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Jedinečná čistá příroda, obdivuhodné
památky, stovky kilometrů cyklistických
a turistických tras, spousta zábavy i pohodlné ubytování. To všechno a mnohem
víc nabízí léto strávené na Vysočině.

Vážení čtenáři
a fandové
Vysočiny

O

citli jsme se v době, která nás
nutí změnit zaběhlé zvyky,
přehodnotit to, co dosud platilo, a čelit novým výzvám. Je
jasné, že ekonomický propad
uplynulých měsíců se dotkne každého
z nás, ale i přesto si myslím, že všechno,
co jsme prožili, mělo také nějaká pozitiva.
Konečně jsme našli čas poznat nádhernou přírodu Vysočiny, objevovat skrytá
zákoutí, pátrat po méně známých historických památkách. Vždyť Vysočina, to
nejsou jen skvosty zapsané na seznamu
UNESCO, ale i řada zajímavých zámků
a zámečků, hradů a jejich zřícenin, rozmanitého přírodního bohatství. Věděli
jste, že v našem kraji máme step, vodopád, kaňon, úzkokolejnou trať nebo
pomyslné mravenčí město a že tu leží
srdce České republiky...? S malou nadsázkou lze říct, že mnoho světových unikátů
má v Kraji Vysočina své zmenšené kopie.
A je tu další obor, jímž se Kraj Vysočina
může pyšnit a který má v našem regionu
dlouhou tradici a propojuje v sobě jak

řemeslnou zručnost, tak cit pro umění –
je to SKLÁŘSTVÍ. Užijte si tedy rok 2020
jako Rok skla a seznamte se s prací mistrů sklářů a brusičů, talentovaných umělců i studentů našich uměleckých škol.
Na své si přijdou také děti, pro něž jsme
připravili turistickou hru Vysočinou za
skleněnkou, která je provede po nejzajímavějších sklářských místech.
Říká se, že všechno zlé je pro něco
dobré, a já s tím souhlasím. Využijme
proto jedinečnou příležitost poznat Vysočinu zblízka. Jaký způsob zvolíte, už je
jen na vás. Můžete vyšlápnout s batohem
po některé ze značených turistických
tras, sednout na kolo a užít si kopcovitou
krajinu, nebo vyrazit autem do některého z měst za historickými památkami.
Určitě nebudete litovat, protože DOVOLENÁ DOMA, TO JE DOVOLENÁ NA
VYSOČINĚ!
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
vysocinakraj
www.kr-vysocina.cz

Velkým bohatstvím regionu je sklářství.
Vysočina sklářská zve návštěvníky a turisty k rozžhaveným pecím velkých skláren
i malých hutí, k ochutnávkám historie
i současnosti sklářského řemesla. Turistická hra Vysočinou za skleněnkou provede
děti po sklářských místech.

Patříte-li k milovníkům piva a dobré
gastronomie, vydejte se po vysočinských
pivovarech. Nasbíráte nejen nevšední
zážitky, ale dozvíte se mnohé z historie
tradičního řemesla.

Na Vysočině je taky spousta jezdeckých
stanic, i s ubytováním. Ochlazení v horkém létě nabízí třeba Vodní ráj Jihlava,
už 20 let největší akvapark v kraji. V krajském městě si přijdou na své milovníci
sushi, v Cityparku se otevře první restaurace running sushi na Vysočině.

Pojďte s námi k rozžhaveným
pecím sklářských hutí

V

ysočina sklářská zve návštěvníky a turisty k rozžhaveným
pecím
velkých
skláren
i malých hutí, k ochutnávkám
historie i současnosti sklářského řemesla. Nabízí výstavy, živé ukázky
skláření, dětskou hru Vysočinou za skleněnkou, výtvarné dílny a jarmarky.
Sklářství je bohatstvím Vysočiny. Dílo
zdejších mistrů sklářů putuje do celého
světa. Vždyť také vyrábějí vše, od skleniček a užitkového skla přes tavené plastiky, vitráže, mozaiky, vánoční ozdoby až
po šperky z Tiffany vitráží nebo vinutých
a foukaných perel.
Už jste někdy byli přímo ve sklářské huti? Cítili jste žár z rozpálené pece
a pozorovali skláře v rozhalené košili,
kterak noří píšťalu do pánve, nabírá roz-

tavenou sklovinu, fouká a točí píšťalou
a pod jeho šikovnýma rukama pomalu
roste křehká křišťálová krása? Je to
dechberoucí zážitek!

VYSOČINOU ZA SKLENĚNKOU
Turistická hra Vysočinou za skleněnkou
provede děti po sklářských místech. Nabízí zážitky i nové poznatky.
Tištěného průvodce hrou si vyzvedněte ve vybraných informačních centrech,
herních a sklářských místech a vydejte se
po stopách sklářské historie do zámku,
hradu, muzea či galerie. Projděte se v krajině sklářů po naučné stezce nebo
navštivte opravdovou huť, ve které se
sklo stále vyrábí. Průvodce vám nejen
poradí, kde vás čekají zajímavé zážitky,
ale rovněž vám prozradí, z čeho a jak se

sklo vyrábí, jaké nástroje jsou k výrobě
zapotřebí a jakými technikami se sklo
zkrášluje.
Navštivte sedm herních míst, kde získáte nápovědy k otázkám z průvodce, razítko do herního kuponu a skleněnku.
V posledním navštíveném herním místě
si vyzvedněte skleněnou odměnu. Posbíráte-li všech sedm razítek, můžete soutěžit o deset deskových her Vysočina.
HERNÍ MÍSTA
Huť Jakub Tasice 1, Tasice-Bělá, 584 01
Ledeč nad Sázavou
Hrad Ledeč nad Sázavou Husovo nám.
7, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Zámek Světlá nad Sázavou Zámecká 1,
582 91 Světlá nad Sázavou
Sklárna Svoboda Karlov 31, 591 01 Žďár
nad Sázavou
Sklářská huť U Hrocha Škrdlovice 272,
591 01 Žďár nad Sázavou
Horácké muzeum Vratislavovo nám.
114, 592 31 Nové Město na Moravě
Milovská naučná stezka obec Křižánky
(razítko získáte v obecní kavárně, Moravské Křižánky 116, 592 02 Křižánky)

AKCE VYSOČINY
SKLÁŘSKÉ
Živá ruční výroba skla v Huti Jakub
4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8., Tasice
Den otevřených dveří ve výrobně
vánočních ozdob
22. 8., 8.00–14.00, Horní Bradlo
Návštěvník projde celou výrobu, foukání, malování, stříbření, smáčení, dekorování ozdob.
Sklářská pouť na hradě v Ledči nad
Sázavou
12. 9., Ledeč nad Sázavou
Tradiční staročeská pouť, tentokrát tematicky věnovaná sklářům. Ukázky sklářského řemesla, sklářská pec, bohatý doprovodný program ke stálé expozici Sklářství na Vysočině.
Dny otevřených ateliérů
3.–4. 10., Vysočina
Slavnost výtvarného umění a tradičních
řemesel po celé Vysočině. Návštěvy ateliérů s možností vyzkoušet si výtvarné
techniky a postupy.
Kalendář všech akcí Vysočiny sklářské:
www.vysocina.eu

Ochutnejte lákavě
orosenou Vysočinu

K

de se pivo vaří, tam se dobře
daří, to všichni dobře znají
z lidové písničky. V Čechách
se vaří pivo už víc než tisíc let
a Vysočina není výjimkou.
Patříte-li k patriotům, milovníkům
piva a celkově dobré gastronomie, neboť
dobré pivo a dobré jídlo k sobě neodmyslitelně patří, vydejte se s námi po vysočinských pivovarech. Nasbíráte nejen
nevšední gastronomické zážitky, ale
dozvíte se mnohé z historie tradičního
řemesla. Třeba v Muzeu rakousko-uherského pivovarnictví v Dalešicích. Velkým
a nadmíru příjemným bonusem při putování
Pivovarskou
stezkou Vysočiny
pak je poznání těch nejkrásnějších míst
našeho
čistého
kraje.
Teď
už stačí
jenom

dobře si to všechno naplánovat. Můžete
přitom využít našich tipů na zajímavé
výlety po okolí pivovarů. Dobré občerstvení je zaručeno.
Pivovarská stezka Vysočiny se rozrostla
na šestnáct pivovarů:
1. Pivovar Jihlava
2. Rodinný pivovar Bernard
3. Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod
4. Rodinný minipivovar Pacov
5. Akciový pivovar Dalešice
6. Pivovar Jelínkova vila Velké Meziříčí
7. Balónový hotel a pivovar Radešín
8. Pivovar Kozlíček Horní Dubenky
9. Želivský klášterní pivovar
10. Podklášterní pivovar Třebíč
11. Račínský minipivovar Richard
12. Pivovar Kamenice
13. Pivovar Trojan Telč
14. Panský pivovar Telč
15. Horácký pivovar Jihlava
16. Měšťanský pivovar Polná

Pravidla Pivovarské stezky
Pivovarskou stezkou Vysočiny se může
vydat každý návštěvník kraje, kterému je

více než osmnáct let. Během roku navštíví pivovar, dá si pivo, sbírá razítka, závěrem získá upomínkový půllitr s logem
Pivovarské stezky Vysočiny a koncem
roku se pak může zúčastnit slosování
o další ceny. Herní karta Pivovarské stezky Vysočiny je k dispozici ve všech TIC
Kraje Vysočina a v zúčastněných pivovarech.
Tipy na výlety s pivem a ubytováním
www.vysocina.eu

Na koňském
hřbetu hodíte
starosti za hlavu

N

ejkrásnější pohled na svět je
z koňského hřbetu. Souhlasíte? Nebo jste to ještě nezkusili? Tak neváhejte, vždyť všechno je jednou poprvé. Kůň je
obdivuhodné inteligentní zvíře a přímý
kontakt s ním vám přinese nezapomenutelný zážitek. Na Vysočině je spousta jezdeckých stanic i s ubytováním, kde můžete získat základní jezdecký výcvik. Zkušení koňáci si mohou koně půjčit a využít
třeba i zdejší jezdecké stezky. A věřte, až
vyrazíte na vyjížďku malebnou krajinou
Vysočiny, všechny starosti hodíte za
hlavu a bude vám fajn.

