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Stovky kilometrů upravených běžeckých
tras poskytujících nádherný výhled do
kraje, dech beroucí stoupání, adrenalinové sjezdy a romantika. To je lyžařský běžkařský ráj Vysočiny. Jeho centrem je
Vysočina Arena u Nového Města na Moravě, ve které měří své síly světová esa
běžeckého lyžování a biatlonu.

I když to nejsou Alpy, na kopcích Vysočiny najdou lyžaři dobré podmínky pro sjezdové lyžování. Provozovatelé zdejších
zimních areálů čekají, až začne pořádně
mrznout, aby mohli spustit sněžná děla.
Na letošní sezonu už jsou nachystaní.
V zimních měsících je ten správný čas

Vážení čtenáři,
milí cestovatelé,

O

pět po roce mám možnost
podnítit vaši pozornost a poukázat na jedno z nejhezčích
míst České republiky, které
jistě stojí za to objevit a opakovaně navštívit. Mám na mysli Kraj
Vysočina.
Snad každý, kdo se rozhodl cestovat
a překročit hranice své obce a kraje, si
položil otázku – kam a proč pojede? Cestujeme, abychom zažili a poznali něco
nového, abychom měli hezké vzpomínky, dokázali něco, co jiní nedokázali,
nebo si prostě jen odpočinuli. Cestování
nám rozšiřuje obzory. Pokud jde o Vysočinu, jsou na ni tisíce pohledů, které nabízejí nejen krásy přírody, architektury, ale
i nová lidská přátelství navázaná na
cestách. Vysočina je nevyčerpatelný
zdroj inspirace, jak strávit příjemnou
regenerační, rodinnou i aktivní dovolenou.
Osobně mám dva tipy, které bych rád
prostřednictvím těchto řádků sdílel

s vámi, kdo jste nejen aktivní cestovatelé
a sportovci, ale také fanoušci a patrioti
českých vrcholových sportovců:
15.–18. 12. 2016:
Světový pohár v biatlonu, IBU World
Cup Biathlon, Vysočina Arena, Nové
Město na Moravě, Kraj Vysočina
31. 1. – 5. 2. 2017:
Otevřené mistrovství světa juniorů
v biatlonu, Open European Championship Biathlon, Vysočina Arena, Nové
Město na Moravě, Kraj Vysočina
Není důležité se už teď rozhodnout,
kde strávíte svou zimní tuzemskou dovolenou, ale dejte šanci České republice
a Vysočině ukázat vám, že jsou nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Poskládejte
si jejich obraz ve svých vzpomínkách,
a pokud vám mohu jen trochu radit,
začněte určitě u nás na Vysočině – třeba
právě ve Vysočina Areně. Na viděnou!
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

k návštěvě kulturních zařízení. Na Vysočině k tomu je spousta příležitostí, ať už
jde o výstavy, koncerty, či památky. Užijte si příjemnou adventní atmosféru a udělejte si výlet za betlémy do Třeště, za krásami renesanční Telče, nebo třeba do
Muzea Vysočiny v Jihlavě.

Titulní strana:
Běžecké trasy na Novoměstsku
Foto: Petr Mareček
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TELČ, NÁMĚSTÍ ZACHARIÁŠE Z HRADCE

VÁNOČNÍ HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

BIATLONOVÉ ZÁVODY, VYSOČINA ARENA,
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

POUTNÍ KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO
NA ZELENÉ HOŘE VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

Kraj Vysočina
Kraj Vysočina je domovem
pro více než půl milionu
obyvatel. Leží na hranicích
Čech a Moravy, přičemž
pomyslná hranice
historických zemí prochází
krajským městem Jihlava.

V

minulosti tradovaná představa o regionu kamení a brambor dostává s příchodem třetího tisíciletí zcela nový rozměr.
Region s třemi památkami
zapsanými na seznam UNESCO (historické centrum Telče, poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře
nad Sázavou a židovská čtvrť a bazilika

sv. Prokopa v Třebíči) dlouhodobě nabízí
kvalitní životní prostředí a také vysoký
standard turistických služeb, které napomáhají objevovat půvabná místa často
skromně skrytá, ale plná poučení, okouzlení i oddechu. Jako by zde platilo, že čím
víc toho na Vysočině poznáte, tím více
o nás chcete vědět.
Charakter kraje je nezaměnitelný –
nejen tím, co zde vytvořili naši předci,
ale také svou současností. Vysočina dala
jméno jednomu z nejmodernějších biatlonových areálů v Evropě. Najdete jej
v Novém Městě na Moravě, a pokud zde
nenatrefíte na právě probíhající závody,
a přijdete tak o možnost fandit světové
biatlonové špičce, můžete desítky kilometrů udržovaných tratí v krásných lesích
bezplatně využít pro svou rekreaci a ladění sportovní formy. Vysočinu si běžkaři
oblíbili; ročně jsou tu za příznivého počasí upravovány až dva tisíce kilometrů
tras. Na zhruba šest stovek nejfrekvento-

vanějších přispívá dotací Kraj Vysočina.
Odvážnější jedinci jsou zváni na snowkiting nebo lezení po ledových stěnách
v okolí obce Vír. Při troše štěstí bude
vaším tréninkovým parťákem horolezec
Radek Jaroš.
Živou současnost Kraje Vysočina
reprezentuje s dlouhodobě nejvyšší
návštěvností Zoo Jihlava nebo Muzeum
rekordů a kuriozit Pelhřimov, Alternátor
v Třebíči a dále také hustá síť plaveckých
areálů či ideální podmínky pro rozšiřující se geocaching. Ten mimo jiné pomáhá netradičně upozorňovat na tradiční
aktivity regionu – na betlémářství v okolí
Třeště nebo tolik oblíbené pivovarnictví.
Na cestu po chutích zhruba dvacítky
regionálních pivovarů si nechte raději
více času.
Kraj Vysočina je turistická destinace,
jež vám chce každodenně dokazovat, že
je krajem pohostinným, přátelským
a v mnoha směrech originálním.

s Muzea a galerie
Užijete si kouzelnou
adventní atmosféru

K

návštěvě, potěšení, ale i poučení zvou v zimních měsících příspěvkové organizace zřizované
Krajem Vysočina na úseku kultury. Pozvání je aktuální zejména do muzeí, které se v tomto čase zaměřují na období adventu, Vánoc a na představení zvyků a tradic s nimi spojených.
Města Třebíč, Jihlava a Třešť na Vysočině patří mezi významná betlemářská centra. Muzeum Vysočiny Třebíč připravilo
Vánoční výstavu betlémů (25. 11. 2016 –
15. 1. 2017), která bude prezentovat malované třebíčské a ústeckoorlické betlémy.
Jihlavské betlémy ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava budou k vidění v Městské
galerii Hasičský dům v Telči a Muzeum
Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť nabízí
návštěvnicky atraktivní expozici věnovanou betlemářství v Třešti a okolí.
V Třešti se více než dvě století udržuje
nejen tradice vyřezávání betlémů, jejich
každoroční stavění v domácnostech řezbářů/betlemářů, ale také jejich specifické zpřístupnění široké veřejnosti v autentickém prostředí v rámci tzv. Betlémské
cesty v Třešti. Ta začíná každoročně
26. prosince na svátek sv. Štěpána
a končí na začátku následujícího kalendářního roku na svátek Hromnic
2. února. Betlémská cesta v Třešti je
zapsána na krajském seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury a od
roku 2015 i na Seznamu nemateriálních
statků tradiční lidové kultury ČR.
Za netradičně laděnými zážitky je
možné se vydat například do Oblastní
galerie Vysočiny v Jihlavě, která v letošním roce otevřela Zvukovou galerii

K LETOŠNÍM PREMIÉRÁM
HORÁCKÉHO DIVADLA
JIHLAVA PATŘÍ MUZIKÁLOVÁ
KOMEDIE ADÉLA JEŠTĚ
NEVEČEŘELA.

