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Úvodní slovo
Zima umí
zahřát více,
než leckteré léto
Rozmlsaní loňskou sněhovou zimou,
která ne sice bohatě, ale za to dlouze
proměnila naši krajinu v tu důvěrně známou kulisu bílých plání a postříbřených
stromů, očekáváme nyní s napětím i nadějí, jak se nadcházející měsíce se svojí
rolí zimy popasují znovu.
Ale zima není jen sníh. Kupodivu i chladnější polovina roku překypuje stále větším počtem akcí v městečkách i na vesnicích, a místní či přespolní návštěvníky
rozhodně nenechává v klidu. Zimu není
třeba jen přestát, ale pořádně prožít.
Tak se nám mísí oživované tradice předků s moderními „svátky“, z čehož mají
největší radost děti, ale i nakonec všichni ocení, že se vesnice sejde a sousedé
místo hledění do televize pobudou spolu, a prohodí pár slov při šálku svařáku a domácích buchtách nebo cukroví.
Jen se podívejte: konec října rozsvěcuje
halloweenské strašidelné dýně, a začátek listopadu zase dušičkové hřbitovy,
pak přijíždí sv. Martin, a to leckde voní
husa a koštují se mladá vína. Když si podává ruku listopad s prosincem, začíná
Advent, a návsi rozzáří ozdobené stromy, a na náměstích měst navíc otevřou
své krámky trhy. To už přikvačí i Mikuláš s doprovodem, někdy až příliš čertovským, a Advent se rozeběhne k Vánocům třeba i sousedskými besedami
jako u nás na Synalově. Nakonec ochotníci přehrají vánoční příběh živým betlémem a u domů nám zazvoní koledníci. Třídenní volno samotných Vánoc
brzy vystřídá bujará silvestrovská noc
a novoroční kocovina. A sotva dospějeme k pololetním prázdninám na konci
ledna, je tu únorový Masopust s bohatými zvyky, a taky, i když spíše městský, svátek sv. Valentýna. I ten, kdo není
zrovna milovník zimních sportů, se během takové zimy docela zapotí… nebo
aspoň pořádně zahřeje.
Máme se tedy znovu na co těšit.
Tak neseďte doma a taky
přijďte pobejt…
Vaše redakce
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7.–17. 12. 2017
Ostrov pohody barokní 2017
Žďár n. S., různá místa
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20. 1. 2018
Závod Stopa pro život – prolog
Nové Město n. M., Vysočina Arena 9

Vánoční čas Betlémy
Sněženska v Předklášteří
Snad každý z nás se těší na nejkrásnější
období v roce, vánoční čas. Městys Sněžné jako každý rok pořádá širokou škálu vánočních akcí pro malé i velké. Necháte se
přilákat?
Program začíná v neděli 3. prosince od 13 hod. Andělskými dílničkami pro děti na místní faře.
Od 17 hodin můžete uvítat předvánoční
dobu s Mikulášem, rozsvítit vánoční strom
a zazpívat si koledy spolu s dětmi ze ZŠ
a MŠ Sněžné. Taktéž od neděle 3. do pátku
8. prosince můžete navštívit Vánoční prodejní výstavu. V sobotu 24. prosince si můžete zpříjemnit čekání na Ježíška v parku, kde
od 15 hodin zazní koledy v podání žesťového souboru ze Žďáru nad Sázavou.
-LPř-

Advent již tradičně patří v Předklášteří betlémům. Letos proběhne již 9. ročník této oblíbené předvánoční výstavy s názvem
Betlémy z Předklášteří, přes Banát až
po Mexiko. Výstava bude otevřena ve
dnech 9. až 17. prosince 2017 v prostorách OÚ Předklášteří.
-ZJ-

17. 2. 2018
Uzené slavnosti na EDENu
Bystřice n. P., Centrum EDEN
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Zimní sezona v Aréně
Konec října pomyslně uzavřel cyklistickou sezonu v areně. Singletracky budou opět otevřené pro veřejnost v dubnu 2018.
Nyní se všichni nadšení sportovci
mohou těšit do bílé stopy. V případě ideálních sněhových podmínek se na Novoměstsku udržuje přes
100 km lyžařských tras, které navazují na
okolní regiony. Ideálním výchozím bodem
je právě Vysočina Arena. Ta nabízí možnost
vyzkoušet si celosvětově známé závodní
tratě. Pro veřejnost se dle sněhových podmínek upravuje 1,5 až 5 km tratí. Upravovány jsou pro klasický i volný styl.

Vstup do areálu je volný, mimo tréninky.
Prosíme proto, abyste si dopředu ověřili
na webu vysocina-arena.cz hodiny určené
pro veřejnost.
Aktuální stav najetých tratí najdete na lyžařském webu lyzovani.nmnm.cz nebo můžete kontaktovat novoměstské informační
centrum (ic@nmnm.cz, 566 598 750). Aktuální přehled a informace můžete mít také
čerstvě na vašem e-mailu, pokud se na uvedeném webu přihlásíte k odběru novinek.

Bílá Magistrála Vysočiny
Koruna Vysočiny se díky severskému klima Žďárských vrchů těší vzácné výjimce
– ať je zima jaká chce, zelené lesy na severu Vysočiny si stříbřitou krásu zimního
hávu ujít nenechají. Podzimní vítr odvane poslední žluté listí, pastviny přikryje šeď jinovatky, vzduch zprůzrační a odkryje daleké obzory severních hor a jižních rovin,
a nakonec se bílá záplava rozsype do korun lesíků i hvozdů. A ztichlý kraj ožije křupáním
kroků, potom rachotem motoru rolby a nakonec svistem skluznic v bílé stopě magistrály.
Zima je na Vysočině kouzelná stejně, jako každé roční období.
Zimní krása vytváří za přispění místních
rolbařů unikátní síť stop propojující mezi
sebou lyžařské a běžecké areály obklopující Žďárské vrchy od severu i jihu, západu
i východu. Pro tisíce neúnavných běžkařů i pro svátečnější sportovní návštěvníky
se tak opět otevírají bílé stopy Magistrály
Vysočiny.

ské masívy, ale je sítí propojující významná
dopravně dobře dostupná východiště hlavních lokální běžeckých areálů. Křižovatkou
hlavních tras severojižní a východozápadní jsou Tři Studně na Novoměstsku. Vedle hlavních tras najdete množství možností menších a větších okruhů propojených
mezi sebou sítí kratších spojnic.
•A
 reál Pilák, Žďár nad Sázavou,
www.skizdarsko.cz
•N
 ádraží ČD a Vysočina Arena, Nové
Město n. Mor., www.lyzovani.nmnm.cz
•N
 ádraží ČD a Centrum EDEN,
Bystřice n. P., www.info.bystricenp.cz/
lyzarske-trasy
•A
 reál Rataje, Hlinsko, www.hlinsko.cz
•Š
 krdlovice, www.ski-velkedarko.cz
• Svratka
•T
 ři Studně

Bílá Magistrála Vysočiny protíná Žďárské
vrchy od Bystřice nad Pernštejnem až po
Žďár nad Sázavou, a od Hlinska až po Nové
Město na Moravě. Nevytváří přímo dlouhou hřebenovou trasu, jak to umožňují hor-

OBSAH
Adventní tradice,
kam se podíváš................................ str. 2, 3, 5, 7

Toulky tajemnou Vysočinou
– 20 tipů na místa legend................ str. 10–11

Betlémářské tradice................................ str. 1, 5

Regionální výrobky a výrobci................. str. 8

7 zimních zážitků z celého
světa i na Vysočině...................................... str. 9

Rozjíždíme elektromobilitu
s e-Vysočinou................................................ str. 1

Malé i velké galerie
nabízí obrazy kraje...................................... str. 6

Relax po sportovním zážitku............... str. 2, 9
Kalendář nejvýznamnějších akcí......... str. 12

Magistrála poskytuje garantovanou kvalitní lyžařskou stopu v celé své délce včetně
napojení na místní obce s ubytovacími a restauračními kapacitami. Sama Magistrála
není značena zvláštním značením. Rozcestí jsou osazena oranžovými orientačními
tabulkami místních okruhů. Sledujte proto
správné směry dle nich. A především stopu…
-VVVydání Turistických novin 2017
finančně podpořil Jihomoravský kraj

e-Vysočina
Rozvíjíme elektromobilitu na Vysočině
Malý, hbitý a ekologický. To je elektromobil Smart ForTwo ED. Nic
lepšího na poznávání vzdálenějších turistických cílů na Vysočině
s respektem k přírodě nenajdete. Právě tento elektromobil zapůjčuje společnost E.on svým partnerů na Vysočině na podporu propagace rozvíjející se elektromobilní sítě dobíjecích stanic a půjčoven pod značkou e-Vysočina.
První dobíjecí stojan pro elektrokola, koloběžky, skútry a elektromobily na Žďársku
otevřel loni v létě Penzion V Kapli u žďárského Zámku. V letošním roce se rodina
rozrostla o 5 dalších sourozenců – dobíjecích stojanů (a půjčoven elektro dopravních prostředků) najdete u Centra EDEN
v Bystřici n. P., ve Vysočina Areně v Novém
Městě n. Mor., u Hotelu Leopold v Račíně
a v centru Žďáru na náměstí Republiky a na
parkovišti u tržnice. Stanice ve spolupráci
s městy zprovoznila energetická společnost E.on. Budováním dobíjecích stanic
chtějí města Koruny Vysočiny podpořit
moderní trendy turistiky na Ždársku, ke
kterým elektromobilita rozhodně patří.
Vedle samotných provozovatelů dobíjecích
stanic testuje od listopadu do ledna elektromobil a další „elektrovehikly“ i sama destinační společnost Koruna Vysočiny. Připravujeme se tak pro nadcházející sezónu,
abychom na „vlastní kůži“, a především baterii, odzkoušeli výkon elektrických do-

Destinační společnost Koruna Vysočiny, Příční 405, 593 01 Bystřice n. P. telefon: 566 788 406, 776 308 072 e-mail: kancelar@korunavysociny.cz

pravních prostředků v konfrontaci s členitou krajinou Vysočiny. Výsledkem budou
doporučení vhodných výletů pro odpovídající dojezdové vzdálenosti elektromobilů, elektroskůtrů nebo elektrokol pro návštěvníky, kteří si chtějí jízdu na ekologický
pohon sami vyzkoušet nebo už kouzlu
elektromobility zcela propadli. A také je naším cílem podpořit svými tipy další rozvoj
sítě, aby se dojezd, a tím i rádius elektro-výletníkům mohl co nejvíce rozšířit.
www.e-vysocina.info

www.korunavysociny.cz

Novoměstsko
Podzimní a zimní lázně
Oslavte s námi dožínky, prázdniny, narozeniny i advent a vánoční čas!
Listopad zahájíme Celostátním týdnem saunování – 4. 11. Noční lázně – otevřeno do 24:00,
5.–11. 11. – ovocné osvěžení při večerním saunování.
Druhé výročí otevření Městských lázní v Novém Městě na Moravě se ponese
ve znamení čísla 2. Tři narozeninové dny
(13.–15. listopadu) můžete u nás strávit ve
dvou a zaplatit pouze za jednu osobu (druhá stejná nebo levnější vstupenka zdarma).
Samozřejmostí je narozeninová výzdoba
a každodenní akce po celý NAROZENINOVÝ TÝDEN od 13. do 19. listopadu – denně
do 17 h 10% sleva na masáže, zážitkové
koupele, solárium, od 17 h program v jednotlivých provozech, na víkend připravujeme od 18 h zážitkové saunování. Celý
týden můžete naše narozeniny oslavit ve
dvou, neboť Zážitková koupel pro dva
bude za cenu koupele pro jednoho – a to
se vyplatí!
Advent v Městských lázní přinese tématickou výzdobu, vánoční dárkové certifikáty,
horké nápoje, kávu, lázeňské oplatky…
5. 12. se u nás můžete schovat před čerty,
kteří vodu rádi nemají, takže u nás budete v bezpečí! 16. 12. nabídnou Noční lázně

provoz do 24:00, 22. 12. otevřeme až ve
14 hodin – dopoledne vyhradíme pro úklid,
abychom byli připraveni přivítat vás přes
Vánoce.
Vánoční prázdniny (23. 12.–2. 1.) upraví
provozní dobu – denně bude otevřeno od
10:00 do 21:00. Na Štědrý den bude zavřeno, Silvestr u nás můžete slavit do 17:00,
zavřeno bude 1. 1. – Nový rok.
Na rok 2018 plánujeme spoustu akcí, zejména ve dnech pracovního klidu a školních prázdnin. Na zaslouženou odměnu se
mohou těšit i školáci po vysvědčení o pololetních prázdninách, zážitkový program
připravujeme i na období jarních prázdnin,
myslet budeme i na okolní kraje, které v termínech svých prázdnin hojně využívají návštěvu našeho regionu.
Zachována zůstává i tradice Nočních lázní,
v lednu bude poprvé otevřeno do půlnoci
už 6. 1., na 12. 1. vychází Sanitární den, kdy
je otevřeno až od 14 hodin.
Sledujte web: lazne.nmnm.cz

srdce Vysočiny

Farmářské trhy
jedou dál!
Farmářské trhy v Novém Městě se staly
již oblíbenou a vyhledávanou akcí. Od
května do října těší své zákazníky každých 14 dní v parku na Vratislavově náměstí. Bohatou nabídku regionálních
výrobků a potravin doplňují doprovodné programy v podobě živé hudby, workshopů, dílen nebo divadelních
představení. Příjemnou zprávou je, že
ani v zimním období nepřijdete o místní trhy! Další termíny jsou již plánované na soboty: 11. listopadu, 9. prosince,
14. ledna 2018, 11. února 2018, 11. března 2018, 8. dubna 2018. (hm.nmnm.cz)

Roztančete to!
Přišla sezona plesů a v novoměstském kulturním domě
si můžete zpříjemnit večery
a oprášit své taneční dovednosti. Pokračuje oblíbená Tančírna. Ta je určena široké veřejnosti, každá hodina je
věnovaná jinému druhu tance. Po výuce následuje volné téma. Vstupné 50 Kč
za osobu na místě.
Plánované hodiny:
1. 11. Cha-Cha, 13. 11. Quickstep,
23. 11. Rumba, 4. 12. Waltz, 11. 12. Valčík
Plesy:

Prosinec 2017

2. 12. Poslední leč (Radešínská Svratka)
Leden 2018

26. 1. Ples SFK Vrchovina
27. 1. Ples při svíčkách (Křižánky)
Únor 2018

2. 2. Ples firmy MEDIN a Nemocnice NMnM
9. 2. Ples ZUŠ Jana Štursy
16. 2. Reprezentační ples Gymnázia
Vincence Makovského

Kde se najíst,
kde se vyspat
K Club
Tyršova 1001, Nové Město na Moravě
tel.: 566 598 740,
kclub.nmnm.cz

… kde relaxovat?
Městské lázně Nové
Město na Moravě
Plavecký bazén, relaxační bazén, wellness, fitness,
masáže, zážitkové koupele, plavání dětí s rodiči
a mnoho dalšího na vás
čeká v nově otevřených
městských lázních.