JIHLAVSKO
Q RANCH u pramene Dyje
Ranč v Bezděkově nabízí dovolenou
v koňském sedle i bez něj. Ubytování je
v apartmánech hotelového typu, v penzionu nebo jen v běžné turistické třídě,
vybere si každý. Majitelé ranče nabízejí
vyjížďky na koni pro úplné začátečníky
i pokročilé jezdce, výcvik na jízdárně,
vícedenní pobyty zaměřené na westernové ježdění, ale také pořádání firemních a společenských akcí. Ustájí vám tu
i vlastního koně. Pro zpestření programu
je v areálu možnost rybolovu, grilování,
wellness (vířivka, sauny, masérské služby, solná jeskyně) či ochutnávky vín
v kombinaci s nakládanými sýry. Děti se
zabaví třeba dováděním v zorbingových
koulích.
Tipy na výlety:
Roštejn – šestihodinový výlet na koni pro
zkušené jezdce
Třešť (8 km)
Telč (11 km)
Kontakt:
Q RANCH u pramene Dyje
Pavlov-Bezděkov
589 01
Karla Mendlová
739 030 607
E-mail:kajaqranch@seznam.cz (objednávka vyjížďky, ubytování a přihlášky na
akce)
www.qranch.cz
Hospodářský dvůr Bohuslavice
Jezdecké centrum najdete i v Bohuslavicích u Telče. K dispozici je ubytování
v penzionu, restaurace, sportovní i turistická stáj, hipoterapie. Můžete jezdit na

koni, oslu či poníkovi nebo vyzkoušet
jízdu s bryčkou. Děti nadchne malá zoo
s hospodářskými zvířaty, jako jsou koně,
kozy, drůbež, ovce, osli, ale i jelen, lamy,
pávi, exotické ptactvo a jiné drobné zvířectvo. Můžete zde strávit dovolenou,
uspořádat firemní akci či školu v přírodě.
Pobyt si můžete zpestřit rybařením,
návštěvou pálenice, venkovní posilovny,
pro děti je k dispozici hřiště s originálními atrakcemi.
Tipy na výlety:
Nová Říše (2 km) – klášter, novoříšská
keramika s možností malování
Telč (12 km) – rozhledna Oslednice s výhledem na město památek UNESCO, Velkopařezitý rybník, kemp Řásná
Kontakt:
Hospodářský dvůr, s. r. o.
Bohuslavice 10
Telč
588 56
+420 724 13 88 75
info@hospodarskydvur.cz
www.hospodarskydvur.cz
PELHŘIMOVSKO
Resort Svatá Kateřina
Léčivý pramen sv. Kateřiny u Počátek,
jehož vodou se dle Hájkovy kroniky léčila
už vojska Jana Žižky, čistý vzduch, pozitivní energie, právě v takovém místě
vznikly lázně a nyní se zde nachází
Resort Svatá Kateřina. Nabízí ubytování,
zdravé jídlo, wellness, ajurvédskou terapii, kamenný kruh a v neposlední řadě
i turistickou stáj. Zájemci o jízdy na
koni mohou začít základním výcvikem
a pokračovat několikahodinovými výlety
do lesů a luk v okolí. Nechybí ani nabídka
vyjížďky s kočárem taženým koňmi.
Mimo aktivit s koňmi si lze zahrát golf,
zacvičit jógu, užít si další sporty.
Tipy na výlety:
Kamenný kruh druidů (novodobá replika
megalitické stavby, místo pro intenzivní
relaxaci)
Naučná stezka K pramenům Počátek
a okolí (pramen sv. Kateřiny, pramen
řeky Jihlavy, pramen sv. Markéty, pramen sv. Vojtěcha)
Kontakt:
Resort Svatá Kateřina
Svatá Kateřina 327
Počátky
394 64

+420 565 456 666, +420 720 076 927
info@katerinaresort.cz
www.katerinaresort.cz
Farma Hrnčíř
Jezdecká stanice v Proseči pod Křemešníkem je vhodným místem k dovolené jak
pro aktivní jezdce, tak pro začátečníky.
Ti mohou před vyjížďkami do přírody nejprve absolvovat výcvik. Ubytování na
farmě je v útulném apartmánu v selském
stylu.
Tipy na výlety:
Křemešník – poutní místo, obří maketa
středověkého hradu Větrný zámek, studánky Stříbrná, Zlatá, U Dubu, periodický pramen, Sluneční paseka, naučná
stezka, křížová cesta, lanové centrum,
hotel s restaurací, rozhledna Pípalka
Pelhřimov – Muzem rekordů a kuriozit,
Muzeum strašidel, vyhlídková věž, Muzeum Vysočiny – zámek pánů z Říčan
Kontakt:
Farma Hrnčíř
Proseč pod Křemešníkem 4
Pelhřimov
393 01
+420 728 945 686, +420 723 385 307
farma.hrncir@seznam.cz
www.farmahrncir.cz

ŽĎÁRSKO
Statek Blatiny
Přímo rodinné péče se dostane hostům
statku v Blatinách u Sněžného u Nového
Města na Moravě. Světnice U Paňmámy
totiž nabízí poctivou českou kuchyni, již
ocenil i Lukáš Hejlík ve své Gastromapě.
Vyjížďky na koních nádhernou krajinou
Žďárských vrchů ocení jak začátečníci,
kteří mohou využít nabídky výcviku, tak
zkušení jezdci. Někoho zláká i vyjížďka
v kočáře. Děti si mohou užít program
s koněm, při němž si vyzkoušejí kartáčování a samozřejmě se i svezou v sedle.
Kontakt:
Blatiny 16
Sněžné u Nového Města na Moravě
592 03
+420 601 365 744
info@statek-blatiny.cz
www.statek-blatiny.cz
Jezdecký klub Blatiny
Služby z oblasti agroturistiky a hipoterapie nabízí i jezdecký klub v Blatinách –
od vyjížděk do přírody přes výcvik až po
jízdu v kočáře. Svého koně si tam můžete
ustájit.
Tipy na výlety:
Nové Město na Moravě (17 km) – Vysoči-

na arena, singletracky, Horácké muzeum
s expozicí Strašidelné podzemí
Jimramov (6 km) – zřícenina hradu Štarkov, vrchol Prosička
Pohádková vesnička Podlesíčko, Podlesí
u Sněžného
Vesnická památková rezervace Krátká
Jezdecká stanice Opajda
Historicky laděný penzion se středověkou krčmou nabízí ubytování v prostředí
venkovského statku v Horní Rožínce,
možnost projížďky na koni i ustájení
vlastního koně. Příznivci agroturistiky
ocení úzký kontakt s množstvím domácích zvířat chovaných na statku.
Tipy na výlety:
Bystřice nad Pernštejnem (8 km) – Centrum EDEN s farmou a jízdárnou, ekopavilonem, pivovarem i horáckou vesnicí,
park miniatur
Dolní Rožínka – Draxmoor
Zvole – Šiklův mlýn, westernové městečko
Kontakt:
Penzion Opajda
Horní Rožínka 4
Dolní Rožínka
592 51
+420 739 034 453

vetesnik.l@seznam.cz
www.opajda.cz
HAVLÍČKOBRODSKO
Džekův ranč
Dovolenou v tiché pohodě rodinného
penzionu na pomezí Žďárských vrchů
a Železných hor nabízí ranč s restaurací,
minipivovarem, jízdárnou i vlastní oborou s ovcemi, berany, slepicemi, daňky,
oslem i čínským prasetem. Zkušení
instruktoři jízdy na koni se věnují začátečníkům. Zdatnější jezdci si užijí vyjížďky po malebném okolí, v sedle i v kočáře.
Tipy na výlety:
Krucemburk – pamětní síň a hrob malíře
Jana Zrzavého
Vojnův Městec – Království loutek
Chráněná alej Staré Ransko
Naučné stezky Sobíňov, Údolí řeky
Doubravy
Chotěboř – Čertův stolek, skalní vyhlídka
v údolí řeky Doubravy
Kontakt:
Žďárská ulice 22
Ždírec nad Doubravou
582 63
+420 561 110 747
dzekuvranc@dzekuvranc.cz
www.dzekuvranc.cz

INZERCE

Slunce, voda, zábava.
Jihlava má Vodní ráj

P

otřebujete zažít pořádné osvěžení těla i mysli? Pokud se zrovna
nacházíte na Vysočině nebo cestujete po D1, namiřte si to do
Vodního ráje Jihlava.
Tento sportovně-relaxační areál je otevřený celoročně. Kromě několika bazénů
a vodních atrakcí nabízí i sportovní
a wellness služby. Vodní ráj je svou kapacitou 2 400 míst ve venkovní a 240 míst
v kryté části areálu už 20 let největším
akvaparkem na Vysočině. Každý rok projde jeho branami v průměru 180 tisíc
návštěvníků.
Areál Vodního ráje má dvě hlavní části.
Krytá část je otevřená po celý rok a najdete v ní spoustu zábavních prvků. Tím
základním je velký rekreační bazén o rozloze 330 metrů čtverečních. V něm si
můžete vyzkoušet řadu atrakcí, například podvodní vzduchovače, chrliče,
vodní clonu, vodopády, podvodní osvětlení nebo oblíbenou divokou řeku, ve
které vás unáší proud vody stále dokola.
Stěnové masážní trysky a perličková
lůžka vás dokonale zrelaxují. Z hlavního
bazénu je to jenom pár kroků do venkovního vyhřívaného bazénu, v němž můžete relaxovat, i když venku třeba mrzne.
Asi největším lákadlem je krytý tobogan
o délce 108 metrů. Nejmenší děti se mohou vydovádět v dětském brouzdališti
hned vedle velkého bazénu. Součástí krytého areálu Vodního ráje je také sauna,

parní lázeň a solárium. Milovníci masáží
si zde mohou vybrat hned z několika
druhů.
V letním venkovním areálu najdete
čtyři bazény s ohřívanou vodou – velký
rekreační bazén s několika vodními atrak-

BEACHVOLEJBALOVÉ LÉTO
VE VODNÍM RÁJI
27.–28. června
Water paradise cup
13.–17. července
Sportovní příměstský tábor
17.–19. července
Český pohár žen
16. srpna
Open Mix Sunday Cup
5. září
Turnaj losovaných mixů

cemi, 25 metrů dlouhý plavecký bazén
s pěti drahami, zábavní dětský bazén
s vodním hradem a samozřejmě brouzdaliště pro koupání nejmenších dětí. Součástí venkovního areálu akvaparku je
9 000 metrů čtverečních travnaté plochy
ke slunění a odpočinku. A pokud se vám
zrovna nechce do vody, můžete být
s dětmi v dětském koutku, zkusit si zacvičit na fitness prvcích nebo si dát něco
dobrého z nabídky občerstvení. V neposlední řadě je dobré zmínit, že ve venkovní části akvaparku je zajištěn bezbariérový přístup.
Vodní ráj Jihlava je zkrátka dobrá
volba pro všechny příznivce rekreačního
plavání, opalování u vody a rodinné zábavy. Provozovatelem Vodního ráje jsou
Služby města Jihlavy.

Navštivte pohádkovou Telč

P

řijeďte do jednoho z nejkrásnějších měst České
republiky, do pohádkové
Telče na Vysočině. Využijte příjemné ubytování
v místních penzionech a hotelích
a občerstvěte se v restauracích či na předzahrádkách místních podnikatelů a nechte se unést krásou renesance náměstí
Zachariáše z Hradce lemovaného honosnými měšťanskými domy s podloubími
a bohatě zdobenými štíty.
Současné město nabízí návštěvníkům
živé setkání se všemi stavebními slohy

minulého tisíciletí. Centrum města
se zámkem tvoří jedinečný historicky architektonický komplex, který
je od roku 1992 zapsán na seznamu
světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO.
Jestliže je Telč známá díky své kráse,
zachovalosti náměstí a zámku, zasluhuje
její okolí nemenší pozornost. Navštivte
Státní zámek Telč, Telčské podzemí,
vyhlídkové věže a rozhlednu… Využijte
vycházkové trasy do okolí, cyklotrasy
i novinky letošního roku – zážitkový
Ranč, singletrailové terénní stezky pro
horská kola i jízdu na paddleboardech po
telčských rybnících. Nezapomeňte navštívit Muzeum techniky a centrum volnočasových aktivit Panský dvůr.
Více na www.telc.eu
POZVÁNÍ NA VYBRANÉ AKCE
4.–14. 7.
Francouzsko-česká hudební akademie
Mistrovské kurzy pro mladé hudebníky
propojující českou a francouzskou kulturu, koncerty
www.akademietelc.cz

