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Třebíč
ÚNOR, BŘEZEN
29. 2. - 18. 3. 2016 / Národní dům Třebíč

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

DUBEN
23. 4. 2016 / Národní dům Třebíč

Třebíčské loutkářské jaro
50. ročník přehlídky amatérských loutkářských souborů.
23. 4. 2016 / Karlovo náměstí Třebíč

5. jarní jarmark
Bio, eko a výrobků s označením Vysočina regionální produkt.

ČERVENEC
2. - 3. 7. 2016 / Areál baziliky sv. Prokopa

Svatoprokopská pouť
Obnovení tradiční třebíčské pouti.
15. - 17. 7. 2016 / Židovská čtvrť

Oživené židovské město
Židovská čtvrť se na tři dny vrátí do 20. - 30. let dvacátého století.

SRPEN
1. - 6. 8. 2016 / Zadní synagoga

Šamajim
Festival židovské kultury.

MĚSTO TŘEBÍČ
Město Třebíč se nachází v kraji
Vysočina a je jeho 2. největším
městem. Rozkládá se v jihozápadní části Českomoravské
vrchoviny na obou březích řeky
Jihlavy. V současné době žije
v Třebíči téměř 37 tis. obyvatel.
Počátky Třebíče sahají až do
roku 1101, kdy zde moravská
údělná knížata Oldřich Brněnský a Litold Znojemský založila benediktinský
klášter. Roku 1277 se objevuje první písemná
zmínka o Třebíči jako o městě a v roce 1335
byla městská práva povýšena podle vzoru královského města Znojma. Důležitým
historickým mezníkem byl rok 1468, kdy bylo
město během válek mezi Jiřím z Poděbrad
a Matyášem Korvínem téměř zničeno.
Původní gotická podoba Třebíče tak vzala
za své. Po četných požárech byly renesanční
a barokní štíty nahrazeny fasádami z konce
19. a poč. 20 století. Velkou cenu proto mají
tři dochované renesanční domy na Karlově
náměstí, z nichž nejvýznamnější je Malovaný
dům. V roce 1525 město přešlo ze správy
církevní vrchnosti pod vrchnost světskou,
a to rodu Pernštejnů, Osovských a Valdštejnů.
Řadu významných změn pro Třebíč přineslo
19. století. Převaha textilních řemesel (soukenictví, tkalcovství) byla vystřídána výrobou
obuvi a zpracování kůže. Třebíč v 19. století
výrazně změnila svůj vzhled, zanikla rovněž
její funkce střediska vrchnostenské správy,
rozrůstala se tu průmyslová výroba a tzv.
transversální dráha spojila Třebíč pevněji
s okolím. Rok 2003 přináší událost velkého historického významu. Nejvýznamnější
památky Třebíče byly zapsány na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO, a to bazilika sv. Prokopa a židovská
čtvrť společně s židovským hřbitovem. Tyto
památky jsou dokladem toho, že židovská
a křesťanská komunita mohla žít vedle sebe,
což bylo jedním z důvodů pro zápis do prestižního seznamu. Třebíčské památky se staly
12. památkou UNESCO v České republice
a 3. v kraji Vysočina.
PAMÁTKY UNESCO
Bazilika sv. Prokopa, původně zasvěcená
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Nanebevzetí Panny Marie, byla budována
od 30. let 13. století jako součást benediktinského kláštera. Bazilika je postavena v románském slohu a patří ke skvostům středověkého
stavitelství evropského významu. Pod východní částí baziliky se nachází krypta, která
patří k nejcennějším částem baziliky.
Na levém břehu řeky Jihlavy se rozkládá židovská čtvrť, která patří mezi nejzachovalejší
v Evropě. Čtvrť představuje 123 dochovaných
staveb. Mezi nejvýznamnější a veřejnosti
přístupné objekty patří Zadní synagoga a Židovské muzeum – Dům Seligmanna Bauera.
Pro čtvrť jsou typické úzké uličky mezi domy,
veřejné průchody, rozpěrné oblouky, romantická náměstíčka, verandy a balkony.
Neopakovatelnou tajemnou atmosféru zažijí
návštěvníci na třebíčském židovském hřbitově. Hřbitov je jedním z největších a nejlépe
zachovalých židovských hřbitovů v České
republice. Na rozloze 11 722 m2 je pohřbeno
přibližně 11 tis. lidí a stojí zde 3 tis. náhrobků.

ZADNÍ SYNAGOGA
Zadní synagoga byla dostavěna
v roce 1669, kdy postavení další
modlitebny vyžadoval rostoucí
příliv židovského obyvatelstva
do města. V letech 1989 - 1997
prošla rozsáhlou rekonstrukcí
a byla zpřístupněna veřejnosti.
V současné době slouží jako výstavní a koncertní síň. V budově
Zadní synagogy na ženské galerii je umístěn model židovské
čtvrti k roku 1850. Na ženské
galerii je také expozice židovské kultury s názvem Místo života – Makom chajim.
DŮM SELIGMANNA BAUERA
Dům sousedí s objektem Zadní synagogy a byl
postaven před rokem 1798. V roce 2011 prošel
rozsáhlou rekonstrukcí a byl upraven na židovské
muzeum. Dům Seligmanna Bauera autenticky
zobrazuje bydlení židovské rodiny v meziválečném období s expozicí košer řeznictví. V přízemí
domu se nachází hokynářství a v prvním patře
domu nalezneme kuchyň a ložnici. Podkroví
objektu je upraveno na přednáškový sál.
PO STOPÁCH OPATŮ A RABÍNŮ
Třebíčské památky UNESCO propojuje naučná
stezka „Po stopách opatů a rabínů“, která vás
seznámí s nejzajímavějšími místy. Sbírejte také
razítka třebíčských infocenter na stezce a získejte
odměnu! Na každého, kdo nasbírá tři razítka,
čeká na posledním zastavení překvapení.

19. - 20. 8. 2016 / Podzámecká niva

Slavnosti Tří kápí
Oslava 13. výročí zápisu baziliky sv. Prokopa, židovské
čtvrti a židovského hřbitova na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

ZÁŘÍ
8. 9. 2016 / Karlovo náměstí Třebíč

7. podzimní jarmark
Bio, eko a výrobků s označením Vysočina regionální produkt.
17. 9. 2016 / Karlovo náměstí

Bramborobraní
Mezinárodní folklórní festival s řemeslnými trhy.

LISTOPAD
11. 11. 2016 / Karlovo náměstí Třebíč

Příjezd svatého Martina
Slavnostní příjezd sv. Martina, který věští zimu a blížící se Vánoce.

MĚSTSKÁ VĚŽ
Dominantou města Třebíče je věž u kostela
sv. Martina, která byla původně postavena
jako součást městského opevnění. Věž je vysoká 75 m a vyhlídka je umístěna ve výšce
35 m. Její ciferník o průměru 5,5 m se řadí
k největším na evropském kontinentu.
17. 11. 2016 / Karlovo náměstí Třebíč

KARLOVO NÁMĚSTÍ
Karlovo náměstí v Třebíči patří svoji rozlohou
22 000 m2 k největším náměstím v České
republice. Na náměstí se nachází několik
významných budov a památek, například
sousoší Cyrila a Metoděje nebo Malovaný
a Černý dům, které jsou zdobeny sgrafity.

www.vyletninoviny.cz

Světlo pro 17. listopad
Oslava státního svátku, spojená s lampiónovým průvodem.

PROSINEC
5. 12. 2016 / Karlovo náměstí Třebíč

Mikuláš
Mikulášská nadílka spojená s rozsvícením vánočního stromu.
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ZÁMEK
Bývalý benediktinský klášter se nachází vedle
baziliky sv. Prokopa. V 16. století byl klášter
přestaven na zámek a změnil se v sídlo světské
vrchnosti Pernštejnů, Osovských a Valdštejnů
(do roku 1945). V současné době se v prostorách zámku nachází Muzeum Vysočiny Třebíč.

V muzeu je možné navštívit několik stálých
expozic, a to mineralogickou, klášterní,
zámeckou a muzejní. Všechny tyto expozice
zahrnují nejen zajímavé exponáty a informace
o přírodních a historických poměrech na jihozápadní Moravě, ale také interaktivní prvky,
které vzdělávají zábavnou formou.

Ve zrekonstruovaném křídle třebíčského zámku se
nachází interaktivní expozice „Cesty časem“, která
nabízí poznání třebíčské historie a historických
řemesel netradiční formou. Určená je především
pro děti a mládež. Expozice je doplněna interaktivními exponáty, na kterých si mohou návštěvníci
sami vyzkoušet práci starých mistrů. Celou expo-

zicí symbolicky provází dvě historicky doložené
postavy třebíčských měšťanů, kronikáře Suchenia
a kupce Calligardiho, kteří vám představí tři
tematické okruhy. Nejdříve si vyzkoušíte práci
mistrů středověkého stavitelství, budete pozváni
do středověké Třebíče a poté vás oba průvodci
zaučí v nejrůznějších tradičních řemeslech.

TOURISTPOINT TŘEBÍČ
Prostory TouristPointu navazují na stávající
Turistické informační centrum v Národním
domě na Karlově náměstí. TouristPoint
nabízí úschovnu zavazadel v uzamykatelných
skříňkách, úschovnu kol v uzamykatelných
stojanech, místnost pro drobné samoobslužné
opravy kol, šatnu a sprchu s bezbariérovými
toaletami. K TouristPointu směruje navigace z cyklotrasy Jihlava-Třebíč-Raabs a od
TouristPointu směruje navigace k rozhledně
na Pekelném kopci.
ROZHLEDNA NA PEKELNÉM KOPCI
Rozhledna se nachází nedaleko Třebíče a vede
k ní stezka s odpočívkami, poblíž je také vyznačena kondiční stezka. Hlavním stavebním
materiálem rozhledny je dřevo s kovovými
prvky. Její výška je 26,5 m. Její vzhled odráží
znaky třebíčských UNESCO památek – baziliky sv. Prokopa a židovské čtvrti.

GALERIE FRANTA
Stálá expozice darovaného díla od třebíčského rodáka Františka Mertla, uměleckým
jménem FRANTA, je světovým unikátem.
František Mertl je autorem celoevropského
významu a částí své tvorby přesáhl i evropské

hranice. Kromě Třebíče je Frantovo dílo součástí šedesáti významných veřejných sbírek
prakticky po celém světě. Galerie FRANTA
v Třebíči obsahuje průřez umělcovou tvorbou
za více než padesát let.

VODOJEM KOSTELÍČEK TŘEBÍČ
Jedná se o vodohospodářskou stavbu z období první republiky, která byla rekonstrukcí
přeměněna na veřejně přístupnou expozici
vodárenství s vyhlídkovou plošinou, která
nabízí krásný výhled na Třebíč.

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
SO - NE

PO - PÁ
SO

09:00 - 12:00, 12:30 - 18:00
09:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

říjen, duben
PO - PÁ 09:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

SO

09:00 - 13:00

TIC ZADNÍ SYNAGOGA
leden - červen
09:00 - 17:00

září - listopad
09:00 - 17:00

09:00 - 12:00, 12:30 - 18:00
09:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

TIC BAZILIKA
červen - září
PO - PÁ 09:00 - 17:00
SO - NE 10:00 - 18:00

červenec - srpen
9:00 - 18:00

říjen - květen
PO - ČT 09:00 - 17:00
SO - NE 10:00 - 17:00

NE 09:00 - 13:00

prosinec
9:00 - 16:00

PÁ

09:00 - 15:00

www.vyletninoviny.cz
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RESTAURACE & BOWLING

sKZE^< </Ks ^WK>EK^d͕  Ă͘ Ɛ͕͘ ĚŝǀŝǌĞ
dƎĞďşē, ve spolupráci se svazkem obcí VODOVODY
<E>/ƐĞƐşĚůĞŵǀdƎĞďşēŝ͕ƌĞĂůŝǌŽǀĂůĂǀƌŽĐĞϮϬϭϱ
ƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝǀĢǎŽǀĠŚŽǀŽĚŽũĞŵƵͣ<ŽƐƚĞůşēĞŬ͞ǀdƎĞďşēŝ͘
KďũĞŬƚ ďǇů ǌƉƎşƐƚƵƉŶĢŶ ǀĞƎĞũŶŽƐƟ ϱ͘ ǌĄƎş ϮϬϭϱ͘ EŽǀĢ
ŝŶƐƚĂůŽǀĂŶĄ ĂƵĚŝŽǀŝǌƵĄůŶş ĞǆƉŽǌŝĐĞ ǀǉǀŽũĞ ƚƎĞďşēƐŬĠŚŽ
ǀŽĚĄƌĞŶƐƚǀşĂĂƚƌĂŬƟǀŶşǀǇŚůşĚŬĂŶĂŵĢƐƚŽdƎĞďşēǀǇǀŽůĂůǇ
ǀĞůŬǉǌĄũĞŵĂƉŽǌŝƟǀŶşŽŚůĂƐǇŶĄǀƓƚĢǀŶşŬƽ͘