Hotel Ski
Vlachovická 1000, Nové Město na Moravě
tel.: 724 556 818,
www.hotelski.cz
Penzion Klokočí
Kadov 79, tel.: 602 358 480
www.pension-klokoci.cz
Líšeňský Dvůr
Líšná 23, tel.: 702 047 077
www.lisensky-dvur.cz
Informační centrum Svratka
městský úřad, Palackého 30,
592 02 Svratka
tel.: 566 662 330, e-mail: mesto@svratka.cz
www.svratka.cz

Andělský jarmark
26. 11.
Akce Domu dětí a mládeže v kulturní domě je určena rodinám,
zvlášť dětem, ale rádi přivítáme všechny
ostatní, kteří si rádi vyrábějí nebo jen chtějí pobýt v příjemné předvánoční atmosféře.
Těšit se můžete na novinky v baňkové i perlové dílně a na výrobky z dalších různorodých materiálů např. dřeva nebo přírodnin,
které si zhotovíte spolu s dětmi. Vyrobit si
můžete i velmi netradiční dekoraci v betonové dílně.
Opět bude připraven fotokoutek, který můžete využít k focení v čertovských a andělských kostýmech, které pro Vás máme připraveny. Paměť a znalosti vánočních tradic
si můžete procvičit při odpovídání na otázky v andělském kvízu. Atmosféru podpoří
i jednotlivá hudební vystoupení a naše tradiční cukrárna. (ddm.nmnm.cz)
-LPř-

Horácké muzeum a Informační
centrum Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 114,
tel.: 566 598 750-1, e-mail: ic@nmnm.cz
www.hm.nmnm.cz

Mikulášské čertohrátky
5. 12.
I letos bude v Novém Městě
předvečer svátku svatého Mikuláše probíhat ve velkém stylu. Malí hříšníci mohou od 15:00 hodin zavítat do Pekla
v Horácké galerii, kde na ně čeká čertovská
suita a její výtvarné dílny, ale také ďábelské občerstvení. Z pekla mohou přejít přímo do Nebe v Horáckém muzeu. Tam zasedne Mikuláš s anděly, aby prověřili děti
a těm, kteří si zaslouží, předali nadílku. Ve
výtvarných dílnách pod vedením andělů
z DDM se budou vyrábět vánoční dekorace, na náměstí se pochůzka završí opékáním párků a popíjením teplých nápojů.
Akce potrvá do 19:00 hodin.
(ic.nmnm.cz/akce/certohratky)

Rozsvícení adventu
Sobota 2. prosince od 15:00
na Vratislavově náměstí.

Žďársko

A zase to Baroko!

Kalendářní rok se sice chýlí ke svému konci, Rok českého baroka ve Žďáře nad
Sázavou ale ještě rozhodně neskončil. I v listopadu a prosinci na vás čekají nezapomenutelné barokní zážitky!

Na konci listopadu, tedy přesněji 30. 11., navštíví Žďár nepřekonatelná operní pěvkyně Dagmar Pecková společně s orchestrem
Barocco sempre giovane. Jejich společně vystoupení nazvané příhodně Vánoce

s Dagmar Peckovou a Barocco sempre
giovane se, jak název napovídá, zaměří především na barokní hudbu s vánoční
tématikou. V programu zazní sklady velikánů, jako jsou A. Vivaldi, J. S. Bach, G Bizet
a další. Lístky na tuto akci jsou v předprodeji na stránkách žďárského Domu kultury
www.dkzdar.cz.
O adventu je především pro děti připravena tradiční akce Ostrov pohody, tentokráte ryze barokní. Na celých 10 dní (7.–17. 12.)
obsadí nejen žďárské Městské divadlo
bohatý kulturní program. Těšit se můžete na divadelní a hudební představení.
Dobu českého baroka budou účinkující
představovat prostřednictvím živé barokní
hudby, kostýmovými vystoupeními, výsta-

hvězda Vysočiny
vami a tvořivými dílnami. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet třeba tisky barokních
kreseb za účasti profesionálního výtvarníka a mnoho dalšího.
Ostrov pohody letos slaví již dvacáté výročí
a i v tomto roce je vstupné čistě dobrovolné.
www.ostrovpohody.cz

A jako neobvyklé zpestření z exotických
krajin zavítá 9. prosince do Žďáru filipínský
pěvecký soubor The Philippine Madri-

Kde se najíst,
kde se vyspat

Hotel Hajčman
Strojírenská 372, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 625 208
www.hotelhajcman.cz

Hotel Tálský mlýn
Zámek 18, 591 02 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 625 501, 778 706 003
www.talskymlyn.cz

Hotel Jehla
Kovářova 214/4, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 563 034 640
www.hoteljehla.cz

gal Singers se svým pestrým programem.
Tento soubor je pravidelně oceňován těmi
nejvyššími oceněními za sborový zpěv. Ve
Žďáře nad Sázavou budete moci obdivovat
jejich um hned při dvou vystoupeních. The
Philippine Madrigal Singers podpoří svým
zpěvem odpolední bohoslužbu v poutním
kostele svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Na večerním koncertu si je pak
budete moci poslechnout také při samostatném vystoupení za doprovodu žďárského pěveckého sboru Žďáráček. Že jistě půjde o nezapomenutelný zážitek, není
třeba zdůrazňovat. Podrobné informace
k programu najdete na www.zdarns.cz.

-HV-

Ve žďárském zámku v zimě nezamykáme

Restaurant Ingot
Nádražní 1142/46, Žďár nad Sázavou
tel.: +420 733 539 663
www.ala-gastro.cz
Restaurace Na Farských
Zahradní 387/2, 591 01 Žďár Nad Sázavou
tel.: +420 737 081 503
www.rebelnafarskych.cz
Restaurace U Pošty
Nádražní 24, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 531 888
www.restauraceuposty.cz
Grand Restaurant Poppet
Nádražní 66/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
www.poppet-restaurant.cz

Jedno z nejlepších muzeí střední Evropy, unikátní stavby geniálního architekta J. B. Santiniho, sbírka barokního umění, galerie rodu Kinských, rybolov ve středověkých
sádkách, památka UNESCO na dosah, kavárna s výbornou kávou a domácími dezerty nebo zámecký obchod s dárkovými předměty. To je jen část toho, co celou zimu nabízí
Zámek Žďár nad Sázavou, bývalý cisterciácký klášter ze 13. století.

Muzeum nové generace vyznamenané
oceněním ŽIVA za nejkreativnější muzeum ve střední Evropě vás prostě bude bavit. Stanete se součástí příběhu o cisterciáckých mniších, kteří zde ve 13. století
založili klášter a nahlédnete do světa barokního umění a doby geniálního architekta J. B. Santiniho. Prohlídka vás doslova vtáhne do děje, takže se budete těšit na
objevení každého dalšího exponátu. Dlouhé texty byste v muzeu hledali marně, vše
důležité se dozvíte z audioprůvodce se sluchátky, v nichž uslyšíte dialog malého děvčátka a dávného mnicha z cisterciáckého
kláštera. Expozice využívá kontrastu světla
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a stínů, animací, optických klamů, projekcí
a dalších moderních nástrojů jako jsou multidotykové tabule nebo interaktivní modely.

Muzeum je spolu s výstavou Umění baroka,
Galerií rodu Kinských, zámeckou kavárnou a obchodem otevřeno v zimních měsících od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.
Otevřeno máme také o vánočních svátcích
(aktuální otevírací dobu najdete na webu
www.zamekzdar.cz.
O víkendech nabízíme v zimě také další formu odpočinku. Rybolov… Říkáte si, co má
rybolov společného se zámeckým areálem? Věřte, že hodně. Svého pstruha si totiž můžete chytit na středověkých sádkách,
které byly součástí žďárského klášterního hospodářství už od 13. století. Dodnes
se nachází na původním místě. Protože

cisterciákům řehole zakazovala jíst maso
čtvernožců, staly se ryby důležitou součástí
jejich jídelníčku.
Pokud si budete chtít prohlédnout zámecký areál s průvodcem, nezapomeňte vzít
s sebou dalších 9 přátel a předem si zarezervovat termín. Od listopadu do března totiž nabízíme prohlídky Po stopách Santiniho pro objednané skupiny 10 a více osob.
(rezervace na telefonu 602 565 309).
A ještě malé upozornění na závěr – nebojte
se na zámek zamířit i s běžkami, vždyť běžecké stopy se nachází necelých 300 m odsud!
Více informací na www.zamekzdar.cz.

-LH-

Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Informační
turistické centrum
CK Santini tour, náměstí Republiky 24 –
Stará Radnice, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 628 539
www.santinitour.cz/info-centrum

telefon: 566 598 300
telefon: 566 688 111

e-mail: posta@nmnm.cz
e-mail: meu@zdarns.cz

Velkomeziříčsko

Adventní čas ve
Velkém Meziříčí
Mezi nejkrásnější období roku patří čas adventní. Období 4 týdnů je zaměřeno
na naše nejbližší. I když si to neuvědomujeme, je to období stmelování rodin.
Navzájem si kupujeme dárky, chodíme na společné výstavy, koncerty, trhy…
Ve Velkém Meziříčí se letos zahájí adventní období 3. prosince rozsvícením vánočního stromu na náměstí. Za přispění dětí
s rozsvícenými lucerničkami či lampióny
a za zvuku koled se rozzáří celé město. Sváteční atmosféru tomu dodá nebeský pošťák, který převezme přáníčka od dětí. Následně v Jupiter clubu se budou promítat
pohádky pro nejmenší.
5.–7. prosince se v kulturním středisku
uskuteční Vánoční výstava. Prohlédnout si
budeme moci ručně vyráběné ozdoby na
stromky. Zručné pekařky představí nádherně malované perníčky. Hotelová škola Světlá nás bude inspirovat vánočním
prostíráním i s voňavým cukrovím. Nebudou chybět ani ručně vyřezávané betlémy.

5. prosince se rozezní náměstí zvukem koled při vánočním řemeslném trhu.
Mezi nejdůležitější kulturní akce v tento
čas patří vánoční koncerty. Ve Velkém Meziříčí se jich uskuteční hned několik. Např.
13. prosince v ZUŠ Velké Meziříčí, 17. a 18.
prosince v Jupiter clubu.
Adventní období bude zakončeno Vánoční mši svatou 24. 12. ve 23.00 hod. za zvuku
České mše vánoční „Hej mistře!“ J. J. Ryby
v podání chrámového sboru Velké Meziříčí
v kostele sv. Mikuláše.
Přijďte si k nám letos odpočinout od každodenního stresu a napění a navštivte nás
i s celou svou rodinou. Určitě si z naší pestré nabídky v adventním čase vyberete.

-LP-

Foto: Josef Kašpar

most Vysočiny

Kde se najíst,
kde se vyspat

Hotel a restaurace Amerika
Na Samotě 1099, Velké Meziříčí
mob.: +420 731 410 335
www.hotel-amerika.cz

Hotel a restaurace Pod Zámkem
Radnická 6, Velké Meziříčí
tel.: +420 566 520 900
www.hotel-vm.cz
Hotel a restaurace Jelínkova vila & Malostránský pivovar
Třebíčská 342/10, Velké Meziříčí
tel: +420 566 502 205
www.jelinkovavila.cz
Hotel a restaurace U Bílého koníčka
Hornoměstská 348/5, Velké Meziříčí
tel.: +420 566 523 937, 605 054 154
www.ubilehokonicka.cz

Motel Jestřabec
Samota 1740, Velké Meziříčí
tel.: +420 566 522 845-6, 603 486 666
www.motel-jestrabec.cz
Turistická chata a restaurace Na Liškovce
Fajtův kopec 1741, Velké Meziříčí
tel.: +420 566 523 457, 724 425 848
www.skivm.cz
Passage Restaurant
Náměstí 12, Velké Meziříčí
www.passagerestaurant.cz

Restaurace U Wachtlů
Novosady 73, Velké Meziříčí

Restaurace a kavárna Jupiter
Náměstí 17/19, Velké Meziříčí
www.jupiter-vm.cz

Hotel a restaurant Panorama
Třebíčská 194/64, Velké Meziříčí
tel.: +420 561 110 508, 737 797 030
taxi zdarma z VM do hotelu: 731 622 626
www.ocpanorama.cz

Turistické
informační centrum
E-mail: ic@velkemezirici.cz
www.turistikavm.cz

Restaurant & Café-Nový Svit
Náměstí 13/15, Velké Meziříčí

Restaurace Na Obecníku
Náměstí 3, Velké Meziříčí

Více nabídek na ubytování a stravování
najdete na stránkách www.turistikavm.cz.

Výročí 700 let první písemné
zmínky o kostele sv. Mikuláše
Oslava výročí 700 let první zmínky o kostele sv. Mikuláše proběhne 3. prosince
2017. Mikulášská mše svatá se uskuteční v 10.30 hod., kde hlavním hostem a kazatelem při mši svaté bude biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle. V závěru bohoslužby přivítáme i představitele sv. Mikuláše. Při příležitosti výročí bude vydána i nová publikace. V Turistickém informačním centru je možné zakoupit výroční turistickou známku.
Farní chrám sv. Mikuláše patří mezi nejstarší dominantu města Velkého Meziříčí. Jeho
počátky sahají hluboko do středověku. Zasvěcen je svatému Mikuláši, patronu kupců a ochránci před vodním živlem. První
zmínka o kostele je z roku 1317.
V kostele se dodnes dochovala gotická socha Madony ze 14. století, další výzdoba
je barokní a mladší. Pozornost si zaslouží velké obrazy. Po levé straně od hlavního vchodu blíže k hlavnímu oltáři visí obraz
sv. Mikuláše, který býval původně na hlavním oltáři. Jeho autorem je italský malíř
Genaro Basile (1772). O půl století starší je

dílo Karla Františka Töppera, představující
sv. Floriána nad hořícím městem Meziříčí.
Obraz byl namalován pod dojmem velkého požáru města roku 1723. Další rozměrné
plátno je umístěno v čele jižní lodi. Meziříčský rodák Ignác Weidlich zde na objednávku
své mecenášky Marie Eleonory z Liechtensteina namaloval svatou Annu. Z množství
plastik si připomeneme pouze jednu. V severní předsíni je umístěna dřevořezba Snímání z kříže z roku 1938. Od roku 1954 je
hlavní vchod osazen portálem se symboly
4 evangelistů kolem Beránka. Autorem plastiky i portálu je místní rodák akademický

sochař Jiří Marek, který tuto plastiku vytvořil jako svou absolventskou práci.
Součástí kostela je i věž, která byla dostavěna v letech 1411–1465. V současné době
jsou na věži umístěny hodiny s největším
prosvětleným ciferníkem ve střední Evropě. Věž je každoročně přístupna od června
do konce srpna. 
-LP-

Bítešsko

krojovaná Vysočina

Vánoční koncert Petra Bende

Turistické
informační
centrum
Masarykovo nám. 5,
595 01, Velká Bíteš
tel.: 566 789 313,
e-mail: tic@bitessko.com

V pěti letech, kdy od svých rodičů dostal svoji první bicí soupravu, se začala rodit hudební kariéra kluka z malé moravské vesničky Újezd u Rosic
Petra Bende. Petr absolvoval osm ročníků ZUŠ ve Velké Bíteši, obor klavír, hudební teorie a orchestrální hra. Navštěvoval také soukromé hodiny hry na bicí nástroje u profesora
Pavla Šumpíka v Brně. K těmto nástrojům, které začal Petr
postupně zvládat přibyla ještě kytara a foukací harmonika.
Z mladého muzikanta se stal skladatel, textař, multiinstrumentalista. Na své cestě k posluchačům a k veřejnosti prošel
v roce 1996 vítězstvím v soutěži Zlín talent v kategorii zpěvák.
V roce 1997 působil jako stage technik na tour Janka Ledeckého „Na křídlech peagasů“, kde připravoval kytary a bicí.
Byl také finalistou Mladé písně Jihlava 2000, finalistou Porty
1900–2000, účastníkem Zahrady 1999–2000 a v roce 2002
zvítězil v soutěži hudebních skupin Mohelnice. Známostí
a skutečným průlomem Petra Bende do českého hudebního dění je v červnu 2005 stříbrná pozice v soutěži Česko hledá SuperStar!
Zveme Vás na jeho vánoční koncert, který se uskuteční
15. prosince od 19 hodin v Kulturním domě ve Velké Bíteši.
Jako hosté vystoupí František Segrado a pěvecký sbor cim-TJbálové muziky Gromba.

