
Klášter

Pohled na Klášter od jiohozápadu, vpravo od kostela budovy paulánského kláštera, obklopující rajský dvůr.



Klášter

Klasický pohled na Klášter od severovýchodu přes rybník, vlevo od kostela budovy paulánského kláštera, v popředí pod
svahem stříška nad pramenem zázračné studánky.



Klášter

Pohlednice s dřevořezbou „strom života“ umístěnou v sakristii chrámu Nejsvětější trojice a klasický pohled na Klášter.



Klášter

Pohlednice Kláštera s hlavním oltářem chrámu Nejsvětější trojice a různými pohledy na paulánský klášter.



Klášter

Podobná trochu rozmazaná pohlednice s hlavním oltářem a procesím, kráčejícím k chrámu Nejsvětější trojice.



Klášter

Pohled na Klášter od sevrovýchodu z cesty na Slavonice, v popředí pasáček koz u křížku, který zde byl nedávno obnoven.



Klášter

Pohled na kostel Nejsvětější trojice od severu o křižovatky se silnicí na Slavonice.



Klášter

Klasický pohled na Klášter od jihozápadu přes Klášterský rybník.



Klášter

Pohled na Klášter od přes rybník s pózujícím plavcem na pramičce.



Klášter

Pohled na Klášter od západu z cesty od hlavní silnice. Vpravo jsou zachyceny původní stodoly domu č.p. 17 - dnes přestavěné.



Klášter

Pohled na Klášter od křižovatky hlavní silnice v popředí s kamennými božími muky - dodnes zachovanými.



Klášter

Dva pohledy na Klášter přes rybník – první přes Osiku od trati úzkokolejky, druhý přes Klášterský rybník.



Klášter

Další klasický pohled na Klášter od hlavní silnice pěkně znázorňující původní budovy konventu paulánského kláštera.



Klášter

Pohled na Klášter od Klášterského rybníka, chalupa vlevo dnes nestojí, na jejím místě novostavba č.p. 15.



Klášter

Složená pohlednice, nabízející kromě klasických záběrů vlevo dole také rakve s mumiemi mnichů v podzemí
Kláštera a vpravo nahoře výklenkovou kapličku sv. Václava u silnice z Bystřice na návrší před sjezdem ke Klášteru.



Klášter

Další klasický pohled na Klášter s pěkným odrazem, zrcadlícím se na hladině Klášterského rybníka.



Klášter

Pohled na kostel Nejsvětější trojice po zboření klášterních budov ještě před rekonstrukcí v 90. letech po Sametové revoluci.



Klášter II - Konrač

Pohlednice s celkový pohledem na Klášter II z návrší severně od vesnice, dle vlevo Klášter z podobného místa a
vpravo chalupa s prodejnou smíšeného zboží Hermanna Pfeiffera – asi č.p. 27 u hlavní silnice.



Celkový pohled na Konrač od severu, vlevo Konračský rybník, šikmo na obzor stoupá silnice na Staré Město a Slavonice.

Klášter II - Konrač



Pohled na křižovatku s vlnovkou hlavní silnice na Staré Město se silnicí na Landštejn odbočující doleva. Vpravo
statek č.p. 28, vlevo část domu č.p. 345 a v pozadí vlevo dům č.p. 38 a vpravo dnes již zbořený dům vedle č.p. 35.

Klášter II - Konrač



Pohled na hlavní silnici ve směru od Starého Města, v ose stodola u křižovatky – dnes zbořená, vpravo statek č.p. 34.

Klášter II - Konrač



Klášter II - Konrač

Pohled z Konrače dnes obtížně identifikovatelný, mohlo by jít o statky č.p. 36 a 37 v jižní část vesnic u cesty směrem na
Filipovskou silnici. Dům vlevo je dnes zbořen, dům vpravo přestavěn.
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