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Třebíč

MĚSTO TŘEBÍČ

Malebné město Třebíč se rozprostírá uprostřed 

podhůří kopcovité krajiny Českomoravské 

vrchoviny. Třebíč mění svoji tvář po celý rok 

a nabízí vyžití v každém ročním období.

Třebíčské památky lákají k návštěvě řadu turistů 

a jsou klenotem pro místní obyvatele. Jedineč-

nost těchto památek dokládá zápis baziliky 

sv. Prokopa a židovské čtvrti s židovským hřbito-

vem na Seznam světového kulturního a přírod-

ního dědictví UNESCO v roce 2003. 

PAMÁTKY UNESCO TŘEBÍČ

V roce 2018 byly hranice památky UNESCO 

rozšířeny a nyní zahrnují i areál bývalého 

benediktinského kláštera.

AREÁL BÝVALÉHO BENEDIKTINSKÉHO 

KLÁŠTERA S BAZILIKOU SV. PROKOPA

Bazilika sv. Prokopa patří ke skvostům stře-

dověkého stavitelství. Nejen odborníci ocení 

nástěnné malby v opatské kapli, románskou 

rozetu s původní desetidílnou kamennou 

kružbou či výjimečnou kryptu, jejíž klenbu 

podpírá padesát sloupů.

Kromě baziliky v areálu můžete navštívit 

Valdštejnský zámek se čtyřmi expozicemi 

Muzea Vysočiny Třebíč, zámeckou ledovnu, 

bylinkovou zahrádku, zámecký příkop a in-

teraktivní expozici Cesty časem, kde si užijí 

zábavu děti i dospělí. Expozice je zaměřená 

na Třebíčskou historii a historická řemesla 

a děti si zde mohou vše vyzkoušet na interak-

tivních exponátech. Od loňského roku jsou 

zde také k dispozici nové exponáty, a to tři 

knihovničky, inspirované historickými domy 

Třebíče a interaktivní kopie oltáře z baziliky 

sv. Prokopa. V přízemí třebíčského předzámčí 

naleznete expozici Za řemesly minulosti, 

která připomíná téměř zapomenutá řemesla 

jako je perleťářství, modrotisk, sedlářství, 

perníkářství a modiství.

Návštěvníci areálu mohou také od dubna 

do října využít komentovanou prohlídkovou 

trasu Příběh Benediktinského opatství. 

Okruh prochází venkovními i vnitřními pro-

storami. Zájemci si prohlédnou jedinečnou 

baziliku sv. Prokopa, seznámí se s jednotlivý-

mi budovami benediktinského opatství i s ka-

ždodenním životem řeholníků v klášteře. 

Samostatná část je věnována opevnění areálu. 

Návštěvníci v zámecké ledovně nahlédnou 

i do historie ledařství. Prohlídková trasa kon-

čí na bývalém rajském dvoře. 

ŽIDOVSKÉ MĚSTO SE HŘBITOVEM

Připomínkou dlouhé a bohaté historie židov-

ské obce v Třebíči zůstala ojedinělá čtvrť, která 

se řadí mezi urbanisticky nejzachovalejší 

v Evropě. Úzké uličky, průchody mezi domy, 

malá náměstí, verandy a balkony vytvářejí 

neopakovatelné kouzlo tohoto místa. 

Při prohlídce židovské čtvrti byste neměli 

minout Zadní synagogu s expozicí židovské 

kultury, Dům Seligmanna Bauera s expo-

zicí bydlení židovské rodiny nebo Pamětní 

síň Antonína Kaliny, nepříliš známého 

zachránce židovských chlapců z koncentrač-

ního tábora Buchenwald. Pamětní síň byla 

v roce 2019 rozšířena o expozici s názvem 

Děti Antonína Kaliny. Kalina zachránil více 

než devět set chlapců. Jejich celkový počet 

zde symbolizuje Strom života – unikátní 

umělecká kovářská a pasířská práce mistrů 

a studentů Střední průmyslové školy Třebíč. 

Listy stromu nesou vytepaná reálná jména. 

Expozice se dále věnuje osudům několika 

chlapců, z nichž po válce vyrostly výjimečné 

osobnosti – fotografa a historika Naft ali Fürs-

ta, spisovatele Imre Kertézse, básníka, spiso-

vatele a dramatika Pavla Kohna, židovského 

aktivisty Israel Laszlo Lazara, fi lmaře Alexe 

Moskovice, fyzika Felixe Weinberga a spi-

sovatele Elieho Wiesela. Pozornost je také 

věnována Kalinovu celoživotnímu příteli 

– lékaři a humanistovi Jindřichu Flusserovi, 

který se na záchraně chlapců v Buchenwaldu 

významně podílel.

KVĚTEN
29.–31. 5. 2020 / Nádvoří zámku, bazilika 

sv. Prokopa

Svátky hudby s Václavem 

Hudečkem 

ČERVEN
5.–6. 6. 2020 / Podzámecká niva

Zámostí

13. 6. 2020 / Areál zámku Třebíč

Slavnosti růžového vína

13. 6. 2020 / Návrší Hrádek

Osvobození 1945 – 

rekonstrukce bitvy z II. světové 

války

27. 6. 2020 / Alternátor – Ekotechnické 

centrum Třebíč

Festival Borovina

ČERVENEC
5. 7. 2020 / Areál zámku Třebíč

Svatoprokopská pouť

17.–19. 7. 2020 / Židovská čtvrť

Oživené židovské město

22. 7.–26. 7. 2020 / Karlovo náměstí Třebíč

Filmy pro Karla IV.

SRPEN
6. 8.–8. 8. 2020 / Zadní synagoga

Šamajim

20. 8. 2020 / Podzámecká niva

Arakain a Lucie Bílá

21.–23. 8. 2020 / Podzámecká niva

Slavnosti Tří kápí

ZÁŘÍ
12. 9. 2020 / Karlovo náměstí Třebíč

Timbersports – dřevorubecké 

závody

13. 9. 2020 / Karlovo náměstí Třebíč

Bramborobraní

19. 9. 2020 / Návrší Hrádek

Den města

Nenechte si ujít:
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Tajemnou atmosféru zažijete na třebíčském 

židovském hřbitově. Hřbitov je jedním 

z největších a nejlépe zachovalých židov-

ských hřbitovů v České republice. Na rozloze 

11 722 m2 je pohřbeno přibližně 11 tisíc 

lidí a stojí zde 3 tisíce náhrobků. V blízkosti 

vchodu na hřbitov vyrostla v roce 1903 ob-

řadní síň, kde se konalo poslední rozloučení 

se zesnulými. 

