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8. VYDÁNÍ

Depozit veterán TATRA klub
Bystřice nad Pernštejnem

SLOVO ÚVODEM
Už je to tady zase. Sluníčko se posunuje výše
po obloze, ptáci nás brzy ráno probouzí svými písněmi. Země je k ránu posetá bílou jinovatkou, ale dopoledne přízemní mrazík přechází v krásný prosluněný den. Na stromech
raší první pupeny a z temných míst lesa mizí
poslední zbytky sněhu. Po nezvykle dlouhé
zimě konečně přicházejí první jarní dny.
Běžkaři, kteří se v okolí Nového Města nabažili sněhu, uklízejí své vybavení nebo míří
do vyšších poloh českých hor, kde mohou
naposledy najet do stopy. Vysočina arena
je prázdná. Začínají se objevovat první
cyklistické rodiny, zkoušející nově vzniklý
areál pumptracku a netrpělivě vyhlížející
otevření singletracku. Již započíná příprava
květnového světového poháru horských kol,
kde jistě Ondra Cink či Jaroslav Kulhavý
proženou Nina Schurtera.
Své brány také otevírají hrady, zámky, rozhledny… Pernštejn nás vítá svými věžemi
tyčícími se do daleké krajiny. Zámek Žďár
i bystřický Eden se chystají přivítat návštěvníky o Velikonocích pestrým programem. Meziříčské muzeum překvapí výstavou panenek
a Velká Bíteš se připravuje na čarodějnický
podvečer. V Tišnově se sníh příliš dlouho
nezdržel a tak se ve výstavě Zdeňka Buriana
můžete dostat až do pravěku.
Na Vysočině žiji celý svůj život. I když jsem
si odskočil na studia do velkého města, vždy
jsem se domů rád vracel. Zvláště návštěvy
centra a nepřetržitý proud chodců, který
mne nutil kličkovat jako zajíce, byl jedním
z mnoha důvodů, opustit „výhody“ velkého
města. Vždyť tady se dýchá jinak, tak nějak
lépe, a pohled do zelenohnědé krajiny je
nenahraditelný a uklidňující.
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Obnova okrasné zahrady
Hrad Pernštejn
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Po stopách přírody
Balinské a Nesměřské údolí
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Významná čísla na Zelené hoře
Žďár nad Sázavou
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V CYKLO ARÉNĚ VYSOČINA Letní dětské prohlídky
otevřeme novou
na žďárském zámku
pumptrackovou dráhu
V Novém Městě na Moravě byl
s podporou Kraje Vysočina dokončen projekt rozšíření nabídky
cyklodestinace Novoměstsko. K populárním singletrackům, silničním, MTB a gravel
okruhům přibyla možnost přímo ve Vysočina Areně vyzkoušet asfaltovou
pumptrackovou dráhu. Náklady
na výstavbu pumptrackové
dráhy dosáhly přibližně 2,8
milionu korun a Kraj Vysočina poskytl téměř dvoumilionovou podporu.
Umístění tratě přímo v areálu
Vysočina Areny bylo zvoleno
záměrně, v návaznosti na ostatní
infrastrukturu a zázemí pro návštěvníky –
parkoviště, sociální zařízení, půjčovna
a servis kol, tzv. test centrum a občerstvení.
Výstavbou pumptracku se rozšířila nabídka
sportovních a volnočasových aktivit nejen
pro obyvatele Novoměstska. Očekáváme
zatraktivnění cyklodestinace Novoměstsko
ve velké konkurenci dalších areálů zaměřených na všechny milovníky terénní cyk-

listiky, zejména pak v cílové skupině rodin
s dětmi. Trať je koncipována jako okruh pro
začátečníky, na který pak navazují obtížnější
pasáže. Svoje první dovednosti si tak mohou zlepšovat zejména začátečníci, ale trať
je atraktivní výzvou i pro zkušené jezdce.
Některé pumptracky v Česku mají
přírodní povrch, jiné jsou asfaltové. Ve Vysočina Areně byl zvolen asfalt a to hned z několika
důvodů. Je bezúdržbový, má
široké spektrum využití jak
pro jízdní kola, tak i skateboardy, inline brusle nebo
dětská odrážedla a navíc je provozuschopný už krátce po dešti a při
mírnějších zimách v podstatě celoročně.
Návrh tratě zpracoval Ing. Milan Pelikán
ve spolupráci s firmou Dirty Parks s.r.o.,
která následně prováděla i stavbu. Veřejnost se může těšit i na oficiální otevření
pumptracku s doprovodným programem,
které je naplánováno spolu s tradičním
otevíráním singletracků na začátek sezony 3. května 2019.

Chcete děti o prázdninách pořádně zabavit, unavit a zároveň byste rádi, aby se i něco zajímavého
dověděly? Pak s nimi vyrazte na Zámek
Žďár nad Sázavou, kde už potřetí připravili
na celé léto oblíbené rodinné prohlídky
zámku. Zábavnou formou nahlédnete do
života v bývalém klášteře ze 13. století,
dnešního zrekonstruovaného zámku. Se
zámeckými lektory se podíváte do zážitkového Muzea nové generace, projdete
areálem zámku, čekají vás také veselé výtvarné a pohybové aktivity. Více informací
najdete na www.zamekzdar.cz.

Evropský festival filozofie:
ČLOVĚK A PROSTŘEDÍ
Soužití člověka s přírodou rezonuje lidskou
společností od nepaměti. V současnosti nabývá toto téma na stále větším významu.
Hledáme řešení, jak uvést do rovnováhy
hospodářský a společenský rozvoj lidstva,
a přitom zachovat životní prostředí pro další generace. 13. ročník festivalu filozofie
se ve svých odborných blocích nezaměří

pouze na vztah člověka a přírodního prostředí, ale nabídne návštěvníkům prostřednictvím přednášejících pohledy na sociálně
ekonomické, politické, mediální i umělecké
prostředí. Festival nabídne i bohatý doprovodný program.
6.–14. 6. 2019, Velké Meziříčí
www.festivalfilozofie.cz

Koruna Vysočiny spojila území Vysočiny
a okolí a má velký potenciál, ať již pro místní,
tak i turisty. Můžete se o tom v tomto krásném
ročním období přesvědčit sami. Přeji vám
krásné, převážně slunečné dny.
Martin Horák
místostarosta Bystřice nad Pernštejnem

Zbrusu nová brožura
Koruny Vysočiny
Tak jsme se konečně dočkali! Na začátku
letošního roku jsme vydali brožuru Koruny
Vysočiny, ve které najdete to nejzajímavější
z každé naší oblasti a mapku s TOP cíli.
Dlouho jsme si přáli udělat pěknou souhrnnou brožuru, ve které bychom našim
návštěvníkům mohli představit to nejlepší,
co u nás můžou najít a zažít. A právě takovou brožuru jsme s sebou už letos na jaře
vezli na veletrhy. Dnes už ji můžete najít na
informačních centrech a dalších místech
nejen na Vysočině ale po celém Česku.
Nesnažili jsme se v brožuře obsáhnout vše,
co u nás najdete, ale vystihnout spíše tu

pohodovou a přívětivou atmosféru, která
je pro naši destinaci typická. U každé ze
sedmi oblastí destinace najdete stručný
popis a největší lákadla. Doufáme, že se
brožura bude turistům líbit a přijedou zažít
malebnou a přívětivou Korunu Vysočiny
na vlastní kůži. Za pomoc na brožuře patří
díky i kolegům z Vysočina Tourism, kteří
vydání naší brožury podpořili finančně.
A pokud se vám tištěná brožura ještě
nedostala do rukou, můžete ji v elektronické podobě najít i na našem webu
www.korunavysociny.cz v sekci Propagace
a marketing.
(red)

Park miniatur v Bystřici
V letošním roce se budou v parku
budovat modely hradů a zámků
z povodí řeky Svratky, včetně mohutných hradů jako je Pernštejn a Zubštejn.
Každý z hradů bude měřit okolo 10 metrů.
Během nadcházející sezony by měl modelář
Zdeněk Brachtl v parku přidat k prvním pěti
loňským modelům (hrad Čepička, hrad Dolní
Loučky, kostel a hrad v Černvíru, hrad Lomnice
a klášter Porta coeli) dohromady dalších pět
modelů památek z okolí řeky Svratky. K výše
uvedeným hradům Pernštejn a Zubštejn se
brzy objeví i hrad v Dalečíně a hrad Louka.
Miniatury neodráží dnešní stav památek, ale
období největšího rozkvětu ve 14. a 15. století.
Park miniatur, venkovní expozice Městského
muzea Bystřice nad Pernštejnem, se nachází
v blízkosti Centra Eden a zimního stadionu.

Destinační společnost Koruna Vysočiny, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem | telefon: 776 308 072 | e-mail: kancelar@korunavysociny.cz

Poblíž parku je centrální dětské hřiště, socha
Zubra, Pohádková alej a dětský lanový parčík.
Park je pro návštěvníky volně přístupný.

www.korunavysociny.cz

Bítešsko

Krojovaná Vysočina

Pozvánka na kulturní akce do Velké Bíteše
Pátek 12. dubna 2019 v 19.00 hodin
KONCERT KAPELY JELEN
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve
Velké Bíteši. Vstupné: 350 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš

Sobota 13. dubna 2019 od 7.00 hodin
NOMEN RUN, V. ročník
běžecká štafeta určená pro ženy
Start 8. etapy: Borovník, konec úseku: Velká Bíteš ZŠ Sadová cca v 16.00 hodin. Startujeme od
7.00 hodiny ranní, první týmy v cíli očekáváme
kolem 16.00 hodiny. 88 km rozdělených do 8
úseků, mezi kterými dochází k předání štafety.
Více informací: www.nomenrun.cz
Úterý 23. dubna 2019 v 16.00 hodin
BACHOVY ESENCE
– přednáška Petry Tomšíkové
Vstupné dobrovolné, možnost nákupu Bachových esencí, Výstavní síň Klubu kultury,
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Informační centrum a Klub kultury Vás zve na přednášku

BACHOVY
KVĚTOVÉ
ESENCE
Výstavní síň Klubu kultury
a výstavní sál Městského muzea,
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš

Bachovy květové esence představují jednoduchý a přitom velice účinný systém, který navrací harmonii našim
emocím, a tím také našemu celému bytí. Pomáhají nám
odkrýt to, jací skutečně jsme a vrací nám odvahu uskutečňovat naše sny a přání.
Účastníci si mohou odnést lahvičku namíchaných Bachových esencí na míru pro sebe a své blízké.
Přednáší: Ing. Petra Tomšíková
Kdy:
úterý 23. 4. 2019 od 16:00 hodin
Kde:
Výstavní síň Klubu kultury,
Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš
Vstupné dobrovolné.
Namíchání vlastní lahvičky: 50 ml / 250 Kč