• 8dráhový profesionální bowling
• příjemné prostředí a vynikající kuchyně
• venkovní krytá i otevřená zahrádka
• denní i víkendové menu
• nekuřácký prostor
• bezproblémové parkování

WŽǌŝŵŶşƉƎĞƐƚĄǀĐĞĂŶƵƚŶǉĐŚƷƉƌĂǀĄĐŚďƵĚĞǀƌŽĐĞϮϬϭϲ
ŽďũĞŬƚ ŽƉĢƚ ŽƚĞǀƎĞŶ ƉƌŽ ǀĞƎĞũŶŽƐƚ͘ WŽĚůĞ ŬůŝŵĂƟĐŬǉĐŚ
ƉŽĚŵşŶĞŬŶĞũĚƎşǀĞŽĚsĞůŝŬŽŶŽĐ͕ǀƉƎşƉĂĚĢŶĞƉƎşǌŶŝǀĠŚŽ
ƉŽēĂƐş ƉŽǌĚĢũŝ͘ WƌŽǀĄĚĢŶş ƉŽ ŽďũĞŬƚƵ ďƵĚĞ ŶŽǀĢ
ǌĂũŝƓƛŽǀĂƚ D<^ dƎĞďşē͕ ǀŽĚŽũĞŵ ďƵĚĞ ǀ ĚŽďĢ ƚƵƌŝƐƟĐŬĠ
ƐĞǌŽŶǇŽƚĞǀƎĞŶƉŽǀƓĞĐŚŶǇĚŶǇǀƚǉĚŶƵ͘

Táborská 406, Třebíč
Rezervace: 739 222 999
www.bowling-trebic.cz

ŬƚƵĄůŶşŝŶĨŽƌŵĂĐĞďƵĚŽƵƉƌƽďĢǎŶĢǌǀĞƎĞũŸŽǀĄŶǇŶĂǁǁǁ͘ǀŽĚĂƌĞŶƐŬĂ͘Đǌ
ĂůƓşŝŶĨŽƌŵĂĐĞůǌĞǌşƐŬĂƚŶĂƐĞŬƌĞƚĂƌŝĂƚΛǀĂƐƚƌ͘Đǌ

Tenisová hala Na Holečku

SPIN Music & Sport & Bikers Pub

Nejmodernější krytá tenisová hala
v kraji s dvěma tenisovými dvorci
s umělým kobercem kompletně
rekonstruovaná v roce 2014.

Klubová „hospoda“ snoubící muziku,
sport a příznivce jedné stopy při
posezení s přáteli při tradičních
i netradičních nápojích a koktejlech.

rezervace: 737 516 293
e-mail: info@tenis-trebic.cz
www.tenis-trebic.cz

tel.: 604 540 310
www.fb.me/spintrebic

HISTORIE, TECHNIKA
520$17,.$32'-('12867¢(&+28
0X]HXPPO\QÀāVWYâDYHQNRYVNÒKRĜLYRWD
NPRG7āHEâËHSRGUR]KOHGQRX0DāHQND
2WHYâUDFâGREDSRGRPOXYÔQDWHl. 606 788 244
ZZZPDVWQDFRPōIDFHERRN'DĄRYVNĘPOĘQ

Marie Majerové 397, 674 01 Třebíč

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

2JUùKkūY¸´HSJX
M@ūCNR@GūQTJX
Nejmalebnější venkovní
koupaliště na Vysočině.
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bazény ≈ divoká řeka ≈ tobogan ≈ vířivka ≈ podmořská jeskyně
wellness ≈ sauny ≈ bar s lehátky ≈ privat spa ≈ masáže

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

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

Za plovárnou, Třebíč ≈ T: 605 302 075 ≈ www.lagunatrebic.cz

www.vyletninoviny.cz
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RozjeĐte se na svých mozkových vlnách a objevte novou
dimenzi chytré zábavy.
Jsme jediné mozkocentrum na VysoĆinĕ a jižní Moravĕ.
Navštivte nás v TĥebíĆi v Židovské Ćtvrti.
Vezmĕte rodinu a pĥátele a pĥijĐte si potrénovat mozek.

S NÁMI DÁVÁTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI
Nabízíme

Provozujeme

Pořádáme

• Svoz komunálního,
tříděného, nebezpečného
a velkoobjemového
odpadu
• Prodej odpadových nádob
• Evidence odpadů
a hlášení
• Poradenskou činnost
• Nastavení systému třídění
ve ﬁrmách a školách

•
•
•
•
•

• Exkurze zdarma pro
objednané skupiny, obce,
školy, ﬁrmy a spolky
• Odborná školení
• Semináře s odpadovou
tématikou
• Výukové programy pro
děti
• Soutěž ve sběru papíru
„Soutěžíme s Třídílkem“
• Dny otevřených dveří
• Soutěže a program pro
děti na kulturních akcích

Skládku Petrůvky
Síť 14 sběrných dvorů
Dotřiďovací linku
Kompostárnu
Informační centrum

VEŠKERÉ EXKURZE
A VÝUKOVÉ
PROGRAMY JSOU
ZDARMA

Mindball

MindÁex

Rozhýbejte kuliĆku na speciálním
stole pouze silou vaší myšlenky.
Vyhrává ten, kdo se lépe soustĥedí.

Projdĕte pĥes pĥekážky do cíle.
Záleží jen na vaší koncentraci.

Objevte sílu své koncentrace.
Zásahy do terĆe ovlivní vaše hlava.

Pĥíst
ro
na pr je fungu
j
incip
u EEG í
.

ZELENÁ LINKA:
800 100 879
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

Zámek Třebíč

MozkohraĆky

Mozkostĥelba

Hlavolamy, tréninkové hry, rébusy.
Potrapte své mozkové závity.
Brain Jogging (software na trénink
mozku), Perplexus (3D bludištĕ),
Futuro Cube a mnohé další
neurotechnologie a mozkohraĆky.

Eva Fruhwirtová, trenér mozku
L. Pokorného 24/28, TĥebíĆ, tel.: 737 10 38 66
e-mail: fruhwirtova@commservis.com
facebook: fb.me/brain2win

vypráví

SVĚT NEŽIVÉ PŘÍRODY
nemlčí, dokládá fascinující
historii vzniku Země
a umožňuje nahlédnout
do rozmanitého světa
geologického vývoje
Třebíčska. Expozice
ukazuje návštěvníkům,
že svět neživé přírody není
zdaleka nudný, ukončený
a neměnný.

SVĚT PORTÁLŮ A BRAN
otevírá prostory
někdejšího
benediktinského kláštera,
v nichž se dochovaly
fragmenty původní
architektury.

LIDÉ. MÍSTA. OSUDY.
vyprávějí o lidech
a místech Třebíčska
napříč staletími, jejichž
osudy utvářely historii
a daly charakteristického
ducha zdejšímu kraji.
Nejrozsáhlejší expozice
spojuje šest tematických
celků vycházejících
z bohatého a rozmanitého
sbírkového fondu
Muzea Vysočiny Třebíč.

VALDŠTEJNOVÉ
NA TŘEBÍČI
zvou do zámeckých
komnat, zařízených ve
stylu přelomu 19. a 20.
století, aby připomněli
doby, kdy Třebíč ještě
byla valdštejnská.
Expozice věnovaná tomuto
šlechtickému rodu se
v objektu zámku objevuje
vůbec poprvé.

www.vyletninoviny.cz

MUZEUM
VYSOČINY
TŘEBÍČ
nabízí v rekonstruovaných
prostorách třebíčského
zámku různé pohledy
na dějiny i svět kolem
nás, s nimiž se může
návštěvník seznámit
ve čtyřech stálých
expozicích.

Otevírací doba:
úterý–neděle
9–12, 13–17 hodin,
v červenci a v srpnu
otevřeno také v pondělí.
www.zamek-trebic.cz
www.muzeumtr.cz
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www.alternator.cz
7RPiäH%DWL7ŐHEtÿ
T: 733 673 006, E: info@alternator.cz

Ochutnejte speciality Jana Hájka
v restauraci Hotelu ATOM
ņǴnekuřácké prostory
ņ klimatizace
ņ letní terasa
ņ dětský koutek
Velkomeziříčská 640/45 ņ 674 01 Třebíč ņǴTel.: +420 739 348 914
info@restauracemolekula.cz ņ www.restauracemolekula.cz
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Velké Meziříčí
Vysočina. Je to nejvyšší a druhý
nejdelší most na dálnici D1.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

DUBEN
30. 4. 2016 / Fajtův kopec / Pálení čarodějnic

KVĚTEN

Proč přijet právě k nám
Starobylé Velké Meziříčí patří k významným
moravským městům Kraje Vysočina. Od roku
2015 se zařadilo k nově vzniklé turistické destinaci Koruna Vysočiny. Leží na soutoku řek
Oslavy a Balinky.
Historické centrum města, areál zámku i část
předměstí byly vyhlášeny památkovou zónou.
Novinkou ve Velkém Meziříčí je nově otevřená rozhledna Fajtův kopec, která se stala
rozhlednou roku 2015. Výhled z výšky 36 m
stojí opravdu za to! Otevřena je denně od 8:00
do 21:00 hodin.
Za shlédnutí také
kostela sv. Mia veřejnosti je
od června do
Cestou
je možné
jiné vidět
zvoníka, který
do původní

stojí Vyhlídková věž
kuláše, je vysoká 74 m
otevřena v sezoně
srpna.
nahoru
mimo
byt
je dán
podo-

by. Zvláštností je prosvětlený ciferník na věžních
hodinách o průměru 4,2 m, který je největší
v České republice.
Zámek a muzeum Velké Meziříčí
Původně románský hrad, který stál na skále již
roce 1236, byl přestavěn na renesanční zámek.
V budově je umístěno Muzeum Velké Meziříčí, jehož sbírky můžeme navštívit. Nachází
se zde zámecká a muzejní expozice, výstavy.
K zajímavostem patří např. psací stolek Marie
Antonietty, smuteční náhrdelník Marie Terezie či kapesník s krví Františka Ferdinanda
d´Este. Muzeum dále nabízí expozice o pozemních komunikacích, přírodovědné sbírky
či kubistický nábytek. Velmi zajímavá je také
stálá historická regionální expzice ,,Ve znamení sedmi per“.

Město nabízí velkou možnost kulturního, sportovního a společenského vyžití.
Velmi oblíbené je Velkomeziříčské
kulturní léto, kde na náměstí probíhají koncerty, festivaly, divadelní
představení.
V létě koupaliště, v zimě sjezdové i běžkařské lyžování a veřejné
bruslení.
Také zcela nedávno vybudovaný Discgolf park
a dopravní hřiště.
Okolí je vhodné pro turistiku a cykloturistiku.
Pro milovnachází
krás, např.
po stopách
a Balinské
stezky dopanely.
Nedalepřírodní
se vyskytuje
Zdejší výve střední

níky přírody se zde
mnoho přírodních
Nesměřské údolí
star ých mlýnů
údolí. Jsou zde naučné
plněné o interaktivní
ko se nachází další
památka Šebeň, kde
vzácný lesní mravenec.
skyt patří k největším
Evropě.

6. 5. 2016 / Hřbitov Karlov / Vzpomínka obětem II. sv.
války / Uctění památky padlých
21. 5. 2016 / Zámek / Festival muzejních nocí / Noční
prohlídky Muzea Velké Meziříčí
28. 5. 2016 / Náměstí / Muzikanti dětem / Charitativní
koncert

ČERVEN - SRPEN
3. - 12. 6. 2016 / Jupiter club, Zámek / Evropský festival
filozofie / Přednášky o filozofii a literatuře doplněné zábavným programem
12. - 21. 6. 2016 / Jupiter club, Zámek / Concentus Moraviae / Koncerty vážné hudby
19. 6. 2016 / Náměstí / Pouť
25. 6. - 31. 8. 2016 / Náměstí / Velkomeziříčské kulturní
léto / Prázdninové posezení na náměstí při poslechu hudby,
shlédnutí divadelního představení, kinematograf. Velkomeziříčské kulturní léto trvá až do konce srpna.