10.–12. 7.
Mezi dvěma branami
Retro závod automobilů vyrobených do
roku 1939
www.mezi2branami.cz
24. 7. – 9. 8.
Prázdniny v Telči
Festival - koncerty, divadla, výstavy, nocturna, pohádky
www.prazdninyvtelci.cz
25.–26. 7., 1.–2. 8., 8.–9. 8.
Parní léto
Jízdy parního vlaku s doprovodným programem
2. 8.
Běh městem šťastných lásek
Benefiční sportovní happening na podporu domácího hospice Sdílení
www.sdileni-telc.cz
www.behyprohospice.cz
15. 8.
Zatrestband na náměstí
Petr Píša a jeho kapela hrají všem
21.–23. 8.
Balony nad Telčí
Létání horkovzdušných balonů
www.telc.balon.cz

V centru Jihlavy přibude
nová japonská restaurace
O

d konce června si v centru Jihlavy
přijdou na své milovníci sushi.
V nákupním centru Citypark se
otevírá první restaurace running sushi na
Vysočině. Fungovat bude na principu „all
you can eat“ – tedy sněz, co můžeš.
Maki, nigiri, sašimi – zní vám to jako přezdívky spolužáků ze základní školy? Pod
názvy se však skrývají různé druhy tradičního japonského jídla sushi. Rolky z rýže,
mořských řas a zeleniny či čerstvých ryb si
již v některých městech na Vysočině můžete v restauracích běžně objednat. Do jihlavského Cityparku však míří horká novinka:
running sushi, kdy si zákazníci mohou

vybírat z připravených sushi na běžícím
pásu přímo u stolů pro hosty. Její slavnostní otevření je v plánu na konci června.
Kromě vnitřních prostor restaurace, která
se bude nacházet směrem k ulici U Dlouhé
stěny, zde bude i možnost posezení na venkovní zahrádce.
Running sushi je relativně běžné ve větších městech v Česku. Na Vysočině však
restaurace tohoto typu chybí. Počáteční
náklady jsou totiž navýšeny o technologii
běžícího pásu, která oblíbenou japonskou
pochoutku rozváží až k hostům. A jaké
jsou výhody tohoto systému obsluhy? Host
si nemusí kupovat předdefinované menu,

jako je tomu běžně v sushi restauracích,
ale může si vybírat ze všech druhů sushi,
které kuchař průběžně doplňuje na pojízdný pás. „Naše chystaná restaurace bude
mít navíc tu výhodu, že bude fungovat
v režimu sněz, co můžeš. Znamená to, že
host si zaplatí hodinový vstup a následně
si už jenom vybírá, co mu pás doveze
přímo až k jeho stolu. O výši takového vstupu diskutujeme, aby byl dostupný, a můžeme předeslat, že se bude pohybovat v řádu
několika stokorun a bude odstupňovaný
podle denní doby,“ přibližuje princip fungování nově chystané restaurace ředitelka
Cityparku Eva Blažková.

První historické zmínky o sushi pochází z 8. století našeho letopočtu. Na počátku novověku bychom sushi mohli dokonce označit za „krabičkovou dietu“. Právě do dřevěných
krabiček se totiž původně připravovalo. Moderní podoba sushi, jak ho známe dnes,
vznikla v 19. století jako japonská forma „fast foodu“, kdy trhovci na ulici prodávali rýžové hnětenky pokladené plátky ryby jako rychlou formu občerstvení. V současnosti
rozlišujeme jako základní druhy: maki, kdy jde o rolku mořské řasy plněnou rýží, wasabi
a zeleninou či rybou, a nigiri, což je rýžová hnětenka potřená wasabi s plátkem ryby.
Sushi je mimochodem považováno za jedno z nejzdravějších jídel na světě.

Panský dvůr Telč
pro celou rodinu

O

tom, že v Telči najdete krásné historické centrum a zámek, jenž je klenotem moravské renesanční architektury,
asi většina ví. V jejich těsné
blízkosti, jen kousek od zámeckého
parku, se ale nachází další objekt, který
rozhodně stojí za pozornost. Bývalý panský statek, dnes Panský dvůr Telč –
místo, kde se podařilo citlivě skloubit historii s moderními trendy.
V minulosti tento statek, respektive velkostatek šlechtického rodu PodstatskýLichtenštejn fungoval jako důležité hospodářské zázemí a zásobovací jednotka
telčského zámku. Zdařilou rekonstrukcí
se proměnil v centrum volnočasových
aktivit a turistiky s velkorysým a kvalitním zázemím pro příchozí návštěvníky
i ubytované hosty. Díky tomuto unikátnímu projektu revitalizace získaly zanedbané hospodářské budovy moderní vizáž,
aniž by se vytratil jedinečný nádech historie, a staly se místem plným života, kultury i dobré gastronomie.
Paleta služeb a aktivit pro celou rodinu
je skutečně pestrá a stále se rozrůstá.
Magnetem pro malé i velké je horolezecká stěna a speciální lanový park umístě-

ný v rozlehlých prostorech bývalé stodoly. Dřevěné prolézačky, vratké žebříky,
spletité systémy lan i pavučina překážek
prověří obratnost, kterou si může každý
otestovat i na horolezecké stěně o ploše
200 metrů čtverečních a impozantní
výšce téměř jedenáct metrů. Vyzkoušet si
můžete i speciální disciplínu – drytooling, která je příbuzná lezení. Vybaví vás
zde cepíny a samozřejmě přilbou, jen
kuráž si musíte pořídit sami. Ale žádné
obavy, začátečníkům pomůže trenažér
a na své si přijdou naopak i zdatní lezci
na náročnějších úsecích.
Kdo dává přednost klidnější zábavě,
může navštívit moderní tematické expozice. Ta o rybníkářství vás přenese do
16. století, kdy toto odvětví v Telči zažívalo největší rozmach a šlechtic Zachariáš z Hradce mohl s potěšením sledovat zakládání nových rybníků kolem.
Expozice o lesním hospodářství vás
zasvětí do tajů dalšího z důležitých hospodářských oborů telčského panství.
V dalších expozicích se seznámíte s autentickým životem na statku v dobách
minulých. Dobová světnička, předměty
denní potřeby, ale i zemědělské nástroje a hospodářské stroje, to vše najdete
ve zrekonstruované budově barokní
konírny. Už tak poutavé a moderní expozice ještě oživují zábavné aktivity, jako
například trefit šiškou do koše, poznat
zvířata i jejich stopy nebo chytat ryby na
dřevěný prut. Rájem pro děti a vlastně
i pro rodiče je Herna u zvířátek. Nejmenší návštěvníky zde čekají veselé dřevěné
prolézačky, kolotoč nebo skluzavka a ro-

diče si oddechnou u šálku kávy v prostředí příjemné kavárny.
Dalším lákadlem pro děti jsou zvířátka
živá. V letních měsících můžete v Panském dvoře zahlédnout ovečky spokojeně se pasoucí na paloučku.
NOVÝ ŘEMESLNÝ PIVOVAR
S RESTAURACÍ, UBYTOVÁNÍ
V PŘÍJEMNÉM PENZIONU
Nejnovějším „přírůstkem“ a rozhodně
i tahákem v Panském dvoře je vlastní
pivovar. Vaření řemeslných piv pod vedením zkušeného sládka Marcela Hofmana
perfektně doplňuje nabídku zdejší restaurace, kde se výtečně vaří. Pro zájemce,
kteří chtějí nahlédnout do zákulisí pivovaru, seznámit se s pivovarnickým řemeslem a také ochutnat čtyři druhy piv je připravena exkurze, kterou vede samotný
pan sládek. Po takovém zážitku je nejlepší se ubytovat přímo v Panském dvoře,
v novém příjemném penzionu.
A ráno třeba vyrazit na kola do překrásného okolí, Panský dvůr je skutečně ideálním místem pro rozmanité pěší i turistické výlety. Tipy na ně vám ochotně poradí
na infocentru, které sídlí přímo v areálu.
A dokonce si zde můžete zapůjčit elektrokolo!
Pro firmy jsou k dispozici krásné multifunkční sály s vlastním zázemím a technickým vybavením. Místo je jako stvořené
třeba pro konferenci nebo teambuilding.
A umějí tu dělat i koncerty, výstavy, svatby,
příměstské tábory nebo pivní festival. Příležitostí a důvodů, proč navštívit Panský
dvůr je zkrátka dostatek, tak neváhejte!

Třešť: město plné zážitků

M

ěsto se šesti tisíci obyvateli
ležící mezi krajskou Jihlavou
a renesanční Telčí má v rukávu trumfy, které jen tak
někdo nepřebije.
Předně je to více než 200letá neutuchající betlémářská tradice. Kde jinde než
právě v Třešti na vás dýchne vánoční
atmosféra třeba i v srpnu? V místním
muzeu jsou totiž betlémy k vidění po
celý rok. Během dvou století vyřezali
mistři řezbáři desetitisíce figurek, postavili stovky betlémů a v posledních letech
dali vzniknout tradici s názvem Dřevořezání. Každý z účastníků této svébytné
akce zanechá v Třešti figurku, která putuje do společného betléma, jenž čítá více
než 1 200 figurek. Betlém je k vidění
v expozici betlémů v Schumpeterově
domě – a není jediný. K obdivování jich
je hned několik, od papírových po dřevěné, nebývalých rozměrů i jeden v životní
velikosti. Přesvědčte se sami!
Vedle této křesťanské tradice jsou stále
patrné stopy po židovské komunitě,
která zde žila do 2. světové války. Křivolaké uličky, synagoga, působivý hřbitov či
osoba Franze Kafky – i to je třešťské židovství. Náměstí dominují největší sluneční
hodiny svého druhu v Evropě, na nichž
se navíc mění letní a středoevropský čas.
SLAVNÝ RODÁK S BUŘINKOU
Nevšední pohlednici si můžete pořídit,
pokud vystoupáte po trase Křížové
cesty nad město. Kovaná skulptura
vznikla v místní kovárně. Součástí atrakce je i „levitující“ vykovaná buřinka
s deštníkem, neodmyslitelně náležících k legendární filmové postavě pana
Tau, kterého kouzelně ztvárnil třešťský
rodák Otto Šimánek. Nechybí ani nápis
v duchu prvorepublikových pohlednic
„Pozdrav z Třeště“. Vystoupáte-li po
schůdkách a vsunete hlavu do buřinky,
stanete se součástí „pozdravu“ a na
chvilku také filmovou hvězdou. Pokud
si s fotografií trochu pohrajete, v rámu
se objeví také věže zámku a kostela.
Vznikne tak zcela originální fotografie
z výletu.
Během letních dnů se osvěžte na příPŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ MALVÍNY

„POZDRAV Z TŘEŠTĚ“
rodním koupališti Malvíny, kde se voda
čistí biologickou cestou. Na tomto koupališti nemá chemie co dělat. Voda se tu
čistí pomocí rostlin a filtračních substrátů. Pokud i vám vadí chlór v bazénech
nebo prostě a jednoduše nestojíte o pálení očí a suchou kůži, pak může být koupání v biotopu tou správnou volbou. Koupaliště se nachází v poklidné části Třeště.
Nicméně ze samého centra města je to
necelého půl kilometru cesty. Na nejmenší děti čeká brouzdaliště s maximálně
40 cm vody. V plavecké části dosahuje
hloubka 2,6 m. Koupaliště nabízí atrakce
v podobě vodního hřibu a chrličů. Děti
se navíc mohou vyřádit na šestimetrové
skluzavce. Pokud nechcete jen tak polehávat a slunit se, pak můžete zvolit i aktivní formu odpočinku a zahrát si s přáteli
plážový volejbal.
A až budete přesyceni pulzujícím městem, vyjděte nad Třešť a zdolejte Špičák
s jeho 734 m n. m., nebo se nechte na šlapadle unášet šumící hladinou Váňovského rybníka. Stojí to za to!
www.trest.cz, @MestoTrest
http://koupaliste-malviny.cz/
NÁMĚSTÍ S NEJVĚTŠÍMI
SLUNEČNÍMI HODINAMI

KULTURNÍ TIPY

4. 7. Schumpeter Open Air
Theatre
Hraje Třešťský průměr. Zahrada
Schumpeterova domu od 20.00.
4.–8. 7. Filmové léto
Letní kinematograf bří Čadíků,
“zimák” po setmění, nejdříve od
21.15, vstupné dobrovolné.
16. 7. Koncert kapel Oči a Znitra
Pop-rock na náměstí TGM od
18.00.
23. 7. Pinocchio
Pohádka pro děti, hraje Divadlo
Já to jsem. Náměstí TGM od
18.00.
26. 7. a 8. 8. Léto s párou
Zábavné odpoledne na vlakovém nádraží, jízdy parním vlakem.
30. 7. Koncert kapel Vzhůru
a níž a Summer in Head
Náměstí TGM od 18.00.
5. 8. Dan Vertígo s kapelou
Koncert na náměstí TGM od
18.00.
6. 8. Zvířátka a loupežníci
Pohádka pro děti, hraje Dřevěné
divadlo. Náměstí TGM od 18.00.
13. 8. Vojta Kiďák Tomáško
Folk na náměstí TGM od 18.00.
20. 8. Dostaveníčko
s dechovkou
Hraje Bohemia Brass Jiřího Cáby.
Náměstí TGM od 18.00.
27. 8. Dobrá pára
Country na náměstí TGM od
18.00.

