VYSOČINA – NEJLEPŠÍ DOVOLENÁ

ČESKÁ NEJ… JAK NA DLANI PLUS
aneb

DOBRÉ DNY NA PELHŘIMOVSKU
Prodloužený víkend nebo 4denní dovolená ve městě rekordů a okolí
Naše nabídka upřednostňuje pestrost. Společnými jmenovateli jí jsou: příroda, čistý vzduch, historie,
poutní místa, turistika, sportovní aktivity a pro Pelhřimov tradičně – rekordy. Nechte se překvapovat.
Program Česká NEJ… jak na dlani PLUS vybírá subjekty od začátku plně respektující všechna
epidemiologická doporučení související s výskytem nového koronaviru, a to přesto, že region
Pelhřimovska je do této doby nejméně zasaženou lokalitou v rámci republiky. I bezpečnost v tomto
ohledu budiž pozvánkou.
CÍLOVÁ SKUPINA:
Rodiny – Aktivní senioři – Partnerské dvojice, popř. zájmové skupiny přátel

PROGRAM
Den č. 1
Příjezd do Pelhřimova (dle možností odpoledne, v podvečer) – ubytování v zařízení Beachwell
Pelhřimov - www.beachwell.cz
= sezonní venkovní koupaliště, minigolf, terasa a bar, pult s turistickými informacemi, dětské hřiště, WiFi zdarma.

Celkový pohled na areál

Pokoj – Beachwell

Sportovní vyžití, jež je součástí ubytování: Beach volejbal – Beach tenis – Beach fotbal, minigolf,
saunový svět, kryokomora, posilovna, hydromasážní vana
Všechny pokoje penzionu Beachwell mají posezení. Jejich součástí je koupelna s bezplatnými
toaletními potřebami. Ve všech je psací stůl a TV s plochou obrazovkou. Ráno se podává kontinentální
snídaně nebo snídaně formou bufetu.

Areál minigolf

Hydromasážní vana

Koupání pro rodiny s dětmi

Beach volejbal – Beach fotbal

… a to celoročně

Beach tenis

Alternativní ubytování či ubytování po předchozím přejezdu do nové lokality v průběhu pobytu:
>
>
>
>

Poutní hotel Křemešník (www.nakremesniku.cz)
Klášter Želiv (www.zeliv.eu/hotel)
Rekreační středisko Želivka Sedlice (www.zelivka.com)
Apartmány Kocourek (www.apartmany-kocourek.cz)

Apartmány Kocourek

Poutní hotel Křemešník na tzv. Stříbrném vrchu (ubytování, dětský koutek, lanové centrum, křížová cesta,
kouzelná studánka, rozhledna, kostel Nejsvětější Trojice, sjezdovka, značené turistické trasy, zdravý vzduch

Program dne:
Pěší procházka do Starého Pelhřimova (cca 1,5 km) po nově vybudované stezce za městem – návštěva
Malého muzea Bible s velmi „civilně vedenou“ komentovanou prohlídkou (největší sbírka Biblí v České
republice zapsaná v České knize rekordů) – www.malemuzeumbible.cz

Bible – staré tisky

Moderní vydání Bible

Po návratu wellness aktivity v Beachwell

Saunový svět

Bible jako fotokomiks z Lega

Den č. 2
Program dne:
Dopoledne: Pelhřimov – návštěva historického centra – 2 km pěšky (kromě pestré nabídky stavebních
slohů včetně takto pojaté stezky lze na Masarykově náměstí spatřit Nejvyšší turistický rozcestník a
nejmenší jezdeckou sochu na světě – zapsáno v České knize rekordů) – cca 20 min.