FOTO: KRAJ VYSOČINA,
V. KUNC

BETLÉMY V TŘEŠTI

IGLOO. Podzimní výstavu Broučci Jana
Karafiáta v Galerii výtvarného umění
v Havlíčkově Brodě vystřídají Zpívánky
Kornélie Němečkové (9. 12. 2016 – 29. 1.
2017).
Aktuální přehled akcí a aktivit krajských muzeí a galerií poskytuje webová
stránka www.vysocina-fandi-kulture.cz.
K návštěvě samotné je možné využít společnou vstupenku, která finančně zvýhodňuje vstupy do více objektů a kterou
lze uplatnit po dobu dvou let. A pokud
jste v létě nenašli čas na knihy, přijměte
pozvání do Krajské knihovny Vysočiny
a přesvědčte se, jaké zajímavé aktivity
tato instituce nabízí.

HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA
V 77. SEZONĚ 2016/2017
Jediná profesionální scéna Kraje Vysočina je typickým repertoárovým divadlem.
V sezoně připravuje šest premiér různých žánrů na Velké scéně. K žádaným
novinkám, které diváky osloví svým vtipem, lehkostí, ale i zamyšlením patří
letošní premiéry: komedie jedné letní
noci podle scénáře Woodyho Allena Sex
noci svatojánské, muzikálová komedie
Adéla ještě nevečeřela a od prosince
Rok na vsi bratrů Mrštíků.
Pro rodiny s dětmi divadlo nabízí každý
měsíc Pohádkové neděle na Velké scéně.
Dalším oblíbeným formátem jsou sobotní
herecká čtení Pohádek na schodech ve
foyer divadla.
Pro děti i dospělé je na Malé scéně po
celý advent připravena vánoční hříčka
Cesta k Betlému na motivy slavné České
mše vánoční Jakuba Jana Ryby.
www.hdj.cz

Vysočina je rájem lyžařů
Stovky kilometrů
upravených běžeckých
tras poskytujících
nádherný výhled do kraje,
dechberoucí stoupání,
adrenalinové sjezdy
a romantika. To je lyžařský
a běžkařský ráj Vysočiny.

N

ejdůležitější lyžařská centra
se nacházejí v severní části
kraje, v oblasti Žďárských
vrchů, které díky nadmořské
výšce, mírně zvlněnému terénu a dobrým sněhovým podmínkám
patří k oblíbeným rekreačním místům.
Díky krajinnému reliéfu běžkaři vyhledávají i terény Jihlavských vrchů. Dlouholetou tradici mají trasy v okolí nejvyššího
vrcholu Vysočiny – Javořice – nebo
v okolí vrcholu Čeřínek. Uznávanou
běžeckou oblastí je okolí lyžařského střediska sv. Anna u Chotěboře nebo okolí
Fajtova kopce u Velkého Meziříčí. Úprava a sjízdnost běžeckých tras je závislá na
počasí, takže se vyplatí sledovat webové
stránky, které přinášejí aktuální informace.
Jejich
rozcestník
najdete
zde:
http://www.region-vysocina.cz/bezky
Na stránkách www.region-vysocina.cz
v sekci „Tipy na výlet“ najdete také inspiraci v podobě podrobně zpracovaných
tipů na běžkařské výlety rozdělené podle
okresů i náročnosti po celé Vysočině.
Milovníkům sjezdového lyžování nabízí
široké možnosti téměř tři desítky moderně vybavených lyžařských areálů. Většina z nich umí zajistit perfektní podmínky

MISTROVSTVÍ SVĚTA V BIATLONU V ROCE 2013 PŘILÁKALO DO VYSOČINA ARENY DAVY LIDÍ.

pro lyžování díky umělému zasněžování
a strojově upravovaným svahům. Téměř
samozřejmostí je kvalitní zázemí, které
vám zaručí maximální pohodlí. Zdejší
střediska pro svoji cenovou dostupnost,
rodinnou atmosféru a krátké fronty
u vleků lákají každoročně stále více lyžařů.
Mírné svahy jsou vhodné zejména pro
rodiny s dětmi, lyžařské kurzy a školky
nebo mírně pokročilé lyžaře. K nejznámějším areálům patří Ski Snowpark
Nové Město na Moravě na Harusově
kopci, jehož součástí je moderní biatlonový areál Vysočina Arena. Další možnosti
nabízí např. lyžařský areál v Karasíně
s rozhlednou u horní stanice vleku, na
Šacberku u Jihlavy, na Fajtově kopci ve
Velkém Meziříčí nebo v Novém Jimramově, kde je k dispozici snowpark pro snow-

boardisty či akrobatické lyžaře a kde se
můžete zúčastnit kurzů carvingu.
Přehled lyžařských areálů na Vysočině
včetně detailních informací najdete zde:
http://www.region-vysocina.cz/lyze
a také v mapě na úvodní straně magazínu.
Budete-li mít chuť jít si zabruslit,
navštivte některý ze zimních stadionů,
které veřejné bruslení provozují. Lední
bruslení je finančně nenáročný sport
a jeho obrovskou výhodou je nezávislost
na výkyvech počasí. Tak oprašte brusle
a hurá na led!
Přehled zimních stadionů naleznete
tady:
http://www.region-vysocina.cz/brusle i v mapce na úvodní straně
magazínu.
NA VYSOČINU S MOBILNÍ
APLIKACÍ V KAPSE
Všechny tyto informace získáte v okamžiku díky mobilní aplikaci. Turistický průvodce po Vysočině vám představí nejen
turistické cíle a možnosti trávení volného
času na Vysočině, ale také nezbytné informace pro zimní radovánky. Aplikace vám
zprostředkuje veškeré informace o lyžařských areálech na Vysočině, nabízí přehled běžeckých tras a vybrat si můžete
z mnoha tipů na běžkařský výlet.

BĚŽKAŘI U JEDNÉ ZE SOCH MICHALA OLŠIAKA, MAMLASE,
KOLEM KTERÉ VEDOU LYŽAŘSKÉ BĚŽECKÉ TRATĚ.

>

ů, vítá i slavné šampiony

LANOVKA NA HARUSOVĚ KOPCI

>

Samozřejmostí je předpověď počasí
a typy na ubytování. Dozvíte se o nových
turistických aktualitách, můžete nahlédnout do kalendáře akcí nebo pracovat
s mapami.
Tuhle aplikaci zkrátka musíte mít! Její
užitečnost potvrzuje i fakt, že získala
české ocenění v rámci festivalu TourRegionFilm, který se začátkem října konal
v Karlových Varech. Stáhnete ji zdarma
ve virtuálních obchodech Appstore, Google Play a Windows Store i přes QR kód
u tohoto článku.
STÁHNĚTE SI
TURISTICKÉHO
PRŮVODCE
PO VYSOČINĚ!