Brtnice: historické
město roku 2018

M

alebné město na Vysočině
se nachází na březích stejnojmenné říčky a jeho jméno
je odvozeno od brtí, tedy
dutin stromů, v nichž žily
včely a shromažďovaly tam med. První
písemná zmínka o Brtnici pochází
z roku 1234. V průběhu staletí spravovaly Brtnici dva významné rody. Do roku
1623 to byl rod pánů z Valdštejna a poté
italský rod z Collalta a San Salvatore.
Jeho členové dále zvelebovali městečko
barokními stavbami, přestavbami a so-

chami, a tak mu vlastně vtiskli současný
charakter.
V historickém jádru je několik významných památek. Patří mezi ně hlavní dominanta – zámek, kostel sv. Jakuba, klášter
se zámeckým kostelem sv. Karla Boromejského a bl. Juliány se zahradní vyhlídkou,
hřbitovy s kaplí sv. Floriána, židovské
hřbitovy, kaple P. Marie Pomocné, barokní mosty se sochami světců, votivní sloupy a kašny. Zaujme i krásné historické
náměstí s měšťanskými domy a renesanční radnicí. V dolní části náměstí
upoutá objekt rodného domu Josefa Hoffmanna, významného architekta a designéra z 1. poloviny 20. století. V budově,
která byla přestavěna do podoby, již jí vtiskl Hoffmann, je teď muzeum a knihovna.
Přírodními a historickými krásami Brtnice a okolí „provede“ návštěvníka informační systém se zastaveními – Brtnická
stezka – přírodou ke kulturní promenádě.

Výchozím bodem stezky je zřícenina
hradu Rokštejn poblíž soutoku řeky Jihlavy a Brtnice, na trase cyklostezky Jihlava
– Třebíč – Raabs. Hrad je poprvé připomínán roku 1289 a díky detailnímu archeologickému průzkumu patří k nejlépe probádaným středověkým hradům u nás.
Součástí stezky je i muzejní expozice
s názvem Z dávných i nedávných dob Brtnice a okolí, kterou najdete v Brtnici
v Domě Valdštejnů, sídle IC.
Město plné života, kulturního dění
a památek s bohatou historií, získalo ocenění Historické město roku za rok 2018
za dlouhodobou péči o památky a udržování kulturního dědictví.
Informační centrum Brtnice
nám. Svobody 74, 588 32 Brtnice
tel. 567 571 722, 727 978 049
e-mail: infocentrum@brtnice.cz
www.brtnice.cz

INZERCE

lÉto v luKÁCh nad Jihlavou

Koupaliště luKa nad Jihlavou

otevřeno denně od 10 - do 20 hodin. Vodní atrakce, vyhřívaná voda, dětský bazén, občerstvení.
www.koupalistelukanadjihlavou.cz + fcb koupaliště Luka nad Jihlavou

FEStival MalÝCh pivovaRŮ JihlavSKa
a dEn MiKRoREGionu louCKo

MuzEuM luKa nad Jihlavou

otevřeno v neděli a ve svátky od 15 - do 17 hodin. Do podzimu
probíhá výstava fotografií Vlasty Böhmové pod názvem„Luka a okolí“.

11. července od 14 hodin za zdravotním střediskem v Lukách nad
Jihlavou. Prezentace regionálních pivovarů.Vystoupí kapely ExPáni,
Jarda Hypochondr a divná parta, Oči, Loretta, Morava.
Bohaté občerstvení a doprovodný program.

INZERCE

www.centrum-lihovar.cz
Nad Zámkem 7, Třebíč

STYLOVÁ
RESTAURACE LIHOVAR
ím
n
t
s
a
MINIPIVOVAREM
s vl
VELKÝ SÁL (90 osob)

LIHOVARSKÁ ZAHRADA (1500 osob)
MUZEUM VOZŮ JAGUAR
POŘÁDÁNÍ AKCÍ NA KLÍČ

Na dosah jedinečným památkám

UNESCO v TŘEBÍČI

Na Třebíčsku si to zamilujete!
Přijeďte a přesvědčte se

D

estinace Třebíčsko-moravská Vysočina se nachází
v jihozápadní části Kraje
Vysočina. K oblasti patří
kromě
Třebíčska
také
Náměšťsko, Hrotovicko, Jaroměřicko,
Moravskobudějovicko a Jemnicko.
Turistická oblast je typická velkým
počtem malebných menších měst a vesniček rozmístěných mezi rybníky, potoky, louky, lesy a remízky.
TŘEBÍČSKO
Centrem oblasti Třebíčsko je město Třebíč, rozkládající se v západní části Moravy na obou březích řeky Jihlavy. Nejvýznamnější památky města – areál bývalého benediktinského kláštera s bazilikou
sv. Prokopa a židovská čtvrť se hřbitovem – jsou zapsány na seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO. Město
a jeho okolí však uspokojí nejen milovníky historie a kultury, ale také milovníky
přírody – Třebíč se nachází v jedné z ekologicky nejčistších oblastí České republiky.

JEMNICKO
Jemnice je jedno z nejstarších měst na
Moravě, 40 km jihozápadně od Třebíče.
K rozvoji města přispěl objev ložisek
zlata a stříbra. Ve středověku byla Jemnice královské horní město s rozsáhlými privilegii. Výraznou stopu zanechala
v Jemnici jedna z nejstarších židovských obcí na našem území. Nevšední
zážitek v malebné krajině jihozápadní
Moravy nabízí projížďka výletním vlakem z Jemnice do Moravských Budějovic.

MORAVSKOBUDĚJOVICKO
Město Moravské Budějovice leží na jihozápadním úpatí Českomoravské vrchoviny a vytváří vstupní bránu na Vysočinu.
Dominantu obcí dodnes tvoří venkovské
kostely, kapličky, školy, rybníky nebo
vodní nádrže. Nejen Moravské Budějovice se pyšní svojí historií a památkami,
ale každá obec v oblasti vlastní své historické poklady, dědictví předků, kulturní
bohatství a památky, které stojí za
návštěvu – ať už autem, na kole, nebo
pěšky.
NÁMĚŠŤSKO
Náměšť nad Oslavou najdete 20 km
východně od Třebíče na řece Oslavě.
Dominantu města tvoří renesanční
zámek postavený v 16. století na místě
původního hradu. Řeku Oslavu překonává pod zámkem most s 20 barokními
sochami, historické jádro města je
památkovou
zónou. Nádherná,
téměř nedotčená
příroda za městem
v údolí řeky Oslavy
je oblíbeným místem pro pěší výlety.
Cyklisté ocení hustou
síť cyklotras v okolí
města s různou náročností.
HROTOVICKO
Město Hrotovice
leží 20 km jihovýchodně od Třebíče. S historií mě-

sta a okolí vás seznámí Muzeum Hrotovicka. Neopakovatelným zážitkem je
plavba po Dalešické přehradě lodí Horácko. Milovníky zlatavého moku potěší
návštěva Dalešického pivovaru, známého z filmových Postřižin. Okolí Dalešické
přehrady je protkáno řadou stezek, jež
pěší turisty zavedou k místním zříceninám nebo zajímavým vyhlídkám.

JAROMĚŘICKO
Dominantou malebného města je
zámek s francouzskou zahradou a anglickým parkem. Řadí se mezi největší
barokní stavby v České republice a je
spojen s bohatou hudební minulostí.
Básníkovi Otokaru Březinovi, jenž učil
na zdejší škole, je věnována expozice
v místním muzeu. Přírodním parkem
v údolí řeky Rokytné prochází nově naučná stezka.

Přírodní
koupací
biotop
Jemnice
J

ediný koupací biotop, který v současné době funguje na Třebíčsku, najdete v Jemnici.

Co vás na biotopu čeká?
– čistá voda bez dezinfekčních a chemických prostředků, která je vhodná i pro
alergiky
– bazén pro děti – pro plavce oddělená
plavecká část
– zábava na toboganu, skluzavce a dětském sloníkovi
– bezbariérový vstup do bazénu

– hřiště na plážový volejbal
– relaxace ve stínu vzrostlých stromů
– občerstvení s přilehlou terasou
– sprchy a zamykací skříňky
Jak biotop funguje?
Rozdíl mezi ním a klasickým koupalištěm je v tom, že se snaží o zachování biologické rovnováhy ve vodě. Jeho základ
tvoří přírodní systém, který využívá k čištění vody rostliny. Jedná se o mikroorganismy a bakterie žijící ve štěrku a na kořenech vodních rostlin. Každý biotop má

INZERCE

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.,
divize Třebíč,

nabízí exkurze na vodárenská zařízení
a další zajímavé objekty:
- Vodojem Kostelíček v Třebíči
Třř
s expozicí vývoje
vodárenství, atraktivní vyhlídkou na město a okolí a ﬁlmy
o vodě dle vlastního výběru
- Vodárenský areál Heraltice
- Vodojem Žákova zahrada v Tř
Třebíči
ř
- Čistírna odpadních vod v Tř
Třebíči
ř
- Vodárenský dispečink v Tř
Třebíči
ř
- případně další objekty dle dohody
Kontaktní údaje:
sekretariat@vastr.cz
tel. 568 899 111, 568 899 115, 604 221 955
www.vodarenska.cz
Návštěva objektů je možná po dohodě na uvedených kontaktech,
provázení na vodojemu Kostelíček zajišťuje MKS Tř
Třebíč:
ř
www.visittrebic.eu, info@mkstrebic.cz., tel.: 568 610 021

dvě části, a to část, ve které se lidé koupou, a část, kde se čistí voda.
Kdy můžete biotop navštívit?
Biotop je otevřený pouze v letních měsících.
PO – 13.00–20.00
ÚT–NE 10.00–20.00
(v případě nepříznivého počasí je biotop
zavřený)
Aktuální informace najdete
na www.biotop.jemnice.cz

SLEVA

HLEDÁTE MODERNÍ UBYTOVÁNÍ
V CENTRU PŘÍRODY?
PRÁVĚ JSTE HO NAŠLI!
CETT se nachází v klidném prostředí podhradí
zámku Náměšť nad Oslavou, pár minut chůze
od samotného centra města. Město Náměšť je
známo umístěním v malebném prostředí okolních
lesů a protékající řeky Oslavy, přitom snadno
dostupné z D1 téměř uprostřed ČR.
Celoročně Vám nabízíme ubytování ve stylově
zařízených, komfortních pokojích s celkovou
kapacitou až pro 52 hostů. Všechny pokoje jsou
příjemně zařízené s použitím přírodních materiálů
a disponují vlastní koupelnou.

