace Mohelenská 
        hadcová step

podobu. Nejstarší stavbou v Hrotovicích 
je původně románský kostel sv. Vavřince, 
který byl v polovině 14. století goticky 
přestavěn a později v 17. století upraven 
barokně. S bohatou a zajímavou historií 
města se můžete seznámit v nově otevřené 
interaktivní expozici Muzea Hrotovicka. 
Na Hrotovicku se nachází nejvýraznější 
stavby regionu, Jaderná elektrárna 
Dukovany s moderním interaktivním 
informačním centrem a Dalešická 
přehrada, jejíž zátoky nejlépe poznáte 
z vyhlídkové plavby lodí. Stezky vedoucí 
okolo přehrady spojují nejednu zříceninu 
či zajímavou vyhlídku. Za ochutnání určitě 
stojí doušek lahodného piva v Pivovaru 
Dalešice, známém z fi lmových Postřižin. 

TURISTICKÉ CÍLE
• Muzeum Hrotovicka
• Zaniklá středověká ves s tvrzí Mstěnice 
• Informační centrum JE Dukovany

NENECHTE SI UJÍT
• Hrotovický Koločas (24. srpna 2019) 
• Hrotovicko tančí (7. září 2019)
• Běh městem Hrotovice (21. září 2019)

Hrotovice

Jaroměřice
nad Rokytnou

Třebíč

Náměšť nad
Oslavou

Moravské
Budějovice

na Moravu. Od roku 1998 město 
každoročně ožívá konáním 
Mezinárodního hudebního festivalu 
Petra Dvorského.

TURISTICKÉ CÍLE
• Státní zámek Jaroměřice

nad Rokytnou 
• Muzeum Otokara Březiny
• Naučná stezka po Jaroměřicích 

nad Rokytnou

NENECHTE SI UJÍT
• 21. ročník Mezinárodního 

hudebního festivalu Petra 
Dvorského (3. - 17. srpna 2019)

• Tradiční Jaroměřické posvícení 
(11. srpna 2019)

• Vánoce na zámku
(14. - 15. prosince 2019)

NENECHTE SI UJÍT
• Zámecký vrch MANN FILTER 2019 (3. – 5. května 2019)
• XLVIII. Náměšťská placka a host Nezmaři (18. května 2019)
• Folkové prázdniny (27. července – 3. srpna 2019)
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TENIS, FITNESS,
WELLNESS,
PENZION

MOZKOHERNA 

Zábavný trénink mozku pro celou rodinu. 
 

Eva Fruhwirtová 
trenérka mozku 

 
+420 737 103 866  

fruhwirtova@efcomm.cz 
 www.mindball.eu
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www.znovin.cz
www.facebook.com/ZnovinZnojmo

Loucký klášter ve Znojmě Staré vinice, Havraníky

Turistický vyhlídkový vláček Vinice Šobes v srdci Národního parku Podyjí

www.cett.eu

CETT – Centrum environmentálních technik a technologií v Náměšti nad Oslavou
Podhradí 127 I Námešt nad Oslavou 675 71   tel.: +420 724 082 737  i info@cett.EU  

UBYTOVÁNÍ       i       KONGRES       i       VZDĚLÁVÁNÍ

WWW.CETt.eu

ZELENÉ 
LÁZNĚ

www.cett.eu
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Moravské Budějovice

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Město Moravské Budějovice je přirozenou 

branou Podyjí. Rozprostírá se v malebné 

krajině jihozápadní Moravy na okraji 

Českomoravské vysočiny. Protéká jím říčka 

Rokytná. Město leží na státní silnici mezi 

Jihlavou a Znojmem, na bývalé císařské silnici 

spojující Vídeň s Prahou. Je součástí trasy 

cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs. 

V písemných pramenech jsou Moravské 

Budějovice poprvé zmíněny v roce 1231 

v listině papeže Řehoře IX. Na město je povýšil 

český král Přemysl Otakar II. ve 13. století. Roku 

1498 král Vladislav Jagelonský potvrdil městu 

dosavadní privilegia a dal mu znak a pečeť. 

Ve městě je soustředěna veškerá občanská 

vybavenost, spojení s okolím zajišťují 

autobusové a železniční spoje. Moravské 

Budějovice jsou místem rekreace, 

sportovního a kulturního vyžití. Centrum 

města je od roku 1990 prohlášeno městskou 

památkovou zónou.

BŘEZEN
16. 3. 2019 / MKS Beseda, velký sál / 23. Ochutnávka 

jihomoravských vín / Ochutnávka vín, cimbálová 

muzika Sylván, kapela Dynamic Jiřího Tržila.

30. 3. 2019 / MKS Beseda, velký sál / Kupec Benátský / 

Divadlení spolek Th eatro Špeluňka.

DUBEN
9. 4. 2019 / MKS Beseda, velký sál / Karel Plíhal

19. 4. 2019 / MKS Beseda, velký sál / Nirvana Tribute

26. - 29. 4. 2019 / zámecké konírny / Chovatelská výstava trofejí

30. 4. 2019 / zámecké nádvoří / Tradiční pálení čarodějnic / 

Program bude připraven jak pro nejmenší, tak pro dospěláky.

KVĚTEN
16. 5. 2019 / MKS Beseda, velký sál / Divoké kočky / 

Ostravská travesti skupina.

20. 5. 2019 / MKS Beseda, sál Budivoj / Lewis Creaven Band

ČERVEN
2. 6. 2019 / MKS Beseda, velký sál / Setkání s Carmen / 

Závěrečný koncert festivalu Václav Hudeček a jeho hosté.

8. 6. 2019 / nádvoří zámeckých koníren / Řemeslnický jarmark

SRPEN
16. 8. 2019 / zámecké nádvoří / Vašo Patejdl s kapelou

17. 8. 2019 / zámecké nádvoří / Yolo kvartet - Beatles ve 

fraku aneb fi lharmonici hrají Beatles

ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD
9. - 15. 9. 2019 / MKS Beseda, velký sál / Horákův 

horácký festival 

28. 9. 2019 / MKS Beseda, velký sál / Koncert české hudby

4. 10. 2019 / MKS Beseda, velký sál / Manželský čtyřúhel-

ník / Divadelní komedie

19. 10. 2019 / Císařské posvícení / Vernisáž, průvod, trhy

23. 10. 2019 / MKS Beseda, sál Budivoj / Jazz in duo

31. 10. 2019 / MKS Beseda, velký sál / Hodina duchů / 

Komedie divadla Artur

16. 11. 2019 / MKS Beseda, velký sál / Koncert základní 

umělecké školy

28. 11. 2019 / MKS Beseda, velký sál / Gedeonův uzel / 

Emotivní hra o lásce, mateřství a genialitě.

PROSINEC
5. 12. 2019 / MKS Beseda, velký sál / Než přijde Mikuláš

11. 12. 2019 / MKS Beseda, velký sál / Arthur a Claire / 

Černohumorná hra 

Dominantou města 

je kostel sv. Jiljí. Původně 

románský kostel 

z 1. poloviny 13. století 

prošel v 17. a 18. století 

barokními úpravami. 

Oltářní obraz sv. Jiljí 

namaloval v roce 1851 

malíř Ignác Dullinger. 

Nejstarší památkou 

ve městě je původně 

románská rotunda 

na jihovýchodní straně 

kostela. Stavba válcovitého tvaru pochází 

zřejmě ze 13. století. V 18. století byla 

přeměněna na podvojnou kapli sv. archanděla 

Michala. Kostel sv. Jiljí sousedí s barokně 

klasicistním zámkem ze 17. století, který 

nechal vystavět z radnice a čtyř měšťanských 

domů Jindřich Rudolf Schaumburk. 

Interiéry a dispozice zámku jsou převážně 

renesančního a barokního původu. V budově 

zámku a v budově bývalých masných 

krámů je umístěno Muzeum řemesel, 

pobočka Muzea Vysočiny Třebíč, které 

zachycuje historii zaniklých a zanikajících 

městských řemesel, archeologické nálezy 

z Moravskobudějovicka, exponáty z historie 

města od nejstarších dob do roku 1945 

a zámecký mobiliář. Ve zmíněných 

masných krámech se nalézá stálá expozice 

venkovských řemesel. Objekt masných krámů 

je podkovovitého půdorysu s půlkruhovitě 

zaklenutým vjezdem. Od roku 1839 se zde 

nachází celkem 12 masných krámů.

Západně od kostela sv. Jiljí stojí na terase 

městského opevnění rozsáhlá budova 

fary s barokním štítem. Budova se vypíná 

na skalním ostrohu, na jehož průřezu lze 

spatřit z Pivovarské ulice vzácný geologický 

útvar – pararulovou vrásu, která patří mezi 

geologické rarity. 

V centru města stojí několik architektonicky 

hodnotných staveb měšťanských domů 

ze 14. a 15. století. Měšťanský dům č.p. 32 

je pozdně gotický objekt s dvoudílným 

barokním průčelím a dvěma volutovými 

štíty. K významným stavbám patří také 

budova radnice na náměstí Míru č.p. 31. 

Její výstavba je renesanční, včetně dvorních 

křídel, dílčí zásahy jsou klasicistní. Další 

hodnotnou stavbou je na Purcnerově ulici 

dům s cimbuřím a s nárožním renesančním 

arkýřem č.p. 60. Jádro domu je středověké, 

pozdější renesanční podobu překryla 

gotizující úprava z 19. století. 

Na konci 19. století byl postaven Národní 

dům, dnešní sídlo Městského kulturního 

střediska Beseda, které v roce 2018 prošlo 

velmi rozsáhlou rekonstrukcí.

Provozní doba:

Pondělí – Pátek    09:00 – 12:00    13:00 – 16:00

Veškeré informace k programu kulturních akcí 

naleznete na: www.besedamb.cz

Změna programu vyhrazena.