STÍHACÍ ZÁVOD MUŽŮ NA MS V BIATLONU
V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

ZAHRAJTE SI
GEOHRU!

Mimo to si můžete zahrát také zábavnou geolokační hru, která má dva herní
okruhy – rozhledny a vyhlídkové věže na
Vysočině a židovské památky na Vysočině. Vše funguje jednoduše, stačí vám
pouze telefon s GPS a s mobilním připojením a chuť hrát. Pak už si jen zvolíte hru
a následně plníte virtuální úkoly. Plnění
úkolu kontroluje samotná mobilní aplikace a vy získáváte body podle úspěšnosti.
Své úspěchy můžete sdílet přes sociální
sítě.

FOTO: ARCHIV VYSOČINA TOURISM,
P. O., V. KUNC, J. HORÁK

SVĚTOVÝ
POHÁR
V BIATLONU
Světový pohár v biatlonu se uskuteční
v termínu 15.–18. prosince 2016 ve Vysočina Areně v Novém Městě na Moravě.
Rozhodně je na co se těšit. Celý blok
zahájí ve čtvrtek závody ve sprintu
mužů, v pátek je na programu sprint žen.
V sobotu se diváci dočkají dramatických
stíhacích závodů a v neděli 18. prosince
se Světový pohár v Novém Městě na
Moravě uzavře královskou disciplínou,
závody s hromadným startem pro
30 aktuálně nejlepších biatlonistů světa.
Poslední Světový pohár v biatlonu
v Novém Městě na Moravě v únoru 2015
se stal vůbec nejúspěšnějším podnikem
celého seriálu a vstupenky na akci byly
zcela vyprodány mnoho dní předem.
Nové Město na Moravě tehdy biatlonový
svět zcela ohromilo.
Vstupenky na letošní Světový pohár
zakoupíte v síti Ticketstream. Kdo si již
zakoupil permanentku na původní třídenní program, může být klidný, vstupenka
nyní platí již od čtvrtečního dne.
Více informací najdete zde:
http://www.vysocina-arena.cz
Přijďte do Vysočina Areny zafandit
našim vycházejícím biatlonovým
hvězdám a zažijte jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru na vlastní kůži!

Město HUMPOLEC vám přeje radostné vánoce
a nezapomenutelné kulturní zážitky.

Zábava, adrenalin i historie
na jednom místě...
• firemní akce • konference • příměstské tábory
• cvičení pro malé i velké • koncerty • výstavy
• školní výlety • divadla

www.panskydvurtelc.cz
facebook.com/panskydvurtelc

30.11.
30.12.
Putovní výstava ze Čtvrté
archivní knihvazačské
soutěžní přehlídky,
konané v roce 2015
Vernisáž se koná
29. 11. 2016 v 17 hodin
Dům Gustava Mahlera
Znojemská 4, Jihlava
otevřeno út–so 10–12, 13–18
www.mahler.cz | facebook.com/mahler.jihlava

Prožijte Vánoce v Telči
T

elč má ve své nabídce pro adventní
čas bohatý kulturní, ale i sportovní
program. Letošní advent zahájíme
již ve středu 23. 11. ve vstupní síni radnice výstavou sběratele starých vánočních
pohlednic Martina Nováka. K dalším
výstavám bude patřit výstava jihlavských
betlémů v Městské galerii Hasičský dům.
Ta ožije každou adventní neděli vánočním programem, např. ukázkou tvoření
vánočních ozdob, skleněných šperků,
dřevořezání, nebude chybět ani soutěž
v pečení vanilkových rohlíčků.
V kostele Jména Ježíš se každou adventní neděli budou konat adventní koncerty
v podání pěveckých sborů Santini Telč,
Smetana Telč, studentů a učitelů
ZUŠ Telč a Martina Javorského.
K Vánocům patří i oživení vánočních
tradic. Živý betlém zhlédneme na nádvoří zámku v podání horáckého folklorního
souboru Podjavořičan, Kvíteček a Kvítek.

www.telc.eu
23. 11. – 15. 1. vstupní síň radnice – Vánoce na
pohlednicích ze sbírky M. Nováka
24. 11. – 15. 1. Městská galerie Hasičský dům
– Nad Betlémem vyšla hvězda – vernisáž
ve čtvrtek v 16.00 s vystoupením pěveckého sboru TELČísla, vánoční výstava jihlavských betlémů s doprovodným programem každou adventní neděli od 14 do
16.00
27. 11. Soutěž O nejlepší vánoční rohlíček
4. 12. Vánoční dekorace a jejich tvoření
s Mirkou Kadlecovou
11. 12. Dřevořezání dětského kroužku Spolku přátel betlémů z Třešti
18. 12. Skleněná poezie Jitky Baďurové
aneb Dárek na poslední chvíli…
27. 11. 17.00 kostel Jména Ježíš
1. adventní koncert Adventus Domini
Smíšený pěvecký sbor Santini Telč, Ad Hoc
Quartet z Třebíče a hosté
2. 12. 13.00–17.00 nám. Zachariáše z Hradce
Mikuláš v Telči, vánoční trh a vánoční elektrojízda, vánoční koledy, zpívání dětí
u stromečku, Čertování, peklo a návštěva
Lucifera v Domě dětí a mládeže, příchod
Mikuláše s družinou a rozsvícení vánočního
stromu a vánočního osvětlení města
4. 12. 17.00 kostel Jména Ježíš
2. adventní koncert V radostném očekávání, ZUŠ Telč – Evžen Mašát, Lubomír Zadina, DPS TELČísla
11. 12. 17.00 kostel Jména Ježíš
3. adventní koncert z kůru přináší Martin
Javorský a jeho hosté
Martin Javorský (tenor), Marie Vrbová

V komponovaném pořadu sestaveném
ze staročeských lidových koled, říkadel
a tanců se představí několik desítek účinkujících různých věkových kategorií
v autentických kostýmech za doprovodu
živé hudby.
V období konce roku proběhnou na
zámku oblíbené „Vánoční prázdniny
v Telči“. O svátcích můžete navštívit také
Zámeckou galerii s výstavou z pohádky
„Sedmero krkavců“, telčské podzemí
s interaktivní zábavně-naučnou expozi-

cí, ráj vláčků a železnic s hernou pro děti
v Telčském domě, Muzeum techniky
a centrum volnočasových aktivit Panský
dvůr.
A určitě si nenechte ujít silvestrovský
výstup na Javořici, nejvyšší vrchol Českomoravské Vysočiny (837 m n. m.), který
každým rokem láká čím dál více lidí. Při
zpáteční cestě do Telče se můžete zastavit na náměstí a dát si tradiční silvestrovskou čočkovou polévku.
Na Nový rok vás zveme na společné
novoroční setkání občanů s představiteli
města a velkolepým ohňostrojem. Je to
akce, která každoročně přiláká do Telče
stovky návštěvníků z blízkého i dalekého
okolí.
Vždyť vstoupit na zasněžené náměstí
s rozsvíceným vánočním stromem
a vánočním osvětlením a nasát vánoční
atmosféru, stojí určitě za to. Je to pohlazení po duši. V Telči jste vždy vítáni!