Informační centrum Zadní synagoga svým 

návštěvníkům nabízí prohlídky židovské 

čtvrti s průvodcem. Na výběr máte ze dvou 

okruhů. První okruh zahrnuje komentova-

nou prohlídku Zadní synagogy spojenou 

s prohlídkou Domu Seligmanna Bauera, 

procházku židovskou čtvrtí se zastavením 

u zajímavých objektů. Délka prohlídky 

je 1,5 - 2 hodiny. Druhý okruh zahrnuje 

komentovanou prohlídku Zadní synagogy 

spojenou s prohlídkou Domu Seligmanna 

Bauera, procházku židovskou čtvrtí se za-

stavením u zajímavých objektů a návštěvu 

židovského hřbitova. Délka prohlídky 

je 2 - 2,5 hodiny.

STEZKA PO STOPÁCH OPATŮ 

A RABÍNŮ

Památky UNESCO propojuje naučná stezka 

Po stopách opatů a rabínů. Stezka poodhaluje 

něco ze života obou náboženských komu-

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

nit, které po staletí v Třebíči žily v těsném 

sousedství.

Seznámit se tak můžete s nejzajímavějšími 

místy, historií židovských domů, židovskými 

synagogami i křesťanskou bazilikou. Kromě 

příjemné procházky můžete cestou sbírat 

razítka a za ty pak získat na informačních 

centrech odměnu.

OSTATNÍ PAMĚTIHODNOSTI

Přímo v centru města na Karlově náměstí, 

které je se svojí rozlohou 2,2 hektarů jedním 

z největších v České republice, najdete něko-

lik historicky významných objektů. K nejzná-

mějším a nejkrásnějším historickým domům 

patří Malovaný dům se sgrafi tovou fasádou. 

Kromě výstavní galerie v domě naleznete také 

stereoskop Kaiserpanorama, což je přístroj, 

který dříve udivoval naše předky třetím roz-

měrem fotografi e. Neméně významný je také 

Černý dům, budova radnice či Národní 

dům, kde se nachází zázemí pro turisty a cyk-

listy TouristPoint a Expozice Franta, kterou 

jistě ocení milovníci moderního umění. 

V informačním centru Národní dům je také 

možné si domluvit prohlídku Karlova ná-

městí s průvodcem. V nabídce jsou tři okru-

hy: komentovaná prohlídka Karlova náměstí 

a návštěva Modelu Karlova náměstí v divadle 

Pasáž; či komentovaná prohlídka Karlova 

náměstí, prohlídka městské věže a návštěva 

Modelu Karlova náměstí; nebo komentovaná 

prohlídka Karlova náměstí, prohlídka Expozi-

ce FRANTA/Galerie Malovaný dům a návště-

va Modelu Karlova náměstí.

ATRAKTIVITY

Ke vzdělávání zábavnou formou slouží jediné 

science centrum na Vysočině – Alternátor. 

V interaktivním vzdělávacím centru si ná-

vštěvníci vyzkouší experimenty s různými 

přírodními jevy. Další chytrá zábava a navíc 

trénink mozku v jednom čeká v Mozkoherně. 

Zde je možné trénovat paměť, koncentraci, 

prostorovou představivost, verbální myšlení 

i logiku. Ve zrekonstruované zámecké sýpce 

se skrývá rodinný a zábavní park Labyrint 

se čtyřmi patry atrakcí pro děti. 

SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Nepřeberné množství aktivit nejen rodinám 

s dětmi poskytuje Aquapark Laguna. Vodní 

radovánky v létě si užijete na Polance. Ven-

kovní koupaliště má 3 bazény a tobogán.

VYHLÍDKOVÁ MÍSTA

Jedinečné výhledy na město a okolí nabízí 

Městská věž, která je dominantou města, dále 

rozhledna na Pekelném kopci, Masarykova 

vyhlídka na návrší Hrádek nebo vodojem Kos-

telíček. Vodojem se tyčí nad městem na Stráž-

né hoře a byl upraven na veřejně přístupnou 

expozici vodárenství s vyhlídkovou plošinou.

PARKY

Ve městě není nouze ani o kontakt s přírodou. 

Zeleň je zde zastoupená v podobě městských 

parků, sadů a lesoparků. Klid a odpočinek tak 

najdete například v Máchových, Lorenzových, 

Masarykových, Tyršových, Radostínských 

či Lísčích sadech. Pod židovským hřbitovem 

je území Týnského údolí s kaskádou rybníků 

táhnoucí se zpět až k centru města. Největším 

třebíčským lesoparkem je Libušino údolí, které 

leží jihozápadně od centra města. 

KULTURA

Tradičně je také na letní období připravena 

řada kulturních akcí v rámci Třebíčského kul-

turního léta. Další neméně významné kulturní 

akce můžete v Třebíči navštívit po celý rok. 

Přijměte pozvání do Třebíče a zažijte neoby-

čejnou atmosféru tohoto kouzelného města. 

Bližší informace na www.visittrebic.eu, 

www.mkstrebic.cz, www.tkl-trebic.cz. 
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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

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

Skvělé zážitky 
na dosah ruky!
Nejmalebnější venkovní 
 koupaliště na Vysočině.

912002250-Laguna-Vyletni_noviny-270x177mm.indd   1 29.01.2020   14:58

Nabízíme

• Svoz komunálního, tříděného 

a velkoobjemového odpadu

• Prodej odpadových nádob

• Evidence odpadů a hlášení 

• Poradenskou činnost 

a odborná školení

• Nastavení systému třídění 

ve fi rmách a školách

• Exkurze pro veřejnost

• Výukové programy pro děti

Mobilní aplikace – TŘÍDĚNÍ 

V REGIONU TŘEBÍČSKO

Co můžete díky aplikaci?

• Nahlásit přeplněný kontejner

• Najít nejbližší kontejner 

nebo SD

• Zjistit, kam daný odpad patří

POMOZTE NÁM ZLEPŠIT 

TŘÍDĚNÍ

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

Programy pro celé rodiny. Unikátní neurotechnologie, 
mozkohra ky, chytré hry, moderní hlavolamy.

Nezapomenutelné zážitky na vás ekají v Mozkohern , 
L. Pokorného 24/28, T ebí  (židovská tvr ).

Program p ipravuje trenérka mozku Eva Fruhwirtová. 
Než k nám vyrazíte, zavolejte nebo napište: 

fruhwirtova@efcomm.cz, 737 103 866.

  /trenujmozek       /mindball.eu

MOZKOHERNA V T EBÍ I

www.mozkoherna.cz
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MODERNÍ KONFERENČNÍ 
HOTEL V TŘEBÍČI
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TŘEBÍČSKO

Na Třebíčsku si to zamilujete!