Purcnerova 62

676 02 Moravské Budějovice

Tel.: 568 421 322, 603 207 511

E-mail: tic@besedamb.cz

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Hrotovice

HROTOVICE

Leží 20 km jihovýchodně od Třebíče na jižním 

okraji Českomoravské vrchoviny. Město má 

katastrální výměru 2 887 ha a necelých 1800 

obyvatel.

Na místě dnešního města existovaly již 

v pravěku dvě osady, což dokazuje několik 

nálezů charakteristických jednak pro neolitickou 

kulturu a lineární keramiku a dále pro mladší 

moravskou malovanou keramiku. Není však 

známo, jak dlouho osady existovaly, ani jakým 

způsobem zanikly.

Zakladatelem nové vesnice byl zřejmě Dětřich 

Th eodorocus Hrut, jehož jméno se vyskytuje 

na nejstarších listinách, mimo jiné na listině 

krále Přemysla Otakara I. z roku 1202 

a na zakládající listině Oslavanského kláštera 

z roku 1228. Po zakladateli dostala vesnice název 

Hrutovici, nyní Hrotovice.

Dominantu města tvoří zámek, který byl 

v renesančním slohu postaven koncem 16. století 

na místě středověké tvrze. Dnešní podobu 

získal v první třetině 18. století, kdy byl celkově 

přestavěn a barokně upraven. Čtvercové nádvoří 

DUBEN
13. 4. 2019 / Nám. 8. května 1, 8:00 / Jarní jarmark 

16. 4. 2019 / Společenský sál ZUŠ, 17:00 / Vítání jara

KVĚTEN
4. 5. 2019 / Hrotovicko, 8:00 / Hrotovická dvacítka

7. 5. 2019 / Nám. 8. května 1, 20:00 / Vzpomínková akce 

k osvobození republiky - pietní vzpomínka u památníku 

padlých / Ohňostroj

má v přízemí otevřené arkády, v zámecké kapli 

je zachována fresková výzdoba. 

 V dnešní době slouží zámek výhradně 

ke komerčním a bytovým účelům, je také sídlem 

Městského úřadu. Nejstarší budovou ve městě 

je původně románský kostel svatého Vavřince, 

který byl v polovině 14. století goticky přestavěn 

a ve druhé polovině 17. století upraven barokně. 

Ze staré stavby jsou nyní dochovány pouze 

hlavní zdi. 

Nejvýznamnějšími hrotovickými rodáky jsou 

malíř František Bohumír Zvěřina a akademik 

Silvestr Prát. Kamenný kříž přímo uprostřed 

náměstí a na čelní straně zámku pomník jsou 

připomínkami tragédie z 8. 5. 1945, která 

se nesmazatelně zapsala do historie Hrotovic. 

Shodou nešťastných náhod zde v poslední 

den války zemřelo 114 hrotovických občanů 

a 36 sovětských vojáků.

Asi 4 km jižně od Hrotovic leží zaniklá 

středověká ves Mstěnice s tvrzí, poprvé 

v písemných pramenech zmiňovaná v roce 1393. 

Ves byla zničena v roce 1468 uherským vojskem 

krále Matyáše při tažení na Třebíč. 

V poválečné době se nejvíce změnila tvář 

Hrotovic. Byly realizovány rozsáhlé stavební 

akce, které příznivě ovlivnily život občanů, 

stejně jako od poloviny 70. let minulého 

století výstavba blízké Jaderné elektrárny 

Dukovany. Další velký rozvoj zaznamenaly 

Hrotovice v 90. letech minulého století. 

Také v současné době je značná pozornost 

ze strany vedení města věnována dalšímu 

rozvoji, o čemž svědčí výrazné investice 

do infrastruktury, vzdělání, sportovního 

a kulturního vyžití.

ČERVEN
14. 6. 2019 / U Dolního rybníka, 8:00–12:00 / Den 

prevence s Policií ČR

16. 6. 2019 / Nádvoří zámku, 17:00 / Město v opeře / 

Koncert Lenky Ďuricové Cafourkové a jejích hostů

ČERVENEC
červenec 2019 / Kinematograf bratří Čadíků / letní kino, 

Sportovní areál

SRPEN
9. - 11. 8. 2019 / U Dolního rybníka / Hrotovická pouť 

9. 8. 2019 / U Horního rybníka, 20:00 / Pouťová zábava / 

se skupinou A4 a REFLEXY

9. 8. 2019 / U Dolního rybníka, 21:30 / Ohňostroj

10. 8. 2019 / Nám. 8. května 1, 8:00 / Pouťový jarmark

10. 8. 2019 / U Horního rybníka, 19:30, / Koncert / PETR 

KOLÁŘ s kapelou, 21:30 / Pouťová zábava / Skupina Lazaret

11. 8. 2019 / Nádvoří zámku, 19:00 / Pouťová veselice / 

Dechová hudba IŠTVÁNCI

24. 8. 2019 / Město Hrotovice, 8:00 / Hrotovický koločas 

aneb jízda historických vozidel do vrchu

ZÁŘÍ
7. 9. 2019 / Sportovní areál, 13:00 / Hrotovicko tančí / 

Přehlídka tanečních souborů, Host PAVEL CALLTA

21. 9. 2019 / Nám. 8. května 1, 9:00 / Běh městem 

Hrotovice / Pojďme si všichni zaběhat

28. 9. 2019 / Dolní rybník, 8:00 / Rybářský piknik

LISTOPAD, PROSINEC
23. 11. 2019 / Nám. 8. května 1, 8:00 / Podzimní jarmark 

1. 12. 2019 / Kostel sv. Vavřince, 17:00 / 1. adventní 

koncert / Pěvecký sbor Vítězslav Novák

2. 12. 2019 / Prostranství u autobusového nádraží, 16:00 / 

Rozsvícení vánočního stromu

5. 12. 2019 / Nádvoří zámku, 16:30 / Setkání s Mikulášem a čerty

8. 12. 2019 / Kostel sv. Vavřince, 17:00 / 2. adventní 

koncert / Lenka Cafourková Ďuricová a Q Vox

15. 12. 2019 / Společenský sál ZUŠ, 17:00 / 3. adventní 

koncert / Dechová hudba Mistříňanka

19. 12. 2019 / Společenský sál ZUŠ, 17:00 / 4. adventní 

koncert / Žáci a učitelé ZUŠ Hrotovice

31. 12. 2019 / Zámek Hrotovice / Rozloučení s rokem 2019

MUZEUM HROTOVICKA

V říjnu loňského roku bylo otevřeno Muzeum

Hrotovicka, jehož součástí je i nové IC. Expozice

tohoto muzea je výhradně navázaná na místní

historii, je zde připraveno několik úrovní

prohlídky, od hravé (interaktivní hra, focení

v atelieru, nápodoba dílny, kino) až velmi

informativní (originální exponáty, virtuální

archiv). Převažujícím tématem je prezentace

množství hmotných exponátů, s výraznou

podporou technických prostředků (audio, video,

PC) na rozšíření souvislostí.

Nám. 8. května 2, Hrotovice, tel. 568 860 002, 

Otevírací doba: 

úterý až neděle    9.00–12.00    13.00–17.00

í HISTORIE

í MS NIC

í ROKU

í OSOBNOSTÍ

Muzeum myslí i na děti!Těšíme se na vás!

 

vznikla 

 

 

Praha

Brno
Hrotovice
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HOTEL * RESTAURACE * FIREMNÍ AKCE *

Sport-V-Hotel HROTOVICE
606 070 565

hotel-hrotovice
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  | | | |  www.hotel-valec.cz

 
nabízí aktivity pro celou rodinu

4.1. VI. ples Lovu a hojnosti
19.1. Prvorepublikový ples
2.2. Sportovní ples

1.2.–17.3. Jarní prázdninové pobyty
1.3. Vojenský ples
30.3.

18.4.–22.4.
21.4.
24.5.
1.6.
22.6. VII. Zámecké slavnosti

1.7.–31.8. Prázdninové pobyty
6.8.–7.8. MHF Petra Dvorského

13.9.–15.9.
27.9.–29.9. Svatováclavské pobyty

12.10.
26.10.–30.10. Podzimní prázdniny

27.10.
9.11.
30.11.

27.12.–2.1.
31.12. Silvestrovská zábava

10.1.2020 VII. ples Lovu a hojnosti
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Dukovany

OBEC, KTERÁ DALA NÁZEV JADERNÉ 

ELEKTRÁRNĚ

Letos oslaví obec Dukovany výročí 740 let od první 

písemné zmínky. Dobrovolní hasiči si připomenou 

130 let své působnosti, 110. výročí připadá letos 

také na budovu školy a 20 let se Dukovany pyšní 

vlastním znakem a praporem. Velkolepé 

oslavy pro místní, ale i návštěvníky připadly 

na víkend 14. a 15. června. Vystoupí kapela 

Turbo, Boršičanka, Slovácká kapela Romana 

Horňáčka, místní country skupina Šero a zpěvač-

ka Leona Machálková. 

HISTORIE OBCE DUKOVANY

V této malebné a klidné vesnici stojí za zhléd-

nutí kaple Nejsvětější trojice z roku 1689 a také 

původně raně gotický kostel sv. Václava. V obci 

se nachází zámek, který byl v roce 1790 přesta-

věn na pozdně barokní s klasicistními prvky. 

Dva velké zámecké sály jsou zdobeny freskami 

významného moravského pozdně barokního 

malíře Josefa Winterhaldera. 

OKOLÍ DUKOVAN

Milovníci přírody jistě ocení přírodní park 

Rokytná, kaňonovitý tok řeky Jihlavy i vzdáleněj-

ší přírodní rezervaci Údolí Oslavy a Chvojnice, 

zříceniny středověkých hradů Rabštejn a Tem-

plštýn. Milovníci techniky by neměli minout 

Infocentrum Jaderné elektrárny Dukovany a také 

Přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice.

