Městské muzeum a galerie – v prvním patře státního zámku
Stálé expozice: Historie a národopis Dačicka, První kostka cukru na světě,
Dačice v dobové fotografii a pohlednicích a Rodáci Dačicka
Galerijní expozice: Výběr z grafické tvorby Maxe Švabinského, Malíři
Vysočiny, výtvarná síň Michaela Floriana, výtvarná síň Františka
Bílkovského, pamětní síň Vladimíra Fuky
Součástí prohlídky je restaurovaná zámecká kaple Nanebevzetí Panny
Marie v 1. poschodí muzea.
Krátkodobé výstavy		
www.muzeumdacice.cz
Zámecký park – krátká vycházka kolem kapličky 10 minut, delší kolem
rybníka asi 25 minut; broukoviště (skupina kmenů zakopaných částečně
v zemi nebo na ní položených - útočiště organismů vázaných na mrtvé
dřevo), které je součástí naučné stezky mapující přírodní zajímavosti
v Dačicích a okolí; malé hřiště (pro děti do cca 6 let) na letní scéně, která je
součástí zámeckého parku. V letních měsících se zde koná řada kulturních
akcí pod širým nebem.
Koupaliště Dačice – směr J. Hradec, u rybníku Vražda odbočka
vpravo, bezplatné parkoviště, součástí je dětské hřiště, hřiště na plážový
volejbal, k dispozici jsou pingpongové stoly, vybavení na minigolf a plocha
na pétanque, nechybí možnost občerstvení.
www.dasport.cz
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Náš tip!
Pro malé děti - dětská hřiště: v zámeckém parku, Za Lávkami,
v ul. Sokolská, na Červeném Vrchu nebo na Nivách.
Pro děti na II. stupni ZŠ: děti si mohou na zámku vyzvednout
pracovní list, ve kterém je datel Fridrich, nebo-li „Fríďa“, provede po
jednotlivých částech zámeckého parku a zábavnou formou vysvětlí, jak
lze poznat některé druhy stromů. Součástí jsou výtvarné a vědomostní
hry pro malé i větší děti.

Projekt „Podpora venkovské turistiky
na Dačicku – produktové letáky“
byl podpořen z Grantového programu
Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu
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Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice
tel.: +420 384 401 265
e-mail: info@dacice.cz
www.dacice.cz

Vážení turisté, cyklisté, návštěvníci Dačic!
Rádi bychom Vám usnadnili plánování programu při pobytu
v Dačicích, a proto si dovolujeme Vám nabídnout několik tipů,
jak smysluplně strávit den v našem městě. Pouze upozorňujeme, že pokud je Vaším dnem v Dačicích pondělí, strávíte
jej spíše na procházce či na kole, neboť všechny památky
a muzea jsou v pondělí UZAVŘENY!

Věž kostela sv. Vavřince – dominanta města, mohutná 52 m vysoká
věž, z vyhlídkového ochozu jsou za dobrého počasí vidět mj. nedaleké
Slavonice a Javořice, nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny. V jednotlivých patrech je přístupná zvonice, místnost hodin a lapidárium, ve kterém
jsou umístěny kopie kamenných chrličů a náhrobní kameny.
Kostel sv. Vavřince

Dopoledne
Lesopark s vycházkovou trasou U Třech křížů
Vycházková lokalita u františkánského kláštera (klášter je nepřístupný,
obývají jej trvale karmelitky), hezký pohled na historické centrum města
a blízké okolí.
Pomník kostky cukru

Pomník kostky cukru – žulový pomník vybudovaný v roce 1983 na
zelené ploše naproti vchodu do kostela sv. Vavřince, jeho bezprostřední
okolí bylo v roce 2012 osazeno pamětními deskami, které ve dvanácti
cizích jazycích připomínají rok 1843, kdy se na své vítězné tažení
evropskými a světovými trhy vydal dačický vynález - kostkový cukr.
Tři kříže

Jak se sem dostat: Z Palackého
náměstí Masarykovou ulicí, dále
přes most, nahoru Jemnickou ulicí,
za areálem kláštera zahnete vlevo
Klášter
ke Sportcentru Rockhill.
Za Rockhillem zahnete doprava ještě před rodinnými domky přímo na
trasu. Lokalita je volně přístupná, v zimním období se zvýšenou opatrností.

Letecké muzeum Viléma Götha – soukromé muzeum založené v roce 2004 sídlí v centru města, v domě čp. 58. K vidění jsou
trojrozměrné exponáty (letadla, letecké motory, modely, letecké přístroje, uniformy, letoun Z-37 Čmelák, L-13 Blaník - v provedení RedBull
a další), fotografická dokumentace a informace o historii letectví na Dačicku s důrazem na připomenutí odkazu pilotů pocházejících z tohoto regionu.

Odpoledne
Státní zámek Dačice
Prohlídková trasa s průvodcem: Reprezentativní sály a soukromé pokoje
jednotlivých členů rodiny svobodných pánů Dalbergů, dvě unikátní knihovny - v té starší se nachází 7000 svazků knih.
www.zamek-dacice.eu

Vycházková trasa Dačické řežby
Ve městě jsou rozmístěny desítky soch
ze dřeva, kovu a kamene, které vznikly
v rámci jednotlivých ročníků sochařsko-řezbářského sympozia. Doporučený začátek vycházkové trasy je na břehu Moravské Dyje, kde se nachází galerie soch
vytvořených na téma Voda.
Jak se sem dostat: Z Palackého náměstí
Masarykovou ulicí k mostu. Před mostem
po levé straně uvidíte galerii.

Státní zámek
Sochy u řeky Dyje

Kavárna Dalberg – zámecká kavárna v přízemí zámku, venkovní
zahrádka.
www.zamek-dacice.eu/kavarna-cafe-dalberg