Centrem oblasti Třebíčsko je město Třebíč, 
rozkládající se v západní části Moravy 
na obou březích řeky Jihlavy. Díky bohaté 
historii mohou návštěvníci obdivovat mno-
ho památek. Bazilika sv. Prokopa a židovská 
čtvrť se hřbitovem byly v roce 2003 zapsány 
na seznam Světového a kulturního dědic-
tví UNESCO. V zámku sídlí dnes Muzeum 
Vysočiny Třebíč, ve kterém můžete navštívit 
čtyři stálé expozice. Rodiny s dětmi láká 
interaktivní expozice v třebíčském Předzám-
čí „Cesty časem aneb procházky třebíčskou 
historií“ nebo ekotechnické centrum Alter-
nátor v místní části Borovina. Město a jeho 

Destinace Třebíčsko-moravská Vysočina se nachází v jihozápadní části Kraje Vysočina. 
K oblasti patří kromě Třebíčska také Náměšťsko, Hrotovicko, Jaroměřicko, Morav-
skobudějovicko 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 pochází 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“. 
Výraznou stopu zanechala v Jemnici jedna 
z nejstarších židovských obcí na našem 
území. Na zdejším židovském hřbitově 
se nachází řada cenných náhrobků, 

okolí však uspokojí nejen milovníky historie 
a kultury ale také milovníky přírody – Třebíč 
se nachází v jedné z ekologicky nejčistších 
oblastí České republiky.

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

NENECHTE SI UJÍT
• Svátky hudby s Václavem Hudečkem 

(29.–31. května 2020)
• Oživené židovské město 

(17.–19. července 2020)
• Slavnosti Tří kápí (21–23. srpna 2020)

Město Moravské Budějovice leží 
na jihozápadním úpatí Českomoravské 
vrchoviny a vytváří vstupní bránu 
do Podyjí. Kouzlo a půvab tohoto kraje 
se skrývá za lány širokých polí a dalekých 
obzorů. Dominantu obcí dodnes tvoří 
venkovské kostely, kapličky, školy, 
rybníky nebo vodní nádrže.  Nejen 
Moravské Budějovice se pyšní svojí historií 
a památkami, ale každá obec v oblasti 
vlastní své historické poklady, dědictví 
předků, kulturní bohatství a památky, 
které stojí za návštěvu ať už autem, 
na kole nebo pěšky. 

nejstarší pochází ze 17. století. 
Nevšední zážitek v malebné 
krajině jihozápadní 
Moravy nabízí 
projížďka výletním 
vlakem z Jemnice 
do Moravských 
Budějovic. 
Děti potěší 
pohádková 
stezka 
v okolí 
obce 
Panenská.

Jemnice

TURISTICKÉ CÍLE
• Chrám sv. Jiljí Moravské 

Budějovice
• Graselova stezka – 

Nové Syrovice
• Památková rezervace lidové 

architektury – Dešov

NENECHTE SI UJÍT
• Letní ochutnávka vín

(31. července 2020)
• Moravskobudějovické kulturní 

léto (srpen 2020)
• Císařské posvícení 

(17. října 2020)

TURISTICKÉ CÍLE
• Zámek Jemnice a zámecký

park
• Kostel sv. Víta 

a podzemní prostory
• Zámek a Muzeum RAF Police

NENECHTE SI UJÍT
• MTB O putovní pohár

Barchanu (16. května 2020)
• Historická slavnost Barchan

(19.–22. června 2020)
• X. Jemnická bitva (7.–8. srpna 2020) 
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JAROMĚŘICKO

Na Třebíčsku si to zamilujete!

HROTOVICKO

NÁMĚŠŤSKO

Náměšť nad Oslavou najdete 20 km 
východně od Třebíče na řece Oslavě. 
První zpráva pochází z roku 1234. 
Dominantu města tvoří renesanční zámek 
postavený v 16. století na místě původního 
hradu. Zámek zve na prohlídku svých 
reprezentačních prostor, apartmánu 
hraběte Haugwitze nebo královského 
a dětského apartmánu. Řeku Oslavu 

Jaroměřice nad Rokytnou jsou malebné 
město ležící asi 13 km jižně od Třebíče. 
Dominantou města je zámek, přezdívaný 
jako moravské Versailles. Řadí se 
mezi největší barokní stavby v České 
republice a je spojen s bohatou hudební 
minulostí. K zámku patří také Chrám sv. 
Markéty, který je momentálně z důvodu 
rekonstrukce uzavřen. Přes francouzské 
zahrady a řeku Rokytnou dojdete 
do anglického parku.  Básníkovi Otokaru 
Březinovi, který učil na zdejší škole, 
je věnována expozice v místním muzeu. 
Městem prochází cyklotrasa č. 26, která 
spojuje Jihlavu, Třebíč a rakouský Raabs. 
Směrem na Příštpo se rozprostírá Přírodní 
park Rokytná, ve kterém se vyskytuje 
mnoho druhů vzácných rostlin i živočichů. 

Město Hrotovice leží 20 km jihovýchodně 
od Třebíče. S historií města a okolí 
vás seznámí Muzeum Hrotovicka. 
Neopakovatelným zážitkem je plavba 

překonává pod zámkem most s 20 
barokními sochami, historické jádro města 
je památkovou zónou.  Nádherná, téměř 
nedotčená příroda za městem v údolí 
řeky Oslavy je oblíbeným místem pro pěší 
výlety. Cyklisté ocení hustou sít cyklotras 
s různou náročností v okolí města.

TURISTICKÉ CÍLE
• Státní zámek Náměšť nad Oslavou
• Rozhledna Babylon
• Národní přírodní rezervace 

Mohelenská hadcová step

NENECHTE SI UJÍT
• Náměšťská placka (30. května 2020)
• Folkové prázdniny 

(25. července – 1. srpna 2020)
        • Oživený zámek 
           (12.–13. září 2020)

po Dalešické přehradě lodí Horácko 
nebo návštěva interaktivního 
informačního centra Jaderné elektrárny 
Dukovany. Milovníky zlatavého moku 
potěší návštěva Dalešického pivovaru, 
známého z fi lmových Postřižin. Okolí 
Dalešické přehrady je protkáno řadou 
stezek, které pěší turisty zavedou 
k místním zříceninám nebo zajímavým 
vyhlídkám. Cyklisté ocení cyklotrasy 
spojující oba břehy přehrady. 

TURISTICKÉ CÍLE
• Muzeum Hrotovicka
• Zaniklá středověká ves s tvrzí Mstěnice 
• Zámek Dukovany

NENECHTE SI UJÍT
• Hrotovický koločas (22. srpna 2020) 
• Hrotovicko tančí (5. září 2020)
• Svatováclavské hody Rouchovany 

(26.–27. září 2020

Hrotovice

Jaroměřice
nad Rokytnou

Třebíč

Náměšť nad
Oslavou

Moravské
Budějovice

Častým cílem výletů je skála 
Justýnka, opředená starou pověstí 
z doby tureckých vpádů na Moravu.