DUBEN
duben / Čistá Vysočina / Úklid veřejných prostranství 

se zapojením žáků MŠ a ZŠ a zaměstanců obce

30. 4. 2019 / Pálení čarodejnic / sraz v 17:00 u hasičské 

zbrojnice, průvod na staré hřiště 

KVĚTEN
25. 5. 2019 / 13. ročník turistického pochodu v okolí 

Dukovan / Cestičky kolem Dukovan

ČERVEN
červen / Rybářské závody pro děti / Dukovanská šupina

14. –15. 6. 2019 / Obecní oslavy

16. 6. 2019 / Tradiční krojovaná pouť / Celý den hraje 

dechová hudba SLOVÁCKÁ KAPELA R. HORŇÁČKA

22. 6. 2019 / Memoriál Michala Makovce / XIII. ročník 

fotbalového turnaje v malé kopané

23. 6. 2019 / O pohár starosty obce / Fotbalový turnaj žáků

ČERVENEC
červenec / Dětský tábor, Jurenkova osada / Letní dětský tábor

SRPEN
30. 8. 2019 / Rozloučení s prázdninami / Zábavné 

odpoledne pro děti / Zámecký park, 17:00 - 19:00 

ZÁŘÍ
září / Divadlo / Představení ochotníků z Hlíny

září / Chovatelská výstava / Výstava drobného chovatel-

ského zvířectva, nový chovatelský areál

ŘÍJEN
říjen / Drakiáda / Pouštění draků na starém fotbalovém hřišti

LISTOPAD
16. 11. 2019 / IX. Zabijačkové hody a V. dukovanský 

košt pálenek / Prodej zabijačkových specialit na nádvoří 

zámku od 10 hod, košt pálenek na zámku

PROSINEC
1. 12. 2019 / Rozsvícení vánočního stromu / před ZŠ, 17:00

5. 12. 2019 / Mikulášská nadílka / Zámecké nádvoří, 17:00

prosinec / Vánoční koncert / Vánoční koncert vážné 

hudby, zámecký sál Pantheon

26. 12. 2019 / Vánoční turnaj ve st. tenise / Turnaj 

ve stolním tenise / Sokolovna, od 8:30

Moravský Krumlov
Město s necelými šesti tisíci obyvateli najdete asi 

30 km jihozápadně od Brna v  kotlině krumlov-

ských slepencových skal a řeky Rokytné. Meandr 

řeky sehrál roli jak v poloze města, tak i v jeho 

jménu „krumm = křivý“.

Původní středověký hrad byl v 16. století za pánů 

z Lipé přestavěn na renesanční zámek, který se 

téměř na tři století stal sídlem sekundogenitu-

ry knížecího rodu Lichtenštejnů. V 17. století 

bylo krumlovské panství povýšeno na knížectví 

a město neslo krátce název  Liechtenstein.

V roce 2016 koupilo zámecký areál město 

Moravský Krumlov a pokračuje v postupné ob-

nově zámeckých prostorů s vizí ZÁMEK ŽIJE!

Od roku 2015 je v opravených částech zámku 

ve spolupráci s Museem Kampa přístupná stálá 

expozice - Význačná díla ze sbírky Jana a Medy 

Mládkových. V návštěvnické sezoně si zde mů-

žete prohlédnout i další výstavy v Rytířském sále 

a zámecké kapli.

K zajímavým památkám v centru města patří Kní-

žecí dům s galerií a muzeem, kostel Všech svatých, 

Lichtenštejnská hrobka a kostel sv. Bartoloměje 

s bývalým klášterem, dnes sídlo radnice. Typickou 

dominantu představuje kaple sv. Floriána, z návrší 

uvidíte naše město a okolní krajinu jako na dlani.  

Rozmanitá blízká příroda láká  k pěším či cyklis-

tickým výletům kolem řeky Rokytné a do Národní 

přírodní rezervace „Krumlovsko-rokytenské 

slepence“ s naučnou stezkou. K letnímu osvěžení 

můžete využít areál koupaliště a po celý rok si za-

hrát discgolf v zámeckém parku.

Rádi Vás přivítáme rovněž na některé z akcí ve 

městě, jistě si vyberete z pestré nabídky kulturní-

ho a sportovního kalendáře. Přejeme příjemné 

zážitky.

KVĚTEN
5. 5. 2019 / Kaple sv. Floriána / Floriánská pouť

24. - 26. 5. 2019 / Discgolfové hřiště v zámeckém parku / 

Discgolfový turnaj 

25. 5. 2019 / Turistická a cykloturistická akce v regionu 

moravskokrumlovska / Krumlovská 36

26. 5. 2019 / Zámecká kaple / Setkání pěveckých sborů

ČERVEN
červen 2019 / Koncerty na zámku / XXIV. Mezinárodní 

hudební festival CONCENTUS MORAVIAE 

15. 6. 2019 / Zámecké nádvoří / Pivní slavnosti

ČERVENEC
20. 7. 2019 / Zámecké nádvoří / nejen Kamelot na zámku

SRPEN, ZÁŘÍ
2. - 3. 8. 2019 / Areál Vrabčí hájek / Djembe marathon – 

festival africké hudby 

15. - 17. 8. 2019 / Zámecký park / Rock Heart - 

rock-metalový festival

5. - 8. 9. 2019 / Moravský Krumlov, obce regionu 

a Třebíčska / Malý festival Loutky

7. - 8. 9. 2019 / Areál za pohostinstvím / Rozmarýnové 

hody v Polánce

21. 9. 2019 / Zámecké nádvoří / Krumlovské 

burčákobraní

28. - 29. 9. 2019 / Areál u Orlovny / Václavské hody v Rakšicích

LISTOPAD
30. 11. 2019 / Nám. T.G.Masaryka / Pohádkové Vánoce

Více informací na www.meksmk.cz, www.mkrumlov.cz

Informační centrum a Městské kulturní středisko 

Moravský Krumlov

nám.T.G.Masaryka 40, tel.: +420 515 321 064, +420 725 579 923

e-mail: infocentrum2@seznam.cz, meks@meksmk.cz

Jaroměřice nad Rokytnou

JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU

Jaroměřice nad Rokytnou jsou město ležící 

nedaleko Třebíče v Jaroměřické kotlině Jevi-

šovické pahorkatiny na úpatí Českomoravské 

vrchoviny. V současné době zde žije téměř 4 200 

obyvatel. Historické jádro města bylo prohlášeno 

městskou památkovou zónou.

Město je bohaté svým kulturním dědictvím. 

Dominantu města tvoří zámek přezdívaný 

moravské Versailles, který patří k nejnavštěvova-

nějším památkám Vysočiny. Svoji největší slávu 

zažily Jaroměřice za majitele zdejšího panství, 

hraběte Jana Adama Questenberka (1678 -1752). 

Ten se nezasloužil pouze o přestavbu jaroměřic-

kého zámku do dnešní barokní podoby, ale také 

o celou proměnu Jaroměřic. Hrabě Jan Adam 

Questenberk byl velkým milovníkem hudby a 

právě ta byla středem veškerého dění na jaromě-

řickém zámku. Zámecký barokní areál kromě 

budovy zámku zahrnuje kostel sv. Markéty a zá-

meckou zahradu, rozkládající se na obou březích 

říčky Rokytné. Pro návštěvníky je cca od dubna 

do října nachystáno několik prohlídkových 

okruhů: Hraběcí apartmán, Hostinské pokoje 

a kuchyně, výstava Hračky z půdy a vzdělávací 

programy MŠMT (určené pro školy). Chrám 

sv. Markéty bude v průběhu letošního roku 

z důvodu rekonstrukce zcela uzavřen. 

 V roce 2019 je možné na zámku zhlédnout 

výstavu Questenbergové. Od pole válečného 

k objetí múz (od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2020). 

Jaroměřice nad Rokytnou jsou spjaty s význam-

ným českým básníkem Otokarem Březinou.

Občanské sdružení Společnost Otokara Březiny 

provozuje Muzeum Otokara Březiny, které 

je nejstarším literárním muzeem na Moravě 

(v provozu: od dubna do října).

Ve městě fungují celoročně dvě turistická infor-

mační centra. Na náměstí Míru je to Turistické 

informační centrum knihovna (v budově 

radnice) a v budově Špitálu Turistické infor-

mační centrum Špitál. Prostory Špitálu slouží 

pro pořádání nejrůznějších výstav a kulturních 

BŘEZEN, DUBEN 
8. 3. 2019 / Kulturní dům Ratibořice, 18:00 / Zábavný pořad 

- Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové

6. 4. 2019 / sraz u Špitálu, 9:30 / 1. ročník pochodu 

Přírodním parkem Rokytná - loučení se zimou

14. 4. 2019 / panelová cesta - ul. Čapkova, 10:00 / Drakiáda

30. 4. 2019 / farní zahrada, 17:00 / Čarodějnice

KVĚTEN
17. 5. 2019 / Kulturní dům Ratibořice, 19:00 / Petr Bende 

- akustický koncert

26. 5. - 2. 6. 2019 / Týden dětí

26. 5. 2019 / zámecký park, 14:00 / Dětský den - Cesta 

kolem světa

SRPEN, ZÁŘÍ
3. - 17. 8. 2019 / státní zámek / 21. ročník Mezinárodního 

hudebního festivalu Petra Dvorského

11. 8. 2019 / Odpočinková zóna / Tradiční jaroměřické 

posvícení

11. 8. 2019 / Odpočinková zóna, 15:30 / Koncerty kapel 

RockOn, Th e Feet, Brizzolit, LIKE-IT – v rámci jaro-

měřického posvícení

12. 9. 2019 / Špitál, 16:00 / Vernisáž výstavy: obrazy – 

Walther Smeitink - Mühlbacher, sochy - Sergej Biba

LISTOPAD, PROSINEC
1. 11. 2019 / nám. Míru, 17:00 / Lampionový průvod 

aneb strašidel se nebojíme

1. 12. 2019 / nám. Míru, 17:00 / Rozsvícení vánočního stromu

Turistické informační centrum - Špitál

F. V. Míči 726

675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Tel.: 775 547 522

E-mail: mks@jaromericenr.cz

Turistické informační centrum - Radnice

nám. Míru 2

675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Tel.: 568 408 028

Veškeré informace k programu kulturních akcí 

naleznete na: www.jaromericenr.cz

Podívejte se na:

www.obecdukovany.cz, www.zamekdukovany.cz

programů pro veřejnost. Návštěvníci zde také 

naleznou městské kulturní středisko.

