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Možností, kam v zimě vyrazit na výlet
na Vysočině, je nepočítaně. Na své si
přijdou milovníci bílé stopy, protože
na Novoměstsku a Žďársku čeká 150
km upravených tratí. Zklamaní ale
nebudou ani ti, co rádi sviští na sjez-
dovkách.

V Jihlavě můžete zajít do zoo nebo se
vypravit třeba do přečerpávací elektrár-
ny u Dalešické přehrady.
Vybírat se dá z široké nabídky nejrůz-
nějších akcí, výstav, výtvarných dílen
a svého ducha určitě potěší i milovní-
ci divadla nebo jen ti, kteří by s poma-
lu přicházející adventní dobou rádi
zpomalili a užili si tu pravou vánoč-
ní atmosféru. A to je velmi příjemné
při prohlídce vyřezávaných, papíro-
vých, nebo dokonce živých betlémů,
jejichž výrobou je právě Vysočina pro-
slulá.

Vysočina, to jsou také jedinečné památ-
ky zapsané na seznamu UNESCO. Do
Telče, Třebíče i Žďáru nad Sázavou se
vyplatí jet podívat. I v zimním hávu
mají své kouzlo.

Foto na titulní straně: Jaroslav Horák

Z
imní cestování a trávení volné-
ho času na Vysočině nemá
chybu. Svěží vzduch na sjezdov-
kách nebo na kluzištích a pohle-
dy na zasněžené památky stří-

dají chvíle u horkého čaje.
Existují místa v Česku, a není jich

mnoho, která se jen v zimě stávají neopa-
kovatelnými a výjimečnými. Jejich kouz-
lo trvá třeba jen několik týdnů, a proto až
začne zima, vyrazte s celou rodinou
k nám na Vysočinu.

Rozmanitost sportovních aktivit ve
Vysočina Areně v Novém Městě na Mora-
vě, výšlap na nejvyšší zasněžený vrchol
Vysočiny – Javořici nedaleko Telče, nebo
třeba návštěva jednoho z patnácti zim-
ních stadionů, které nabízejí kvalitní
bruslení, a především čas strávený spo-
lečně s přáteli a rodinou v tomto krás-
ném zasněženém kraji, to všechno jsou
důvody, proč si náš kraj na hranici Čech
a Moravy vybírají tuzemští i zahraniční
turisté pro svou zimní dovolenou.

V Kraji Vysočina se za posledních pat-
náct let přirozeně rozvinula turistická
a ubytovací infrastruktura, což zaručuje
opravdu široký výběr služeb, díky nimž si

každý zvolí dovolenou nebo jen výlet dle
svého rozpočtu a priorit. Přitom je vždy
nabízena vysoká kvalita, a to pravé pro
každého: rodinné hotely, pohodlné pen-
ziony v různých kategoriích blízko upra-
vených sjezdovek, stovky připravených
kilometrů běžeckých tras a nejen podél
nich nepočítaně tradičních regionálních
hospůdek.

Na druhou stranu nesmím zapome-
nout ani na nesportovní podzimní
a zimní aktivity – výstavy betlémů, zimní
jarmarky nebo vánoční trhy, které se
vyznačují kouzelnou slavnostní atmosfé-
rou. Tam můžete ochutnat svařené víno
a další speciality regionální kuchyně,
zima s sebou přináší také ukázky tradič-
ních řemesel a lidové hudby i skoro zapo-
menuté venkovské zabijačky... přesvědč-
te se sami, že zima u nás má co nabíd-
nout i nelyžařům.

Objevujte spolu s námi kouzlo zimní-
ho času v Kraji Vysočina. Ať už přijedete
kdykoli a kamkoli na Vysočinu, budete
srdečně vítáni.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
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Vážení čtenáři
a cestovatelé,



A
ť už pojedete autem, vlakem,
nebo půjdete pěšky, je skuteč-
ně velká pravděpodobnost, že
narazíte na zajímavost s titu-
lem NEJ... největší, nejmenší,

nejvyšší, nejrozšířenější.
Největší oblíbenost v českých regio-

nech mají jednoznačně zoologické zahra-
dy. Ta jihlavská se pyšní největší kolekcí
drápkatých opic, nejstarším tygřím
otcem nebo nejúspěšnějším chovem vele-
myší obláčkových.

Za odkazem předků zve největší zámek
v České republice, který stojí v Jaroměři-
cích nad Rokytnou, více než 150 let starý
piškotový dort s cukrovou polevou najde-
te v Muzeu Vysočiny Pelhřimov a největ-
ší zrající sklepy pro sýry ve střední Evro-
pě postavili předci v Želetavě.

Přečerpávací vodní elektrárna Daleši-
ce leží pod nejvyšší sypanou hrází ve
střední Evropě, v umělém kanále tady
každoročně měří síly slalomáři, raftaři
i sjezdaři na nejtěžší umělé trati na
světě. V blízkosti biatlonové Vysočina
Areny v Novém Městě na Moravě už
více než 100 let vyrábí lyže společnost
Sporten.

Pomyslnou dálniční „bránou“ Vysoči-
ny je dálniční most Vysočina u Velkého
Meziříčí, je ojedinělý svými rozměry, výš-

kou i způsobem výstavby. Je nejvyšším
dálničním mostem u nás. V Třebíči odmě-
řují čas největší věžní hodiny v Evropě.
A pokud jde o zimu – když pořádně
mrzne, vyroste v obci Vír nejvyšší uměle
vytvořená ledová stěna. Se svými 45
metry výšky budí opravdu respekt, ale to
musíte vidět na vlastní oči!

Možností, kam vyrazit na výlet na Vyso-
čině, je nepočítaně. Slibujeme plno drob-
ných nečekaných překvapení a také důvo-
dů se na Vysočinu pravidelně vracet.

Bez ohledu na to, zda je zima nebo léto, pondělí
nebo sobota, nabízí Kraj Vysočina originální tipy
na výlety.

ZÁMEK JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU

LEDOVÁ STĚNA VÍR

KRAJ VYSOČINA
Rozloha: 6 796 km2

Počet obyvatel: 508 952
(k 1. 1. 2017)
Krajské město: Jihlava
Nejvyšší vrchol: Javořice (837 m n. m.)
a Devět skal (836 m n. m.)
Památky UNESCO: historické centrum
Telče, poutní kostel sv. Jana Nepo-
muckého na Zelené hoře ve Žďáře nad
Sázavou, bazilika sv. Prokopa a židov-
ská čtvrť v Třebíči
(Více informací o všech nej a kuriozi-
tách na stránkách Agentury Dobrý den
Pelhřimov www.dobryden.cz nebo na
www.region-vysocina.cz)

Malá velká Vysočina



V
ysočina má stále co nabíd-
nout. Na své si přijdou návštěv-
níci z bližších i vzdálenějších
krajů, ale také lidé z Vysočiny.
Všichni mohou vybírat z široké

nabídky nejrůznějších akcí, výstav,
výtvarných dílen a svého ducha určitě
potěší i milovníci divadla nebo jen ti,
kteří by s pomalu přicházející adventní
dobou rádi zpomalili a užili si tu pravou
vánoční atmosféru.