10%
na vícedenní
pobyty

přírodní
materiály

UBYTOVÁNÍ V KRÁSNÉ
ČISTÉ PŘÍRODĚ VYSOČINY

REZERVUJTE SI VČAS SVOJE UBYTOVÁNÍ A ZÍSKEJTE SLEVU VE VÝŠI 10%
NA VÍCEDENNÍ POBYTY. REZERVACE DO 31. ČERVENCE 2020.
Ubytovaným
hostům v jídelně
s jídelním sezením
připravíme
chutnou snídani
a po dohodě pro
více člennou skupinu (min. 15 osob)
zajistíme i oběd s večeří.

cyklostezky&
rybaření

Svůj volný čas si zpříjemníte různými atrakcemi či množstvím
sportovních aktivit, které město nabízí. V blízkosti se nachází
fotbalové hřiště, plážový volejbal, tenisová kurty, skatepark,
basketbalové hřiště i hřiště pro ty nejmenší. Nově vybudovaná
nábřežní cyklostezka podél toku Oslavy, která vás zavede
od kamenného barokního mostu přes areál firmy Habitat,
kde se nachází CETT po lávku v Červených domcích, která se
dále napojuje na Mlynářskou cyklostezku.
V létě se zchladíte v rybníku Rathan či ve vodní nádrži Dalešice
a rybáři ocení rybaření v řece Oslava, která je asi 50 m vzdálená
od ubytování. Doporučujeme návštěvu renezančního zámku, přírodní
památky Obora, Národní přírodní rezervace Mohelenská
hadcová step, rozhleden Babylon a Ocmanice.

Se svými dotazy a požadavky na ubytování se prosím obracejte na tel.: 724 082 737 / 724 759 430 nebo info@cett.eu

Už nyní se na Vás těšíme v Cett!

www.cett.eu

Jediné science-centrum v Kraji Vysočina

Expozice zaměřené na
energetiKu a historii obuVnictVí V třebíči
Unikátní projekční koule
science on a sphere
Autorská výstava
ZáVislosti
třebíč, t. bati 1083
www.alternator.cz

od 27. června

noVá expoZice o tepelné energii a VýstaVa o baťových „malých Zlínech“.
ZastáVKa turisticKého VláčKu

www.dalesickaprehrada.cz
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JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY
SKUPINA ČEZ

le t

Na výlet
do elektrárny?
Proč ne!
Navštivte infocentra našich elektráren, třeba ta
v Dukovanech či Dalešicích. Přijďte se i s dětmi
podívat, kde vzniká elektřina, která Vám doma
proudí ze zásuvek.
A celé léto můžete přijet také do našeho autokina,
aktuální program najdete na www.aktivnizona.cz.
Více informací i na www.cez.cz/infocentra.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Ledvice
Tušimice
a Želina

Dlouhé

a Slapy

Orlík

a Vydra

Temelín

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ

Dalešice
Dukovany

www.aktivnizona.cz

Wellness hotel Valeč – vaše nej

P

řejete si zažít noc v zámecké
komnatě, v níž dávná historie
dýchá z každého kousku nábytku? Nebo dáváte přednost účelnému modernímu vybavení?
Anebo si nocleh nejvíce užijete v pokoji,
ve kterém se vkusně snoubí kouzlo minulého s luxusem moderního? Žádný problém! V hotelu Zámek Valeč si na své přijde skutečně každý.
V chladnějších měsících jistě oceníte
důmyslně propracovaný systém podzemních chodeb, díky nimž se suchou
nohou dostanete z pohodlí svého pokoje v županu až do velkolepého wellness
centra. V něm jsou k dispozici dva venkovní celoročně vyhřívané bazény a vířivý vnitřní bazén, saunová vesnička
a Benátský dóm. Součástí saunového
světa jsou kromě finských a parních
saun také biosauna, infrasauna, tepidarium, Kneippovy chodníčky či ledová
jeskyně a ochlazovací bazén. Nově
můžete vyzkoušet také pravidelné saunové rituály. Pro ještě větší relax doporučujeme našim hostům zajistit si někte-

rou z beauty procedur, které jsou ubytovaným hostům nabízeny.
Chuťové buňky potěšíte v zámecké
restauraci. Jídelnímu lístku vévodí
české pokrmy. Bylinky ze zámecké
zahrady využíváme nejen v kuchyni, ale
také pro přípravu vlastních bylinkových
sirupů a limonád. Děti se vydovádí na
prolézačkách, skluzavkách, houpačkách a trampolíně. Při nepřízni počasí
naleznou vyžití v naší velké dětské
herně či sportovním koutku a při pobytových programech. Během pobytu
můžete absolvovat prohlídku zámku
s výkladem, zapůjčit si kolo, elektrokolo
a segway nebo si zahrát bowling či tenis.
Umíte si představit lepší dovolenou
v Čechách?
Všechny dostupné pobytové balíčky
naleznete na www.hotel-valec.cz.

UBYTOVÁNÍ
KONGRESOVÉ PROSTORY
ŠPIČKOVÉ WELLNESS
BOWLING

jlepší dovolená na Vysočině
PLÁNOVANÉ AKCE
2020 V HOTELU
ZÁMEK VALEČ

22. 8. Koncert Roman Horký
a Kamelot
12. 9. Pouťové pobyty, hudební
večer s kapelou Duo Arcona
12.–26. 9. Hudební festival
Petra Dvorského
12. 9. Proč bychom se netěšili
15. 9. Pijácké písně
19. 9. Za hlasem srdce
20. 9. Melodie z roku raz dva
24. 9. Čochtan vypravuje
26. 9. A nakonec...Mozart
26.–29. 9. Svatováclavské
pobyty
3. 10. Králičí hody
31. 10. Dýňové slavnosti
14. 11. Svatomartinská husa
28. 11. Vánoční trhy
31. 12. Silvestr v hotelu Zámek
Valeč

Hotel Zámek Valeč, Valeč 1
675 53 Valeč u Třebíče,
568 441 372
recepce@hotel-valec.cz
www.hotel-valec.cz

Vèely jsou nejdùležitìjší živá stvoøení na Zemi, rozhodla na podzim loòského roku organizace
Earthwatch Institute na schùzi Královské geograﬁcké spoleènosti v Londýnì. Ve stejném
roce se pøitom vèely zaøadily na seznam ohrožených druhù, podle posledních studií se jejich
populace snížila o 90 %. Hlavním dùvodem je užívání pesticidù, úbytek kvìtin a lesù v dùsledku
klimatických zmìn. V rámci našeho ekologického smýšlení, pro nesporný význam vèel v pøírodì
a léèivé síle jejich produktù, jsme se rozhodli vybudovat nìkolik vèelínù i v naší ﬁrmì.

www.fraenkische.com
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Hrad Kámen
plný motocyklů

N

a trase z Pelhřimova do Tábora nelze minout pozoruhodné
černé skalisko z hadce. Snad
bylo už od starověku milníkem cest, posledních sedm
století ale na jeho temeni stojí vznosný
palác hradu Kámen.
Hrad, s názvem příznačně odvozeným
od místa, na němž stojí, vznikl v polovině
13. století. Když se ho roku 1523 ujal na
200 let významný český rod Malovců
z Malovic, dostal gotický hrad renesanční a raně barokní tvář. Dnes už jeho interiéry odpovídají dobovému vkusu a stylu
majitelů z přelomu 19. a 20. století.
Mimo jiné k nim patří i jedinečná kolekce loveckých trofejí.
Od roku 1974 je na hradě umístěna
obsáhlá expozice historických motocyklů,
vybudovaná ve spolupráci s Národním
technickým muzeem v Praze, soukromými
sběrateli a výrobci motocyklů. Kámen je

tak nejstarším muzeem jednostopých vozidel ve střední Evropě. Oku technika zalahodí zejména elegantní motocykly předválečného Československa ČZ 500 nebo Čechie
600, které jsou klenoty sbírky.
Návštěvnicím hradu je určen ucelený
soubor historických kočárků a kolébek
v malé výstavní síni a v interiérových
expozicích. Hrad obepíná nádherný park
kombinující původní stromovou zahradu s alpiniem a malou vinicí za využití
teplého klimatu skály. Kámen vás na vaší
návštěvě může jen mile překvapit, v letošní sezoně otevírá své brány každý den.
Hrad Kámen
Kámen č. 1, 394 13 Kámen
Telefon: 565 426 609, 721 846 931
www.hradkamen.cz
hrad.kamen@muzeumpe.cz

Hrad Orlík nad Humpolcem
H

rad Orlík nad Humpolcem byl založen kolem roku 1400 pány z Dubé.
Malé sídlo bylo postupně rozšiřováno a dostavováno v 15. a 16. století za
pánů z Leskovce, Trčků z Lípy a Říčanských z Říčan. Po třicetileté válce je hrad
opuštěn a začíná chátrat. Opravy zříceniny začínají před první světovou válkou
a znovu před druhou světovou válkou
a poslední probíhají od roku 1990 do současné doby.
Dominantou hradu je dvacet dva
metrů vysoká věž, která od roku 2015
slouží jako rozhledna k výhledům do
kraje. Zajímavostí jsou funkční repliky
keramické pece, chlebové pece a kachlových kamen.
Hrad je v majetku města Humpolce
a spravuje jej obecně prospěšná společ-

AKCE NA ORLÍKU

Folkový festival Ozvěny prázdnin
17.–18. července
Filmový festival Film a dějiny
21.–23. srpna – téma Upíři ve filmu
Netopýří noc
28. srpna
Hradozámecká noc
29. srpna
nost Castrum o. p. s. Z mohutného
hradu se stala romantická zřícenina,
kde se v letních měsících koná řada kulturních akcí. Vzhledem k letošní situaci
doporučujeme ověřit jejich konání na:
www.hrad-orlik.cz, kde najdete i mnoho dalších informací o této památce.

– Gotické malby z 15. století
– Květiny na šlechtickém sídle

– Venkovské tradice řemesla
– Život na vesnici

– Knoﬂíkářství/perleť
– Historické šicí stroje
– Pivovarnictví

Branka 1, 394 68 Žirovnice • tel.: 565 494 095
e-mail: zamek@zirovnice.cz • www.zirovnice.cz

RESORT JOHANKA

MÍSTO INSPIROVANÉ OKOLNÍ PŘÍRODOU
Resort Johanka se nachází na rozhraní Vysočiny a jižních Čech v blízkosti malebného města Kamenice nad Lipou.
Najdete zde komfortní ubytování, chutné a zdravé stravování v podobě moderní gastronomie, širokou nabídku vín a luxusní wellness & spa.
Okolní příroda a lesy přímo vyzývají k procházkám a cykloturistice.
Dopřejte si pohodovou letní dovolenou a objevte kouzlo odpočinku uprostřed přírody.