Město vydalo brožuru Naučné stezky po Jaro-

měřicích nad Rokytnou. Jednotlivé památky 

ve městě budou na jaře letošního roku označeny 

informačními tabulemi. Brožura naučné stezky 

je zdarma k dostání v turistických informačních 

centrech ve městě nebo ke stažení na webových 

stránkách města www.jaromericenr.cz.

Pro handicapované návštěvníky jsou plně nebo 

částečně bezbariérově přístupná tato význam-

ná místa: radnice na náměstí Míru (výtahem), 

zámek (některé okruhy), Špitál (boční vchod), 

Muzeum Otokara Březiny (přízemí), hrob 

Otokara Březiny na místním hřbitově. Svůj volný 

čas mohou návštěvníci a místní obyvatelé trávit 

například v areálu venkovního koupaliště, které 

se nachází při výjezdu z Jaroměřic nad Rokytnou 

směrem na Bohušice (v provozu: od června do 

srpna, podle počasí). Od dubna do října si děti 

mohou pohrát a zajezdit si v areálu dopravního 

hříště (vedle autobusového nádraží). O víken-

dech si mohou zájemci zdarma zapůjčit autíčka 

a motokáry. Sportovní vyžití nabízí také tenisové 

kurty, fotbalové hřiště, víceúčelová hřiště, dětská 

hřiště. Přes město vede několik turistických tras 

a cyklotras (například cyklotrasa č. 26 Jihlava – 

Třebíč – Raabs). Jaroměřice nad Rokytnou žijí 

bohatým kulturním životem.
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RESTAURACE
Ochutnejte poctivý zámecký guláš, domácí noky či někte-

rou ze sezónních specialit. Přes léto můžete posedět na 

zahrádce s výhledem do zámeckého parku. Pro děti je  

k dispozici trampolína a celá řada her i hraček. A pétanque 

si může zahrát každý! Cyklisté jsou u nás vítáni.

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí–Čtvrtek  11:00–22:00 
Pátek–Sobota  11:00–24:00 

Neděle  11:00–21:00

KALENDÁŘ AKCÍ
Neděle 5. května

 OSLAVA ZÁMECKÝCH NAROZENIN  
(akce pro rodiny s dětmi)

Středy 24. 7. | 31. 7. | 6. 8. | 13. 8. 
LETNÍ KINO V ZÁMECKÉM PARKU

Sobota 16. listopadu 
ZABIJAČKOVÉ HODY  

A DUKOVANSKÝ KOŠT PÁLENEK

Neděle 15. prosince 
VÁNOCE NA ZÁMKU

ZÁMECKÁ EXPOZICE
Prohlídka s průvodcem vás zavede do zámeckých kom-
nat, které na konci 18. století obývala hraběnka Marie 
Brigita de Canal. Seznámíte se s historií zámku i s příběhy 
jeho majitelů. Kromě hraběcí jídelny či ložnice si můžete 

prohlédnout i freskový sál Pantheon.
Červen–srpen: denně kromě pondělí ve 13:00, 14:00 a 15:00

Září–červen: o víkendech ve 13:00 a 14:00 nebo na objednání

NOVĚ PŮJČOVNA ELEKTROKOL!

Tel. +420 739 348 915, info@zamekdukovany.cz
Zámek Dukovany, Dukovany 1, Dukovany

www.zamekdukovany.cz

_ _
 _ 

_ _
 _ 

_ _
 _

_ _
 _ 

_ _
_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _

PIVOVAR 
FILMOVÝCH 
POSTŘIŽIN 
DALEŠICE

PIVOVARSKÁ RESTAURACE 
POETICKÝ HOTEL 
PROHLÍDKY VÝROBY PIVA 
MUZEUM PIVOVARNICTVÍ 
 

KULTURNÍ AKCE 
SVATBY, EVENTY 
PŮJČOVNA KOL 
PŮJČOVNA ELEKTROKOL

www.pivovar-dalesice.cz
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Náměšť nad Oslavou
28. 5. 2019 / Zámecký park / Dětské dny se společností 

Pěnkavův dvůr

31. 5. 2019 / Neobvyklá místa v Náměšti / OPEN ZUŠ

ČERVEN
1. 6. 2019 / U sokolovny / Junior Day

2. 6. 2019 / Zámecká knihovna / Absolventský koncert 

hudebního oboru ZUŠ

2. 6. 2019 / Kostel sv. Jana Křtitele / 1. svaté přijímání

3. – 14. 6. 2019 / Výstavní síň Staré radnice / Výstava ZUŠ

8. 6. 2019 / Volejbalový turnaj „O pohár Magdalenky“

21. – 22. 6. 2019 / Farní zahrada / Náměšťfest

23. 6. 2019 / Farní zahrada / Farní den

23. 6. 2019 / Zámecký park, 14:00 / Cesta pohádkovým 

lesem

23. 6. – 20. 8. 2019 / Galerie 12, Kaštanová 12 / Výstava: 

Mirek Kemel, Vladimír Javorský – obrazy/karikatury/

grafi ky / V průběhu vernisáže se uskuteční koncert: Mirek 

Kemel s kapelou a Vladimírem Javorským.

27. – 30. 6. 2019 / Kinematograf bratří Čadíků

28. – 29. 6. 2019 / Noční prohlídky zámku s divadlem 

Exulis

29. 6. 2019 / Start u sokolovny / Náměšťský bloudil / 

Orientační bodovací závod dvojic

ČERVENEC
6. 7. 2019 / Státní zámek / Divadelní představení 

Strašidlo cantervillské

27. – 28. 7. 2019 / Sokolovna / Anenská pouť

27. 7. – 3. 8. 2019 / Zámecký areál / 34. ročník festivalu 

Folkové prázdniny / Večerní koncerty v zámeckém par-

ku, výstavy, dílny, semináře, workshopy a mnoho dalšího.

SRPEN
16. – 17. 8. 2019 / Státní zámek / Noční prohlídky zámku 

s divadlem Exulis

24. 8. – 30. 9. 2019 / Galerie 12, Kaštanová 12 / Aleš 

Svoboda – obrazy

31. 8. 2019 / Státní zámek Náměšť nad Oslavou / 

Hradozámecká noc – netradiční prohlídky zámku

ZÁŘÍ
Termín bude upřesněn / Zámecká jízdárna / Divadelní 

představení: Vzpomínky zůstanou / Hraje: Zlata 

Adamovská, Petr Štěpánek, Jana Stryková / Lucie 

Štěpánková a Vilém Udatný. Vstupenky v prodeji online 

na www.mks-namest.cz

13. 9. 2019 / Zámecké nádvoří / Cesta za pokladem 

Náměšťského Purkmistra

14. 9. 2019 / Sportovní areál Hájek / Sportovní den 

Služeb města Náměště n. O.

14. – 15. 9. 2019 / Zámek v Náměšti n. O. / Oživený 

zámek / Netradiční prohlídky zámku

14. – 15. 9. 2019 / Kaple sv. Anny, kostel sv. Jana 

Křtitele, hrobka Haugwitzů, zámek Náměšť n. O. / Dny 

evropského kulturního dědictví

21. 9. 2019 / Zámecká knihovna / 29. Zámecký koncert

21. 9. 2019 / Farní dvůr / Jablkobraní

21. 9. 2019 / Jedov / Jedovské stráně – Motokrosové závody

28. 9. 2019 / Masarykovo náměstí / Fichtel cup 

ENDURO 2019

28. 9. 2019 / Zámecká kaple / Svatováclavská poutní mše 

na zámku v Náměšti nad Oslavou

ŘÍJEN
14. – 17. 10. 2019 / Sokolovna / Podzimní bazar dětské-

ho ošacení / Český svaz žen

LISTOPAD
15. 11. 2019 / Místo bude upřesněno / Divadlo: Vernisáž 

/Václav Havel / Hrají: Jan Zadražil, Jitka Nerudová, 

Miloslav Tichý

30. 11. 2019 / Masarykovo nám. / Rozsvícení vánočního 

stromu / Přijďte s námi oslavit příchod adventu

30. 11. 2019 / Fara / Adventní věnečkování / Výroba 

adventních věnců

PROSINEC
1. 12. 2019 / Zámecká knihovna / Zámecký adventní 

koncert

5. 12. 2019 / Fara, Kostel sv. Jana Křtitele / Příchod 

svatého Mikuláše

7. – 8. 12. 2019 / Galerie 12, Kaštanová 12 / 

Vánoční výstava

14. – 15. 12. 2019 / Galerie 12, Kaštanová 12 / 

Vánoční výstava

21. – 22. 12. 2019 / Galerie 12, Kaštanová 12 / 

Vánoční výstava

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Náměšť nad Oslavou je malebné město ve vý-

chodní části kraje Vysočina, oblasti s bohatým 

kulturním dědictvím a rozmanitou přírodou. 

Rozkládá se po obou březích řeky Oslavy, 

na spojnici mezi městy Brnem a Třebíčí.

První zmínka o Náměšti pochází z roku 1234. 

Toto období dnes připomíná okrouhlá věž 

z lomového kamene v západní části zámecké-

ho areálu.

Historickými dominantami města jsou 

renesanční zámek a kamenný most přes 

řeku Oslavu s 20 barokními sochami, který 

je památkově nejvýznamnější mostní stavbou 

na Moravě. Městské centrum nese statut 

Městská památková zóna. Mezi další význam-

né historické památky patří Kostel sv. Jana 

Křtitele, barokní špitálek sv. Anny s kaplí 

a Hrobka Haugwitzů, posledních majitelů 

náměšťského panství. V prostorách Staré 

radnice nalezneme také dvě stálé muzejní ex-

pozice – Síň náměšťského fotografa Ondřeje 

Knolla a Papírníkovu tiskárnu. V bezpro-

střední blízkosti zámku se nachází Galerie 12, 

kde se během celého roku pořádají autorské 

výstavy českých i zahraničních umělců.

