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Vysočina láká na romantiku, zá-
žitky a dobré jídlo. Prázdniny jsou 
tady - a s nimi nejlepší čas vyrazit 
na venkov, do přírody a alespoň na 
několik hodin (anebo několik dní?) 
odbočit z kolejí každodenního živo-
ta. Na internetu objevíte spousty fa-
rem a rančů, kde si vyzkoušíte třeba 
dojení, svezete se na koni, a navíc 
ještě ochutnáte něco dobrého.

Tipem pro milovníky koní mohou 
být různé ranče. Na nich si budete 
připadat jako na Divokém Západě v 
dobách jeho největší slávy. Chovají 
se na nich stáda koní např. indián-
ského plemene appaloosa, v Čes-
ku téměř neznámého. Mimořádně 
odolní a přátelští koně mají pestro-
barevnou srst a během života se dál 
vybarvují.

Ranče jsou otevřeny pro veřej-
nost, nabízejí vyjížďky na koních s 
doprovodem a pořádají také řadu 
akcí, například srazy veteránů nebo 
farmářské slavnosti. Najdete tu in-
diánskou vesnici, několik tee-pee a 
vaše děti si tu mohou užít indiánský 
tábor s ježděním na skutečných in-
diánských koních.

Další tip je určen pro labužníky. 

Jsou to různé farmy plné kulinář-
ských specialit.

Kromě koz a ovcí na nich najdete 
celou řadu dalších zvířat.

Penziony jsou vybaveny útulnou 
restaurací. Na farmě se chovají ro-
manovské ovce, vyšlechtěné v car-
ském Rusku, a z jejich mléka vyrábí 
brynzu, oštiepok, žinčicu a další sý-
ry a mléčné výrobky. 

V restauraci ochutnáte jídla připo-
mínající sousední Slovensko: třeba 
brynzové halušky nebo halušky s 
uzeným a kysaným zelím, kapustni-
cu, pečené jehněčí a další speciality. 
Kapacita těchto restaurace je ovšem 
malá a zájem velký, takže zpravidla 
v letních měsících je nutná rezerva-
ce předem!

Na své si přijdou i milovníci ne-
obvyklých zvířat a chutí. Můžete 
navštívit například bizoní farmu v 
osadě Rožnov, obklopenou nádher-
nými lesy, loukami a pastvinami, 
leží u Českého Rudolce uprostřed 
přírodního parku Česká Kanada. 
V roce 2007 tu manželé Dirk a Eva 
van de Poel koupili ruinu starého 
statku a pustili se do ekologického 
chovu bizonů, na české poměry ne-

obvyklých hospodářských zvířat.
Kromě bizonů tu žije také stádo 

masného skotu plemene aberdeen-
angus. Veškeré maso se zpracovává 
přímo na farmě a právě tady je také 
můžete ochutnat – v restauraci, kte-
rá je kromě specialit z bizoního ma-
sa vyhlášená také originálním svrch-
ně kvašeným pivem Bizon. Společně 
s penzionem a wellness centrem je 
restaurace součástí rozsáhlého agro-
turistického areálu.

Tip pro obdivovatele pštrosů: 
pštrosí farmy. Na českých farmách 
vedle obvyklých krav, koz a ovcí 
potkáte občas také zvířata velmi 
exotická. Patří mezi ně například 
pštrosi; zblízka je můžete obdivovat 
třeba na farmě v Doubravicích nad 
Svitavou v Moravském krasu anebo 
na Pštrosí farmě Čenkov pár kilo-
metrů severně od Prahy. 

V Česku existuje přibližně dvacet 
pštrosích farem, některé nabízejí 
prohlídky a ochutnávky specialit ze 
pštrosího masa.

Na farmě v Doubravicích je do-
konce stánek s občerstvením, který 
nabízí pštrosí steaky, klobásy a dal-
ší pštrosí speciality, obě farmy pak 

nabízejí prohlídky a prodej nejrůz-
nějších výrobků z pštrosího masa, 
vajec, kůže i peří. Farma v Doubra-
vicích je otevřená celý rok, v Čen-
kově si prohlídky s odborným ko-
mentářem a ochutnávkou musíte 
předem objednat.

A samozřejmě i mlsalové si při-
jdou na své. Ve Slunečné kavárně v 
Srní si kromě domácích a poctivě 
pečených ovocných, čokoládových i 
smetanových dortů a zákusků v čele 
s větrníky a poháry s čerstvým ovo-
cem můžete koupit některou z mar-
melád, kterou ve své domácí manu-
faktuře tradičních chutí v Pohoří na 
Šumavě vaří marmeládová králov-
na a majitelka kavárny. Marmelády, 
oceněné spoustou gastronomických 
cen, si můžete odvézt třeba jako 
dobrý suvenýr ze Šumavy.

Na Vysočině můžete navštívit např. 
statek Šachotín ve Šlapanově s kapa-
citou 17 lůžek, farmu Kovář v Novém 
Rychnově, hospodářský dvůr v Bohu-
slavicích, Hodějovický mlýn s vlastní 
restaurací, farmou a rybníky v Pelhři-
mově – Hodějovicích, Pohodu Nára-
meč, ekologickou farmu s prodejem 
jehněčího masa v Chotěboři.  -lm-

Netradiční dovolená na Vysočině -
užijte si ji na rodinné farmě nebo ranči

Telčský dům
Historie a legendy 
z Telče a okolí

Přízemí – pro intelektuály a učence 
(ostatní přejdou, velké množství čtení)
- keramické nástěnné příběhy 
- všude hodně skřítků (intelektuál ignoruje)
Sklepení – pro otrlé návštěvníky
- legendy – provedení: keramicke fi gury. 
- studánka s čirou vodou
- okénko s vyhledem do podzemi 
- sklepení s románskymi prvky
Patro – ráj dětí a tatínků
- veselé městečko skřítka Telčáka
- tajemné zrcadlo (pro odvažnějši)
- vláčky, tunely, mosty
- magická koule
- různé hry pro intelektuály a manuálně
  zručné
Expozice je rozmístěna na cca 220 m2, při-

bližná doba prohlídky je 30-60 minut. Zaleží na 
tom, kolik podrobností se chce navštěvník do-
zvědět. 

ἷ Otevírací doba
Po - Ne 10 - 17 hodin
ἷ Adresa a kontaktní údaje
Nám. Zachariáše z Hradce 31
588 56 Telč Tel/fax: 567 213 379
E-mail: info@telcsky-dum.cz
www.telcsky-dum.cz j07-tdD