Historické centrum Pelhřimov

Letecký pohled

+ prohlídka Muzea rekordů a kuriozit (první expozice v Dolní bráně) – na 300 exponátů zapsaných
v České knize rekordů – cca 1 hod – www.muzeumrekordu.cz

Muzeum rekordů Obří kartáček na zuby

Nejmenší galerie na světě

Obří kávová lžička

Síň Lipských aneb První české MÚZYum – poučná i úsměvy vyvolávající expozice divadelně a filmově
proslulé pelhřimovské rodiny (exponáty a snímky z filmů: Ať žijí duchové, Čtyři vraždy stačí, drahoušku,
Jáchyme, hoď ho do stroje, Adéla ještě nevečeřela, Šest medvědů s Cibulkou, Limonádový Joe…)
– cca 45 min – www.pelhrimovsko.cz
Pro rodiny s dětmi: Muzeum strašidel, Pelhřimovské Peklo – 45 min – www.pelhrimovsko.cz

Pelhřimovské Peklo

Muzeum strašidel

Pro ostatní skupiny: Muzeum Vysočiny – Městská šatlava – 45 min – www.muzeumpe.cz
Oběd v některé z restaurací na pelhřimovském Masarykově náměstí
Odpoledne: (po přesunu do Sedlice se lze dále přemisťovat jak autem, tak pěšky):
Sedlice (11 km od Pelhřimova) – prohlídka unikátní historické (ale stále provozované) vodní elektrárny
– technická rarita – cca 40 min – prohlídky elektrárny probíhají příležitostně a zprostředkuje je rekreační
středisko Želivka – www.zelivka.com nebo je možno je domluvit na místě přímo v elektrárně. Budete-li
mít štěstí, provede Vás muž s největší rukou v ČR, příznačně zvaný „Velká ruka“, který je několikrát
zapsaný v České knize rekordů (např. i díky tomu, že jednou rukou dokázal zvednout 12 plných tupláků
s pivem)
Navazuje návštěva venkovní (i vnitřní) restaurace rekreačního střediska Želivka (50 m od elektrárny) –
občerstvení, popř. ubytování a zde provozované lanové centrum (červenec-srpen denně, na jaře a na
podzim sobota-neděle) www.zelivka.com

Rekreační středisko Želivka – u Sedlice

Lanové centrum Želivka (u Sedlice) | Historická vodní elektrárna v sousedství

Přesun do 5 km vzdáleného Želiva (autem 5 minut, pěšky 1:30 hod, 5 km – též cyklotrasa) – prohlídka
konventu kláštera s přilehlým kostelem Narození Panny Marie (Jan Blažej Santini) – 1 hod – a exkurze
do klášterního pivovaru (spojeno s ochutnávkou tradičních nepasterizovaných a nefiltrovaných piv) –
1 hod - www.zeliv.eu

možnost ubytování – www.zeliv.eu

Klášter Želiv

Kostel Narození Panny Marie v Želivě (Jan Blažej Santini)

Pivo z Klášterního pivovaru v Želivě

Večer: Beachwell Pelhřimov – dle nálady: Wellness, dětské koupání, minigolf, sauna, beach volejbal

Den č. 3
Program dne:
Poutní vrch Křemešník – 10 km od Pelhřimova (u parkoviště vystavena Největší cykloturistická značka
na světě). Autem 10 minut, pěšky 2,5 km po červené turistické značce, též cyklotrasa.
Na Křemešníku:
Výstup na rozhlednu Pípalka (30 min – KČT Pelhřimov), z níž je v případě dobré viditelnost možno
dohlédnout až na vrcholky Krkonoš (rozhledna je zapsána v České knize rekordů díky tomu, že na její
vrcholové podestě proběhl svatební obřad – „1. svatba na rozhledně“ a vytrvalec Bohumil Svoboda zde
během jediné hodiny vyběhl celkem 19krát nahoru a dolů po 3 880 schodech, čímž překonal převýšení
765 metrů, což je nadmořská výška rozhledny).
Alternativně – procházka přírodou s možností projít hvězdicovitě řadu turisticky značených tras –
v sezóně možnost houbaření

Příroda kolem vrchu Křemešník | Poutní hotel | Jde o místo s nezaměnitelným kouzlem

Komentovaná prohlídka kostela Nejsvětější Trojice (zapsán v České knize rekordů – jediný trojboký
oltář ve střední Evropě, svého času zde o velkých poutích probíhaly souběžně 3 mše u 3 oltářů, a to ve
3 jazycích – cca 45 min, prohlídky provozuje Matice Křemešnická).