Kde se najíst,
kde se vyspat

Restaurace Naše Bítešská
Vlkovská 482, Velká Bíteš
tel.: +420 775 981 755
www.nasebitesska.cz

PLES MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ

Cukrárna U Zdubů
Masarykovo náměstí 10, Velká Bíteš
tel.: +420 566 532 490
www.tastedwines.com

Program:
17.00 hodin – Zahájení – starosta města Ing. Milan Vlček
17.05 hodin – Žesťový kvintet pod vedením Vlasty Božka
17.30 hodin – Novoroční ohňostroj v produkci Miloše Janečka

sobota 20. ledna 2018 od 20.00 hodin
Moderátor: Karel Hegner, hlavní kapela: The Party Band, cimbálová muzika Sylván
Hosté: Katka Vrzalová a Jakub Smolík
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01, Velká Bíteš

telefon: 566 781 111
telefon: 566 789 111

e-mail: mestovm@velkemezirici.cz
e-mail: mu@vbites.cz

Hotel a Restaurace U Raušů
Masarykovo náměstí 13, Velká Bíteš
tel.: +420 566 532 887
www.urausu.cz
Penzion a restaurace U Vrány
Kostelní 69, Velká Bíteš
tel.: +420 566 532 807
www.uvrany.cz
Restaurace Na 103
Peroutkova 103, Velká Bíteš
tel.: +420 605 960 896
www.na103.cz
Hotel a restaurace Jelínek
Masarykovo náměstí 83, Velká Bíteš
tel.: +420 566 532 462
www.hotel-jelinek.cz

www.korunavysociny.cz
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Tišnovsko

Po stopách památek v Tišnově
Ačkoli je město Tišnov jedním ze zakladatelů destinace Koruna Vysočiny, o jeho památkách jsme v novinách ještě téměř nic nepsali. Což je veliká škoda a tuto nechtěnou chybu
musíme napravit. Horu Květnici, kopec Klucaninu s rozhlednou, anebo Muzeum města Tišnova jsme představovali v minulých číslech. Nejen v širokém okolí, ale i přímo v Tišnově
se nachází několik dominant, které stojí za zmínku a co víc, za návštěvu. V tomto článku
se dozvíte něco nového o radnici a kostele sv. Václava.
Radnice, která byla původně dřevěná a byla postavena v 16. století, byla nahrazena novostavbou
ve stylu pozdního historismu podle projektu brněnského architekta Vladimíra Fischera. Sgrafita na fasádě od Jana Köhlera
zobrazují historii Tišnova. „Květnice hora,
Besének voda, dražší než celá Morava“
nebo „Tento dům ať potrvá až dokonce světa, Tišnováci zůstanou po něm čtyři léta“ to
jsou známé nápisy, které jsou vyryty na zdi
radnice.
Další dominantou Tišnova je kostel sv. Václava. Podle prvních zmínek stál však na
tomto místě dřevěný kostelík datovaný
r. 1239. Poté zde, v 2. polovině 15. století,
byla postavena gotická stavba. Z tohoto

brána Vysočiny
Centrum služeb pro turisty
nám. Míru 120, 666 01 Tišnov
e-mail: tic@kulturatisnov.cz
e-mail: pronajmy@kulturatisnov.cz
www.tictisnov.cz
tel.: 549 410 211

Kde se najíst,
kde se vyspat

století pochází i nejstarší dochovaná část
žebrové klenby. Kostel býval opevněn kamennými hradbami, ze kterých zůstalo jen
torzo. Dnešní podobu získal kostel sv. Václava až v 19. století, kdy byla přistavěna Mariánská kaple. Na hlavním oltáři je obraz
sv. Václava. V parku u kostela stojí vrcholně
barokní socha Piety. Ta se původně nacházela na místě Mariánského sloupu na náměstí Komenského.
Tipů, kam se v Tišnově podívat, je ještě několik. Je možné projít se úzkými tišnovskými uličkami, prohlédnout si Mariánský
sloup nebo Kuthanovo sanatorium, které
je v současné době využíváno jako nemocnice. O těchto památkách se dočtete v dalším čísle.
-EŠ-

Restaurace Na Humpolce
Brněnská 184, Tišnov
tel.: 720 153 184
www.nahumpolce.cz

Penzion Červený mlýn
+ pivovar Grádo
Červený mlýn 170, Tišnov
tel.: 739 569 771
www.cervenymlyntisnov.cz

Restaurace / Penzion
Tišnovská rychta
Mlýnská 377, 666 01 Tišnov
tel.: 515 532 506,
www.tisnovskarychta.cz

Restaurace Sklep
Jungmannova 86, Tišnov
tel.: 739 702 695
www.gastrosklep.cz

Ranč U Bizona
Kuřimská Nová Ves, ev.č. 3, 594 51 Kutiny
tel.: 549 440 623
www.rancubizona.cz

Hostinec U Vlachů
Jamné 30, Tišnov – Jamné
tel.: 549 427 001
www.hostinecuvlachu.cz

Informační centrum v novém…
Téměř každý turista, který dorazí do Tišnova, hledá informační centrum. „Íčko“
zde fungovalo už nějaký pátek a jak čas
ubíhal, vznikal prostor ke zlepšení. Jsou
to už 3 měsíce, kdy se Turistické informační centrum přestěhovalo do nových prostor a stalo se součástí Centra služeb pro
turisty. Nově se nachází na nám. Míru 120
v budově hotelu Květnice (vchod z náměstí Komenského). Ať už tedy návštěvník dorazí do Tišnova vlakem či autobusem, informační centrum nemůže po
cestě do středu města minout. V Centru služeb pro turisty je možné využít

úschovnu zavazadel či bike boxy a rovněž
použít veřejné toalety.
Turistické informační centrum i po přestěhování na novou adresu nabízí stejné služby, jako ve starých prostorách. Pracovnice
TIC poskytnou veškeré informace o Tišnově a okolí sepsané v propagačních materiálech, kterou jsou zdarma k rozebrání. Ať
už se jedná o mapy či tipy na výlety, každý
návštěvník si to „své“ najde. Rovněž si zde
může koupit vstupenky do kina či na akce
pořádané Městským kulturním střediskem,
vstupenky prodávané přes prodejní portály Ticket Art, Ticket Stream a Colloseum Tic-

ket. Stávající sortiment suvenýrů se rozšířil
o prodej komiksu Hrdelní zločiny Tišnova
a okolí. Služby, jako je výlep plakátů, pronájem prostor MěKS, využití počítače, kopírování, tisk a vše ostatní, zůstaly beze změn.
I když na nové adrese fungujeme „krátce“,
s hrdostí můžeme podotknout, že bylo dobrým krokem přesunout informační centrum
blíže k centru. Návštěvnost se zvedla nejen mezi místními, ale co je také podstatné
i mezi turisty českými i zahraničními. Jsme
rádi, že Tišnov můžeme prezentovat nejen
svými moderními prostory, ale i nadále rozšiřujícími službami a sortimentem.
-EŠ-

Nedvědicko

Významné a zajímavé stromy
na Nedvědicku/Pernštejnsku
Významné stromy jsou součástí naší krajiny, jsou vysazovány při různých výročích, historicky významných událostech nebo jen
tak, zdánlivě bez konkrétního důvodu s cílem zkrášlit určité místo či doplnit zelení nějakou stavbu. Na Moravě a v Čechách byla
takovým stromem většinou lípa. Lípy byly vysazovány na návsích a náměstích, u kostelů, kaplí a božích muk, u studánek, na
hřbitovech, najdeme je na nádvořích našich hradů a zámků a v neposlední řadě byly lípy jako naše národní stromy vysazovány v letech
1918 a 1968. Ani krajina okolo hradu Pernštejna není a nebyla v minulosti výjimkou.

Mezi mnohými významnými lípami jmenujme alespoň některé. Přímo v Nedvědici se nejkrásnější exemplář lípy nachází na
místním hřbitově – jedná se o nádherný,
mohutný, více než 200 let starý strom, který dodává nedvědickému hřbitovu velmi
působivý ráz. Za zmínku jistě stojí skupina
tří lip před starobylým kostelem v Černvíru,
lípy na Kovářové, v Ujčově, na Skoroticích,
v Sejřku a tak bychom mohli vyjmenovat
většinu nebo dokonce všechny naše obce
a jejich místní části.
Vedle majestátných lip se na Pernštejnsku nachází rovněž zajímavé exempláře jiných druhů jako například buky, duby, douglaska tisolistá a další. Nejvýznamnějším,
nejstarším a také nejznámějším stromem
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na Nedvědicku je bezpochyby Pernštejnský
tis. Je nejstarším červeným tisem na Moravě a jedním z nejstarších stromů v České republice, jeho stáří se odhaduje na více než
1000 let. Nachází se v těsné blízkosti hradu Pernštejna a stojí v příkrém svahu pod
přístupovou hradní cestou, odedávna zvanou Kamenice. Jeho výška dosahuje 16,5 m
a obvod kmene 455 cm. Pernštejnský tis
vyhrál anketu Strom České republiky roku
2005. O Pernštejnském tisu se traduje pověst, ve které je osud stromu úzce spojen
s osudem hradu. V ní se vypráví, jak poutník
jdoucí okolo právě stavěného hradu vyslovil pochybnost o tom, že se na skále podaří
hrad postavit. Zarazil zde tisovou poutnickou hůl do kamenné suti a pravil: „Když se
podaří postavit hrad, suchá hůl se ujme“.
Hůl se skutečně zazelenala, vyrostl z ní tis
a nahoře na skále mohutný hrad. Hrad
Pernštejn stojí už staletí a stále vzbuzuje obdiv. Jeho obyvatelé věřili na spojení
mezi hradem a životem stromu a v tom je
podporovaly i záhadné souvislosti. Když se
z tisu odlomil jeden z jeho vrcholů, na hradě se z nenadání propadla klenba v jedné z hradních síní. Naposledy se na začátku dubna roku 2005 stromu ulomila větev
a dne 15. dubna 2005 zachvátil část hradu
rozsáhlý požár, který zničil hradní sýpku
s cenným depozitářem.
Kolem Pernštejnského tisu prochází naučná stezka, zastavení č. 15 se nachází jen pár
metrů vedle. Souběžně s naučnou stezkou

tudy vede také žlutá turistická značka, která přivádí pěší turisty z Nedvědice na první
nádvoří hradu Pernštejna a dále pak směr
Věžná a Rožná.
-PV-

pohádka Vysočiny
Kde se najíst,
kde se vyspat

Restaurace a penzion Hanáček
Nedvědice 24
tel.: 736 670 550, 736 670 551
www.penzionhanacek.ic.cz
Turistická ubytovna
Chlébské 30
tel.: 733 383 676
http://www.obecskorotice.eud.cz

Turistické
informační
centrum
592 62 Nedvědice 42,
tel.: 511 119 173,
e-mail: info@pernstejnsko.cz

Rekreační středisko Prudká
Doubravník 256
tel.: 549 418 742
www.prudka.cz

Čepský kout
Na dohled od proslulého hradu
Pernštejna potkáme zapomenutý kraj 3 malých vesnic Dolní
Čepí, Horní Čepí a Chlébské. Někdejší svobodná vladycká panstvíčka pyšnící se větším stářím než Pernštejn sám, byla vstupní
branou na obchodní stezce z údolí Svratky
do Sýkořských hvozdů směrem na panství
lomnického a kunštátského hradu. Mystickým svědkem prošlých staletí je nenápadný, hrubě omítnutý kostelík sv. Václava na
terase nad Dolním Čepím. Překročit jeho
sešlapaný práh je ale jako vplynout do hlubiny staletí. A když se proberete z časového skoku, jeho „neuměle“ řemeslná podoba hrbatých stěn a trámových konstrukcí
k vám zahovoří jazykem autentického středověku. Při odkrývání jeho historie se ku
podivu historiků zařadil tento kostelík nakonec mezi nejstarší stavby v regionu. Netradiční zajímavostí je také jeho dvoupatrový dřevěný kůr nad vchodem, a dřevěná

Městský úřad Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
Úřad městyse Nedvědice & Mikroregion Pernštejn, Nedvědice 42, 592 62

Pohostinství Břetislava Sedláčka
Doubravník 75
tel.: 566 566 617, 602 842 711
www.doubravnik.cz/hospoda
Penzion Zubr
Ujčov 46
tel.: 566 566 630, 723 391 919
www.penzion-zubr.cz
Steak & Burger U Medvěda
Nedvědice 30
tel.: 776 563 768
www.steakumedveda.cz
Cukrárna Milena
Nedvědice 31
mobil: 605 736 606
www.cukrarnamilena.cz
Restaurace Pod Pernštejnem
Nedvědice 76
mobil: 608 483 476
www.restaurace-pernstejn.cz
Hradní restaurant starého pána Viléma
Nedvědice, Pernštejn 9, 592 62
mobil: 776 563 768

vížka se zvonkem. Na tomto místě se čas zastavuje a hovoří o hloubce lidských osudů
-VVnejen o Vánocích.
telefon: 549 439 711
telefon: 511 119 173, 728 715 529

Pizzerie 16
Nedvědice 16,
tel.: 777 916 016
www.pizzerie16.cz

e-mail: urad@tisnov.cz
e-mail: mestys@nedvedice.cz, info@pernstejnsko.cz

Bystřicko

ráj Vysočiny
Zastavte se na Edenu za dárky i za uzeným Údolí sportu Kde se najíst, kde se vyspat
I když na pláních fičí, v uzavřeném dvorci pod 4 lipami Centra Eden je útulno. Nebo v jeho mnoha prostorách od krtčí nory až po
pivnici. Nebo mezi chalupami, kde klepe mlýn a hřeje roztopená pec statku. To se určitě už pečou proslulé edenovské buchty
s povidlím a mákem. Nebo se snad i udí v komíně šrůtka na masopust? Čichám, čichám… že tam zase půjdu!
ním nejen maso, ale i ryby, různé druhy
sýrů, zeleninu a další suroviny, které by vás
ani nenapadly. Nebudou chybět ani ukázky výroby zabijačkových specialit, řeznické
workshopy, řemeslný trh a zábava pro děti.

Velikonoce 30. 3.–2. 4. 2018

Mikuláš a Vánoce na Edenu 2. 12. 2017
Přijďte si užít předvánoční čas a na chvíli zapomeňte na každodenní shon.
Po celý sobotní den budete moci nasávat
předvánoční atmosféru ve vyzdobeném
centru Eden.
Ve sklepeních najdete čerty, kteří postraší
zlobivé děti. V zámečku se zabydlí Mikuláš
s anděly. Hodné děti dostanou dárečky, výměnou za písničku nebo básničku.
Po celý den budou probíhat rukodělné dílničky, kde se naučíte vytvářet vánoční dekoraci, nebo si vyrobíte nějaký ten dáreček,
pro své blízké.

