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u Jihlavy - Slavonice).
Autem: po silnicích č. 151 (z Českých Budějovic a Jindřichova
Hradce), 406 (z Jihlavy a Telče), 4O7 (ze staré Říše) a 408 (ze
Znojma, Moravských Budějovic a Jemnice).
Autobusem: přímá autobusová spojení zBrna, Českých Budě-
jovic, Jihlavy, Jindřichova Hradce, Prahy a Znojma.
{'}BYT&1ť&|X{: Dačice - Hotel Dyje (tel.: 384 420 090), Hotel
U Koníčka (384 420 747), Motel Dačice (384 388 248)' Privát
Denny {602 476 328).
sY'RAll&ií&N!: Dačice _ Restaurace Homolkův mlýn (tel.:

jejím místě postavili poutní kos-
tel. Zrušen byl za vlády Josefa ll.
a obnovení v původním rozsahu
se dočkal až ve druhé polovině
19. století.

A proč ten název? Svatyně
byla zamýšlena jako kopie be-
nediktinského kostela ve španěl-
ském Montserratu. Naskytne se
nám odtud nádherný výhled do
krajiny, který nám dodá duševní
vzpruhu.

Jiřina Pouzarová
Foto autorka

384 420 031).
xA.,ífulAv&sTl \l &K&*-{: Telč - historické město s unikátním

] náměstím obklopeným podloubími, zámek, Slavonice - měs-

|tečko cennÝmi domy a podzemím, které je mozno' gyj-!y]!,-

Zbytek původní věŽe byl ještě
v 'l9. stoletívyužíván jako vězení'

Ve vsi Kostelní Vydří si všimně-
me barokního mostu z roku 173'l
se sochami sv. Jana Nepomuc-
kého a sv. Josefa. U kostela roste
asi 400 let stará chráněná lípa.
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Směrem na Jindřichův Hradec
nás ukazatel navede na silnici
číslo 406 a v obci Dolní Bolíkov
odbočÍme doprava směrem na
Cizkrajov. 5ilnicí v údolí Bolíkov-
ského potoka stoupáme k široké
obdélníkové návsi. Zatáčku zkra-
cuje strmě stoupající cesta, po
které vystoupáme do blízkosti
kostela. Pozdně gotický dvou-
lodní kostel sV. Petra a Pavla po-
chází z 15. století' Barokní faru,
jiŽ míjíme' vystavěli roku 1731.

Na hřbitově můžeme objevit
pěkný litinový kříž z roku 1835,
dílo dnes jiŽ zaniklé bolíkovské
huti. Na skále nad potokem sto-
jí socha sv. Jana Nepomuckého
z 'l8. století na návsi si prohléd-
neme sochy sv. Floriána a sv. Jo-
sefa. Pokračujme ještě asfalto-
vou silnicí směrem k obci Mutná
a pěší lesní cestou dojdeme na
kopec Montserrat (548 m n. m.).

Lesní cesta nás zavede k pout-
nímu kostelu P. Marie Bolestné.
Císařský plukovník Bartoloměj
Tannazoll-Zill tady dal roku 1650
vystavět kapli, do níž byla umís-
těna socha P. Marie Montserrat-
ské, a začátkem ]8. století na

a sloužila jako součást dačicko-
bílkovského panství. Tvrz byla
opevněna příkopy a hradbou
s válcovými věŽemi - jednou
z nich je i tato bašta.

Třídou 9. května dojdeme na
autobusové nádraží. Můžeme
pokračovat aŽ k hotelu Stadion
a Vpravo k železniční stanici Da-
čice. Pokud jsme omezeni těmi-
to dopravními prostředky, náš
výlet tady končí.

P*x&owa{raá za karme! itáely
JestliŽe jsme ale přijeli autem

a máme v úmyslu pokračovat
severním směrem do Telče, vy-
dejme se nejdříve silnicí číslo
408 směrem na Studenou' Po

dvou kilometrech odbočíme na
Kostelní Vydří. Siluetu kláštera
uvidíme už zdálky. Majitel Jiří
Koňas Volf se zúčastnil povstá-
ní českých pánů, a tak o statek
ve Vydří jako protestant přišel.
Roku 1826 přikoupiIi KostelníVy-
dří ke svému dačickému panství
Dalbergové. A uŽv roce 1829zde
bratři František a Tomáš Grábne-
rovi založili první moderní cuk-
rovar V českých zemích. Podmín-
ky pro pěstování cukrové řepy tu
však nebyly vhodné, a tak o tři
roky později byla výroba cukru
zrušena. V provozu zůstala jen
výroba likérů a octa.

Duchovním otcem poutního
kostela a kláštera je Karel Felix
Slavata (Slavatové drŽeli od roku
1604 telčské panství). Při lovu
spadl do vlčíjámy a v nebezpe-
čí života slíbil, Že když všechno
dobře dopadne, stane se ře-
holníkem. Po svém zachránění
vstoupil v Římě do řádu bosých
karmelitánů a přijal jméno Fe-
lix. Dověděl se, Že obraz P. Marie
na kopci u Kostelního Vydří ob-
klopuje kaŽdou sobotu zvláštní
záře, a dal tU postavit kapli.

V polovině 'l8. stoletíbyl na je-
jím místě postaven klášter' Půso-
bí zde řád karmelitánů, má zde
sídlo i Karmelitánské nakladatel-
ství, v jehoŽ prodejně si můžeme
koupit třeba i Naši rodinu.

Z rozmezí let 1300-1489 po-
chází původně 9otický kostel Na-
vštívení P. Marie' Vnitřní zaÍízení
je barokní' PoblíŽ kostela, na mís-
tě původní renesanční tvrze ze
16. stoletl stojí barokní zámek.


