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nabízíme-|i rnu kávu nebo Čaj. A přitorn si ani ne-
uvědornjme, že prvnrí-kostkoúý cukr byl vyroben-
V roce "l841 v Dačieíeh. AČ jde o jedno z nejstar-
:í:! u nejhezČích 

1ě;1 na po**.íČech a M;;;;y,
ležíve stínu sousedníTelČe a stavonii. Stojí zató'
0iojí1 se půvabnýml uIiČkanni přes dvě hisíorická
namestÍ ke dvěma zámkům, řadě kostelů, ke kláš-

Přijedeme-li do Dačic vlakem,
vystoupíme na zastávce Dačice-
město. Jestli jsme opravdu zví-
9"1Yv'i turisty, můžeme jít na
křižovatce u hotelu Dyje ďoleva
do Jemnické ulice a pak opět
Vlevo po krytém schodišti ke
klášteru.

Františkánský klášter založiI
V roce 1660 dačický primátor,

teru l k renesančním,měšťanským oo*o*, u '.óo wsloue hat se do příběl-ru dávnýc'h časů... Znak města Dačic

sou.kenický mistr italského pů-
vodu Matěj Jiří Kapeta. Do roku
l996 sídlilo v klášteře městské
muzeum a dnes patří řádu bo-
sých karmelitek. Do kláštera se
můžeme podívat pouze V oficiál-
ních dnech evropského kulturní-
ho dědictví, ale když si dodáme
odvahy azazvoníme, moŽná nás
sestry karmelitky pozvou dále.
Klášterní kostel sv. Antonína Pa-
duánského je vyzdoben plasti-
kami dačického sochaře a iezbá-
ře Matouše Strachovského.

Ale máme-li méně času, vrať-
me se k hotelu Dyje a vydejme
se od zastávky doprava rovnou
po mostě. Na Ievé straně potká-
me sochu sv. Jana Nepomucké-
ho, na pravé sv. Prokopa, obě
z roku 1706' Masarykovou ulicí
proJdeme na Palackého náměstÍ.

Taťy se narodila kostka
cukru!

Hlavní dačické náměstí je
středem společenského a o6-
chodního Života města. Docho_
vala se tu řada renesančních
domů, některé s původními má-
zhausy. Po dolním okraii náměstí
dojdeme k budově staiého zám-
ku. Dvoupatrová obdélná stavba
zdobená sgrafity, ukončená řÍm-
sou a cimbuřím, má charakter
městského paláce. Zámek pro

o vynález slavné dačické kostty cuLru se |iitiniru žena - Ju-liana Radová, manŽelka r"ali"É;'k;";;ň' Jakuba KryštofaRada. Společenská Juliana si s oblibou 
'uitu 

n" návštěvu přá-tele, a k posezení samozřejmě p'iiii iíaI"řřuie s cukrem. Panídomu se tedy musela časJo vypravovat do tóínory, aby mohlaodseknout kus z cukrové h""ilĚ.led;lioln" ,otu 1841 sivšak při tom ošklivě ooranila 1.ur.u.-Řo'ňořřeně přiběhla zamanželem a nevybíravě 
'" 

n' ne; oilpiň1i]'ňrc"ýmito slovy:,,Podívej, co se mi stalolJednou štja 
"-""|" 

r.'cLi"ra , tvých dceryj""""r prst!.To by nešlo uy.y;iái nĚlJň"nsirlol"
luanzel st vzaljejí slova k srdci a přibližně za lři rnó<íra ií nnct-_

Albrechta Krajíře z Krajku v 70.
letech 16. století postaúil někte-
rý^z italských stavebníků činných
v Dačicích.

Jdeme-lj po horním okraji ná-
městí^naší pozornosti by n'eměl
ujít dům s popisným čislem 4,
p.rotoŽe právě tady stávala da-
ctcká raÍinerie, kde Jakub Kryštof
Rad roku 'l841 vyrobil první 'kost-

KoVy cukr na světě. Dnes tu sídlí
městské kulturní středisko' Na
rohu si všimněme budovy pů-
vodní renesanční radnice z róku'l559. Uvnitř se zachoval pro-
storný mázhaus s hřebínkovou
klenbou a klenutá síň obecního
šenku. Najdeme zde městské in-
formační centrum, kde se o měs-
tě dozvíme více.

lvlallzel 5l Vzal JeJl slova k srdci a přibližně za tři měsíce jí posta-l Vil na-stůlbedničku, ve kte'ré býú-úhiil;ělrrounany malé bílékostíčky. ro1koyÍ'cy'!'}': di"iĚ,.. _ " 

-'

KaŽdoročně koncem srpna se
tu koná týdennípřehlídka řeme-
sel Dačická řežba. Můžeme na ní
vidět práci kovářů a řezbářů a při
hudebních podvečerech poie-
dět ve stínu lip. V jihozápadním
rohu náměstí naše oko spočine
na zajímavém dílku - kostce cuk-
ru v dřevěné dlani. Vzniklo před-
loni právě na Dačické řeŽbě.

Nový zámekie
emptrovynn skvostem

Stoupáme vzhůru ulicí, jež
nese jméno |etce významné-
ho letce Viléma Góthá, který za
2. světové války létal v Aňglii,
k Íarnímu kostelu sv. Vavřinte.
Jeho předchůdcem byl nejstarší
dačický kostel, založeÁý 

'_.'kru-


