RNDr. Miroslav Hrdlička – poznávací cestovní kancelář
Zlatnická 7, Praha 1, t. 235310114, 739356390, IČO: 16175166

www.toulkyevropou.cz, mail: kolektivy@toulkyevropou.cz

Toulky Jižní MORAVOU a Dolním Rakouskem
Termín: středa 28. – pátek 30. října
1. den: odjezd z Budyně nad Ohří a dalších míst počínaje 6. hodinou ranní směr Morava
TŘEBÍČ: Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa
až do loňského roku dlouhých 17 let poslední český zápis na listinu kulturního dědictví UNESCO –
připomínka soužití židovské a křesťanské kultury od středověku až do 20. století – podává výjimečné
svědectví o kulturních tradicích a životě v komunitě.
Židovská čtvrť s hustou zástavbou, křivolakými uličkami, temnými zákoutími, klenutými průchody a
romantickými náměstíčky zahrnuje více než 120 obytných domů, které doplňují objekty bývalých
židovských institucí – radnice, školy, rabinátu a chudobince… Románsko-gotická bazilika sv. Prokopa
s cennými stavebními prvky je vynikající kamenickou prací.

- prohlídka s využitím naučné stezky Po stopách opatů a rabínů, 3 km
https://www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/vysocina/9021-naucna-stezka-po-stopach-opatu-a-rabinu

turistika v okolí (bude-li zájem), nabízí se:
- Za čerty na Pekelný kopec a jinudy zpět / 7 km nebo
- Libušiným údolím do Boroviny / 3,6 km

těžní věž KUKLA v bývalém Rosicko-oslavanském revíru – kulturní technická památka
s interaktivní náplní; 41 metrů vysoká věž s výhledem do okolí, panoramatickým výtahem,
výstavou historických fotografií, odvážlivci se projdou po skleněné podlaze, která zakrývá
otvory po těžním stroji, nechybí kavárna, zábavní park Permonium s nadzemním bludištěm
Pozor. Vše je jinak! dospělí 50 Kč, senioři 65+ 90 Kč http://www.vezkukla.cz/udalosti.php
IVANČICE, Základní škola Vladimíra Menšíka, rodákova busta: jeho muzeum pravd. již
nestihneme, ale pamětní desku na rodném domku a jeho bustu však ano
ubytování a večeře v areálu Horse Farm v Lechovicích, info k ubytování níže:
I

2. den: po snídani odjezd z Lechovic via Dolní Rakousko
památník bitvy na MORAVSKEM POLI - fotostop
Bitva 26.8.1278 svedli proti sobě spojená vojska římského krále
Rudolfa I. Habsburského a uherského krále Ladislava IV. Kumána
proti vojsku českého krále Přemysla Otakara II. a jeho spojenců,
celkem cca 55 000 mužů.
V bitvě šlo především o babenberské dědictví (Rakousy a Štýrsko),
které původně získal Přemys, ale o něž usiloval také Rudolf, aby
se jeho potomci stali říšskými knížaty.
V dlouho vyrovnaném boji se vítězství nakonec přiklonilo na
habsburskou stranu – rozhodl útok Rudolfova šiku ze zálohy do
boku české sestavy se smluveným pokřikem: „Utíkají! Utíkají!
Výsledkem bitvy bylo definitivní potvrzení nově nastoleného
habsburského panství v Rakousích a Štýrsku, které se staly tzv.
dědičnými habsburskými zeměmi a daly základ geopolitickému
uspořádání, které přetrvalo téměř šest a půl století, do roku 1918.

Habsburské zámky HOF a Niederweiden s NEJ rakouským zahradním komplexem
na sedmi terasách, statkem se zvířaty s dávno zapomenutými rasami, originální mobiliář
prince Evžena Savojského a císařovny Marie Terezie vytváří silnou a jedinečnou atmosféru
celého kompexu.
Cestou spatříme výletníky v kočárech nebo byt zahradníka, nechybí ZOO, místo na piknik,
umělecky vytvořené záhony květů, mohutné fontány i nejvýznamnější oranžérie Evropy.
Aktuální výstavy: https://www.schlosshof.at/sk/
* Princ Rudolf – syn císařovny Sisi přibližuje život korunního prince, jediného syna Alžběty s
přezentací hlavně jeho soukromého života
* Císařovna sisi – žena a panovnice na nedalekém zámku Niederweiden... stále obklopená
rouškou tajemství, prezentace dosud nevystavovaných exponátů i nejnovější vědecké
poznatky o jejím životě
- prohlídka interiérů a výstav obou zámků i zámeckého komplexu (rezervace v jednání)
skupinová cena by mohly být nižší než deklarovaných 18€ / 16€ senioři
přesun do oblíbeného rakouského aquaparku

Therme Laa / Thaya, https://www.therme-laa.at/cs
- velký krytý bazén s termální vodou 35oC, vířivky,
venkovní tři bazény, mj. se slanou vodou a podvodní
hudbou,… zkrátka zážitkové bazény
- za příplatek 8,70€ saunový svět patří mezi NEJvětší
a NEJluxusnější v Rakousku – hradní, finské, solné,
aromasauny, královské parní lázně
3hod. vstupné 19,50€, každá další půlhodina 1,90€
odjezd na večeři a ubytování do Lechovic
– minule jsme tančili, letos, po plavání, to zřejmě nevypadá 😊