TURISTICKÉ CÍLE
• Státní zámek Jaroměřice

nad Rokytnou 
• Muzeum Otokara Březiny
• Přírodní park Rokytná

NENECHTE SI UJÍT
• 22. ročník Mezinárodního 

hudebního festivalu 
Petra Dvorského 
(1.–15. srpna 2020)

• Posvícení v Jaroměřicích 
nad Rokytnou (9. srpna 2020)

• Vánoce na zámku 
(12.–13. prosince 2020) 
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jsme tu pro vás
365 dní v roce

více než 280
druhů zvířat

TENIS, FITNESS,
WELLNESS,
PENZION
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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 s přibližně 7300 

obyvateli se rozprostírá v malebné krajině 

jihozápadní Moravy na okraji Českomoravské 

vysočiny. Leží na státní silnici mezi Jihlavou 

a Znojmem, bývalé císařské silnici spojující 

Vídeň s Prahou.

Počátky osídlení jsou spojeny s polohou města 

na vyvýšenině nad brodem přes řeku Rokytku. 

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. 

V Moravských Budějovicích se vystřídala řada 

majitelů, k nimž patřili páni z Lichtenburka, 

Valdštejnové, Schaumburkové a Wallisové.

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. Současná věž kostela sv. Jiljí 

byla postavena v letech 1712-1714, celková 

výška až pod vrchol kříže je 49,9 m. Na věži jsou 

BŘEZEN
28. 3. 2020 / MKS Beseda, velký sál / Lakomec / Divadelní 

spolek Th eatro Špeluňka.

29. 3. 2020 / MKS Beseda, velký sál / Dětský maškarní bál 

/ Maškarní bál pro děti s Pavlem Novákem ml.

DUBEN
24. 4. 2020 / MKS Beseda, velký sál / Na ostro / Divadelní 

komedie.

30. 4. 2020 / zámecké nádvoří / Tradiční pálení čarodějnic / 

Program bude připraven jak pro nejmenší, tak pro dospěláky.

KVĚTEN
7. 5. 2020 / MKS Beseda, velký sál / Osm eur na hodinu / 

Divadelní komedie.

23. 5. 2020 / zámecké nádvoří / Řemeslnický jarmark

ČERVEN, ČERVENEC
27. 6. 2020 / náměstí Míru / Léto s Blaníkem / Akce plná 

hudby, zábavy a doprovodného programu.

31. 7. 2020 / zámecké nádvoří / Letní ochutnávka vín / Ochut-

návka vín z Vinařství Schwarz Pavlice, cimbálová muzika.

SRPEN
21.–23. 8. 2020 / zámecké nádvoří / Moravskobudějovic-

ké kulturní léto / Koncerty vážné i nevážné hudby.

28. 8. 2020 / letní kino / Loučení s prázdninami / 

Tradiční koncoprázdninový večírek s kapelami z regionu.

ZÁŘÍ
9. 9. 2020 / MKS Beseda, sál Budivoj / LAUREN 

HENDERSON Quartet (USA/D/CZ) / Koncert.

14.–20. 9. 2020 / MKS Beseda, velký sál / Horákův 

Horácký festival / Tradiční divadelní festival.

ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC
17. 10. 2020 / Císařské posvícení / Vernisáž, trhy, 

průvod, program.

17. 11. 2020 / náměstí Míru / Den vzniku samostatného 

Československa / Lampionový průvod.

21. 12. 2020 / MKS Beseda, velký sál / Jakub Smolík / 

Vánoční koncert.

2 zvony. Vyhlídkový ochoz se nachází ve výšce 

26,1 m a vede na něj 128 schodů. Ochoz byl 

veřejnosti zpřístupněn v roce 1996 a nabízí 

krásný rozhled na město a okolí. 

Nejstarší památkou ve městě je původně 

románská rotunda na jihovýchodní straně 

kostela. Stavba válcovitého tvaru pochází zřejmě 

ze 13. století. Její spodní část sloužila jako 

kostnice, horní jako kaple, v níž se zachovala 

nástropní freska „Posledního soudu“ 

z roku 1726. V 18. století byla přeměněna 

na podvojnou kapli sv. Michala. 

Barokně klasicistní zámek ze 17. století 

nechal přestavět z radnice a čtyř měšťanských 

domů Jindřich Rudolf Schaumburk. Interiéry 

a dispozice zámku jsou převážně renesančního 

a barokního původu. V budově zámku 

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. Součástí 

Muzea jsou i bývalé masné krámy, v nichž 

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. Vznikla 

za tzv. kodomské horotvorné činnosti, která 

probíhala před 600-800 milióny lety.

V centru města, které je od roku 1990 prohlášeno 

městskou památkovou zónou, stojí několik 

architektonicky hodnotných měšťanských domů 

ze 14. a 15. století. Patří mezi ně dům č.p. 31 

(budova radnice), její výstavba je renesanční, 

včetně dvorních křídel, dílčí zásahy jsou 

klasicistní. Měšťanský dům č.p. 32 je pozdně 

gotický objekt s dvoudílným barokním průčelím 

a s dochovanými gotickými články. 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. Fasádní 

sgrafi to je možné 

zhlédnout ze dvora 

domu.

Provozní doba (září – květen):

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

Provozní doba (červen – srpen):

Pondělí – Pátek    09:00–16:00

Sobota – Neděle   10:00–14:00

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
7. 4. 2020 / Společenský sál ZUŠ, 17:00 / Vítání jara

18. 4. 2020 / Nám. 8. května 1, 8:00 / Jarní jarmark

KVĚTEN
8. 5. 2020 / Nám. 8. května 1, 14:00 / Vzpomínková akce 

k osvobození republiky – pietní vzpomínka u památní-

ku / nádvoří zámku, 14:30 / koncert Boršičanky

9. 5. 2020 / Hrotovicko, 8:00 / Hrotovická dvacítka

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
12. 6. 2020 / U Dolního rybníka, 8:00–12:00 / Den 

