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Z letních výletů zbyly jen fotografie
a říkáte si, jak přežijete dlouhé zimní
období? Nezoufejte, na Vysočině může-
te i v zimě podniknout výlety, které vás
možná nadchnou víc než ty zalité slun-
cem.

Na Novoměstsko a Žďársko už tradičně
vyrazí milovníci bílé stopy. Zdejší vzorně
upravené tratě je ani letos nezklamou.
Najdete tu ale i kopce pro sportovce na
sjezdových lyžích.

Na Vysočině nevadí, ani když zrovna sně-
hová pokrývka chybí. Turisty láká třeba
jihlavská zoo, pelhřimovské Muzeum
rekordů a kuriozit, ekotechnické centrum
Alternátor v Třebíči nebo rodinné parky.
Můžete navštívit také krajská muzea
a galerie a prohlédnout si výstavy souvi-
sející s výročím 100 let ČSR, ale i jinými
oblastmi tvorby.

K
dyž se řekne „Zima na Vysoči-
ně“, vybaví se mi sníh a teplo-
ty hluboko pod nulou, uprave-
né sjezdovky a běžecké trasy,
ale i tradiční kulturní akce,

které mají v kalendáři svoje pevné
místo na přelomu starého a nového
roku.
Aktuální vydání magazínu, který právě

držíte v rukou, může býtmalou inspirací,
kam, na co a kdy v zimě na Vysočině vyra-
zit a co v našem kraji dělat, když právě
nesněží nebo si zima dává načas. Nechte
se zlákat například k zážitkové jízdě vla-

kem, nebo se nechte pozvat na místa,
kde se na Vysočině točily nejkrásnější
pohádky, a to nejen ty vánoční.
Nezapomeňte svá zimní dobrodruž-

ství na Vysočině dokumentovat a těmi
nejkrásnějšími fotkami se pochlubit přá-
telům třeba na Facebooku nebo Instagra-
mu. Označte nás na nich. Jsme
#regionvysocina!

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

vysocinakraj
www.kr-vysocina.cz
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V
ysočina je rájem sportovně
založených turistů a to platí
i pro zimní období. Pokud hle-
dáte místo pro aktivní zimní
dovolenou, v jednom z nejčis-

tějších krajů v republice vás čekají stovky
kilometrů sjezdových a běžeckých tratí.
Co ale na Vysočině dělat, když zrovna
nepřeje počasí, sníh přírodu Českomo-
ravské vrchoviny zatím nezahalil a vy pře-
mýšlíte, jak si užít výlet nebo dovolenou
s celou rodinou? Přinášíme několik tipů,
stačí si jen vybrat.

ZOO JIHLAVA
V jednom jediném odpoledni procestuje-
te pět kontinentů, uvidíte více než dvě
stovky druhů exotických zvířat, prohléd-
nete si tropický pavilon, africkou vesnici
Matongo, asijský parčík Hokkaido nebo
jihoamerickou haciendu Escondido.
A když budete mít štěstí, čekat na vás

bude například sněžný levhart a další
šelmy, anakonda velká, medvědi malaj-
ští, vlci nebo žirafy. Oblíbené jsou ukázky
dravců a sov, noční prohlídky, dny zvířat,
přednášky a jiné besedy, stejně jako
komentovaná krmení. Velkou atrakcí je
tropický pavilon s řekou a vodopádem,
tůněmi s krokodýly, havarovaným leta-
dlem i s největšími hady světa – anakon-
dami velkými.
www.zoojihlava.cz.

MUZEUM REKORDŮ A KURIOZIT
PELHŘIMOV
Největší, nejmenší, nejdelší, nejtěžší, nej-
rychlejší, nejvytrvalejší… To vše jsou pří-
vlastky, s nimiž se v expozici mapující
unikátní výkony českých i světových
rekordmanů setkáte na každém kroku.
Muzeum rekordů a kuriozit bylo otevře-
no v Pelhřimově jako jediné zařízení
svého druhu ve střední Evropě. V pěti zre-
konstruovaných patrech historické věže
se podařilo nashromáždit stovky exponá-
tů jinde na světě nevídaných.
www.dobryden.cz

CENTRUM EDEN
Z bývalého statku Mitrovských v Bystřici
nad Pernštejnem vyrostlo v roce 2015
nové ekologické centrum, které je rájem
zábavy a poznání pro celou rodinu.
V horácké vesnici se seznámíte se živo-
tem našich předků a vyzkoušíte si lidová
řemesla nebo výrobu různých produktů.
Děti ocení, že v centru neplatí žádné
zákazy – vše si můžete ohmatat, očichat,
vyzkoušet a samozřejmě vyfotit. Několi-
krát do roka tady pořádají tematické
akce, jako například 8. prosince Advent
na Edenu.
www.centrumeden.cz

EKOTECHNICKÉ CENTRUM
ALTERNÁTOR V TŘEBÍČI
Centrum vědy a techniky spojené se zába-
vou a tvůrčí činností najdete v Třebíči
Borovině. Expozice se zaměřují na histo-
rii energie až po současnost a na historii
obuvi. Jedinečný exponát Věda na kouli
s více než tisíci programy je zcela unikát-
ní a nadchne opravdu každého. Na rozdíl
od běžných muzeí je přísně přikázáno
dotýkat se exponátů. Protože jedině tak,
prostřednictvím praktického experimen-
tování, hlavně mladší návštěvníci

mohou pochopit fungování okolního
světa.
www.alternator.cz

RODINNÉ PARKY VYSOČINY
Pravděpodobně největším indoorovým
zábavním parkem na Vysočině je Robin-
son v Jihlavě. Na ploše 2 500 m2 najdete
desítky originálních dětských atrakcí, jako
například rychloskluzavku s toboganem,
nebeské trampolíny nebo stezku přidrz-
lých opic. Zatímco děti budou řádit
v herně, rodiče si můžou v klidu povídat
u kávy, surfovat na internetu nebo číst
noviny. Součástí parku je totiž restaurace
a komfortní zázemí pro dospělé.

Bývalá zámecká sýpka nedaleko třebíč-
ského zámku se v roce 2017 proměnila
na rodinný zábavní park Labyrint. Jeho
největší dominantou je pětipatrový prolé-
zací labyrint s toboganem, skluzavkami
a trampolínou. Nechybí další atrakce,
posezení s rychlým občerstvením, rela-
xační koutky, a výstup na věžičku nabízí
i krásný výhled na město.
www.robinsonjihlava.cz
www.labyrint-trebic.cz

V zimě můžete jet na Vysočinu za sportem
i za zábavou. Udělejte si příjemný výlet
nebo rovnou rodinnou dovolenou.
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LEZECKÉ STĚNY
Stále čekáte až napadne a nenavoskova-
né běžky zůstávají ve sklepě? Trochu
adrenalinu do krve snadno vyplavíte
například na lezeckých stěnách.