ZÁŘÍ
3. - 4. 9. 2016 / Zámek / Historické slavnosti města
Září 2016 / Fajtův kopec / Drakiáda

ŘÍJEN
12. 10. 2016 / Hotelová škola Světlá SOŠ řemesel / Gastroden / Gastronomická výstava doprovázená soutěžemi

LISTOPAD
27. 11. 2016 / Náměstí / Adventní světýlka / Rozsvícení
města za zvuku koled a krátkého kulturního pásma

PROSINEC
19. 12. 2016 / Jupiter club / Vánoční koncert
Prosinec 2016 / Náměstí / Trhy na Náměstí

Návštěvníci si také mohou prohlédnout bývalé
židovské město, k vidění je kromě nové a staré
synagogy i židovský hřbitov z roku 1650.

KONTAKTY:
Turistické informační centrum
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Tel.: 566 781 047
e-mail: ic@velkemezirici.cz
www.velkemezirici.cz, www.turistikavm.cz

K zajímavostem města patří dálniční most

Police
BŘEZEN
6. 3. 2016 / Budova ZD Police, 14:00 / Dětský karneval
21. - 25. 3. 2016 / ZŠ a MŠ Police / Jarní a velikonoční
výstava u obchodu na návsi

DUBEN
25. 4. 2016 / ZŠ a MŠ Police, 10:00 - 12:00 / Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ Police
30. 4. 2016 / Fotbalové hřiště, 19:00 / Stavění máje /
Pálení čarodějnic

KVĚTEN
7. 5. 2016 / Rybník Doubrava, 8:30 / Rybářské závody
pro dospělé
8. 5. 2016 / Rybník Doubrava, 8:30 / Rybářské závody
pro děti

ČERVEN
29. 6. 2016 / Přijetí budoucích prvňáčků a nejlepších
žáků školy starostou obce v obřadní síni

ČERVENEC, SRPEN

POLICE
Obec Police se rozkládá na pahorkatině Českomoravské vrchoviny v průměrné nadmořské
výšce 425 m.. Polický katastr má v současné
době 595 hektarů a v obci žije 350 obyvatel.
Z hlediska přírodních podmínek lze obec zařadit 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. století 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 zkonfiskován
a od roku 1996 je ve vlastnictví obce. V roce
2005 je každoročně otevřen pro veřejnost.
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 svaz, 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 aktivně se podílí na rozvoji celé obce, regionu
a kraje po stránce životního prostředí, kultury,
sportu, cestovního ruchu a infrastruktury.
Z důvodu dochovaných kulturních památek
je Police historickou obcí a zároveň používá
ve své činnosti moderní prvky dnešní doby.

www.vyletninoviny.cz

1. 7. - 31. 8. 2016 / Otevření Zámku Police pro veřejnost, otevření návštěvnického infocentra, prohlídkové
trasy pro návštěvníky, výstava
1. 7. - 31. 8. 2016 / Letní kino v Polici / Začátky v 21:15,
v případě nepříznivého počasí se akce ruší (program na fb)

ZÁŘÍ
4. 9. 2016 / Poutní místo Hájek / Pouť / Celý týden
lunapark u hasičovny

ŘÍJEN
7. 10. 2016 / ZŠ, MŠ, 17:30 / 7. Broučkiáda / Klub maminek, průvod broučků po obci

LISTOPAD, PROSINEC
20. 11. 2016 / ZŠ a MŠ Police, 14:00 / Adventní prodejní
výstava na zámku Police
27. 11 - 18. 12. 2016 / 19:00 / Adventní neděle / Zpěv
koled u vánočního stromu a betlému

KONTAKTY:
Obec Police
Police čp. 1, 675 34 Police
Telefon: 568 445 056
E-mail: urad@obec-police.cz
www.obec-police.cz

24. 12. 2016 / 19:00 / Štědrovečerní průvod ovcí po obci
12. 2016 / Vánoční vystoupení dětí a žáků z MŠ a ZŠ
Police / Termín bude upřesněn dodatečně

LEDEN
1. 1. 2017 / Ohňostroj u vánočního stromu na návsi, 0:30
/ Silvestrovský ohňostroj
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Jemnice
HISTORIE MĚSTA
První písemná zmínka o Jemnici je z roku
1226. Samotný název města je odvozen od slova
„jamníci“, tzn. horníci. Ti zde dolovali v primitivních jámách (šachtách) vzácné rudy. Město
bylo založeno jako královský majetek na místě
pohraničního hradu. V roce 1227 vydal český
král Přemysl Otakar I. příkaz k opevnění sídla.
Dodnes je zachována značná část hradeb spolu
se třemi baštami a dvěma barbakány.
Bohatou historii Jemnice připomíná 98 kulturních památek zapsaných ve státním seznamu.
Hlavní dominantou města Jemnice je kostel
sv. Stanislava se štíhlou věží svítící daleko do kraje.
Její elegantní silueta vítá jako první návštěvníky z celého okolí. Neméně významný je i dvoupatrový čtyřkřídlý zámek s rozsáhlým parkem.
K dalším významným památkám v Jemnici patří gotický kostel 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.

HISTORICKÁ SLAVNOST
BARCHAN
V červnu, vždy po svatém Vítu, se v Jemnici
koná Barchan, slavnost s tak trochu podivným názvem. Traduje se, že patří mezi nejstarší v Čechách a na Moravě. Prokazatelné
je však pouze to, že se uskutečnila už v roce
1713. Průběh oslav se měnil podle vkusu
měšťanů. Nikdy se ovšem nezměnilo jádro
celé slavnosti. Tím je běh čtyř poslů, kteří
nesou zprávy své královně Elišce Přemyslovně. Podle pověsti ji manžel Jan Lucemburský
zanechal za pevnými hradbami města Jemnice a sám vedl vojenskou výpravu k potrestání
vnitřních nepřátel. Král ani v boji nezapomíná na svoji mladou manželku. Vysílá čtyři
posly se zprávami o průběhu bojů a královna
všechny doručitele postupně odměňuje. První

běžec dostane barchetový náprsník (od něj
byl odvozen název historické slavnosti), druhý šátek, třetí punčochy a čtvrtý cenu útěchy
- věnec. Po tři dny pak město žije jarmarkem
a pouťovými atrakcemi. V areálu zámku
probíhají kulturní a historické programy. Třídenní slavnost končí slavnou poutí ke kostelu
sv. Víta. Ve stínu lipového háje se u svatovítské lípy scházejí věřící z celého okolí na slavnostní mši. Vláda Jana Lucemburského a jeho
syna Karla IV. znamenala pro Jemnici „zlatou
dobu“. Závodem 4 běžců si proto královské
město i jeho obyvatelé připomínají své výsadní postavení.
Běh o barchan je součástí národního kulturního dědictví.

17. - 19. 6. 2016
www.barchan.jemnice.cz

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM JEMNICE
Husova 2, 675 31 Jemnice
Tel.: +420 721 508 737
E-mail: tic@mesto-jemnice.cz Web: www.tic.jemnice.cz
ZÁMEK JEMNICE
Zámek vznikl přestavbou zeměpanského hradu založeného patrně v první polovině 13. století. V 16. stol. byl
hrad přestavěn na renesanční zámek. Podle projektu
Antona Evrharta Martinelliho dostal zámek po roce
1734 barokní podobu. Interiéry byly upraveny v empírovém duchu po roce 1818.
Konečné změny provedli poslední majitelé Jemnice.
V roce 1842 koupil panství markrabě Alfons Pallavicini.
Na popud jeho manželky Gabriely, rozené Früstenbergové, došlo k velkolepé přestavbě celého areálu v pseudo-rokokovém stylu. Za války v roce 1943 zámek ukrýval
vídeňské umělecké sbírky. Sloužil také jako ubytovna
studentům vídeňské konzervatoře.
Roku 1945 byl zámek konfiskován a zámecké budovy využívala armáda k ubytování mužstva. V roce 1992 zanikl
jemnický vojenský útvar a zámek zůstal prázdný. Od roku
1994 je celý areál v majetku města Jemnice. Zámek
je obklopen rozsáhlým parkem (21ha).
Otevřeno: květen - říjen 2016
Expozice:
- Vojenské muzeum na zámku v Jemnici
- Naše ženy bojující - z historie našich žen bojujících
za II. světové války
- Tmavomodrý svět (2001) - dokumentární výstava
z natáčení tohoto filmu
- Výstavy k příležitosti 70. výročí konce války v Evropě
Aktuální informace na www.cyriaci.com

MUZEUM JEMNICE
Otevřeno: červenec - srpen
Út – Ne 8.00 - 12.00, 13.00 – 17.00.
Muzeum sídlí na náměstí Svobody proti kostelu sv. Stanislava v historickém domě s renesančním jádrem.
Nabízí tematicky zaměřené expozice: Dějiny Jemnice,
Jemnický svět čaje a výstavu Historie slavnosti Barchan.
VÝLETNÍ VLAK NA TRATI JEMNICE – MORAVSKÉ
BUDĚJOVICE
Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě
zajišťuje příležitostné jízdy a letní prázdninový provoz
vlaku na trati Jemnice – M. Budějovice.
Více informací a aktuální jízdní řád najdete na www.svd-jzm.cz,
info@svd-jzm.cz nebo tel.: 724 256 182.

POHÁDKOVÁ STEZKA PANENSKÁ
Pohádková stezka je dlouhá 4 km a vede po lesních a asfaltových cestách v okolí obce Panenská (7 km od Jemnice).
Setkáte se zde s různými pohádkovými postavami a prožijete kouzelná dobrodružství. Jedenácti zastaveními Vás
provede malé, vnímavé, zvídavé a hravé Človíče. Stezka
je celoročně přístupná a to zdarma.
Více informací na www.pohadkovastezka.jemnice.cz
nebo www.facebook.com/pohadkovastezka.
PAINTBALL JEMNICE
Hřiště na paintball je umístěno v bývalém muničním
skladu o rozloze 45.000 m2. Je tvořeno uměle a přírodně
vybudovanými překážkami. Zapůjčení kompletního
vybavení zajištěno.
Více informací na tel.: 731 113 033, www.paintball-jemnice.cz,
info@paintball-jemnice.cz.
ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
Jelikož se hřbitov nalézá ve stejných místech jako
na počátku existence židovské obce ve 14. století, patří
bezpochyby k nejstarším židovským pohřebištím na Moravě. Najdeme ho asi 200 metrů jihozápadně od židovské
čtvrti, pod parkem Obůrkou. Hřbitov má nepravidelný,
téměř trojúhelníkovitý tvar. Ve svahu je asi 25 nepravidelných řad hrobových míst umístěných dosti nezvyklým
způsobem - kolmo k vrstevnicím. Nejstarší dochované
náhrobky pocházejí z konce 17. století, poslední pohřeb
se uskutečnil na počátku 2. světové války. Židovský hřbitov je celoročně volně přístupný veřejnosti.
VÍCEÚČELOVÁ VODNÍ NÁDRŽ JEMNICE
Otevírací doba koupaliště: pouze letní měsíce
PO
13:00 – 20:00 hod.
ÚT - NE 9:00 – 20:00 hod.
V areálu je velký plavecký bazén se skluzavkou, střední
bazén se slanou vodou a brouzdaliště pro nejmenší
návštěvníky. K dispozici je občerstvení a půjčovna sportovního vybavení.
Aktuální informace na tel. čísle 721 508 737.
VYBRANÉ KULTURNÍ AKCE
9. 4. 2016 / Eliminační turnaj pro bitvu národů 2016
- Kontaktní rytířské souboje
1. 5. 2016 / Jízda výletního vlaku - Prvomájové jízdy
20. 5. - 3. 6. 2016 / Výstava Zmizelí sousedé - Židovská
náboženská obec v Jemnici a Polici
28. 5. 2016 / Jízda výletního vlaku - Pohádkový vlak
28. 5. 2016 / Den dětí v Jemnici
28. 5. 2016 / MTB O putovní pohár Barchanu - Závody
horských kol

ZNAČENÉ TURISTICKÉ
OKRUHY PO MĚSTĚ
... okruh královny Elišky
Turistický okruh královny Elišky Vás
provede po nejzajímavějších místech a památkách v centru města Jemnice. Značený
okruh začíná u turistického informačního
centra, odkud vede přes zámek do židovské čtvrti. Dále kolem bašty a opevnění
až k Malé brance. Tou se dostanete do centra města na náměstí Svobody, kde najdete
kostel sv. Stanislava a jemnické muzeum.
Z centra města se přes Husovu ulici vrátíte
zpět k informačnímu centru.
... okruh sv. Víta
Značený okruh začíná u turistického informačního centra, odkud vede přes zámecký
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park ke kostelu sv. Víta s památnou lípou
a podzemními prostory.
Dále pokračuje po stopách středověkého
vodovodu k Malé brance. Cesta od Malé
branky k informačnímu centru je společná pro okruh sv. Víta, sv. Jakuba i okruh
královny Elišky.
... okruh sv. Jakuba
Jak už název napovídá, třetí turistický
okruh vás zavede ke kostelu sv. Jakuba,
který se nachází v nejstarší části Jemnice
nazývané Podolí. I tento okruh začíná
u turistického informačního centra. Cestou se dostanete k židovskému hřbitovu,
kostelu sv. Jakuba, projdete část Podolí,
potkáte bývalý špitál a zvoničku a nakonec
se ocitnete na spojnici všech tří okruhů –
Malé branky.