Například v Pelhřimově každoročně
připravují Vánoce na radnici, které letos
připadají na 17. prosince. Muzeum
Vysočiny Pelhřimov organizuje trh tra-
dičních řemesel, kde pořídíte originální
vánoční dárky. Krajská knihovna Vysoči-
ny bude 25. listopadu s malými čtenáři
slavit Den pro dětskou knihu. Krajská
muzea a galerie zase připravují výstavy
a expozice zaměřené nejen na vánoční
tematiku, ale i na další zajímavé oblasti
života. Do Muzea Vysočiny v Jihlavě při-
jely 7. listopadu Bláznivé tramvaje –
obrazy Pavla Bezděčky, a od prvního
prosincového dne budou k vidění také
vítězné fotografie soutěže Photographia
Natura 2017.

Ohřát se v zimních měsících můžete
i v Muzeu Vysočiny Třebíč. Svět kolem
nás přibližují čtyři stálé muzejní expozi-
ce. S výbušnou historií Moravy a Slezska
po Novém roce (od 2. února) seznámí
expozice Sopky v geologické minulosti.
Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě

připravilo od 1. prosince do 3. ledna 2018
výstavu Staročeské Vánoce a zimní
práce. V prostředí selské jizby zažijete
atmosféru staročeských Vánoc a seznámí-
te se se zapomenutými řemeslnými čin-
nostmi, které byly typické pro zimní
období. Do 26. listopadu tady můžete
navštívit výstavu Móda na Havlíčkobrod-
sku, která představuje elegantní šaty krás-
ných střihů a materiálů z doby secese,
první republiky a šedesátých let.

Pokud máte rádi umění, na zajímavé
výstavy zvou i galerie Vysočiny. V Oblast-
ní galerii Vysočiny v Jihlavě od 9. listopa-
du představují jihlavského rodáka, aka-
demického malíře Gustava Kruma a
domácí graffiti scéna přijde na řadu od
23. listopadu. To v brodské galerii budou
až do 26. listopadu představovat tvorbu
výtvarnice a ilustrátorky Anny Vojtěcho-
vé, která se zaměřuje na ilustraci knih
pro děti, a od poloviny prosince do začát-
ku února prostory zaplní Nizozemská
barokní malba. V Horácké galerii
v Novém Městě na Moravě zvou na sklář-
skou tvorbu manželů Janákových, na
fotografie Josefa Prodělala nebo třeba na
společnou expozici grafika Michala
Cihláře a jeho strýce sochaře Karla Hladí-
ka.

Inspiraci, kam nejen v zimě na Vysoči-
ně zavítat a jaké aktivity připravují kraj-
ská muzea a galerie, najdete na webo-
vých stránkách www.vysocina-fandi-kul-
ture.cz.

Vysočinská
zima přeje
jak sportu,
tak i kultuře

ČERNOBÍLÁ I SCI-FI RETRO GROTESKA
V HORÁCKÉM DIVADLE
Divadelní sezona jediného profesionálního divadla na
Vysočině je nabitá originálními kousky. Říjnovou novinku
představuje Černá komedie Petera Shaffera – černobílá
groteska, která se odehrává v naprosté tmě, na scéně se
ale zcela neiluzivně svítí. Začátkem prosince se můžete
těšit na premiéru Bůh je žena, která vychází ze světozná-
mé hororové novely Iry Levina Stepfordské paničky.
A divadlo potěší i děti. V říjnu odstartovalo Pohádkové
čtení na schodech, které bude ve foyeru Velké scény diva-
dla pokračovat vždy jedním sobotním odpolednem
v měsíci až do dubna.

PŘEHLED VÁNOČNÍCH AKCÍ
Muzeum Vysočiny Jihlava
od 30. listopadu: Vánoční tradice a zvyky
v Evropě
Muzeum Vysočiny Třebíč
od 17. listopadu: vánoční výstava výtvar-
ného oboru třebíčské ZUŠ
od 1. prosince: Vánoční výstava betlémů
z Rakouska a Třebíče
10. prosince: Zpívání u slámového betlé-
mu, nádvoří zámku
17., 27. prosince: Vánoční dílničky
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
17. prosince: Vánoce na radnici, trh řeme-
sel, zámek pánů z Říčan
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
od 1. prosince: Výstava Staročeské Váno-
ce a zimní práce
4., 11. prosince: Vánoční dílny – výroba
papírových betlémů, vánočních ozdob,
draní peří a výroba dřevěných hraček
18. prosince: Vánoční dílny – zdobení
vánočních perníků
Horácká galerie
v Novém Městě na Moravě
17. prosince 16.00: Adventní koncert
sboru Gaudeamus Brno
6. ledna 18.00: Tříkrálový koncert Tišnov-
ského komorního orchestru
Galerie výtvarného umění
v Havlíčkově Brodě
7. prosince: Slámové řetězy – výroba tra-
dičních slámových ozdob

HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA

FOTO: V. KUNC, NPÚ TELČ

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY



K
dyž počasí přeje, Vysočina je
hotovým rájem lyžařů i běžka-
řů. Krajina Českomoravské
vrchoviny je typická mírně zvl-
něným terénem, který z ní v pří-

padě dostatku sněhu dělá jednu z nejzají-
mavějších oblastí na běžky v Česku.
Na Chotěbořsku je výchozím místem

běžeckých tras areál Svatá Anna. Sněžný
skútr pravidelně upravuje základní
okruh na louce pod sjezdovkou a na Slaví-
kově louce. Trasy se pak napojují na
běžecké tratě upravované obcí Škrdlovi-
ce.
To v okolí Humpolce najdete bezmála

70 kilometrů běžeckých tras rozdělených
do čtyř okruhů. Jedním z nich je takzva-
ná jižní stopa vedoucí z Humpolce přes
Plačkov, Lipovky a Krásnou vyhlídku
zpátky do Humpolce v celkové délce
29 kilometrů.
V okolí Ždírce nad Doubravou běžkaře

lákají pravidelně udržované trasy – smě-
rem na Krucemburk, Vojnův Městec,
Radostín až do Polničky, Račína aHavlíč-
kovy Borové.
Na samostatnou kapitolu by bylo až

150 kilometrů upravovaných tratí na
Novoměstsku a Žďársku, které jsou nejvy-
hledávanějšími běžkařskými lokalitami,
a pokud preferujete sjezdovky, Vysočina
má rozhodně co nabídnout.