V Jihlavě ve staré kotelně bývalého
Motorpalu na ploše 500 m2 se nachází
40 jisticích linií a postupně se tady staví
na sto cest různých obtížností. V nejvyš-
ším bodě stěna dosahuje 10,5 metru

a největší převis je převislý na 10 met-
rech výšky o 9 metrů. Veškeré potřebné
vybavení k lezení si můžete na místě
vypůjčit a zvolit si termín v sedmidenní
otevírací době.
www.lezecke-centrum-jihlava.cz.

Další lezecké stěny najdete ve sportov-
ním areálu v Bystřici nad Pernštejnem,
ve Sportovním centru ve Velkém Meziří-
čí, v tělocvičnách ve Žďáru nad Sázavou,

Havlíčkově Brodě, v Třebíči i v Hamrech
nad Sázavou.

VÝLETNÍ MOTORÁČEK KŘIŽUJE
VYSOČINU I V ZIMĚ
Zasněžená krajina Vysočiny, jíž projíždí
vánoční vláček. To není pohádka ani
popis obrazu, ale realita, kterou můžete
zažít na Vysočině.

Za okny historických vagonů se budou
střídat zasněžená pole s lesy s bílými čepi-
cemi stromů a vy si tak budete moci užít
vánoční atmosféru trochu jinak.

Výletní vlak tažený lokomotivou vyro-
benou v roce 1976 se prohání na trase
Jemnice – Moravské Budějovice. V sobo-
tu 1. prosince z Moravských Budějovic
a z Jemnice přesně ve 14.00 vyjedou dva
páry vlaků v rámci Mikulášské jízdy. Chy-
bět nebude Mikuláš, čert ani anděl a pro
děti i dospělé bude na nádržích připrave-
no občerstvení. Ve čtvrtek 27. prosince se
můžete svézt vánočním vlakem, ve kte-
rém budou znít koledy a pro cestující
bude připravený čaj i svařené víno.
Vánoční vlak vyjede z Jemnice v 10.30
a ve 14.30, z Moravských Budějovic ho
výpravčí odmává ve 13.00 a v 16.00. Speci-
ální výletní jízdy organizuje Spolek pro
veřejnou dopravu na jihozápadní Mora-
vě. Další informace, detaily k programu
i přesný jízdní řád najdete na
www.svd-jzm.cz/vyhlidko-
vy-vyletni-vlak/.

LEZECKÁ STĚNA V JIHLAVĚ

ALTERNÁTOR V TŘEBÍČI
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MORAVSKÉ BUDĚJOVICE – JEMNICE



DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE V MUZEÍCH A GALERIÍCH

N
apříklad v Galerii výtvarného
umění v Havlíčkově Brodě
bude až do 9. prosince ke
zhlédnutí netradiční výstava
Zlomové osmičky Českoslo-

venska v komiksu a v Horácké galerii
v Novém Městě na Moravě si významné
výročí až do konce letošního roku připo-
mínají výstavou nazvanou Za svobodu!
Zimní sezonu v Oblastní galerii Vysoči-
ny v Jihlavě zahájila výstava Neighbor-
hood Report – tvorba vybraných uměl-
ců současného dolnorakouského
umění. Milovníky dobrého jídla zase při-
táhne výstava bon appétit, která nabíd-
ne přehlídku maleb, kreseb, grafik
a plastik ze sbírek galerie vážících se
k zobrazení jídla.

TO NEJLEPŠÍ V KRAJSKÝCH MUZEÍCH
Velká výstava 100 let republiky – očekává-
ní, naděje a skutečnost v Muzeu Vysoči-
ny Jihlava skončí 18. listopadu. Máte tak
na závěr jedinečnou příležitost získat

informace o životě v Jihlavě v minulém
století, jako například o architektuře,
národnostních problémech, legionářích
nebo o jihlavských pomnících. Zajímavá
je také výstava Hvězdné nebe nad námi –
patnáct let pod oblohou s Jihlavskou ast-
ronomickou společností, která bude
v muzeu k vidění do 6. ledna. Vánoce pak
budou v Jihlavě patřit patchworku aneb
vánočním motivům v náročné textilní
technice.

Sto let republiky si v Muzeu Vysočiny
Havlíčkův Brod budou připomínat až do
17. února příštího roku. Výstava
s názvem 100 let republiky se snaží přiblí-
žit dějiny našeho mladého státu poukázá-
ním na vzestupy a pády jednotlivých reži-
mů, které se tu u moci vystřídaly, skrze
pomníky, plakety a další připomínky
doby. Od února se pak můžete těšit na
Dvořákovy vylomeniny – výstavu havlíč-
kobrodského sochaře Radomíra Dvořá-
ka.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov nově
zaplňují Mladí a neklidní – výstava
prací studentů designu a vizuální komu-
nikace, která potrvá až do 13. ledna.
Významnou vánoční akcí v Pelhřimově,
na níž se pelhřimovské muzeum organi-
začně podílí, jsou tradiční Vánoce na
radnici. Letos připadají na neděli
16. prosince.

Výstavu betlémů chystá od 30. listopa-
du Muzeum Vysočiny Třebíč. Tentokrát
se můžou návštěvníci těšit na betlémy ze
dřeva, slámy, cínu, terakoty, moduritu

nebo vosku. U slámového betlému na
nádvoří třebíčského zámku se bude zpí-
vat 16. prosince od 18.00 a 16. a 27. pro-
since muzeum připraví odpolední vánoč-
ní dílničky.

Další zajímavé akce, nejen přehled
výstav, ale také nejrůznějších setkání,
besed nebo přednášek pro veřejnost
najdete na webových stránkách
www.vysocina-fandi-kulture.cz.

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
V HORÁCKÉM DIVADLE JIHLAVA
Prosincovou premiérou československé
sezony na jediné profesionální scéně na
Vysočině bude v sobotu 8. prosince Škola
základ života. Vždyť kdo by neznal kultov-
ní český film z konce 30. let, výroky a slov-
ní přestřelky studentů a jejich učitelů,
které se staly legendárními. Na únor 2019
v krajském divadle připravují Šakalí léta.
www.hdj.cz

Závěr roku na Vysočině je
jedinečnou příležitostí,
jak navštívit krajská muzea
a galerie a prohlédnout si
tematické výstavy související
s výročím 100 let ČSR, ale také
jinými oblastmi tvorby.