KOSTEL SV. VÍTA + PODZEMNÍ PROSTORY
Na východním okraji města je gotický kostel sv. Víta,
který byl v 15. století součástí františkánského kláštera.
Interiér kostelíka pochází z 18. století – baroka. Za hlavním oltářem je nástěnná malba představující vstup sv. Víta
na nebesa. Je dílem známého moravského malíře Josefa
Winterhaltera, který ji namaloval v roce 1774.
V roce 2012 byly v kostele v rámci restaurátorských prací
objeveny středověké nástěnné malby s námětem Koruna
Panny Marie, která je ve všech ohledech výjimečnou
památkou nástěnného malířství v českých zemích.
Pod kostelem sv. Víta se nacházejí podzemní prostory,
které byly v roce 2007 uznány za kulturní památku.
Otevřeno: červenec + srpen 2016
Út - Ne 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
www.tic.jemnice.cz nebo tel.: 721 508 737.

www.vyletninoviny.cz

4. 6. 2016 / Večerníčkův pohádkový les Panenská
17. - 19. 6. 2016 / Historická slavnost Barchan
12. - 13. 8. 2016 / VI. jemnická bitva v zámeckém parku
27. 8. 2016 / Soutěž v požárním útoku pro mladé hasiče
/ O putovní pohár starosty města Jemnice
27. 8. 2016 / Oslavy 120 let železnice Jemnice - M.
Budějovice
10. - 11. 9. 2016 / Dny evropského dědictví
16. 9. 2016 / Noční soutěž v požárním útoku muži/ženy
/ O putovní pohár Barchanu
17. 9. 2016 / Turnaj o pohár města Jemnice - Středověké
kontaktní souboje
30. 9. 2016 / Jízda výletního vlaku - Vlakem za babím létem
29. 10. 2016 / Jízda výletního vlaku - Lampionový vlak
4. 11. 2016 / Petr Kolář - „Vyznání 2016“
26. 11. 2016 / Včelařská výstava - Prodej všech včelařských produktů
26. 11. 2016 / Vánoční kulturní trhy
3. 12. 2016 / Jízda výletního vlaku - Mikulášský vlak
do Třebelovic
3. 12. 2016 / Mikulášská nadílka a čertovský rej na zámku
25. 12. 2016 / Vánoční setkání
27. 12. 2016 / Jízda výletního vlaku - Vánoční vlak
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Moravské Budějovice
BŘEZEN
19. 3. 2016 / Velký sál Besedy

Ochutnávka jihomoravských vín
XX. ročník ochutnávky jihomoravských vín. Návštěvníci
budou moci ochutnat řadu vzorků vín a porovnat vína
drobných pěstitelů s produkty menších či větších vinařství. Nevšední zážitek z ochutnávky umocní v průběhu
dne cimbálová muzika Moravia a večer k tanci a poslechu
zahraje hudební skupina Family.
Tato tradiční kulturní akce se pravidelně každý rok pořádá vždy třetí březnovou sobotu.

KVĚTEN
28. 5. 2016 / Areál letního kina M. Budějovice

Festival Miroslava Kratochvíla
XXVI. ročník festivalu Miroslava Kratochvíla. V areálu
letního kina v Moravských Budějovicích se rozezní zvuky
křídlovek, trombonů, klarinetů a dalších hudebních
nástrojů, na kterých stojí pořádná dechová hudba.
Návštěvníkům se představí soubory jako např. Túfaranka,
Dubňanka, Jižani, Keramička, Šohajka, cimbálová muzika
Grande Moravia, Štěstí (Holandsko).

ČERVEN
1. 6. 2016 - zahájení sezóny / Areál letního koupaliště,
M. Budějovice

Zahájení sezóny letního koupaliště
Na travnaté ploše se vzrostlou zelení o rozloze 1,5 ha
se návštěvníkům nabízí především 50 m dlouhý plavecký
bazén, dále 25 m dlouhý bazén s tobogánem a 25 m dlouhé brouzdaliště, vše s vodou solárně ohřívanou.

SRPEN
19. - 21. 8. 2016 / Zámecké nádvoří a kostel sv. Jiljí

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Město Moravské Budějovice je součástí jedné
z nejkrásnějších turistických oblastí
České republiky. Rozprostírá
se v mírně zvlněné krajině jihozápadní Moravy,
na okraji Českomoravské
vysočiny, protéká jím
říčka Rokytná. Leží
na státní silnici mezi
Jihlavou a Znojmem,
na bývalé císařské
silnici spojující Vídeň
s Prahou. Je součástí
trasy cyklostezky Jihlava-Třebíč-Raabs. Ve městě je
soustředěna veškerá nezbytná
občanská vybavenost. Spojení do města
i do okolí zajišťují autobusové a železniční
spoje. V Moravských Budějovicích se nachází
18 kulturních památek, samotné centrum
města je od roku 1990 prohlášeno městskou
památkovou zónou.

ké nálezy z Moravskobudějovicka, exponáty
z historie města od nejstarších dob do roku 1945
a zámecký mobiliář. V masných krámech je stálá
expozice tradičních řemesel. Na zámeckém
nádvoří a v zámeckých konírnách se konají koncerty a výstavy.
Západně od kostela stojí
na terase městského opevnění
rozsáhlá budova fary s barokním štítem. Budova se vypíná
na skalním ostrohu, na jehož
průřezu lze spatřit vzácný
geologický útvar – pararulovou vrásu. Na faře působil
spisovatel P. Václav Kosmák.
V centru města stojí několik architektonicky hodnotných staveb měšťanských domů ze
14. a 15. století. V domě s cimbuřím a s nárožním renesančním arkýřem č. 60 se nachází

Erbovní vinárna, bar a internetová kavárna.
V pozdně gotickém domě č. 32 s dvoudílným barokním průčelím a dvěma volutovými štíty je umístěna restaurace, penzion
a prodejna ovoce a zeleniny. Další středověké
domy č. 64 a č. 65 byly postaveny při jedné
z městských bran. Na konci 19. století byl
postaven Národní dům, nyní sídlo Městského
kulturního střediska Beseda, kde se koná převážná část kulturních akcí. V přízemí Besedy
je umístěno Turistické informační centrum.
V TIC lze koupit mapy, suvenýry, turistické známky, pamětní medaile (100. výročí
vydání archeologického díla místního notáře
Jaroslava Palliardiho), různé brožury, knížky,
ale také vstupenky na kulturní akce. Beseda
vydává ve spolupráci s Moravskobudějovickým mikroregionem měsíčník Moravskobudějovicko, který bezplatně dostane do schránky každá domácnost ve městě i v obcích
mikroregionu.

Nejstarší památkou ve městě, která stojí jižně
od presbytáře kostela sv. Jiljí, je původně románská rotunda ze 13. století. Stávala na hřbitově,
který se rozprostíral kolem kostela a sloužila
jako kostnice. V 18. století byla přeměněna
v podvojnou kapli sv. archanděla Michala.
Kostel sousedí s barokně klasicistním zámkem
ze 17. století, který nechal vystavět z radnice
a čtyř měšťanských domů Jindřich Rudolf
Schaumburk. V budově zámku a v budově
bývalých masných krámů je umístěno Muzeum řemesel, pobočka Muzea Vysočiny Třebíč.
V zámku jsou umístěny exponáty zaniklých
a zanikajících městských řemesel, archeologic-

IX. ročník mezinárodního hudebního festivalu Václav
Hudeček a jeho hosté. Třídenní přehlídka vynikajících
skladeb startuje pátečním rakouským koncertem a pokračuje sobotními a nedělním koncertem v Moravských
Budějovicích. Patronem a průvodcem festivalu je známý
houslový virtuos Václav Hudeček, jehož jméno je zárukou
vysoké umělecké kvality. Festival si získal své příznivce
nejen z moravskobudějovického regionu, ale i z celé
České republiky, kteří odchází vždy nadšeni a plni jedinečného uměleckého zážitku.

ZÁŘÍ
19. - 25. 9. 2016 / Velký sál Besedy

Horákův horácký festival
XIII. ročník divadelního festivalu ochotnických souborů
Horákův horácký festival. Opět se představí především
ochotnické divadelní soubory z Moravských Budějovic
i z okolních obcí, herci dětští i dospělí, hry vážné i komedie.

Zahájení v polovině září 2016 / Zimní stadion M. Budějovice

Městská liga v hokeji
XI. ročník Městské ligy v hokeji. Bruslit se bude
až do konce března 2017. Zimní stadion kromě mužstva
A týmu a žáků HC Moravské Budějovice 2005 využívá
i široká veřejnost. Velmi populární mezi občany města
je veřejné bruslení.

ZAJÍMAVOSTI MĚSTA
Dominantou, dotvářející panorama města,
je kostel sv. Jiljí, původně románský kostel z první poloviny 13. století, který v 17. a 18. století
prošel barokními úpravami. Oltářní obraz sv. Jiljí
namaloval v roce 1851 Ignác Dullinger.

Václav Hudeček a jeho hosté

Turistické informační centrum:
Purcnerova 62
676 02 Moravské Budějovice
Tel: 603 207 511
e-mail: tic@besedamb.cz
Provozní doba (mimo sezónu):
Pondělí – pátek
Polední pauza

09:00 – 16:00
12:00 – 13:00

Provozní doba (v sezóně):
(červen – srpen):
Pondělí - pátek
Polední pauza
Sobota – Neděle

09:00 – 16:00
12:00 – 13:00
10:00 – 14:00

Možnosti ubytování v Moravských
Budějovicích:
Penzion Beny, Hotel STERN, Penzion Venuše,
Penzion NiKi, M-penzion

www.vyletninoviny.cz

ŘÍJEN
14. - 16. 10. 2016 / Pořádá MKS Beseda

Císařské posvícení
Posvícení zahájí posezením s hudbou členové početného
klubu důchodců, následovat bude výstava obcí mikroregionu v zámeckých konírnách, sobotní trhy na náměstí,
nedělní mše svatá v kostele sv. Jiljí a odpolední průvod
městem, který bude zakončen bohatým kulturním
programem.

KONEC ROKU
Konec roku / Pořádá MKS Beseda

Rozsvícení vánočního stromu, zpívání
u jesliček a adventní koncerty,
uspořádané MKS Beseda, zakončí tradiční kulturní akce v
Moravských Budějovicích v roce 2016.

