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MÁTE PŘIPOJENÍ OD KONKURENCE? PŘIPRAVÍME 
NABÍDKU JEN PRO VÁS!

800 555 025 www.starnet.cz/akce
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Víte, jaká tajemství ukrý-
vá židovské město v Třebí-
či? Říká vám něco pojem 
machzor? Ne? V tom případě 
je nejvyšší čas vydat se na tra-
su Skrytých příběhů v Třebí-
či!

Co jsou Skryté příběhy?
Je to venkovní hra určená především 

dětem od 6 do 13 let, můžou ji ale hrát 
i dospělí. Hrou vás provází mobilní 
aplikace – jenže pozor: dívat se při ní 
musíte ne na obrazovku telefonu, ale 
na svět kolem sebe, a procvičíte si při 
tom své nohy i hlavy! Poznáte díky ní 
zajímavá místa, cestujete v čase i v pro-
storu, a z běžného rodinného výletu si 
tak můžete udělat neobyčejné dobro-
družství.

K desítkám tras Skrytých příběhů po 
celém Česku nyní přibyla jedna i v Tře-
bíči. Přenesete se v ní do 19. století a 
spolu s malým Isaacem Silbersteinem 
povedete napínavé pátrání. Provede 
vás křivolakými uličkami třebíčské-
ho židovského města až k tajemnému 
středověkému rukopisu – Třebíčské-
mu machzoru.

Jak na to? 
Navštivte stránku Skrytých příběhů 

(skrytepribehy.cz), zdarma si stáhněte 
do svého mobilního telefonu aplikaci, 
zaregistrujte se – a pak už můžete vyra-
zit do terénu na vybranou trasu.

Třebíčskou trasu pro vás pomáha-
lo připravit i EUROPE DIRECT Jih-
lava, informační centrum o Evropské 

unii. Ptáte se proč? Evropská unie totiž 
svými dotacemi přispěla k opravám 
některých staveb v třebíčském židov-
ském městě. I díky tomu můžeme nyní 
v celé kráse obdivovat areál, který patří 
mezi největší a nejzachovalejší židov-
ská města mimo Izrael, a je po právu 
zapsán na Seznam světového dědictví 
UNESCO.

Proč sledovat EUROPE DIRECT 
Jihlava a proč navštěvovat jejich 
akce?

Pomocí přednášek, debat či sou-
těží představuje EUROPE DIRECT 
široké veřejnosti aktuální evropská 
témata, ať už z oblasti zdravotnictví, 
ekologie, digitalizace či dopravy a 
hospodářství. Působí jako komuni-
kační most mezi obyvateli Vysočiny 
a institucemi Evropské unie. Snaží 
se občany zapojit do diskuse nad 
dalším směřováním Evropské unie. 
Zaměstnanci EUROPE DIRECT 
také mohou vaše názory a podněty 
předávat Evropské komisi a dalším 
evropským institucím: Na vašem 
hlase v Evropě záleží! 

Mohou vám také pomoci se zori-
entovat v evropské politice a fon-
dech nebo vám nalézt kontakt na 
jinou organizaci, která vám pomůže. 
Studentům pak poskytují informace 
o možnostech, jaké Evropa přináší 
mládeži, a sdílí s nimi své vlastní zku-
šenosti se studiem v zahraničí.

Vydejte se za tajemstvím Třebíčského machzoru

Aktuální informace na webu: 

jihlava.eurocentra.cz nebo na: europedirect.cz/jihlava

Facebook: www.facebook.com/Eurocentrum.Jihlava 

E-mail: jihlava@europe-direct.cz 

Telefon: 702 084 532 

Můžete přijít i osobně do kanceláře v Jihlavě

 na Fritzově 4 (budova Státního pozemkového úřadu)