Zimní expozice
muzeí a galerií:
Nejen 100 let ČSR

25 let české známkové tvorby 1993–2018
8. 11. – 16. 12. 2018, Horácká galerie
v Novém Městě na Moravě,
www.horackagalerie.cz
Bon appétit, s chutí do galerie
15. 11. – 13. 1. 2019, Oblastní galerie Vysoči-
ny v Jihlavě, www.ogv.cz
Novoročenky Jindřicha Roháčka
1. 12. – 2. 2. 2019, Muzeum Vysočiny Jihlava
www.muzeum.ji.cz
Photographia Natura 2018
7. 12. – 3. 2. 2019 Muzeum Vysočiny Jihla-
va, www.muzeum.ji.cz

Barokní vánoce s Novocantem a Castello
in Aria
8. 12., od 17.00, Horácká galerie v Novém
Městě na Moravě,
www.horackagalerie.cz
Vánoční dílny, zdobení perníčků
10. 12., 13.00–16.00, Muzeum Vysočiny
Havlíčkův Brod, www.muzeumhb.cz
Ze sbírek Galerie výtvarného umění
v Hodoníně
14. 12. – 3. 2. 2019, Galerie výtvarného
umění v Havlíčkově Brodě, www.gale-
riehb.cz

Brněnský rozhlasový orchestr lidových
nástrojů
18. 12., od 19.00, Horácká galerie v Novém
Městě na Moravě, www.horackagalerie.cz
Vánoční koncert francouzského dua Peljim
20. 12., od 19.00, Muzeum Vysočiny Pelhři-
mov, freskový sál, www.muzeumpe.cz
Kočárky
17. 1. – 24. 3. 2019, Muzeum Vysočiny Jihla-
va, www.muzeum.ji.cz
„Herzán“ – o stavitelském rodu Herzánů
25. 1. 2019 – 31. 3. 2019, Muzeum Vysočiny
Třebíč, www.muzeumtr.cz

HORÁCKÁ GALERIE
V NOVÉ MĚSTĚ NA MORAVĚ

JINDŘICH ŠTREIT – JAPONSKO



N
a zámku v Telči panoval
dobrý král Miroslav v pohád-
ce Pyšná princezna, v Telči se
narodila také Růženka
z pohádky Jak se budí princez-

ny, ve které se objevil i hrad Roštejn
a hrad Orlík nad Humpolcem, kde bydle-
la závistivá sestra královny Melánie.

Zámky v Telči a v Náměšti nad Oslavou
si „zahrály“ v pohádce Kouzelný měšec
se Sašou Rašilovem a Mahulenou Boča-
novou. Na Vysočině se točily i pohádky
Zdeňka Trošky Z pekla štěstí 1 i 2, v nichž
se objevil nejen zámek v Telči ale také
nedaleký hrad Roštejn.

Hrad v Ledči nad Sázavou se stal úto-
čištěm filmového štábu jedné z nejú-
spěšnějších pohádek poslední doby
Anděl Páně 2 s Ivanem Trojanem jako
Petronelem a Jiřím Dvořákem jako Uriá-
šem.

Oblíbeným místem filmařů je také
hrad Lipnice, který můžete poznat hned
v několika pohádkových scénách. Natáče-
la se tady pohádka o království, kde sluš-
nost a úctu k lidem nahradila láska
k moci a penězům, pojmenovaná pří-
značně Čert ví proč.

Krásnou přírodu a lidovou architektu-

ru si pro změnu vyhlédli tvůrci pohádek
Obušku z pytle ven a novějšího pohádko-
vého počinu Šťastný smolař, když využili
v prvním případě malebnou krajinu Žďár-
ských vrchů a ve druhém skanzen Micha-
lův statek v Pohledi u Světlé nad Sáza-
vou.

Věděli jste, že na Vysočině se natáčela

také část pohádky Lotrando a Zubejda?
Zahrálo si v ní město Polná, filmaři využi-
li zdejší školní třídu z roku 1866. Lotran-
do se Zubejdou tady v závěru zpívají
„Nám se stalo něco překrásného“. Další
filmové tipy nejen s vánočně laděnými
pohádkami najdete na www.filmvysoci-
na.cz.

Pohádky jsou součástí Vánoc. Mnoho lidí si bez nich nedokáže nejkrásnější svátky roku
představit, zrovna tak jako bez kapra nebo bez vánočního stromečku. Napříč televizními
stanicemi si můžeme vybrat z desítek českých i zahraničních pohádek. Ty nejoblíbenější
se točily na Vysočině.

Nalaďte se vánočně
s pohádkami z Vysočiny

V LEDČI NAD SÁZAVOU SE NATÁČELA POHÁDKA ČERTÍ BRKO
V HLAVNÍ ROLI S JANEM CINOU, KTERÁ BUDE MÍT PREMIÉRU O VÁNOCÍCH.

FOTO: MAREK NOVOTNÝ

TELČ



Kam v Koruně Vysočiny
když je a není sníh?
P

okud se poštěstí a příroda nám
nadělí dostatečnou sněhovou
pokrývku, čekají na vás v Koru-
ně Vysočiny stovky kilometrů
upravených lyžařských tratí pro

klasiku i bruslení. Poslední roky však pří-
roda není tak štědrá, a proto nabízíme
mnoho možností, kde strávit čas, i když
sněhu není dostatek.

TIPY, KAM ZA SNĚHOVOU
POKRÝVKOU

VYSOČINA ARENA
Moderní lyžařský areál v srdci Koruny
Vysočiny u Nového Města na Moravě,
kde leží sníh za každého počasí od začát-
ku prosince až do konce března. Můžete
si vyzkoušet tratě, po kterých se prohání
česká i zahraniční špička biatlonu. V urče-
né dny se nabízí i večerní lyžování za
umělého osvětlení.
vysocina-arena.cz

SJEZDOVKA HARUSÁK
Jediná sjezdovka se sedačkovou lanovkou
nabízí též technický sníh, takže pokud
mrzne, nemá problém se sněhem. Nabízí
dětskou školičku, večerní lyžování a samo-
zřejmě půjčovnu vybavení a občerstvení.
www.skiharusak.cz

SKIAREÁL MARTINA KOUKALA
Tratě na Žďársku se vymykají republiko-

vým zvyklostem. Svojí polohou, profilem
a pravidelnou údržbou si získaly stovky
příznivců lyžování nejen z Vysočiny, ale
z celé republiky. Velkou předností tratí je
možnost lyžování oběma technikami –
klasicky i bruslením – po celé délce
50 km upravených tratí. Celkem se upra-
vuje téměř 80 km tratí.
www.skizdarsko.cz

RYCHLOBRUSLAŘSKÝ OVÁL
V DOMOVINĚMARTINY SÁBLÍKOVÉ
V domovině slavné rychlobruslařky Mar-
tiny Sáblíkové nesmí samozřejmě chybět
rychlobruslařský ovál. Ten najdete hned
vedle zimního stadionu. Když je dostatek
mrazivých dní, je na rychlobruslařském
oválu připraveno kluziště, které hojně
využívají vedle veřejnosti i rychlobruslař-
ské oddíly.