Informace:
Změna programu vyhrazena.
Veškeré informace k programu kulturních akcí
naleznete na: www.besedamb.cz
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Jaroměřice nad Rokytnou
DUBEN
2. 4. 2016 / Náměstí Míru, Špitál, 8:00, 14:00, 15:00

Špitály napoleonských válek
6. 4. 2016 / Špitál, 16:00 / duben - květen 2016

Vernisáž výstavy fotografií J. Prodělala
9. 4. 2016 / Muzeum O. Březiny, 15:00 / duben - říjen 2016

Vernisáž výstavy díla Františka Šindeláře
15. 4. 2016 / KD Ratibořice, 19:00

Koncert Petra Bende a cimbálové
muziky Grajcar
22. 4. 2016 / Špitál, Muzeum O. Březiny, 17:00

Brány památek dokořán

KVĚTEN
Květen - říjen 2016 / Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Výstava „Zámek s vůní benzínu“
29. 5. 2016 / Zámecký park, 14:00

Dětský den - pohádkové odpoledne v parku
Akce v rámci Týdne dětí.
31. 5. a 1. 6. 2016 / Dětské dopravní hřiště, 15:00

Půjčování autíček spojené s dop. výchovou

ČERVEN
Červen 2016 / Špitál

Výstava fotografií Zbyňka Hobzy
2. 6. 2016 / Špitál, 16:00

JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU
BAROKNÍ ŠPITÁL OŽÍVÁ
Špitál s kaplí sv. Kateřiny přestavěl v letech
1671 - 1672 hofmistr Jana Antonína z Questenberka, Jan Kreutz. Špitál existoval ve městě
již před rokem 1382, avšak barokní přestavbou se zcela změnil. Po rozsáhlé rekonstrukci
byl Špitál v roce 2015 otevřen veřejnosti.
Besedy a přednášky
Pro širokou veřejnost se zde pravidelně pořádají tématicky zaměřené přednášky a besedy. Špitál se stal také místem pravidelného
setkávání Klubu seniorů, Klubu přátel historie
či dětí a jejich maminek, které navštěvují
nejrůznější dílničky a tvoření.
Výstavy
V prostorách Špitálu má návštěvník možnost
zhlédnout také zajímavé výstavy. Svoji tvorbu
zde představují jak profesionálové, tak začínající umělci a fotografové. Kromě umění bývají
výstavy také zaměřené na historii Jaroměřic
nad Rokytnou a okolí.
Březen - Výstava fotografií Skupiny fotografů
Jemnicka.
Duben, květen - Výstava fotografií Josefa
Prodělala.
Červen - Výstava fotografií Zbyňka Hobzy.
Červenec, srpen - Výstava historických fotografií
a dokumentů z Jaroměřic nad Rokytnou a okolí.
Září, říjen - Výstava „Jaroměřický strom
aneb bez minulosti není budoucnosti“.
BYLINKOVÁ ZAHRÁDKA
K odpočinku a relaxaci může návštěvník
Špitálu využít bylinkovou zahrádku, do které
je zakomponován vodní prvek a 43 druhů bylinek. Svojí skladbou odpovídají bylinkám, které
bylo možno pěstovat v 17. st.
Návštěvníci Jaroměřic nad Rokytnou mají
možnost využít také turistické informační centrum, které je umístěno přímo v budově Špitálu.
Zájemci mohou navštívit výstavy ve Špitále
i bylinkovou zahrádku zcela zdarma.
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Otevřeno je denně od pondělí do pátku, v měsících červen - září také o sobotách.
www.jaromericenr.cz
STÁTNÍ ZÁMEK JAROMĚŘICE NAD
ROKYTNOU A CHRÁM SV. MARKÉTY
Zámecký barokní areál je dominantou města, kromě budovy zámku zahrnuje kostel
sv. Markéty a zámeckou zahradu, rozkládající
se na obou březích říčky Rokytné. Na trase A
jsou k vidění nejen hraběcí apartmány, ale také
taneční sál, římské lázně či sala terrena. Trasa B
je zařízena ve stylu hostinských společenských
pokojů, kde návštěvníci naleznou také jídelnu
s kuchyní. Trasa C zahrnuje prohlídku barokního interiéru chrámu sv. Markéty.
Návštěvníci jaroměřického zámku mají možnost zavítat také na výstavu „Hračky z půdy“.
Výstava starožitných hraček je volně přístupná,
bez průvodce a nutnosti čekání na prohlídku.
K vidění jsou starožitné panenky včetně jejich
cestovních kufříků a veškerého vybavení na cesty, plyšoví medvědi, kočárky, pokojíčky, stavebnice a mnoho dalšího. Pro letní sezónu 2016
se připravuje výstava „Zámek s vůní benzínu“.
Zámek je otevřen v dubnu a říjnu o víkendech,
od května do září denně mimo pondělí.
www.zamek-jaromerice.cz

KOUPALIŠTĚ JAROMĚŘICE
NAD ROKYTNOU
Areál koupaliště se nachází při výjezdu z Jaroměřic nad Rokytnou směrem na Bohušice.
Koupaliště je otevřeno denně od června
do srpna dle aktuálního počasí.
www.tesma.cz

Dílničky pro děti - Tvoření
s modelovací hmotou FIMO
4. 6. 2016 / Dětské dopravní hřiště, 9:00

Cyklovýlet pro rodiny s dětmi
5. 6. 2016 / Odpočinková zóna, 15:00

Zábavný program pro děti
18. 6. 2016 / Koupaliště, 14:00

Slavnostní otevření koupaliště
18. 6. 2016 / Chrám sv. Markéty, 19:30

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
Areál dopravního hřiště je volně přístupný
veřejnosti, o víkendech si navíc mohou zájemci
zdarma zapůjčit autíčka a motokáry. Otevřeno
je každý všední den od dubna do listopadu,
od května do září také o víkendech.
www.jaromericenr.cz
Kontakty:
Turistické informační centrum - Radnice
Nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Tel.: 568 408 028

Slavnostní galakoncert Gabriely
Beňáčkové a Jakuba Pustiny

ČERVENEC
Červenec - srpen 2016 / Špitál

Výstava historických fotografií
a dokumentů z Jaroměřic n. R. a okolí
Červenec - srpen 2016 / Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Noční prohlídky na zámku
v Jaroměřicích n. R.

SRPEN
6. - 20. 8. 2016 / Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Turistické informační centrum - Špitál
F. V. Míči 726, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Tel.: 775 547 522

Mez. hudební festival Petra Dvorského
14. 8. 2016 / Odpočinková zóna, 10:00

Tradiční posvícení v Jaroměřicích n. R.
14. 8. 2016 / Odpočinková zóna, 18:00

mks@jaromericenr.cz, www.jaromericenr.cz

MUZEUM OTOKARA BŘEZINY
Muzeum Otokara Březiny je nejstarší literární
muzeum na Moravě. Cílem muzea je mapovat život a dílo významného českého básníka
Otokara Březiny. V prvním patře muzea je zachovalý byt básníka s původním nábytkem
a vybavením, obrazy, grafikami a menšími
plastikami, které daroval sochař František
Bílek Otokaru Březinovi ještě za jeho života.
V přízemí muzea se nachází studijní knihovna a expozice o historii muzea a Společnosti
Otokara Březiny. Pro návštěvníky jsou zde
pořádány také pravidelné tematicky zaměřené
výstavy. Pro letní sezónu 2016 je připravena
výstava díla Františka Šindeláře.
Muzeum je otevřeno od dubna do října denně
mimo pondělí.
www.otokarbrezina.cz

www.vyletninoviny.cz

Koncert „Žalman a spol.“

ZÁŘÍ
Září - říjen 2016 / Špitál

Výstava „Jaroměřický strom aneb bez
minulosti není budoucnosti“
10. 9. 2016 / Hřbitov, Muzeum O. B., 10:00, 13:00

Pietní setkání a slavnostní pořad
k 148. výroční narození O. Březiny

LISTOPAD
27. 11. 2016 / Náměstí Míru, 17:00

Rozsvícení vánočního stromu

PROSINEC
11. 12. 2016 / Špitál, 17:00

Vánoční koncert Jakuba Pustiny
Detailní soupis kulturních a společenských akcí naleznete
na www.jaromericenr.cz nebo v tištěné brožuře, která
je zdarma v turistickém informačním centru.
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Hrotovice
TURISTICKÉ ATRAKCE
DUBEN
23. 4. 2016 / Nám. 8. května

Památník rodáka malíře F.B.Zvěřiny
Jarní jarmark
Zaniklá
středověká
ves s tvrzí
Tradiční
jarmark
s mnoha stánky.
Mstěnice, Archeologický výzkum.
Pět barokních soch světců z 18. století
Naučná stezka Hrotovicko
Tvoří uzavřený okruh se 16 zastávkami, dlouhá 5 km
určená především pro pěší turisty a cykloturisty.

REKREAČNÍ MOŽNOSTI
Nové rybníky, Letní rekreace.

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
PRO TURISTY
KVĚTEN
Sport V Hotel Hrotovice
Adresa:
Hrotovice,
8. května
7.
5. 2016
/ Nám. 8.nám.
května
Telefon: 568 860 013

Hrotovická dvacítka

E-mail:
hotel@vstav.cz,
www.hotel-hrotovice.cz
Turistický
pochod.
Nabídka služeb: krytý bazén, sauna, solárium, whirpool,
sqash, tenisové kurty, volejbal, stolní tenis, bowling,
horolezecká stěna.

ČERVEN

11.
6. 2016 / Nádvoří
Základní
školazámku
Hrotovice
Sportovnívhala.
Město
opeře

Koncert
Lenky Ďuricové
Cafourkové
Adresa: Hrotovice,
F.B.Zvěřiny
221 a jejích hostů.
Telefon: 568 860 287

HROTOVICE
Leží 20 km jihovýchodně od
Třebíče na jižním okraji Českomoravské vrchoviny. Město
má katastrální výměru 2 887 ha
a 1 750 obyvatel.
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
má v přízemí otevřené arkády, v zámecké kapli
je zachována fresková výzdoba. V dnešní době
slouží zámek výhradně ke komerčním a bytovým účelům. Nejstarší budovou ve městě
je původně románský kostel svatého Vavřince,
který byl v polovině 14. století goticky přestavěna a ve druhé polovině 17. století upraven
barokně.
V Hrotovicích po dlouhá léta pracuje několik
společenských organizací a sdružení, které
svojí činností přispívají k uspokojování potřeb
nejen svých členů, ale i ostatních občanů
a mládeže.
Rodinám s dětmi se věnuje Mateřské centrum
Andílci, dětem Sbor dobrovolných hasičů,
Moravský rybářský svaz, Rybáři Hrotovice,
Klub leteckých modelářů, T.J Sokol Hrotovice
s oddíly fotbalu, volejbalu, stolního tenisu, cvičení žen a žákyň. Aktivní činnost rovněž vyvíjí
Sdružení zdravotně postižených hrotovického
mikroregionu, Český zahrádkářský svaz, Český svaz včelařů a Myslivecké sdružení.
K neodmyslitelným akcím v životě Hrotovic a jejich občanů trvale patří Tříkrálové
koupání otužilců, tradiční jarmarky, srpnová

hrotovická pouť, hudební slavnosti, koncerty,
divadelní představení, sportovní akce, setkání
seniorů, setkání s Mikulášem, adventní koncerty, přednášky a další akce, organizované
převážně městem. V roce 2012 byla založena
nová tradice - přehlídka dětských tanečních
souborů s názvem „Hrotovicko tančí“. Koná
se každoročně na začátku září ve sportovním
areálu města a organizačně ji zajišťuje město
Hrotovice za pořadatelství Dobrovolného
sdružení regionu Hrotovicka. Všechny akce
jsou zveřejňovány na webových stránkách
města v Kalendáři akcí a jste srdečně zváni
k účasti. Zastupitelstvo města každoročně
investuje nemalé finanční prostředky do
rozvoje infrastruktury a zlepšení životního
prostředí ve městě. V roce 2012 byla zahájena
a také dokončena stavba domu Chráněného
bydlení na místě bývalých hospodářských
budov zemědělského družstva, které byly jako
brownfield odstraněny. Komín z původního
lihovaru byl opraven a bude zachován jako
zajímavá dominanta středu obce, kterou každoročně oživují hnízdící čápi. Byla vybudována technická infrastruktura pro výstavbu 16
rodinných domů v Lokalitě Šajby, 19 rodinných domů v lokalitě Ke Kapličce, 4
domy v lokalitě U Obory a 6 domů
v ulici Akademika Práta. V současné době jsou již všechna stavební
místa prodána. V roce 2014 byla
dokončena úprava prostranství za
hrotovickým zámkem. Dosud nevábné prostředí změnilo svůj vzhled
dlážděným chodníkem, novým
osvětlením a nově vysázenou aleji
habrů, javorů a keřů. Finanční prostředky jsou také každoročně investovány do výměny střešní krytiny
na zámku, která probíhá v etapách

z důvodu značné finanční náročnosti. V loňském roce byla zahájeno postupné restaurování šesti
barokních soch světců. Za účasti
herce Pavla Nečase a za finanční podpory Vinařství Adámek
z městyse Višňové byla slavnostně odhalena zrestaurovaná socha
sv. Jana Nepomuckého, v letošním roce čeká na svůj nový
kabát socha sv. Františka z Pauly,
která stojí u kostela sv. Vavřince.
Do provozu byly uvedeny tři
nové přechody ve středu města, které přispějí
k vyšší bezpečnosti chodců, zejména dětí.
Nacházejí se v blízkosti základní a základní
umělecké školy, které prošly spolu s budovou mateřské školy v předcházejících letech
stavebními úpravami – zateplením spolu s výměnou oken a střešní krytiny. Nových oken
a střechy se dočkala také hasičská zbrojnice
a velkou rekonstrukcí prošla budova, ve které
sídlí Mateřské centrum Andílci. Značná péče
je věnována zlepšování životního prostředí
a to zejména výsadbou nové zelně a údržbě
té stávající. Do péče o životní prostředí jsou
zapojeni také samotní občané a to formou
každoročně vyhlašované soutěže „Rozkvetlá
ulice“ o nejupravenější předzahrádku a dům.
V roce 2014 slavily Hrotovice v průběhu celého roku různými společenskými akcemi 20 let
od získání statutu města. Při této příležitosti
město také vydalo publikaci o Hrotovicích,
kterou zpracoval hrotovický občan PhDr.
Jan Sucharda. Poutavě prezentuje historické
období i nedávný a současný život. Záměrem
vydání této knihy bylo zvýšit zájem o místo,
které je naším domovem a které se snaží být
„dobrou adresou“ pro všechny.
Srdečně Vás zveme do Hrotovic

www.vyletninoviny.cz

SRPEN

E-mail: zs-hr otovice@volny.cz, www.zshrotovice.cz
Nabídka služeb: fitness centrum, volejbal, sálová kopaná,
12.
8. 2016
/ Hrotovice
tenis,
aerobik