Úterý 30. dubna 2019 v 16.30 hodin
BÍTEŠSKÝ ČARODĚJNICKÝ PODVEČER
Hraje živá hudba – country kapela Starý Fóry.
Dětský soutěžní podvečer pro děti v areálu
lesa na Letné, ukončené pálením čarodějnic.
Občerstvení: maso na grilu, špekáčky k opékání připraveny, pitný režim zajištěn.
Chata Letná, Velká Bíteš
Úterý 14. května 2019 v 16.00 hodin
ASTROLOGIE DEVÍTI PLANET
– přednáška Petry Tomšíkové
Vstupné 150 Kč, výstavní síň Klubu kultury,
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši

30. května – 9. června 2019
PŘÍRODA – ČLOVĚK, MYSLIVOST – UMĚNÍ
výstava myslivosti Josefa Loupa
a fotografií Otty Valeše
Vernisáž výstavy ve výstavní síni Klubu kultury ve čtvrtek 30. 5. v 15.00 hodin. Výstavní
síň Klubu kultury a výstavní sál Městského
muzea, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš

Pátek 31. května 2019
BÍTEŠSKÝ DĚTSKÝ DEN
Pro děti z mateřské a základní školy z Velké
Bíteše a okolí, Kulturní dům, prostranství
před KD

Sobota 8. června 2019 od 14.00 hodin
BÍTEŠSKÝ BEERFEST, II. ročník
Vystoupí kapely: Argema, Renovace rock,
The Desperate Mind, Robur Rock, Zimour
Cihelna, areál kynologického klubu Velká
Bíteš, předprodej vstupenek v Informačním
centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Sobota 22. a neděle 23. června 2019
BÍTEŠSKÁ POUŤ
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Neděle 23. června 2019
MLADÉ BÍTEŠSKO
přehled místních dětských folklorních skupin
Prostranství před kulturním domem, Vlkovská 482, Velká Bíteš

17.–20. července 2019 od 21.30 hodin
LETNÍ KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš, občerstvení zajišťuje „Naše bítešská“.

Neděle 25. srpna 2019 v 16.00 hodin
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
S PAVLEM HELANEM
Prostranství před kulturním domem, Vlkovská 482 (v případě nepříznivého počasí bude
akce přesunuta do sálu KD)

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

Velká Bíteš

4. září – 11. září 2019
TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY
Sobota 7. září 2019
FOLKLÓRNÍ FESTIVAL
SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš

Kde se najíst,
kde se vyspat
Restaurace Naše Bítešská
Vlkovská 482, Velká Bíteš
tel.: +420 775 981 755
www.nasebitesska.cz

Více informací na

www.bitessko.com

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

BÍTEŠSKÝ

ČARODĚJNICKÝ

Hotel a Restaurace U Raušů
Masarykovo náměstí 13, Velká Bíteš
tel.: +420 566 532 887
www.urausu.cz

PODVEČER

30/4/2019

Penzion a restaurace U Vrány
Kostelní 69, Velká Bíteš
tel.: +420 566 532 807
www.uvrany.cz

Výstavní síň Klubu kultury
a výstavní sál Městského muzea,
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš

Chata Letná, Velká Bíteš
od 16.30 hodin

Dětský soutěžní podvečer
pro děti v areálu lesa na Letné,
ukončené pálením čarodějnic.

Restaurace Na 103
Peroutkova 103, Velká Bíteš
tel.: +420 605 960 896
www.na103.cz

Country kapela STARÝ FÓRY
maso na grilu, špekáčky k opékání připraveny,
pitný režim zajištěn

Hotel a restaurace Jelínek
Masarykovo náměstí 83, Velká Bíteš
tel.: +420 566 532 462
www.hotel-jelinek.cz

Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci se zájmovými spolky

Bystřicko

Ráj Vysočiny

Centrum Eden

Centrální
ráj zábavy a poznání na Vysočině dětské hřiště
Bývalý školní statek Nový Dvůr se proměnil v panský dvůr,
nabízející návštěvníkům rozličné a zajímavé expozice.
Naleznete zde ukázku panského bydlení,
lékárnu, pivovar, kovárnu, atrakce pro děti
a další. Průchodem pod Panským bydlením
se dostanete do Horácké vesničky, kde se
nachází repliky dobových stavení z 19. století,
s ukázkami tradičních lidových řemesel. Cestou z Horácké vesničky přijdete k Ekopavilonu, kde jsou ve čtyřech patrech zastoupeny
přírodní živly – země, oheň, voda a vzduch.
Futuristická stavba Ekopavilonu nabízí
exkurzi do moderních technologií na
úsporu energií. Dozvíte se, jakým způsobem ušetřit peníze a zároveň pomáhat
životnímu prostředí.
V Centru Eden si najde zábavu celá rodina.
Pro naše návštěvníky připravujeme řadu
zábavních akcí a vzdělávacích kurzů. Pro

mateřské a základní školy vytváříme tematické programy se zaměřením na historii,
přírodu, tradice, hospodářství a ekologii.
Přijďte se podívat do Centra Eden v Bystřici
nad Pernštejnem v běžné otevírací době
nebo během některé z připravovaných akcí.

V lokalitě Lužánky v Bystřici nad
Pernštejnem vzniklo hned vedle
zimního stadionu, areálu sportu
a venkovního koupaliště zbrusu nové moderně vybavené centrální dětské hřiště.
Naleznete zde lanovou dráhu, prolézací tunely, zemní trampolínu, skluzavky,
houpačky, pískoviště pro nejmenší a další
herní prvky, které vaše děti jistě zabaví.

Restaurace Harenda
Nádražní 1399, Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 603 102 063
www.ala-gastro.cz/harenda
Restaurace Club
Luční 764, Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 739 396 243
www.restauraceclub.cz

Hotel Vír
Vír 110, tel.: 777 420 777
www.hotelvir.cz

Depozit veterán
TATRA klub

Turistické informační centrum
Masarykovo náměstí 1,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 590 387/388
e-mail: info@bystricenp.cz
www.bystricko.cz

Bystřice nad
Pernštejnem

Pizzerie Di Pietro
Tyršova 441, Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 721 669 844
www.restaurantpietro.cz
Ala hotel
K Ochozi 1405, Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 777 980 340
www.ala-hotel.cz

Více na www.centrumeden.cz nebo
www.facebook.com/centrumeden/
Běžná otevírací doba:
Areál Centra Eden je otevřený v níže uvedených termínech vždy od 9.30 do 18.00 h.
duben–červen a září–říjen: otevřeno ve všední dny pro skupiny na objednávku
květen, červen, září: otevřeno o víkendech
červenec, srpen: otevřeno každý den

Kde se najíst,
kde se vyspat

Hotel Skalský dvůr
Lísek 52, tel.: 606 725 502
www.skalskydvur.cz

Sporthotel – Areál sportu
Dr. Veselého 754, Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 774 087 093, 566 551 930
www.arealsportu.cz
Sportovní a rekreační areál Borovinka
Domanín 127, Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 551 828, 739 073 806
www.borovinka.cz

V budově bývalého lihovaru v Bystřici
nad Pernštejnem se nachází ráj malého i velkého motoristy. Je zde vystaveno několik desítek veteránů, nákladních aut,
včetně vojenské techniky, motocykly, jízdní kola,
šlapací autíčka, modely autíček a malá služebna
Veřejné bezpečnosti. To vše v perfektním stavu
a v péči pana Františka Proseckého.
http://malirstvi.jihlavsko.com Tel.: 603 506 442
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www.korunavysociny.cz

Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01, Velká Bíteš | telefon: 566 789 111 | e-mail: mu@vbites.cz
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem | telefon: 566 590 311 | e-mail: posta@bystricenp.cz

Nedvědicko

Pohádka Vysočiny

Obnova vrchnostenské
okrasné zahrady pod
hradem Pernštejnem
Národní památkový ústav v současné době realizuje na hradě Pernštejně jeden z 13 projektů Integrovaného regionálního operačního programu
pro období 2014–2020 (IROP) financovaného
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Cílem projektu Pernštejn – vrchnostenská
okrasná zahrada za téměř 117,5 milionu
korun je vzorová památková obnova sentimentální zahrady pod hradem Pernštejnem,
která je svým pojetím, obsahem a umístěním
mimořádná, do podoby z počátku 19. století. Realizátorem obnovy podle projektu
stavebně restaurátorské hutě ARCHATT je
společnost GARDEN LINE z Litoměřic a její
ukončení je plánováno na podzim roku 2020.
Hrad Pernštejn, nacházející se na pomezí
dvou krajů Jihomoravského a Vysočiny, pa-

tří mezi naše nejzachovalejší a nejznámější
památky, jeho nezaměnitelná tvář se vtiskla
do paměti mnoha lidem i díky řadě filmů
a zejména pohádek, které zde byly natočeny. Obnova a zpřístupnění vrchnostenské
zahrady vrátí hradu, který byl v roce 1995
spolu se zahradou prohlášen národní kulturní památkou, jeho komplexnost, rozšíří jeho
potenciál, ale i návštěvnickou atraktivitu.
V návaznosti na městysem Nedvědice vybudované parkoviště a naučné stezky se otevře
návštěvníkům zcela nový pohled na hrad,
který zdůrazní monumentalitu hradní pevnosti v kontrastu se subtilním charakterem
sentimentální zahrady pod jeho hradbami.
Projekt celkové obnovy vrchnostenské zahrady zahrnuje vedle nezbytných razantních arboristických zásahů do historické

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
www.obecskorotice.eud.cz
Rekreační středisko Prudká
Doubravník 256, tel.: 727 823 601
www.prudka.cz
Pohostinství Břetislava Sedláčka
Doubravník 75
tel.: 566 566 617, 602 842 711
www.penzion-doubravnik.cz

Fotografie: Jaroslav Luner
zeleně a nových výsadeb rovněž obnovu
původních staveb a terénních úprav včetně
rozsáhlé sítě cest a schodišť, vyhlídkových
rondelů a teras. Kompletní obnovou projde
francouzská formální zahrada, obnoveny
budou nově objevené vodní kanály a jezírko
u čínského pavilonu i dodnes dobře patrná
do svahu řezaná barokní osa. Stavební a restaurátorské práce se dotknou každé, byť
jen torzálně dochované stavby, památníku
či sochy. Obnoveny, ale i nově zbudovány
budou rozvody vody pro bazény, kaskádu, vodotrysk i haltýř. V místě původní
užitkové zahrady bude umístěna expozice
prezentující zahradu pomocí smyslových
vjemů včetně jejího haptického modelu.
Návštěvníkům bude sloužit i nová venkovní kavárna s vyhlídkou na terase pod
restaurací. S novou výsadbou, doplněnou
množstvím ovocných stromků, se zahrada
otevře slunci a vrátí se jí původní podoba
i smysl. V jejím pomyslném středu umístěný
obelisk bude tak jako kdysi zářit do krajiny
a vítat příchozí.
Nový prohlídkový okruh zahradou nabídne návštěvníkům od dubna 2021 možnost
komentované nebo samostatné prohlídky,

klidovou zónu na procházky různé náročnosti i části dostupné osobám s omezenou
mobilitou a přiblíží tak veřejnosti zahradní
umění minulosti, které je součástí našeho
kulturního dědictví.