prevences Policií ČR

ČERVENEC
11. 7. 2020 / Přírodní koupaliště, 20:00 / Benátská noc / 

skupina FANTAZIE

SRPEN
7.–9. 8. 2020 / Hrotovická pouť 

7. 8. 2020 / U Horního rybníka, 20:00 / Pouťová zábava / 

se skupinou A4 a REFLEXY

7. 8. 2020 / U Dolního rybníka, 21:30 / Laserová show

8. 8. 2020 / Nám. 8. května 1, 8:00 / Pouťový jarmark

8. 8. 2020 / U Horního rybníka, 20:00, / Koncert / OLGA 

LOUNOVÁ s kapelou, 21:30 / Pouťová zábava / Skupina 

Lazaret

9. 8. 2020 / Nádvoří zámku, 19:00 / Pouťová veselice / 

Dechová hudba STŘÍBRŇANKA

22. 8. 2020 / Město Hrotovice, 8:00 / Hrotovický koločas 

aneb jízda historických vozidel do vrchu

26.–29. 8. 2020 / Město Hrotovice, 8:00 / Kinematograf 

bratří Čadíků / Letní kino, Sportovní areál

ZÁŘÍ
5. 9. 2020 / Sportovní areál, 13:00 / Hrotovicko tančí / Pře-

hlídka tanečních souborů, Host TEREZA KERNDLOVÁ

19. 9. 2020 / Nám. 8. května 1, 9:00 / Běh městem 

Hrotovice / Pojďme si všichni zaběhat

LISTOPAD, PROSINEC
21. 11. 2020 / Nám. 8. května 1, 8:00 / Podzimní jarmark 

29. 11. 2020 / Společenský sál ZUŠ, 17:00 / 1. adventní 

koncert / Žáci a učitelé ZUŠ Hrotovice

30. 11. 2020 / Prostranství u autobusového nádraží, 16:30 / 

Rozsvícení vánočního stromu

5. 12. 2020 / Nádvoří zámku, 16:30 / Setkání s Mikulášem a čerty

6. 12. 2020 / Kostel sv. Vavřince, 17:00 / 2. adventní 

koncert / Lenka Cafourková Ďuricová a Q Vox

13. 12. 2020 / Společenský sál ZUŠ, 17:00 / 3. adventní 

koncert / Dechová hudba Vlčnovjanka

20. 12. 2020 / Kostel sv. Vavřince, 17:00 / 4. adventní 

koncert / Schola Bábel

31. 12. 2020 / Zámek Hrotovice / Rozloučení s rokem 2020

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

Veškeré informace k programu kulturních akcí 

naleznete na: www.besedamb.cz

Změna programu vyhrazena.

pararulová vrása

kaple sv. Michala, kostel sv. Jiljí
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HOTEL * RESTAURACE * FIREMNÍ AKCE *

Sport-V-Hotel HROTOVICE
606 070 565

hotel-hrotovice

V  -

-

-
-

-
-

-
-

-
-

www.hotel-valec.cz

| | | | www.hotel-valec.cz

 

10.1. Zámecký ples lovu a hojnosti
1.2. Sportovní ples

14.—16.2. Valentýnské menu
28.3.
12.4.
30.5.

 

3.10.
31.10.
14.11.

28.11.
31. 12.
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Dukovany

DUKOVANY

V loňském roce oslavila obec 740 let od první 

písemné zmínky, dobrovolní hasiči si připomněli 

130 let své působnosti a své 110. výročí oslavila 

také místní základní škola. Původ názvu pochází 

z osobního germánského jména Toko, z toho 

vznikly Tokovany a pak Dukovany. Do dějin 

se obec zapsala také tím, že dala jméno nedaleké 

jaderné elektrárně. 

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. V zámku se můžete 

občerstvit ve vynikající restauraci a také si v 

doprovodu průvodce prohlédnout zrekonstru-

ované pokoje. Není nad to dát si na terase pod 

lípou dobrou kávu s výhledem na zámecký park 

a naplánovat si další výlet. Nebo třeba vzpome-

nout na to, že do Dukovan jako školačka jezdila 

za prarodiči herečka a signatářka Charty 77 

Vlasta Chramostová. 

OKOLÍ DUKOVAN

Milovníci přírody jistě ocení přírodní park Ro-

DUBEN
 Čistá Vysočina / Obec + ZŠ a MŠ

30. 4. 2020 / Pálení čarodějnic / SDH

KVĚTEN
23. 5. 2020 / Cestičky kolem Dukovan / ZŠ a MŠ

ČERVEN
6.–7. 6. 2020 / Krojovaná pouť / Obec + SFK

ČERVENEC
 Letní dětský tábor / SDH

SRPEN
28. 8. 2020 / Rozloučení s prázdninami / SFK

ZÁŘÍ
 Výstava drobného chov. zvířectva / Chovatelé

LISTOPAD
14. 11. 2020 / X. Zabijačkové hody / Obec + SFK

29. 11. 2020 / Rozsvícení vánočního stromu / Obec

PROSINEC
5. 12. 2020 / Setkání s Mikulášem / Obec + SDH

prosinec / Adventní koncert / Obec

26. 12. 2020 / Vánoční turnaj ve stolním tenise / Sokol

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, jež 

se téměř na tři století stal sídlem sekundogeni-

tury knížecího rodu Lichtenštejnů. V 17. století 

bylo krumlovské panství povýšeno na knížectví 

a město neslo krátce název  Liechtenstein.

Od roku 2016 je vlastníkem zámeckého areálu 

město Moravský Krumlov, které postupně tyto 

prostory opravuje s vizí ZÁMEK ŽIJE! Město 

se rovněž připravuje na návrat cyklu Slovanské 

epopeje do zámku v létě letošního roku. 

K dalším zajímavým památkám v centru města 

patří Knížecí dům s galerií a muzeem, kostel 

Všech svatých, Lichtenštejnská hrobka a kostel 

sv. Bartoloměje s bývalým augustiniánským 

klášterem. V současnosti zde sídlí radnice. 

Typickou dominantu představuje kaple 

sv. Floriána, z návrší uvidíte naše město a okol-

ní krajinu jako na dlani.  

Rozmanitá blízká příroda vybízí  k pěším 

či cyklistickým výletům kolem řeky Rokytné 

a do Národní přírodní rezervace „Krumlovsko-

-rokytenské slepence“ s obnovenou naučnou 

stezkou. Zpestřením na trase jsou instalované 

herní prvky pro děti a workoutová stanoviště 

pro zlepšování kondice. K letnímu osvěžení 

láká areál koupaliště a po celý rok si lze  zahrát 

atraktivní discgolf v zámeckém parku.

Vítejte v našem městě – přejeme příjemné 

zážitky.

KVĚTEN
3. 5. 2020 / Kaple sv. Floriána / Floriánská pouť

23. 5. 2020 / Turistická a cykloturistická akce v regionu 

moravskokrumlovska / Krumlovská 36

ČERVEN
5. 6. 2020 / Zámecké nádvoří / Pivní slavnosti

6. a 20. 6. 2020 / Kostel Všech svatých, zámecká kaple 

/ XXV. Mezinárodní hudební festival CONCENTUS 

MORAVIAE / Koncerty

26.–27. 6. 2020 / Zámek / BEZGESTFEST / Přehlídka 

amatérských divadel

ČERVENEC, SRPEN
11. 7. 2020 / Zámecké nádvoří / nejen PETR BENDE na 

zámku / Koncert

7.–8. 8. 2020 / Areál Vrabčí hájek / Djembe marathon – 

festival africké hudby 

20.–22. 8. 2020 / Zámecké nádvoří / Letňák v arkádách – 

promítání fi lmů

ZÁŘÍ, LISTOPAD
3.–6. 9. 2020 / Moravský Krumlov, obce regionu a Třebíč-

ska / Malý festival Loutky

5.–6. 9. 2020 / Areál za pohostinstvím / Rozmarýnové 

hody v Polánce

12. 9. 2020 / Zámecké nádvoří / Tři sestry / Koncert

19. 9. 2020 / Zámecké nádvoří / Krumlovské burčákobraní

26.–27. 9. 2020 / Areál u Orlovny / Václavské hody 

v Rakšicích

28. 11. 2020 / Nám. T. G. Masaryka / Pohádkové Vánoce

Více informací na 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

Město Jaroměřice nad Rokytnou se nachá-

zí na jihozápadní Moravě vzdálené 13 km 

od Třebíče. V současné době zde žije téměř 

4 200 obyvatel. Historické jádro města bylo 

prohlášeno městskou památkovou zónou. 