SJEZDOVKA KARASÍN
Sjezdovka nedaleko Bystřice nad Pern-
štejnem, přímo u rozhledny Karasín, je
ideální pro rodiny s dětmi, které s lyžová-
ním začínají. Využít můžete dětskou ško-
ličku, parkoviště a občerstvení.
www.karasin.cz

SKI AREÁL FAJTŮV KOPEC
Sjezdovka s dvoukotvou nabízí lyžování
na technickém sněhu s umělým osvětle-
ním. Taktéž zde funguje servis lyží. Nabí-
zíme individuální výuku lyžování a snow-
boardingu.
www.skivm.cz

TIPY KAM VYRAZIT, KDYŽ NENÍ SNÍH

MĚSTSKÉ LÁZNĚ
NOVÉMĚSTO NAMORAVĚ
Ať už není sníh, nebo chcete relaxovat
po sportovním výkonu, stojí za to
navštívit bazénovou nebo wellness část
lázní v Novém Městě na Moravě. Jistě
oceníte bohatou nabídku masáží a zážit-
kových koupelí. Nechybí občerstvení
a doplňkový prodej plaveckého vybave-
ní.
www.lazne.nmnm.cz

RELAXAČNÍ CENTRUM
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Ve Žďáře nad Sázavou můžete kromě
bazénů a wellness využít velké brouzda-
liště a tobogan, což ocení především
malí návštěvníci. Doporučujeme také sol-
nou jeskyni, bohatou nabídku občerstve-
ní a doplňkový prodej nejen plaveckého
vybavení.
www.sportispo.cz

ZIMNÍ STADION
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Zimní stadion Na Bouchalkách nabízí
bruslení pro veřejnost. Nutno sledovat
rozpis.
www.sportispo.cz

ZIMNÍ STADION
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Veřejné bruslení již od 10. září vždy ve stře-
du 15.30–16.45 a v neděli 14.15–15. 30.
www.zimakbystrice.cz

ZIMNÍ STADION VELKÉMEZIŘÍČÍ
Zimní stadion nabízí jak veřejné brusle-
ní, tak pronájem pro veřejnost, firmy atd.
Nutné sledovat rozpis.
www.sportvm.cz

www.korunavysociny.cz
facebook.com/korunavysociny
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Až se barevné podzimní listí začne
schovávat pod sněhovou pokrýv-
ku a vy pocítíte chuť vyrazit si na

výlet, Žďár nad Sázavou vás s radostí
uvítá. Co vše je pro vás připraveno?

Nekonečné zasněžené pláně a paprsky
slunce odrážející se od bílého sněhu…
I tak může na Žďársku vypadat lyžařská
projížďka. Žďár nad Sázavou je vyhlášený
svými lyžařskými tratěmi, na kterých si při-
jde na své zapálený běžkař, ale i fanoušek
zimní krajiny, který se jednoduše jen rád
kochá. Až 80 km upravených lyžařských
tratí vás provede po širokém okolí po tzv.
bílé magistrále Vysočiny. A pokud bude
zimní počasí dostatečně vstřícné, můžete
si také zabruslit na rychlobruslařském

oválu u zimního stadionu, kde trénovala
i samotná Martina Sáblíková.

A co když zrovna nebude sníh? Ani pak
se nemusíte bát, že byste ve Žďáru nenašli
dostatek zábavy. Například městské Regio-
nální muzeum představuje od 4. prosince
do 13. ledna vánoční tradice na Horácku
v období nejen první republiky. Od února
do konce března pak na vás budou čekat
síťkované předměty včetně legendární
tašky síťovky v rámci vzpomínky na žďár-
ského rodáka Vavřína Krčila. Stejně tak na
zámku Žďár během zimy návštěvníkům
dveře nezavírají. Po dni plném sportu
a poznávání si ve žďárském Relaxačním
centru dopřejte odpočinek v některém
z bazénů nebo přímo ve wellness.

A pokud byste měli chuť prozkoumá-
vat nejen Žďár nad Sázavou, zavítejte
i do dalších oblastí naší destinace Koru-
na Vysočiny.

Žďár nad Sázavou
zasněžený i nezasněžený

Suterén Kulturního domu ve Žďáře nad Sázavou, Dolní 30.
Více informací získáte na www.mkzdar.cz nebo na telefonním čísle 603 742 409 (p. Wimmer).

TIP NA VÝLET
Obří modelové kolejiště

s námětem Vysočiny

Suterén Kult

Návštěvní dny

sobota aneděle
10 - 17 hod.

středa
pouze po telefonické domluvě
pro školy, školky a skupiny

minimálně 10 osob

měřítko H0

Kde najdete více informací
www.zdarns.cz
www.skizdarsko.cz
www.muzeumzdar.cz
www.korunavysociny.cz
TIC – CK Santini tour
náměstí Republiky 24
Stará radnice
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 566 625 808, 566 628 539

INZERCE



VÁNOCE V NOVÉM MĚSTĚ
BUDOU BIATLONOVÉ

Světový pohár v biatlonu v Novém
Městě začíná 20. prosince. Poslední
závod se jede den před Ježíškem.

Už je také znám program závodů. Ve
čtvrtek 20. prosince bude sprint mužů na
10 kilometrů. Den nato se můžeme těšit
na sprint žen na 7,5 kilometru. Sobota
bude patřit stíhacím závodům a neděle
závodům s hromadným startem.

Pořadatelé se snaží nenechat nic náho-
dě a počítají s vytvořením dostatečných
kapacit na parkování, které budou mimo
jiné ve spodní části silnice mezi obcí Rad-
ňovice a Novým Městem, ale také na plo-
chách přímo v Novém Městě a v obci
Maršovice. Shuttle bus s diváky bude jez-
dit po dvou trasách: ze Žďáru nad Sáza-
vou po silnici č. 19 přímo do Nového
Města, druhá linka pak bude svážet divá-
ky ze Tří Studní přes Vlachovice.

Organizátoři doporučují všem návštěv-
níkům přijíždět na závody se značným
časovým předstihem, protože kapacita
příjezdových cest bude omezena. Stejně
tak by neměli váhat s nákupem vstupe-
nek, které rychle mizí. Je možné koupit
vstupenku na tribunu, nebo do sektoru
k trati. Některé úseky tratí bez diváckého
servisu, ozvučení, velkoplošných obrazo-
vek s přenosem a občerstvením budou
přístupny tradičně zdarma.