PhDr. Eva Škrabalová
Turistické informační centrum
592 62 Nedvědice 32,
tel.: 511 119 173,
e-mail: info@pernstejnsko.cz

Penzion Zubr
Ujčov 46
tel.: 566 566 630, 721 115 322
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: 777 531 331
www.restaurace-pernstejn.cz

Nedvědice

Hradní restaurant starého pána Viléma
Nedvědice, Pernštejn 9
tel.: 776 563 768
Pizzerie 16
Nedvědice 16, tel.: 777 916 016
www.pizzerie16.cz

Novoměstsko

Srdce Vysočiny

Naučné stezky na Novoměstsku

Turistické informační centrum
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, www.ic.nmnm.cz

Naučných stezek najdeme v Srdci Vysočiny opravdu hodně, zveme Vás na
ty nejzajímavější. Všechny jsou nenáročné a zvládnou je i rodiny s dětmi.

Kolem Třech křížů
Naučná stezka, která vede na vrch nad
Novým Městem na Moravě, má pět zastavení – Svatojánka, Brněnka, Tři kříže, Trnka-Křivka-Němec a Horní Dvůr. Počátek je
na Jánské ulici u hostince Za Vodou. Stezka
směřuje dále po Brněnské na vrch Kalvárie,
či Kaplisko, k unikátní památce Tří křížů,
odkud je nádherný výhled na panorama
města. Stezka dále vede k soustavě míchovských rybníků s jedinečnou flórou a faunou
přes Horní Dvůr zpět k místu počátku stezky. Trasa má asi 2,5 km a je nenáročná.

Informační centrum Svratka
městský úřad, Palackého 30,
592 02 Svratka
tel.: 566 662 330, e-mail: mesto@svratka.cz
www.svratka.cz

neckých pilníkářů Bořkovi, u něhož se měli
vyučit další pilníkářští mistři – zakladatelé
pilníkářského řemesla i pilníkářských rodů.
To vše najdete na celkem šesti zastaveních,
okruh má necelé 2 km a je nenáročný.

Slunohraní se vrací

Za partyzány
kolem Metodky
Značená naučná stezka vede po vrstevnici
kolem vrchu Metodka (788 m). Na patnácti
zastaveních můžete obdivovat lidovou architekturu, přírodní krásy a daleké výhledy,
dozvíte se o zdejší partyzánské činnosti za
II. světové války i o tajemném pádu meteoritů. Po cestě si můžete odpočinout u lesní
studánky nebo odbočit po žluté turistické
značce na vrchol Metodky, ze kterého za
dobré viditelnosti spatříte vrcholky Orlických hor, Králického Sněžníku a dokonce
i Praděd. Trasa má asi 3,5 km a je nenáročná, vhodná i pro rodiny s dětmi.

1.–5. července 2019
každém z osmi zastavení najdete interaktivní hru – např. hrátky s vodními mlýnky,
naklápěcí mapu s kuličkou, Hergotův domeček, Hergotmobil a další. Kromě toho
se děti dozví více o ekologii a zopakují si
znalosti o zvířatech. Délka trasy je asi 1 km
a je velmi nenáročná.

Zaplněné letní nádvoří Horácké galerie v Novém Městě na Moravě.
Klasická hudba, jazz, world music,
ale i cimbálovka, swing, nebo bluegras. Třicítka nadšených hráčů na smyčcové nástroje, Janáčkovo kvarteto, workshopy, zkoušky
orchestru, koncerty. To vše koncentrované
do pěti dnů na začátku léta.

www.slunohrani.cz

K Club
Tyršova 1001, Nové Město na Moravě
tel.: 566 598 740,
kclub.nmnm.cz
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

Kukyho les
na Březinách
Okružní naučná stezka je zaměřená především na děti. Jejím průvodcem je postavička Kukyho z filmu Kuky se vrací. Na

Nejlepší světový pohár
Cross-Country Olympic 2018.
Nové Město na Moravě.

WWW.MTBNMNM.CZ/VSTUPENKY
T I T U L Á R N Í PA R T N E R
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Nové Město na
Moravě

Kde se najíst,
kde se vyspat

MOUNTAIN BIKE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
WORLD CUP
CZECH REPUBLIC

Za pilníkáři
do Křižánek
Křižánky jsou horskou vesnicí s rozptýlenou zástavbou, jež je tvořena převážně
roubenými domy typickými pro oblast Horácka na Českomoravském pomezí. Jejich
historie je spojena především s výrobou
pilníků. Ta se sem rozšířila pravděpodobně na počátku 20. let 19. století. Místní
legendy vypráví o Francouzovi, který se
v Křižánkách usadil a naučil místní lidi dělat
pilníky, ale také o saských vandrovnících
a především o legendárním „praotci“ křižá-

Svratka

H L A V N Í PA R T N E Ř I

Líšeňský Dvůr
Líšná 23, tel.: 702 047 077
www.lisensky-dvur.cz

… kde relaxovat?

Městské lázně v Novém Městě
na Moravě Vás zvou k relaxaci
a odpočinku po náročném sportovním výkonu v terénu, po dlouhém dni
v práci. Využít můžete jak bazénovou
část, tak i tu wellness se saunou, Knei
povou lázní, lze se objednat na masáže, kde nově nabízíme masáž lávovými
kameny a masáž horkými mušlemi, zážitkové koupele a určitě využijete naše
občerstvení.
lazne.nmnm.cz

05.04.2019 13:46:39
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Tišnovsko

Brána Vysočiny

Architektura Tišnova
Kromě barokních domů, kterým jsme se věnovali v minulém čísle, jsou
v Tišnově i jiná zajímavá místa k vidění. Město se může pochlubit také
ukázkami architektury 20. století. Mezi ně patří novorenesanční radnice, pozdně secesní vily na bývalé lázeňské promenádě, Kuthanovo sanatorium.
A právě Kuthanovo sanatorium, vila Franke a Jarochova vila jsou ta místa, o kterých se dočtete v tomto čísle.

Vila Franke
Jednou z nejpozoruhodnějších staveb
nově vytyčené vilové čtvrti před rokem
1900 je někdejší vila Jap. Nyní nazývaná
podle současných majitelů vila Franke.
Vila obklopená nevelkým anglickým parkem vychází z typizovaných projektů publikovaných v četných architektonických
vzornících té doby. Její architektura se
skládá ze dvou odlišně pojatých fasád.

Frištenský či americká herečka Sigourney
Weaver. Vila Franke je nezapomenutelně
zapsaná do historie oblíbeného seriálu
Četnické humoresky.

Jarochova vila
K nejmalebnějším architekturám na Riegrově ulici patří vedle vily Franke tzv. Jarochova vila postavená v roce 1906 pro
vládního radu prezidenta poštovní spořitelny Dr. Jana Jarocha. Stavba využívá
nejrůznější výrazové prostředky pozdního
historismu, pásování v omítce, hrázdění,
různé tvary oken, dekorativně pojatou dřevěnou lodžii a různou výšku jednotlivých
střech. Stavbu zdůrazňují i arkýř a věžička
na jihovýchodním nároží.

Zatímco průčelí obrácené do ulice působí
stroze monumentálním dojmem s výraznou vchodovou osou, balkonem a nárožní
válcovou věží, zahradní fasáda se segmentovým štítem je doplněna četnými
štukovými dekoracemi, které doplňuje
balkon a rozsáhlá zimní zahrada v přízemí. Ve vile Franke, sloužící už od dob
první republiky jako penzion pro hosty,
pobývaly takové osobnosti jako herec
Vlasta Burian, legendární zápasník Gustav

Kuthanovo
sanatorium

Františka Halase, herce Vlastu Buriana,
dramatika Jaroslava Kvapila či hudebního
skladatele Leoše Janáčka.

Klíčovým stavebním projektem města,
kterým se Tišnov otevřel nové době, byla
realizace Kuthanova sanatoria v letech
1899–1900. Vytvoření plánů sanatoria
objednal Dr. František Kuthan u mladého
brněnského architekta Karla Huga Kepky,
který mu podle přesných instrukcí vyprojektoval trojkřídlou budovu, v níž se propojovala funkčnost s ubytovacím standardem
i pro velmi dobře situované pacienty.

Tišnov však není jen o baroku a vilách. Vznik
Československé republiky podnítil v Tišnově vznik několika významných budov,
které do budoucna zásadním způsobem
ovlivňovaly podobu města. Ve 20. letech
vznikla nová budova gymnázia, okresního
soudu i správní budova okresního úřadu.
Významnou institucí byla i městská spořitelna, na jejíž projekt bylo v roce 1931
vypsáno výběrové řízení, z něhož vyšla
vítězně dvojice brněnských architektů
Bohuslav Fuchs a Jindřich Kumpošt. Zatímco přední urbanista Jindřich Kumpošt
zpracoval podrobné půdorysné rozvržení
stavby a její začlenění do okolí víceméně
historické zástavby, Bohuslav Fuchs navrhl
celkové architektonické rozvržení, a tím
tedy jednou provždy vstoupily do Tišnova
moderní formy funkcionalismu. Celá stavba
byla slavnostně otevřena v únoru 1933. Šlo
o nejmodernější stavbu v Tišnově, jejíž formální slohové, ale i technologické postupy
prokazatelně ovlivnily podobu následujících
funkcionalistických staveb a otevřely dveře architektu Fuchsovi k dalším, tentokrát
soukromým realizacím.