Akce listopad 2016 – leden 2017
(alt), Michael Bártek (varhany)
16. 12. 17.00 Lannerův dům
Předvánoční koncert TELČísel
17. 12. 17.00 Panský dvůr
Vánoční punč – představení Horáckého
divadla Jihlava pro malé i velké.
17. 12. v 17.00 a 18.15, 18. 12. ve 14.00 a 15.00
nádvoří státního zámku
Živý betlém s folklorními soubory Podjavořičan a Kvítek při DDM Telč – komponovaný pořad telčských folklorních souborů
vychází z biblického příběhu o Ježíškovi.
Vystoupí několik desítek účinkujících
v autentických kostýmech za doprovodu
živé hudby.
18. 12. 17.00 kostel Jména Ježíš
4. adventní koncert Raduj se, všecko stvoření
Pěvecký sbor Smetana Telč, Dechový kvintet pod vedením J. Čajky
24. 12. 13.00–15.00 Zámecká galerie
Štědrý den na zámku
Sedmero krkavců – výstava originálních
kostýmů a rekvizit z pohádky „Sedmero
krkavců“ od Alice Nellis
26.–31. 12. 14.00–15.00 kostel Jména Ježíš
Varhany nad Betlémem
Prohlídka kostelního betléma s doprovodem vánoční varhanní hudby v podání mladých varhaníků z Telče a okolí
27.–30. 12. 18.00 Konírna státního zámku
Vánoční prázdniny v Telči
Vánoční folkové koncerty
www.prazdninyvtelci.cz
31. 12. Silvestrovský výstup na Javořici

Cíl na vrcholu Javořice mezi 12.00 a 15.00
www.kcttelc.cz
1. 1. 2017 15.00 kostel Jména Ježíš
Vánoční koncert pěveckého sboru Santini
Telč
1. 1. 16.30 náměstí Zachariáše z Hradce
Společný novoroční přípitek představitelů
města s občany a novoroční ohňostroj
Dechový kvintet Jaroslava Čajky
8. 1. 15.00 kostel Jména Ježíš
Rozloučení s vánočním časem
Pěvecký sbor Smetana Telč a hosté
Informační centrum, náměstí Zachariáše
z Hradce 10, tel. 567 112 407–8, e-mail:
info@telc.eu,www.telc.eu
https://www.facebook.com/MestoTelc/
Telčské podzemí, náměstí Zachariáše
z Hradce 71, interaktivní zábavně-naučná
expozice, nutná rezervace prohlídky v informačním centru pouze ve všední dny.
Panský dvůr Telč, Slavatovská 86
Centrum volnočasových aktivit a turistiky
Informační centrum Panský dvůr Telč
tel: 564 403 780, e-mail:
info@panskydvurtelc.cz
www.panskydvurtelc.cz
www.facebook.com/panskydvurtelc
Telčský dům, nám. Zachariáše z Hradce 31
Výstava historie a legendy v Telči a okolí,
Ráj vláčků a železnic, herna pro děti
www.telcsky-dum.cz
Muzeum techniky, ul. Na Sádkách
Technické památky z konce 19. a začátku
20. století
www.muzeumtechnikytelc.cz

Za krásou
betlémů v Třešti

N

a přelomu 18. a 19.
století si místní lidé
v Třešti začali vyrábět
papírové
figurky.
Původní papírové betlémy byly postupně vystřídány
dřevěnými. Ty se v Třešti začaly
stavět a vyrábět ve druhé polovině 19. století.
Betlémářství je ve městě stále živé, řezbáři a příznivci betlémů jsou sdruženi ve
Spolku přátel betlémů v Třešti. Ti pečují
o stálou expozici betlémů v Schumpeterově domě, nechali vytvořit obří sochy
svaté rodiny v nadživotní velikosti a jsou
organizátory akce Dřevořezání (5.–6. července). Během něj se každoročně ve
městě scházejí na náměstí řezbáři z celé
republiky i ze zahraničí a vyřezávají figurky do společného betlému.
Betlémáři udržují a rozvíjejí tradici sta-

vění betlémů ve městě. Prostřednictvím spolku jsou
třešťské betlémy prezentovány
na různých výstavách u nás i ve
světě.
V Třešti jsou k vidění betlémy po celý rok, a to v Schumpeterově domě ve stálé expozici
a muzeu. Unikátní je i Betlémská cesta, která je od konce roku 2015
zapsána na Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury ČR. Betlémská cesta je takové putování po rodinách
v Třešti, které ukazují svůj betlém veřejnosti přímo ve své domácnosti, a to každoročně od 26. prosince do 2. února.
Aktuální mapku pro nadcházející sezonu
najdete na internetových stránkách Třeště.
Prodlužte si Vánoce a poznejte krásu
třešťských betlémů.

KULTURNÍ AKCE

27. 11. Adventní korzo
- netradiční zahájení adventu s obří loutkou anděla, nám. T. G. Masaryka od 17.00
3. 12. – 2. 2. Vánoční výstava betlémů
- denně v expozici betlémů
v Schumpeterově domě
24. 12. Živý betlém
- před KD Třešť ve 13.00 a 14.00
26. 12. – 2. 2. 2017 Betlémská cesta
- výstava třešťských betlémů
v domácnostech
1. 1. 2017 Nový rok
- přivítání nového roku, ohňostroj,
nám. T. G. Masaryka od 17.00
Kontakt:
Turistické informační centrum Třešť
Rooseweltova 462, 589 01 Třešť
tel. +420 567 234 567
info@trest.cz; www.trest.cz
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Lanovka Luka nad Jihlavou
www.skiluka.cz

Lyžařská škoLa
parkování
přímo u Lanovky
občerstvení
Chata gizeLa

teL.: 732 921 877

Užijte
v Jihlavě

33°

vířivý bazén

33°

dětské brouzdaliště

30°

velký rekreační bazén

28°

venkovní kruhový bazén

www.vodni-raj.cz

www.robinso

si zimu
naplno!
zábava pro celou rodinu za každého počasí
2
desítky atrakcí na ploše 2 500 m
narozeninové oslavy a rodinné párty
programy pro školky a školy
akce pro firmy

pět kontinentů za jeden den
více než 200 druhů zvířat
nový tropický pavilon
to vše na rozloze 10 hektarů
OTEVŘENO KAŽDÝ DEN PO CELÝ ROK
SAUNA
MASÁŽE
SOLÁRIUM
PARNÍ LÁZEŇ
KNEIPPŮV CHODNÍK

onjihlava.cz

www.zoojihlava.cz

Moravské
Budějovice žijí
a společenských akcí, které mimo jiné
zajišťuje Městské kulturní středisko Beseda.