MĚSTSKÉ LÁZNĚ ZVOU K RELAXACI

Krátké zimní dny si můžete v Novém
Městě zpříjemnit v Městských láz-
ních. Moderní prosklená budova

v sobě ukrývá nejen plavecký bazén, ale
také vířivku, dětské brouzdaliště nebo
divokou řeku. Menší bazény jsou navíc
naplněné slanou vodou, která je pro kou-
pání a odpočinek ideální.

Lázně jsou koncipovány tak, aby
návštěvníkům poskytly kompletní služ-
by. Kromě bazénu tu tak mohou navští-
vit Saunový svět s mokrou i suchou vari-
antou saunování, aromaterapií a bazén-
kem se studenou vodou. Hosty zde
obslouží vyškolený personál a v baru je
možné se po saunování osvěžit širokou
nabídkou nápojů. Wellness je doplněn
také o moderní solárium a masérnu,
kde si lze dopřát celou řadu masáží –
od sportovních po čistě relaxační masá-
že nahřátými kameny a mnohé další.
K dispozici je také komplexně vybavená
posilovna, kde najdete jak klasické posi-
lovací náčiní, tak přístroje na procvičo-
vání kondice, jakými jsou běžecké pásy
a rotopedy.

Velkou výhodou lázní je fakt, že vstu-
penka platí na všechny služby. Pokud
vás tedy omrzí plavání, můžete jít posilo-
vat, nebo navštívit saunu, vše máte
v ceně jednoho vstupného. Pouze masá-
že, které poskytují certifikovaní maséři,

je třeba objednat dopředu a platí se
zvlášť.

Městské lázně jsou ideálním doplň-
kem pro ty, kteří si přijedou do Nového
Města na Moravě zasportovat a dát si tro-
chu do těla, i pro ty, kteří dávají přednost
příjemnému zimnímu lenošení. Podrob-
nosti o aktuálních nabídkách a progra-
mech naleznete na webu lázní
lazne.nmnm.cz.

JAK A KDY SI ZALYŽOVAT
NA SVĚTOVÝCH TRATÍCH
VE VYSOČINA ARENĚ?

Profesionální tratě Vysočina Areny
jsou přístupné i široké veřejnosti.
Kvůli velké vytíženosti a zájmu pro-

fesionálních sportovců je ale přístup na
ně z časových důvodů omezen. Podrob-
nosti a aktuální rozpis najdete na webu
www.vysocina-arena.cz.

V NOVÉM MĚSTĚ NA SJEZDOVKY

Nové město není jen centrem biatlo-
nu a běžeckého lyžování. Užijí si
i sjezdaři. Na milovníky sjezdové-

ho lyžování a snowboardingu čeká per-
fektně upravený areál na Harusáku.
Lyžařská škola je nejenom pro malé začí-
nající lyžaře, ale i pro starší. Samozřej-
mostí je dobře vybavená půjčovna lyží
a občerstvení s kulinářskými specialita-
mi. Více na www.skisnowpark.cz.

Zima v Novém
Městě naMoravě
nejen na běžkách

MĚSTSKÉ LÁZNĚ

VYSOČINA ARENA



Rozhledna Karasín - z výšin do údolí

Ledová stěna Vír - překonejte svůj strach

Kostel sv.Michaela ve Vítochově - jako v pohádce Bystřicko - ráj pro běžkaře

Prožijte zimní pohádku na Bystřicku!BYSTŘICKO
... ráj Vysočiny

Krásná nedotčená příroda aupravené lyžařské trasy – to vše amnohemvíc naleznete právě unás. Těšíme senavás. www.bystricko.cz

Nově zrekonstruovaný Penzion Čáslava se nachází uprostřed krás-
né přírody Českomoravské vrchoviny 300 m jižně od obce Rokyt-
no, 5 km od Nového Města na Moravě.
Pobyt zde je vhodný jak pro rodiny s dětmi, tak pro vášnivé turisty
a sportovce. Nadmořská výška 740 mnm zaručuje v zimě skvě-
lé sněhové podmínky jak pro běžkaře, tak i pro sjezdové lyžování
na Harusově kopci v Novém Městě na Moravě, případně na sjez-
dovce v Novém Jimramově. Strojově upravené a dobře značené
běžkařské tratě najdete blízko penzionu. Nedaleká Skiaréna v No-

vém Městě na Moravě je uměle zasněžována a v období, kdy zde neprobí-
hají vrcholné závody a soutěže je volně přístupná veřejnosti .
V letních měsících můžete krásy Vysočiny poznávat na kole i pěšky. V okolí
se nachází mnoho cyklostezek vhodných jak pro rodiny s dětmi tak i pro
vrcholové sportovce. Pokud se budete chtít
v parném létě vykoupat, doporučujeme ne-
daleké rybníky s čistou vodou Medlov a Sy-
kovec.

www.penzion-caslava.cz

Penzion Čáslava

Adresa penzionu
Rokytno 23,
592 31 Nové Město na Moravě
GPS: 49.5953647N, 16.0667881E

Rezervace na:
rezervace penzion-caslava.cz
telefon: +420 603 169 180
paní Lenka Chybová



Při návštěvěmalebnéobceRadešínnaŽďársku si nenechteujít návštěvuBalónovéhohotelu,
ve kterémsenachází i první Balónovýpivovaru vČesku. Při zastávcemůžeteposedětna krás-
né terase s výhledemna rybník nebo přímo v pivnici, kde je umístěna i varna. Součástí hotelu
a pivovaru je i restaurace, kde simůžete dát poctivou porci klasických českých pokrmů.

Pivovar navazuje na tradici z roku 1597, kdy se v prostorách dnešního hotelu již pivovar na-
cházel. Zakladatelem byl Samuel Radešínský z Radešovic, který koncem 16. století nechal
přestavět nedalekou renesanční tvrz (dnešní Balónový zámek) a dal podnět ke vzniku Rade-
šínskému pivovaru. Nabídka piv na čepu je velmi různorodá. Vaří se tu piva spodně i svrchně
kvašená. Všechnypiva jsounefiltrovanáanepasterizovaná. Sládek rád zkouší vařit novápiva,
proto si z nabízených piv vybere opravdu každý. Stálicí je 11 ležák SAMUEL, kterého doplňují
další druhy.

PokudVámčasovémožnosti dovolí, můžete si užít příjemné chvíle v Balónovémhotelu, který
je obklopen lesy, které oceníte především v horkých letních dnech. Zdejší příroda a příjemné
klima Vámnabízí dokonalý odpočinek amožnost odpoutat se od dnešní hektické doby. V Ra-
dešíně se čas zpomalí a vy si hoo to víceužijete. Kubytování je k dispozici 27pokojů o celkové
kapacitě 80 lůžek. Prostory hotelu nabízí
4 samostatné sály a salónky, které
můžete využít pro setkání s kamará-
dy, svatbu, firemní školení či team-
building.

