
Pozvánka výboru seniorů OSŽ  na kombinovaný zájezd za památkami UNESCO 
do Třebíče ve středu 17.4.2019 

Je jen málo měst v Evropě, která mají na svém území hned dvě památky zapsané na 
Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. V Třebíči to jsou Bazilika 
Sv.Prokopa a hned po Jeruzalému jsou třebíčské židovské památky jedinými, které 
byly samostatně zapsány na seznam UNESCO. Na našem zájezdu vám nabízím 
poznat obojí. 
Bazilika Sv.Prokopa v Třebíči je významná a historicky nesmírně cenná sakrální 
památka postavena v románsko-gotickém slohu, která vyrostla v době, kdy se ve 
Francii začaly k nebi vzpínat první gotické katedrály. Židovská čtvrť  je společně 
s židovským hřbitovem unikátním souborem 123 dochovaných domů. Mezi ně patří 
například 2 synagogy, budova židovské radnice, rabínův dům, dále pak chudobinec, 
nemocnice a dvě školy. Prohlédneme si Zadní synagogu i Dům Seligmanna Bauera, 
abychom poznali co nejvíce ze života Židů v tomhle městě . 

Cena zájezdu  450,- Kč   obsahuje: vstupy, oběd a dopravu autobusem 

Odjezd vlakem : R 846 Slezan z Bi. 5:24 h, z OH 5:35 h, ze Sv:5.43 hod.  (bez 
místenek) Předpokládaný příjezd.do Brna –Židenic v 7:50h a před nádražím nás 
bude čekat autobus, kterým budeme pokračovat asi hodinu cesty do Třebíče. 
Nejdříve nás čeká komentovaná prohlídka baziliky Sv.Prokopa s kryptou a odtud se 
hned přesuneme do vedlejšího zámku, kde si prohlédneme klášterní a muzejní 
expozice. Pak se půjdeme naobědvat a procházkou se vydáme po židovské čtvrti 
místními zvanou " v Židech". 
Poté si projdeme  náměstí zvané Karlovo, podle moravského markraběte Karla-
pozdějšího krále  a císaře Karla IV.,který městu udělil četná privilegia a  prohlédneme 
si krásný Malovaný dům.  Za řekou Jihlavou na nás bude čekat autobus na cestu 
zpět do Brna Židenic.  Cesta bude opět trvat něco přes hodinu,záleží jak bude 
ucpané Brno. 

Odjezdy vlaků směr Ostrava: 

R 839   v 16:06h – Sv.18:17. /  OH  18:23 / Bi 18:34 h. 

R 841  v 17:06h -   Sv.19:17  /  OH  19:23  / Bi  19:34 h. 

R 843  v 18:06 h -   Sv.20:17  /  OH  20:23 / Bi  20:34 h. 

Doporučuji si vzít pohodlnou obuv,cesty i chodníky jsou mnohdy ještě vydlážděny 
starou kamennou dlažbou! 

Na zájezd s vámi se těší Květa Vysloužilová 

 