Hrotovická
pouť
Sportovní areál města
- dvě travnatá fotbalová hřiště
Ohňostroj.
Pouťová
zábava
skupinou BAGR.
včetně zázemí
– tel. 568
838se530.
13.
8. 2016
/ Hrotovice
Nové
rybníky
Hrotovice
Výstava
přírodní květin
koupaliště.
Výstava medvídků a panenek
Značená cyklostezka Jihlava - Český Těšín.
Výstava okrasného ptactva

UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ
Pouťový jarmark
Vystoupení jarmareční hudby TŘEHUSK

Sport
hotel
Hrotovice
HasičskáV
soutěž
mužů
a žen v požárním útoku
Nám.
8. května
tel.č. 568 860 0133
O pohár
města 219,
Hrotovice

Hotel
Florián, Hrotovice
Koncert FRANTIŠEK NEDVĚD a TIE BREAK

Brněnská 190, tel. č. 568 860 325, www.penzionuflorianu.cz
Pouťová zábava s DUO BANDEM A VERONIKOU

Jídelna ZD Hrotovice - KLAS

14.
8. 2016
/ Hrotovice
Nám.
8. května
623, (pouze stravování)
Tradiční pouťové zavádění s HORANKOU
Pizzerie
ROMPA
Pouťová pohádka pro děti SNĚHURKA
Hrotovice, na
Domky
207,
www.pizzeriehrotovice.wz.cz
Projížďky
koních
pro
děti
Pouťová veselice s TÚFARANKOU

ČERPACÍ
STANICE
20. 8. 2016 / Nám. 8. května

Hrotovický
aneb jízda
EURO OIL, koločas
Hrotovice, Jihlavská
617
Provozní
doba: POvozidel
– NE 6:00do
– 18.00
hodin
historických
vrchu
Vítáni jsou majitelé
vozidel
staršíchHrotovice
30 let na jakýkoliv
Čerpací
stanice
AMT
pohon.
Od 8:00 hodin
proběhne
registrace
Areál Kooperace,
Hrotovice,
Milačka
603s výstavou vozidel
aProvozní
doprovodným
od 13:00
hodin
pak bude
doba:programem,
PO – PA 7:00
– 16:00
hodin
následovat jízda do vrchu pro soutěživé.

AUTOOPRAVNY
ZÁŘÍ, ŘÍJEN

Vipatrans s.r.o., Hrotovice, Hladov 76
17. 9. 2016 / Hrotovice
Autoopravna Petr Hájek, Hrotovice, Sokolská 550
Hrotovicko tančí
Autoopravna
Hadraba,
Sokolská 557
Přehlídka tanečníchLubomír
souborů, host
SLZA.

PNEUSERVIS
1. 10. 2016 / Hrotovice

Běh městem Hrotovice
Pojďme
si všichni
zaběhat.Hladík,
Závod ulicemi
města.
Pneuservis
Miloš
Hrotovice,
1. máje 285

CYKLOSERVIS
Pavel Jarý, sídlo nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice
tel. 603 922 642, Provozní doba: PO – PÁ 9:00 – 12:00
hodin, 13:00 – 17:00

POŠTA
Hrotovice, Brněnská 188, tel.č. 568 860 220
Provozní doba: PO – PA 8:00 -11:00, 13:00 – 17:00 hodin

BANKOVNÍ SLUŽBY
Česká spořitelna, a.s.
LISTOPAD
pobočka Hrotovice, nám. 8. května 1
19. 11. 2016 / Nám. 8. května

Bankomat České spořitelny, a.s.
Podzimní
Nám. 8. května jarmark
1 – nepřetržitý provoz
Tradiční jarmark na nám. s mnoha stánky.

LÉKAŘI
PROSINEC
Ve městě působí dva praktiční lékaři, dětská lékařka,
27.
11. - 18. 12.
2016lékař
/ Kostel
sv. Vavřince,
Společenský
sál ZUŠ
gynekolog,
zubní
a svoje
služby nabízí
také lékárna.

Adventní koncerty
Každou adventní neděli v 17:00 hodin zní adventní hudba.

Další
Další informace
informace na
na www.hrotovice.cz
www.hrotovice.cz
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Hotel Zámek Valeč vás zve na kulturní
i společenský program po celý rok
Reprezentativní prostory Hotelu Zámek Valeč nabízejí širokou škálu využití pro mnoho rozmanitých
aktivit. Vybrat si můžete z relaxačních a romantických pobytů přímo v zámku nebo v moderně vybavených pokojích, vždy s možností využití wellness
a beauty centra. Širokou nabídkou netradičních prostor disponuje zámek také pro vaše školení, firemní
akce s možností doprovodného programu například
v podobě komentované prohlídky zámku. Zámek
poskytuje zázemí pro soukromé oslavy, svatby a
hostiny a v neposlední řadě také bohatý kulturní
a společenský program pro veřejnost po celý rok.

Hotel Zámek Valeč pro Vás připravuje pravidelně již
takřka tradiční akce. V lednu je místem konání několika
významných plesů. Plesovou sezonu zahajuje největší
Ples lovu a hojnosti, následuje stylový Ples první republiky, Sportovní ples a Ples pilotů.
Jaro patří oslavám svátku sv. Valentýna, velikonočním
oslavám v podobě speciálních menu a Ochutnávce
vína spojené s cimbálovou muzikou Jožky Šmukaře.
Nejvýznamnější událostí kulturního roku na zámku ve
Valči jsou bez pochyby Zámecké slavnosti, které jsou
letos oslavou třetího výročí znovuotevření zámku. Čeká
vás bohatý program v průběhu celého dne, na své si
přijdou všechny generace.

Léto na zámku je doplněno koncerty v rámci Mezinárodního festivalu Petra Dvorského a hudebními
večery, které pokračují i na podzim. Následovat bude
Halloween s rukodělnými dílničkami, Svatomartinské hody za doprovodu cimbálové muziky a tradiční
vánoční trhy s rozsvícením stromečku a vystoupením
dětí a rok 2016 uzavřeme oslavou Silvestra.

Hotel Zámek Valeč, Valeč 1, 675 53
+420 724 400 497 / hotel-valec@vstav.cz
www.hotel-valec.cz

Sport-V-Hotel Hrotovice
a nabídka sportovního vyžití a atraktivit
Příznivci sportu jistě znají Sport-V-Hotel v Hrotovicích,
který poskytuje prostory pro pořádání kongresových, firemních i sportovních akcí, společenských
a rodinných oslav. Nabízí širokou škálu sportovních
a relaxačních aktivit přímo v areálu. Zajišťuje teambuildingové či outdoorové aktivity, masáže a další služby.
V průběhu roku pro Vás taktéž připravuje pravidelné
sportovní lekce, ale i speciální nabídky sportovních
a dalších pobytů.
Hotel nabízí moderně zařízené pokoje, některé disponují balkony. V ceně ubytování je zahrnuta snídaně
formou švédských stolů a vstup do hotelového bazénu. Prostory umožňují uspořádání kongresů a školení
v sálech a saloncích s různou kapacitou.

14 /

V hotelů taktéž můžete využít sportovní halu s dvěma
tenisovými kurty, lezeckou stěnu, lanovou dráhu,
laserovou střelnici, lukostřelbu, squash, bowling,
bazén, saunu, whirlpool nebo solárium. Hotel je také
vhodný k teambuildingovým aktivitám, adrenalinovým a týmovým hrám. Občerstvení zajišťuje hotelová
restaurace s kapacitou 220 místa, která je také vhodná
k pořádání společenských večerů a tanečních zábav.
V průběhu roku jsou vám k dispozici hudební večery,
dále pak pravidelné skupinové sportovní aktivity, jako
jsou například aquaerobik, spinning a jóga.

www.vyletninoviny.cz

Navštívit můžete hotel v rámci sezónních pobytů nebo
sportovních dnů, které jsou mnohdy spojené například
s lekcemi pilates, tanečními lekcemi nebo s kalanetikou. Sledujte aktuality na webových stránkách
Sport-V-Hotelu v Hrotovicích a přijeďte nás navštívit.

Sport-V-Hotel Hrotovice
Náměstí 8. května 219, 675 55
+420 606 070 565 / hotel-hrotovice@vstav.cz
www.hotel-hrotovice.cz
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Začala jsem
kvůli sobě,
teď běhám
i pro ostatní
S mobilní aplikací
od Nadace ČEZ
pomáháte každým pohybem.
Ať už s telefonem běháte, jezdíte na kole
nebo chodíte na procházky, každá aktivita
znamená body pro vámi vybraný projekt,
který Nadace ČEZ ﬁnančně podpoří.
Stáhněte si aplikaci
zdarma do telefonu.

www.pomahejpohybem.cz

Infocentrum JE Dukovany

Infocentrum VE Dalešice

září – červen
denně od 9.00 do 16.00 hod.

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

červenec – srpen
denně od 9.00 do 17.00 hod.

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

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

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

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

červenec – srpen
denně 9.00–16.00 hod. (přítomna stálá služba)
Exkurze typ „A“ nad 12 let věku – exkurze v Infocentru včetně
prohlídky provozu – začátky prohlídek 9.00 | 11.30 |13.30
Exkurze typ „B“ také pro mladší 12 let – exkurze v Infocentru
bez prohlídky provozu – začátky prohlídek 9.00 | 10.00
Exkurze typu „A“, „B“ nutno objednat min. 8 osob
(max. 48 osob) telefonicky na 561 105 519
V návaznosti na bezpečností předpisy je celoročně povolen vstup
do provozu elektrárny pouze návštěvníkům starším 12 let věku.
Je-li ve skupině osoba mladší 12 let, platí omezení vstupu do provozu
pro celou skupinu! Exkurze do provozu bude umožněna pouze zájemcům
v pevné uzavřené obuvi bez podpatku a ve vhodném oděvu (za nevhodné
se považují dlouhé sukně či šaty omezující chůzi po strmém schodišti).

JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY
SKUPINA ČEZ

Všechny exkurze jsou zdarma!

www.vyletninoviny.cz
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Dukovany

Pivovarský kulturní rok 2016
ČERVENEC

LEDEN
23. 1.
30. 1.

VIII. Pivovarský ples
Pivovarské zabijačkové hody

Sváteční večeře se snoubením vín
Pivovarský rapid šach

Rybí hody
Velikonoční tvoření + den otevřených dveří

Turnaj v prší
Řízkobraní

KVĚTEN
15. 5.
21. 5.

Zdravý den v pivovaru
Koloběh

3. 9.
9. 9.

IT Champions - závody horských kol
Hrabalovská noc

14.–16. 10.

Steakové hody

LISTOPAD
11.–13. 11.
25.–27. 11.
20. 11.

Svatomartinské hody
Zvěřinové hody
Adventní tvoření + vánoční trhy

PROSINEC

ČERVEN
24. 6.
25. 6.

MHF Petra Dvorského
Radka Fišarová

ŘÍJEN

DUBEN
17. 4.
23. 4.

12. 8.

ZÁŘÍ

BŘEZEN
4.–6. 3.
20. 3.

Trampský večer
Den netradičních her

SRPEN

ÚNOR
13. 2.
27. 2.

22. 7.
31. 7 .

Postřižinské slavnosti - Petr Bende
Postřižinské slavnosti - rodinný den
Jaroslav Uhlíř, Réva, deskové hry

17. 12.

Zakončení pivovarského roku

LEDEN 2017
21. 1.

+420 568 860 942 | rezervace@pivovar-dalesice.cz
www.pivovar-dalesice.cz | fb.me/pivovardalesice

IX. Pivovarský ples

DUBEN

DUKOVANY – OBEC, KDE TO ŽIJE

SDH Dukovany / Brontosaurus
Obec + MŠ a ZŠ / Čistá Vysočina

V této malebné a klidné vesnici stojí za zhlédnutí kaple Nejsvětější trojice z roku 1689 a také
původně raně gotický kostel sv. Václava, který
je dominantou obce. V kostele jsou zrestaurovány zbytky bohaté freskové výzdoby ze 13. století.
V obci se nachází zámek, který byl v roce 1790
přestavěn na pozdně barokní s klasicistními
prvky. Dva velké zámecké sály jsou zdobeny
freskami významného moravského pozdně barokního malíře Josefa Winterhaldera. V současné
době je zámek zrekonstruován a je zde výborná
restaurace a pivnice. Součástí zámeckého areálu
je rozsáhlý anglický park s desítkami druhy
dřevin, který rozhodně stojí za vidění.