VYRAZIT SE DÁ I NA SJEZDOVKY
Na Jihlavsku se jezdí v Lukách nad Jihla-
vou, v Brtnici, na Čeřínku nebo na Šac-
berku. Na Pelhřimovsku si můžete
vybrat například Křemešník nebo
Božejov, naHavlíčkobrodsku zprovozňu-
jí Vysokou, Melechov nebo Kadlečák,

Žďársko má velké možnosti díky Fajtově
kopci, Karasínu, Svratce nebo Harusově
kopci a na Třebíčsku funguje Želetava,
Jalovec nebo dětský vlek Pod Kostelíč-
kem. Stačí jen oprášit lyže, udělat dosta-
tečnou revizi a držet palce pohádkově
bílé zimě.

POHÁDKOVÁ VYSOČINA
NEJEN V POHÁDKÁCH
Vysočina je vyhledávaným cílem filmařů, kteří rádi využívají čistou přírodu,
historické objekty i jedinečné památky kraje v srdci České republiky. Přitom
už v minulosti filmaře kraj okouzlil. Vždyť kdo by neznal legendární Postřiži-
ny točené v Dalešicích na Třebíčsku v areálu místního pivovaru. Navíc se na
Vysočině natočilo hned několik známých pohádek. Na zámku v Telči panoval
dobrý král Miroslav v pohádce Pyšná princezna, v Telči se narodila Růženka z
pohádky Jak se budí princezny, hrad v Ledči nad Sázavou se stal útočištěm
filmového štábu jedné z nejúspěšnějších pohádek poslední doby Anděl Páně
2, na hradě Lipnice nad Sázavou se točila pohádka Čert ví proč. Z novějších
filmových počinů vzpomeňme snímek Špunti na vodě, který našel útočiště ve
Šlakhamru v Hamrech nad Sázavou, a nejnovější Bajkeři, kteří měli premiéru
19. října, se natáčeli v areálu Panského dvora Telč a v okolí Telče.
Vysočinu jako atraktivní filmovou lokalitu propaguje Vysočina Film Office,
která spadá pod krajskou příspěvkovou organizaci Vysočina Tourism. Vyso-
čina Film Office podporuje natáčení v kraji a Vysočinu propaguje jako film
friendly region. Pro filmaře je nezávislým zdrojem informací a vstupní bra-
nou do regionu. Zodpovídá jejich dotazy a celkově může podpořit práci fil-
mového štábu. Jejím cílem je maximalizovat přínos audiovizuálních aktivit
pro Vysočinu. Více na www.filmvysocina.cz.

BĚŽKAŘI NA VYSOČINĚ

Na bílou zimu se těší
„sjezdovkáři“ i běžkaři

DEFENESTRACE, TELČ, 2017
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T
radiční dřevěné vyřezávané bet-
lémy, papírové, mechanické
a v době adventu také takzvané
živé betlémy. Ty všechny najdete
v srdci České republiky – na Vyso-

čině, která je už desítky let proslulá svou
lidovou výrobou betlémů.

Městem betlémů je na Vysočině beze-
sporu Třešť. Nejenom že ve městě na Jih-
lavsku můžete obdivovat přes dvě stě let
staré originálně vyvedené scény naroze-
ní Ježíška, ale navíc vám je jejich zruční
majitelé ukážou přímo doma, kde svou
cennost každoročně vystavují. Spolek
přátel třešťských betlémů připravuje
mapku s vyznačenými více než patnácti
místy, kam můžete za betlemáři v období
od 26. prosince do 2. února zavítat,
anebo si zkraťte čekání a navštivte
Schumpeterův dům, kde na vás čeká
stálá expozice betlémů.

TRADIČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ
V TŘEBÍČI
Letošní vánoční výstava betlémů, kterou
tradičně pořádá Muzeum Vysočiny Tře-
bíč, bude od 1. prosince až do 14. ledna
zdobit konírnu třebíčského zámku.
„Pokud expozici navštívíte, získáte jedi-
nečnou příležitost nahlédnout do betle-
mářské tvorby sousedního Rakouska.
Čekat na vás bude na třicet betlémů
rakouské provenience,“ prozradil Tomáš
Hartman z třebíčského muzea, které

navíc vystaví klasický, přibližně čtyři
metry dlouhý betlém z Třebíče.

POSLEDNÍ ŠANCE PROHLÉDNOUT SI
TELČSKÝ BETLÉM
Jedinečný betlém manželů Vostrých
ukrývá pobočka jihlavského muzea
v Telči. Už několik let s příchodem
adventního času, vždy o víkendech
a během vánočních svátků, zpřístupňuje
dílo knihtiskaře a jeho manželky, které
společně postavili v 19. století. Betlém
bude letos v zámeckých prostorách
k vidění pravděpodobně na delší čas
naposledy. „Muzeum zámecké prostory
opouští, čeká nás velké balení a stěhová-
ní. Proto bude betlém rozebrán a na
nějaký čas zůstane v depozitáři,“ uvedla
Dana Oberreiterová z Muzea Vysočiny
Jihlava.

Vysočina
je domovem
zručných
betlemářů

EXPOZICE BETLÉMŮ

ŽIVÉ BETLÉMY
Populární předvánoční akcí jsou na Vysočině živé betlémy.
Biblický příběh o narození Ježíška láká hudebníky i herce, kteří kaž-
doročně na řadě míst po celé Vysočině ztvárňují příběh hudbou,
pohybem i tancem.

Živý betlém v Telči 16. a 17. prosince, nádvoří státního zámku
Živý betlém ve Žďáře nad Sázavou 19. prosince, náměstí Republiky
Tradiční živý betlém v Měříně 24. prosince, areál za kostelem
Živý betlém ve Stonařově 26. prosince, náměstí
Živý betlém v Třebíči 27. prosince, nádvoří baziliky sv. Prokopa

FOTO: ARCHIV
VYSOČINA TOURISM,
ARCHIV TIC TŘEŠŤ,
ARCHIV MĚÚ TELČ,
JAROSLAV HORÁK

BETLÉMSKÁ CESTA



TŘEBÍČ
Děti i dospělé jistě zaujme interaktivní
expozice „Cesty časem“, která nabízí
poznání třebíčské historie a historických
řemesel. Doplněna je interaktivními
exponáty, na kterých si mohou malí
i velcí návštěvníci vyzkoušet práci sta-
rých mistrů.