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Město s několika branami se rozprostírá
na jihozápadní Moravě v Kraji Vysočina
a je i pomyslnou branou do Podyjí, jedné
z nejkrásnějších turistických oblastí
České republiky. Jeho dominantou je kostel s věží, která je při příjezdu viditelná ze
všech světových stran. Město s osmi tisíci
obyvateli leží na dopravní silnici mezi Jihlavou a Znojmem, tedy na bývalé císařské
cestě, která spojovala Vídeň s Prahou.
První zmínky o něm pocházejí ze 13. století. Městem protéká řeka Rokytná.
Moravské Budějovice jsou nejen kulturním, ale také sportovním, rekreačním
a turistickým cílem mnoha lidí. Ve městě
se během roku koná mnoho kulturních

MKS BESEDA
Právě poloha města rozkládajícího se na
rozhraní Českomoravské vrchoviny
a oblasti vína Znojemska určuje i ráz, šíři
a rozmanitost kulturního vyžití, o které
se stará kulturní středisko Beseda.
Dnes zde sídlí také Turistické informační centrum. Než se rozloučíme se
stávajícím rokem, čeká na návštěvníky
kulturního střediska nepřeberné množství akcí, ze kterých si vyberou všechny
věkové kategorie. Milovníci táboráků si
přijdou na své při koncertě Františka
Nedvěda, naopak úplně jiný šálek bude
vystoupení nazvané Divoké kočky – travesti show.
K naladění vánoční atmosféry můžete
navštívit adventní koncerty každou
adventní neděli v kostele sv. Jiljí.
Děti si přijdou na své při akci Mikuláš
na ledě, kde nebudou chybět čertíci

a dárečky. Tato akce bude na zimním stadionu, se kterým Beseda úzce spolupracuje. Určitě si nenechte ujít vánoční koncert Jakuba Smolíka nebo divadlo MALÉhRY a jejich představení Čtení ke kafi
a pro děti Jak na příšery 2.
V novém roce je pro vás připraven koncert Martina Hemmerleho-Bortolottiho,
Melodie Jihlava, symfonického orchestru
ZUŠ Jihlava a dětského pěveckého sboru
TELČísla nazvaného Ukončení vánočního času. Koncem ledna diváky přijede
rozesmát Zdeněk Izer. V únoru navštíví
Besedu slovenští herci Zuzana Tlučková,
Maroš Kramár, Pavol Topoľský a Bibiana
Ondrejková s komedií Mandarinková
izba. Fanoušci Beatles si přijdou na své
začátkem března, kdy přijede kapela The
Backwards, přesná kopie známé anglické
skupiny. Tradiční březnovou akcí je
Ochutnávka jihomoravských vín. Jaro
v Besedě zahájí koncert Ondřeje Hejmy
a výběrová sestava muzikantů napříč
žánry – rock, folk, jazz, blues, country,
funky – Pozdní sběr.

KULTURNÍ AKCE
ZIMA 2016

V Třebíči nuda
nehrozí ani v zimě

V

období sychravého a chladného
počasí nemusíte pouze sedět
zavření doma. Třebíč nabízí
celou řadu kulturních akcí
a zážitků.
Děti i dospělé jistě zaujme expozice
„Cesty časem“, která jim pomůže poznat
třebíčskou historii a historická řemesla.
Doplněna je interaktivními exponáty, na
kterých si mohou návštěvníci sami vyzkou-

šet práci starých mistrů. V přízemí třebíčského podzámčí se pak nachází expozice
Za řemesly minulosti, která ukazuje téměř
zapomenutá řemesla, jako je perleťářství,
modrotisk,
sedlářství,
pernikářství
a modistství. Zajímavostí je i staré vybavení prádelny a prvorepublikové školní třídy.
Více o židovské kultuře se dozvíte v Domě
Seligmanna Bauera v židovské čtvrti, který
je vybaven předměty připomínajícími způ-
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www.dalesickaprehrada.cz
tel.: 723 190 709
e-mail: dalesickaprehrada@seznam.cz

kendu?
ehradě.
Co budeš dělat o ví
KO po Dalešické př
C
Á
R
O
H
u
ík
rn
pa
Plout na
zamrzá?
nikdy
Copak přehrada ne
diná u nás opravdu
je
ko
ja
da
ra
eh
př
NE! Dalešická
ch plout po celý rok.
dá
vo
h
jíc
je
po
no
ož
m
nezamrzne! Proto je
Kecáš!
esvědčit!
Nekecám. Jeď se př
je neopakovatelný,
dě
lo
by
lu
pa
z
d
le
oh
P
cky krásný.
pokaždé jiný a vždy

16.–23. prosince Vánoční náměstí – Karlovo náměstí
Těšit se můžete na tradiční vánoční trhy,
vystoupení tanečních, pěveckých a hudebních souborů, bohaté občerstvení
a nebeské anděly na chůdách, kteří navodí tu správnou atmosféru vánoční pohody. Začátky programu vždy od 16.30.
17. 12. Chanuka – Zadní synagoga
Oslava židovského svátku. Nebudou chybět oblíbené kostýmované prohlídky
židovské domácnosti. K ochutnání budou
chanukové koblížky a děti si vyrobí tradiční židovskou hračku – drejdl.
Bližší informace na www.mkstrebic.cz,
www.visittrebic.eu.
sob života i tradice zaniklé komunity. Součástí prohlídky celého domu je i košer řeznictví, umístěné v přístavku na dvoře.
Třebíč nenabízí jen historii. I v zimě si
můžete užít třeba vodní radovánky v Aquaparku Laguna. K dispozici je tam řada atrakcí, například tobogan o délce 142 m, divoká
řeka, chrliče vody, masážní a vířivá lůžka,
venkovní bazén se slanou vodou či různé
druhy sauny.

Žďár, místo pro sport i relax

Ž

ďár nad Sázavou leží v překrásné přírodní scenérii chráněné
krajinné oblasti Žďárské
vrchy. Osada Žďár vznikla při
cisterciáckém klášteře v roce
1252. Kardinál František z Ditrichštejna
povýšil roku 1607 městečko Žďár na
město, udělil mu nová privilegia a nový
znak.
Dnešní dynamicky se rozvíjející
město má podobu moderního střediska
regionu. S památkou UNESCO (1994)
a jako východisko do nejkrásnější části
Českomoravské vrchoviny je stále více
vyhledávaným turistickým cílem.
Ve Žďáře nad Sázavou se narodili
a vyrůstali přední čeští sportovci, jako
je několikanásobná světová mistryně
a olympijská vítězka v rychlobruslení
Martina Sáblíková, kapitán a hráči hokejových mistrů světa z roku 2010 Tomáš
Rolinek, Petr Vampola a Petr Koukal.
Jeho bratr Martin Koukal je taktéž mistrem světa z roku 2003 – v běžeckém
lyžování. Dalšími národními sportovci
ze Žďáru jsou vicemistryně světa v bas-

KAM NA BĚŽKY

Žďárský okruh
Polničský okruh
Škrdlovický okruh
Hamerský okruh
Losenický okruh

12 km
12 km
9 km
8 km
9 km

Více informací:
TIC Stará radnice
nám. Republiky 24
tel. 566 628 539
fax: 566 625 808
http:// www.zdarns.cz
e-mail: ticzdarns@seznam.cz
www.zamekzdar.cz
www.zelena-hora.cz
ketbale 2010 Eva Vítečková a Markéta
Bednářová Mokrošová nebo juniorský
olympijský vítěz v judo 2010 David Pulkrábek.
Okolí města je vhodným místem letní
i zimní rekreace. Ski region Žďársko je
nově vzniklý region určený pro vyznava-

če běžeckého lyžování, jehož přirozeným centrem je město Žďár nad Sázavou. Dalšími obcemi, které tento region
zahrnuje a které se na úpravě stop podílejí, jsou Hamry nad Sázavou, Velká
Losenice a Subregion Velké Dářko. Více
na www.sportispo.cz
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Podzimní slevové pobyty