Kontakt:
Balónový hotel a pivovar
Radešín 11
592 55 Bobrová
Tel.: 733 747001
E-mail: info@balonovyhotel.cz
www.balonovyhotel.cz

Vítejte vBalónovém
hotelu apivovaruRadešín



J
ihovýchodní část Českomoravské
vrchoviny – města Třebíč,
Náměšť, Hrotovice, Jaroměřice,
Moravské Budějovice a Jemnice
i jejich rozmanité okolí – je

k návštěvníkům přívětivá v každém roč-
ním období. Procházka zimním údolím
Oslavky na Náměšťsku, předvánoční
plavba lodí po Dalešické přehradě na
Hrotovicku, zasněžený park zámku
v Jaroměřicích – to jsou zážitky, na něž

se nezapomíná.
Ale také pro
milovníky pamá-
tek a kulturních
akcí nabízí Tře-

bíčsko řadu příležitostí. Zejména celo-
ročně otevřené památky UNESCO v Tře-
bíči lákají i v zimě stále větší množství
turistů.
Letošní novinkou v nabídce muzeí

a galerií je pak znovuotevřené Muzeum
Hrotovicka, které připomíná historii
města a jeho okolí od pravěku až po sou-

časnost. Nechybí ukázky z díla, předmě-
ty z pozůstalosti i samotný výjimečný
životní příběh hrotovického rodáka, aka-
demického malíře Františka Bohumíra
Zvěřiny.

TŘEBÍČ
1. 12. Chanuka svátek světel (Zadní syna-
goga)
14.–22. 12. Vánoční náměstí (Karlovo
náměstí)
Informace: www.visittrebic.eu
www.mkstrebic.cz.

JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU
5. 12. Mikuláš na náměstí (náměstí Míru)
7. 12. Vánoční koncert Františka Nedvě-
da (sál Lidového domu)
Informace: www.jaromericenr.cz.

JEMNICE
2. 12. Rozsvícení vánočního stromu
a odhalení nových postav betlému (areál
zámku)

10. – 13. 12. Vánoční výstava (KD Jemnice)
Informace: www.mesto-jemnice.cz.

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
9. 12. Adventní koncert (chrám sv. Jiljí)
16. 12. Adventní koncert (MKS Beseda)
Informace: http://besedamb.cz,
www.mbudejovice.cz.

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
26. 11. – 23. 12. Výstava Betlémů (výstav-
ní síň Stará radnice)
7. 12. Vánoční koncert Josefa Vágnera
(kostel sv. Jana Křtitele)
Informace: www.mks-namest.cz,
www.mamestnosl.cz.

HROTOVICE
3. 12. Rozsvícení vánočního stromu
s vypouštěním balonků s přáním Ježíško-
vi (parkoviště u autobusového nádraží)
18. 12. Betlém – loutkovo-hudební pohád-
ka pro celou rodinu (společenský sál ZUŠ)
Informace: www.hrotovice.cz.

I v zimě
si Třebíčsko
zamilujete

WWW.DESTINACE-TREBICSKO.CZ



MĚSTO HROTOVICE VÁS ZVE DO NOVĚ OTEVŘENÉHO

MUZEAHROTOVICKA
MuzeumHrotovicka připomíná bohatou historii města a jeho okolí, stejně jako osudů našich předků. Nechybí zde archeologické
nálezy z regionu, ani příběhy z historie od středověku až do 20. století. Muzeumpřipomíná i významné osobnosti - akad. malíře
F. B. Zvěřinu, fotografa Karla Chrásta či výrobce stabilníchmotorůJana Dolníka. Prohlídková trasa je obohacena o interaktivní

prvky, které jsou určeny hlavně pro dětské návštěvníky muzea.

Otevírací doba
úterý – neděle

9.00 – 12.00 13.00 – 17.00

Vstupné: dospělý 40,- Kč, senior od 65 let a dítě do 15 let 20,- Kč, rodinné vstupné 60,- Kč
Muzeum Hrotovicka, Nám. 8. května 2, 675 55 Hrotovice, e-mail: muzeum@hrotovice.cz, tel.: 568 860 002
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Město Třebíč připravuje v zimním
období řadu kulturních akcí
a koncertů. Kromě nich jsou však

přístupné i všechny památky a muzea.
Navštívit můžete například Muzeum
Vysočiny Třebíč, které láká svými čtyřmi
interaktivními expozicemi, a to mineralo-
gickou, klášterní, zámeckou a muzejní.
Vaše děti jistě zaujme expozice v před-
zámčí Cesty časem. Expozice nabízí
poznání třebíčské historie a historických
řemesel netradiční formou a určena je
především pro děti a mládež.

Jediné science centrum na Vysočině,
Alternátor, nabízí zábavu pro celou rodi-
nu. Návštěvníci zde mohou vidět expozi-
ce věnované energii či výrobě obuvi a uni-
kátní projekční kouli s datasety z NASA.

V období předvánočního shonu si
můžete odpočinout v Aquaparku Lagu-
na. Kromě zábavní části s bazény a tobo-
ganem zde naleznete také wellness zónu.

KULTURNÍ AKCE ZIMA 2018
1. 12. Chanuka – svátek světel (Zadní
synagoga) Oslava židovského svátku.
Nebudou chybět kostýmované prohlídky
židovské domácnosti, chanukové koblíž-
ky a hra drejdl.
5. 12. Mikulášská nadílka (Karlovo náměs-
tí) Nadílka pod vánočním stromkem.

14.–22. 12. Vánoční náměstí (Karlovo
náměstí) Vystoupení tanečních, pěveckých
a hudebních souborů MŠ, ZŠ a SŠ, ukázky
lidových řemesel, vánoční trhy.
1. 1. 2019 Novoroční ohňostroj (Karlovo
náměstí)
Bližší informace: www.visittrebic.eu,
www.mkstrebic.cz.

Zažijte kouzelnou
zimu v Třebíči

www.dalesickaprehrada.cz

Co budeš dělat o víkendu
?

Plout na parníku HORÁC
KO po Dalešické přehrad

ě.

Copak přehrada nezamrz
á?