Rozsáhlá stavba byla rozdělena na ubytovací a léčebnou část. Ubytovací prostory
tvořily dva bloky budov s pravidelnými
osami oken, které v prvním patře střídaly
balkonové dveře. Poměrně jednoduché řešení zvýrazňovala zejména strmá střecha
a předsazená štíhlá polygonální věž s helmicí, jejíž původní variantu zakončovalo
dekorativně hrázděné patro. Kvůli zvyšujícímu se zájmu pacientů bylo sanatorium
rozšířeno už v roce 1908, což však pouze
předznamenalo další tentokrát už funkcionalistické přístavby realizované v období
první republiky brněnskými architekty. Ve
své době proslulé sanatorium při léčebných
pobytech léčilo četné osobnosti českého
kulturního života jako například básníka

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

Tišnov

Kde se najíst,
kde se vyspat
Restaurace Na Humpolce
Brněnská 184, Tišnov, tel.: 720 153 184
www.nahumpolce.cz
Restaurace / Penzion Tišnovská rychta
Mlýnská 377, Tišnov, tel.: 515 532 506
www.tisnovskarychta.cz
Penzion Červený mlýn + pivovar Grádo
Červený mlýn 170, Tišnov
tel.: 739 569 771
www.cervenymlyntisnov.cz
Restaurace Sklep
Jungmannova 86, Tišnov, tel.: 739 702 695
www.gastrosklep.cz
Hostinec U Kovářů
Železné 8, tel.: 737 850 073
facebook.com/Hostinecukovaru
Hostinec U Vlachů
Jamné 30, tel.: 549 427 001
www.hostinecuvlachu.cz

Velkomeziříčsko

Most Vysočiny

Po stopách přírody
Přijměte, prosím, pozvání na cestu mezi řeky, lesy a tůně, za zvuku
ptáků a hmyzu, kteří vás zavedou
do Balinského a Nesměřského údolí. Ať už se
na cesty vydáte pěšky nebo na kole, určitě se
dostanete na místa, která vás donutí zpomalit
a načerpat kouzlo krajiny.
Naučné stezky v Balinském a Nesměřském
údolí měří 41 km. S místní krajinou vás seznámí celkem pět stezek, které jsou mezi sebou
navzájem propojené. Stezky jsou určené pro
všechny věkové kategorie. Cestou potkáte
spoustu naučných panelů, ale i stojanů s interaktivními prvky pro děti. Pro nejmenší návštěvníky je určena především modrá stezka

Kde se najíst,
kde se vyspat
Passage Restaurant
Náměstí 12, Velké Meziříčí
www.passagerestaurant.cz

v Nesměřském údolí, která měří 3 km a červená stezka v Balinském údolí o délce 5 km.
Cestou se seznámíte s přírodou pohledem
odborníků popisujících rozmanitost krajiny, ale i pohledem básníků, kterým byla
příroda Vysočiny jejich múzou. Vyzkoušíte
si porovnání svého smyslového vnímání
s vybranými živočichy. Proud řeky před
vámi odhalí majestátní oblé kameny. No
zkrátka, objevíte kouzlo obou údolí.
Balinské údolí bylo vyhlášeno Přírodním parkem v roce 1984 jako tzv. oblast klidu. Při
vaší návštěvě na kole, pěšky či s kočárkem
vás tato krajina pohltí svou rozmanitostí ve
fauně či flóře a zanechá ve vás nezapomenutelné zážitky.
Lenka Pešková

Restaurace U Wachtlů
Novosady 73, Velké Meziříčí
Restaurant & Café-Nový Svit
Náměstí 13/15, Velké Meziříčí
Hotel a restaurace U Bílého koníčka
Hornoměstská 348/5, Velké Meziříčí
tel.: +420 566 523 937, 605 054 154
www.ubilehokonicka.cz

Chaloupky Baliny zvou do malebného údolí
Jaro je již za bukem. Jeho hnědo-měděné listy z loňského roku za
chvíli vymění za svěží zelenou a pak
to rozjede v celé té jarní kráse, jako každý
rok. Snad nebudou mít prognostici úplnou
pravdu a něco z té svěžesti nám zůstane i na
léto. Chtěli bychom vás pozvat do Balinského
údolí, jehož návštěva je krásný zážitek sám
o sobě. A když si tam naplánujete výlet na
neděli 28. dubna, čeká vás navíc bohatý program od lektorů ekocentra Chaloupky Baliny.
Den Země je sice již v pondělí 22., ale Balinští
ho s vámi oslaví právě v neděli 28. Letošní
rok se rozhodli podívat podrobně na půdu
a hlínu. Na několika stanovištích se o hlíně
i o půdě dozvíte prakticky vše. Ale nejen to!
Jak je na Chaloupkách zvykem, vše si budete
moci jaksepatří osahat a prožít. Kutilové se
budou moci zúčastnit workshopu Stavba
hliněné pece, ti jemněji a výtvarně zaměření se budou moci naučit vyrábět půdní
pigmenty a pak s nimi samozřejmě i malovat
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a tvořit. S hlínou se však jen nemaluje, ale
když ji správně prohnětete, můžete se na
chvíli stát i sochaři. K dispozici vám bude
celá probouzející se přírodní relaxační zahrada se svými stromy, které můžete zkrášlit
hliněnými reliéfy.
Kdo bude mít hlíny dost, může se s lektorem Standou naučit rozdělávat oheň jedním
z mnoha způsobů, který na Chaloupkách
ovládáme. Nikdy nevíte, kdy se vám tato
dovednost bude hodit.
Jaký je rozdíl mezi hlínou a půdou? To se
dozvíte na dalších stanovištích, kde budete
moci nahlédnout pod povrch pomocí kou-

zelného „okna do země“, omrknout vermikompostér s pracovitými kalifornskými
žížalami, prohlédnout si výstavu o půdě,
shlédnout filmy s hliněnými a půdními tématy a na vlastnoručně rozdělaném ohni si
nějakou tu žížalu opéct a sníst. A bude i pro
vegetariány, neboť si ji uhnětete z mouky.
Na Balinách je vždycky krásně, ale 28. dubna, to bude opravdu stát za to.
Další dobrá příležitost, kdy stojí za to Chaloupky Baliny navštívit, je Víkend otevřených zahrad, který bude 8.–9. června. V Balinách můžete čekat zajímavý program. Jak
bude vypadat se dočtete na našich webo-

vých stránkách www.chaloupky.cz, nebo
přímo na webovkách Víkendu otevřených
zahrad: www.vikendotevrenychzahrad.cz

Jan Uher
Turistické informační centrum
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
e-mail: ic@velkemezirici.cz
tel.: +420 566 781 047
www.turistikavm.cz

Velké Meziříčí

Hotel a restaurace Jelínkova vila
& Malostránský pivovar
Třebíčská 342/10, Velké Meziříčí
tel: +420 566 502 205
www.jelinkovavila.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
Hotel Pod Zámkem
Radnická 6, Velké Meziříčí
tel.: +420 566 520 900
www.hotel-vm.cz
Turistická chata a restaurace
Na Liškovce
Fajtův kopec 1741, Velké Meziříčí
tel.: +420 566 523 457, 724 425 848
www.skivm.cz

Více nabídek na
ubytování a stravování najdete na:

www.turistikavm.cz

Městský úřad Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov | telefon: 549 439 711 | e-mail: urad@tisnov.cz
Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí | telefon: 566 781 111 | e-mail: mestovm@velkemezirici.cz

Žďársko

Hvězda Vysočiny

Významná čísla
na Zelené hoře
Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře je jedinou
památkou Koruny Vysočiny, která je
zapsaná na Seznamu světových kulturních
a přírodních památek UNESCO. V letošním
roce oslaví unikátní žďárská stavba hned dvě
významná výročí.

Když stavitel Jan Blažej Santini-Aichel
budoval v letech 1719–1722 svůj přísně
geometrický kostel pro poutníky, těžko se
mu mohlo zdát o tom, jaké obliby se u lidí
bude těšit i po stovkách let. V roce 2019
uplyne 300 let od zahájení celé stavby. Ta
začala poměrně nezvykle uprostřed stavební sezóny 13. srpna 1719. Paradoxně
právě v letošním roce probíhá rekonstrukce
kostela na Zelené hoře, takže určité části
stavby můžete nyní vidět pod lešením. Nemusíte se ale bát vyrazit na Zelenou horu
ani letos, na provoz památky to nemá vliv.
Prohlídky kostela s průvodcem probíhají od

Kde se najíst,
kde se vyspat
Hotel Tálský mlýn
Zámek 18, 591 02 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 625 501, 778 706 003
www.talskymlyn.cz
Hotel Hajčman
Strojírenská 372, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 625 208
www.hotelhajcman.cz
Hotel Jehla
Kovářova 214/4, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 563 034 640
www.hoteljehla.cz

dubna do konce října, venkovní prostory
jsou otevřeny celoročně.
Dalším významným výročím kostela na Zelené hoře v letošním roce je 25 let od zápisu
na Seznam světových kulturních a přírodních
památek UNESCO. V roce 1994 se Výbor pro
světové dědictví UNESCO rozhodl zařadit žďárský poutní kostel na svůj Seznam. Kostel na
Zelené hoře se od té doby může směle rovnat
se světovými skvosty jako je Alhambra, Trója
nebo Vatikán. Ve Žďáře se během celého roku
budou konat menší akce na oslavu této významné události, vše vyvrcholí oslavami v září.
Informace o kostele a otevírací dobu hledejte na www.zelena-hora.cz.

KULTURNÍ LÉTO aneb to nejlepší ze Žďáru
Dny otevřených zahrad
Nenechejte si ujít tradiční otevření soukromých zahrad paní Thamary Kinsky
tentokrát s tématem hvězda. Ve dnech
25.–26. května vás čeká pestrý a jedinečný
doprovodný program pro celou rodinu, na
prvním místě je příroda a kreativita.
KoresponDance
Mezinárodní festival současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu přinese
do Žďáru i tento rok nezapomenutelnou
světovou podívanou. Na přehlídku toho
nejlepšího z celého světa se můžete těšit od
12. do 14. července v Zámku Žďár.
Festival dechových hudeb
V Domě kultury proběhne další ročník Festivalu dechových hudeb. V sobotu 15. června od 14:00 hodin zahrají cimbálová kapela

Jožky Šmukaře, Jásalka Band z Nového Města
na Moravě, Skaličané ze slovenské Skalice.
Odpolednem provází a zpívá Jožka Šmukař.