Více o židovské kultuře se dozvíte
v domě Seligmanna Bauera v židovské
čtvrti, který je vybaven charakteristickými
předměty připomínajícími způsob života
i tradice zaniklé židovské komunity. Sou-
částí prohlídky domu je i košer řeznictví,
nacházející se v přístavku na dvoře.

Vodní radovánky si můžete dopřát
i v zimě, a to díky Aquaparku Laguna.
Aquapark nabízí řadu atrakcí, například
tobogan o délce 142 m, divokou řeku, chr-
liče vody, masážní a vířívá lůžka, venkov-
ní bazén se slanou vodou či různé druhy
saun.

Novinkou v Třebíči je zábavní centrum

pro děti Labyrint, které vzniklo v zámec-
ké sýpce. Centrum láká návštěvníky na
svůj labyrint, tobogan, lanové centrum
i restauraci.

Akce v roce 2017:
TŘEBÍČ
11. 11. Svatomartinské slavnosti – příjezd
sv. Martina na bílém koni na Karlovo
náměstí
5. 12. Mikulášská nadílka – hraná pohád-
ka v podání Divadla Kejkle Brno na Karlo-
vě náměstí
9. 12. Svátek světel – oslavte s námi židov-
ských svátek Chanuka v Zadní synagoze
Bližší informace: www.mkstrebic.cz,
www.visittrebic.eu

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
3. 12. Mikuláš na ledě – zimní stadion
21. 12. Vánoční koncert – Petr Vondráček
– MKS Beseda Velký sál
Bližší informace: www.mbudejovice.cz

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
3. 12. Zámecký adventní koncert – na stát-
ním zámku Náměšť nad Oslavou
Bližší informace: www.namestnadosl.cz

HROTOVICE
25. 11. – 21. 12. Vánoční jarmark –
v knihovně
3. 12. 1. adventní koncert – Lenka Cafour-

ková Ďuricová a její hosté v kostele
sv. Vavřince
10. 12. 2. adventní koncert – dechová
hudba Vlčnovjanka ve společenském
sále ZUŠ
Bližší informace: www.hrotovice.cz

JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU:
3. 12. Rozsvícení vánočního stromu –
v 17.00 hodin na náměstí Míru
8. 12. Vánoční koncert skupiny Spirituál
kvintet – v 17.00 hodin v chrámu sv. Mar-
kéty
Bližší informace: www.jaromericenr.cz

JEMNICE
3. 12. Slavnostní rozsvícení vánočního stro-
mu – areál zámku, výtvarné dílny pro děti
9. 12. Adventní koncert „Chtíc, aby spal“
– Edita Adlerová a malý akordeonista
Tomáš Benedikt – kino Jemnice od 19.00
hodin
Bližší informace: www.mesto-jemnice.cz
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V období sychravého a chladného počasí nemusíte zůstávat doma. Třebíč a okolní města
vám nabízí celou řadu kulturních akcí a zážitků.

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Na Třebíčsku se nebudete
nudit ani v zimě!

JEMNICE

TŘEBÍČ



Infocentrum JE Dukovany
září – červen
denně od 9.00 do 16.00 hod.

červenec – srpen
denně od 9.00 do 17.00 hod.

Skupiny min. 8 osob a max. 48 osob objednávky
přes online rezervaci na www.cez.cz/dukovany

Jednotlivcům (do 8 osob) doporučujeme informovat se
na možnost exkurze telefonicky na 561 105 519

Infocentrum VE Dalešice
září – červen
denně 9.00–16.00 hod. (není přítomna stálá služba)

Skupiny min. 8 osob a max. 48 osob objednávky
přes online rezervace na www.cez.cz/dalesice

Jednotlivcům (do 8 osob) doporučujeme informovat se
na možnost exkurze telefonicky na 561 105 519
Obvyklé začátky prohlídek 9.00 | 11.30 | 13.30

červenec – srpen
denně 9.00–16.00 hod. (přítomna stálá služba)
Exkurze typ „A“ nad 12 let věku – exkurze v Infocentru včetně
prohlídky provozu – začátky prohlídek 9.00 | 11.30 |13.30
Exkurze typ „B“ také pro mladší 12 let – exkurze v Infocentru
bez prohlídky provozu – začátky prohlídek 9.00 | 10.00

Exkurze typu „A“, „B“ nutno objednat min. 8 osob
(max. 48 osob) telefonicky na 561 105 519

V návaznosti na bezpečností předpisy je celoročně povolen vstup
do provozu elektrárny pouze návštěvníkům starším 12 let věku.
Je-li ve skupině osoba mladší 12 let, platí omezení vstupu do provozu
pro celou skupinu! Exkurze do provozu bude umožněna pouze zájemcům
v pevné uzavřené obuvi bez podpatku a ve vhodném oděvu (za nevhodné
se považují dlouhé sukně či šaty omezující chůzi po strmém schodišti).

JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY
SKUPINA ČEZ

Všechny exkurze jsou zdarma!

www.pomahejpohybem.cz

Běhali jsme jen pro zábavu,
teď tím pomáháme ostatním
S mobilní aplikací pomáháte pohybem.
Ať už s telefonem lyžujete, běháte nebo chodíte
na procházky, každá aktivita znamená body pro vámi
vybraný projekt, který Nadace ČEZ finančně podpoří.

Stáhněte si aplikaci
zdarma do svého telefonu.



VÁNOČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ
– BETLÉMY Z RAKOUSKA
A TŘEBÍČE
1. prosince 2017 – 14. ledna 2018
Zámek Třebíč, konírna, vernisáž ve čtvrtek
30. listopadu v 17 hodin
Letošní Vánoční výstava betlémů nabídne
návštěvníkům pohled do betlemářské tvor-
by v sousedním Rakousku. Ve spolupráci
s 1. Niederösterreichisches Krippenmuseum
Vösendorf vzniká výstava, kde budou pre-

zentovány přibližně tři desítky betlémů
rakouské provenience.
Muzeum Vysočiny Třebíč pak ze svých sbírek
vystaví mimo jiné velký stavěcí betlém, jehož
autorem je Eduard Klaus. Figurky vznikaly
právě při jeho pobytu v Dolním Rakousku.