NE! Dalešická přehrada ja
ko jediná u nás opravdu n

ikdy

nezamrzne! Proto je možn
o po jejích vodách p
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Jihlavské Vánoce
Zveme občany a návštěvníky města v době
adventní na tradiční akce – rozsvícení
vánočního stromu, jarmark, koncerty, koledy,
animační program pro děti.

www.visitjihlava.eu

…láká na adrenalin, zábavu i rodinnou pohodu
Volnočasový areál v centru renesanční Telče

• Lanový park s cepíny • Lezecká stěna • Nízké a vysoké
lanové překážky • Bike park • Dětská herna s kavárnou
• Informační centrum • Půjčovna elektrokol • Zajímavé

expozice • Divadla, koncerty, festivaly, výstavy
• Konference, firemní akce • Tábory a školní výlety

• Svatební hostiny • Penzion

Telčské divadlení 2018 / 2019:
SO 8. PROSINEC 19.00 Byla cesta, byla ušlapaná…

Divadlo Studna
SO 12. LEDEN 19.00 Skřivani už jen v Shakespearovi

DS Zmatkaři Dobronín
SO 9. ÚNOR 19.00 Veroničin pokoj

Divadelní spolek Kroměříž
SO 9. BŘEZEN 19.00 Dobré ráno rodino

Divadlo Kapota, Tábor

Předprodej vstupenek: TIC Panský dvůr Telč,
info@panskydvurtelc.cz, 564 403 780

www.panskydvurtelc.cz





SKI AREÁL ŠACBERK
JIHLAVAJ

TĚŠÍME SE NA OPRAVDOVOU ZIMU!!!

Tradičně nejvíce sn
ěhu 3 km od EXITU 112 na D1

■ Délka sjezdovky: 380 m
■ Počet sjezdovek: 1 (červená)
■ Počet a typ vleků: 2 (dvojkotva a dětský)
■ Provozní doba: po - pá 9.00 - 21.00

so - ne 8.00 - 21.00
■ Nejvyšší bod areálu: 613 m n. m.
■ Dostupnost: autem, městskou dopravou
■ Parkoviště: 100 míst (zdarma)
■ Další služby: umělé zasněžování, večerní lyžování

lyžařská škola, dětský vlek zdarma
občerstvení, restaurace

■ LYŽAŘSKÁ ŠKOLA a ŠKOLIČKA

■ SKI SERVIS na NOVÉM
a nejmodernějším stroji v ČR

■ PPŮŮJJČČOOVVNNAA,, aa ttoo ii nnoovvýýcchh
modelů lyží

■ DĚTSKÝVLEK ZDARMA
■ VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ

■ Kontakt

SALIX INTEGRA s. r. o.
Mobil: 731 491 758
E-mail: info@sacberk.cz

www.sacberk.cz

LEGENDÁRNÍ HOSTINEC EMILA TLUSTOŠE STAVENÍ UŽ NA SAMOTÍNĚ
NENAJDETE, NA JEHO MÍSTĚ TEĎ STOJÍ STYLOVÝ REKREAČNÍ DOMEK.
2X FOTO: ARCHIV DAVIDA POLANA

HOSPODSKÝ EMIL TLUSTOŠ PROSLAVIL
SAMOTÍN SVÝM BYLINNÝM LIKÉREM,
NA KTERÝ CHODILI TURISTÉ I LYŽAŘI.

Přestože bylinný likér Samotínský
vánek nikdo už třicet let neochut-
nal, pamětníci vám o něm stále

dokážou barvitě vyprávět. Stejně jako
o legendární hospodě na Samotíně, kde
ho její majitel Emil Tlustoš vyráběl a podá-
val – v létě zástupům turistů a v zimě
možná ještě většímu počtu lyžařů.

U silničky v zapadlém, ale o to krásněj-
ším koutě Žďárských vrchů už dnes nena-
jdete ani původní stavení plné obrazů,
kde vás okamžitě pohltila pohodová „sta-
rosvětská“ atmosféra. Na jeho místě teď
stojí stylový rekreační domek.

„Bývalou hospodu jsme koupili od pří-
buzných pana Tlustoše, předtím dlouhé
roky chátrala. Původně jsme ji chtěli opra-
vit, ale byla v takovém stavu, že nakonec
zůstaly pouze základy,“ říká David Polan,
současný majitel chalupy s číslem 13.

Nenávratně zmizel i recept na Samotín-
ský vánek, který kdysi okouzlil také sou-

časného prezidenta Miloše Zemana.
Z čeho likér chutnající jako becherovka

a fernet dohromady přesně byl a jak vypa-
dal postup jeho výroby, věděl jen sám
Tlustoš. Po jeho smrti o Vánocích roku
1988 se z něj tak stala legenda opředená
tajemstvím. Ačkoli se našli i pochybovači,
kteří tvrdili, že hostinský ani žádné bylin-
ky nepotřeboval, protože oblíbený aperi-
tiv míchal v kbelíku z dostupného alkoho-
lu – od hořké po zelenou.

Bylinné likéry se přesto z malebných
kopců nevytratily, naopak. Od někdejší
Tlustošovy hospody ujdete slabé tři
minutky směrem na Blatiny, když narazí-
te na občerstvení U Kolouška. Pocestným
tady nalévají Drátovánek, pojmenovaný
po Drátníku, jedné z místních skal.

A o čtyři kilometry blíž k Novému
Městu na Moravě najdete v Kadově hosti-
nec U Janečků, kde si můžete poručit pro
změnu Kadovánek. „Recept pochází od
mé babičky,“ zdůrazňuje hospodský Miro-
slav Štěrba, že ctí rodinnou tradici.

Vánky ze Žďárských
vrchů nezmizely

INZERCE



Program zima 2018/19
2. 12. 1. adventní koncert, účinkují: zpěv – Edita Adlerová,

akordeon–Tomáš Benedikt Sršeň, kostel 18.00
5. – 10.12. Škola Otcovo srdce a Trobertem a Viki Hoxar, České nebe, bílý refektář
9. 12. 2. adventní koncert, účinkují: varhany –Aleš Nosek, kostel 18.00
16. 12. 3. adventní koncert, účinkují: Musica Siloensis, kostel 18.00
23. 12. 4. adventní koncert, účinkují: Gregoriánská schola, kostel 18.00
25. 12. Slavnost Narození Páně–mše–J. J. Ryba–Česká mše vánoční, kostel 10.30
30. 12. Humpolecký dixilend, restaurace 19.00

9. 2. PLES V KLÁŠTEŘE, charitativní reprezentativní ples,
hudební skupina Friends, sál České nebe, 19.00

14. 2. VALENTÝNSKÉ MENU v klášterní restauraci

Klášter Želiv

KLÁŠTER HOTEL RESTAURACE PIVOVAR I www.zeliv.eu I www.hotelklasterzeliv.cz
tel.: +420 731 598 889 I e-mail:recepce@zeliv.eu

Inspirujte se tipy na zimní zážitky z Vysočiny



Inspirujte se tipy na zimní zážitky z Vysočiny

Jeseníky nejsou jen divoká příroda a aktivní turisti-
ka, ale v nadcházejících měsících se stanou rájem
vyznavačů všech druhů zimních sportů. Bezpočet
lyžařských středisek zde nabízí velmi kvalitní služ-
by a díky umělému zasněžování i spoustu sněhu.
Skvělé podmínky k rekreaci nabízí například Ski
areál Červenohorské sedlo, kde byl rozsáhle rekon-
struován interiér hotelu včetně relaxačního centra.
Na návštěvníky Skiareálu Jonas Park v Ostružné
čeká po lyžování wellness zóna a pro malé lyžaře
je zde k dispozici perfr ektně vybavený dětský park
s nejdelším pásovým vlekem v ČR. Pro ještě větší
pohodlí vybudoval Ski areál Kouty pojízdný pás,
který lyžaře dopraví od pokladen k vlekům. Na své
si v Jeseníkách přijdou i vyznavači adrenalinu.
V areálu Paprsek je připraven jeden z největších
snowparků v ČR s množstvím skoků i tzv. jibbingo-
vých překážek.