Z Náměště vede několik přitažlivých turistic-

kých tras, které vybízejí ke zhlédnutí nád-

herné přírodní scenérie v okolí řeky Oslavy. 

Můžete si tady naplánovat pěší i cykloturistic-

ké výlety, které budou obohaceny o nádherné 

výhledy na zříceniny hradů i objekty staro-

bylých mlýnů. K procházkám láká i přírodní 

památka Obora. V okolí můžete navštívit také 

Dalešickou přehradu, rozhlednu v Ocma-

nicích, Hadcovu step u Mohelna, Památník 

Bible Kralické, rozhlednu Babylon a mnoho 

dalších pozoruhodných míst.

Město Náměšť nad Oslavou má bohatou hu-

dební tradici. Můžete zde navštívit například 

mezinárodní festival Folkové prázdniny, 

mezinárodní festival 13 měst Concentus Mo-

raviae, festival křesťanské hudby Náměšťfest, 

soutěž amatérských hudebních skupin Ná-

měšťskou placku a určitě si nenechte ujít ani 

zámecké koncerty, které se pravidelně opakují 

několikrát do roka. Hudbou to v Náměšti 

však nekončí. Mezi další hojně navštěvované 

akce patří například Oživený zámek, Regio-

nální olympiáda dětí a mládeže, Oslaviáda, 

divadelní představení pro děti i dospělé 

a nespočet dalších kulturních a sportovních 

událostí.

Bližší informace 

naleznete na:

www.namestnosl.cz 

www.mks-namest.cz

Přejeme vám 

spoustu krásných 

zážitků, 

které si z návštěvy 

našeho města 

můžete odnést.

BŘEZEN
13. 3. 2019 / Velká zasedací místnost MěÚ / Svatá země 

očima Ondřeje Valenty

16. 3. 2019 / Sokolovna / XXV. Náměšťský ples / Pořádá: 

Město Náměšť nad Oslavou a Oblastní hospodářská komora

20. 3. 2019 / Sokolovna / Divadlo: Domácí štěstí / 

Vstupenky v prodeji online na www.mks-namest.cz

25. – 28. 3. 2019 / Sokolovna / Dětský jarní bazar / 

Český svaz žen

28. 3. 2019 / DDM / Velikonoční dílny s ČSŽ

30. 3. 2019 / Sokolovna / Charitativní ples Domov bez zámku

31. 3. 2019 / Sokolovna / Dětský pořad: Hýbánky / 

Vstupenky v prodeji online na www.mks-namest.cz

DUBEN 
6. 4. 2019 / Sokolovna / Šachový turnaj mládeže 

„O velikonočního beránka“

6. 4. 2019 / Farní dvůr / Kola pro Afriku

11. 4. 2019 / Velká zasedací místnost MěÚ / Přednáška: 

Úvod do bylinkování / Přednáší: R. Jahodová, pořádá: 

Muzejní spolek Náměšťsko a MěKS

13. 4. 2019 / DDM nebo farní zahrada / Velikonoční 

pomlázkování / Výroba pomlázek a další program

16. 4. 2019 / Sokolovna / Dny kosmonautiky

20. – 23. 4. 2019 / Státní zámek / Chovatelská přehlídka trofejí

27. 4. 2019 / Zámecká knihovna / Benefi ční koncert 

Děti dětem

28. 4. 2019 / Kostel sv. Jana Křtitele / Žehnání sv. Marka

30. 4. 2019 / Areál u sokolovny / Slet čarodějnic

KVĚTEN
3. – 5. 5. 2019 / Start u kamenného mostu

Zámecký vrch MANN FILTER 2019

Mezinárodní závody soudobých a historických automo-

bilů do vrchu.

3. 5. 2019 / Zámecká jízdárna / Koncert Veselá trojka

4. 5. 2019 / Odjezd z autobusového nádraží /

Pouť do Neratova

11. 5. 2019 / ITMS Plast Náměšťský Cyklomaraton

12. 5. 2019 / Sokolovna / Maminkám k svátku

12. 5. – 20. 6. 2019 / Galerie 12, Kaštanová 12 / Výstava: 

Pavel Tasovský – kované objekty, Jiří Ryšavý – obrazy

13. 5. – 19. 5. 2019 / Výstavní síň / Výstava prací žáků 

ZŠ Husova

14. 5. 2019 / Velká zasedací místnost MěÚ / Přednáška: 

Václav Havel tady a teď

18. 5. 2019 / Zámecká jízdárna, 18:00 / Náměšťská 

placka – host NEZMAŘI / Soutěž amatérských 

hudebních skupin

18. 5. 2019 / Státní zámek Náměšť nad Oslavou / Svateb-

ní veletrh na zámku

24. 5. 2019 / Fara, Kostel sv. Jana Křtitele / Noc kostelů

25. 5. 2019 / Masarykovo náměstí / Farmářské trhy

25. 5. 2019 / Start u sokolovny / Turistický pochod 

Nejen Praha – Prčice také Náměšť – Čučice Změna programu vyhrazena.
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Rouchovany

ROUCHOVANY

Obec Rouchovany tvoří Rouchovany a Šemí-

kovice s počtem bezmála dvanáct set obyvatel. 

Leží v jihovýchodní části okresu Třebíč v Jevi-

šovické pahorkatině, na hranici okresů Znojmo 

a Třebíč. Rouchovany mají na svém katastru 

polovinu Jaderné elektrárny Dukovany, je tedy 

na dohled vzdálená od chladicích věží.

První písemná zmínka pochází údajně 

z roku 1218, podle níž byly Rouchovany 

statkem zeměpanským. Záznamy z roku 1353 

dokazují, že již v této době byly Rouchovany 

městečkem. Za samostatného Československa 

prožívají Rouchovany rozkvět, a to hlavně v 

oblasti stavebních akcí. Nejstarší historickou 

a také církevní památkou ze 13. století je pů-

vodně románský kostel ,,Nanebevzetí Panny 

Marie“. Zde se také nachází další zajímavost, 

je to kopie gotické sochy „Rouchovanské 

KONTAKTY:

Kemp Rouchovany – rybník 

Stejskal

Tel.: 568 865 238 (pouze v sezóně)

www.rouchovany.cz/kemp

Obecní knihovna

Rouchovany 35, Tel.: 606 037 224

Více na www.rouchovany.cz

BŘEZEN
2. 3. 2019 / Masopustní merenda

17. 3. 2019 / Dětský karneval

23. 3. 2019 / Jarní bál

31. 3. 2019 / Loutkové představení

DUBEN
10. 4. 2019 / Rusalka

27. 4. 2019 / Rouchovanská 25 / Dálkový pochod krajem 

Vítězslava Nezvala

KVĚTEN
12. 5. 2019 / Den matek / Školní akademie

18. 5. 2019 / ZOO Praha

25. 5. 2019 / Jízda králů Vlčnov

ČERVEN
1. 6. 2019 / Rybářské závody + Dětský den u Luže

8. 6. 2019 / Zájezd / Klub důchodců

28. – 29. 6. 2019 / Zahájení prázdnin na návsi

ČERVENEC
10. – 13. 7. 2019 / Kinematograf bratří Čadíků

SRPEN
17. 8. 2019 / Stavění máje a pouťová zábava na náměstí

18. 8. 2019 / Zavádění po vsi

ZÁŘÍ
28. – 29. 9. 2019 / Tradiční Svatováclavské krojované hody 

ŘÍJEN
13. 10. 2019 / Drakiáda

LISTOPAD
30. 11. 2019 / Zahájení adventu

PROSINEC
12. 12. 2019 / Vánoční posezení s důchodci

24. 12. 2019 / Půlnoční mše svatá v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie

24. 12. 2019 / Troubení na návsi

31. 12. 2019 / Půlnoční přípitek s ohňostrojem na návsi

madony“, která je vyřezaná z lipového dřeva 

v životní velikosti. Originál sochy je součástí 

stálé expozice sbírek Národní galerie v Praze. 

Vedle stojící fara byla v roce 1802 postavena 

na místě původní fary, která byla jednou 

z nejstarších na Moravě. V roce 1585 byla 

postavena dominanta obce, renesanční věž 

vysoká 28 metrů, sloužící k úschově a prodeji 

soli. V Šemíkovicích je na budově bývalé školy 

umístěna pamětní deska významného českého 

básníka Vítězslava Nezvala, který zde prožil 

své mládí. Obec leží na řece Rouchovanka, 

která je lemovaná krásným údolím s mlýny. 

Obec provozuje rekreační areál s koupalištěm 

a autokempinkem. V blízkosti Rouchovan 

se nalézá několik přírodních lokalit, vhodné 

pro turistiku a rekreační pobyty například 

hradní tvrz Mstěnice a v její blízkosti archeo-

logické naleziště, Hrad Rabštejn a Templštejn. 

Na kole je to kousek na Dalešickou přehradu 

nebo na Mohelenskou hadcovu step. V obci 

je k dispozici fotbalové hřiště, dětské hřiště 

a sokolovna s posilovnou. Nově bylo zrekon-

struováno veřejné víceúčelové hřiště, které 

v létě slouží tartanovým umělým povrchem 

pro míčové sporty a v zimě je plocha nahraze-

na ledem pro veřejné bruslení a hokej. Nechy-

bí zde potřebné zázemí s prostornými šatnami 

se sociálním zařízením, nezbytnými sprchami 

a automaty na občerstvení. Rouchovany patří 

mezi málo obcí na Vysočině, které každoročně 

drží tradiční krojované hody a zájem mladých 

lidí je stále velký. Obec žije také velmi boha-

tým kulturním životem a tímto Vás srdečně 

zveme na letošní akce.
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Jemnice

JEMNICE

Nechte se zlákat krásnou přírodou, bohatou 

historií a malebnými zákoutími tohoto 

mnohdy opomíjeného městečka. 