DALŠÍ PROGRAM
neděle 17. prosince
14.00–17.00
Vánoční dílničky pro malé i velké

17.00 Divadlo pro děti v podání dramatické-
ho kroužku Uhlíř při ZŠ Kpt. Jaroše
17.30 Zpívání u slámového betlému
středa 27. prosince
14.00–17.00
Vánoční dílničky pro malé i velké
neděle 6. ledna 2018
17.00 Tříkrálový koncert v Kamenném sále
třebíčského zámku – vystoupí soubor
z rakouského Vössendorfu

TŘEBÍČSKÉ PAMÁTKY UNESCO
Bazilika sv. Prokopa se řadí ke skvos-
tům středověkého stavitelství evropské-
ho významu a židovská čtvrť je jediná
památka židovské kultury mimo území
Izraele zapsaná na světovém seznamu
UNESCO.

PAMĚTNÍ SÍŇ ANTONÍNA KALINY
Objevte příběh zachránce více než 900
židovských dětí před holokaustem.

EXPOZICE FRANTA

Expozice představuje průřez celoživot-
ním dílemmalíře, sochaře a grafika Fran-
tiška Mertla.

MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ
Muzeum nabízí čtyři interaktivní expozi-
ce, a to mineralogickou, zámeckou, kláš-
terní a muzejní.

VĚDECKO-TECHNICKÉ CENTRUM
ALTERNÁTOR
V třebíčském science centru se dozvíte
mnoho zajímavého z přírodních věd,

zeměpisu, fyziky a z oblasti českých rekor-
dů.

KULTURNÍ AKCE I V ZIMNÍM
OBDOBÍ
Židovský svátek světel Chanuka, vánoční
koncerty, Ježíškovy dílničky v expozici
Cesty časem,Mikulášská nadílka, Vánoč-
ní náměstí atd.

Bližší informace na:
www.visittrebic.eu,
www.mkstrebic.cz

Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o.
Zámek 1, Třebíč
www.muzeumtr.cz, tel. 568 408 890
Otevírací doba: denně mimo pondělí 9–12,
13–17 hodin, vánoční otevírací doba viz
webové stránky muzea.

VÁNOCE VMUZEU VYSOČINY TŘEBÍČ

Objevte to nejlepší z Třebíče

>

>

>

>

>

>



www.zamekdukovany.cz

Plánujete svatbu, oslavu nebo jen romantický víkend ve dvou?
Na nově zrekonstruovaném zámečku naleznete skvělé zázemí

a příjemnou atmosféru.

Ubytujte se v jednom z šestnácti luxusních pokojů, které jsou
opravdu jako pro princeznu. Postaráme se o Vaše pohodlí.

Při návštěvě nezapomeňte ochutnat některou ze specialit
místní restaurace. Zámecká kuchyně připravuje takové lahůdky
jako husí prsa s lepenicí nebo kachní roládu. V zimně navíc

můžete posedět přímo u krbu.

Najdete nás v okrese Třebíč na samé hranici Kraje Vysočina
a Jihomoravského kraje.

Tel.: 739 348 915 e-mail info@zamekdukovany.cz

STyloVá reSTaUrace, UbyToVáNí
a ProSTory Pro SPolečeNSKé aKce

Prohlídky zámecké expozice! Po celý rok o víkendech



Stříbrná čelenka Vysočiny
Ať je zima, jaká chce, zelené lesy Žďár-
ských vrchů na severu Vysočiny si stříbři-
tou krásu zimního hávu ujít nenechají.
Zima je na Vysočině kouzelná, stejně jako
každé roční období. Tak co ji tentokrát
prožít netradičně? Na žďárské Vysočině
totiž můžete potkat neskutečná dobro-
družství zimy z celého světa. Inspirujte se.

1. SNOWKITING, Novoměstsko
zábava pro velké i malé draky
Nechce se vám stát frontu na vlek ani šla-
pat do kopce po svých? Zkuste si zapřáh-
nout vítr. S tím správným drakem –
kitem – se netřeba snowkitingu bát.
Větrem bičovaná Vysočina patří k oblíbe-
ným kiterským místům. Ideálním je
Novoměstsko – spoty Pohledec, Odra-
nec, Sněžné, Lísek či Studnici vám pora-
dí každý zkušený kiter. www.snowki-
ting.cz

2. MUSHING, Tři Studně
arktická pohádka
Bílé pláně a štěkot psího spře-
žení, které táhne sáně řízené
zkušenou rukou mushera, je
zážitkem arktické pohádky i u nás na

Třech Studních. Závody psích spřežení
s nejlepšími mushery se odehrávají tra-
dičně v lednu a únoru. A pokud chcete
jízdu psím spřežením zažít na vlastní
kůži, můžete si to dopřát v Hotelu Hor-
ník. www.hotelhornik.cz

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

4. LEDOVÁ STĚNA, Vír
Himálajské dobrodružství
Ledopád na 45 m vysoké
skále s tréninkem ledového lezení s mač-
kami, cepíny a jištěním přitahuje horolez-
ce pod skalní věže za obcí Vír v údolí
Svratky zdaleka. Ale i amatéři zde mají
k dispozici půjčovnu potřebného vybave-
ní. Lezecká i divácká elita si nenechá ujít
Vírský cepín – mistrovství ČR v ledovém
lezení, které se koná 17. února 2018.
www.ledovastenavir.cz

5. SNĚŽNÝ SKÚTR, Hotel Horník
Alpy v srdci Vysočiny
Nezapomenutelná a dobrodružná jízda
na sněžném skútru po lesích a pláních
Vysočiny si nezadá s horskými zážitky
z Alp. A to celou dobu řídíte skútr sami,
s instruktorem, který volí trasu. Na trase
jsou i úseky, kde si zkusíte rychlejší jízdu.
Navštivte Tři Studně. www.hotelhornik.cz

6. STOPA PRO ŽIVOT, Vysočina Arena
na 5 minut sportovní
hvězdou
Projížďka v mistrov-
ském díle přírody na čerstvém horském
vzduchu a k tomu adrenalin závodu. Užít
si běžky ne o samotě, ale v balíku hobíků
i elitních laufařů dává nový rozměr běžec-
kého zážitku. Dlouhé trasy i kratší varian-
ty, nezávodní vyjížďky, velkokapacitní
vyhřívaný stan, catering, úschovna i pro-
dejní stánky. To je Prolog seriálu běžec-
kých závodů 20. ledna 2018. www.stopa-
prozivot.cz

