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Chata Tezinka je rekreační objekt 
společnosti Teza, s.r.o., z České Třebové. 
Nachází se nedaleko Litomyšle, v krás-
ném prostředí pískovcových skal Toulco-
vých maštalí. Chata disponuje plně bez-
bariérovým přístupem. Můžete zde pro-
žít příjemnou rodinnou rekreaci a navští-
vit známé okolní památky. Chata nabízí 2 
čtyřlůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zázemím, 2 plně vybavené kuchyňské 
kouty, kde si můžete připravit vlastní 
stravu. Je tady výtah pro vozíčkáře, spo-
lečenská místnost se satelitní TV a dět-
ským koutkem a venkovní terasa s grilem.           
U chaty je venkovní travnaté hřiště, stůl 
na stolní tenis a v dosahu je i koupaliště              
a krytý bazén. V blízkém okolí najdete 
restauraci, kde si můžete zajistit stravování. 

 
Prostorný apartmán č. 1 

 
Chata Tezinka, bezbar. WC v přízemí 
Kontakty: 

- Chata Tezinka, č. 130, 539 45 Nové 
Hrady u Skutče, správce chaty tel.: 736 
514 915, e-mail: chata@teza-sro.cz. 

- Informace a objednávky: TEZA, 
s.r.o., F. V. Krejčího 405, 560 02 Česká 
Třebová, tel.: 465 500 511, info@teza-
sro.cz. 

Tipy na výlety v okolí                 
a pamětihodnosti 

Na duševní bázně v Litomyšli 
lázně! 

Litomyšl je tisíc let starým kulturním 
centrem oblasti, rodištěm Bedřicha Sme-
tany a působištěm Aloise Jiráska. Je zná-
má svou městskou památkovou rezervací 
a především zámkem Litomyšl. Tato 
renesanční rezidence Pernštejnů z druhé 
poloviny 16. století je nyní ovšem nepří-
stupná z důvodu stavebních úprav. Zá-
mecký areál spolu s parkem je zapsán od 
roku 1999 na Seznamu světového kultur-
ního a přírodního dědictví UNESCO. 
Součástí zámeckého komplexu je i rodná 
světnice Bedřicha Smetany a Muzeum 
antického sochařství a architektury. Ve 
sklepení zámku najdete stálou expozici 
soch Olbrama Zoubka a také skvělou 
vinotéku. 

 
Zámecký areál s parkem v Litomyšli 

Dobrá zpráva je, že od sezóny 2014 
bude pro návštěvníky otevřena speciální 
bezbariérová prohlídka! Začne v histo-
rickém divadle v příze-mí, bude pokračo-
vat v reprezentačních sálech v prvním 
patře a zakončena bude venku – procház-
kou po zámeckém okolí. Účastníci zhléd-
nou i film s ukázkami architektury a re-
staurátorských prací. 

Ve městě se koná proslulý meziná-
rodní hudební festival Smetanova Li-
tomyšl. Letos proběhne ve dnech 13.–30. 
června. Více na www.litomysl.cz. 

Polička 
Město bylo založeno ve 13. století, má 

zachovalé a přístupné středověké opevně-
ní a řadu dalších památek. Ve věži kostela 
sv. Jakuba je krásná rodná světnička hu-
debního skladatele Bohuslava Martinů. 
Tato místa jsou bohužel pro vozíčkáře 
nedostupná. Dostanete se ale do Měst-
ského muzea v Šaffově ulici. Více na 
www.policka.org. 

 
Z interiéru Městského muzea v Poličce

Tip na dovolenou

Chata Tezinka v Nových Hradech u Skutče 

Moderní a bezbariérová Chata Tezinka
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Proseč u Skutče 
Starobylé městečko spojené s literární 

činností Terézy Novákové a krásným 
kostelem Svatého Mikuláše. Určitě si zde 
zajděte do nově otevřeného Muzea dý-
mek, je bezbariérové. Expozice je umís-
těná v prostorách původního roubeného 
domku čp. 61 na náměstí. Návštěvníci 
uvidí nejen množství zajímavých exponá-
tů, ale dozví se i něco o výrobě dýmek      
a historii tohoto řemesla, které zde má 
tradici již od roku 1842. Více na 
www.prosec.cz.  

Chrudim 
Město založené Přemyslem Otakarem 

II. se pyšní památkami většiny stavebních 
slohů. Navštívit zde můžete Muzeum 
loutek (tzv. Mydlářovský dům), které je 
nyní po rekonstrukci zcela bezbariérové. 
Doporučujeme také navštívit Muzeum 
barokních soch, to je rovněž bezbarié-
rové. Přehled bezbariérových tras a vy-
cházek po městě i okolí najdete na strán-
kách www.chrudimsky.navstevnik.cz. 

 
Průčelí Mydlářovského domu 

Zámek Nové Hrady 

 
Zámek Nové Hrady evokuje krásu fran-
couzských zámků 

Rokokový zámek hraběte Jana Anto-
nína Harbuvala de Chamaré se honosí 

přezdívkou malý Schönbrunn. V letech 
1997 až 2001 prošel rozsáhlou rekon-
strukcí, při níž se vozíčkářům zpřístup-
nilo nádvoří, vestibul zámku, zámecká 
cukrárna i restaurace (s bezbar. WC). 
Součástí areálu je zámecká zahrada            
s amfiteátrem a přilehlou křížovou cestou, 
která vede ke zbytkům původního hradu. 
V areálu uvidíte zámecké stáje a jelení               
i dančí oboru. Po přírodních cestičkách se 
dá vozíkem jakž takž projet, terén sice 
není všude zcela rovný, ale jde to. Více na 
www.nove-hrady.cz. 