Jaroměřice nad Rokytnou jsou spjaty s Mezi-

národním hudebním festivalem Petra Dvor-

ského, který se od roku 1999 koná v zámku 

a zámecké zahradě. 

Ve městě se nachází několik kulturních pa-

mátek. Mezi největší dominantu patří zámek 

přezdívaný také jako moravské Versailles. 

Návštěvník má na výběr ze tří prohlídkových 

tras, díky nimž navštíví hraběcí apartmány, 

hostinské pokoje a kuchyni. Součástí komple-

xu je chrám sv. Markéty, který je nyní z důvo-

du rozsáhlé rekonstrukce veřejnosti nepří-

stupný. Největšího rozmachu Jaroměřice nad 

Rokytnou zažily za rodu Questenbergů, který 

panství přestavěl do nynější barokní podoby. 

K areálu patří francouzská zahrada a anglický 

park, který se rozprostírá na obou březích 

říčky Rokytné. V současné době zámek spra-

vuje Národní památkový ústav. V roce 2020 

je možné na zámku zhlédnout výstavu Od pole 

válečného po objetí múzami, Questenbergové 

na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou.

K městu neodmyslitelně patří básník Otokar 

Březina. Muzeum Otokara Březiny, které pro-

vozuje Společnost Otokara Březiny, je nejstar-

ší literární muzeum na Moravě. 

Návštěvníci mohou zavívat do dvou turistic-

kých informačních center, které jsou v provo-

zu v průběhu celého roku. Na náměstí Míru 

je to Turistické informační centrum Radnice 

(v knihovně), na ulici F. V. Míči Turistické 

informační centrum Špitál. Prostory budovy 

jsou využívány na pořádání výstav, přednášek 

BŘEZEN 
28. 3. 2020 / sál Lidového domu, 17:00 / Pořad s Milosla-

vem Mejzlíkem a Reginou Rázlovou

DUBEN
30. 4. 2020 / farní zahrada, 17:00 / Čarodějnice

KVĚTEN
24. 5. 2020 / zámecký park, 14:00 / Dětský den – 

S Večerníčkem do pohádky

ČERVEN
17. 6. 2020 / státní zámek, 19:30 / Concentus Moraviae – 

Anna Fusek a Ensemble Kavka

26. 6. 2020 / koupaliště, 17:00 / Předprázdninové skotačení

SRPEN
1.–15. 8. 2020 / státní zámek / 22. ročník Mezinárodního 

hudebního festivalu Petra Dvorského

9. 8. 2020 / zámecký park / Posvícení v Jaroměřicích 

nad Rokytnou

9. 8. 2020 / zámecký park, 18:00 / Koncert skupiny Fleret

ZÁŘÍ, ŘÍJEN
18. 9. 2020 / 16:00–20:00 / Dny evropského dědictví 

v Jaroměřicích nad Rokytnou

15. 10. 2020 / dům s pečovatelskou službou, 15:00 / Den zdraví

PROSINEC
11. 12. 2020 / státní zámek, 18:00 / Vánoční tour 2020 – 

Anežka Binková & band

Turistické informační centrum - Špitál

F. V. Míči 726

675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Mobil: 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 a na facebooku 

Městské kulturní středisko Jaroměřice 

nad Rokytnou.

kytná, kaňonovitý tok řeky Jihlavy i vzdálenější 

přírodní rezervaci Údolí Oslavy a Chvojnice. 

Poblíž obce se nacházejí zříceniny středověkých 

hradů Rabštejn a Templštýn. Milovníci tech-

niky by neměli minout Infocentrum Jaderné 

elektrárny Dukovany a také Přečerpávací vodní 

elektrárnu Dalešice.

www.obecdukovany.cz, www.zamekdukovany.cz

a dalších kulturních programů pro veřejnost. 

Sídlí zde také městské kulturní středisko. 

Využití volného času: 

Volný čas mohou návštěvníci trávit na letním 

koupališti, které je v provozu od června 

do srpna (10.00–19.00 hodin) – v závislosti 

na přízni počasí. Víceúčelový sportovní areál 

nabízí velký bazén se skluzavkou, malý dětský 

bazén s fontánou a skluzavkou, beachvolej-

balové hřiště a dětské hřiště s prolézačkami. 

V areálu se nachází dva bufety s udírnou, soci-

ální zařízení, uzamykatelné boxy a převlékárny.  

Od dubna do října je v provozu dětské do-

pravní hřiště, kde si mohou zájemci o víken-

dech zdarma zapůjčit autíčka a motokáry. 

Od podzimu roku 2019 je zpřístupněn 

sportovní areál na ulici Jiráskova. Ten nabízí 

mnohostranné využití. Nachází se zde hřiště 

s umělou trávou, atletický ovál a dráha na in-

line bruslení. Součástí areálu je i workoutové 

hřiště neboli venkovní posilovna. Pro ve-

řejnost je areál otevřen každý den od 13.00 

do 17.00 hodin, v letních měsících do 19.00 

hodin. Sportovní vyžití nabízí také tenisové 

kurty, fotbalové hřiště a dětská hřiště.

Přes město vede několik turistických tras 

a cyklotras (například cyklotrasa č. 26 Jihlava 

– Třebíč – Raabs). 

Mladí drží v Dukovanech tradiční pouť v krojích.

K tradičním a navštěvovaným akcím patří Obecní 
zabijačka a košt pálenek.
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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 10. května

 OSLAVA ZÁMECKÝCH NAROZENIN  
(akce pro rodiny s dětmi)

Středy 22. 7. | 29. 7. | 5. 8. | 12. 8. 
LETNÍ KINO V ZÁMECKÉM PARKU

Sobota 14. listopadu 
ZABIJAČKOVÉ HODY  

A DUKOVANSKÝ KOŠT PÁLENEK

Neděle 13. 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
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Náměšť nad Oslavou
ÚNOR
4. 2. 2020 / Sokolovna, 19:00 / Koncert v barvách SeMaFo-

ru / Nejlepší hity tvůrčí dvojice Suchého a Šlitra v podání 

herců a muzikantů divadla Semafor. Účinkují: P. Macháček, 

D. Zázvůrková /E. Hurábová a jazzová kapela

15. 2. 2020 / Sokolovna, 16:00 / Bombarďák / Koncert ka-

pely Bombarďák pro děti / Krátké scénky, divoké struny, 

bláznivé řeči, dance plné rance.

29. 2. 2020 / Sokolovna, 15:00 / Slon a mravenec na koncertě 

/ Koncertní pohádka / Slon, mravenec a veverka. Každý je tak 

nesmírně jiný! Mohou spolu vůbec kamarádit?