30. 4. 2016 / SDH Dukovany / Pálení čarodějnic

KVĚTEN
14. 5. 2016 / Obec Dukovany / Cestičky kolem Dukovan
21. - 22. 5. 2016 / Obec Dukovany / Krojovaná pouť
28. 5. 2016 / Obec Dukovany, Obec Rouchovany, ČEZ, a.s.
JE Dukovany / Setkání rodáků

ČERVEN
4. 6. 2016 / Společenství přátel Louček / Dukovanská šupina
18. 6. 2016 / SFK Dukovany 2001 / Memoriál Michala Makovce

ČERVENEC, SRPEN
6. 7. - 24. 8. 2016 / Obec Dukovany / Dukovanský
filmový festival
SDH Dukovany / Letní dětský tábor
26. 8. 2016 / SFK Dukovany 2001 / Rozloučení s prázdninami

ZÁŘÍ

Nový sportovní areál u fotbalového hřiště
nabízí možnost zahrát si squash a využít fitness.
Squash - rezervace na tel. 724 697 331
cena 170 Kč/hodina.
Fitness - Po - Pá 17:30 - 20:30
So - Ne 17:00 - 19:00, 30 Kč/vstup
Podívejte se na:
www.obecdukovany.cz, www.zamekdukovany.cz

24. - 25. 9. 2016 / ZO Českého svazu chovatelů / Chovatelská výstava

LISTOPAD
12. 11. 2016 / Obec Dukovany, SFK Dukovany, Zámek Dukovany / VI. zabijačkové hody a II. dukovanský košt pálenek
27. 11. 2016 / Obec Dukovany / Rozsvícení vánočního stromu

PROSINEC
5. 12. 2016 / Obec Dukovany / Mikulášská nadílka
10. 12. 2016 / SFK Dukovany / Vánoční zájezd
18. 12. 2016 / Obec Dukovany / Vánoční koncert

Zmna programu vyhrazena.

Stylová restaurace v nově
zrekonstruovaných prostorách
Zámku Dukovany z konce
18. století.
Kvalitní gastronomie v rodinném
prostředí. Najdete u nás útulné
salonky, zemitou pivnici
i reprezentativní prostory pro
svatby či rodinné oslavy.

tel.: +420 739 220 156
info@zamekdukovany.cz
Dukovany 1, 675 56, Dukovany
www.zamekdukovany.cz
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Rouchovany
BŘEZEN
12. 3. 2016 / Smrtolka / Vítání jara
12. 3. 2016 / Stuhleck – Rakousko / Lyžařský zájezd /
Loutkové divadlo

DUBEN
23. 4. 2016 / Dálkový pochod Rouchovanská ,,25“
30. 4. 2016 / Penzion Lihovar / Pálení čarodějnic

KVĚTEN
28. 5. 2016 / Heřmanice, Skryje a Lipňany / Předpokládané setkání rodáků obcí

ČERVEN
4. 6. 2016 / Dětský den + Dětské rybářské závody na Luži
10. 6. 2016 / Noc kostelů
11. 6. 2016 / Penzion Lihovar / Taneční zábava – Kabát Revival
24. - 25. 6. 2016 / 530. výročí přidělení práv městečka
Rouchovanům

ČERVENEC
2. 7. 2016 / Penzion Lihovar / Taneční zábava – Bagr

ROUCHOVANY
Obec Rouchovany tvoří Rouchovany a Šemíkovice s počtem více než jedenáct set obyvatel.
Leží v jihovýchodní části okresu Třebíč v Jevišovické pahorkatině, na hranici okresů Znojmo
a Třebíč. Rouchovany mají na svém katastru
polovinu Jaderné elektrárny Dukovany.

je původně románský kostel ,, Nanebevzetí
Pany Marie“. Vedle stojící fara byla v roce
1802 postavena na místě původní fary, která
byla jednou z nejstarších na Moravě. Kvartet historických památek doplňuje obecní
věž vysoká 28 metrů, která dříve sloužila k
úschově a prodeji soli a nyní jsou zde zavěšeny
tři zvony.

První písemná zmínka pochází 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
rozsáhlých stavebních akcí. Nejstarší historickou a také církevní památkou ze 13. století

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. Celoročně lze využít
sportovní halu, hřiště s umělým povrchem

9. 7. 2016 / Klémova krčma / Na pivíčko – country zábava
12. - 17. 7. 2016 / Na náměstí / Kinematograf bratří Čadíků
16. 7. 2016 / Šemíkovice / Motosešlost

SRPEN
6. 8. 2016 / Miss koupaliště Rouchovany

Obec žije také velmi bohatým kulturním životem a tímto Vás srdečně zveme na letošní akce.

21. 8. 2016 / Rouchovanská pouť

ZÁŘÍ
24. - 25. 9. 2016 / Tradiční krojované hody

ŘÍJEN
KONTAKTY:
Kemp Rouchovany - rybník Stejskal
Telefon: 568 865 238 (Pouze v sezóně)
www.rouchovany.cz/kemp
Informační centrum SÚRAO
– Obecní knihovna
Rouchovany 35, Tel.: 606 037 224

Více na: www.rouchovany.cz

19. 10. 2016 / Drakiáda

LISTOPAD
26. 11. 2016 / Zahájení adventu s tradičním Řemeslným
jarmarkem

PROSINEC
15. 12. 2016 / Vánoční posezení s důchodci v kinokavárně
24. 12. 2016 / Půlnoční mše svatá v kostele Nanebevzetí
Panny Marie
31. 12. 2016 / Půlnoční přípitek s ohňostrojem na návsi

Okříšky

Moravský Krumlov
Malebné šestitisícové městečko leží v kotlině
krumlovských slepencových skal, v meandru
řeky Rokytné.
První nesporná písemná zmínka o existenci
města pochází z roku 1289.
Původní středověký hrad byl v 16. století
za pánů z Lipé přestavěn na rozsáhlé renesanční sídlo - zámek s přilehlým parkem patří
k nejvýznamnějším památkám ve městě.
Od roku 2014 jsou opravené části zámku
včetně Rytířského sálu a kaple zpřístupněny
pro veřejnost v rámci výstavního projektu
ZÁMEK ŽIJE! V roce 2015 zde byla ve spolupráci s Museem Kampa otevřena stálá expozice
- Význačná díla ze sbírky Jana a Medy Mládkových.
Z dalších pamětihodností se připomíná nejstarší
zachovaná stavba na náměstí, tzv. Knížecí dům
ze 13. století s galerií, muzeem, řadou obchůdků
a služeb. Významné sakrální stavby představují
kostel Všech svatých, kostel sv. Bartoloměje s bývalým klášterem, v současnosti sídlem městského
úřadu. Výraznou dominantu města tvoří barokní
kaple sv. Floriána, patrona města, vystavěná koncem 17. století na kopci nad městem. V blízkosti
zámeckého parku se nachází židovský hřbitov
jako připomínka židovské komunity ve městě.
Moravský Krumlov přitahuje rozmanitostí
krajiny kolem řeky Rokytné a Národní přírodní
rezervací „Krumlovsko-rokytenské slepence“,
kterou prochází naučná stezka s informačními
tabulemi o historii města a přírodě. Přívětivé okolí tak přímo vybízí k aktivitám nordic
walking, cyklistice. V letní sezóně lze navštívit
areál koupaliště a po celý rok discgolfové hřiště
v zámeckém parku.

a místní sokolovně je v provozu fitness. Rouchovany patří mezi málo obcí na Vysočině,
které každoročně drží tradiční krojované hody
a zájem mladých lidí je stále velký.

BŘEZEN
26. 3. 2016 / Velikonoční jarmark s kult. progr. na zámku
23. 4. 2016 / Pálení čarodějnic na fotbalovém stadionu
30. 4. 2016 / Memoriál Štěpána Maruše na fot. stadionu
30. 4. 2016 / Stavění máje v centru Okříšek

KVĚTEN
21. 5. 2016 / Turistický pochod na Jalovec

DUBEN

21. 5. 2016 / Okříšský folklorní festiválek v sokolovně

8. - 9. 4. 2016 / Kinosál / Bezgestfest / Divadelní festival

KVĚTEN

OKŘÍŠKY – MĚSTYS, KDE TO ŽIJE!

8. 5. 2016 / Kaple sv. Floriána / Floriánská pouť
21. 5. 2016 / Zámecký park / VII. rockový festival Vrabčák
28. 5. 2016 / Zámek / Setkání pěveckých sborů

ČERVEN
11. 6. 2016 / Zámecké nádvoří / Pivní slavnosti
23. a 28. 6. 2016 / Zámek / Mezinárodní hudební festival
CONCENTUS MORAVIAE / Koncerty

ČERVENEC
9. 7. 2016 / Areál Vrabčí hájek / Tradiční rybářský
karneval

SRPEN

Městys na úpatí Českomoravské vrchoviny
je významnou železniční křižovatkou. Okříšské
nádraží se nabízí jako startovní nebo cílový
bod turistických a cykloturistických putování.
V Okříškách najdete občerstvení v několika
restauracích, síť obchodů a služeb, sportoviště
a dětská hřiště. Z památek je zde zrekonstruovaný
zámek s unikátními renesančními sgrafity (motiv
mořských panen) a kostel Jména Panny Marie.

28. 5. 2016 / Nohejbalový turnaj na koupališti
29. 5. 2016 / Dětský den za hasičskou zbrojnicí

ČERVEN
4. 6. 2016 / Orient a Afrika večírek pro ženy v has. zbroj.
12. 6. 2016 / Kácení máje v centru Okříšek
18. 6. 2016 / Cyklistická vyjížďka po obcích Podhorácka
25. 6. 2016 / Letní zábava na fotbalovém stadionu

ČERVENEC
16. 7. 2016 / Nohejbalový turnaj za sokolovnou
24. 7. 2016 / Triatlonová štafeta Železný tým

SRPEN
29. 7. - 4. 8. 2016 / Letní kino na fotbalovém stadionu

5. - 6. 8. 2016 / Areál Vrabčí hájek / VI. Djembe marathon / Africká hudba

ZÁŘÍ
31. 8. - 4. 9. 2016 / Obce regionu a Třebíčska / Malý
festival Loutky
17. 9. 2016 / Zámecké nádvoří / Krumlovské burčákobraní

PROSINEC
3. 12. 2016 / Nám. T.G.Masaryka / XI. Pohádkové
Vánoce
KONTAKTY:
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
e-mail: meks@meksmk.cz
Více informací na www.meksmk.cz

Okříšky jsou především místem s bohatým
kulturním životem, celý rok se zde konají desítky kulturních, a sportovních akcí. Namátkou
jmenujme velké zámecké jarmarky s kulturním
programem, přejezd rybníka Pilný po Okříšské
lávce nebo populární letní kino. Vše, co vás
o Okříškách zajímá, najdete na webových
stránkách www.okrisky.cz, vyhodnocených 2x
jako nejlepší v České republice ve své kategorii.

13. 8. 2016 / Okříšská lávka na rybníku Pilný
20. 8. 2016 / Okříšský železný hasič za has. zbrojnicí

ZÁŘÍ
11. 9. 2016 / Pouťový jarmark s kult. progr. na zámku

ŘÍJEN
1. 10. 2016 / Bramborobraní na koupališti

LISTOPAD
11. - 13. 11. 2016 / Přehlídka mladých talentů Sedmikvítek v sokolovně
19. 11. 2016 / RockFest Okříšky v sokolovně

Těšíme se na setkání na některé z našich akcí!
Celý rok probíhá sportovní víceboj Okříšský univerzál
– termíny a pravidla najdete na:
http://www.okrisky.cz/okrissky-univerzal/ds-21179/p1=84261.

www.vyletninoviny.cz

27. 11. 2016 / Adventní jarmark na zámku a rozsvícení
vánočního stromu

PROSINEC
5. 12. 2016 / Setkání Mikulášů pod vánočním stromem
25. 12. 2016 / Štěpánská zábava v sokolovně
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Náměšť nad Oslavou
BŘEZEN
12. 3. 2016 / Sokolovna
Ples Domov bez zámku
14. – 17. 3. 2016 / Sokolovna
Jarní bazar
Český svaz žen.