3. den: po snídani odjezd směr Brno

BRNO, jak jej (zřejmě) neznáte:
* Jurkovičova vila – architekt a jeho dům
http://www.moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila

- secesní ukázka objektu z roku 1906 je
syntézou vlivů středoevropské lidové kultury,
vídeňské secese a principů britské moderny
- projektoval ji Dušan Samo Jurkovič,
slovenský architekt, návrhář nábytku a etnograf
- sloužila pro jeho potřeby, měla a má veřejné využití - výstava architektury a uměleckého
průmyslu – centrum moderní architektury.
Poslední obnova vily dokončená v roce 2011 získala Čestné uznání v Grand Prix Architektů,
dnes je ve vile umístěna stála expozice Dušan Jurkovič – architekt a jeho dům.
100 Kč / senioři 50 Kč, skupiny od 10 osob 75 Kč

* (vládní) vila Stiassny – kouzlo 30. let
https://www.vila-stiassni.cz/cs

Vilu si nechal postavit brněnský textilní továrník
Alfred Stiassni od tehdy populárního
brněnského architekta Ernsta Wiesnera v
letech 1927-1929; exteriér odpovídá
puristickému stylu, uvnitř vládl prvorepublikový
luxus s reprezentativními salonky s bohatým
dřevěným obložením, mramorovými krby, štuky
a vybavené historizujícím nábytkem.
Vilu obklopuje ze všech stran více než tří hektarová zahrada.
Devět let po nastěhování však musela židovská rodina uprchnout před nastupujícím
nacismem, po druhé světové válce vila sloužila jako hotel pro významné státní návštěvy.
210 Kč, se zahradou 240 Kč / senioři 65+ 150 Kč

* Labyrint pod zelným trhem,
https://ticbrno.cz/podzemi/labyrint-pod-zelnym-trhem

Hluboké podzemní prostory Labyrintu pod
Zelným trhem lákají návštěvníky na tajemná
zákoutí středověkých chodeb a sklepů;
prohlídková trasa počítá s odvážnými
objevovateli skrytých světů a nabídne mnohá
překvapení vč. pravého historického pranýře a
klece bláznů, laboratoře, připomínající slavné
lékaře, lakýrníky a fyzikusy, nechybí starý
historický sklep a krčma.
160 Kč / senioři 80 Kč, skupiny 20+ osob 10% sleva

* volno, pro zájemce prohlídka s průvodcem po
historických místech starého města; trasa nás
zavede do věhlasných brněnských divadel Bolka Polívky, Husa na provázku, Domu pánů
z Lipé,… naše IQ si ověříme Brněnském orloji,
zavítáme na hradby do Denisových sadů a ke
Katedrále svatých Petra a Pavla na Petrově,
kde se mj. nachází třeba ulička Václava Havla…
- průvodce doporučí vyhlášené putyky i solidní
restaurace, kde se dá dobře posedět najít
* podvečerní odjezd do Čech, cestou zastávka
na večeři ve Velké Bíteši v restauraci U Raušů, https://urausu.cz
* návrat do Budyně nad Ohří v noci, 22.-23. hodina

Horse farm Lechovice… již jsme zde na Velikonoce v dubnu 2011 spali tři noci
- soukromé středisko chovu anglických plnokrevníků s profesionálním tréninkem:
- sídlí zde cca 40 koní se stylovou dvoupodlažní country restaurací s barem nebo lesní
terasou na dvoře statku,
- nově obchvat Lechovic = klid!
- penzion: 54 lůžek v 18 pokojích: koupelna a WC, společenská místnost s TV, WiFi
Polopenze (slovy paní Kroutilíkové):
snídaně: míchané vejce, máslo, džem, sladké pečivo / koláč nebo koblih, chléb / rohlíky,
káva / čaj, alternativně: talíř po studenu😊 šunka, sýr, máslo, džem… nebo dietní párky
večeře: polévka a hlavní jídlo s masem na 150 gr / po dohodě,
1 malé pití: voda / malé pivo / 2 dcl džusu / limo
Cena 3.000 / 3.400 / 3.800 Kč při cca 40 / 35 / 30 platících divácích zahrnuje:
* autobusovou dopravu http://www.toulkyevropou.cz/doprava.php
* 2x ubytování v Horse Farm Lechovice s polopenzí
* služby průvodce, infomateriály a sladké pokušení
* komplexní cestovní pojištění, http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj.pdf
* pojištění CK proti úpadku, http://www.toulkyevropou.cz/garance.php
Poznámka k platbě: po přihlášení zájemců a výběru zálohy ve výši 1.500 Kč do pondělí
7.9.2020 budou přihlášení seznámení s aktuálním stavem a podle toho vyzváni k doplatku
Na zájezd s vámi se těší Váš průvodce Mirek Hrdlička.
CK Toulky Evropou vám přejí příjemný pobyt na vaší cestě a bezpečný návrat do vašich
domovů.
Cestování zlepšuje naši představivost,
uspokojuje naši zvědavost a
připomíná nám, kolik máme všichni společného.
Deborah Lloyd, americká návrhářka