Dominantou města Jemnice je kostel 

sv. Stanislava se štíhlou věží, svítící daleko 

do kraje. Její elegantní silueta jako první 

vítá návštěvníky z celého okolí. Neméně 

významný je i dvoupatrový čtyřkřídlý zámek 

s rozsáhlým parkem. K dalším významným 

památkám v Jemnici patří gotický kostel 

INFO PRO TURISTY

ZÁMEK JEMNICE

Otevřeno: červenec-srpen

ÚT–Ne   9:00–16:00

Expozice: příležitostné výstavy

HISTORICKÁ SLAVNOST 

BARCHAN

14. – 17. 6. 2019
www.barchan.cz

Husova 2, 675 31 Jemnice

Tel.: +420 721 508 737

E-mail: tic@mesto-jemnice.cz 

Web: www.tic.jemnice.cz

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 

CENTRUM JEMNICE

KULTURNÍ AKCE

KVĚTEN
25. 5. 2019 / Den dětí v Jemnici 

25. 5. 2019 / MTB O putovní pohár Barchanu / závody 

horských kol

ČERVEN
1. 6. 2019 / Večerníčkův pohádkový les

14. – 17. 6. 2019 / Historická slavnost Barchan

29. 6. 2019 – 1. 9. 2019 / Jízdy výletního vlaku SVD-JZM

ČERVENEC, SRPEN
13. 7. 2019 / Den pivní kultury - prezentace pivovarů, 

soutěže, zábava

10. – 11. 8. 2019 / IX. jemnická bitva v zámeckém parku

ZÁŘÍ
7. – 8. 9. 2019 / Dny evropského dědictví v Jemnici

ŘÍJEN
12. 10. 2019 / Přespolní běh O pohár Barchanu

LISTOPAD
2. 11. 2019 / Jízda výletního vlaku SVD-JZM - 

Lampionový vlak

listopad 2019 / Vánoční kulturní trhy a Zabijačkové hody

PROSINEC
7. 12. 2019 / Jízda výletního vlaku SVD-JZM - 

Mikulášské jízdy

JEMNICE PATŘÍ DĚTEM 

ČERVENEC 2019

2. 7. 2019 / Strašidelné podzemí – kostel sv. Víta

4. 7. 2019 / Výtvarné dílny pro děti 

9. 7. 2019 / Jemnické dřevohrátky – zámek

11. 7. 2019 / Výtvarné dílny

16. 7. 2019 / Vodní radovánky – přírodní biotop

18. 7. 2019 / Výtvarné dílny

23. 7. 2019 / Po stopách stromů – arboretum 

25. 7. 2019 / Výtvarné dílny

27. 7. 2019 / Výlet za Človíčetem – pohádková stezka Panenská

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, 13:00–17:00

červen – srpen

Út–Ne   9:00–12:00, 13:00–17:00

PŮJČOVNA ELEKTROKOL

V prostorách Turistického informačního centra 

v Jemnici je nově otevřena půjčovna elektrokol. 

K dispozici máte celkem 8 elektrokol značky 

Leader Fox.

Půjčovné elektrokol

1 hodina – 125 Kč         2 hodiny – 200 Kč

4 hodiny – 300 Kč         1 den – 400 Kč

víkend (3 dny) – 1 000 Kč      týden (7 dní) – 2 100 Kč

Více informací na www.tic.jemnice.cz 

nebo telefonu 721 508 737.

PŮJČOVNA KOLOBĚŽEK

Na pohádkovou stezku se nyní můžete vypravit nejen 

pěšky, ale i na koloběžkách. Ty jsou v období letní 

sezóny k zapůjčení na samém začátku pohádkové 

stezky, a to na dětském hřišti u obsluhy 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 jihozápadní 

Moravě zajišťuje příležitostné jízdy a letní 

prázdninový provoz (o sobotách, nedělích a 

svátcích) vyhlídkového výletního vlaku na trati 

Jemnice – Moravské Budějovice. Vlakovou 

soupravu tvoří bufetový a vyhlídkový vůz, který 

poskytne volný pohled do okolní malebné krajiny.

Více informací najdete na www.svd-jzm.cz, 

info@svd-jzm.cz nebo tel.: +420 724 256 182.

sv. Víta s podzemními prostory, které byly 

v roce 2007 uznány za kulturní památku. 

Hned vedle kostela stojí památná lípa 

o stáří asi 800 let. V Podolí můžete navštívit 

kostel sv. Jakuba ze 14. století s románskou 

válcovou věží, pozůstatkem původní 

rotundy z 12. století. V Jemnici byla i jedna 

z nejstarších židovských obcí v českých 

zemích. Písemně je poprvé připomínána 

v roce 1336. Židovská čtvrť tvořila jižní 

část městského jádra. Dodnes je zachována 

značná část hradeb spolu se třemi baštami 

a dvěma barbakány.

POHÁDKOVÁ STEZKA A HASTRMANOVA 

EKOSTEZKA

Celoročně volně přístupné.

Informace na www.pohadkovastezka.panenska.cz
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Police

POLICE

Obec Police se rozkládá na pahorkatině Česko-

moravské vrchoviny v průměrné nadmořské 

výšce 425 m. Polický katastr má v současné 

době 595 hektarů a v obci žije 335 obyvatel. 

Z hlediska přírodních podmínek lze obec za-

řadit do mírně pahorkatinné oblasti. Průmysl 

zde není příliš zastoupen, což také výrazně 

ovlivňuje pracovní příležitosti v obci.

Nejstarší zmínka o zdejším sídle pochází, dle 

dokladu z roku 1343. Na přestavbě zdejší tvrze 

do dnešní podoby zámku se podíleli v 16. sto-

letí Tavíkovští z Tavíkovic a v 17. a 18. století 

rod Berchtoldů z Uherčic. Do dějin zámku 

se pak nesmazatelně vepsal také šlechtický 

rod Segurů (19. století) a Wraždů z Kunvaldu. 

Zámek Police byl v roce 1945 zkonfi skován 

a od roku 1996 je ve vlastnictví obce. Od roku 

2005 je každoročně otevřen pro veřejnost. 

KONTAKTY:

Obec Police

www.obec-police.cz

  Obec Police

Obecní úřad: telefon – 568 445 056

e-mail: urad@obec-police.cz

KVĚTEN
11. 5. 2019 / Rybník Doubrava, 8:00 / Rybářské závody 

pro dospělé / Rybářský spolek Police

12. 5. 2019 / Trkač, 8:30 / Rybářské závody pro děti / 

8-15 let / Rybářský spolek Police

ČERVEN
28. - 30. 6. 2019 / XII. Rodácký sjezd v Polici / kulturní 

program v zámeckém parku

28. 6. 2019, 20:00, Spektrum – taneční zábava / 29. 6. 2019, 

15:00, Znojemské Grácie – vystoupení taneční skupiny / 

29. 6. 2019, 17:00, Kabát – revival, koncert / 

29. 6. 2019, 20:00, Čertovi švagři, taneční zábava / 

29. 6. 2019, 22:00, KISS – revival, koncert / 30. 6. 2019, 

15:00, Muzikanti z Jižních Čech, koncert dechové hudby

ČERVENEC, SRPEN
1. 7. - 31. 8. 2019 / Otevření Zámku Police, Muzea RAF 

a Muzea historických motorek pro veřejnost, zámecká 

věž, otevření návštěvnického infocentra, prodej suve-

nýrů, občerstvení, noční prohlídky, koncerty, loutkové 

divadlo, výstava

26. 7. a 2. 8. 2019 / Letní kino v Polici / Dvojprogram, 

začátky v 21:15, hraje se za každého počasí pod stany 

(program na webu a fb  obce Police)

ZÁŘÍ
8. 9. 2019 / Poutní místo Hájek / Pouť

ŘÍJEN
11. 10. 2019 / ZŠ, MŠ, 18:00 / 10. Broučkiáda / Průvod 

broučků po obci

LISTOPAD
24. 11. 2019 / ZŠ a MŠ Police, 14:00 / Vánoční prodejní 

výstava v budově školy

PROSINEC
1. 12. 2019 / 1. Adventní neděle / Zpěv koled u vánočního 

stromu a betlému na návsi, Klub maminek 

8. 12. 2019 / 2. Adventní neděle / Zpěv koled u vánočního 

stromu a betlému na návsi, Klub maminek 

15. 12. 2019 / 3. Adventní neděle / Zpěv koled u vánočního 

stromu a betlému na návsi, Klub maminek 

22. 12. 2019 / 4. Adventní neděle / Zpěv koled u vánočního 

stromu a betlému na návsi, Klub maminek

24. 12. 2019 / u staré hospody, 19:00 / Štědrovečerní 

průvod ovcí po obci

Prostory později v baroku vyzdobil půvabným 

štukem Baldassar Fontana. Další památky – 

památník sv. Františka Xaverského, památník 

obětem 1. a 2. světové války, židovská synagoga 

a židovský hřbitov.

Obec zřizuje základní a mateřskou školu, 

zásahovou jednotku SDH a obecní knihovnu. 

V Polici působí aktivně několik organizací 

– SDH Police, Rybářský spolek, Myslivecký 

spolek, Fotbalový klub FC Police, Svaz včelařů 

a Klub maminek. Nejvýznamnější kulturní 

a společenskou akcí jsou rodácké sjezdy, které 

mají dlouholetou tradici. Jsou v intervalech 

pěti let a první byl již v roce 1964. Na štědrý 

večer již více jak 300 let prochází po obci 

průvod ovcí. Obec Police používá schválené 

symboly Parlamentem ČR od 18. 6. 1998. 

Police je zapojena do několika sdružení a ak-

tivně se podílí na rozvoji celé obce, regionu 

a kraje po stránce životního prostředí, kultu-

ry, sportu, cestovního ruchu a infrastruktury. 

Z důvodu dochovaných kulturních památek 

je Police historickou obcí a zároveň používá 

ve své činnosti moderní prvky dnešní doby.

