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Hospodářský dvůr
Bohuslavice

• Zážitková kuchyně

• Stylové luxusní ubytování 
   nebo spaní na peci
• Svatby, konference
• Minizoo

� Kdy máme otevřeno?

Neděle–čtvrtek 11.00–22:00 hod.
Pátek–sobota 11.00–23.00 hod.

ἷ Kontakty 

Hospodářský dvůr, Bohuslavice u Telče
www.hospodarskydvur.cz
e-mail: info@hospodarskydvur.cz
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Městské muzeum 
Polná

Prohlídkové trasy:

Hrad I – řemesla, kupecký krám, barokní 
lékárna, lapidárium, hladomorna

Hrad II – historie hradu a města od 13. 
do 20. století

Stará škola – tří-
da, kabinety, byt uči-
tele, černé kuchyně 

Muzeum – histo-
rie města, expozice 
historických hodin, 
výstava Muzea kutil-
ství 

Otevřeno denně kromě pondělí 9-12 a 

13-17 hodin

Akce a doprovodný program:

� 14. 8. Noční prohlídky hradu
� 19. a 26. 8. Komentované prohlídky 

výstavy Muzea kutilství
� 22. 8. Hradní slavnosti
Ukázky dravců … a další program najde-

te na www.muzeum-polna.cz

Městské muzeum Polná, p. o.
Tel. 567 212 336, 777 229 073
e-mail: muzeum@muzeum-polna.cz

Rakouští umělci, kteří se účastní 
mezinárodního sympozia Průhledy 
ve Žďáře, přijedou z města Litschau. 
Pojďme krátce nahlédnout do jejich 
kraje.

Dolnorakouské starobylé městeč-
ko z počátku 13. století je jen pět 
kilometrů vzdálené od Chlumu u 
Třeboně. Může tak být zajímavým 
tipem na výlet. 

Litschau (česky Líčov)je údajně 
názvem slovanského původu. Vito-
razsko, kde se Litschau nachází, čas-
to přecházelo do držení českých 
rodů, a pak zpětně do rakouských. 
Městem protéká řeka Raissbach, kte-
rá na Třeboňsku pramení jako řeka 
Dračice. Na skalním ostrohu nad 
Litschau dominuje stejnojmenný 
mohutný hrad s válcovou věží. Kdysi 

plnil strážní funkci.
Jak se např. dočteme na webu ces-

kycestovatel.cz, hrad původně chrá-
nil region i před „českými nájezd-
níky“, kteří už za časů Přemyslovců 
dávali svým rakouským sousedům 
pocítit sílu českých mečů.

Litschau leželo na obchodní stezce 
z Gmündu do Nové Bystřice. V roce 
1297 mu Habsburkové udělili právo 
trhu a díky obchodu Litschau pro-
speroval. Lákal kupce na sklářské a 
textilní výrobky.

Dnes zde žije kolem 2 300 obyva-
tel a díky čistému životnímu pro-
středí si městečko buduje pověst kli-
matických lázní. V okolí protkaném 
cyklistickými stezkami se rozprostí-
rají početná jezera, lesy a rašeliniště.
 -lko-

STRÁŽNÝ hrad v Litschau.  Zdroj: cs.wikipedia.org

Objevme příhraniční Litschau

Představte si klidné místo, hotel na 
Vysočině, ve kterém se vkusně snou-
bí kouzlo zámeckého panství s luxu-
sem moderního. Už první procház-
ka po hotelovém komplexu Vám 
na tváři vykouzlí spokojený úsměv. 
Valečské panství nabízí tolik rozlič-
ných způsobů zábavy a odpočinku, 
že Vám ani celý víkend nebude sta-
čit na to, abyste si všechny pořádně 
užili. 

Příjemný den můžete strávit pro-
hlídkou zámku, procházkou v 
zámecké zahradě, osvěžit se ve well-
ness centru s bazény, vířivkami a no-
vými dětskými bazény. Pro děti jsou 
k dispozici prolézačky, skluzavky, 
houpačky a zábavná stezka. Pro 
ubytované hosty je dále k dispozici 
tenis, bowling, lukostřelba, segway, 
půjčovna kol, elektrokol a animač-
ní programy. Po příjemné procház-

ce, prohlídce zámku nebo návštěvě 
wellness centra si můžete dát něco 
dobrého v naší restauraci. 

V průběhu roku připravujeme kul-
turní a společenské akce jako jsou 
plesy, ochutnávky vín s cimbálovou 
muzikou, zámecké a dýňové slav-
nosti, svatomartinské a králičí hody 
a také speciální pobyty. Všechny 
dostupné pobytové balíčky nalezne-
te na www.hotel-valec.cz.

Umíte si představit lepší dovole-
nou v Čechách? 

Kraj Vysočina pomáhá fi nanční 
podporou k obnovení regionální-
ho cestovního ruchu poškozeného 
koronavirovou pandemií. Vytvořil 
portál slevy.vysocina.eu, kde nabí-
zí veřejnosti slevy na pobyt formou 
tisícikorunového poukazu. Využijte 
tedy mimořádnou nabídku slev na 
pobyt v Hotelu Zámek Valeč.

Hotel Zámek Valeč – vaše nejlepší dovolená na Vysočině

Přehled akcí Valeč 2020
22. 8.  Koncert Roman Horký
              a Kamelot
12. 9.  Pouťové pobyty, 
              hudební večer s kapelou 
              Duo Arcona
12. – 26. 9. Hudební festival 
                        Petra Dvorského
12. 9.  Proč bychom se netěšili
15. 9.  Pijácké písně
19. 9.  Za Hlasem srdce
20. 9.  Melodie z roku raz dva
24. 9.  Čochtan vypravuje
26. 9.  A nakonec…Mozart
26. – 29. 9. Svatováclavské pobyty 
3. 10.    Králičí hody
31. 10.  Dýňové slavnosti
14. 11.  Svatomartinská husa
28. 11.  Vánoční trhy
31. 12.  Silvestr v hotelu 
                 Zámek Valeč t08-valecD