BŘEZEN
18. 3. 2020 / Sokolovna, 19:00 / Karel Plíhal / Koncert 

oblíbeného písničkáře a mistra češtiny s doprovodem 

kytaristy Petra Fialy.

21. 3. 2020 / Sokolovna, 20:00 / Ples města 

DUBEN
19. 4. 2020 / Stará tkalcovna / Koncert ZUŠ & Petr 

Bende / Slavnostní koncert k sedmdesátinám ZUŠ 

v Náměšti se zpěvákem, jehož dědeček pomáhal 

náměšťskou ZUŠ založit. 

30. 4. 2020 / Sokolovna / Čarodějnice / Slet čarodějnic 

KVĚTEN
8.–10. 5. 2020 / Zámecký vrch MANN FILTER 2020 /

Mezinárodní závody soudobých a historických automo-

bilů do vrchu.

17. 5. 2020 / Zámecká jízdárna, 19:00 / Bratři Ebenové / 

Koncert

19.–24. 5. 2020 / Regionální olympiáda dětí a mládeže

23. 5. 2020 / Zámecká jízdárna, 19:00 / Dechová hudba / 

Koncert

30. 5. 2020 / Náměšťská placka / 50. ročník festivalu 

trampské hudby

ČERVEN
4.–7. 6. 2020 / Farní Zahrada / Náměšťfest / multižánrový 

festival křesťanské kultury

14. 6. 2020 / Zámecká knihovna, 19:00 / Concentus mo-

raviae / Festival vážné hudby. Účinkují: Aapo Häkkinen 

(cembalo) a Helsinki Baroque Orchestra

21. 6. 2020 / Zámecký park, 14:00 / Cesta pohádkovým 

lesem / Pro děti

25. 6. 2020 / Zámecká knihovna, 19:00 / Concentus 

moraviae / Festival vážné hudby / Závěrečný koncert – 

Unplugged/Bez proudu – Staré popové písně.

ČERVENEC – SRPEN
25. 7.–1. 8. 2020 / Zámecký park / Folkové prázdniny / 

35. ročník festivalu Folkové prázdniny / Večerní koncerty 

v zámeckém parku, výstavy, dílny, semináře, workshopy 

a mnoho dalšího

26. 7. 2020 / Areál u Sokolovny / Svatoannenská pouť

29. 8. 2020 / Loučení s prázdninami

ZÁŘÍ
4. 9. 2020 / Domov bez zámku / Hudba pro pohodičku / 

Koncert / Petr Bende a host

12.–13. 9. 2020 / Státní zámek / Oživený zámek / 

21. ročník / Netradiční prohlídka zámku

18. a 19. 9. 2020 / Zámecké koncerty

30. 9. 2020 / Zámecká jízdárna / Shirley Valentine / 

Simona Stašová v divadle jednoho herce o radostech 

a starostech obyčejné ženy

ŘÍJEN
3. 10. 2020 / Farní zahrada / Jablkobraní / výstava domá-

cích výpěstků ovoce a zeleniny

23. 10. 2020 / Pohádková cesta s lampiónem

LISTOPAD
Listopad / Festival folkový špíz

28. 11. 2020 / Masarykovo Náměstí / Rozsvěcování 

vánočního stromu, začátek adventu

29. 11. 2020 / Zámecká knihovna / Adventní zámecký 

koncert

PROSINEC
6. 12. 2020 / Kostel sv. Jana Křtitele / Vánoční koncert / 

ZUŠ s Cimbal Classic

Změna programu vyhrazena.

Vstupenky si můžete objednat pohodlně z domova 

na www.mks-namest.cz, nebo osobně zakoupit 

na pokladně informačního centra městského 

kulturního střediska v Náměšti nad Oslavou 

na Masarykově náměstí 100. 

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, mezi-

národní festival 13 měst Concentus Moraviae, 

festival křesťanské hudby Náměšťfest, soutěž 

amatérských hudebních skupin Náměšťská 

placka a určitě si nenechte ujít ani zámecké 

koncerty, které se pravidelně opakují něko-

likrát do roka. Hudbou tov Náměšti však 

nekončí. Mezi další hojně navštěvované akce 

patří například Oživený zámek, Regionální 

olympiáda dětí a mládeže, Oslaviáda, divadel-

ní 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.
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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 ze-

měpanským. Záznamy z roku 1353 dokazují, 

že již v této době byly Rouchovany městeč-

kem. Za samostatného Československa proží-

vají Rouchovany rozkvět, a to hlavně v oblasti 

stavebních akcí. Nejstarší historickou a také 

církevní památkou ze 13. století je původně 

románský kostel ,,Nanebevzetí Panny Marie“. 

Zde se také nachází další zajímavost, je to 

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
23. 3. 2020 / Jarní bál

DUBEN
duben 2020 / Rouchovanská 25 / Dálkový pochod 

krajem Vítězslava Nezvala

KVĚTEN
10. 5. 2020 / Den matek / Školní akademie

30. 5. 2020 / Rybářské závody + Dětský den u Luže

ČERVEN
26.–27. 6. 2020 / Zahájení prázdnin na návsi

ČERVENEC
červenec 2020 / Kinematograf bratří Čadíků

SRPEN
15. 8. 2020 / Stavění máje a pouťová zábava na náměstí

16. 8. 2020 / Zavádění po vsi

ZÁŘÍ
26.–27. 9. 2020 / Tradiční Svatováclavské krojované hody 

ŘÍJEN
11. 10. 2020 / Drakiáda

LISTOPAD
28. 11. 2020 / Zahájení adventu

PROSINEC
24. 12. 2020 / Půlnoční mše svatá v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie

24. 12. 2020 / Troubení na návsi

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

kopie gotické sochy „Rouchovanské madony“, 

která je vyřezaná z lipového dřeva v životní 

velikosti. Originál sochy je součástí stálé ex-

pozice sbírek Národní galerie v Praze. Vedle 

stojící fara byla v roce 1802 posta-

vena na místě původní fary, která 

byla jednou z nejstarších na Mo-

ravě. V roce 1585 byla postavena 

dominanta obce, renesanční 

věž vysoká 28 metrů, sloužící 

k úschově a prodeji soli. V Še-

míkovicích je na budově bývalé 

školy umístěna pamětní deska vý-

znamného českého básníka Vítěz-

slava Nezvala, který zde prožil své 

mládí. Obec leží na řece Roucho-

vanka, 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 na-

hrazena ledem pro veřejné bruslení a hokej. 

Nechybí zde potřebné zázemí s prostornými 

šatnami se sociálním zařízením, nezbytnými 

sprchami a automaty na občerstvení. Roucho-

vany patří mezi málo obcí na Vysočině, které 

každoročně drží tradiční krojované hody 

a zájem mladých lidí je stále velký. Obec žije 

také velmi bohatým kulturním životem a tím-

to Vás srdečně zveme na letošní akce.