7. PIVNÍ LÁZNĚ, Tišnov – Červený mlýn
…relax na závěr
Novinkou letošní zimy v regi-
onu se stanou nově otevřené
pravé pivní lázně pivovaru
Grádo v Červeném mlýně v
Tišnově. Kromě toho se návštěvníci
mohou těšit na krásné relaxační
pobyty, které zahrnují jak svět
saun (finská, parní, infra, ham-
mam), tak i wellness a fitness,
restauraci i penzion. www.pivovar-
grado.cz

Malý, hbitý a ekologický. To je elektromo-
bil Smart ForTwo ED. Nic lepšího na
poznávání vzdálenějších turistických cílů
na Vysočině s respektem k přírodě nena-
jdete. Právě tento elektromobil zapůjčuje
společnost E.ON svýmpartnerůmna Vyso-
čině na podporu propagace rozvíjející se
elektromobilní sítě dobíjecích stanic a půj-
čoven pod značkou e-Vysočina.
První dobíjecí stojan pro elektrokola, kolo-
běžky, skútry a elektromobily na Žďársku
otevřel loni v létě Penzion V Kapli u žďár-
ského zámku. V letošním roce se rodina

rozrostla o 5 dalších souro-
zenců – dobíjecí stojany
(a půjčovny elektro doprav-

ních prostředků) najdete u Centra EDEN
v Bystřici n. P., ve Vysočina Areně v Novém
Městě n. Mor., u Hotelu Leopold v Račíně
a v centru Žďáru na náměstí Republiky a na
parkovišti u tržnice. Stanice zprovoznila
energetická společnost E.ON ve spolupráci

s městy. Budováním dobíjecích stanic chtě-
jí města Koruny Vysočiny podpořit moder-
ní trendy turistiky na Žďársku, ke kterým
elektromobilita rozhodně patří.
Od listopadu do ledna testuje elektromobil
i sama destinační společnost Koruna Vyso-
činy, která tak připravuje pro nadcházející
sezonu především doporučení vhodných
výletů pro odpovídající dojezdové vzdále-
nosti elektromobilů, elektroskútrů nebo
elektrokol. A také je naším cílem podpořit
tipy na další rozvoj sítě, aby se dojezd
a tím i rádius elektro výletníkům mohl co
nejvíce rozšířit.
www.e-vysoci-
na.info

Turistická oblast
Koruna Vysočiny

ELEKTROMOBILITA NA VYSOČINĚ
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Více informací o Žďáře nad Sázavou hledejte na:
www.zdarns.cz, www.zelena-hora.cz,
www.zamekzdar.cz
TIC – CK Santini tour, náměstí Republiky 24, Stará
Radnice, 591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 566 625 808, 566 628 539

INZERCE

Žďár nad Sázavou zimním
spánkem rozhodně neusíná
P

říroda se ukládá k odpočinku,
město Žďár nad Sázavou ale na
zimu rozhodně neusíná.
V listopadu a prosinci si stále
ještě můžete užívat Rok české-

ho baroka. Usazený uprostřed nezkrotné
Vysočiny se pak Žďár v zimě stává také
rájem zimních sportů.

Pokud jste letos propadli kouzlu baro-
ka, pak věřte, že Žďár vám své Baroko
všemi smysly bude nabízet i nadále. Na
konci listopadu (30. 11.) vystoupí operní
pěvkyně Dagmar Pecková s orchestrem
Barocco sempre giovane. Ve žďárském
Domě kultury představí společný barok-
ní repertoár s vánoční tematikou.
O adventu je především pro děti připrave-
na tradiční akce Ostrov pohody, tento-
kráte ryze barokní. Bohatý kulturní pro-
gram letos bude trvat celých 10 dní

(7.–17. 12.) a kromě Městského divadla
zavítá třeba i do kulturního centra Batys-
kaf. Těšit se můžete na divadelní a hudeb-
ní představení nebo na tvořivé dílny.
A jako zpestření z exotických krajin přije-
de 9. 12. do Žďáru filipínský pěvecký
soubor The Philippine Madrigal Sin-
gers. Představí se hned při dvou vystou-
peních, nejdříve jako součást bohosluž-
by v barokním skvostu poutním kostele
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
a poté samostatně v bazilice Nanebevze-
tí Panny Marie a sv. Mikuláše v areálu
zámku Žďár. Celoročně jsou pak přístup-
né expozice „Umění baroka“ ze sbírek
Národní galerie v Praze, „Po stopách
Santiniho“ a Muzeum nové generace.

Pokud jste spíše sportovního založení,
pak jistě oceníte až 80 km upravených
lyžařských tratí s výhledy na překrásnou

krajinu. Tratě v okolí Žďáru si svým profi-
lem i pravidelnou údržbou získávají dlou-
hodobě široké zástupy příznivců. Ať už
preferujete klasickou techniku, či tzv.
bruslení, rozhodně na Žďársku najdete
svou ideální trať. Přijeďte se sami pře-
svědčit o vysoké kvalitě udržovaných
běžeckých tras a nechte se unést jedněmi
z nejkrásnějších koutů naší republiky.
Aktuální informace o stavu běžeckých
tratí včetně on-line sledování údržby
najdete na www.skizdarsko.cz.



Návštěvní dny

sobota a neděle
10 - 17 hod.

v týdnu
pouze po telefonické domluvě

pro školy, školky a skupiny
minimálně 10 osob





23. 11. 2017 - 8. 1. 2018,
Městská galerie Hasičský dům
Kašpárci celého světa - Výstava loutek
Kašpárků z Muzea loutkářských kultur
v Chrudimi
1. 12. - Mikuláš v Telči a rozsvícení vánočního
stromu a vánočního osvětlení města
2. 12. - Adventní jarmark Sdílení
3. 12. - 1. adventní koncert Pěveckého
sboru Santini Telč
10. 12. - 2. adventní koncert žáků
a studentů ZUŠ Telč
17. 12. - 3. adventní koncert Pěveckého
sboru Smetana Telč s Telčským kvintetem