MUZEUM RAF V POLICI 

Od roku 2017 je otevřená na zámku v Polici 

největší stálá expozice v ČR věnovaná našim 

letcům v Royal Air Force (RAF). Cílem všech 

partnerů, podporovatelů a sponzorů tohoto 

projektu je zprostředkovávat dnešní mladé 

generaci pozitivní vzory a morální odkaz 

československých letců a dalších vojáků, kteří 

za druhé světové války bojovali proti fašismu.

Muzeum historických motorek – 

nově otevřeno od 1. 7. 2018.

Zámek Police: telefon: 568 445 033

e-mail: zamek.police@seznam.cz
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ZA DALEKÝMI ROZHLEDY

NAUČNÉ STEZKY

Tipy na výlet

Vyhlídky, věže a rozhledny skýtají ten nej-
krásnější pohled na scenérie zalesněných 
hřbetů Českomoravské vrchoviny, polí, 
rozkvetlých luk, údolí a meandrujících 
řek, staletých památek a život ve městech. 
Přijměte pozvání ke sdílení těchto krás.

ROZHLEDNA BABYLON (491 m n. m.)
je jednou z nejstarších rozhleden v České 
republice. Tuto kamennou rozhlednu 
nechal postavit v roce 1831 hrabě Jindřich 
Vilém Haugwitz pro potřeby zeměměři-
čů. Rozhledna měří 24,5 m a k vyhlídce 
s instalovaným dalekohledem vede více 
než 100 původních dubových schodů. Při 
dobrém počasí mohou návštěvníci obdivo-
vat široké okolí Českomoravské vrchoviny, 
Pavlovské vrchy a dokonce i Alpy.
www.obeckramolin.cz
GPS: 49.1271739N, 16.1487061E

Otevírací doba:
květen – září, so – ne: 13:00 – 17:00, 
mimo otevírací dobu je možná osobní 
dohoda s panem Odstrčilem 
na tel. č. 568 645 317.

ALTÁN GLORIET byl postaven v roce 1830 
hrabětem Jindřichem Vilémem Haugwit-
zem a patří ke stavbám loveckého zámeč-
ku Heinrichslust na Vlčím kopci. Původně 
sloužil k odpočinku a občerstvení lovců 
zdejšího panství. Jedná se o kruhový altán 
se stanovou střechou, který byl zvenčí 
omítnut hrubou omítkou z říčního písku 
a podrovnávka byla obložena oblázky. Al-
tán býval vybaven nábytkem a parketovou 
podlahou. Bohužel, se vybavení nedocho-
valo. Od altánu Gloriet a z dalších míst 
v jeho blízkém okolí je nezapomenutelná 
vyhlídka na hluboké údolí řeky Oslavy. 
Ke Glorietu vede turistická trasa (zelená) 
od zámečku na Vlčím kopci (nedaleko 
rozhledny Babylon) nebo z obce Zňátky. 
Pohodlně je dostupný z obce Sedlec.
http://zivpro.trebic.cz
GPS: 49.1627164N, 16.1656478E

Otevírací doba: volně přístupný

ROZHLEDNA U OCMANIC (428,8 m n. m.) 
stojí nedaleko od obce a zaujme svým ori-
ginálním tvarem, který připomíná indián-
ské tee-pee. Z rozhledny je pěkný výhled 
na obec Ocmanice a blízké okolí.
www.ocmanice.cz
GPS: 49.2277153N, 16.1175578E

Otevírací doba:
květen – září, denně do 20:00.

VĚŽ ZÁMKU POLICE je hranolová, má 
pět pater a patří ke goticko-renesanční-
mu zámku, který je jedním z nejvýznam-
nějších v Kraji Vysočina. Věž je součástí 
zámecké prohlídkové trasy.
www.obec-police.cz
GPS: 48.9658317N, 15.6278328E

Otevírací doba:
červenec – srpen, út–ne: 09:00–17:00. 

VĚŽ KOSTELA SV. STANISLAVA s bílou 
53,63 m vysokou věží je nepřehlédnutelnou 
dominantou města Jemnice. Věž je vidi-
telná ze širokého okolí. Jsou v ní umístěny 
zvony Jakub, Stanislav a Vít. Jejich jména 
byla vybrána podle patronů jemnických 
kostelů. Z ochozu umístěného ve výšce 
31 m je překrásný výhled do okolní krajiny.
www.tic.jemnice.cz
GPS: 49.0187397N, 15.5699350E

Otevírací doba:
po dohodě se správcem kostela

ROZHLEDNA MAŘENKA (711 m n. m.) 
stojí na vrcholu stejnojmenného kopce 
nedaleko obce Štěměchy. Unikátní stavba 
tvořená obvodovým kamenným pláštěm 
a kovovou konstrukcí schodiště s prvky 
ze dřeva je vysoká 31 m se 156 schody. 
Z vyhlídkového mola je za příznivé vidi-
telnosti možné dohlédnout na Pálavské 
vrchy a dokonce až na vrcholky rakous-
kých Alp. K rozhledně vede naučná stezka 
Mařenka. Výchozím místem naučné stezky 
je obec Dašov.
www.marenka.cz
GPS: 49.1707361N, 15.7030392E

Otevírací doba: celoročně 

ROZHLEDNA NA PEKELNÉM KOPCI (572 
m n. m.) je přístupná po značené stezce 
se začátkem v Třebíči. Rozhledna měří 
26,5 m a na vyhlídku vede 125 schodů. 
Architektonický návrh rozhledny vychází 
z kulturního dědictví Třebíče. Využívá 
jednoduché geometrické prvky na bazilice 
sv. Prokopa. Jejich opakování a násobe-
ní vytvořilo harmonický celek. Půdorys 
rozhledny vznikl pootočením čtverce jako 
analogie na symbol Davidovy hvězdy, 
která je geometricky tvořena pootočením 
dvou trojúhelníků. Rozhledná skýtá hezké 
výhledy na město a okolí.
www.visittrebic.eu
GPS: 49.1828561N, 15.8501983E

Otevírací doba: celoročně

ROZHLEDNA VODOJEM KOSTELÍČEK 
(480 m n. m.) stojí přímo nad městem 
Třebíč na Strážné hoře. Jedná se o ob-
jekt, který v minulosti sloužil k zásobo-
vání města pitnou vodou. V současné 
době je zde umístěna expozice vývoje 
třebíčského vodárenství. Z vyhlídky 
je jedinečná vyhlídka na Třebíč. 
www.visittrebic.eu
GPS: 49.2093850N, 15.8736336E

Otevírací doba:
duben a říjen: otevřeno o víkendech
10:00 - 16:00
květen - září: otevřeno každý den 
10:00 - 17:00

VĚŽ KOSTELA SV. MARTINA je díky výšce 
75 m nepřehlédnutelnou dominantou 
města Třebíč. Věž byla původně součás-
tí městského opevňovacího systému. 
Po dobytí města Uhry došlo k jeho obnově 
včetně věže. V rámci rozsáhlé přestavby 
počátkem 18. století byla věž propojena 

s děkanským kostelem sv. Martina a v prů-
běhu dalších staletí prošla věž i kostel dal-
šími stavebními úpravami. Zajímavostí jsou 
rozměry věžních hodin, kdy s průměrem 
ciferníku 5,5m a výškou číslic 60 cm se řadí 
mezi největší v Evropě.
www.visittrebic.eu
GPS: 49.2147872N, 15.8797617E

Otevírací doba:
květen – září, denně 10:00–12:00, 
13:00–18:00. 
říjen – duben pouze na objednání 
na tel. 568 610 021 

ROZHLEDNA RUBAČKA (580 m n. m.) 
stojí nad budovou vodojemu na kopci 
Rubačka nedaleko obce Nový Telečkov. 
Na vyhlídkovou plošinu vede 42 schodů. 
Je z ní krásný výhled na okolní krajinu 
a velkomeziříčský dálniční most.
http://rozhledny.webzdarma.cz/
rubacka.htm
GPS: 49.3230183N, 15.9575219E

Otevírací doba: celoročně 

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

NAUČNÁ STEZKA K NOVÝM 
RYBNÍKŮM

Délka stezky: 1,2 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší, cyklisty, 
kočárky, vozíčkáře

Nové Rybníky v blízkosti Hrotovic bývaly 
v minulosti vyhlášeným letoviskem. V sou-
časné době jsou oblíbeným místem k vy-
cházkám, odpočinku a ke koupání. Vede 
k nim naučná stezka s přírodní tematikou. 
Odpočinková stanoviště jsou vybavena 
přístřešky s lavicemi, stojany na kola a in-
formačními tabulemi.
www.hrotovice.cz

NAUČNÁ STEZKA MAŘENKA

Délka stezky: 5 km
Náročnost trasy: střední
Trasa vhodná pro: pěší, cyklisty 
(horská kola)

Stezka začíná na kraji lesa u obce Da-
šov. Vede po lesních cestách, souběžně 
s modře značenou turistickou trasou 
až na vrchol „Mařenka“ (711 m. n. m.). 
Na trase stezky potkáme 11 tematických 
tabulí popisujících les s upoutávkou na 
zvěř, dřeviny a květenu v lese. Na posled-
ní informační tabuli si přečteme pověst, 
která se k hoře Mařenka váže.
www.lesycr.cz

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

Kromě historického a přírodního bohatství skýtá region řadu atraktivit a příležitostí 
pro aktivní strávení volného času pro dospělé i rodiny s dětmi. Připojujeme pro vás 
několik pozvánek.