Festival Pod Zelenou Horou
Každoroční hudební událost žďárského
léta! O víkendu 26. a 27. července rozezní zámecké nádvoří hudba kapel Mňága
a Žďorp, Pipes and Pints, Skyline nebo Vidiek.
Horácký džbánek 2019
Již 37. ročník folkové hudby se jako vždy
koná na nádvoří Zámku Žďár. Letos v létě

Regionální muzeum baví i vzdělává
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

Regionální muzeum města Žďáru
nad Sázavou Vám nabízí možnost
oddechu i sebevzdělání na výstavách ve dvou budovách nedaleko kostela
svatého Prokopa.
V původně středověké tvrzi naleznete různé
sezónní výstavy. Od 9. 4. do 19. 5. to bude
výstava o velikonočních tradicích na Horácku. Poté bude od 4. 6. až do září patřit tvrz
jelení zvěři. Jim bude věnována i muzejní
noc v pátek 7. 6., při které se seznámíte
s mysliveckou mluvou, se zbraněmi myslivců i s plemeny loveckých psů. Nahlédnete
i do zákulisí krušného života pytláckého.
Od října pak bude pro veřejnost otevřena
výstava o samizdatu, věnovaná 30. výročí
listopadových událostí roku 1989.
V trvalé expozici dějin města v Moučkově
domě se můžete seznámit s archeologickými
nálezy ze Starého města, uvidíte středověkou

dětskou hračku i vězeňské okovy z 19. století,
měšťanský salón i prvorepublikový obchod
a nechybí připomínky tří slavných počinů,
které nás kdysi proslavily – dýmka žďárka,
forma na cukrovinky „mejdlíčka“ a taška
síťovka Vavřína Krčila včetně starších sítěk
z lidských vlasů. Meč či rytířskou přilbu, mniš
ský hábit nebo dámský čepec z 19. století si
mohou vyzkoušet nejen děti.
Pouze čtyři soboty v roce bude ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Žďár nad Sázavou 1
zpřístupněna věž kostela sv. Prokopa. 18. 5.
to bude od 9:00 do 20:00, 8. 6. , 6. 7. a 31. 8.
pouze od 12:30 do 20:00. Vstup na věž je možný
pouze s průvodcem a je zdarma.
Muzeum je otevřeno denně kromě pondělí
od 9 do 17 hodin, prohlídky v Moučkově
domě se konají každou celou hodinu krom
poledne. Více informací naleznete na našich
internetových stránkách.

www.muzeumzdar.cz

vám zahrají Pozdní sběr, Hromosvod nebo
Ivan Hlas Trio… a to samozřejmě není zdaleka vše. Kromě hudby pro vás 9. a 10. srpna budou připraveny i workshopy a program pro děti.
Letní kino za Domem kultury
Ve dnech 20.–23. srpna budete mít již potřetí možnost užít si nejúspěšnější filmy
roku 2018 v Letním kině. Příjemné prostředí
u řeky Sázavy a občerstvení je jako vždy
samozřejmostí.
Den venkova
Lesy, rybníky, pole, louky, ale také živá kultura a kreativní lidé… To vše patří ke žďárskému zámku (bývalému klášteru) už od
jeho založení ve 13. století. Přijďte 28. září
nahlédnout pod pokličku dnešního života
na venkově.
Informační turistické centrum
CK Santini tour, náměstí Republiky 24 –
Stará radnice, 591 01 Žďár nad Sázavou
www.santinitour.cz/info-centrum
tel.: +420 566 628 539

Žďár nad
Sázavou

inzerce

otevření
pumptracku
& den
singletracků
pátek 3. května 2019
od 15:00 do 17:00 hodin

Slavnostní otevření pumptracku v Cykloaréně Vysočina za přítomnosti zástupců
Kraje Vysočina a představitelů města Nové Město na Moravě.
Bohatý doprovodný program:
14:00–15:00 JEZDCI DIRTY PARKS – ukázky jízdy přímo na pumptracku
15:00
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PUMPTRACKU – slovo náměstkyně hejtmana
Jany Fischerové a starosty Nového Města na Moravě Michala Šmardy
15:15–15:30 CYKLOTRIAL SHOW Marek Pochtiol (3. místo na ME 2013 ve Španělsku
a 6. místo v UCI World Youth Games 2013 ve Švýcarsku)
15:30–16:30 SHOW FLAT BMX A WORKSHOP Martin Dražil (20. místo na UCI BMX
Freestyle Fise, Francie 2018 a 11. místo na Urban Waves, Belgie 2018)
16:30–16:45 CYKLOTRIAL SHOW Marek Pochtiol
Po celou dobu programu:
Cyklokuriozity Martina Zehnala
Red Bull Team se svým originálním vozem
Prezentace kol značek SUPERIOR a GHOST
Občerstvení Sun‘s Caffé, Hotel Ski

www.vysocina.bike

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou | telefon: 566 688 111 | e-mail: meu@zdarns.cz

www.korunavysociny.cz
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Na Žďársku

da
Hvěz iny
č
Vyso

Rekreační oblast Pilák

Salón Expres Vagón
Přírodní dětský areál se nachází hned na okraji obce Polnička jen kousek za Žďárem nad
Sázavou. Každý, kdo jede okolo, jistě ocení
občerstvení. A na děti čeká železnice, čtyřkolky, vodní čluny, lanovka a dokonce i zookoutek
se zvířátky.
www.vagonpolnicka.cz

Koupaliště Bystřice

Nekrytý bazén, kde najdou své vyžití malí
i velcí. Výhodná celodenní vstupenka.
www.arealsportu.cz

Alej vede od vlakového nádraží směrem do
centra města. Najdete tu Bílou paní, Hejkala
a skřítka, kteří se s Vámi rádi vyfotí. Dále
můžete vyzkoušet lanové překážky, které
jsou součástí cesty.

Sochy Michala Olšiaka
Jako stvořené pro zábavnou procházku
nebo projížďku na kole jsou sochy Michala
Olšiaka rozmístěné přímo v krajině. V okolí Žďáru najdete třeba Mamuta, Mamlase
nebo Hejkala. Vydejte se tedy ideálně s dětmi za pozváním fantaskních tvorů a poznávejte přitom kouzelnou krajinu Žďárska.

Rybník
Sykovec

Přírodní koupaliště obklopené lesy se nachází cca 2 km severně od centra Nového
Města a cca 1 km východně od hotelu SKI
a lyžařského areálu. Najdete zde brouzdaliště pro děti, dětské hřiště a občerstvení.

Přírodní koupání v srdci Žďárských vrchů uprostřed lesů.
Písečná pláž, občerstvení.

Plavecký nekrytý bazén, občerstvení a sportovní vyžití –
především míčové hry.

Pohádka
Vysočiny

Stezka pro rodiny s dětmi
– Korálky komorné Elišky

Po naučných stezkách
na hrad Pernštejn

Zábavná hra, která spočívá v hledání pokladů v podhradí Pernštejna, výprava začíná
a končí v Nedvědici, úspěšné luštitele čeká
malá odměna. Hrací kartičky lze získat buď
v infocentru Nedvědice, cukrárně Milena
či v bistru Malinová louka na parkovišti
u hradu Pernštejna.

Naučné stezky jsou zaměřeny na sídelní
tématiku s hlavním centrem hradem Pern
štejnem a s dalším zaměřením na jeho
vazby k okolním sídlům s důrazem na historické atraktivity a přírodní zajímavosti.
Stezky vás dovedou nejen k samotnému
hradu, ale i na vyhlídková místa a do okolních obcí – Smrček, Sejřek, Doubravník
a Černvír. Brožuru s mapkou naučných
stezek si můžete vyzvednout v turistickém
informačním centru v Nedvědici.

»

Souběžně s pohádkovou alejí vzniká Park
miniatur, kde můžete obdivovat miniatury
všech blízkých dominant, které lemují řeku
Svratku. Letos má vzniknout i velký komplex
hradu Pernštejn.

Centrum Eden
I v případě sluníčka má Centrum Eden
bohatou nabídku aktivit. Můžete obdivovat zvířenu všeho druhu v Horácké
vesničce, projet se na koni a strávit zde
příjemný den.
www.centrumeden.cz

V případě dobrého počasí můžete využít plochu přímo
v areálu a to pro jízdu na kolečkových bruslích nebo
kolečkových lyžích, pro milovníky cyklistiky singletracky
v přilehlém lese a nově pumptrackovou dráhu. Pro všechny je zde vytvořeno zázemí – parkoviště, občerstvení,
půjčovna kol a kolečkových lyží, toalety. Restaurace
v hotelu Ski.
www.vysocina.bike

Koupaliště
Řečice

Na Nedvědicku

Park miniatur

Sportovní areál
Cyklo aréna Vysočina

Přírodní rybník
Koupaliště

Přírodní koupání s průzračně čistou vodou
v obci Křižánky, která je proslulá svou nezaměnitelnou lidovou architekturou.

Na Bystřicku
Pohádková alej

Na Novoměstsku
Kašperský rybník

Tato naučná stezka vám představí jedno
z nejvzácnějších míst, která lze ve Žďáře
najít. Odhalí vám okouzlující historické
památky a přírodní skvosty místní krajiny. Provede vás okolo skvostného kostela
na Zelené hoře zapsaného na seznamu
památek UNESCO, nebo po tajemných
loukách u Černého lesa.

»

Vydejte se za sportem a zdravým pohybem
do areálu Pilák. Ten leží přímo na břehu
stejnojmenné vodní nádrže a nabízí vám
aktivní vyžití všeho druhu. Můžete využít
několik dětských hřišť, diskgolfové i minigolfové hřiště, půjčit si šlapadla či paddleboardy nebo jen tak lenošit na pláži
u vody. 
www.pilak.cz

Naučná stezka
okolo Zelené hory

}
} Na Bítešsku

Naučná stezka Už ty mlýny doklapaly
Stezka okolo devíti bývalých mlýnů v okolí Vlkova, Křoví a Velké
Bíteše. Má dva okruhy, kratší měří 12 km, spolu s 7 km okruhem
tedy celkem 19 km. Tištěný letáček s mapkou je k vyzvednutí v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.

TIC Nedvědice, Nedvědice 32
tel. 511 119 173, e-mail: info@pernstejnsko.cz,
www.nedvedice.cz

Na Velkomeziříčsku

Letní koupaliště Palouky Mezinárodní hudební
festival FAJTFEST
Velký a malý bazén, brouzdaliště pro nejmenší, tobogán a další vyžití nejen pro
rodiny s dětmi.

Discgolfpark Kunšovec
Sportovní areál pro fanoušky discgolfu.