Příroda se probouzí ze spánku a jaro klepe
na dveře. Přijďte prožít prodloužený víkend
ve znamení tradičních Velikonoc.
Chlapci a páni si mohou uplést pomlázku
a děvčata se seznámí s technikami zdobení kraslic.
Jaro, to je období zrození a i na Edenu se
nám rodí nová kuřátka, jehňátka a další.
Kromě ukázky velikonočních tradic se mů-

žete těšit i na jarní degustační menu nebo
speciální várku našeho piva z minipivovaru
centra Eden.
-JTwww.centrumeden.cz
www.facebook.com/centrumeden

Uzené slavnosti 17. 2. 2018
Slavnosti nejen masitých uzených specialit. I tak by se dal nazvat letošní ročník uzených slavností, kde budeme upravovat uze-

Vír v údolí Svratky – Klid, nádherná příroda a trvající autentičnost regionu jsou hlavními benefity, za kterými se vyplatí navštívit horskou
obec Vír a její okolí, pravé perly bystřické
Vysočiny.
Hluboké údolí řeky Svratky je nejen krajinným unikátem, ale pro svůj reliéf nabízí
terény nesčetnému množství sportovních
a volnočasových aktivit, které v takové
koncentraci nenajdete nikde jinde v Česku.
Lezení skalní i ledové, divoká voda, MTB,
in line, via ferraty, tenis, sportovní rybaření, běh, pěší turistika… ve Víru můžete provozovat na dvacet sportovních a volnočasových aktivit.
Propagaci a rozvoji sportovních aktivit v obci Vír a blízkém okolí se od
jara 2017 věnuje
společnost Údolí Svratky a. s. ve svém projektu Údolí sportu. Jeho filozofií je vhodné
provázání jednotlivých aktivit a zajímavostí tak, aby podnítily rozvoj vyvážené infrastruktury cestovního ruchu, aby návštěvníci jedinečnou lokalitu Víru objevovali
a doceňovali „udržitelným způsobem“,
a zároveň aby Vír žil po celý rok.
Aktuálně se pracuje na projektu cyklotras
určených pro horská kola. Podařilo se zde
totiž objevit několik existujících trailů, které někdo budoval již před léty, a které stačí jen očistit a znovu zprůjezdnit. Perličkou
dalšího rozvoje bude otevření unikátního
test centra horských kol a půjčovny outdoorového a sportovního vybavení od května 2018. Zároveň bude turistům k dispozici
i informační centrum, které bude prezentovat i služby pro návštěvníky Víru, jako
je tomu dnes na stránkách
www.udolisportu.cz. 
-zdroj: Údolí sportu-

inzerce

Restaurace Harenda
Nádražní 1 399, Bystřice n. P.
tel.: 603 102 063
www.ala-gastro.cz/harenda
Hotel Vír
Vír 110, tel.: 777 420 777
www.hotelvir.cz
Hotel Skalský dvůr
Lísek 52, tel.: 606 725 502
www.skalskydvur.cz
Penzion U Šikulů
Bolešín 49, tel.: 775 123 661
www.bolesin.cz
Na Hájence
Karasín 3, tel.: 566 552 243
www.lsokarasin.cz

Penzion Hodůnka
Štěpánov nad Svratkou 26,
tel.: 566 560 537
nepejchalova.lenka@seznam.cz
Restaurace Club
Luční 764, Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 739 396 243
www.restauraceclub.cz
Pizzerie Di Pietro
Tyršova 441, Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 721 669 844
restaurantpietro.cz

Turistické
informační centrum
Masarykovo nám. 1,
593 01 Bystřice n. P.
telefon: 566 590 388
info@bystricenp.cz
http://info.bystricenp.cz

Betlémářství má na Vysočině dvousetletou tradici
Betlémářství má na Vysočině
dvousetletou tradici

Tradiční dřevěné vyřezávané betlémy, papírové, mechanické a v době adventu také
takzvané živé betlémy. Ty všechny najdete
v srdci České republiky – na Vysočině, která
je už desítky let proslulá svou lidovou výrobou betlémů.
Městem betlémů je na Vysočině bezesporu Třešť. Nejenom, že ve městě na Jihlavsku
můžete obdivovat přes dvě stě let staré originálně vyvedené scény narození Ježíška,
ale navíc vám je jejich zruční majitelé ukážou přímo doma, kde svou cennost každoročně vystavují. Spolek přátel třešťských
betlémů připravuje mapku s vyznačenými
více než patnácti místy, kam můžete za bet-

Tradiční výstava
betlémů v Třebíči

Letošní vánoční výstava betlémů, kterou
tradičně pořádá Muzeum Vysočiny Třebíč,
bude od 1. prosince až do 14. ledna zdobit
konírnu třebíčského zámku. „Pokud expozici navštívíte, získáte jedinečnou příležitost nahlédnout do betlemářské tvorby
sousedního Rakouska. Čekat na vás bude
na třicet betlémů rakouské provenience,“
prozradil Tomáš Hartman z třebíčského
muzea, které navíc vystaví klasický přibližně čtyři metry dlouhý betlém z Třebíče, jehož autorem je Eduard Klaus. Na výstavě
spolupracují Třebíčští s muzeem betlémů
ve Vösendorfu, kde mají až do 6. ledna příštího roku putovní výstavu třebíčských bet-

ků, zpřístupňuje dílo knihtiskaře a jeho
manželky, které společně postavili v 19. století. Povolání autora jistě napoví, že na výrobu betlému byl použit papír. Kulisy i nepohyblivé figurky, které jsou z papírmaše, od roku 2008 restauroval Kamil Andres
z Třebechovic pod Orebem. V roce 2011 se
betlém vrátil do zámeckých prostor, kde
bude letos k vidění pravděpodobně na delší čas naposledy. „Muzeum zámecké prostory opouští, čeká nás velké balení a stěhování. Proto bude betlém rozebrán a na
nějaký čas zůstane v depozitáři,“ uvedla
Dana Oberreiterová z Muzea Vysočiny Jihlava.

Na Vysočině jsou
v oblibě i živé betlémy

Biblický příběh o narození Ježíška láká hudebníky i herce, kteří každoročně, v řadě
míst po celé Vysočině, ztvárňují příběh
hudbou, pohybem i tancem.

Živý betlém v Telči,
16. a 17. prosince,
nádvoří státního zámku

Folklorní soubory Podjavořičan a Kvítek
Telč (DDM Telč) a NPÚ, správa Státního
zámku v Telči každoročně zvou na živý betlém sestavený ze staročeských lidových koled, říkadel a tanců. Představí se několik
desítek účinkujících různých věkových kategorií v autentických kostýmech za doprovodu živé hudby.

Živý betlém ve Žďáře
nad Sázavou, 19. prosince,
náměstí Republiky
lemáři zavítat a ti vám poví o jeho historii
a navrch přidají mnoho zajímavostí. Letošní
Betlémská cesta v Třešti, která se v roce 2016
dostala na Seznam nemateriálních statků
tradiční lidové kultury České republiky, začíná 26. prosince a potrvá do 2. února. Pokud
se ale už nemůžete dočkat, na své si přijdete v Schumpeterově domě v Třešti, kde na
vás čeká stálá expozice betlémů. Právě tam
najdete stále se rozšiřující betlém. Do něj
přispívají řezbáři, kteří se každoročně v červenci účastní akce Dřevořezání.

lémů. Obohacující spolupráci ve stejný den,
na Tři krále, uzavře tříkrálový koncert. V Kamenném sále třebíčského zámku své hlasy
rozezní cca čtyřicetičlenný sbor z rakouského Vösendorfu.

Poslední šance prohlédnout
si telčský betlém

Jedinečný betlém manželů Vostrých ukrývá pobočka jihlavského muzea v Telči. Už
několik let s příchodem adventního času,
vždy o víkendech a během vánočních svát-

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Hra o narození Ježíše Krista v podání studentů žďárského Biskupského gymnázia.

Tradiční živý betlém v Měříně,
24. prosince, areál za kostelem

Tradiční výpravná akce o biblickém příběhu
začíná v 10.00 a ve 20.30. Příchozí se můžou
těšit na živá zvířata a samozřejmě koledy.

Živý betlém ve Stonařově,
26. prosince, náměstí

Příběh o narození Ježíška se odehraje u vánočního stromu na náměstí ve Stonařově.
telefon: 566 590 311

Hrát a zpívat budou děti z MŠ a ZŠ, místní
ze Stonařova, Otína a Jihlavy. Akce bude
mít charitativní podtext.

Živý betlém v Třebíči,
27. prosince, nádvoří baziliky
sv. Prokopa

Živý betlém s divadlem dětí, průvodem
Svaté Rodiny, pastýřů a živých zvířat.

e-mail: posta@bystricenp.cz

Vysočina Tourism
Vysočina Tourism, p. o.
Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava
info@vysocinatourism.cz, www.vysocinatourism.cz
www.region-vysocina.cz
Foto: Archiv Vysočina Tourism
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Galerie

a osobnosti

Galerie
skryté
ve
Umění jako na dlani žďárském zámku
Galerie a výstavy pod střechou i pod modrou oblohou
Výstavy uměleckých děl, obrazy, sochy, fotografie, ilustrace, objekty užitého umění… vybaví se nám neodmyslitelný kolorit
červených koberců, zlacených rámů, neprůstřelná skla a nekonečné sály, jimiž bloudí skuteční či nucení obdivovatelé vystaveného umění. Kdepak, galerie nejsou ani zdaleka doménou pouze rušných metropolí a načančaných prostor. I ve venkovské krajině Vysočiny potkáme lecjaké umělecké sbírky – od malířských či sochařských kouzelníků, jimž učarovala vždy umělecky vděčná přírodní
zákoutí, literárních velikánů i domácích fachmanů, kteří své řemeslo dovedli až k umění. A že jich není málo.

Horácká galerie

V prostorách novoměstského renesančního zámku prezentuje své sbírky nejvýznamnější galerie v regionu. Stále expozice
se zaměřují na díla osobností regionálního
umění např. Jana Štursy nebo Vinc. Makovského. Unikátem je i kolekce hutního skla ze
60. a 70. let min. století, pocházející ze sklárny ve Škrdlovicích.
Vratislavovo nám. 1, 592 31 Nové Město
na Moravě, tel.: +420 566 654 211,
pokladna@horackagalerie.cz,
www.horackagalerie.cz

Dům 119 U Salvátora

Historický dům s rekonstruovanými interiéry z doby První republiky hostí expozici
umělecké sbírky českého výtvarného umění 20. st., která vznikla díky Josefu Sokolíčkovi, býv. starostovi Nového Města
Vratislavovo náměstí 119, 592 31 Nové Město
na Moravě, tel.: +420 603 255 981,
info@dum119.cz, www.dum119.cz

Galerie Sněžné

Ve starobylém domě na náměstí můžete
celoročně navštívit prodejní galerii obrazů
od autorů z Vysočiny. V létě a o Vánocích
se ve výstavních prostorách střídají autorské výstavy.
Sněžné 90, 592 03, tel.: +420 774 599 801,
bukackovaeva@unet.cz, www.snezne.cz

Galerie Merán Jimramov

Prodejní výstavní síň na náměstí prezentuje galerii obrazů malovaných různou technikou od různých malířů. Kromě obrazů nabízí výstava i další umělecké předměty.
Náměstí Jana Karafiáta 38,
592 42 Jimramov, tel.: +420 732 363 897,
www.galerie-meran.cz

Síň rodáků Jimramov

Pamětní síň v bývalé Horní škole u sv. Jana
představuje nejvýznamnější osobnosti Jimramovska, jako jsou Jan Karafiát, Alois a Vilém Mrštíkovi, Karel Slavíček, Matěj Josef
Sychra či Michal Blažek. Její součástí je i původní diorama Broučků od Jiřího Trnky.
Náměstí Jana Karafiáta 162,
592 42 Jimramov, tel.: +420 604 888 933,
mestys@jimramov.cz, www.jimramov.cz

Městské muzeum a galerie Svratka

V galerii městského muzea jsou vystavené
díla malířů nejen z Vysočiny. Jsou zde i plastiky a samorosty od Aloise Chocholáče. Prostor galerie slouží i jako prostor pro sezónní výstavy.
Městské muzeum Svratka, U Zbrojnice 347,
592 02 Svratka, tel.: +420 777 224 205,
mudroch@svratka.cz, http://muzeum.svratka.cz

Galerie Albert

Galerie s obrazy malířů Vysočiny v historické budově Burešovy vily z 20. let 20. století. V tomto domě často pobýval a maloval
mistr František Kaván. Za první republiky se
zde a v blízké restauraci u Šillerů scházela
celá plejáda vynikajících krajinářů.
Libušina 45, 592 02 Svratka,
tel.: +420 603 294 594, p.albert@seznam.cz,
www.galeriealbert.cz

Motorest Galerie

Součástí budovy motorestu je prodejní
Glass galerie Svoboda, která nabízí produkci sklárny zaměřené na ručně tvarované
hutního sklo. V galerii vedle sklářských výrobků naleznete keramiku, obrazy a grafiku
různých autorů.
Karlov 2, 592 21 Karlov, tel.: +420 566 650 530,
b.vinopalova@centrum.cz,
www.ags-svoboda.cz

Galerie Stará radnice a Malá galerie

V přízemí se nachází výstavní síň Galerie
Stará radnice, kde se konají různé výstavy
a společenské akce. Nově otevřená Malá
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galerie v atriu je výzvou pro mladé a začínající umělce, školy a pro uměnímilovnou
veřejnost.
nám. Republiky 24, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 624 312, dkzdar@dkzdar.cz,
www.dkzdar.cz

ková dílna. V prodeji vinuté perle – vinutky,
bižuterní komponenty a skleněná očka pro
plyšové hračky.
Březina 3, 666 01 Tišnov,
tel.: +420 777 668 990, aliceglass@post.cz,
www.facebook.com/Sklenenka/

Muzeum a galerie obce Velké Tresné

Libušina galerie

Přímo v areálu firmy UNIMAN Engliš, s. r. o.
připomíná muzeum zejména hornickou
tradici obce Velké Tresné. V první části jsou
umístěny fotografie a předměty týkající se
historie obce a jejího okolí a hornické činnosti.
Muzeum a galerie obce Velké Tresné,
Velké Tresné 42, 592 65 Rovečné
tel.: +420 725 101 205, velke.tresne@gmail.com,
www.velketresne.cz

Galerie Na Bahnech

V centru Víru se díky výborným přirozeným
světelným podmínkám nachází vyhledávaná galerie. Vystavuje umělecká díla téměř nepřetržitě. V poslední době zde vystavovali malíři Zimmermann, Burian, Bělík,
Poustová, Kopecký, Čermák, Čechová-Kadlecová, řezbáři Říha, Pecháček, Koukal, Bělehrad, Baxa a další umělci.
Vír 81, 592 66 Vír, tel.: +420 778 402 270,
ou@virvudolisvratky.cz,
www.virvudolisvratky.cz

Galerie z ruky

Vysoko nad řekou Svratkou v krajině uprostřed lesů najdeme neopakovatelné výstavní prostory v původní stodole venkovského domu Macháčkových. Galerie
se orientuje na moderní umění, vystavuje
a prodává obrazy, sochy, skleněné objekty, grafiky, šperky, hedvábné šátky, kabelky i keramiku. Exteriér tvoří sochařský amfiteátr dřevěných plastik.
Křížovice 3, 592 62, Doubravník,
tel.: +420 566 556 494, galeriezruky@seznam.cz,
www.galeriezruky.cz

Galerie synagoga

Prostory pozdně barokní synagogy v prostoru židovského města slouží od roku 1997
k výstavám, koncertům a kulturním akcím
a pořádání vernisáží.
Židovské nám., 679 23 Lomnice,
tel.: +420 549 450 315, mestys@lomnice.cz,
www.lomnice.cz

Galerie Patriot

Expozice minerálů prezentuje špičkové evropské minerály, ukázky zlata a drahých
kovů, drahokamové odrůdy berylu, granátu,
turmalínu a variace křemene. Druhé podlaží
je věnováno mineralogii Česka a Slovenska
s nejlepšími vzorky z těchto národních lokalit.
Štěpánova 1964, 666 01 Tišnov
tel.:+420 777 603 552, tomas@galeriepatriot.cz,
www.galeriepatriot.cz

Galerie V-ATELIER

Prostory galerie se nachází v historickém
domě z roku 1650. Nabízí stálou výstavu,
prodej, zprostředkování a zadávání uměleckých děl a děl užitého umění – obrazy, grafiky, keramiku, sklo, plastiky a šperky umělců
z celé České republiky i ze zahraničí.
Jungmannova 68, 666 01 Tišnov,
tel.: +420 737 712 360,
galerievascak@seznam.cz, www.v-atelier.cz

Galerie Diana

Občasné výstavy zajímavých děl a autorů určených nejen pro občany Tišnova, ale
i pro turisty a milovníky umění, kteří zavítají
do Tišnova či Předklášteří za poznáním historie nebo u příležitosti jiné kulturní akce.
Koráb 133, 666 01, Tišnov, tel.: 549 410 137,
jiri.mouka@mouka.cz, www.galerie-diana.cz

Galerie Skleněnka

Stálá expozice skleněných figurek spolu
s ukázkou jejich výroby; součástí je i korál-

Obrazárna a ateliér dvou malířů, Libuše Vyskočilové a Juro Dovičína, pořádá výstavy
obrazů, kovových, dřevěných, skleněných
plastik a šperků.
Malhostovice 45, 664 24 Drásov,
tel.: +420 603 870 742, li.galeri@seznam.cz,
www.ligaleri.estranky.cz

Galerie Dvorek

Prodejní galerie vytvořená z kůlny, dřevníku a zčásti zastřešeného dvorku rodinného
domku z 30. let. umožňuje autorům z Vysočiny (a nejen z ní) prezentovat pro návštěvníky a turisty vlastní autorské práce (obrazy, keramika, sklo, dřevěná plastika apod.).
Meziříčská 109, 594 51 Křižanov
tel: +420 733 191 742, +420 732 126 876,
mirek.misa@galerie-dvorek.cz,
www.galerie-dvorek.cz