Těšíme se na Vás
.

www.resort-johanka.cz | fb Resort Johanka

POČÁTKY

JSOU SVĚTOVÉ
Dovolená na Vysočině, to je dovolená v Počátkách

ÁJURVÉDSKÝ PAVILON

CHRÁM ANGKOR WAT

RESORT SVATÁ KATEŘINA, POČÁTKY, VYSOČINA

KAMBODŽA

PALACKÉHO NÁMĚSTÍ

GREVE IN CHIANTI

POČÁTKY, VYSOČINA

www.centrum-lihovar.cz
Nad Zámkem 7, Třebíč

TOSKÁNSKO – ITÁLIE

LETOHRÁDEK SV. VOJTĚCH

SCHLOSS FAVORITE

POČÁTKY, VYSOČINA

LUDWIGSBURG, BADEN WÜRTTEMBERG – NĚMECKO

VELKÝ SÁL (90 osob)
LIHOVARSKÁ ZAHRADA (1500 osob)
MUZEUM VOZŮ JAGUAR
POŘÁDÁNÍ AKCÍ NA KLÍČ
KAMENNÝ KRUH DRUIDŮ
RESORT SVATÁ KATEŘINA, POČÁTKY, VYSOČINA

@regionvysocina

#dovolenanavysocine

Turistické informační centrum Počátky, tel.: +420 561 034 921

STONEHENGE

– VELKÁ BRITÁNIE
NaSALISBURY
dosah jedinečným
památkám

UNESCO v TŘEBÍČI

www.vysocina.eu

autor: Kulturní zařízení města Počátky

Městské muzeum
v Počátkách

P

očátky leží na západním okraji
Kraje Vysočina, pod vrchem
Javořice, ještě donedávna obklopeným hlubokými lesy. Po opakovaných náletech kůrovce je
však lesní porost hodně poničen. Přesto
nějaké stromy přežily a krajina stále láká
k procházkám.
Počátky jsou připomínány již ve 13. století. V této době byl také založen kostel
sv. Jana Křtitele, který je společně s barokním sousoším Jana Nepomuckého dominantou města.
Za poznáním historie města je nejlépe
vypravit se do muzea. Městské muzeum
Počátky je nejstarší v okrese Pelhřimov,
bylo založeno v roce 1892. Můžeme se
zde seznámit s památkami dokládajícími
urbanistický vývoj a sociální rozvoj města. Jsou zde sbírky archeologické, dokumenty dokládající archeologický průzkum Palackého náměstí, sbírky etnografické, sbírky dokumentující společenský

život 19. století, spolky. Činnost spolků
byla ve své době zcela určující pro vývoj
obyvatelstva a soběstačnost města. Na
závěr si můžeme prohlédnout sbírky
s religiózní tematikou.
Město je také rodištěm několika
významných osobností. Nejznámější je
Otokar Březina, jeho rodný dům je ve
správě muzea a je možné jej navštívit.
A milovníkům rozhleden a věží můžeme
nabídnou vyhlídku z věže kostela sv.
Jana Křtitele.

Kontakt
Městské muzeum Počátky
Palackého nám. 27
394 64 Počátky
Tel. 561 034 927 – 930
e-mail: muzeum@pocatky.cz
www.mestskemuzeumpocatky.cz

BÁJEČNÉ TÝDNY NA VYSOČINĚ
UŽIJTE SI DOKONALÉ LÉTO V RESORTU SVATÁ KATEŘINA

Čistá příroda, koupání,
ájurvéda, jóga, wellness & spa,
léčivá voda, prvotřídní
gastronomie. Bez stresu
a dlouhého cestování.

www.katerinaresort.cz

INZERCE

14. ročníK

PÁTEK 3.7. 20.00
KDO MÁ ČAS

PÁTEK 24. 7. 18.30
BEZ ANGAŽMÁ

PÁTEK 14. 8. 19.00
SPOLEKTIV

SOBOTA 4.7. 20.00
AMARYLIS

PÁTEK 24.7. 21.30
KINEMATOGRAF
HODINÁŘŮV
UČEŇ

SOBOTA 15. 8. 19.00
STETSON

PÁTEK 10.7. 20.00
KATIE

Velké Meziříčí 8.–15. 9. 2020
Výzvy a hrozby z hlediska globální politiky
Koronavirus včera, dnes a zítra
Cesta k dokonalosti
Duch ve stroji
Boj se suchem
Vesmír: zdroj poznatků nebo existenční
hrozba?
Klimatické změny
Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme?
Hrozby a příležitosti
výzva pro architekturu
Bohatý doprovodný kulturní program
www.festivalfilozofie.cz

SOBOTA 11.7. 20.00
PETR LÜFTNER
NEDĚLE 12.7. 20.00
TY A MY
PÁTEK 17.7. 20.00
BRIXEN BAND
SOBOTA 18.7. 20.00
LITRPUL
NEDĚLE 19.7. 18.00
MUZIKANTI
LADISLAVA PRUDÍKA

STŘEDA 22.7. 21.30
KINEMATOGRAF
NA STŘEŠE
ČTVRTEK 23.7. 21.30
KINEMATOGRAF
AFRIKOU
NA PIONÝRU

SOBOTA 25.7. 18.30
POHLEDY
SOBOTA 25. 7. 21.30
KINEMATOGRAF
POSLEDNÍ
ARISTOKRATKA
NEDĚLE 26.7. 18.00
MISTŘÍŇANKA

NEDĚLE 16. 8. 19.00
ISARA
PÁTEK 21. 8. 19.00
THE HALF
SOBOTA 22. 8. 19.00
STRAŇDA a hosté
NEDĚLE 23. 8. 19.00
ZAHRAJEM

PÁTEK 31. 7. 19.00
CRAZY DOGS

PÁTEK 28. 8. 19.00
Sebranka
jazz orchestra

SOBOTA 1. 8. 19.00
KOŇABOJ

SOBOTA 29. 8. 19.00
THE SHOTS

NEDĚLE 2. 8. 19.00
PERPETUM

NEDĚLE 30. 8. 18.00
HUMPOLECKÝ
DIXIELAND

JIŘÍHO SCHELINGERA

NEDĚLE 9. 8. 19.00
PEPA ŠTROSS

@festivalfilozofie

www.jupiterclub.cz

Na Žďár!
No kam jinam?!

V

ýletní sezona je
v plném proudu.
Máme památku
UNESCO se stádem beránků, igráčky, síťovku i pivovar. Nic
tedy nebrání tomu, abyste
do Žďáru nad Sázavou letos
přijeli na pár dní i vy.
Co na vás čeká? Díky probíhající
rekonstrukci máte jedinečnou možnost
prohlédnout si naši památku UNESCO,
poutní kostel na Zelené hoře, v podobě,
v níž ho vídal samotný Santini při jeho
stavbě. Pokud tedy chcete na vlastní oči
vidět, jak se mění historie, máte poslední šanci, protože rekonstrukce bude
příští rok hotová. Od zámku Žďár, který
je sám o sobě jedinečným zdrojem zábavy – třeba i na půl dne, se MHD dostanete pohodlně až k hlavnímu náměstí.
V našem novém informačním centru
si můžete vybarvit podle své fantazie

postavičku slavného igráčka.
Určitě si zajděte i naproti
do Rezidence Veliš pro pivo
z místního pivovaru. Odnést
si ho můžete třeba ve žďárském vynálezu, legendární
tašce síťovce. Nebo si dejte
něco dobrého v některé
z restaurací a kaváren okolo náměstí.
Pro zajímavý pohled do historie zdejšího kraje rozhodně navštivte Regionální
muzeum a Moučkův dům. Jen kousek
pod náměstím se skrývá Modelové království, jedno z největších modelových
kolejišť v Česku.
A pokud by vám to pořád nebylo
dost, jistě si vyberete z mnoha kulturních akcí. Tou nejzajímavější budou
letos Slavnosti jeřabin na přelomu
srpna a září s tematikou sklářství na
Vysočině. Kompletní přehled akcí najdete v kulturním kalendáři na webu města
www.zdarns.cz.

LÉTO VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

M

ěsto Žďár nad Sázavou leží na horním toku řeky Sázavy v srdci Českomoravské vysočiny v překrásné
přírodní scenérii chráněné krajinné
oblasti Žďárské vrchy a nabízí všem
návštěvníkům celou řadu kulturních
památek, nezapomenutelných zážitků,
sportovního vyžití i relaxace.
Město a jeho okolí patří mezi nejčistější a nejkrásnější místa České republiky.
Příspěvková organizace SPORTIS provozuje ve Žďáře nad Sázavou u Pilské
nádrže (55 ha) Autokempink Pilák a Rekreační areál Pilák (podrobné informace
získáte na www.sportispo.cz). Na břehu
Pilské nádrže je vybudovaný rekreační
areál na rozloze pěti hektarů. Všechny
věkové kategorie zde najdou sportovní
i relaxační vyžití. V areálu je parkoviště,

občerstvení, sociální zařízení, půjčovna
sportovních potřeb (kola, koloběžky,
inline brusle, lodě, šlapadla, paddleboardy aj.), různá sportoviště jako hřiště pro
předškoláky, náctileté a dospělé, plážový
volejbal a kopaná, minigolf, discgolf,
lanová dráha a mnoho jiných atrakcí.
Každý rok toto zařízení navštíví kolem
sedmdesáti tisíc spokojených návštěvníků.
Žďár nad Sázavou
byl vždy spojován se
sportem a nejinak je
tomu i v dnešní době.
Všem zájemcům nabízíme širokou škálu
možností sportovních
aktivit ve městě i jeho
blízkém okolí. Návštěvníci města mohou v lé-

tě využít služeb fotbalového stadionu,
relaxačního centra, rychlobruslařského
oválu, tenisových kurtů, streetparku aj.
V okolí města je také velké množství
velmi kvalitních cyklistických a turistických tras.
Žďár nad Sázavou je součástí destinace Koruna Vysočiny a nabízí pro jeho
návštěvníky mnohem více. Při návštěvě
našeho města nezapomeňte navštívit historické a kulturní památky. V okolní přírodě můžete obdivovat tvorbu místního
umělce Michala Olšiaka, jehož zajímavé
sochy naleznete přímo ve městě, ale
i v jeho blízkém okolí.
Pokud naše krásné město navštívíte –
a my vás k jeho návštěvě srdečně zveme –
tak se budete vždy rádi vracet. Přijďte si
to k nám užít.

Neobjevený
region

S

everovýchodní kout Českomoravské vrchoviny. Region sahající od Žďárska přes Novoměstsko, Bystřicko až po Pernštejnsko, kde hraničí s jižní
Moravou. Malebná a přívětivá příroda,
součást CHKO Žďárské vrchy a Svratecké hornatiny. Středověk tu zanechal
stopu v podobě mnoha hradů a opevněných sídel. Minulost se zrcadlí i v četných stavbách lidové architektury. Krví
a podstatou regionu je především voda
a příroda.
Vezmeme-li v úvahu, co všechno je na
tak malé ploše k vidění a prožití, je jasné,
že turistický potenciál Koruny Vysočiny
je velký. Snad největší devízou tohoto
regionu je právě vybočení ze zažitých
turistických cest a poznávání zatím málo
objevených míst.
Začněme třeba CHKO Žďárské vrchy. Nádherné procházky krajinou kolem
zachovalých přírodních
památek vás dovedou
až na vrcholky skal.
Není důležité, jestli
navštívíte skalní vyhlídky jako pěší turista,
nebo cykloturista. Důležité jsou pocity, které
díky všem těm kouzelným
výhledům získáte. Svoboda
a nekonečnost. Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského sedla.
U nás říkáme, že nejkrásnější pohled je
ze skalních vyhlídek. A jaké to jsou?
Třeba Devět skal, Malinská skála, Dráteník, Pasecká skála, Pohledecká skála
a spousta dalších.
Dalším půvabným místem Vysočiny je
přírodní park Svratecká hornatina. Nádherná procházka kolem Vírské přehrady,
přes rozhlednu Horní les až do Dalečína,
kde začíná Vodohospodářská naučná stezka. Cestou vašemu
pohledu neunikne ani Chudobínská borovice, která
svým dojemným příběhem zaujala celou Evropu. Pro opravdové milovníky vyhlídek doporučujeme také Hraběcí stolek
s dechberoucím výhledem
na pohádkový hrad Pernštejn.
O středověku již byla řeč.