V PENZIONU
SYKOVEC
PENZION U VÝLETŮ

Penzion pro velké i malé skupiny různého zaměření do 40 osob
s malou tělocvičnou

KONTAKT
Telefon: 604 997 977
E-mail: info@penzion-vysocina.cz

Moravec 199, 592 54 Moravec
www.penzion-vysocina.cz

Akce platí od 1. 11. – do 14. 12. 2016
Naše výhody pro Vás:
 při pobytu v délce 4 nocí budou
účtovány pouze 3 noci
 při pobytu v délce 7 nocí bude
účtováno pouze 5 nocí
 při pobytu v délce 14 nocí bude
účtováno pouze 10 nocí
Balíček zahrnuje:
 každý den odpolední káva nebo čaj
s domácím dezertem ZDARMA
 domácí mazlíček (pes-malá rasa) ZDARMA
 1 hodina sauny nebo whirlpool ZDARMA
 1 hodina kulečníku ZDARMA

REZERVACE: • tel.: 608 77 87 87 • recepce@sykovec.cz
• www.sykovec.cz

www.nalouce.cz

ů

Restaurace + Penzion Na Louce se nachází 4 km za Žďárem
nad Sázavou směrem na Jihlavu v městysu Nové Veselí.
Naše moderní restaurace je ideálním místem nejen pro
slavnostní oběd, večeři či setkání. Každý den nabízíme
v době oběda cenově zvýhodněné polední menu a celý
pracovní týden připravujeme speciální týdenní menu.
Na vybrané víkendy Vám nabízíme tématickou nabídku jídel
a speciální zábavné akce.

Žďárská 353, Nové Veselí (u Žďáru nad Sázavou)
tel.: +420 774 482 594, e-mail: info@nalouce.cz

K dispozici je příjemné posezení na venkovní zahrádce
s výhledem do krajiny a dětským hřištěm. Jsme
speciálisté na pořádání rodinných oslav, firemních akcí,
svatebních hostin, rautů a večírků. Nad restaurací je nově
zrekonstruovaný penzion s kapacitou 18 osob a vlastním
vchodem a parkovištěm. Každý pokoj je vybaven sociálním
zařízením, vanou, TV a Wi-Fi připojením. Hostům je
k dispozici soukromé parkoviště a samostatný vchod
do penzionu a restaurace.
Pravidelně pro Vás připravujeme speciální akce, díky
kterým můžete ochutnat tradiční i nevšední pokrmy
z celého světa. Také máte rádi venkovní grilování? My ano,
proto v letním období pořádáme grilovací večery, rožnění
prasat či opékání ryb. Tyto večery jsou většinou tématicky
doplněny vystoupením živých kapel a zpěváků, nebo malou
diskotékovou zábavou. Pro děti máme připravené dětské
pískoviště a travnaté hřiště pro míčové a dovednostní hry.

www.bolesin.cz

NaBÍDKa uBytOVáNÍ V PENZiONu
u ŠiKuLů Na VysOČiNě

ů

Nabízíme Vám služby našeho nového penzionu v srdci svratecké hornatiny. Penzion je velmi
vhodný jak pro rekreaci, tak pro pořádání setkání rodin s dětmi i celotýdenní pobyty dětí v překrásné a zdravé krajině. Moderně zrekonstruované pokoje s vlastním sociálním zařízením nabízejí velkou kapacitu lůžek, kterou lze využít i pro pořádání firemních akcí. svou kapacitou je vhodný
i pro školy v přírodě, nebo letní dětský tábor. Penzion se nachází v překrásné chráněné krajinné
oblastisvratecké hornatiny, v obci Bolešín (u Bystřice nad Pernštejnem). Je vybaven novým bazénem, zahradní terasou s výhledem do překrásné krajiny, vlastní kuchyní a místem pro parkování.
V okolí penzionu se nachází mnoho zajímavých přírodních i kulturních památek. Děti, i rodiče
s dětmi, mohou využít cenově zvýhodněnévíkendové pobyty a strávit krásné chvíle při toulkách
krajinou, procházkami po rozsáhlých lesích, návštěvou hradů a zámků, či různých sportovních
aktivit. V celém našem penzionu je možnost zdarma bezdrátového připojení k internetu.
Penzion u Šikulů se nachází v překrásné chráněné krajinné oblasti Českomoravské vrchoviny
- svratecké hornatině. V blízkosti se nachází město Bystřice nad Pernštejnem s nedalekým
hradem Pernštejnem. Dále je v blízkosti městečko Olešnice, které bylo v 1999 vyhlášeno
vesnicí roku a v neposlední řadě je velmi blízko k vodní nádrži Vír, která láká ke krásným
výletům, nejen na kole.

 Kapacita - 45 lůžek

 Možnost ubytování
a rekreace pro zájezdy,
školy, školky, rodiny,
podniky, firmy
i jednotlivce, prázninové
pobyty, školení, svatby
a jiné akce

 Možnost zařízení
velkého sálu
pro konání
nejrůznějších akcí

 Dětský koutek (místnost
vyhrazená jen a jen pro
dětské hraní vybavená
spoustou hraček)

 Vlastní restaurace,
terasa, bazén

 Parkování přímo
u penzionu - oplocené

 CELOROČNÍ PROVOZ
 Překrásné prostředí
Vysočiny v okolí
Vírské přehrady
v obci Bolešín

adresa:
Penzion u Šikulů, Bolešín 49,
Bystřice nad Pernštejnem,
59301, Česká republika
tel: +420 775 123 661
Email: usikulu@seznam.cz
www.bolesin.cz

Hotel Pavla

Nově otevřeNý RodiNNý peNzioN
JimRamovské pavlovice
Hotel Pavla Vysočina nabízí pohodlí a kvalitní služby v samém
srdci Vysočiny. Hotel stojí na křižovatce upravovaných
běžeckých tratí. Ubytování nabízíme v 35 prostorných pokojích
a apartmanech. Restaurace připravuje chutná jídla české
kuchyně Hotel Pavla je zcela nekuřácký. Naše priority jsou
pohodlí a odpočinek hostů.
Pro plnohodnotný pobyt
je k dispozici komplexní
zázemí hotelu.
● Wi-Fi free
● sauna
● masér
● fitnes

Pro Vaše setkání
máme k dispozici
3 výukové salonky
● 60 míst
● 30 míst
● 10 míst

Kapacita až 24 osob.
Cena za noc od 280 kč do 355 kč/noc.
Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi,
manželské páry, srazy škol, menší školení a svatby.
Nabízíme i službu cateringu!
telefon: +420 721 968 133
email: jimramovske.pavlovice@seznam.cz

www.hotelpavla.cz

Hotel PaVla - Vysočina
tel.:+420 566 619 245 ● fax: +420 566 619 045
mob: 602 192 992 ● e-mail: hotelpavla@hotelpavla.cz

www.RodiNNy-peNzioN.cz

Už stačí jen pořádná vys
Sjezdové areály
na Vysočině čekají
na vhodné podmínky,
aby mohly začít s umělým
zasněžováním. Pak vypukne
nová lyžařská sezona.
Pokud bude přát počasí.