Přírodní krásy, památná        
místa a rozhledny 

Pro lepší orientaci v terénu si pořiďte 
turistickou mapu regionu, třeba v infor-
mačním centru v Proseči.  

Toulcovy maštale jsou krásnou pří-
rodní rezervací, neporušenou civilizací. 
Kombinace pískovcových skalních útva-
rů, borových lesů a krásné krajiny přímo 
vybízí k dovolené a odpočinku. Vyskytují 
se tady vzácné druhy rostlin a živočichů 
(např. mlok skvrnitý, kapraďorosty a me-
chy). Rozmanité turistické cíle, trasy a cy-
klostezky najdete na www.mastale.cz. 

Pozoruhodný kaňon s názvem Pivnic-
ká rokle byla vytvořen v opukách a měk-
kých pískovcích mezi obcemi Dolany         
a Zderaz. 

 
Toulcovy maštale, ojedinělý skalní kom-
plex 

Překrásná je Střítežská rokle, roman-
tická přírodní scenérie pod obcí Střítež. 

Mezi pozoruhodná památná místa 
v oblasti patří bezesporu Růžový palou-
ček u Makova. Je opředen mnoha legen-
dami. Ty starší pochází z dob pronásledo-
váni Českých bratrů nebo z období Napo-
leonských válek. Podle těch novějších je 
Růžový palouček místem, kde se loučili 
čeští emigranti s vlastí před odchodem do 
ciziny. Na ploše asi 350 metrů čtvereč-

ních tady rostou půvabné francouzské 
růže. Více na www.ruzovypaloucek.cz. 

Zderazské sklepy jsou prostory vyse-
kané v pískovci, které ještě v 19. století 
sloužily jako obytné místnosti nebo dílny 
a sklepy. U nás se jedná o raritu. Více na 
www.obeczderaz.cz. 

 
Skalní pískovcové obydlí 

Nedošínský háj u Litomyšle je luž-
ním lesem upraveným do parkové podo-
by. Jeho součástí jsou romantické paviló-
ny a další zajímavé stavby. Místo prosla-
vil Alois Jirásek v novele Filosofská his-
torie. Více na www.litomyslsko.cz. 

 
Koruna věkovitého dubu letního v nivní 
části Nedošínského háje 

Zajímavým souborem staveb lidové 
architektury je Betlém v Hlinsku. Více 
na www.vesely-kopec.cz.  

Velmi známé jsou Ležáky, památník 
obětem nacistické okupace. Osada byla 
vypálena Němci 24. června 1942. Více na 
www.lezaky.cz. 

Rozhledny 
Přestože na rozhledny se vozíčkáři ne-

dostanou, stojí za to shlédnout jejich roz-
ličné konstrukce a místa, na kterých stojí. 
Nejstarší ze tří rozhleden Mikroregionu
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Toulcovy maštale mezi obcemi Jarošov        
a Budislav je Toulcova rozhledna. 

 
Toulcova rozhledna 

U obce Hluboká stojí rozhledna Bo-
růvka, která svou konstrukcí patří mezi 
nejzajímavější stavby oblasti. 

 
Zajímavá konstrukce rozhledny Borůvka 

 Od roku 2004 je zpřístupněna roz-
hledna Terezka na Pasekách nad Prosečí, 
ze které je při dobrých podmínkách vidět      
i Jeseníky nebo Orlické hory. 
 Nejnovějších rozhlednou je Jahůdka, 
která se nachází u obce Bělá u Luže.  

Další užitečné odkazy 
www.nove-hrady.cz, 
www.cyklotrasy.info, 
www.pardubickykraj.cz, www.vychodni- 
-cechy.info. 

Zpracovala: Hana Klusová 

Čtyři plná auta přátel, dva přívěsné      
vozíky, 
sebou kolo, handbike1, mechaniky2             
i elektriky3. 
 

České Švýcarsko, malebné městečko 
Krásná Lípa, 
výlety, zajímavá architektura, skály,    
slivovice, roztočená pípa. 

 
Na výletě 
Kámoš s přezdívkou „Krtek“ sice           
nevyhrabal noru, 
zato Vlci4 s námi všemi objevili Vlčí 
horu. 

 
Cestou necestou „po žluté“ 
Hrdina dne na handbiku řval: „Takové 
trasy nikdy více“,  
vyčerpán, byl krmen i napájen,           
vzpamatovala jej až slivovice.  

 
Už nemůžu 
I díky „Skipi5 baru“, dlouhým            
procházkám, velice rychle plynul čas, 
projeli jsme nádherný kus krajiny               
a obzvlášť neskutečných tras.  

 
„Skipy bar“ 
Příroda, skály, potoky, dlouhé trasy         
po žluté značce, 
někteří jedinci se museli prodírat                
i kravskými lejny skoro v každé zatáčce. 

 
Cestou necestou stále „po žluté“ 

Foto: Marie Kresaňová 
Prozkoumali jsme Kyjovské údolí,       
seznámili s dobrými lidmi, 
obeznámeni s neobvyklostí zdvojených 
stěn zdejších zajímavých obydlí.

Českým Švýcarskem
Vzpomínky na dovolenou 