V Koruně Vysočiny jsou jeho stopy výrazné. Ať už budete putovat po zříceninách
gotických hradů – Zubštejn, Aueršperk,
Pyšolec, Dalečín, Bukov-Lísek a Mitrov,
nebo zamíříte přímo na klenot Bystřicka
– goticko-renesanční hrad Pernštejn,
bude na vás dýchat minulost. Bezesporu
největší historickou perlou je poutní kostel sv. Jana Nepomuckého – Zelená
hora. Barokní kostel s gotickými prvky
právem patřící na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Zámek ve Žďáře nad Sázavou má pro

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

– Na území Koruny Vysočiny najdete
16 skalních útvarů, které jsou vyšší
než 800 metrů nad mořem.
– Všechny osmistovky Koruny Vysočiny je možné obejít najednou.
– Nejlepší měřený čas byl 8 hodin
21 minut. Dokážete ho překonat?

FOTO: PAVEL KORÁBEK

FOTO: JINDŘICH MARINČ

vás připraveno hned několik zajímavostí.
Jako první doporučujeme navštívit Muzeum nové generace, které je klíčem k pochopení celého
zámeckého areálu a jeho
okolí. Opravdu architektonické skvosty
vám
nabídneme
v rámci prohlídky
Po stopách Santiniho. CentrumEDEN
je místo zaměřené
především na rodiny
s dětmi. Potkává se tu
historie a současnost
s vizí do budoucnosti. V Panském domě, Horácké vesnici nebo
futuristickém Ekopavilonu si můžete
vyzkoušet tkalcovskou techniku, namíchat si vlastní koupelovou sůl nebo
nakouknout do panského bydlení.
O zábavu celé rodiny se postará také
Šikland, zábavní park, jehož součástí je strašidelný zámek
Draxmoor i s 3D kinem.
Přijďte objevovat
neobjevený skvost
Vysočiny. Kraj, který
stojí za to projít
křížem krážem pěšky, projezdit na
kole, či ho prozkoumat z výšky.
Více informací:
www.korunavysociny.cz

MOUNTAIN BIKE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
WORLD CUP
CZECH REPUBLIC

OSLAVTE S NÁMI VÝROČÍ 10 LET
MTB ZÁVODŮ NEJVYŠŠÍ KATEGORIE
NA VYSOČINĚ!
HVĚZDY HORSKÝCH KOL,
BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
freestyle motocross show, koncerty,
talk show, společné vyjížďky s legendami,
program pro děti

TIT ULÁRNÍ PARTNER

HLAVNÍ PA RTN E Ř I

O FICI ÁLNÍ PARTNE ŘI

ZA PODPORY

O F I C I Á L N Í D O DAVAT E L É

M E D IÁ L NÍ PA RT NE Ř I

Ještě nevíte kam v létě na výlet? No přece na Bystřicko!

Foto: M. Olbrzymek

Evropský strom roku 2020 - Chudobínská borovice

Park miniatur

Centrum Eden - zábavní a poznávací park

Lanový park v Pohádkové aleji

Rozhledna Karasín

Balónový hotel a pivovar Radešín
V malebné obci Radešín, která se
nachází v srdci Vysočiny na Žďársku
najdete Balónový hotel, který Vás
překvapí svojí rodinnou atmosférou a umístěním v krásné přírodě.
Součástí je i první Balónový pivovar
v Česku. Při zastávce můžete posedět na krásné terase s výhledem na
rybník nebo přímo v pivnici, kde je
umístěna i varna. Součástí hotelu
a pivovaru je i restaurace, kde si můžete dát poctivou porci klasických
českých pokrmů.
Hotel
je obklopen lesy a příroda opravdové Vysočiny
nabízí dokonalý odpočinek a možnost odpoutat se od dnešní hektické doby. V Radešíně se
čas zpomalí a vy si ho o to více užijete. K ubytování je k dispozici 27 pokojů o celkové kapacitě
80 lůžek. Prostory hotelu nabízí 4 samostatné
sály a salónky, které můžete využít pro setkání
s kamarády, svatbu, firemní školení či teambuilding.
Školení, teambuilding
Připravíme pro Vás a Vaše kolegy školení, teambuilding, školení či setkání s obchodními partnery. Vše u nás najdete pod
jednou střechou. Stravování, občerstvení,
plně vybavené učebny, doprovodný program (prohlídka pivovaru, cassino atd.)
Vše připravené na přání klienta.
Restaurace
je již vyhlášená a navštěvují nás nejen ubytovaní hosté, ale i lidé z širokého okolí, snad
proto, že dáváme přednost surovinám od místních dodavatelů a dbáme hlavně na čerstvost
a jednoduchost jednotlivých pokrmů. Menu
měníme několikrát ročně, dle dostupných surovin Pravidelně pořádáme tématické gastro
víkendy (řízkobraní, zvěřinové hody, dýňové
speciality, jehněčí, pštrosí, svatomartinské
hody aj.). V letních měsících pak připravujeme
i pokrmy na venkovním grilu.

šínského pivovaru. Nabídka piv na čepu je velmi různorodá. Vaří se tu piva spodně i svrchně
kvašená. Všechny piva jsou nefiltrovaná a nepasterizovaná. Sládek rád zkouší vařit nová
piva, proto si z nabízených piv vybere opravdu
každý. Stálicí je 11 ležák SAMUEL, kterého doplňují další druhy.
Vysočina na kole
Pro milovníky cyklistiky je Balónový hotel ideálním startem pro vyjížďky. Okolí je doslova
protkané trasami v lesním terénu nebo asfaltových cestách. Svoji oblíbenou trasu si vyberou začátečníci, rodiny s dětmi nebo zkušení
jezdci. Během Vašich toulek můžete objevovat
Santinino památky na tzv. Santiniho cyklotrase či si jen tak užívat krásnou přírodu Vysočiny.
Vyzkoušet můžete i singletracky v nedalekém
Novém Městě na Moravě, kde na Vás čeká velká nabídka stezek. Na Vysočině se prostě nudit nebudete.

Pivovar
navazuje na tradici z roku 1597, kdy se v prostorách dnešního hotelu již pivovar nacházel. Zakladatelem byl Samuel Radešínský
z Radešovic, který koncem 16. století nechal
přestavět nedalekou renesanční tvrz (dnešní
Balónový zámek) a dal podnět ke vzniku Rade-

Kontakt:
Balónový hotel a pivovar
Radešín 11
592 55 Bobrová
Tel.: 733 747 001
E-mail: info@balonovyhotel.cz
www.balonovyhotel.cz

Léto v Havlíčkově Brodě

N

a svých letních cestách po
Vysočině nemůžete minout
město Havlíčkův Brod, které
Vás zve k prohlídce mnoha
krásných míst. Patří mezi ně
např. jediná národní kulturní památka
ve městě – středověká Štáflova chalupa
ve Štáflově ulici, která pochází ze 16. století. Na nepřipraveného diváka působí
jako zjevení – jako by byla stavba přesazena z věrohodné vesnické scenérie středověkého charakteru. V interiéru si můžete prohlednout muzeum skautingu či
zavítat do malebného antikvariátu.
Během prázdninových měsíců můžete navštívit i kostel Nanebevzetí Panny
Marie na Havlíčkově náměstí, poslechnout si výklad o historii, přečíst popisné
tabulky, případně jen spočinout v krásném prostoru barokního chrámu. Za
zhlédnutí stojí také jeden z vůbec nejstarších zvonů, Vilém na věži kostela (mimochodem už jste viděli na jejích věžních
hodinách čtyřiadvacetihodinový ciferník?). Z věže kostela budete mít Havlíčkovo náměstí jako na dlani. Dominantou
jeho dolní části je Stará radnice. Svým
honosným renesančním štítem s vížkou
a s hodinami dokazuje bohatství města
v 16. a 17. století. Ve výklenku si určitě
všimnete známé „Brodské smrti“ – kostry hlásného Hnáta, jenž chtěl v 15. století vydat město nedalekým Jihlavským

a byl pro výstrahu potrestán „navždy“ za
zradu. Kostlivec drží v ruce kosu s latinským nápisem „Qua hora nescis“ – v překladu „Kterou hodinu nevíš“.
Havlíčkobrodské náměstí, které prošlo zhruba před deseti lety rozsáhlou
revitalizací, nabízí také příjemné posezení na několika zahrádkách restauračních zařízení. Po celé prázdniny budou
zpestřovat pobyt na náměstí podvečerní koncerty každou středu v rámci
Havlíčkobrodského kulturního léta a nedělní koncerty pořádané městem. Pro
malé diváky budou připraveny středeční odpolední pohádky. Letním venkovním představením pro děti přivítá radnice poslední prázdninovou neděli také
nový školní rok. O dva týdny později,
v sobotu 12. září. 2020, můžete v rámci

zářijových oslav Dnů evropského dědictví navštívit po celý den zdarma otevřené památky ve městě. Tuto akci zakončí
v 17.00 hod. na Havlíčkově náměstí koncert swingové kapely Polenský Big
Band.
Srdečně vás zveme do Havlíčkova
Brodu! Více informací o městě můžete
získat na www.muhb.cz.
Galerie výtvarného umění
vás ve spolupráci s městem
Havlíčkův Brod zve na
výstavu PETRKOV
Daniel Reynek & Jiří Škoch
Stará radnice 3. 7. – 13. 9. 2020
Více na www.galeriehb.cz

Hrad Ledeč nad Sázavou

M

alebný hrad uprostřed středního Posázaví skrývá bohatou historii zahalenou rouškou tajemna věků. Tato kulturní památka ČR je pupíkem
naší České země, však geografický střed
ČR leží necelých 6 km od hradu, u obce
Číhošť, a v roce 1862 byl dokonce nedaleký kopec Melechov označen trigonometrickým značením jako střed Evropy.
V současnosti hrad prožívá renesanci
a vrací se na výsluní zájmu turistů i odborníků. Tato dlouho zapomenutá památka
nabízí návštěvníkům kromě romantického hradního prostředí útulnou kavárnu,
tři prohlídkové okruhy a vyhlídku z věže
na město protknuté řekou Sázavou.
Nejen pro nejmenší je okruh, kde
najdete sbírku více než tisíce plyšových

medvídků a starých hraček, kdy v nostalgickém rozpoložení tu mnohý dospělák
zavzpomíná na své mládí.
Muzeum Jaroslav Foglara zase přenese návštěvníky do časů Rychlých šípů,
skautských táborů a knih s příběhy plnými dobrodružství a nabídne sbírku legendárních ježků v kleci.
Nová expozice sklářství na Vysočině
doplňuje muzejní okruh, přibližuje slávu
hlubokých hvozdů Vysočiny, kde vznikala křehká krása sklářských výrobků, jež
dobyly celý svět. V rámci tohoto muzejního okruhu si můžete prohlédnout nejen
exponáty denní potřeby dávných časů,
ale i muzeum historických hodin, které
se rozkládá na celém patře jižního křídla
hradu. Přes 350 různých hodinových strojů a strojků od nejslavnějších mistrů hodi-

nářů staré Evropy zaujme nejen odborníky, ale i laiky. Tyto exponáty Vás ohromí
svým detailním zpracováním, technickým důvtipem nebo výjimečností provedení.
Přijměte pozvání na výlet do Ledče nad
Sázavou a podpořte hrad obzvláště v této
době a současně poznejte nádherný kraj.
Cesta sem je snadná, vlak zvaný „Posázavský Pacifik“ staví takřka pod hradem,
nebo nedaleký sjezd z dálnice D1 nasměruje vaše vozidlo do tohoto po staletí
navštěvovaného města s bohatou historií.
www.hrad-ledec.cz
FB: Hrad Ledeč nad Sázavou, s. r. o.
tel.: +420 731 612 460