Rozhledna Fajtův kopec
Rozhledna ve tvaru šroubovice DNA o výšce
36 m nám představí nejen blízké okolí.

Dětské dopravní hřiště
Na hřišti jsou vodorovné a svislé dopravní značky, křižovatka osazená semafory
a kompletní imitace železničního přejezdu
včetně zabudované koleje v dlažbě. Mezi
jednotlivými cestami jsou umístěné prolézačky a skluzavky. V těsné blízkosti hřiště
je dětské lanové centrum. Hřiště se nachází
na ulici Oslavická.
www.dhvm.estranky.cz

Třídenní hardcore, metalcore a nu-metal
festival proběhne ve dnech 11.–13. 7. 2019
již tradičně v areálu na Fajtově kopci.
„Loni festival pod naší rozhlednou sklidil
skvělé reference de facto ve všech médiích
a letos bychom se chtěli zaměřit na pohodlí našich fanoušků. Chceme vyladit
odpočinkovou zónu, budou mobilní sprchy, lepší cattering služby, představíme
Fajtfest pivo, které budeme poprvé točit,
připravujeme doprovodný program u jezera atd. Těšit se můžete na kapely např.
z Austrálie, Brazílie, USA, Kanady, Anglie,
Itálie, Francie, Německa, Polska, “ prozradil
Tomáš Bob Fleck, zakladatel a spolupořadatel festivalu, pro kterého je důležité
budovat značku festivalu v tom nejlepším
světle. A to se daří!
Patronem letošního FAJTFESTu bude legendární fotbalista Radek Sňozík.
Přijeďte zapomenout na starosti všedních
dnů, máte se na co těšit!
www.fajtfest.com

Velkomeziříčské
kulturní léto

Kulturní akce na náměstí ve Velkém Meziříčí zpříjemní prázdninové posezení
nejenom místním obyvatelům, ale i všem
návštěvníkům města. Představí se zde
různorodá škála hudebních skupin, divadelních spolků a chybět nebude ani večerní
promítání filmů. Letošní ročník bude zahájen 23. června.
www.jupiterclub.cz
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Co dělat v létě, když prší…

Na Tišnovsku

Léto je roční období, kdybychom všichni raději pěkné počasí. Nicméně občas se nezadaří a počasí nepřeje. Co tedy podniknout?
Ideálně navštívit nějakou zajímavou výstavu
v muzeu nebo v galerii. Na Tišnovsku jich
je několik. V Muzeu města Tišnova se připravuje výstava na téma Zóna / Černobyl
30 let poté v termínu od 26. 4. – 9. 6. Po
prohlédnutí výstavy se můžete posilnit
v malé kavárně, která je součástí muzea.

Brána
Vysočiny

Další varianta je návštěva Podhoráckého
muzea. Zde se můžete těšit na výstavu Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka
Buriana. Expozice potrvá až do konce
listopadu. K této výstavě se bude vázat
i Muzejní noc, která se koná 18. 5. 2019.
Co všechno je muzeum… se dozvíte od
18. 5. do 20. 10. také v Podhoráckém muzeu
v Předklášteří. V galerii Josefa Jambora bude
do 28. 5. k vidění výstava Adam Kašpar.

Následovat bude výstava OOHHH! A vše
se hýbe! Jedna z dalších variant je galerie
Skleněnka v Březině. V galerii je k vidění
stálá expozice skleněných figurek, vitráží,
hutního, rytého a malovaného skla. Od
května do září pořádá galerie různé řemeslné akce a výstavy, na kterých jsou k vidění
nejen sklářské výrobky, ale také obrazy,
šperky, keramika, grafika a dřevěné i kované plastiky. Otevřeno je od května do září
o sobotách a nedělích od 11 do 17 hodin.
Možností, kam zavítat, je opravdu hodně.
Tišnov má co nabídnout, i když zrovna počasí není ideální.

»
»
Na Žďársku

Zámek Žďár

Bývalý cisterciácký klášter a dnešní zámek
rodiny Kinských vás překvapí svou rozlohou
a úžasnou atmosférou. Po celý rok můžete
navštívit multimediální Muzeum nové generace a Umění baroka ze sbírek Národní
galerie v Praze, ale i prohlídky s průvodcem.
www.zamekzdar.cz

Na Bystřicku
Městské muzeum

Stará škola, živé ryby nebo expozice věnovaná uranovým dolům, přírodopisné sbírky…to vše a mnohem víc najdete v Městském muzeu v Bystřici nad Pernštejnem.
Otevřeno ÚT–NE 8:00–11:30, 12:30–16:00
www.muzeumbystricko.cz

Bazén má bohatý rehabilitační program,
který se skládá z protiproudu, dnových
a stěnových masážních trysek a bloweru.
Příjemnou atmosféru v bazénu dotváří podvodní osvětlení, které je s oblibou využíváno
v podvečerních a večerních hodinách všemi
návštěvníky.
www.arealsportu.cz

}

Při nepříznivém počasí je možné navštívit
expozici o půdě, kde dominuje obří krtinec
a dále pivovar s kavárnou.
www.centrumeden.cz

Regionální muzeum připravuje pro návštěvníky výstavy s regionální tématikou,
na kterých se dozvíte více o celém Žďársku.
Muzeum sídlí v historické budově bývalé
tvrze, ale patří k němu i nedaleký Moučkův
dům. Tam můžete zažít atmosféru prvorepublikového obchodu, měšťanského salonu

Na Bítešsku

nebo si prohlédnout místní výrobky jako
mejdlíčko a slavnou tašku síťovku.
www.muzeumzdar.cz

Relaxační centrum
Žďárské Relaxační centrum zabaví velké
i malé. Po jízdě na tobogánu nebo plavání
v proudovém kanálu se můžete zrelaxovat
ve whirlpoolu a solné jeskyni. V létě si užijete i sluneční paprsky u venkovního bazénu
s občerstvením. 
www.bazen-zdar.cz

Expozice mincovního pokladu

Modelové království

Jedna z mála mincovních expozic v celé ČR
je umístěna v prostorách infocentra a je zajímavou ukázkou stříbrných platidel z mnoha evropských zemí z období 2. poloviny
16. století až po třicetiletou válku. Najdete
zde všech 284 stříbrných mincí, které byly
nalezeny v roce 2016 v blízkosti osady Dolní
Čepí nedaleko Nedvědice.

Ráj všech velkých i malých fanoušků vláčků,
to je Modelové království Žďár. V jednom
z největších modelových kolejišť v České
republice uvidíte Českomoravskou vrchovinu s modely staveb hradů, zámků i reálných zastávek. 
www.mkzdar.cz

Hrad Pernštejn

}

Vnitřní bazén
v Areálu sportu

Centrum Eden

Regionální muzeum

Na Nedvědicku

Ráj
Vysočiny

Gotický hrad z poloviny 13. století, který
nebyl nikdy dobyt, je jedním z nejnavštěvovanějších moravských hradů.
Tel: 566 566 101, 607 557 039
www.hrad-pernstejn.eu

Krojovaná Vysočina

Městské muzeum

Restaurace U Raušů

Stálá expozice mineralogických a geologických zajímavostí Velkobítešska. Muzeum
sídlí v památkově chráněném domě čp. 5
na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši.
Otevřeno: út–pá 8–12, 14–16 hodin
www.muzeumbites.cz

Masarykovo náměstí 13, Velká Bíteš

Restaurace Naše Bítešská
Vlkovská 482, Velká Bíteš
www.bitessko.com

Na Novoměstsku

Srdce
Vysočiny

Horácké muzeum

Horácká galerie

Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě sídlí v budově staré renesanční radnice
ze 16. století. Jeho expozice se zaměřují na
lidovou kulturu v severní části moravského
Horácka, sklářství, železářství a lyžařskou
tématiku, které je věnována největší část.
Nová stálá expozice je věnovaná významnému novoměstskému umělci Karlu Němcovi.

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
sídlí v prostorách bývalého renesančního
zámku na Vratislavově náměstí. Zaměřuje
se na dokumentaci děl nejvýznamnějších
osobností regionu v konfrontaci s českým
výtvarným uměním. Máte tedy jedinečnou
možnost shlédnout díla takových sochařů,
jako byli například Vincenc Makovský, Josef
Mařatka, Josef Václav Myslbek, Karel Pokorný, Jan Štursa a další. Instalace plastik
jsou doplněny o obrazy malířů, kteří byli
spjati s horáckým regionem. V rámci stálých
expozic je možné shlédnout část z unikátního souboru hutních sklářských artefaktů,
dokumentující produkci škrdlovické sklárny.
www.horackagalerie.cz

V letní sezóně je zpřístupněno Strašidelné
podzemí věnované pověstem z Novoměstska a dvůr s asi nejatraktivnějším exponátem – Mlejnkem z Víru. Jde o pohyblivý
figurální soubor s pracovními a žertovnými
výjevy, poháněný vodním kolem, který se
spouští každou půlhodinu.
hm.nmnm.cz

Městské lázně

Na Velkomeziříčsku
Zámek a Muzeum
Velké Meziříčí

Vyhlídková věž kostela
sv. Mikuláše

Původně románský hrad nám nabízí nejen
prohlídku historických fresek z 13. století,
ale i stylově zařízené pokoje. Seznámí nás
s historií zámku i jednotlivých majitelů.
Zároveň můžete navštívit i muzeum s výstavními sály.
www.muzeumvm.cz

Nejkrásnější pohled na město je vždy z ptačí
perspektivy. Ale než na vrchol věže vyjdete,
projdete bytem věžníka, pod zvony uvidíte
chlívek s kozou a slepicí, prohlédnete si
výstavu historických fotografií „Město Velké
Meziříčí“ a 3D model města.
www.turistikavm.cz

Most Vysočiny

Moderní sportovně relaxační komplex
městských lázní nabízí plavecký bazén
(25 m), relaxační bazén se slanou vodou
a vířivku, sauny, masáže, zážitkové koupele
a moderně vybavenou posilovnu.
tel.: 566 598 850, 727 950 663
lazne.nmnm.cz

Literární památník
Vysočiny Tasov
Seznámíte se zde s životem a dílem tasovského rodáka, spisovatele a básníka
Jakuba Demla. Prohlédnout si můžete kolorované kresby Lidmily Dohnalové-Vodičkové a spoustu fotografií známých autorů.
www.tasov-tr.cz