Areál zámku ve Žďáru nad Sázavou ukrývá dvě galerie. Jedna z nich byla veřejnosti celoročně zpřístupněna teprve nedávno.
Jedná se o Galerii rodu Kinských založenou v roce 2003 jako dárek k 75. narozeninám hraběte, Dr. Radslava Kinského. Na
této výstavě dobových fotografií a obrazů
rodu Kinských, současných majitelů zámku,
si prohlédnete, jak vypadal hrabě Radslav
Kinský v dětství i na své svatbě s novomanželkou, gruzínskou princeznou Thamar, kdo
se účastnil historicky významných a společenských událostí odehrávajících se na
žďárském zámku, uvidíte ale také fotografie z koupání u rybníka nebo lyžování. Galerie Kinských tedy ukazuje rod v naprosto
lidském světle. Nejedná se o žádné stylizované fotografie, ale o rodinné „momentky“. Na mnoha fotkách jsou i koně a není se
čemu divit. Hrabě Oktavián Kinský byl jedním ze zakladatelů Velké pardubické steeplechase a první ženou, která ji vyhrála, byla
Lata Brandisová. Tu podporoval její vzdálený bratranec Zdenko Radslav Kinský, dědeček Constantina Kinského. Stálá výstava se
nachází v bývalých konírnách postavených

architektem J. B. Santinim a je přístupná veřejnosti podle otevírací doby Muzea nové
generace. Vstupné je dobrovolné.
Naprosto unikátní je výstava Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze.
Jedná se totiž o jedinou expozici Národní galerie umístěnou mimo Prahu. Kolekce
děl této stálé výstavy v budově konventu
je postavena na jménech a dílech autorů,
která souvisejí s dobou a dílem J. B. Santiniho, geniálního architekta, jenž svojí barokní přestavbou silně ovlivnil prostředí
bývalého žďárského kláštera. Nechybí zde
díla od Karla Škréty, Petra Brandla, Matyáše
Bernarda Brauna nebo Ferdinanda Maxmiliána Brokofa. Soubor historických děl
svým obsahem a uspořádáním evokuje
atmosféru barokních uměleckých muzeí
a řeholních domů. Otevřeno je celoročně
a vstupenku zakoupíte na recepci Muzea
nové generace.
Zámek Žďár nad Sázavou,
Zámek 8, 591 02 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 602 565 309, +420 732 384 312,
info@zamekzdar.cz, www.zamekzdar.cz

Ateliér U Bašty

Výstavní galerie obrazů, fotografií a plastik.
U Bašty 1, 594 01 Velké Meziříčí
tel.: +420 723 725 220, borivoj.pejchal@seznam.cz, www.borivojpejchal.cz

Ateliér v podloubí

Výstavní galerie obrazů a fotografií, výtvarný ateliér se zaměřením na malbu a uměleckou keramiku. Pořádáme výstavy a výtvarné kurzy.
Novosady 36, 594 01 Velké Meziříčí
tel.: +420 776 175 670, jmatelier@seznam.cz,
www.ateliervpodloubi.cz

Galerie Sýpka

Galerie situovaná v budově barokní sýpky,
někdejšího hospodářského zázemí nedalekého zámku Osová, je i významnou krajinnou dominantou. Od roku 1985 je objekt
postupně rekonstruován a upravován pro
výstavní účely a od roku 1990 slouží jako
výstavní galerie pro prezentaci současného výtvarného umění – a to vždy v letní výstavní sezóně od května do září.
Osová 12, 594 53 Osová Bítýška,
tel.: +420 777 322 123, aukce@sypka.cz,
www.sypka.cz/galerie-sypka-uvod

Stálá expozice Julia Pelikána

Stálá expozice z díla rodáka a zasl. umělce
sochaře Julia Pelikána. Jeho díla a plastiky
jsou umístěny v prostorách síně a předsálí úřadu městyse Nové Veselí. Je přístupná
na požádání, a také při slavnostnějších příležitostech.
Úřad městyse Nové Veselí, Na Městečku 114,
592 14 Nové Veselí, tel.: +420 566 667 121,
mestys@noveveseli.cz, www.noveveseli.cz

Literární památník Vysočiny

První část expozice o literárních osobnostech Vysočiny symbolicky využívá býv. školu. Expozice je tvořena vedle díla P. Jakuba Demla historiografií Tasova a výstavou
obrazů, knih a dokumentů slavných tasovských osobností.
Tasov 240, 675 79 Tasov,
tel.: +420 566 547 159, +420 739 455 428,
obec@tasov-tr.cz, http://tasov-tr.cz/literarni-pamatnik-vysociny/d-17290/p1=317

Galerie Vysočina

Provoz galerie s nabídkou obrazů, keramiky, porcelánu, podmaleb na skle a skla. Nabídka kovářských prací, dřevěných a keramických plastik a šperků.
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
tel.: +420 777 107 151,
galerie.vysocina@seznam.cz,
www.galerie-vysocina.com

Neznámý Jambor

Galerie Josefa Jambora v Tišnově 22. 9.–31. 12. 2017
Výstava nazvaná Neznámý Jambor prezentuje v rekonstruované Galerii Josefa Jambora v Tišnově mnohostrannou umělcovu tvorbu z jeho prvního tvůrčího období, od raných kreseb a akvarelů s motivy krajiny kolem Nového Města
na Moravě, přes městské krajinné náměty z Brna a okolí z období Jamborových vysokoškolských studií zeměměřičství a kulturního inženýrství na brněnské technice mezi lety
1908–1911 a na ně navazující studijní kresby, grafiku a krajinomalby z malířových studií
na pražské Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Josefa Loukoty, Vlaho Bukovace a Maxe Švabinského. Válečná léta rezonovala v Jamborových kresbách a grafikách vlivy sociálního civilismu; vybíral si náměty s vojáky vracejícími se z fronty, žánrové motivy
a lidové zábavy na zamrzlé Vltavě, z pražských hospod, parků, cirkusů a kaváren. Tuto tématiku ale na počátku dvacátých let opustil. Jeho uměleckým vzorem se stal během studií
na pražské Akademii a v průběhu dvacátých let malíř Antonín Slavíček. Jeho impresionistická metoda vyjádření charakteru krajiny zachycením prchavých barevných a světelných
nálad v bezprostřední plenérové malbě rychlou metodou prudkým nanášením barevných
skvrn se stala zhruba do poloviny třicátých let také Jamborovou tvůrčí metodou, ceněnou
historiky umění. Jamborův pozdější návrat k detailnímu krajinářskému realismu, jemuž
podřídil svůj malířský rukopis, souvisel s jeho tvůrčím záměrem souznějícím s uměleckým
programem SVUM o postižení malebného charakteru idealizované rodné krajiny a její přirozené krásy, ohrožené a zanikající (dle Jamborových vlastních slov) „novými vymoženostmi hospodářskými“.
Impresionistickou metodou vytvořil Jambor řadu obrazů z Prahy a jejího okolí, kde
trvale žil a působil mezi lety 1914–1928
s manželkou Josefou, rozenou Markalousovou, synem Josefem a dcerou Alenou.
Do Brna, kde od roku 1908 žili jeho rodiče a sestry, a do Nového Města na Moravě,
ale nadále pravidelně zajížděl za krajinnými motivy. Též tam opakovaně vystavoval
na kolektivních výstavách své rané práce s uměleckými přáteli a krajany, sochaři
Janem Štursou a Vincencem Makovským
a s dalšími umělci z novoměstského regionu. Makovského velkoformátová kresba
mladého Jambora z roku 1929 je instalována ve vstupu do výstavy a referuje o jejich
dlouholetém trvalém přátelství.
Zejména veřejnosti zcela neznámé jsou
následné práce z Jamborových studijních
cest na východní Slovensko (1921), do Holandska (1923) a Itálie (1925), jež se objevily
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Zimní mix

Silvestrovský běh Prosinec
Lomnička
Na sklonku tohoto roku proběhne neuvěřitelný 20. ročník Silvestrovského běhu. Závod na klasickém okruhu
Lomnička–Tišnov–Železné–Lomnička skýtá poctivých 6,1 km. Závod bude jako ob-

vykle odstartován 31. 12. 2017 ve 14 hodin od sokolovny v Lomničce. Registrace
budou probíhat online, nebo přímo na místě od 13:00. Doporučujeme dorazit včas,
neboť očekáváme minimálně 100 běžců.
Info www.sokollomnicka.cz/?p=511.

Novoroční výstup
na Dědkovskou horu
Jak nejlépe zahájit nový rok? Nejlépe
výstupem na Dědkovskou horu se svými přáteli či rodinou. Posedět u ohýnku
a dát si novoroční předsevzetí.
Dědkovská hora je nejnavštěvovanější právě v tento den. Nezáleží vůbec na počasí.
Přijít můžete pěšky, na kole či na lyžích.
Řadí se mezi třetí nejvyšší bod z vrcholů Arnoleckých hor. Podle legendy zde na vrcholu
kopce stávala modla pohanského bůžka. Od
roku 1984 je zde umístěn osmimetrový kříž.
Cesta na vrchol hory je posázená obrovskými balvany. Možná za jedním z těchto balva-

nů sídlí čert a přepočítává si svůj stříbrný poklad, tak jak praví známá legenda.
V dřívějších dobách zde stávala dřevěná rozhledna. Dnes si zde už můžete pouze odpočinout na dřevěných lavičkách
u ohniště a zapsat se do pamětní knihy, která je umístěna v železné budce. Návštěvníci
si mohou do svých turistických deníků dát
i razítko s dědkem.
V zimním období si sem můžete přijít i zalyžovat. Je zde jedna sjezdovka dlouhá
350 m zejména pro rodinné lyžování a začátečníky. 
-LP-

Adventní Fler trh letos opět
ve žďárském Domě kultury

Chtěli byste pro své blízké letos nějaký
opravdu nevšední dárek a nevíte kde takový
najít? Jistý úspěch máte zaručený na žďárském Adventním fler trhu, který se uskuteční v neděli 10. prosince v Domě kultury.
Všechny výrobky pochází z pověstných „šikovných českých ručiček“, a že bude z čeho
vybírat je jisté, trhu se totiž zúčastní přibližně 120 prodejců. Jelikož se jedná o trh adventní, nebudou chybět originální vánoční
vazby, andělíčci nebo ručně vyráběné svíčky.

Z více tradičního sortimentu se můžete těšit na šperky, keramiku, kalendáře, výrobky
z kůže, papíru i textilu, výrobky háčkované,
tkané, pletené… K dostání bude jednoduše
vše, po čem jen může vaše srdce zatoužit.
Trh nebude ale jen o nakupování. Ve více
než dvaceti výtvarných dílnách si zájemci budou moci vyzkoušet své dovednosti
a třeba si svůj dokonalý vánoční dárek
i sami vyrobit. Chybět nebude tradičně ani
dětský koutek, občerstvení a hudební doprovod.
www.dkzdar.cz

pro inspiraci

ve Žďáře

Ostrov pohody barokní

Ostrov pohody, to je název tradiční adventní akce pořádávané ve Žďáře nad Sázavou.
Letošní již dvacátý ročník bude ve znamení baroka a jako pocta nepřekonatelnému
umu Jana Blažeje Santiniho Aichla bude
tento rok trvat celých 10 dní. Na co se můžete těšit? Hlavním programem budou divadelní a hudební představení, samozřejmě s tématikou baroka. V průběhu akce
odehrají umělci dokonce dvanáct představení.
Letošní výjimečný ročník se bude konat
hned na několika místech po celém městě
Žďáře. Kromě tradičního Městského divadla vás program barokního Ostrova pohody zavede také na Starou radnici nebo do
kulturního centra Batyskaf.
Budete se moci těšit z fyzického divadla
Petra Váši, své kejklířské vystoupení předvedou pánové Pavel Šmíd a Vojta Vrtek
a příběhem Plaváčka vás provede Divadlo
Elf z Prahy.
Celý týden budou probíhat soutěže a nepřeberné množství tvořivých dílen. Tu pravou zábavu si jistě najde každý velký i malý.
www.ostrovpohody.cz

vou, který před Vánoci rozsvítíme a vystavíme v prostorách zámku.
Více informací na www.zamekzdar.cz.

Vánoční trh
Krásné ruční výrobky, které pod stromečkem každého potěší, vůně svařeného vína,
rozsvícení vánočního stromku, dílničky pro
děti, vánoční koledy a k tomu jedinečná atmosféra zimního zámku ve Žďáru nad Sázavou… Prostě předvánoční atmosféra se
vším všudy. Celodenní program v běžně
nepřístupných prostorách bývalého muzea
knihy a na nádvořích zámku můžete zažít
v sobotu 9. prosince.
Více informací na www.zamekzdar.cz.

Vánoční tvořivé dílny
Tři předvánoční soboty (2., 9. a 16. prosince) budou na zámku Žďár nad Sázavou ve
znamení tvoření a předvánoční pohody.
V Inventoriu Muzea nové generace si děti
i jejich rodiče mohou vytvořit krásné dekorace z přírodnin a chvojí, svíčky nebo krabičku na vánoční dárek. Společnými silami
vyrobíme v průběhu tří adventních sobot
také vánoční model města Žďár nad Sáza-

Vánoční ryby z Vysočiny
Domácí tradice se neodmyslitelně pojí o Vánocích s promyšlenou gastronomií, a ať už se uchylujeme k víceméně tradičním
řešením nebo křísíme staré Štedrovečerní menu „z devatera jídel“, rybu si o Vánocích odpustí málokdo. Pokud se tedy nespokojíme s obvyklou cestou na roh ulice, kde rok co rok stojí rybáři se svými káděmi a máte zájem o ryby přímo z rybářství,
máme tu v regionu hned několik možností, kde dostat kvalitní rybu chovanou ve zdravém vodním prostředí. Inspirujte se

Neznámý Jambor
pokračovaní ze str. 6

během posledního desetiletí na trhu
s uměním a jsou tak komplexně vystaveny
poprvé společně s Jamborovými přímořskými studiemi, jež vlastní Horácká galerie
v Novém Městě na Moravě, která se systematicky zaměřuje na dokumentaci Jamborova raného období. Tato díla představují
Josefa Jambora jako již zkušeného plenéristu, okouzleného dramatickým příbojem
Severního moře a holandskými přístavními scenériemi, stejně jako šerosvitnými zátišími starých holandských mistrů 17. století, jejichž ohlas nalezneme v jeho malbách
loveckých zátiší z dvacátých let. Závěr výstavy tvoří krajinářské scenérie z okolí Tišnova a jeho okolí, jimž dominuje magická
hora Květnice, která často přitahovala Jamborovu pozornost jak ze vzdáleného exteriéru, tak i v intimním lesním interiéru. V roce
1927 v Tišnově vystavil své obrazy na významné Podhorácké výstavě, na níž se seznámil se svou pozdější partnerkou Boženou, roz. Chlupovou. Po sňatku s ní v roce
1931 se pak v Tišnově trvale usadil. V přízemním domku na Brněnské (dříve Šafaříkově) ulici, kde byl předtím Boženin módní salon, si pak Jambor koncem třicátých let
v podkroví vybudoval svůj malířský atelier.
Přesto od roku 1941 trávil většinu času na
chalupě, kterou zakoupil ve vesničce, zvané

Rybářství Kinský Žďár
www.kinsky-zdar.cz/rybarstvi.html
Žďárské rybnikářství má tradici od 13. stol. Na
tuto úctyhodnou historii klášterních rybníků
navazuje i současný hospodář nad žďárskou
rybniční soustavou. Mezi 132 rybníky najedeme známá jména jako Matějovský, Medlov,
Rendlíček nebo Veselský. Největším z nich je
ale proslulé „moře Vysočiny“ – Velké Dářko.
Blatiny, s domky roztroušenými na stráních
mezi Samotínem a Drátníkem, v místech,
jež se stala výchozím bodem jeho celoročních výprav za bezpočetnými krajinářskými
motivy z Vysočiny. Jambor pocházel z rodu
prostých Horalů, „robotujících“ a později hospodařících na usedlostech v Maršovicích, Pohledci, Novém Městě na Moravě
a v jeho blízkém okolí, což dokládá ve výstavě genealogický strom, jehož kořeny sahají do 16. století a svědčí také o českobratrském původu Jamborových předků, jež
se ihned po vydání tolerančního patentu
přihlásili k helvetskému vyznání.
Výstava je pořádána ve spolupráci Městského kulturního střediska Tišnov s CENS
Moravské galerie v Brně. Autorem vizuálního stylu výstavy je grafický designér Pavel
Coufalík.-MS-

na vlastních rybnících v okolí Velkého Meziříčí. Maloobchodní prodej živých ryb zajišťují sádky v Mostištích.
Rybářství Kolář
www.rybarstvikolar.cz
Křižanov, Velké Meziříčí a Ujčov
Křižanovskou a Náměšťskou rybniční oblast spravují Kolářovi, majitelé někdejšího
podniku Rybářství Velké Meziříčí. Na 150
rybníků v čisté přírodě Vysočiny hostí sladkovodní i lososovité ryby.