Jediný trojboký oltář v ČR | Pohled na kostel Nejsvětější Trojice z rozhledny | Rozhledna Pípalka

V rámci prohlídky je možno projít křížovou cestu s tzv. Kouzelnou studánkou (periodický pramen údajně léčivá voda, což se traduje historicky již několik století), navštívit Boží hrob a tzv. poustevnu =
místo, kde žil poustevník Mrňávek – info o jeho příběhu získáte v rámci komentované prohlídky - cca
30 min)
Oběd v Poutním hotelu Křemešník (možnost ubytování) – www.nakremesniku.cz

Poutní hotel Křemešník | Blízký Větrný zámeček

Po obědě a krátkém odpočinku:
Lanové centrum – alternativně v zimě: pravidelně zasněžovaná sjezdovka (časové dispozice dle
vlastního zájmu) – www.nakremesniku.cz

Lanové centrum Křemešník | Sjezdovka na vrcholku

Pelhřimov – Muzeum rekordů a kuriozit – expozice Zlaté české ručičky – 45 min – (90 unikátů ze sirek,
největší plyšový medvídek KUKY, motocykl ze dřeva, miniMUCHOVA Slovanská epopej a desítky dalších
exponátů zapsaných v České knize rekordů + zahrada s obřími předměty. FOTOPOINTY: největší
polévkový hrnec (objem 2.300 litrů), obří ježek v kleci (110 cm), největší čajník (640 l), třímetrový příbor,
rekordně veliký mamut z proutí, největší nerezový trychtýř 225 cm).
www.dobryden.cz/muzeum-rekordu-kuriozit-pelhrimov/zlate-ceske-rucicky/

Muzeum rekordů-Zlaté české ručičky | Největší ježek v kleci | Největší poštovní schránka

V zahradě expozice s návštěvností kolem 25 tisíc lidí bude na základě domluvené spolupráce s p.
Karlem Coufalem, protagonistou projektu Regionální potravina v Kraji Vysočina, vystaveno vyobrazení
oceněných regionálních potravin Kraje Vysočina a ve vnitřních prostorech bude realizována menší
výstavka produktů s označením Regionální potravina.

V malém krámku je zde možno rovněž zakoupit výrobky s označením „regionální produkt“ z dílny Blanky
Mudrové z Rynárce
www.kozena-galanterie.cz :

Navečer: Sportovní vyžití v areálu Beachwell Pelhřimov, v případě ubytování jinde alternativně pobyt
venku, popř. koupání v přírodě (rádi doporučíme)

Den č. 4
Program dne:
Návštěva Galerie umělecké kožené galanterie a obrazů v Rynárci (B. Mudrová – regionální produkt
VYSOČINA) s možností zakoupení originálních kožených obrazů, kabelek, aktovek, peněženek… – 3 km
od Pelhřimova (cca 30 min.) www.kozena-galanterie.cz

Hrad Kámen u Pacova (15 km od Pelhřimova) – prohlídka hradu a expozice motocyklů (doba trvání cca
1 hodina) + velká zahrada-park (30 minut) http://www.hradkamen.cz/

Cestou do Pacova – krátké zastavení na lesním hřbitově německých válečných zajatců (cca 3 km od
hradu Kámen), který je stále ještě opředen tajemstvím.
Hřbitov byl založen v průběhu 2. svět. války pro zemřelé zajaté německé vojáky z nedalekého
zajateckého tábora. Příčinou úmrtí 284 mužů byl převážně tyfus.
Malý, zachovalý oplocený hřbitov obdélného půdorysu má velký dřevěný kříž, několik torzálních pomníků
a sedm trojic kamenných křížů. Jména pohřbených jsou uvedena na čtyřech deskách, které jsou
položeny u centrálního kříže. O památku mrtvých pečuje kromě města Pacov také německý Spolek pro
péči o válečné hroby
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojensk%C3%BD_h%C5%99bitov_(Pacov)

Lesní hřbitov německých válečných zajatců

Oběd v blízkém Pacově (cca 2 km od lesního hřbitova), prohlídka města, které se pyšní velkou tradicí
motoristického sportu (cca 20 minut).

V případě zájmu: Pěší výšlap tzv. Sovovou stezkou na vrch Stražiště – 744 m n. m. (2:15 hod pěšky – 8
km)

Odjezd domů.