}
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Kalendář

vybraných akcí

Duben
9. 3. – 26. 5. 2019
SVĚT PANENEK, Výstava
zámek Velké Meziříčí, Velké Meziříčí
16. 4. 2019
PAŠIJOVÁ HRA: CO SE STALO S JEŽÍŠEM?
dětský areál na Libušíně, Žďár nad Sázavou
18. 4. 2019
VELIKONOČNÍ ŘEMESLNÝ JARMARK
Horácké muzeum, Nové Město na Moravě
18. 4. 2019
VYSOČINA FILMOVÁ – Obušku z pytle ven
Horácká galerie, Nové Město na Moravě
18.–22. 4. 2019
ZÁMECKÉ VELIKONOCE
Zámek Žďár, Žďár nad Sázavou
19.–21. 4. 2019
VELIKONOCE NA EDENU
Centrum Eden, Bystřice nad Pernštejnem
19.–22. 4. 2019
VELIKONOCE NA PERNŠTEJNĚ
Hrad Pernštejn
20. 4. 2019
SVRATECKOU HORNATINOU
výstup k rozhledně Horní les, Bystřice n. P.
23. 4. 2019
BACHOVY ESENCE, přednáška
Výstavní síň Klubu kultury, Velká Bíteš
24. 4. 2019
PUELLA TRIO
Městské kulturní středisko, Tišnov
26.–28. 4. 2019
MINERÁL TIŠNOV, tradiční burza
Sokolovna, Tišnov
27. 4. 2019
BALADY A ROMANCE, koncert
Kulturní dům, Bystřice nad Pernštejnem
27. 4. 2019
BURZA STAROŽITNOSTÍ
Centrum Eden, Bystřice nad Pernštejnem
27. 4. 2019
ZA KRÁSAMI OKOLÍ NEDVĚDICE, pochod
Sokolovna, Nedvědice
28. 4. 2019
DEN ZEMĚ
Balinské údolí, Baliny (Velké Meziříčí)
30. 4. 2019
ČARODĚJNICE
ovál Lužánky, Bystřice nad Pernštejnem
30. 4. 2019
BÍTEŠSKÝ ČARODĚJNICKÝ PODVEČER
Chata Letná, Velká Bíteš
30. 4. 2019
ČARODĚJNICE NA FAJTOVĚ KOPCI
Fajtův kopec, Velké Meziříčí
30. 4. 2019
ŽĎÁRSKÁ FILIPOJAKUBSKÁ NOC
dětský areál na Libušíně, Žďár nad Sázavou
30. 4. 2019
ČARODĚJNICE NA LEŤNÁKU
Letní kino, Tišnov

Květen
1. 5. – 31. 10. 2019
S VODOMILEM ZUBŘÍ ZEMÍ, 13. ročník
mikroregion Bystřicko
5. 5. 2019
1, 2, 3, RODINA
Kulturní dům, Bystřice nad Pernštejnem
7. 5. 2019
JAKUB SMOLÍK, koncert
Kulturní dům, Bystřice nad Pernštejnem
10. 5. 2019
DEBUSTROL, Koncert
Kulturní dům, Nové Město na Moravě
12. 5. 2019
MAJÁLES 2019
ovál Lužánky, Bystřice nad Pernštejnem
14. 5. 2019
ASTROLOGIE DEVÍTI PLANET –
PŘEDNÁŠKA PETRY TOMŠÍKOVÉ
Klub kultury, Velká Bíteš
15. 5. 2019
PROJEKTOVÝ DEN, gastronomické soutěže
Hotelová škola Světlá a SOŠŘ Velké
Meziříčí, Velké Meziříčí
18. 5. 2019
DEN HRDINŮ VŠEDNÍCH DNŮ
Centrum Eden, Bystřice nad Pernštejnem
18. 5. 2019
BYSTŘICKÁ MUZEJNÍ NOC
Muzeum + Centrum Eden + Depozit
Tatra, Bystřice nad Pernštejnem
18. 5. 2019
MEMORIÁL ZDEŇKA VAVŘÍČKA, cyklo
mikroregion Bystřicko, obec Vír
18. 5. 2019
POCHOD SRDCEM VYSOČINY
Novoměstsko
18. 5. 2019
POUŤOVÝ FLER TRH
Dům kultury, Žďár nad Sázavou

18. 5. 2019
VĚŽ OTEVŘENA
věž kostela sv. Prokopa, Žďár nad Sázavou
18.–19. 5. 2019
SVATOJÁNSKÁ POUŤ NA ZELENÉ HOŘE
kostel sv. Jana Nepomuckého, Žďár nad Sáz.
18. 5. 2019
MUZEJNÍ NOC
Podhorácké muzeum, Předklášteří
22. 5. 2019
TIŠNOVSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
Městské kulturní středisko, Tišnov
24.–26. 5. 2019
SVĚTOVÝ POHÁR HORSKÝCH KOL
Vysočina Arena, Nové Město na Moravě
25. 5. 2019
BYSTŘICKEM KOLEM VÍRSKÉ PŘEHRADY
mikroregion Bystřicko, obec Vír
25. 5. 2019
MISTROVSTVÍ ČR V ŠERMU FLERETEM
Sportovní hala, Bystřice nad Pernštejnem
25. 5. 2019
A. DVOŘÁK: MORAVSKÉ DVOJZPĚVY, koncert
zámek Velké Meziříčí, Velké Meziříčí
25. 5. 2019
MUZIKANTI DĚTEM, charitativní koncert
náměstí Velké Meziříčí, Velké Meziříčí
25.–26. 5. 2019
DNY OTEVŘENÝCH ZAHRAD
Zámek Žďár, Žďár nad Sázavou
26. 5. 2019
POHÁDKOVÝ DEN DĚTÍ
in-line ovál Lužánky, Bystřice n. P.
30. 5. – 9. 6. 2019
PŘÍRODA – ČLOVĚK, MYSLIVOST – UMĚNÍ, výstava
Klub kultury a Městské muzeum, Velká Bíteš
31. 5. 2019
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA dětí z Bystřice a okolí
amfiteátr, Bystřice nad Pernštejnem
31. 5.–2. 6. 2019
GLADIATOR RACE ŠIKLŮV MLÝN
areál Šiklův mlýn, Zvole nad Pernštejnem
31. 5. 2019
BÍTEŠSKÝ DĚTSKÝ DEN
Kulturní dům, prostranství před KD
31. 5. 2019
NOC MUZEÍ A GALERIÍ
Horácké muzeum a Horácká galerie,
Nové Město na Moravě

Červen
1. 6. 2019
ZAHÁJENÍ FOTOSOUTĚŽE ZRCADLENÍ 2019
Bystřice nad Pernštejnem
1. 6. 2019
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Rybník v Nedvědici
1. 6. 2019
FARMÁŘSKÝ TRH
Vratislavovo nám., Nové Město na Moravě
1. 6. 2019
FESTIVAL MUZEJNÍCH NOCÍ
zámek Velké Meziříčí, Velké Meziříčí
1. 6. – 31. 8. 2019
VYHLÍDKOVÁ VĚŽ KOSTELA SV. MIKULÁŠE
náměstí Velké Meziříčí, Velké Meziříčí
2. 6. 2019
DĚTSKÝ DEN
u fotbalového hřiště, Nedvědice
4. 6. 2019
CONCENTUS MORAVIAE
Markéta Cukrová, Barbara Maria Willi
oválný sál, Zámek Žďár nad Sázavou
6. 6. 2019
CONCENTUS MORAVIAE
Kulturní dům, Bystřice nad Pernštejnem
6.–14. 6. 2019
EVROPSKÝ FESTIVAL FILOZOFIE
Jupiter club Velké Meziříčí, Velké Meziříčí
7. 6. – 15. 7. 2019
A LÉTA BĚŽÍ VÁŽENÍ, výstava
zámek Velké Meziříčí, Velké Meziříčí
8. 6. 2019
BÍTEŠSKÝ BEERFEST
Cihelna, areál kynologického klubu Velká Bíteš
8. – 9. 6. 2019
VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD
Chaloupky Baliny, Balinské údolí
8. 6. 2019
DEN ŽĎÁRU
nám. Republiky, Farská humna, Žďár n. S.
8.–9. 6. 2019
NOŽE NA VYSOČINĚ
sál Active-SVČ, Žďár nad Sázavou
9. 6. 2019
XTRAIL VYSOČINA
Pilská nádrž, Žďár nad Sázavou
13. 6. 2019
CONCENTUS MORAVIAE
NAVARRA STRING QUARTET
kostel sv. Prokopa, Žďár nad Sázavou
14.–15. 6. 2019
SLAVNOSTI NOVA CIVITAS
Vratislavovo nám., Nové Město na Moravě

15. 6. 2019
KOLEM DOUBRAVNÍKU pěšky i s kolem
Doubravník
15. 6. 2019
FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
Dům kultury, Žďár nad Sázavou
20. 6.–8. 9. 2019
VÝSTAVA LIDOVÝCH HRAČEK
Horácké muzeum, Nové Město na Moravě
21.–23. 6. 2019
TRUCK ARÉNA ŠIKLAND 2019
areál Šiklův mlýn, Zvole nad Pernštejnem
22. 6. – 23. 6. 2019
BÍTEŠSKÁ POUŤ
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
22. 6. 2019
FESTIVAL ČESKÉHO KMÍNU
náměstí Velké Meziříčí, Velké Meziříčí
23. 6. 2019
MLADÉ BÍTEŠSKO – přehled místních
dětských folklorních skupin
před kulturním domem, Velká Bíteš
23. 6. 2019
DEN HUDBY A LETNÍ TRHOVÁ SLAVNOST
Tišnov
23. 6. – 26. 8. 2019
VELKOMEZIŘÍČSKÉ KULTURNÍ LÉTO
náměstí Velké Meziříčí
29. 6. 2019
ZAHÁJENÍ SEZONY A MOTOSRAZ 2019
areál Šiklův mlýn, Zvole nad Pernštejnem
29. 6. 2019
BYSTŘICKÉ LÉTO – PELÍŠEK FEST
in-line ovál Lužánky, Bystřice n. P.
30. 6. 2019
ŽĎÁRSKÝ CLASSIC TRIATLON
Pilská nádrž Žďár nad Sázavou