INZERCE

Jste v kraji krásných zákoutí řeky Sázavy, hlubokých lesů i historických
památek. Posázaví, to je především
řeka a lidé kolem ní. Od nepaměti
je to kraj vodáků a trampů, kteří zde
hledají dobrodružství a romantiku,
pro něž je to i místo klidu a oddechu.
V penzionu a restauraci „U Řeky“ se

vám budeme snažit tuto okouzlující
atmosféru dopřát se se vším všudy.
Čeká vás příjemné posezení s krásným výhledem. Restaurace umožňuje posezení pro 30 hostů, venkovní zahrádka pro 50 hostů a dále
posezení až pro 60 návštěvníků ve
velkém sále. Pro kulturní nadšence připravujeme hudební večery

různých žánrů, chystáme zajímavé
přednášky, kurzy, besedy a bohatý
program pro děti. Hosté dále mohou
se svými dětmi navštívit útulný dětský koutek s maximální kapacitou 16
osob. Naše prostory jsou ideální pro
různá společenská setkání, rodinné
oslavy a svatby.

Dále je k dispozici školící místnost
pro 25 až 30 osob s kompletním
vybavením. Vhodné pro pořádání
vzdělávacích programů, konferencí
či jiných zasedání.

definována svou kávovou sladkostí,
čistotou, transparentností a jedinečností. A ke kávě nesmí chybět sladký
dezert naší výroby, který je pro hosty
denně nachystán.

V restauraci používáme zásadně čerstvé a lokální suroviny, naši kuchaři
připravují pravidelně nabídky pokrmů ze sezónních surovin. Polední
obědové menu doplňuje stálý jídelní lístek spolu se speciální nabídkou.
K dobrému jídlu patří i dobré nápoje.
Pivo z rodinného pivovaru Bernard
vás určitě nezklame, s výběrem kvalitního vína z rodinného vinařství
Ludvíka Maděřiče a vinařství Nad
Sklepy vám pomůže ochotný a znalý personál nebo přijďte ochutnat
naše domácí limonády. Odpočinout
si můžete u čerstvě pražené kávy La
Bohéme. Kvalitní káva La Boheme je

Penzion nabízí ubytování ve dvanácti dvoulůžkových, třílůžkových až
čtyřlůžkových jednoduše, ale útulně zařízených pokojích s kapacitou
až 31 hostů. Všechny pokoje jsou
vybaveny vlastním sociálním zařízením. Některé z nich nabízejí výhled
na komplex hradu, který se vypíná
na vápencovém ostrohu nad řekou
Sázavou, kde vévodí krajině a městu
Ledči nad Sázavou.

Naše místo nabízí mnoho možností,
jak trávit volný čas. Ale i pro vás, kteří
tudy budete jen projíždět, stojí za to,
abyste se zastavili U Řeky a prohlédli
posázavské město Ledeč nad Sázavou. Jistě se sem zase rádi vrátíte.

@u_reky

@urekyledec.cz

https://www.urekyledec.cz/

Relax, spoRt, zábava
Letohrádek sv. Vojtěch

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Letohrádek sv. Vojtěch je unikátní prvorepublikový hotýlek s tradiční českou
restaurací v Počátkách na Vysočině, kde se přenesete do doby galantních
mužů a úslužného personálu. Hotel je situovaný
uprostřed rozlehlého parku a je tak ideálním místem pro odpočinek nebo pro pořádání ﬁremních či
soukromých akcí, ať už s rodinou nebo s přáteli.
www.svatyvojtech.cz
okres Pelhřimov

Galerie sídlí ve dvou renesančních měšťanských domech v historickém centru Jihlavy. V budově na Masarykově náměstí je umístěna stálá expozice a konají se tu výstavy zaměřené zejména na umění 19. a 1. poloviny 20. století.
Pozornost je věnována i regionální umělecké kultuře.
Výstavy v budově v Komenského ulici představují především moderní a současné umění.
www.ogv.cz

Řeznické muzeum Jana Pavlíčka z.s.

Wellness penzion Medličky na Vysočině

Navštivte v Náměšti nad Oslavou muzeum se stroji a nástroji s řeznickou tématikou. Pro návštěvníky je připraven poutavý
výklad. Průvodcem je vždy člověk z oboru a tak se neváhejte
zeptat i na to co Vás zajímá z aktuálních témat v řeznictví! Muzeum je přístupné všem, ale zatím pouze po předchozí domluvě.
Zavolejte: 775 656 558 nebo email: reznickemuzeum@mail.cz.
www.reznickemuzeum.cz
okres Třebíč

okres Jihlava

Dovolená v krásné přírodě se sportovním vyžitím či relaxace ve wellness a výborné jídlo. To vše nabízí Wellness penzion Medličky na Vysočině. Penzion disponuje wellness prostory s bazénem, vířivou vanou, ﬁnskou saunou, bio saunou
a možností masáží. Nabízíme také gastro zážitky ve stylové restauraci s venkovními zahrádkami, dětským a multifunkčním hřištěm. V areálu penzionu se
nachází 275m dlouhý okruh na inline bruslení či workoutové hřiště. V salonku nad restaurací si poté můžete zahrát kulečník, šipky nebo využít laserovou
střelnici. V okolí penzionu se nachází lomy ke koupání či přírodní koupaliště
v nedaleké Třešti.
www.penzion-medlicky.cz
okres Jihlava

Wolf arena Jihlava

Zámek Vilémov

Nabízíme realistickou vnitřní i venkovní LASER GAME, NERF bitvy, virtuální
realitu na 3 stanovištích, airsoftovou střelnici, Playstation 4 s taneční hrou
JUST DANCE i klasickými hrami, závody rc modelů a jako doplněk šipky,
kulečník nebo fotbálek. Ideální pro skupinové akce, narozeninové oslavy,
teambuilding nebo jen vyplnění času. Naše prostory se nacházejí ve 3. a 4.
patře průmyslové haly o celkové výměře téměř 500 m2 v areálu Dělnická 1a
Jihlava. Nutná rezervace předem.
www.wolf-arena.cz
okres Jihlava

Zámek Vilémov u Golčova Jeníkova je nevelkým sídlem šlechtické rodiny baronů Reiských de Dubnic. Zámek byl po restituci opraven, byla vybudována ubytovací kapacita, konferenční sál, klubovna. Zámecká zahrada
nabízí řadu možností rekreačního sportovního
vyžití. Ideální místo pro svatby, ﬁremní i rodinné
pobyty.
www.zamekvilemov.cz
okres Havlíčkův Brod

Relax, spoRt, zábava
Hrad Roštejn

Muzeum Hrotovicka

Lovecký hrad v lesích nedaleko Telče nabízí pestrou nabídku okruhů pro
malé i velké. Díky zakomponovaným interaktivním prvkům se zde na chvíli
můžete stát třeba mravencem v mraveništi či účastníkem lovecké hostiny. V letních měsících se můžete těšit na kulturní
akce, jako jsou koncerty, divadelní představení nebo letní kino.
Roštejn – to je příroda a historie na jednom místě.
www.hrad-rostejn.cz
okres Jihlava

Muzeum Hrotovicka 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.
Muzeum připomíná i významné osobnosti - akad. malíře F. B.
Zvěřinu, fotografa Karla Chrásta či výrobce stabilních motorů
Jana Dolníka.
www.hrotovice.cz

Zámek Brtnice

Hotel a Lanový park Křemešník

Původně sídlo Valdštejnů a Collaltů, přezdivaný též moravské Hradčany
se nachází v malebném městečku Brtnice, okres Jihlava v kraji Vysočina. Jedná se o rozsáhlý areál, kde je k vidění ojedinělá symbióza budov
a opevnění gotického hradu, který zámku vývojově předcházel. Přijďte
podpořit svoji návštěvou významnou historickou památku.
www. zamekbrtnice.webnode.cz
okres Jihlava

Lanový park Křemešník ve variantách: dětský park, junior park, vysoký park
krátký a dlouhý. Malé děti se „vyřádí“ v dětském outdoorovém centru s trampolínami, prolézačkami a skluzavkami. Vaše děti můžete pozorovat z terasy
Poutního hotelu Křemešník, kde se dobře najíte a můžete se ubytovat v nově
zrekonstruovaných pokojích.
Telefon: 565 303 431; www.hotelkremesnik.cz
okres Pelhřimov

Hotel Rokytno - rodinný hotel v srdci Vysočiny

Wellness centrum Velké Meziříčí

Zrekonstruovaný hotel se nachází v blízkosti Nového Města na Moravě. Přivítají vás útulné pokoje, příjemná restaurace s tradiční českou kuchyní a milý
personál. Nabízíme: vyhřívaný venkovní bazén s protiproudem, beachové
hřiště, ﬁnskou saunu, zázemí pro děti (trampolína). Zajišťujeme: oslavy, svatby i jiné společenské nebo ﬁremní akce.
Ideální místo pro sportovce i rodiny s dětmi.
www.hotelrokytno.cz kontakt: 603 539 901
okres Žďár nad Sázavou

Centrum Beauty&Beast se nachází ve Velkém Meziříčí přímo na břehu řeky
Oslavy. Návštěvníci se mohou těšit na privátní a veřejné wellness s vířivkami, několik druhů saun, špičkově vybavené ﬁtness, nabídku cvičebních lekcí, trénink metodou EMS, přesné
měření těla přístrojem InBody, masážní salon, venkovní
adventure golf a designovou kavárnu s dětským koutkem.
www.beauty-beast.cz
okres Třebíč

okres Třebíč

Vysočinou za skleněnkou

Turistická hra pro dětii
Projděte sklářská místa, plňte úkoly,
sbírejte zážitky
k a skleněnky
k
Hraje se od 1. června
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Vysočina Tourism
Na Stoupách 144/3
586 01 Jihlava
e-mail: info@vy
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ww
w
ww.vy
v socinatourism.cz
www.vy
ww
v socina-konference.cz
www.filmvy
ww
v socina.cz

ww
w
ww.vy
v socina-fandi-kulture.cz
www.dedictv
ww
t ivy
v sociny.cz
www.mgvy
ww
v sociny.cz

@regionvy
v socina
@regionvy
v socina

Vaši autorizovaní partneři programu ŠKODA Plus:
Horácké autodružstvo
Brněnská 123, 674 01 Třebíč
Tel.: 568 823 853, www.horacke-tr.cz

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

AUTOSALON F3K, s.r.o.
Horácké autodružstvo
Spojovací 1338, 674 01 Třebíč
K Novému nádraží 1345, 594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 568 846 340, www.autosalon-f3k.cz Tel.: 566 523 141-2, www.horacke-vm.cz

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