Rybářství
Maria Podstatzka-Lichtensteinová
http://velkostatek.webnode.cz/
sluzby/prodej-ryb
Mostiště u Velkého Meziříčí
Majitelé velkomeziříčské zámku rovněž pokračují v tradici svých předků a hospodaří

Pstruží farma SALMOFARM
www.cerstvy-pstruh.cz
Nedvědice
Novou halu pstruží farmy nepřehlédnete
v areálu bývalého koupaliště Slovanka
u Nedvědice. Pro celoročně dostupní pstruhy se sem stavují rodiče se zvědavými dětmi, stejně jako chalupáři mířící v pátek na
Vysočinu.

Rybárna Hradčany
www.rybarnahradcany.cz
Rybárna s rybníčkem na okraji Hradčan
směrem na Brno z Tišnova je už přes 20 let
cílem milovníků sladkovodních ryb. Letité
zkušenosti produkují ryby živé a tedy čerstvé, které jsou v skutečným darem pro náš
jídelníček.

inzerce

Chalupa Hluboké u Kunštátu
celoročně v provozu! • klid, příroda, turistika
• cyklotrasy, běžecké stopy, sjezdovka • přírodní
i veřejné koupání, rybolov • ráj pro houbaře

KADOV U SNĚŽNÉHO
restaurant - pension - catering
www.pension-klokoci.cz
Destinační společnost Koruna Vysočiny, Příční 405, 593 01 Bystřice n. P. telefon: 566 788 406, 776 308 072 e-mail: kancelar@korunavysociny.cz

Chalupa Hluboké u Kunštátu
Jiří Straka, Hluboké 19, 679 72,
mobil: +420 604 888 082,
e-mail: chalupahluboke@email.cz
chalupa-hluboke-u-kunstatu.webnode.cz

www.korunavysociny.cz
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Regionální výrobky

a výrobci

Jako každý region má i ten náš svůj vlastní neopakovatelný charakter daný přírodními podmínkami, možnostmi a tradovanými přístupy starousedlíků v kombinaci s těmi, co se přistěhovali odjinud. To se nejvíce otisklo vedle lidových zvyků do místních receptů, výrobků a unikátních produktů. V dnešní době je po regionálních výrobcích velká sháňka, a tak nějak automaticky jsou spojovány se zdravými potravinami. Některé jsou věnčeny
různými certifikáty, jiné jsou méně známé, ale snad o to více zůstávají poctivě lokání. Představujeme vám potřetí 12 tipů na známé i neznámé výrobky, které vzešly z půdy a práce regionu východní Vysočiny. Může to být
i zajímavý tip na originální vánoční dárek z našeho regionu.

Halouzkovo pečivo

Pekařství u Halouzků, Tišnov

Doubravnické pivo

1

Pivovar Doubravník

Od roku 1903 nepřerušená tradice pekařské výroby rodiny Halouzků zásobuje dodnes vedle
prodejen i dětské tábory, rekreační zařízení, hotely, sportovní a společenské akce a oslavy chleby, koláči, záviny, bábovkami, bagetami a dalším sortimentem.
www.halouzka.cz/
pekarna-tisnov-2

Bystřická arónie

Pernštejnský elixír

2

GOTIKA – Jana Hriadelová,
Nedvědice a Tišnov

Nepasterizovaný a nefiltrovaný světlý ležák plzeňského typu z minipivovárku na
břehu Svratky v hlubokém
doubravnickém údolí ochutnáte sice nejjistěji v 1. Doubravnické restauraci v Brně, ale sudové nebo PETkové pivo si můžete objednat
a vyzvednout i přímo v místě jeho výroby. Vaří se zde od roku 2014.
www.pivovar-doubravnik.webnode.cz
www.prvnidoubravnicka.cz

Pernštejnský elixír je vynikající lahodný likér s blahodárnými účinky na zažívání, který vyrábí od roku
2004 nejstarší palírna na světě – Palírna U Zeleného stromu a. s. V roce 1518 stál u jejího zrodu
pan Vilém z Pernštejna. Likér je oblíbeným regionálním dárkem, jehož součástí je
ručně vyrobená keramická pečeť se
znakem Pernštejnů.
www.darky-pernstejn.cz

6

Pěstitelská pálenice pro širokou veřejnost produkuje kromě destilátů
zákazníků i originální místní pálenky. Vedle Vodky z Vysočiny
a Bystřického tuzemáku je to
originální 37,5 % silný ovocný
likér Bystřická arónie s přídavkem černé jařabiny – arónie, jejíž plod se vždy v každé
lahvičce přímo nachází.
www.sagras.cz

Taťána Nečasová, Sněžné

9

9

Pivovar Revolta, Žďár n. S.
Posledním pivovarem ve Žďáru
nad Sázavou byl Klášterní pivovar
(Schloss Saar), který byl uzavřen roku
1926. Pivovar Revolta je prvním pivovarem po devadesáti letech, který vaří
znovu „naše pivo“.
Heslo pivovaru je:
„milujeme chmel,
plníme si sny a připravujeme srdcem
naše pivo“. K dostání jsou 4 základní druhy – Revolta,
Dacan.ZR, 8 Evženů a ŠakalOff.
www.revolta.beer

8

www.korunavysociny.cz

Sedlářovo pekařství, Věchnov

4

Sedlářovo pekařství, známo
široké
veřejnosti jako pekárna Věchnov,
voní do bystřického kraje už od roku 1992. Jedinečným, nezaměnitelným a specifickým výrobkem je typický
Věchnovský chléb, k jehož výrobě se užívá třístupňového vyvádění kvasů, a je tak naprosto
vyloučeno užití náhražkových chemických přípravků.
www.sedlarovo-pekarstvi.cz

7

Müsli a sušenky

8

Müsli na Blaho, Sněžné
5

2

10
11

7

Prodejny RYNEK

10

Agro Měřín, Měřín
Prodejny RYNEK vytváří nezaměnitelné a příjemné prostředí prodeje kvalitních tuzemských potravin.
Základním sortimentem je čerstvé
vepřové, hovězí a kuřecí maso, uzeniny a masné výrobky, tradičně vyráběné sýry a ostatní mléčné výrobky,
vejce, výrobky z brambor, zeleniny
a ovoce, čerstvé ovoce, med, znojemský mošt a moravské víno. Většina potravin je z vlastní
produkce skupiny AGROMĚŘÍN.
www.agrorynek.cz

6

Pokud rádi mlsáte a zároveň dáváte přednost bezlepkovým
dobrotám, rozhodně ochutnejte výrobky rodinné firmy ze
Sněžného. Rodinná firma se
specializuje převážně na výrobu bezlepkového křupavého
müsli, kváskového chleba a sušenek, a je poznat, že své produkty vyrábějí s láskou. S těmito dobrotami se můžete mimo
jiné setkávat také na farmářských trzích v Novém Městě.
www.muslinablaho.cz

4

3

Pečené ovocné čaje – čerstvé ovoce (výhradně od
drobných soukromých registrovaných pěstitelů),
pokrájené na malé kousky je pozvolna propékané spolu s cukrem, kořením případně s alkoholem.
Po dosažení potřebné konzistence je směs plněna
do sklenic, uzavřena a následně sterilována. Ovocné pečené čaje jsou vhodné k přípravě
teplých i studených nápojů.
www.dobrutkyzvysociny.cz

Pivo Revolta

Věchnovský chléb

5

Sagras a. s., Bystřice n. P.

Pečené ovocné čaje

3

1
12

Meziříčské uzeniny
Řeznictví Malec,
Velké Meziříčí

11

Řeznictví a uzenářství Malec je rodinná firma, s bezmála 20tiletou tradicí.
Naší hlavní činností je výroba, distribuce
a prodej uzenářských výrobků a masa nejvyšší kvality. Charakter rodinné firmy je zárukou osobního přístupu k našim zákazníkům. Kompletní sortiment našich výrobků
je nabízen ve vlastní prodejně ve Velkém
Meziříčí.
www.reznictvi-malec.cz

Cukrárna Kočí

Lenka Kočí, Počítky – Žďár n. S.

8

Zákusky a minizákusky, dorty klasické i netradiční dezerty – výrobna v Počítkách s prověřenou tradicí v pečení
cukrářských výrobků pracuje s novými
moderními technologiemi a pravými
surovinami, živočišnou šlehačkou, máslem, pravou mandlovou mléčnou potahovací hmotou ...
www.dortynaobjednavku.cz

Tasovské
křupavé placky

12

Zdeněk Švestka, Tasov
Tasovské placky jsou originální
a netradiční pečivo, které nahradí kynuté a rychle se kazící pekárenské výrobky.
Pekařství Švestka se jejich výrobě věnuje od roku 2004 ve
dvou variantách – jako celozrnné
a jako bezlepkové. Placky se jí suché
i namazané, ke kávě, čaji i vínu. Placky si oblíbily i děti jako zdravé mlsání.
www.tasovskeplacky.webnode.cz

Destinační společnost Koruna Vysočiny, Příční 405, 593 01 Bystřice n. P. telefon: 566 788 406, 776 308 072 e-mail: kancelar@korunavysociny.cz

Zima na sněhu
tipy na zážitky

Za zimními zážitky celého světa Lyžařské běžecké trasy

…na Vysočinu! v okolí Žďáru nad Sázavou
Když Korunu Vysočiny pokryje mrazivý dech zimy jinovatkou a sněhem, dostane tvář a lesk stříbrné čelenky plné zimních perel.
Českomoravská vrchovina je v zimě okouzlující. Tichá i veselá, zádumčivá i jiskřivá. Ale především dobrodružná! Můžeme nabídnout hned několik rodinných i náročnější sjezdovek, stovky kilometrů perfektně upravených běžeckých tras pro mistry bílé
stopy i pro romantiky. To už snad všichni vědí. Ale co takhle prožít zimu tentokrát netradičně? Žádný problém! Vyrazte na žďárskou stranu
Vysočiny a pohltí vás neskutečná dobrodružství zimních radovánek z celého světa. Inspirujte se u nás .

Na Fajťáku to žije

7 sportů letošní zimy

…které prostě musíte vidět a zkusit

1. SNOWKITING, Novoměstsko

zábava pro velké i malé draky
Nechce se vám stát frontu na vlek, ani šlapat do kopce po svých? Zkuste si zapřáhnout vítr. S tím správným drakem – kitem
– se netřeba snowkitingu bát. Větrem bičovaná Vysočina Patří k oblíbeným kiterským
místům. Ideálním je Novoměstsko – spoty
Pohledec, Odranec, Sněžné, Lísek či Studnici vám poradí každý zkušený kiter.
www.snowkiting.cz

5. SNĚŽNÝ SKÚTR, hotel Horník

Alpy v srdci Vysočiny
A zase na hotel Horník.
Nezapomenutelná a dobrodružná jízda na sněžném skútru po lesích
a pláních Vysočiny si nezadá z horskými zážitky z Alp. A to po celou dobu řídíte sněžný skútr sami, jen s instruktorem za zády,
který volí trasu. Na trase jsou i úseky, kde si
zkusíte rychlejší jízdu. Navštivte Tři studně.

www.hotelhornik.cz

2. MUSHING, Tři studně

arktická pohádka
Bílé pláně a štěkot psího spřežení, které táhne sáně řízené
zkušenou rukou mushera, je
zážitkem arktické pohádky i u nás na Třech
Studních. Závody psích spřežení s nejlepšími mushery se odehrávají tradičně v lednu
a únoru. A pokud milujete adrenalin, nechybí vám odvaha a chcete jízdu psím spřežením zažít na vlastní kůži, můžete se stát
i vy musherem! Po instruktáži a zaškolení
budete řídit spřežení o čtyřech psech. Podrobné informace a rezervaci vám podají
přímo v Hotelu Horník.
www.hotelhornik.cz

(nejen lyžovačkou)
Ski areál Fajtův kopec ve Velkém Meziříčí se nachází v nadm. výšce 550 m přímo
nad městem. Vzhledem blízkosti dálnice D1 je dostupnost tohoto areálu velice
dobrá. „Jezdí k nám hlavně rodiny s dětmi, protože jsme menší areál se svahem
o délce 320 metrů s převýšením 70 metrů“, prozradil ředitel Ski klubu Jiří Pálka.
Velmi dobré výsledky má také výuka lyžování a snowboardingu pod vedením pro-

6. STOPA PRO ŽIVOT, Vysočina Arena
na chvíli sportovní hvězdou
Projížďka v mistrovském
díle přírody na čerstvém
horském vzduchu, a k tomu

fesionálních instruktorů, kterou navštěvují převážně děti. V areálu opravdu nezahálí
a kromě sjezdového lyžování a běžeckých
tratí, vždy pro návštěvníky něco zajímavého připraví. Velkému zájmu se těší karnevaly na ledě, které jsou zpestřeny různými
soutěžemi. Vlastně vyhrává každý, kdo přijde v masce. Oblíbené jsou již tradiční „Zabíjačky“. Tady si přijdou na své milovníci jelítek, jitrniček, škvarků a dalších dobrůtek.
K tomu skvělé pivko a živá hudba. Co víc si
přát.
Také je nutno zmínit rozhlednu Fajtův kopec, která se stala rozhlednou roku 2015
a je otevřena celoročně. Nenechte si ujít pohled na zasněžené město a okolí. Za pěkného počasí jsou dokonce vidět vrcholky hor
rakouských Alp.Veškeré dění je také závislé
na počasí, proto sledujte webové stránky,
kde jsou zveřejňovány aktuální informace
www.skivm.cz. Další možností zimního vyžití je veřejné bruslení na zimním stadionu.
Neváhejte proto a přijeďte k nám, rádi Vás
ve Velkém Meziříčí přivítáme!
-KH-

Lyžařské Novoměstsko

3. DRAČÍ LYŽE, Žďár n. S.

Dragon Boat Race On Ice
S podzimním „uspáváním draků a probouzením saní“ opouštějí i dračí lodě vodní hladinu
a jejich posádky že odvážně ženou na ledové plochy jako dračí sáně. Bude-li počasí přát, vyrazí závodníci na svých saních do
boje opět 13. ledna 2018 ve Žďáře n. S.
www.dragonboard.cz

s adrenalinem závodu. Užít si běžky ne
o samotě, ale v balíku hobíků i elitních laufařů dává nový rozměr běžeckého zážitku. Dlouhé trasy i kratší varianty, nezávodní vyjížďky, velkokapacitní vyhřívaný stan,
catering, úschovna i prodejní stánky. To je
Prolog seriálu běžeckých závodů 20. ledna
2018. 
www.stopaprozivot.cz

7. PIVNÍ LÁZNĚ, Tišnov – Červený mlýn

4. LEDOVÁ STĚNA, Vír

himálajské dobrodružství
Unikátní každoročně uměle vytvářený ledopád na 45 m vysoké skále s tréninkem ledového lezení s mačkami,
cepíny a jištěním přitahuje horolezce pod
skalní věže za obcí Vír v údolí Svratky zdaleka. Ale i amatéři zde mají k dispozici půjčovnu potřebného vybavení. Lezecká i divácká
elita si nenechá ujít Vírský cepín – Mistrovství ČR v ledovém lezení, které se koná
17. února 2018.  www.ledovastenavir.cz

Tenhle kout netřeba ani představovat. Novoměstsko je „mekkou“ běžeckou. Nejen
děti, ale i všichni vášniví lyžaři čekají na pořádnou zimu na Vysočině. Není se čemu divit, krása zdejší krajiny okouzlí jak v létě, tak
právě v zimě. Pokud je přáno dobré sněhové pokrývce, jenom na Novoměstsku je
upravováno téměř 100 kilometrů běžecký
tras.
Trasy jsou upravovány rolbou pro klasický
styl běhu na lyžích. Pro volný styl (bruslení) může veřejnost využít trasu mezi Vlachovicemi a Skleným, kde je upravována
trasa pro psí spřežení. Ta je přístupná kdykoliv v době mimo psí tréninky a závody.
Psí spřežení mají vždy ve stopě přednost
a tak prosíme o zvýšenou opatrnost na
těchto místech.