Rozhledna Mařenka

NAUČNÁ STEZKA MOHELENSKÁ 
HADCOVÁ STEP

Délka stezky: 3,3 a 3 km
Náročnost trasy: střední
Trasa vhodná pro: pěší

Na okraji obce Mohelno se nachází ojedi-
nělý přírodní unikát Mohelenská hadcová 
step, kterou nás provede naučná stezka 
s jarním (3,3 km) a podzimním (3 km)okru-
hem. Tato step představuje unikátní spole-
čenstvo hadcových skal na pravém břehu 
meandrující řeky Jihlavy. Jedná se o jednu 
z nejcennějších lokalit v ČR i v Evropě. 
Step je výjimečná díky tomu, že podloží 
tvoří hadec, který dobře akumuluje teplo. 
Hadcová půda je bohatá na hořčík, ale na-
opak je chudá na živiny. Proto se na stepi 
vyskytuje velmi rozmanitá fauna a fl ora 
včetně kriticky ohrožených druhů jako 
je např. podmrvka hadcová, sleziník ne-
pravý, kudlanka nábožná, ještěrka zelená 
aj. Zajímavostí je mohyla z doby železné, 
připomínající dřívější osídlení, která stojí 
hned na začátku stezky.
www.visittrebic.eu

NAUČNÁ STEZKA PO MLÝNECH

Délka stezky: 26 km
Náročnost trasy: střední
Trasa vhodná pro: cyklisty 

Trasa začíná v obci Kojetice (Sádek) a vede 
směrem na Bolíkovický mlýn. Naučná 
stezka je zaměřena na přírodu a propojuje 
bývalé mlýny v okolí. www.marenka.cz, 
www.region-vysocina.cz
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NAUČNÁ STEZKA BAŽANTNICE

Délka stezky: 3 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší

Naučná stezka začíná na kraji lesa u silnice 
z Třebíče do Račerovic. Vede alejí památ-
ných, státem chráněných lip do lesního 
komplexu Dolní Bažantnice. Na deseti za-
stávkách je popsána historie zdejších lesů, 
funkce lesa, problematika hospodaření 
v lesích, ochrana lesa a skladba lesních 
porostů. Dále se zde dozvíme informace 
o bylinách, lesní zvěři a ostatních zástup-
cích živočišné říše, kteří se v této oblasti 
vyskytují. Seznámíme se s významem vody 
pro les a také s významem lesa v koloběhu 
vody v přírodě nebo s významem lesa pro 
člověka atp. Na zastávkách si můžeme 
také vyzkoušet své znalosti přírody při po-
znávání různých rostlin a živočichů, a svou 
úspěšnost si ověřit na poslední zastávce. 
www.lesycr.cz

NAUČNÁ STEZKA HROTOVICKO

Délka stezky: 5 km
Náročnost trasy: střední
Trasa vhodná pro: pěší, cyklisty 

Naučná stezka tvoří uzavřený okruh se šest-
nácti zastávkami s informačními panely 
přibližujícími faunu, fl óru, les a lesnickou 
činnost i myslivost. Stezka prochází lesem, 
kolem rybníků a také okolo vykopávek 
středověké obce Mstěnice, kde se můžete 
seznámit s historií této zaniklé obce.
www.lesycr.cz, www.region-vysocina.cz

NAUČNÁ VINAŘSKÁ STEZKA SÁDEK

Délka stezky: 2 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší 

Součástí areálu hotelu a vinařství Sádek 
je unikátní vinařská stezka, na které 
se může návštěvník seznámit se 40 růz-
nými odrůdami vinné révy. Množitelský 
materiál poskytly vinařství genobanky 
významných vinařských ústavů na konti-
nentu. Prezentované odrůdy jsou všechny 
rodu Vitis a mnoho z nich je dnes dostup-
ných jen na několika málo místech na svě-
tě (např. Damascenka, Muškát žlutý atp.). 
Stezka zahrnuje také ukázku různých typů 
řezu a vedení vinné révy. Všechny odrů-
dy jsou barevně vyobrazeny a popsány. 
Příjemnou procházku vinicemi je možné 
zakončit degustací vín z místní produkce 
a z dalších moravských oblastí.

Stezka je otevřena s odborným výkladem 
od května do října pro skupiny 10 osob. 
Prohlídku je nutné předem dohodnout. 
www.vinohrady-sadek.cz

GRASELOVA STEZKA NOVÉ SYROVICE

Délka stezky: 10 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší, cyklisty

Z Nových Syrovic vede naučná stezka, 
která je součástí tzv. Graselových stezek. 
Tyto procházejí např. obcemi Slavonice, 
Vratěnínem a na rakouské straně Dobers-
bergem a vypravují příběh rozporuplné 
osobnosti a o osudech Johanna Georga 
Grasela. Po něm je v češtině užíváno 
slovo grázl. Již jako mladík se stal vůdcem 
loupežné bandy, které se obával celý kraj. 
Za důkaz této skutečnosti můžeme pova-
žovat i to, že dodnes žije v písních a lido-
vých vyprávěních. Stezka vede místy, kde 
Grasel a jeho banda loupil a skrýval se. 
Stezka vychází od Novosyrovického 
rybníka, za kterým stával dnes již neexis-
tující Graselův rodný dům. Vede nedo-
tčenou a čistou krajinou bohatou na lesy, 
ale je a starobylé cesty. 
www.novesyrovice.cz
www.grasel.eu

STEZKA NA PEKELNÝ KOPEC

Délka stezky: 5 km
Náročnost trasy: střední
Trasa vhodná pro: pěší 

Značená stezka vede z Třebíče k rozhledně 
na Pekelném kopci. V závěru cesty pod 
rozhlednou si mohou návštěvníci ověřit 
svoji kondici na „kondiční pekelné 
stezce“ podle instrukcí uvedených 
na informačních tabulích.
www.visittrebic.eu

NAUČNÁ STEZKA PO JAROMĚŘICÍCH 
NAD ROKYTNOU

Délka stezky: 3 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší

 
Asi 3 km dlouhá naučná stezka provází 
návštěvníky městem Jaroměřice nad Ro-
kytnou a představuje cestou jeho nejvý-
znamnější pamětihodnosti jako například 
zámek, zámecký park, Muzeum Otokara 
Březiny, sochařská díla atd., zajímavosti 
a historii na čtrnácti zastaveních.
www.jaromericenr.cz

Tipy na výlet
NAUČNÁ STEZKA OTOKARA BŘEZINY

Délka stezky: 55 km
Náročnost trasy: střední
Trasa vhodná pro: cyklisty 

Naučná stezka je věnována Otokarovi 
Březnovi, který v Jaroměřicích prožil část 
svého života. Vypráví o životě a díle básní-
ka a také prezentuje vlastivědné zajíma-
vosti na trase. Stezka měří 66 km. Začíná 
v Počátkách, pokračuje přes Telč, Novou 
Říši, Želetavu a končí v Jaroměřicích nad 
Rokytnou. 
www.visittrebic.eu

NAUČNÁ STEZKA PO STOPÁCH OPATŮ 
A RABÍNŮ

Délka stezky: 3 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší 

S nejzajímavějšími místy židovského 
města, židovským hřbitovem a bazilikou 
sv. Prokopa se lze seznámit na naučné 
stezce s názvem „Po stopách opatů a ra-
bínů“, která třebíčské památky UNESCO 
propojuje. Kromě příjemné procházky 
mohou děti cestou sbírat razítka a získat 
odměnu.
www.visittrebic.eu

KULTURNÍ PROMENÁDA NÁMĚŠŤ NAD 
OSLAVOU

Délka stezky: 3 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší 

Město Náměšť nad Oslavou se může pochlu-
bit mnoha památkami, které jsou pomyslně 
propojeny Kulturní promenádou. Jde tedy 
o procházku po pamětihodnostech, které jsou 
doplněny informačními tabulemi. V rámci 
Kulturní promenády uvidíte např. zámek, ba-
rokní most, kapli sv. Anny, Schulzovy fi ltry atd.
www.namestnosl.cz

TURISTICKÉ OKRUHY JEMNICÍ

1. Turistický okruh královny Elišky

Délka stezky: 1,4 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší

Okruh královny Elišky provádí návštěvníky 
nejzajímavějšími místy a památkami, které 
jsou soustředěny přímo v centru města. 
Výchozím místem je turistické informační 
centrum odkud vede přes zámek 

do židovské čtvrti a pokračuje okolo 
bašty a opevnění až k Malé brance a dál 
do centra na náměstí Svobody s kostelem 
sv. Stanislava a jemnickým muzeem. Huso-
vou ulicí se trasa vrací zpět k turistickému 
informačnímu centru. Stezka je značena 
bílou šipkou na modrém pozadí.

2. Turistický okruh sv. Víta

Délka stezky: 2,4 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší 

Okruh sv. Víta vychází od turistického in-
formačního centra a pokračuje zámeckým 
parkem ke kostelu sv. Víta, kde je možné 
v letních měsících navštívit podzemní pro-
story. Pokračuje po stopách středověkého 
vodovodu k Malé brance a odtud na ná-
městí Svobody s dominantou kostelem 
sv. Stanislava a jemnickým muzeem a dál 
Husovou ulicí zpět k turistickému infor-
mačnímu centru. Stezka je značena bílou 
šipkou na červeném pozadí.

3. Turistický okruh sv. Jakuba

Délka stezky: 2,6 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší

Okruh sv. Jakuba prochází nejstaršími 
částmi města Jemnice. Začíná u turistic-
kého informačního centra. Dál pokračuje 
k židovskému hřbitovu, ke kostelu sv. 
Jakuba v části města nazvaného Podolí, 
kolem špitálu a zvoničky. Pak je na řadě 
Malá branka od níž je již společná cesta 
pro všechny tři okruhy. Stezka je značena 
bílou šipkou na zeleném pozadí.

POHÁDKOVÁ CESTA ANEB PUTOVÁNÍ 
MALÉHO ČLOVÍČETE PANENSKÁ

Délka stezky: 4 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší

Tématem Pohádkové cesty jsou jak jinak 
pohádky. Cesta probouzí fantazii dětí i do-
spělých. Děti zde také dozví jak se v lese 
pohybovat a jak chránit přírodu. Cesta 
začíná i končí v obci Panenská nedaleko 
města Jemnice. Cestou potkáte 11 zastave-
ní s informační tabulí, lavičkou a dřevěnou 
p hádkovou postavou. Ke každému zasta-
vení se váže pohádkový příběh se soutěž-
ním úkolem pro děti. 
www.pohadkovastezka.panenska.cz
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Chyby v tisku vyhrazeny / Neprodejné

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