I

když kopce na Vysočině zřejmě nikdy
nebudou moci konkurovat alpským
velikánům, i zde najdou lyžaři dobré
podmínky pro sjezdové lyžování. Provozovatelé zdejších zimních areálů
už připravují a ladí vše pro nadcházející
sezonu.
Zatímco na Monínci ve středních
Čechách se díky speciálnímu zasněžovacímu systému lyžuje už od 27. října, Vysočina čeká na déletrvající mrazy, aby se
mohla spustit sněžná děla, který chrlí
technický sníh. Přáním všech je otevřít
sjezdovky nejpozději na vánoční prázdniny.
A jaké novinky letos připravily provozovatelé sjezdových areálů v kraji?

HARUSŮV KOPEC
U NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
Na Harusově kopci letos investovali do
vylepšení zasněžování a terénních úprav

DVOUSEDAČKOVÁ LANOVKA NA HARUSÁKU
VYVEZE NA KOPEC AŽ 1 400 LYŽAŘŮ ZA HODINU.
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parkoviště. „Zdražení pro novou sezonu
nechystáme,“ konstatoval majitel Ski
Snowparku Karel Klapač. Ceny tak zůstávají stejné jako loni: časové jízdné na
dvousedačkové lanovce vychází na
130 Kč za hodinu, čtyři hodiny jsou za
320 Kč.
Délka novoměstské sjezdovky je
550 metrů, převýšení 110 metrů, nejvyšší
bod leží ve výšce 734 metrů nad mořem.
Dvousedačková lanovka má délku
490 metrů a kapacitu až 1 400 lidí za hodinu, lanový vlek pro děti do 10 let měří
30 metrů.
ŠACBERK U JIHLAVY
Na sjezdovce na vrchu Šacberk investovali do nákupu dalšího sněhového děla, celkem jich tam budou mít už jedenáct.
„Udělali jsme i další změny v systému
zasněžování, které návštěvníci na první
pohled neuvidí,“ uvedl Pavel Havlíček,
provozovatel areálu poblíž Jihlavy a dálnice D1. Do občerstvení, lyžařské školy
a půjčovny vybavení investovali v uplynulých letech. Cenu jízdného nebudou
měnit.
„Že se teploty v noci dostávají pomalu

SJEZDOVKA NA VRCHU ŠACBERK U JIHLAVY JE
DLOUHÁ 380 METRŮ A UŽÍVAJÍ SI JI NEJEN LYŽAŘI.

pod nulu? Toto ještě u nás na zahájení
sezony není. Přáli bychom si, aby po
letech přišla zase jednou normální vysočinská zima,“ podotkl Pavel Havlíček.
Šacberk leží v nadmořské výšce 613
metrů, sjezdovka má délku 380 metrů.
Na Vysočině tu pravidelně trvá sezona
nejdéle. Svah má na začátku náročnější
charakter a poté je pozvolnější.
SKI AREÁL LUKA NAD JIHLAVOU
Dramatické změny nečekají v letošní
sezoně ani příznivce Ski areálu v Lukách
nad Jihlavou. „Sjezdovka je plně vybavená, nic výrazného se pro letošní rok
nezmění. Průběžně vylepšujeme parkoviště, posilujeme zasněžovací technologie a i letos bude fungovat lyžařská
škola,“ prozradila za provozovatele
Magda Vaňková.
Lyžařům jsou zde k dispozici dvě sjezdovky různé obtížnosti dlouhé 600 a 660
metrů. Středisko nabízí čtyřsedačkovou
lanovku a kotvový vlek.
Cena jízdného je od 11 do 15 Kč za
jízdu – podle počtu zakoupených bodů
a také podle věku lyžaře. Děti mají jízdné
levnější.

>

sočinská zima

BRUSLENÍ

VYSOKÁ U HAVLÍČKOVA BRODU
Novou sezonu s očekáváním vyhlíží sjezdový areál ve Vysoké u Havlíčkova
Brodu. I zde zůstane vše při starém, včetně cen skipasů. „Rádi bychom sjezdový
areál otevřeli do Vánoc, pokud bude přát
počasí,“ uvedl Aleš Kadlec, předseda spolku Lyžař HB, který sjezdovku provozuje.
Sjezdovka ve výšce 600 metrů nad
mořem je dlouhá 420 metrů. Návštěvníky vozí dvoumístný kotvový vlek.
FAJTŮV KOPEC U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ
Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí letos
investovali do rozvodů technické vody
pro zasněžování a úpravy dojezdu.
„Cena skipasu se bude pravděpodobně
zvyšovat, protože už dva roky je stále stejná. O kolik, to ještě nevíme,“ řekl správce
areálu Jiří Pálka. Svah má délku 450
metrů s převýšením 85 metrů. K přepravě slouží dvoumístná kotva, děti vozí na
pomách.

Stačí, když chvilku mrzne, a Vysočina je
v krátké době plná přírodních ledových
kluzišť. Vykroužit piruetu nebo se honit
s hokejkou za pukem můžete na každém
rybníku. Své o tom ví i světová šampionka v rychlobruslení Martina Sáblíková,
která pochází ze Žďáru nad Sázavou. Na
tamních zamrzlých rybnících trénovala
totiž dlouhá léta.
A když zrovna nemrzne? Ledový ráj nabízejí zimní stadiony. Například Horácký
zimní stadion připravuje pro děti kurzy
bruslení. První termín je 8. ledna a deset
lekcí stojí 800 korun.
Zabruslit si na stadionu bez dohledu
instruktora je také možné, a to v daných
termínech a časech. Přehled bruslení pro
veřejnost na jednotlivé týdny je k dispozici na webových stránkách hokejového
klubu Dukla Jihlava. Cena je 30 Kč na
osobu. Na stadionu mohou návštěvníci
využít také půjčovnu bruslí a brusírnu.
Speciální čas na bruslení mají v Humpolci
vyhrazený senioři. Na nabroušených
nožích se mohou na zdejším zimním stadionu prohánět každé úterý od 10 do
11 hodin.

INZERCE

Ski areál Šacberk
Jihlava

> SKI AREÁL KŘEMEŠNÍK

U PELHŘIMOVA
Na letošní sezonu se chystá i Ski areál
Křemešník u Pelhřimova, který se
nachází ve výšce 755 metrů nad
mořem. Délka sjezdovky je 370 metrů
s převýšením 57 metrů. „I letos budeme
na Křemešníku otevírat lyžařskou
školu. Průběžně investujeme do zasněžování, to znamená nákupu čerpadel,
sněhových děl a rozvodů tlakové vody,“
uvedla provozovatelka Magda Vaňková. Cena jízdného se nemění, jedna
jízda vyjde od 8 do 10 Kč.
SKI AREÁL JIMRAMOV
V lepší sezonu, než byla ta loňská, věří
provozovatelé Ski areálu Jimramov.
Areál se nachází na severních svazích
obce Nový Jimramov na Žďársku. K dispozici je sjezdovka dlouhá 600 metrů
s 90metrovým převýšením a malý
i velký vlek. K využití je také 800 metrů
dlouhá skicrossová trať Kanada,
a pokud je dost sněhu, můžete si užít
freestylového lyžování. Otevřena bývá
lyžařská a snowboardová škola. Cena
jedné jízdy zůstává 10 a 12 Kč.
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Délka sjezdovky:
380 m
■ Počet sjezdovek:
1 (červená)
■ Počet a typ vleků:
1 dvoukotvový
■ Cena jedné jízdy:
8 – 12,– Kč
■ Provozní doba:
po - pá 9.00 - 21.00
so - ne 8.00 - 21.00
■ Nejvyšší bod areálu:
613 m n. m.
■ Dostupnost:
autem, městskou dopravou
■ Parkoviště:
100 míst (zdarma)
■ Další služby:
umělé zasněžování
večerní lyžování
lyžařská škola
dětský vlek zdarma
občerstvení, restaurace
■