Téměř 350km strojově udržovaných běžkařských
stop uspokojí snad každého příznivce běžeckého
lyžování. V okolí horské chaty Paprsek bylo nově
proznačeno přes 40km, ale je i mnoho dalších tras,
které stojí za zkoušku. Okolo přečerpávací vodní
elektrárny Dlouhé stráně, která se v roce 2005 za-
řadila mezi 7 největších divů České republiky, se
můžete na běžkách projet přímo po „koruně“ hor-
ní nádrže, odkud jsou nádherné výhledy do okolí.
Osvědčenou klasikou je hřebenová trasa z Čer-
venohorského sedla na chatu Švýcárna a dále
na Praděd, nejvyšší vrchol Hrubého Jeseníku i celé
Moravy. Vyzkoušet můžete i psí spřežení v Ramzo-
vé či snowbike na Kraličáku, protože v Bikecentru
Kolovna v Hynčicích nabízí i v zimě cyklistické zá-
žitky. Pro dobrodruhy je tu v nabídce také noční vý-

šlap s přenocováním v expedičním stanu. V rekre-
ačním areálu Kraličák můžete vyrazit i na projížďku
na koních zasněženou zimní krajinou. Máte-li chuť
si zde otestovat a vypůjčit skialpinistické vybave-
ní s průvodcem či na vlastní pěst, můžete vyrazit
z Dynafit skialp testcentra do volného terénu při-
lehlého masivu Králického Sněžníku. Ve večerních
hodinách je možné si vyjet na hodinovou projížďku
rolbou po okolí Hynčic a Stříbrnic.
Svou zimní dovolenou můžete rovněž spojit s lá-
zeňskými pobyty v Therme Parku ve Velkých Lo-
sinách nebo Priessnitzových léčebných lázních

Jeseník. Dopřejte si odpočinek a příjemnou rege-
neraci před dalšími aktivitami. Pokud vás zimní
sporty unaví, navštivte třeba Ruční papírnu ve Vel-
kých Losinách, která vyrábí papír tradičním postu-
pem již více než 400 let, nebo zámek Jánský Vrch
v Javorníku. Po celu zimu jsou přístupné i Jeskyně
Na Pomezí a Na Špičáku.
Střední Morava je převážně rovinatá Haná rozklá-
dající se z velké části podél řeky Moravy, ale i zde
si můžete zimu užít. Jen několik kilometrů od Olo-
mouce na vás čekají dva skiareály: Park Sportu
Hrubá Voda a Ski areál Hlubočky. Můžete tak spojit
návštěvu historických památek či muzeí ve městě
s radovánkami na sněhu. V Hlubočkách disponu-
jí čtyřmi sjezdovkami. Z toho jsou 3 zasněžované
a jedna osvětlená pro večerní lyžování, což platí

i pro místní snowboardpark. Areál je vhodný pro
všechny kategorie lyžařů, hlavně však pro rodiny
s dětmi. V Hrubé Vodě jsou sjezdovky určeny ze-
jména pro rodinné lyžování a snowboarding. Je
tu skvělé ubytování a úžasné wellness. Střední
Morava nabízí především mnoho zajímavých pa-
mátek a atraktivit jako například Muzeum kočárů
v Čechách pod Kosířem, kde si určitě nenechte
ujít procházku romantickým parkem okolo zámku.
Bohatou historii regionu rovněž dokládá množství
hradů, zámků a zřícenin. Vždyť kdo by neznal po-
hádkový hrad Bouzov?

Nové poznatky načerpáte také v muzeích či gale-
riích. V Expozici času ve Šternberku nebo ve zpří-
stupněném Arcibiskupském paláci. Sbírky v Ar-
cidiecézním muzeu v Olomouci jsou opravdovou
raritou. Adventní trhy v Olomouci, které každým ro-
kem navštěvuje více a více příznivců vánoční atmo-
sféry, se konají okolo jedinečného Sloupu Nejsvě-
tější Trojice, který je zapsán na seznamu UNESCO.
Prohlídku Olomouce můžete spojit s návštěvou
Vlastivědného muzea nebo centra popularizace
vědy a výzkumu Pevnosti poznání v olomoucké
Korunní pevnůstce. www.ok-tourism.cz

Málokde najdete tolik příležitostí k prožití aktivní zimní dovolené jako
v Olomouckém kraji. Turistické regiony Střední Morava i Jeseníky
nabízí nepřeberné množství příležitostí k osvěžení ducha i těla.

INZERCE



AUTOSALON F3K, s.r.o., Spojovací 1338, 674 01 Třebíč
Tel.: 568 846 340,www.autosalon-f3k.cz

Horácké autodružstvo, Brněnská 123, 674 01 Třebíč
Tel.: 568 823 853,www.horacke-tr.cz

AUTO ... s.r.o., Nádražní 2118/67, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303,www.auto-auto.cz

AUTO DOBROVOLNÝV.M. s.r.o., Okružní 3, 586 01 Jihlava
Tel.: 608 808 300,www.autodobrovolny.cz

Horácké autodružstvo, K Novému nádraží 1345, 594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 566 523 141-2,www.horacke-vm.cz

Zobrazený vůz je ilustrativní.

Vaši autorizovaní prodejci vozů ŠKODA:



www.vysocinatourism.cz
www.vysocina100let.cz
www.region-vysocina.cz
www.region-vysocina.cz/temata
www.vysocina-konference.cz
www.filmvysocina.cz
www.vysocinounakole.cz
www.vysocina-fandi-kulture.cz
www.dedictvivysociny.cz
www.mgvysociny.cz

@regionvysocina
@regionvysocina

Mobilní aplikace
Cyklovýlety po Vysočině

Stáhněte si
mobilní aplikace

Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 144/3
586 01 Jihlava
e-mail: info@vysocinatourism.cz

Sto let příběhů na Vysočině
www.vysocina100let.cz
www.region-vysocina.cz

Turistický průvodce
po Vysočině

iOS Android