• lanový park s cepíny
• lezecká stěna
• nízké i vysoké lanové
překážky

• dětská herna s kavárnou
• zajímavé expozice
• prostory k pronájmu
• divadla, koncerty, festivaly
• konference, firemní akce
• půjčovna elektro kol

láká na adrenalin
i rodinnou pohodu

Volnočasový areál
v centru

renesanční Telče

www.panskydvurtelc.cz

Zima na Vysočině 2017 - 2018 v Telči

Telč má ve své nabídce pro adventní
čas bohatý kulturní program. Letošní
advent zahájíme v Městské galerii Ha-
sičský dům ve čtvrtek 23. 11. výstavou
„Kašpárci celého světa“ z Muzea lout-
kářských kultur v Chrudimi. Následovat
budou adventní koncerty, na nádvoří
zámku zhlédneme živý betlém v podá-
ní místních horáckých folklorních sou-
borů. V období konce roku proběhnou

oblíbené „Vánoční Prázdniny v Telči“.
O svátcích můžete navštívit Zámeckou
galerii s výstavou z pohádky Pyšná
princezna, Telčské podzemí s inter-
aktivní zábavně-naučnou expozicí, ráj
vláčků a železnic s hernou pro děti
v Telčském domě, Muzeum techniky
a centrum volnočasových aktivit Pan-
ský dvůr.
A určitě si nenechte ujít Silvestrov-
ský výstup na Javořici, nejvyšší vr-
chol Českomoravské Vysočiny, který
každým rokem láká čím dál více lidí.
Na Nový rok vás zveme na setkání
občanů s představiteli města a velkole-
pým ohňostrojem.
Vždyť vstoupit na zasněžené náměs-
tí s rozsvíceným vánočním stromem
a vánočním osvětlením náměstí stojí
určitě za to. www.telc.eu

Informační centrum,
náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč

tel.: 567 112 407-8
e-mail: info@telc.eu

www.telc.eu
https://www.facebook.com/MestoTelc/

16. 12. a 17. 12. - Živý betlém na nádvoří
státního zámku
24. 12. - Štědrý den na zámku
27. - 30. 12. - Vánoční prázdniny v Telči

www.prazdninyvtelci.cz
1. 1. 2018 - Novoroční přípitek a ohňostroj
na náměstí Zachariáše z Hradce

Vánoce v Telči

INZERCE

N
a přelomu 18. a 19. století si
místní lidé v Třešti začali vyrá-
bět papírové figurky. Původní
papírové betlémy byly postup-
ně vystřídány dřevěnými. Ty

se v Třešti začaly stavět a vyrábět ve
druhé polovině 19. století a je tomu tak
do dnešní doby.

Řezbáři a příznivci betlémů jsou sdru-
ženi ve Spolku přátel betlémů v Třešti.
Pečují o stálou expozici betlémů
v Schumpeterově domě, nechali vytvořit
sochy Svaté rodiny v nadživotní velikosti
a jsou organizátory akce Dřevořezání
(5. – 6. července). Během něj se každoroč-
ně na třešťském náměstí scházejí řezbáři
z celé republiky i ze zahraničí a vyřezáva-
jí figurky do společného betlému, který
dnes čítá více než 1 000 figurek.

Prostřednictvím spolku jsou třešťské
betlémy prezentovány na různých

výstavách. V Třešti jsou betlémy k vidě-
ní po celý rok, a to v Schumpeterově
domě ve stálé expozici a muzeu. Vysta-
veny jsou zde betlémy od nejstarších
papírových po nejnovější dřevěné.
Dozvíte se například, jak se papírové
figurky vyráběly, kde se autoři inspiro-
vali a jaké osobnosti jsou vyřezány ve
společném betlému.

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 třešťských rodinách, které
vystavují rodinné betlémy přímo
v domácnostech, a to každoročně od
26. prosince do 2. února.

Aktuální mapku pro nadcházející sezo-
nu najdete na internetových stránkách
města Třeště. Prodlužte si vánoční čas
a poznejte krásu třešťských betlémů.

KULTURNÍ AKCE V TŘEŠTI
3. 12. Zahájení adventu
– rozsvícení vánoční výzdoby města,
vystoupí žáci ZUŠ Třešť a ženský pěvec-
ký sbor Cantare, náměstí T. G. Masaryka
od 16.30 hodin
5. 12. – 2. 2. Vánoční výstava betlémů
– denně v expozici betlémů
v Schumpeterově domě
26. 12. – 2. 2. Betlémská cesta
– výstava betlémů v domácnostech
1. 1. 2018 Nový rok
– přivítání nového roku, ohňostroj,
náměstí T. G. Masaryka od 17.00 hodin
19. 1. 2018 Ples Města Třešť a ZUŠ Třešť
– téma „první republika“, hraje Tahimel,
vystoupí taneční a hudební obor ZUŠ
Třešť, módní přehlídka, plesové štěstí,
bohaté občerstvení, KD Třešť od 19.30
hod.
Kontakt:
Turistické informační centrum Třešť
Rooseweltova 462, 589 01 Třešť
tel.: +420 567 234 567
info@trest.cz, www.trest.cz

Za betlémy
do Třeště



MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 25 / JIHLAVA 586 01

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
ŠATŮ NA VYSOČINĚ.

PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT.

TĚŠÍME SE NA VÁS.



Lanovka Luka nad Jihlavou
www.skiluka.cz

Lyžařská škoLa
parkování

přímo u Lanovky
občerstvení
Chata gizeLa

teL.: 732 921 877

SKIAREÁL Křemešník
 kotvový vlek
 zasněžování
 9.00 – 20.00
 Lyžařská

a snowboardová škola

www.skikremesnik.cz

 restaurace

 salonek

 ubytování

 ubytovací balíček
s lyžováním zdarma

www.hotelkremesnik.cz

spoLečný skipas Luka + křemešník

INZERCE



NEJVĚTŠÍ
ZÁBAVNÍ
PARKNA
VYSOČINĚ!
www.robinsonjihlava.cz
Rodinný park Robinson, Pod Jánským kopečkem 5712/38, JihlavaPod Jánským kopečkem 5712/38, Jihlava

Úterý 1000 – 1900

Středa 1000 – 1900

Čtvrtek 1000 – 1900

OTEVÍRACÍ DOBA Pátek 1000 – 2000

Sobota 1000 – 2000

Neděle 1000 – 1900

V pondělí, kromě svátků a prázdnin,
brousíme meče, proto máme zavřeno.

Nově
otevřeno

OSLAV
NAROZENINY
VROBINSONU

OSLAVY

pro holky i kluky
v růžové komnatě
a pirátské chýši

ANIMÁTOR

který si bude s dětmi hrát
a veselit se s nimi

VÝBORNÝ DORT

upečeme přesně podle
Vašeho přání

TRIČKO ZDARMA

pro každého oslavence
a magnetka pro každého

účastníka

Objednávky na robinsonjihlava.cz
nebo +420 727 805 237



Historie vzniku
Lokalita Čeřínek patří mezi přírodní klenoty Vysočiny.
Nabízí mnoho druhů relaxace, zábavy, pobytu v nedot-
čené přírodě a ve velké míře vybízí i ke sportovním akti-
vitám v okruhu několika kilometrů od nejvyššího bodu
ve výšce 761 m n. m.