…relax na závěr
Novinkou letošní zimy v regionu se stanou nově otevřené
pravé pivní lázně pivovaru Grádo ve Wellness Červený mlýn
v Tišnově. Kromě toho se návštěvníci mohou těšit na krásné relaxační pobyty, které zahrnují jak svět saun (finská, parní, infra, hammam), tak i wellness,
restauraci i penzion a v budoucnu i fitness.

www.cervenymlyntisnov.cz
Základní informace o trasách, aktuální stav,
sledování rolby on-line, lyžařské okruhy
a další potřebné informace získáte na webových stránkách: lyzovani.nmnm.cz. Najdete zde také lyžařskou mapu, kterou můžete
získat také v novoměstském informačním
centru za 20 Kč. Pokud chcete mít stále aktuální informace, přihlašte se zde k odběru
novinek. (IC NMnM: 566 598 750). 
-LPř-

Region Žďár nad Sázavou je ideálním místem pro vyznavače běžeckého lyžování.
Město Žďár nad Sázavou tento sport významným způsobem podporuje a údržbu
lyžařských běžeckých tratí zajišťuje jeho
příspěvková organizace SPORTIS. Údržbu
tratí pravidelně podporuje také Kraj Vysočina. Veškeré informace včetně online sledování údržby získáte na webových stránkách www.skizdarsko.cz.

Lyžařské tratě v tomto regionu slouží jak
obyvatelům Žďáru nad Sázavou a přilehlých obcí, tak široké veřejnosti z nejrůznějších míst naší republiky. Tratě kopírují území obcí tak, aby je co největší počet z téměř
30.000 stálých obyvatel regionu měl na dosah. A svojí polohou, profilem a pravidelnou
údržbou si získaly stovky příznivců lyžování
nejen z Vysočiny. Velkou předností těchto
tratí je možnost lyžování oběma technikami
– klasicky i bruslením – po celé délce 50 km
upravených tratí. Včetně lesních úseků potom celkem upravujeme téměř 80 km tratí.
Mezi okolní obce regionu, které se na úpravě stop podílejí, patří především Hamry
nad Sázavou, Velká Losenice, Subregion
Velké Dářko a Nové Veselí.
Velký vliv na masivní rozvoj běžeckého lyžování v tomto regionu měl zisk zlaté medaile
Martina Koukala na MS v italském Val di Fiemme v roce 2003 na MS v běhu na lyžích na
50 km volnou technikou, který tak odstartoval novou etapu žďárského lyžování především lyžování pro širokou veřejnost.
Do této doby neměli žďárští lyžaři velkou
šanci lyžovat v kvalitně a pravidelně upravených stopách. Již začátkem osmdesátých let minulého století začali žďárští lyžaři upravovat skútrem lesní cestu na Račín,
ale jednalo se o nepravidelnou a spíše sporadickou úpravu. Pravidelně lyžovat se dalo
pouze na závodních nebo tréninkových
tratích na Dolinkách. Ty byly svým profilem pro turistické lyžování nevhodné a tra-

tě byly pouze pro klasiku. Až později se začalo na loukách upravovat malé bruslařské
kolečko, které bylo dlouhé pouhých 800 m.
Tento stav trval až do sezóny 2000/2001,
kdy SK Axiom Orbitt pořídil malou rolbu
a měl v úmyslu upravovat tratě většího rozsahu. V plánu byl velký a malý okruh. Malý
se nacházel mezi Dolinkami a Žďárem. Velký
okruh vedl ze Žďáru přes Račín, Velké Dářko,
Škrdlovice, Světnov, Sklené, Lhotku a zpět
do Žďáru. Myšlenka to byla zajímavá, ale
z mnoha důvodů nerealizovatelná. Rolba neměla sněžnou frézu ani hydraulické stopovače a upravovala dvě stopy pouze pro klasiku.
Rolbu financovalo město Žďár a ročně se dotace na úpravu tratí pohybovala řádově v desítkách tisíc korun. Byl to malý krůček vpřed,
ale zdaleka tato úprava neměla punc pravidelně a kvalitně upravovaných tratí.
Nová éra se začala psát již zmiňovaným rokem 2003, kdy žďárský rodák a odchovanec
TJ ŽĎAS, Martin Koukal dovezl zlatou medaili z MS. Tehdy se zrodila myšlenka v hlavě Jiřího Bradáče využít mistrovského titulu
pro vybudování areálu, který bude sloužit
široké lyžařské veřejnosti a ne pouze malému počtu závodníků.

V současné době organizace SPORTIS upravuje téměř 80 km lyžařských běžeckých tratí dvěma základními technickými prostředky s přídavnými zařízeními (stopovače). Na
vyšší sněhovou pokrývku (20–25 cm sněhu)
používáme sněžnou rolbu Käsbohrer PB 240
a na nižší sněhovou pokrývku (8–10 cm sněhu) používáme čtyřkolku Journeyman Gladiátor X8. Veškeré tratě jsou také samozřejmě perfektně značeny.
Zveme všechny zájemce běžeckého lyžování do regionu Žďár nad Sázavou. Přijeďte se
přesvědčit o kvalitě námi udržovaných běžeckých stop a navštivte jedno z nejkrásnějších míst naší republiky.

V. Kovařík, ředitel SPORTIS

inzerce

PIVOVAR GRADO A WELLNESS ČERVENÝ MLÝN
Celý komplex Červený mlýn, se nachází na hlavním tahu mezi Brnem a Vysočinou v městě
Tišnov. Jeden z nejstarších objektů, bývalý vodní mlýn na řece Svratce, získal svojí rekonstrukcí nový význam. Polohou a využitím se stal dominantou města Tišnova.
A co přesně u nás najdete?

PIVOVAR

Pivovar Grádo, který byl zbudován na přelomu roku 2016/2017 se řadí mezi menší rodinné pivovary. Záměr zbudovat pivovar se
datuje již od rekonstrukce areálu. Výroba
piva probíhá tradičním způsobem s využitím moderních technologií. Minipivovar disponuje výstavem 2 500 hl/rok.
Zrání piva je zajištěno ve
dvanácti ležáckých tancích. Srdce pivovaru je
umístěno, za prosklenou
stěnou přístupnou ze stávajícího parkoviště hotelu. Pivo značky Grádo se
zde vaří zásadně z tuzemských surovin a z vody
čerpané z vlastního hlubinného vrtu hlubokého 50 m. Pivovar má
nyní v nabídce Světlé výčepní pivo Grádo
10%, Světlý ležák Grádo 11%, Pšeničné pivo
Grádo 12%, Speciální pivo Grádo 13%.

WELLNESS

V současné době vrcholí práce na otevření nového Wellness centra. Návštěvníci
se mohou těšit na krásné relaxační pobyty, které zahrnují čtyři druhy saun (finská,
parní, infra, aroma) a na Wellness s vířivou
vanou pro 14 osob. V neposlední řadě zde
vzniknou pravé pivní lázně. Již ve středověku se používali lázně, jako ozdravná proce-
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dura, dnes tomu není jinak. Díky blahodárným účinkům koupelí se odplavují škodlivé
látky z podkoží. Živá kultura pivovarských
kvasnic předává pokožce celou řadu vitamínů B, proteiny, sacharidy a přispívá tak
k celkovému zvláčnění a regeneraci pokožky. Pro vyrovnání krevního tlaku, zvýšení účinku
koupele a umocnění relaxačního zážitku je hostům
doporučována sklenice
přírodního nepasterovaného piva Grádo, které
zároveň příznivě působí
i v celém trávícím traktu.
Indikace: úspěšná léčba
lupenky, léčba akné, celulitis, antistresová terapie, podpora regenerace kůže, zklidnění dermatických projevů,
zklidnění psychické disharmonie, pokles
tlaku a zlepšení oběhu v periferii
Po těchto procedurách jistě každému vyhládne, ale žádný strach. Rádi Vás přivítáme
ve stylové restauraci, bezprostředně vedle
pivovaru a wellness centra. Zde si můžete
vybrat z pokrmů tradičních i s pivní tématikou a ochutnat pivečko vařené v pivovaru Grádo, které si můžete i odnést v lahvích
domů.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Karolína Švandová, marketingová manažerka
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Výletní tipy na méně známá místa halená závojem příběhů
Sychravé podzimní dny, holé větve stromů a válející se mlha umí vytvářet dramatické scenérie i v obyčejné krajině. Vždyť – leckteré místo nemusí být zas až tak úplně „obyčejné“. Někde přírodní síly vymodelovaly krajinu do unikátních podob tak, že k nim lidová představivost doplnila živé legendy. Jinde se odehrál skutečný, a často tragický, příběh z historie konkrétních lidských osudů. A konečně někde souzněly přirozené síly s nadpřirozenými tak, že je dnes
místo obklopeno „aurou posvátna“. Spoustu zajímavých míst, kde cítite dech tajemna nebo zvláštně hluboký kontakt s přírodou a historií, můžete koneckonců navštívit sami…

1

Dolní hřbitov u Zámku Žďár

Dědkovská hora

3

Nepřehlédnutelný vrchol na hřebeni
Arnoleckých hor byl podle legend už pohanským obětištěm s modlou. Lidé tam vědí o jeskyni podobné sklepu, do níž je vchod zatarasen velkým
balvanem. Nad ním měl
stávat hrad. Ten souvisí s tradicí, že se v hoře
dobývalo stříbro. Podle pověsti se ale zdejšího bohatství zmocnil
ďábel, který dodnes ve
štolách střeží stříbrný
poklad. Zkuste si mu říct
o pár stříbrňáků…
www.turistikavm.cz/
tipy-na-vylety-do-okoli/priroda/dedkovska-hora

V sousedství velkolosenického kostela sv. Jakuba a nížkovského kostela sv. Mikuláše narazíme
na 2, na Vysočině unikátní, kostnice. Jsou drsnými
svědky tzv. války o rakouské dědictví z doby Marie
Terezie. V Nížkově odpočívají kosti 7 000 saských,
francouzských, bavorských, pruských, v Losenici
300 rakouských vojáků z lazaretů v Losenici a Polné,
ale i jejich rodin i místních obyvatel, kteří se nakazili
přinesenými nemocemi.
www.losenice.cz
www.farnost-nizkov.cz/cs/kostnice

4

Čertovo kopyto

Nad Velkým Meziříčím ční předlouhá staletí hrad. Vypráví se, že nedaleko něj ležel po mnoho let osamocený obrovský
balvan s otiskem čertova kopyta. Svůj podpis zde takto zanechal
čert, který hloubil pro hradního pána studnu a svou sázku prohrál. Poslední kámen, který ze studny vybral, mrštil za město a vztekle na něj dupl. Kámen
s otiskem kopyta ležel
v Čechových sadech.
Při stavbě dnešní trati
byla ale skála odstřelena. Dnes je z toho místa tak jen hezký výhled
přes údolí řeky Oslavy
na město a hrad.
www.turistikavm.cz

5

Dominantní vrchol Bítešských hor je kromě krásného koutu přírody hlubokých lesů a množství pramenů
také poutním místem. Tradiční název „Svatá“ dává místu
aureolu zvláštního významu, která má kořeny v pohanských dobách. V časech našich je hora spojena se životem sv. Zdislavy, která pocházela
z nedalekého Křižanova. Váže se sem i pověst
jak při svých toulkách
na Svatou horu zde zachránila uhlířovu dcerku před rozzuřeným
medvědem.
www.turistikavm.cz/
tipy-na-vylety-do-okoli/
priroda/svata-hora-u-krizanova

Továrna Diana

Tak trochu detektivní výpravu po 70 let zahlazených stopách si můžete udělat z Tišnova proti proudu toků Loučky, Libochůvky a Haldy až železničním tunelům u Níhova. V této trase se
klikatila za II. svět. války úzkokolejná trať až k továrně Diana, kde se v tunelech montovaly díly na letadla. Zůstaly náspy,
základy budov, upravené skály od lanovky…, ale hlavně to
nyní už překryla neopakovatelně krásná divoká příroda.
www.tisnoviny.cz/obsah/
uzkorozchodna-drazkatovarny-diana-gmbh-1-dil

9

Devět křížů

Památník krvavé lidské
tragédie se tyčí poblíž 168. kilometru dálnice D1 už zhruba
300 let. Devět prostých dřevěných křížů upomíná na pověst
o 9 mrtvých ze svatebního průvodu, kteří zde
byli zabiti odmítnutým nápadníkem. K tragédii mělo dojít v roce 1540. Místo je obestřeno tajemstvím o zjevujícím se duchu mrtvé
nevěsty u dálnice, který je prý také příčinou
vysoké nehodovosti v tomto jinak
přehledném úseku.
www.lesnihluboke.cz

10 www.korunavysociny.cz
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Trenckova rokle

Krátká a strmá skalní soutěska se 3 vodopády ústící do kaňonu řeky Loučky tvoří působivou scénu jako
ze Slovenského ráje. Vedle přírodní úchvatnosti upomíná názvem na obávaného barona
Františka Trencka. Jako vůdce vojska „pandurů“, polovojenské jednotky hrdlořezů ve službách císařovny Marie Terezie, se zde podle
pověsti skrýval poté, co byl na něj
vydán příkaz k polapení z důvodu
drancování, kterého se dopouštěl. Prý tu někde i zakopal
poklad…
www.drahonin.cz/
turistika

8
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Svatá hora

Losenická a Nížkovská kostnice

2

Nejznámějším strašidlem ve
Žďáře nad Sázavou je Jan Alois Ulrich.
Za života býval nelítostným vrchním
správcem žďárského panství. Když
v roce 1817 zemřel, zjevoval se v okolí hosp. statku Lyra naproti zámku a napadal lidi. Jeho řádění ukončil exorcista a kat, který exhumované tělo
setnul. Pokud chcete místo Ulrichova hrobu hledat, vydejte se na Naučnou stezku okolo Zelené
hory. Navštívíte i Dolní hřbitov, kde údajně leží.
www.zamekzdar.cz
www.zdarns.cz

19
2

3

Prales Slunná

Výpravou za kouzlem přírody do tajemného kouta lesů mezi Tišnovem a Velku Bíteší je návštěva v pralese Slunná. Na prudkém svahu Maršovského
žlebu u Lažánek
je kus unikátního
jedlo -bukového
lesa nezasaženého člověkem, jehož nejmohutnější stromy dosahují
výšky až 40 m. Na
každého návštěvníka pralesa čeká
nezvyklý zážitek
ze setkání s 200 let
starými velikány i vzácnými druhy ptáků a rostlin.
www.lesymb.cz,
www.lazanky.cz

4

10 Tišnovská šibenice

Základy historického popraviště –
šibenice najdeme na vyvýšenině nad Tišnovem pod kopcem Klucanina. I když je
dnes místo poeticky krásné a ukryté v lesním stínu, dříve holý vrch býval děsivou výstrahou všem, kdo měli potíže se zákonem.
V létě 2017 byla k šibenici otevřena i poučná Cesta hrdelního práva v podobě 7 stél,
které vedou od radnice (kde bývala šatlava) cestou odsouzenců, okolo katovny až
na šibeniční vrch.
www.tisnov.cz/o-ceste
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Tajemná Vysočina
tipy na výlety

12

Klimentek u Lipůvky

Tajuplnou atmosférou dávné historie čiší několika stromy porostlá vyvýšenina mezi poli se zbytky zříceniny bývalého kostelíka sv. Klimenta. Kostelík nedaleko Lipůvky byl součástí dnes zaniklé osady, která zde stála již na přelomu
10. a 11. st. na staré Trstěnické stezce. Jeho zasvěcení odkazuje až na cyrilometodějskou misi. Dnes tu naleznete tabulku s popisem místa a dva kříže. Místo je i cílem
poutí, a hlavně příjemného klidu. 
www.lipuvka.cz