■ LYŽAŘSKÁ ŠKOLA a ŠKOLIČKA
■ SKI SERVIS na NOVÉM

a nejmodernějším stroji v ČR

■ PŮJČOVNA, a to i nových

modelů lyží

■ DĚTSKÝ VLEK ZDARMA
■ VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ
■ Kontakt
SALIX INTEGRA s. r. o.
Mobil: 731 491 758
E-mail: info@sacberk.cz

www.sacberk.cz

Vysočinská zimní nej...
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Na mapě kraje najdete i Pelhřimov, což je město rekordů. A k zimě na Vysočině
jich patří také hned několik.
NEJMRAZIVĚJŠÍ DEN
V mizerných zimách posledních let se
často vzpomíná na ty ladovské. Jaké jsou
historické rekordy na Vysočině? „Absolutně nejnižší teplota byla naměřena
10. února 1956 v Havlíčkově Brodě
(-36,9 °C), druhá nejnižší tentýž den
v Počátkách (-33,2 °C). A pokud jde
o sníh, tak toho bylo absolutně nejvíce
6. a 7. března v Nedvězí (na pomezí žďárského a svitavského okresu) v roce 1970,
a to 160 cm,“ nahlédla do tabulek Jitka
Kučerová z brněnské pobočky Českého
hydrometeorologického ústavu.
NEJVÍC SNĚHU NA JEDNOM MÍSTĚ
Zásobník sněhu pro lyžařské a biatlonové závody v Novém Městě na Moravě má
za sebou první zátěžový test – a hned ukázal, jak výbornou „ledničkou“ je.
Když vzal před měsícem technický
správce novoměstského areálu Karel Klapač lopatu a vydal se na severní svah
Harusova kopce prozkoumat, v jakém
stavu zde v zemi uložený sníh přečkal
letošní léto, mohl být s výsledkem spokojený. „Odpovídá to tomu, co jsme předpokládali. Což konkrétně znamená, že
jsme přišli jen asi o třicet procent sněhu.
Navíc zbytek je v rozumné kondici,“

pochvaloval si stav zhruba 25 tisíc kubíků sněhu, který se na léto „schoval“ pod
vrstvu dřevní štěpky.
Bílou zásobu využijí Novoměstští už
v polovině prosince, kdy se ve Vysočina
Areně uskuteční závod Světového poháru v biatlonu.
NEJLEDOVĚJŠÍ SKÁLA
Jako po zásahu pohádkového Mrazíka
vypadá každou zimu 45 metrů vysoká
skála ve Víru na Bystřicku kousek pod Vírskou přehradou. Horolezci s pomocí
vody ze Svratky, čerpadla, systému hadic
a samozřejmě mrazu vytvářejí nejvyšší
ledovou stěnu v Česku. Umělý ledopád
funguje jako cvičný terén Českého horolezeckého svazu.
Nadšenci ze sdružení Ledová stěna Vír
zde pravidelně pořádají mistrovství
republiky v lezení na rychlost. „Pokud
jsou dobré povětrnostní podmínky a vítr
nám neodnáší kapky vody do lesa, dá se
celá Velká věž za tři až čtyři dny zaledovat,“ říká horolezec Pavol Centko.
Hlavní skála je vysoká 45 metrů, najít
lze cesty dlouhé až pětadvacet metrů.
Horolezce před lety inspiroval místní
potok, který stéká do Svratky přes několik skalních stupňů a v zimě zamrzá.

NEJVĚTŠÍ KOTRMELCE POČASÍ
„Zatímco v Praze nebo Brně je pěkně
a teplo, může být u Větrného Jeníkova 15
centimetrů sněhu a vánice,“ říkal v době,
kdy byl ještě šéfem dopravní policie, současný ředitel policie v Jihomoravské kraji
Leoš Tržil. Tak moc dokáže dálnice D1
na Vysočině řidiče překvapit.
Úsek mezi Humpolcem a Jihlavou je
při nepřízni počasí pro sjízdnost zdaleka
nejhorší. Na exitu u Větrného Jeníkova
totiž dálnice D1 dosáhne svého vůbec
nejvyššího bodu na celé své trase –
655 metrů nad mořem. „Dominantní je
tady právě nadmořská výška. Když si uvědomíme, že teplota klesá v průměru
o 0,7 stupně na 100 metrů výšky, může
zde být o čtyři stupně chladněji než
v Praze,“ vysvětluje mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu Petr Dvořák.
Do této výšky vystoupají řidiči poměrně
rychle. Kousek před Humpolcem projíždějí přes ramena Želivské přehrady ve
výšce 380 metrů nad mořem.
Jak zrádné počasí může na Vysočině
být, se naplno projevilo 20. března 2008.
V půl desáté dopoledne se nad dálnicí
zničehonic přehnala sněhová vánice.
V hromadné nehodě se srazilo celkem
231 vozidel.

Baroko na Vysočině

www.baroknivysocina.cz
www.baroquevysocina.cz

POUTNÍ KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO
NA ZELENÉ HOŘE, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
památka UNESCO, foto V. Kunc

Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava
e-mail: info@vysocinatourism.cz
www.region-vysocina.cz, www.vysocinatourism.cz
http://produkty.region-vysocina.cz
www.vysocinaconvention.cz, www.vysocinounakole.cz
ww.vysocina-fandi-kulture.cz, www.dedictvivysociny.cz
www.mgvysociny.cz
Facebook: @regionvysocina, Instagram: @regionvysocina

simply clever

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ NABÍDKA
ŠKODA Fabia a Fabia Combi s bonusem na cokoliv

Kombinovaná spotreba aemise CO2 vozu Fabia a Fabia Combi: 3,6–4,8 l/100 km, 93–110 g/km

Přijeďte si pro modely ŠKODA Fabia a Fabia Combi s neodolatelnou
kombinací elegance a prostoru s pětiletou zárukou a bonusem 20 000 Kč
na cokoliv. Je jen na Vás, jestli jej použijete na originální příslušenství, nebo
třeba sadu zimních kol. Odhalte bonusovou nabídku ŠKODA přímo u nás.

BONUS
20 000 Kč*

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

mojeskodafabia.cz

ŠKODA usnadňuje život
svým zákazníkům každý
den.

/skodacz

O denní svícení se postará
moderní LED technologie.

/skodacz

/skodacz

Bezklíčový systém KESSY
usnadňuje odemykání
i startování.

/skodacr

A radarový systém Front Assist
s funkcí nouzové brzdy Vás
bude jistit.

Soustřeďte se na řízení.
O automatické stírání a svícení
se za Vás postará Rain-Light
Assist.

Vaši autorizovaní prodejci vozů ŠKODA:
AUTO … s.r.o.
Nádražní 67
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303
www.auto-auto.cz

HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO
Brněnská 123
674 10 Třebíč
Tel.: 568 823 853
www.horacke-tr.cz

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

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