Čeřínek je tedy nejenom místem turistických výšlapů
a sportovních cyklistických vyjížděk, ale pro mnohé též
místem pravidelného setkávání kamarádů a jistot po-
zitivních zážitků. A to vše v jemném komorním duchu
bez prvků turistického průmyslu, pro nějž tu neexistuje

žádný vhodný magnet. Čeřínek je zkrátka srdeční zále-
žitostí s osobitým geniem loci, k jehož pochopení se
musí člověk propracovat či doslova „procestovat“.

V oblasti funguje již od roku 1980 lyžařský vlek za-
ložený Sportovním Klubem Jihlava. Prvními záměry
nových provozovatelů však bylo přírodní oblast Čeří-
nek využít k celoročním aktivitám. Vzhledem k tomu,
že noví provozovatelé mají rádi jízdu na kole v přírodě
a tuto aktivitu vyhlédává čím dál více lidí, rozhodli se re-
alizovat zde populární bike park. Na Čeřínku, i kdyby se
ani prstem nepohnulo, můžete jezdit na horském kole
klidně celý víkend již nyní a to bez toho, abyste opa-
kovali stejné pasáže. Navíc na vynikajících technických
pěšinách i náročných stoupáních. Noví provozovatelé
se však rozhodli již dobré stávající podmínky ještě vy-
lepšit a vybudovat v širokém okolí bezkonkurenční lo-
kalitu pro bike park s různými stupni obtížnosti.

Nový název – Sport Park Čeřínek
Nový název firmy se rodil s cílem nezaměřit se primár-
ně ani na jednu z dominantních aktivit. Tedy lyžařský
areál pro zimní provoz, ani bike centrum pro vyžití
v ostatních ročních obdobích, ale aby zahrnoval širo-
kou škálu dalších doplňkových možností, které přírodní
park Čeřínek nabízí. Název areálu nevyzdvihuje ani jed-
no ze dvou hlavních zaměření a otevírá možnosti v bu-
doucnosti vytvořit jakékoliv další využití bez narušení
symbolu Sport Park.

Logo
Stejně tak nerušivé, citlivé a zároveň všezahrnující je
i nové logo.

První kroky – sjezdovka
Ve chvíli, kdy se objevila informace o záměru původ-
ních majitelů Lyžařského areálu předat sjezdovku do

jiných rukou, už byl jen krůček k otevření cesty ke kom-
pletnímu celoročnímu provozu. Převzetí sjezdovky je
první logický krok k vybudování kvalitního zázemí.

Před sezónou 2017/2018 prochází areál renovací
zahrnující rozsáhlý úklid okolí, údržbu technického zá-
zemí, vleků, vybavení, budování kvalitní dětské školky
s celodenním provozem, která bude mít i vlastní půj-
čovnu, servis, dva vleky jak pro nejmenší, tak i odrost-
lejší ratolesti. Součástí renovace je oprava příjezdových
cest, zvýšení zásob vody pro zasněžování, v rámci
možností přírodní lokality zlepšení organizace parko-
vání, příjezd na sjezdovku na lyžích přímo z parkoviště
u Turistické chaty. Novinkou je víkendová autobusová
doprava na centrální parkoviště s možností odvozu na
sjezdovku.

Další plán rozvoje
Bikecentrum, Chata u lípy – znovuotevření a rekon-
strukce na penzion, Naučné stezky, Lanové centrum,
další aktivity pro vyžití a relaxaci.

www.cerinek.czČEŘÍNEK V NOVÉM



www.dalesickaprehrada.cz

Co budeš dělat o víkendu
?

Plout na parníku HORÁC
KO po Dalešické přehrad

ě.

Copak přehrada nezamrz
á?

NE! Dalešická přehrada ja
ko jediná u nás opravdu n

ikdy

nezamrzne! Proto je možn
o po jejích vodách plout p

o celý rok.

Kecáš!
Nekecám. Jeď se přesvěd

čit!

Pohled z paluby lodě je n
eopakovatelný,

pokaždé jiný a vždycky kr
ásný.

tel.: 723 190 709
e-mail: dalesickaprehrada@seznam.cz

SKI AREÁL ŠACBERK
JIHLAVAJ

TĚŠÍME SE NA OPRAVDOVOU ZIMU!!!

Tradičně nejvíce sn
ěhu 3 km od EXITU 112 na D1

■ Délka sjezdovky: 380 m
■ Počet sjezdovek: 1 (červená)
■ Počet a typ vleků: 1 dvoukotvový
■ 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

■ DĚTSKÝVLEK ZDARMA
■ VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ

■ Kontakt

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

www.sacberk.cz



Vyvinuli jsme pro Vás motor 1.0 TSI – náš nový symbol dynamiky a úspornosti. Ve městě si Vás získá tichým
a kultivovaným chodem. Vyjeďte s ním na svou oblíbenou silnici a užívejte si jeho výkon 81 kW i lehkost, s jakou
zrychluje z 0 na 100 km/h pod 10 sekund. Zajímají Vás auta spíš z ekonomické stránky? Pak oceníte kombinovanou
spotřebu 4,6 l/100 km, vysokou životnost, podloženou intenzivními zátěžovými testy, nebo výhodné financování
se ŠKODA Financial Services. Navštivte nás a odhalte sami výhody motoru 1.0 TSI ve voze
ŠKODA RAPID SPACEBACK při testovací jízdě.

novaskodarapid.cz

DOST SILNÝ
A ÚSPORNÝ

Přijďte se sami přesvědčit

2 vozu
ŠKODA RAPID SPACEBACK: 4,0–4,9 l/100 km, 103–115 g/km

HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO
K Novému nádraží 1345
594 01 Velké Meziříčí
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

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

Vaši autorizovaní prodejci vozů ŠKODA:

HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO
Brněnská 123
674 01 Třebíč
Tel.: 568 823 853
www.horacke-tr.cz



www.vysocinatourism.cz
www.region-vysocina.cz
www.region-vysocina.cz/temata
www.baroknivysocina.cz
www.vysocinaconvention.cz
www.filmvysocina.cz
www.vysocinounakole.cz
www.vysocina-fandi-kulture.cz
www.dedictvivysociny.cz
www.mgvysociny.cz

Facebook: @regionvysocina
Instagram: @regionvysocina

Mobilní aplikace
Cyklovýlety
po Vysočině

Stáhněte si
mobilní
aplikace

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

Baroko na Vysočině
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

www.baroknivysocina.cz
www.baroquevysocina.cz

Geohra

Turistický průvodce
po Vysočině

iOS

Android