DUBEN
2. 4. 2016 / Tělocvična ZŠ Husova
Florbalový turnaj – Dětský domov Náměšť nad Oslavou
10. 4. 2016 / Sokolovna, 15:00
Divadlo Maléhry – Sněhová královna
Divadelní představení (nejen) pro děti.
16. 4. 2016 / Start u kostela sv. Jana Křtitele
Pochod Od křížku ke křížku
19. 4. 2016 / Masarykovo náměstí
Vynášení zimy a vítání jara
23. - 26. 4. 2016 / Státní zámek
Chovatelská přehlídka trofejí
24. 4. 2016 / Stará radnice
Koncert studentů klavírního oddělení JAMU
30. 4. 2016 / Areál u sokolovny
Slet čarodějnic

KVĚTEN
7. – 8. 5. 2016 / Start u kamenného mostu
Zámecký vrch MANN FILTER 2016
Mezinárodních závodů soudobých a historických automobilů do vrchu.

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Malebné město Náměšť nad Oslavou
se rozkládá po obou březích řeky Oslavy,
na spojnici mezi Brnem a Třebíčí. Dobré
komunikační spojení zajišťuje mimo jiné
rychlíková zastávka železniční trati a dálnice
D1 Praha – Brno je vzdálena 11 km.
Náměšť nad Oslavou vznikla jako původní
trhová osada u brodu přes řeku Oslavu. Obyvatelé pod knížecím hradem byli svobodnými
lidmi podřízeni pouze zeměpánu. Teprve
v roce 1335 jsou doloženi jako vlastníci
náměšťského hradu a panství páni z Lomnice.
Tehdy se Náměšť stala poddanským městečkem spravovaným vrchností. Od nepaměti
měla Náměšť právo dvou výročních trhů
a řadu dalších privilegií.
Nejvýznamnějšími vlastníky v době předbělohorské byli Žerotínové, za kterých došlo
k hospodářskému a kulturnímu rozvoji
obce. Další významný rod, který podstatně
ovlivnil vývoj města, byli Haugwitzové, kteří
se stali majiteli panství v roce 1752. V roce
1850 se stala Náměšť sídlem soudního okresu
a v roce 1923 byla povýšena na město.
Náměšť nad Oslavou je od roku 2003 sídlem
správního úřadu III. stupně, který spravuje
jeden z 15 územních celků, ze kterých je kraj
Vysočina sestaven, a v současné době má
5300 obyvatel. Nedaleko od města se nachází
strategické vojenské letiště, které nese stejný
název.
Historickými dominantami města jsou
renesanční zámek, který je Národní kulturní
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památkou, 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. Dalšími významnými historickými
památkami města jsou Kostel sv. Jana Křtitele,
barokní špitálek sv. Anny s kaplí a Hrobka
Haugwitzů, posledních majitelů náměšťského
panství.
Turisty velmi vyhledávaná je Divoká Oslava,
část řeky s téměř nedotčenou přírodou pod
městem, která je součástí Přírodní rezervace
Okolí Oslavy a Chvojnice.
Lákavé turistické cíle jsou také park a obora,
které bezprostředně dotvářejí panorama
zámku. Na oboru volně navazuje ohrazený
lesopark Schönwald se stejnojmenným letním
zámečkem. Krajinný celek, dotýkající se i obcí
Jinošova a Kralic nad Oslavou, s ohledem
na svůj mimořádný význam v rámci celé
republiky, byl vyhlášen ministerstvem kultury
Krajinnou památkovou zónou Náměšťsko.
Okolí Náměště je protkáno řadou cyklotras, z nichž nejzajímavější je Mlynářská
stezka vedoucí z Nového Města na Moravě
do Rakouska, a kromě toho nabízí i spoustu
možností k výletům, jako
je např. Dalešická přehrada, Rozhledna Ocmanice, Hadcová step

u Mohelna, Památník a muzeum kralické
tiskárny, Rozhledna Babylon, Vlčí kopec.
V prostorách Staré radnice na Masarykově náměstí se nachází Městské muzeum,
Galerie a Informační centrum. V muzeu
jsou otevřeny dvě stálé expozice – Atelier
náměšťského fotografa Ondřeje Knolla a Papírníkova tiskárna. Návštěvníci si zde mohou
prohlédnout staré fotografické a tiskařské
stroje z počátku minulého století, fotografie
za staré Náměště i okolí. V Galerii se konají
krátkodobé výstavy různých žánrů. V bezprostřední blízkosti zámku se nachází Galerie
12, kde se pořádají autorské výstavy českých
i zahraničních umělců.

13. 5. 2016 / Zámecká knihovna
Koncert projektu Kids for Kids

Mezinárodně ceněnou a vyhledávanou akcí
jsou Folkové
prázdniny,
festival
hudby, tvůrčích dílen,
workshopů
a seminářů,
který se koná každoročně poslední týden
v červenci. Festival vážné hudby Concentus
Moravie a zářijový Zámecký koncert navazují
na bohatou tradici zámeckých koncertů z minulých století. Každý rok jeden víkend v září
ožívá náměšťský zámek historickými
postavami a scénkami. Trampové

28. 5. 2016 / Start u sokolovny
Turistický pochod Nejen Praha – Prčice také Náměšť
– Čučice

www.vyletninoviny.cz

14. 5. 2016 / Start v Náměti u kostela
Cykloturistický den NA-BU-KO
16. – 20. 5. 2016 / ZUŠ
Týden otevřených dveří ZUŠ
21. 5. 2016 / Zámecká jízdárna, 18:00
XLVI. Náměšťská placka
Soutěž amatérských trampských skupin.
21. 5. 2016 / Jinošov
Jinošovské studánky
22. 5. 2016 / Sokolovna
Ochotnické divadlo: Limonádový Joe - DOS Budišov
23. 5. – 2. 6. 2016 / Výstavní síň Staré radnice
Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru ZUŠ
27. 5. 2016 / Zámecká jízdárna, 19:00
Koncert: Kamil Střihavka + Leaders

29. 5. 2016 / Zámecká knihovna
Absolventský koncert žáků hudebního oboru
31. 5. 2016 / Zámecký park
Pěnkavův dvůr

ČERVEN
3. 6. 2016 / Zámecká knihovna
Concentus Moraviae
4. 6. 2016 / Areál u sokolovny
Junior Day

navštěvují Náměšťskou placku, květnovou
soutěž amatérských trampských skupin. Nejvýznamnější sportovní akcí ve městě je každoročně pořádaný Zámecký vrch – mistrovství
ČR v jízdě současných i historických automobilů do vrchu a Regionální olympiáda dětí
a mládeže pořádaná jednou za tři
roky.

VÝLETNÍ NOVINY REGIONU TŘEBÍČSKA
4. – 5. 6. 2016 / Zámecký park
Speciální výstava chrtů v zámeckém parku
6. – 12. 6. 2016 / Výstavní síň Stará radnice
Výstava ZŠ Husova
10. 6. 2016 / Kostel sv. J. Křtitele, zámecká kaple
Noc kostelů
11. 6. 2016 / Sokolovna
Závěrečný koncert tanečního oboru ZUŠ
14. 6. 2016 / Zámecká knihovna
Concentus Moraviae
16. 6. 2016 / Sokolovna
Taneční akademie ZUŠ
17. 6. 2016 / Sokolovna
Hudební akademie ZUŠ
19. 6. 2016 / Zámecký park, 14:00
Cesta pohádkovým lesem
23. – 25. 6. 2016 / Farní zahrada, Kostel Sv. J. Křtitele
Festival křesťanské kultury Náměšťfest
24. 6. 2016 / Start u sokolovny
Náměšťský bloudil
Orientační bodovací závod dvojic.
26. 6. 2016 / Farní zahrada, kostel sv. Jana Křtitele
Farní den
II. polovina června / Zámecký park
Výstava Setkání 7
Mezinárodní setkání a výstava plastik v zámeckém parku.

ČERVENEC
8. – 9. 7. 2016 / Státní zámek, trasa A
Večerní prohlídky zámku – Exulis
9. – 11. 7. 2016 / Masarykovo náměstí
Kinematograf Bratří Čadíků
23. – 24. 7. 2016 / Sokolovna
Anenská pouť
23. – 30. 7. 2016 / Zámecký areál
31. ročník festivalu Folkové prázdniny
Večerní koncerty v zámeckém parku, výstavy, dílny,
semináře, workshopy a mnoho dalšího.
23. – 30. 7. 2016 / Kavec u zámecké jízdárny
Výstava fotografií: Ohlédnutí za Folkovými
prázdninami 2015

SRPEN
4. – 15. 8. 2016 / Státní zámek
Moravian Master Class
(14. 8. – Závěrečný koncert).

INFORMAČNÍ CENTRUM

12. – 13. 8. 2016 / Státní zámek
Večerní prohlídky zámku – Exulis

Otevírací doba
1. května - 30. září
PO - PÁ
07:30 - 11:30, 12:00 - 16:00 hodin
SO - NE
09:00 - 11:30, 12:30 - 16:00 hodin

13. 8. 2016 / Start na Masarykově nám.
AVG Náměšťský cyklomaraton
27. 8. 2016 / Louka pod Penny Marketem
Loučení s prázdninami
Soutěže a hry pro děti.

1. října - 30. dubna
PO - PÁ
07:30 - 11:30, 12:00 - 16:00 hodin

27. 8. 2016 / Státní zámek
Noční prohlídky: Hradozámecká noc

ZÁŘÍ
2. 9. 2016 / Zámecká jízdárna, začátek v 19:00
Divadlo Hovory o štěstí mezi čtyřma očima

Adresa:
INFORMAČNÍ CENTRUM
Masarykovo náměstí 100
675 71 Náměšť nad Oslavou
E-mail: mks-namest@iol.cz
www oficiální: http://www.info@namestnosl.cz

9. 9. 2016 / Zámecké nádvoří
Cesta za pokladem Náměšťského purkmistra
10. – 11. 9. 2016 / Zámek v Náměšti nad Oslavou
Oživený zámek
Netradiční prohlídky zámku.
10. – 11. 9. 2016 / Kaple sv. Anny, kostel sv. Jana Křtitele,
hrobka Haugwitzů, zámek Náměšť nad Oslavou
Dny evropského kulturního dědictví

ZÁMEK
Státní zámek Náměšť nad Oslavou
Národní kulturní památka ve správě Národního památkového ústavu, Územní památkové správy v Českých Budějovicích

17. 9. 2016 / Zámecká knihovna
26. Zámecký koncert

Adresa:
Státní zámek Náměšť nad Oslavou
Zámek 1
675 71 Náměšť nad Oslavou
Česká republika
Tel.: +420 568 620 319, +420 568 620 201
Fax: +420 568 620 319
E-mail: namest@npu.cz
www.zamek-namest.cz

24. 9. 2016 / Masarykovo náměstí
Fichtelcup enduro 2016

ŘÍJEN
I. polovina října 2016 / Kopec nad vlakovým nádražím
Drakiáda
1. 10. 2016 / Farní zahrada
Jablkobranní
Soutěžní výstava ovoce a zeleniny pěstitelů z Náměště a okolí.

LISTOPAD
12. 11. 2016 / Sokolovna
Folkový špíz

NÁVŠTĚVNÍ DOBA ZÁMKU
Duben a říjen
Pouze o sobotách, nedělích a svátcích
09:00 - 16:00 hodin
Zahájení poslední prohlídky v 15:00 hodin.
Předem objednané a správou zámku potvrzené skupiny budou odbaveny i ve všedních dnech mimo pondělí za základní vstupné.
Květen, červen a září
Denně mimo pondělí

17. 9. 2016 / Jedov
Motokros Jedovské stráně

16. 11. 2016 / Sokolovna
Divadlo: Don Quijote De La Ancha

PROSINEC
3. 12. 2016 / Masarykovo nám.
Pod vánočním stromem
4. 12. 2016 / Zámecká knihovna
Zámecký adventní koncert

09:00 - 17:00 hodin

Zahájení poslední prohlídky v 16:00 hodin.
Změna programu vyhrazena.

Červenec a srpen
Denně mimo pondělí

www.namestnosl.cz

09:00 - 18:00 hodin

Zahájení poslední prohlídky v 17:00 hodin

www.vyletninoviny.cz
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www.cett.eu

UBYTOVÁNÍ
V NÁMĚŠTI
NAD
OSLAVOU

UBYTOVÁNÍ i KONGRES i VZDĚLÁVÁNÍ
Kontakt

Podhradí 127 I Námešt nad Oslavou 675 71
tel.: +420 724 082 737 I +420 602 782 055
info@cett.EU

WWW.CETt.eu

$872.(03%2529,1.$
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Tip na výlet
Zámek
Budišov

zpřístupněný zoologický
depozitář
Budišov, okr. Třebíč
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Památník
Bible kralické

expozice Dílo tiskařů Jednoty bratrské
a Labyrint života Jana Amose Komenského
Kralice nad Oslavou

www.mzm.cz
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