11 Krkatá bába
Hluboké údolí protékané říčkou Lubě střeží od
dávných dob „Krkatá bába“.
Podle jedné z pověstí krásná, ale zrádná nevěsta, zakletá ve skálu. Podle jiných je to stařena, zakletá i se svým stádem. Své
jméno takto dostala podle svého tvaru jedna ze skalních věží z červeného slepence, které shlížejí do údolí,
a připomíná hlavu na dlouhém krku.
2,5 m vysoká hlava jistě podpoří i vaši
fantazii, který z příběh se tu
kdysi odehrál…
lube.webnode.cz/krkata-baba

13

Stanislávek

Na samotě v lučních svazích nad údolím potoka Besének svítí do kraje červenobílé zdi kostelíka sv. Stanislava.
I když je barokní, je býv. hradní kaplí dávno zaniklého hradu snad jména Zuzinov. Valy a příkopy hrádku kryje blízký
lesík. Osamocenost kostela má také svoji legendu – záměry
občanů blízkých Osik
a Brumova o stavbu vlastního kostela
tak dlouho hatili orli,
až kostel postavili na
místě, kam jim dravci
zdivo odnášeli. Inu, je
tu krásně…
www.osiky.cz
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Přibyslavice

Stará pověst vypráví, že ve velikém lese
mezi Skoroticemi, Osikami a Brumovem stávalo kdysi město Přibyslavice, které bylo široko daleko proslulé svými velkolepými trhy.
Jednou zde byl nějaký pocestný neprávem
uvězněn. Za hradbami
pak Přibyslavice proklel:
„Propadněte se do horoucích pekel!“ Dodnes
v hlubokém lese existuje studánka, v níž je slyšet zvuk městských zvonů. Najdete ji?
www.info.bystricenp.cz/
skorotice.cz

16 Vítochov

16
15

Kamenný neomítnutý kostel sv. Michaela archanděla známý jako „U sedmi borů“
trůní v osamocené poloze na kopci nad Vítochovem a má vzhled tvrze. Také patří mezi
nejstarší kostely na Moravě. Podle legendy
o návštěvě sv. Metoděje na zdejším dvorci Dětochově, stojí na místě pohanské svatyně,
dokonce odkryté archeologickým průzkumem. Krása architektury i úchvatný rozhled
do krajiny dávají místu
jedinečného genia loci.
www.vitochov.cz

Bozinka

Další osamoceně stojící kaplička sv. Máří
Magdaleny na homolovitém kopci nad Doubravníkem známém jako Bozinka je také zdrojem
místních legend. I když to historici popírají, lidová tradice má místo za pohanské kultovní místo – „božiště“. Obvodové zdivo kaple
prý skrývá pod omítkou střílny svědčící o strážním účelu,
a fresky a nápisy ze 17. století. Možná tu tak kdysi bývala
hláska dohlížející na doubravnický klášter i údolí řeky.
www.doubravnik.cz
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19 Ochoza a Tři kříže

Na trase Obrázkové cesty v lese Ochoza v Novém Městě
n. Mor. je první zastavení U hrobku u chaty Silvie. Místo upomíná na rok
1713, kdy zemi postihla epidemie moru. Je
zde zbytek náhrobku s křížem rodiny novoměstského rodáka Sládka, kteří zemřeli
na mor před uzavřenými branami města.
Nové Město nebylo nikdy morem zasaženo. Jako poděkování Bohu za ušetření města byly postaveny Tři kříže na kopci Kaplisko, které můžete navštívit
v rámci naučné stezky.
www.nmnm.eu

18 Dva poslední vlci

Odranec

Památník připomínající zastřelení vlka se nachází nedaleko Koníkova na Novoměstsku. Bývá často označován
jako poslední vlk, který byl na Vysočině zastřelen. Památník
uvádí letopočet 1830. Podobný kamenný pomník u Jinošova na Bítešsku
však nese letopočet 1861, kdy byl na Zelený čtvrtek na panství hraběte
Haugwitze zastřelen poslední vlk na Jinošovsku. Tento je dnes v depozitáři zámku v Náměšti nad
Oslavou. Posledním zastřeleným vlkem na Vysočině
bude tedy pravděpodobně
ten od Jinošova.
http://ziva.avcr.cz/files/
ziva/pdf/dva-poslednivlci-z-vysociny.pdf

Psal se 11. červen, nebe zahalilo šedé mračno,
poté se ozvaly 3 velké rány. Z oblak se následně vynořily tři ohnivé kříže. Jeden kus dopadl přímo v obci,
druhý za humny a třetí na okraji lesa. Pád meteoritu
v Odranci roku 1619 byl pro zdejší rolníky velkým Božím znamením. Dnes je
pro nás unikátním svědectvím, i když se nalezené a vystavené kameny
do dnešních dní ztratily.
Událost připomíná dřevěný obrázek v obci na
stromě po pravé straně
směrem na Kuklík.
www.nmnm.eu/
odranec.html

20 Žákova hora

Návštěva Žákovy hory
je zastávkou v tajuplném
chrámu přírody Žďárských
vrchů. Jméno je odvozeno od
pověsti o žácích, chovancích žďárského kláštera, kteří v hvozdnaté samotě hory zabloudili a už se nevrátili. Lesní
komplex je od roku 1933 národní rezervací, která chrání výjimečně
zachovalý segment přirozených pralesovitých lesů. V širším okolí pramení 2 významné řeky Sázava a Svratka.
www.zdarskevrchy.ochranaprirody.cz
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Kalendář

nejvýznamnějších akcí
Listopad
18. 11.–3. 12. 2017
VÝSTAVA VÁNOCE u Cink
Nedvědice, květinářství Cink,
www.nedvedice.cz
25. 11.–4. 12. 2017
PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
Velká Bíteš, Kulturní dům,
www.bitessko.com
26. 11. 2017
ANDĚLSKÝ JARMARK
tvořivé dílny, Nové Město,
kulturní dům, www.ddm.nmnm.cz
28. 11. 2017
VÁNOČNÍ KONCERT
JAKUBA SMOLÍKA
Velké Meziříčí, Jupiter club,
www.velkemezirici.cz
30. 11. 2017
VÁNOCE S DAGMAR PECKOVOU
A BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Žďár, Dům kultury, www.dkzdar.cz

Prosinec
1.–3. 12. 2017
ADVENTNÍ VÝSTAVA
– Květiny Michaela
Nedvědice, radnice,
www.nedvedice.cz
2. 12. 2017
MIKULÁŠ A VÁNOCE NA EDENU
Bystřice n. P., Centrum EDEN,
www.centrumeden.cz
2. 12. 2017
ROZSVÍCENÍ ADVENTU
Nové Město, Vratislavovo nám.,
www.nmnm.cz
2., 9., 16. 12. 2017
VÁNOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY
v Invetoriu Muzea nové generace,
Žďár n. S., Zámek, www.zamekzdar.cz
3. 12. 2017
700 LET KOSTELA SV. MIKULÁŠE
slavnostní bohoslužba,
Velké Meziříčí, kostel sv. Mikuláše,
www.farnostvm.cz
3. 12. 2017, 16:15
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Nedvědice, u obchodního domu,
www.nedvedice.cz
3. 12. 2017, 17:00
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Velká Bíteš, Masarykovo nám.,
www.bitessko.com

3. 12. 2017
ROZSVÍCENÍ ADVENTNÍCH SVĚTÝLEK
Velké Meziříčí, náměstí
www.velkemezirici.cz
3. 12. 2017
ADVENTNÍ JARMARK ŠKOL
trhová slavnost, Tišnov, nám. Míru,
www.tisnov.cz
3. 12. 2017
ANDĚLSKÉ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
pro děti
13:00, Sněžné, fara řkc,
www.farnostsnezne.cz
MIKULÁŠ A ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍCH STROMŮ
17:00, Sněžné, park,
www.snezne.cz
ADVENTNÍ KONCERT
17:30, Sněžné, evangelický kostel
3.–8. 12. 2017
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
Sněžné, úřad městyse,
www.snezne.cz
5. 12. 2017, 17:00
TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Nedvědice, sokolovna,
www.nedvedice.cz
5. 12. 2017
MIKULÁŠSKÉ ČERTOHRÁTKY
program pro děti, nebe a peklo,
Nové Město, Horácké muzeum
a galerie, www.ic.nmnm.cz
5.–7. 12. 2017
VÁNOČNÍ VÝSTAVA SPOLKU ŽEN
Velké Meziříčí, Jupiter club,
www.jupiterclub.cz
7.–17. 12. 2017
OSTROV POHODY 2017 – BAROKNÍ
tradiční adventní divadelní
a hudební představení, 20. ročník,
Žďár n. S., různá místa,
www.ostrovpohody.cz
9. 12. 2017
VÁNOČNÍ TRH
atmosféra zimního zámku,
Žďár n. S., Zámek, www.zamekzdar.cz
9. 12. 2017
VÍRSKÝ SUMEC
trampský hudební festiválek, 16. ročník
MIKULÁŠSKÝ TRAMPSKÝ BÁL
23. ročník, Vír, kulturní dům,
www.virvudolisvratky.cz
9. 12. 2017
ZIMNÍ FARMÁŘSKÝ TRH
Nové Město, Vratislavovo nám.,
www.nmnm.cz

9. 12. 2017
koncert HA-KAPELA
Tišnov, sokolovna, www.mekstisnov.cz
9.–17. 12. 2017
BETLÉMY Z PŘEDKLÁŠTEŘÍ
předvánoční výstava, 9. ročník,
Předklášteří, obecní úřad,
www.predklasteri.cz
10. 12. 2017
ADVENTNÍ FLER TRH
Žďár n. S., Dům kultury, www.dkzdar.cz
13. 12. 2017, 19:30
koncert ŠTĚPÁN RAK
Tišnov, velký sál MěKS,
www.mekstisnov.cz
14. 12. 2017
ZIMNÍ TRH ve Žďáře
Žďár n. S., nám. Republiky,
www.zdarns.cz
15. 12. 2017, 19:00
Koncert PETR BENDE
– VÁNOČNÍ TURNÉ 2017
Velká Bíteš, Kulturní dům,
www.bitessko.com
16. 12. 2017
ZAHÁJENÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVY
Křižánky, Vzdělávací centrum,
www.krizanky.cz
19. 12. 2017, 16:00
ŽIVÝ BETLÉM ve Žďáře
Žďár n. S., nám. Republiky,
www.prokopzr.cz
23. 12. 2017, 16:00
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
Nedvědice, kostel sv. Kunhuty,
www.nedvedice.cz
23. 12. 2017
ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMKEM
Křižánky, www.krizanky.cz
24. 12. 2017, 10:00+20:30
ŽIVÝ BETLÉM v Měříně
Měřín, www.rybnikari.jex.cz
24. 12. 2017, 14:00
ŽIVÝ BETLÉM
Osová Bítýška,
www.osovabityska.farnost.cz
24. 12. 2017
ŽIVÝ BETLÉM v Pikárci
Pikárec, www.pikarec.cz
24. 12. 2017, 17:00
ŽIVÝ BETLÉM V TIŠNOVĚ
Tišnov, nám. Míru, www.kulturatisnov.cz
25. a 26. 12. 2017, 14:00–16:00
OTEVŘENÁ BAZILIKA
A POUTNÍ KOSTEL
Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz

26. 12. 2017, 14:00
ŽIVÝ BETLÉM v Ronově
Ořechov-Ronov,
www.osovabityska.farnost.cz
26. 12. 2017, 19:30
VÁNOČNÍ KONCERT
TIŠNOVSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
Tišnov, kostel sv. Václava, www.mekstisnov.cz
26.–30. 12. 2017
CO PŘINESE JEŽÍŠEK?
tradiční vánoční výstava, Svratka, městské
muzeum, www.muzeum.svratka.cz
31. 12. 2017
SILVESTR NA NÁMĚSTÍ
městské slavnosti,
Bystřice n. P., Nové Město, Tišnov
31. 12. 2017, 14:00
SILVESTROVSKÝ BĚH
sportovní akce, 20. ročník, Lomnička,
www.sokollomnicka.cz
31. 12. 2017–1. 1. 2018
NOVOROČNÍ VÝSTUP
NA DĚDKOVSKOU HORU
turistická akce, 27. ročník,
Dědkovská hora, www.kctmerin.ic.cz

Leden
1. 1. 2018
NOVOROČNÍ VÝŠLAP NA PEPEREK
turistická akce, 35. ročník, Žďár n. S.,
www.kctvysocina.cz
1. 1. 2018, 17:00
NOVOROČNÍ OSLAVY
městské slavnosti, Velká Bíteš,
Masarykovo nám., www.bitessko.com
1. 1. 2018
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
městská slavnost, Velké Meziříčí,
náměstí, www.velkemezirici.cz
1. 1. 2018, 17:30
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
městská slavnost, Žďár n. S.,
nám. Republiky, www.zdarns.cz
13. 1. 2018
DRAČÍ LYŽE – Dragon Boat Race On Ice
sportovní akce, Žďár n. S.,
ovál Bouchalky, www.dragonboard.cz
14. 1. 2018
CESTY ZA SLUNCEM
turistická akce, 3. ročník, Tišnov,
Klucanina, www.kctfenix.ic.cz
19. 1.–18. 2. 2018
ZVĚŘINOVÉ HODY
Kadov, Penzion Klokočí,
www.pension-klokoci.cz

20. 1. 2018
ČUS STOPA PRO ŽIVOT PROLOG
hobby závod na běžkách, Nové Město,
Vysočina Arena, www.stopaprozivot.cz
27.–28. 1. 2018
MUSHING – SPRINT NA HORNÍKU
závody psích spřežení, Tři Studně,
hotel Horník, www.mushing.cz

Únor
1.–4. 2. 2018
MUSHING – GENESIS HIGHLAND TRAIL
závody psích spřežení, Tři Studně,
hotel Horník, www.mushing.cz
10. 2. 2018
SLIVOVICOVÝ KOŠT
Dalečín, kulturní dům, www.dalecin.cz
10. 2. 2018
MASOPUSTNÍ PRŮVODY MASEK
folklórní akce, různé obce
(Štěpánov, Branišov, Synalov,
Domanín, Ochoz…)
14. 2. 2018, 19:30
Koncert MARTIN KRAJÍČEK TRIO
Tišnov, velký sál MěKS,
www.mekstisnov.cz
16. 2. 2018, od 14:00
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
MĚSTEČKEM NEDVĚDICE
folklorní akce pro děti i dospělé,
Nedvědice, Freedom Art,
www.nedvedice.cz
17. 2. 2018
UZENÉ SLAVNOSTI NA EDENU
gastronomická akce, Bystřice n. P.,
Centrum EDEN, www.centrumeden.cz
17. 2. 2018
VÍRSKÝ CEPÍN
MČR v ledolezení, Vír, Ledová stěna,
www.ledovastenavir.cz
23.–24. 2. 2018
VEČERNÍ ZÁŽITKOVÉ PROHLÍDKY
Zámek Žďár n. S., www.zamekzdar.cz

Březen
3. 3. 2018
OUTDOOROVÝ MEMORIÁL
ALEŠE GLOSRA
sportovní akce, 4. ročník, Nedvědice,
www.nedvedice.cz
30. 3.–2. 4. 2018
VELIKONOCE NA EDENU
Bystřice n. P., Centrum EDEN,
www.centrumeden.cz

inzerce

WELLNESS
NA V YSOČINĚ

HOTEL
Zažijte odpočinek

WWW.LISENSKYDVUR.CZ

restaurace / penzion
největší dřevěný hrad na Vysočině
bazén / tenis / volejbal
minigolf / maxi-šachy
běžkařské stopy / cyklotrasa č. 1
svatby / oslavy / firemní akce

SVATBY
FIREMNÍ AKCE
OSLAV Y
RODINNÁ REKREACE

špičkové wellness masáže fitness centrum minigolf
2 tenisové kurty upravené lyžařské tratě a cyklostezky
kongresová turistika rodinné oslavy, svatby výhodné
pobytové balíčky
HOTEL SKI Vlachovická 1 000, 592 31 Nové Město na Moravě
tel.: +420 566 653 011, +420 724 556 818, e-mail: hotel.ski@proactive.cz

www.hotelski.cz

Borovinka – sportovní a rekreační areál
Domanín 127, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 551 828, mobil: 739 073 806, e-mail: borovinka@borovinka.cz

hotel
líšenský
dvůr

www.borovinka.cz
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