Červenec
1.–4. 7. 2019
NOVOMĚSTSKÉ SLUNOHRANÍ
Horácká galerie, Nové Město na Moravě
4.–7. 7. 2019
SLAVNOSTI PERNŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ
Nedvědice, hrad Pernštejn
5. 7. 2019
VÍTOCHOVSKÁ POUŤ
kostel sv. Michaela, Vítochov
6. 7. 2019
DIVADLO NA EDENU
Centrum Eden, Bystřice nad Pernštejnem
6. 7. 2019
LÉTOHRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY
areál Šiklův mlýn, Zvole nad Pernštejnem
6. 7. 2019
VĚŽ OTEVŘENA
věž kostela sv. Prokopa, Žďár nad Sázavou
11.–13. 7. 2019
FAJTFEST
Fajtův kopec, Velké Meziříčí
12.–13. 7. 2019
BLUE STYLE PRIMA FEST
areál Šiklův mlýn, Zvole nad Pernštejnem
12.–14. 7. 2019
FESTIVAL KORESPONDANCE
Zámek Žďár, Žďár nad Sázavou
13. 7. 2019
DIVADLO NA EDENU
Centrum Eden, Bystřice nad Pernštejnem
13. 7. 2019
FARMÁŘSKÝ TRH
Vratislavovo nám., Nové Město na Moravě
17.–20. 7. 2019
LETNÍ KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
20. 7. 2019
DIVADLO NA EDENU
Centrum Eden, Bystřice nad Pernštejnem
20. 7. 2019
VELKÝ DEN KONÍ
areál Šiklův mlýn, Zvole nad Pernštejnem
20.–21. 7. 2019
XV. FESTIVAL HIST. ŠERMU, HUDBY A TANCE
hrad Zubštejn, Bystřice nad Pernštejnem
20. 7. 2019
OSLAVY 140. VÝROČÍ SDH NMNM
Vratislavovo nám., Nové Město na Moravě
21. 7. – 15. 9. 2019
700 LET ŘÁDU RYTÍŘŮ KRISTOVÝCH, výstava
zámek Velké Meziříčí, Velké Meziříčí
26. 7. 2019
VÁZA FEST, HUDEBNÍ FESTIVAL
koupaliště, Nové Město na Moravě
26.–27. 7. 2019
FESTIVAL VÍRSKÉ VANUTÍ, XIII. ročník
divadelní přehlídky
prostranství u KD Vír, obec Vír
26.–28. 7. 2019
JAKUBSKÁ POUŤ, historický jarmark
okolí hradu Dalečín, Obec Dalečín
26.–27. 7. 2019
FESTIVAL POD ZELENOU HOROU
I. nádvoří Zámku Žďár, Žďár nad Sázavou
27. 7. 2019
27. ROČNÍK BYSTŘICKÉHO STREETBALU
stadion, Bystřice nad Pernštejnem

27. 7. 2019
AMERICKÝ DEN & SRAZ US AUT
areál Šiklův mlýn, Zvole nad Pernštejnem
27. 7. 2019
DIVADLO NA EDENU
Centrum Eden, Bystřice nad Pernštejnem
27. 7. 2019
FARMÁŘSKÝ TRH
Vratislavovo nám., Nové Město na Moravě

Srpen
3. 8. 2019
VELKÁ OHŇOVÁ SHOW 2019
areál Šiklův mlýn, Zvole nad Pernštejnem
9.–10. 8. 2019
HORÁCKÝ DŽBÁNEK
I. nádvoří Zámku Žďár, Žďár nad Sázavou
10. 8. 2019
XIV. ROČNÍK MEMORIÁLU FRANTIŠKA
PROSECKÉHO SEN.
Masarykovo nám., Bystřice nad Pernštejnem
10. 8. 2019
FARMÁŘSKÝ TRH
Vratislavovo nám., Nové Město na Moravě
10. 8. 2019
NA KOLE DĚTEM ŽĎÁRSKÝMI VRCHY
Pilská nádrž, Žďár nad Sázavou
11. 8. 2019
VAVŘINECKÁ POUŤ
Masarykovo nám., Bystřice nad Pernštejnem
11.–17. 8. 2019
START FILM FEST, 4. ROČNÍK
amfiteátr, Bystřice nad Pernštejnem
17. 8. 2019
WŮDŠTOK
amfiteátr, Bystřice nad Pernštejnem
18. 8. 2019
POUŤ NA KOSTELÍČKU
ul. Malá, Nové Město na Moravě
20.–23. 8. 2019
LETNÍ KINO
prostor za Domem kultury, Žďár nad Sázavou
22. 8. – 15. 9. 2019
SLAVNOSTI JEŘABIN
kulturní prostory ve městě, Žďár nad Sázavou
24. 8. 2019
DOŽÍNKY
Centrum Eden, Bystřice nad Pernštejnem
24. 8. 2019
MALÝ SVRATECKÝ MARATON
okolí přehrady Vír, Jiskra Vír
24. 8. 2019
VÍRSKÝ CHILLI DRAK
KD Vír, Obec Vír
24. 8. 2019
HOPÁDAL – ZÁVODY HORSKÝ KOL
hřiště Na Bahnech, Obec Dalečín
24. 8. 2019
RODINNÝ DEN S HARIBO
areál Šiklův mlýn, Zvole nad Pernštejnem
24. 8. 2019
DRAČÍ LODĚ VYSOČINA
Pilská nádrž, Žďár nad Sázavou
24. 8. 2019
FOLK METAL FEST 7
velký sál MěKS, Tišnov
25. 8. 2019
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
S PAVLEM HELANEM
Prostranství před KD, Velká Bíteš
30. 8. 2019
PILMAN TRIATLON
Pilská nádrž, Žďár nad Sázavou
31. 8. 2019
TO NEJLEPŠÍ NAKONEC – ZLATÝ ŠIKLÁK 2019
areál Šiklův mlýn, Zvole nad Pernštejnem
31. 8. 2019
DEN S HASIČI
Areál u rybníka, Nedvědice
31. 8. 2019
SLAVNOSTI MEDU ANEB SLADKÉ
ZAKONČENÍ LÉTA
Vratislavovo nám., Nové Město na Moravě
31. 8. 2019
VĚŽ OTEVŘENA
věž kostela sv. Prokopa, Žďár nad Sázavou

Září
4.–11. 9. 2019
TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY 2019
Velká Bíteš
6.–7. 9. 2019
25 LET V UNESCO
Zámek Žďár, kostel na Zelené hoře, Žďár
nad Sázavou
7. 9. 2019
SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU, folklórní festival
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
7.–8. 9. 2019
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK
Horácké muzeum, Nové Město na Moravě
7.–8. 9. 2019
HISTORICKÉ SLAVNOSTI
zámek Velké Meziříčí, Velké Meziříčí

10. 9. 2019
DEN ZDRAVÍ
náměstí Velké Meziříčí, Velké Meziříčí
12. 9. – 1. 12. 2019
VÝSTAVA ŠITÉ/ŽITÉ VÝŠIVKY
Horácké muzeum, Nové Město na Moravě
12. 9. 2019
DEN ZÁCHRANÁŘŮ
náměstí Velké Meziříčí, Velké Meziříčí
13.–15. 9. 2019
PODZIMNÍ VÝSTAVA
historický dům čp. 32, Nedvědice
14. 9. 2019
FARMÁŘSKÝ TRH
Vratislavovo nám., Nové Město na Moravě
14. 9. 2019
MEMORIÁL J. DŘÍNKA A K. HEROLDA
ovál u zimního stadionu na Bouchalkách,
Žďár nad Sázavou
20.–22. 9. 2019
NEDVĚDICKÁ ZAHRÁDKA, VÝSTAVA
Sokolovna, Nedvědice
21. 9. 2019
TURISTICKÝ POCHOD JITŘENKA
Bystřicko a okolí, Bystřice nad Pernštejnem
21.–29. 9. 2019
PODZIM NA PERNŠTEJNĚ, VÝSTAVA
Hrad Pernštejn
21. 9. 2019
FARAÓNSKÝ BĚH DO SCHODŮ NA
ZELENOU HORU
kostel na Zelené hoře, Žďár nad Sázavou
21. 9. 2019
NOC SOKOLOVEN
Sokolovna, Tišnov
23. 9. 2019
ŽĎÁRSKÉ INTERFERENCE
– Troy Redfern & The BladderStones
Rebel klub Na Farských, Žďár nad Sázavou
27. 9. 2019
FUNNY FEST
Kulturní dům, Bystřice nad Pernštejnem
27. 9. 2019
KONCERT FESTIVALU OPERA MLADÝCH
Městské divadlo, Žďár nad Sázavou
28.–29. 9. 2019
SLAVNOSTI BRAMBOR
Centrum Eden, Bystřice nad Pernštejnem
28. 9. 2019
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
Vratislavovo nám., Nové Město na Moravě
28. 9. 2019
DEN VENKOVA
Zámek Žďár, Žďár nad Sázavou
28. 9. 2019
SVATOVÁCLAVSKÉ HODY
nám. Míru, Tišnov

Říjen
5. 10. 2019
BURZA STAROŽITNOSTÍ
Centrum Eden, Bystřice nad Pernštejnem
12. 10. 2019
PODIUM NMNM: STRATOS QUARTETT
Horácká galerie, Nové Město na Moravě
12.–13. 10. 2019
TRADIČNÍ BYSTŘICKÉ HODY
Masarykovo nám., Bystřice nad Pernštejnem
12. 10. 2019
ŽĎÁRSKÉ INTERFERENCE – Emma Larsson Q
konvent v Zámku Žďár, Žďár nad Sázavou
12. 10. 2019
TIŠNOVSKÁ 50
Tišnov
16. 10. 2019
42. GASTRODEN – soutěže a ukázky
prací žáků školy
Hotelová škola Světlá a SOŠŘ Velké
Meziříčí, Velké Meziříčí
18.–19. 10. 2019
SLAVNOSTI MEDU A VÍNA
Vratislavovo nám., KD, Nové Město na Moravě
22. 10. 2019
KAMELOT, koncert
Kulturní dům, Bystřice nad Pernštejnem
24. 10. 2019
KŘEHKOST TRADICE, vernisáž
Muzeum města Tišnov, Tišnov
26. 10. 2019
ROH HOJNOSTI
Centrum Eden, Bystřice nad Pernštejnem
26. 10. 2019
DEN DÝNÍ
Zámek Žďár, Žďár nad Sázavou
1.–3. 11. 2019
MINERÁL TIŠNOV, tradiční burza
Sokolovna, Tišnov
Bítešsko
Bystřicko
Nedvědicko
Novoměstsko
Tišnovsko
Velkomeziříčsko
Žďársko

Liberec
Ústí
nad Labem

Praha

Karlovy
Vary

Hradec
Králové

Pardubice
Ostrava

Olomouc

Plzeň

Jihlava
České
Budějovice

Zlín
Brno
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