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
9. 5. 2020 / Rybník Doubrava, začátek v 8:00 / Rybářské 

závody pro dospělé / Rybářský spolek Police

10. 5. 2020 / Nácák, začátek v 8:00 / Rybářské závody 

pro děti / 8–15 let / Rybářský spolek Police

ČERVENEC, SRPEN
1. 7.–31. 8. 2020 / 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

11. 7. 2020 / Partnerská návštěva obce Police / 

okres Vsetín /

11. 7. 2020 / Hřiště v 16:00 / FC Police – TJ Police / 

fotbalové utkání

11. 7. 2020 / ve 20:00 / Taneční zábava – hraje Crazy

17. a 19. 7., 24. a 26. 7. 2020 / začátky v 21:15 hodin / Letní 

kino v Polici – po 20. letech znovu v zámecké galerii! / 

hraje se za každého počasí (program na webu a fb  obce 

Police)

ZÁŘÍ
6. 9. 2020 / Poutní místo Hájek / Pouť

ŘÍJEN
9. 10. 2020 / ZŠ, MŠ, 18:00 / 11. Broučkiáda / Průvod 

broučků po obci

LISTOPAD
22. 11. 2020 / ZŠ a MŠ Police, začátek ve 14 hodin / 

Vánoční prodejní výstava v bývalé školce

29. 11. 2020 / 1. Adventní neděle / Zpěv koled 

u vánočního stromu a betlému na návsi, Klub maminek

PROSINEC
6. 12. 2020 / 2. Adventní neděle / Zpěv koled u vánočního 

stromu a betlému na návsi, Klub maminek 

13. 12. 2020 / 3. Adventní neděle / Zpěv koled u vánočního 

stromu a betlému na návsi, Klub maminek 

20. 12. 2020 / 4. Adventní neděle / Zpěv koled u vánočního 

stromu a betlému na návsi, Klub maminek

24. 12. 2020 / u staré hospody, v 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 

Otevřeno od roku 2018. V muzeu uvidíte více 

jak 30 exponátů značky JAWA a ČZ.

Zámek Police: telefon: 568 445 033

e-mail: zamek.police@seznam.cz
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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

HISTORICKÁ SLAVNOST 

BARCHAN

19.–22. 6. 2020
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

DUBEN
26. 4. 2020 / Barchan Race / extrémní běžecký 

překážkový závod / www.race.jemnice.cz

KVĚTEN
16. 5. 2020 / MTB O putovní pohár Barchanu / závody 

horských kol / www.mtb-jemnice.cz

30. 5. 2020 / Večerníčkův pohádkový les / 

www.pohadkovyles.panenska.cz

ČERVEN
19.–22. 6. 2020 / Historická slavnost Barchan / 

www.barchan.cz

ČERVENEC, SRPEN
1. 7.–31. 8. 2020 / Jízdy výletního vlaku SVD-JZM / 

www.svd-jzm.cz

1. 7.–31. 8. 2020 / Jemnice patří dětem

1. 7.–31. 8. 2020 / Kulturní léto na zámku / letní kino, koncerty

7.–8. 8. 2020 / Jemnická bitva v zámeckém parku / 

www.jemnickabitva.wz.cz

ZÁŘÍ
12.–13. 9. 2020 / Dny evropského dědictví v Jemnici

ŘÍJEN
24. 10. 2020 / Přespolní běh O pohár Barchanu

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 tel. +420 721 508 737.

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.

V červnu, vždy po sv. Vítu, se v Jemnici koná 

Barchan, slavnost s tak trochu podivným 

názvem. Patří mezi nejstarší nepřetržitě 

udržované slavnosti u nás i v zahraničí. 

Podle dochovaných záznamů se prokazatelně 

uskutečnila již v roce 1713. Průběh oslav 

se měnil. Nikdy však jádro celé slavnosti, 

běh čtyř poslů. Po tři dny pak město žije 

jarmarkem a pouťovými atrakcemi. Připravený 

bohatý historický a kulturní program vás jistě 

okouzlí. Možná si nenecháte ujít ani tradiční 

nedělní pouť ke kostelu sv. Víta.

Běh o barchan je součástí národního 

kulturního dědictví.

POHÁDKOVÁ STEZKA A HASTRMANOVA 

EKOSTEZKA

Pohádková stezka je dlouhá 4 km a vede po lesních 

i asfaltových cestách v okolí obce Panenská. 

Setkáte se zde s různými pohádkovými postavami 

a prožijete čarovná dobrodružství. Stezka 

je přístupná celoročně a vstup na ni je zdarma.

V blízkosti prvního zastavení pohádkové stezky 

se navíc nachází i Hastrmanova ekostezka. Krátká 

stezka (200 m) zaměřená na životní prostředí 

kolem nás. Stezku tvoří celkem 9 zastavení 

a zakončena je ekobludištěm.

www.pohadkovastezka.panenska.cz

PAINTBALL JEMNICE

Hřiště na paintball je umístěno v bývalém 

muničním skladu o rozloze 45 000 m2. Je tvořeno 

uměle a přírodně vybudovanými překážkami. Pro 

hráče je zajištěno zapůjčení kompletního vybavení.

Více informací najdete na www.paintball-jemnice.cz,

info@paintball-jemnice.cz nebo tel. +420 602 147 377.

PUMPTRACK JEMNICE

Pumptrackovou dráhu s terénními vlnami 

a klopenými zatáčkami najdete nedaleko centra 

města. Smí na ni BMX kolo, horské kolo, longboard, 

skateboard, inline brusle, koloběžka nebo dětské 

odrážedlo. Dráha je volně přístupná celoročně.
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Jemnice – přírodní koupací biotop
JEDINÝ KOUPACÍ 

BIOTOP NA TŘEBÍČSKU

Přírodní koupací biotop se nachází na místě 

původní vodní nádrže v údolí řeky Želetavky. 

Těšit se můžete na čistou vodu, vodní atrakce 

(tobogán, klouzačky) a nechybí ani sprchy, 

zamykací skříňky, hřiště na plážový volej-

bal a možnost relaxace ve stínu vzrostlých 

stromů. 

K občerstvení lze využít bufet s přilehlou 

terasou.

Voda v biotopu je vhodná i pro alergiky, pro-

tože k čištění vody nejsou používány žádné 

dezinfekční nebo chemické prostředky.

www.biotop.jemnice.cz

tel.: +420 721 508 737

Tipy na výlet

Jemnice - turistický okruh královny Elišky / Autor: Libor Dedera
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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

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
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Chyby v tisku vyhrazeny / Neprodejné

 první česká jaderná elektrárna s výkonem 2 000 MW
 pokrývá 20 % spotřeby elektřiny v ČR
 výrobou bezemisní elektřiny ročně ušetří cca 14 mil. tun CO2

 společně s Přečerpávací vodní elektrárnou Dalešice se řadí mezi významné turistické technické destinace
 je významným podnikem v regionu, zaměstnává 1 500 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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