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Zima na Vysočině? To je rozhodně dobrá
volba. Sjezdovek je tu nespočet a běžeckých tras desítky, ba stovky kilometrů.
A klidní můžete být, i když chybí sněhová peřina. Zimní areály si hravě poradí
s výrobou umělého sněhu.

Kouzelný je advent na Vysočině. Stačí
zajít na některý z programů v kulturních
sálech, zámcích či muzeích. A můžete se
zajít ohřát i ke sklářské peci.
Ti, kteří milují adrenalin, vyzkoušejí
snowkiting. Stačí mít lyže nebo snowboard a tažného draka.
Když je venku nevlídno, nechte se hýčkat

Vážení
čtenáři,

V

pravidelné tematické příloze
vydávané krajskou destinační
agenturou Vysočina Tourism
vám přinášíme návody a tipy
na strávení příjemné, aktivní,
originální, ale i oddechové zimní dovolené na Vysočině.
Zima na Vysočině je pro většinu sportovců, aktivních turistů a návštěvníků
spojena s desítkami kilometrů upravených běžkařských tras, s biatlonovým
areálem v Novém Městě na Moravě nebo
s hokejem a bruslením.
K odložení teplejšího zimního oblečení vybízí krajské Horácké divadlo Jihlava
se svým zimním repertoárem nebo hojný
počet připravovaných vánočních výstav
v krajských i městských muzeích a galeriích.

Na Vysočině si pravidelně připomínáme zvyky a tradice a není výjimkou, že
jsou doprovázeny i degustací regionálních potravin, jež jsou nedílnou součástí
nabídky vánočních a zimních trhů tvořících kulisu pro adventní oslavy s bohatým programem na návsích a náměstích
měst a obcí.
Nezapomeňte svá zimní dobrodružství na Vysočině dokumentovat a těmi
nejkrásnějšími fotkami se pochlubit přátelům třeba na Facebooku a označit nás.
Jsme Vysočina!
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
vysocinakraj
www.kr-vysocina.cz

v některém ze zdejších wellness, pochutnejte si u bohatě prostřeného stolu.
A popíjet k tomu můžete některý ze speciálů, jež uvařily vysočinské minipivovary.

A určitě si nenechte ujít procházku Telčí,
Třebíčí či výlet do Žďáru nad Sázavou.
Právě tato města se chlubí památkami
zapsanými na seznamu UNESCO. Ale
nabídnou samozřejmě mnohem víc.

Se sněhem i bez, zima
na Vysočině je kouzelná

A

adventní akce

ť už krajinu zasype třpytivá
bělostná pokrývka a mrzne až
praští, nebo je mlha, bláto,
plískanice, návštěva zimní Vysočiny stojí za to v každém případě. Přijeďte a vnímejte ji doslova
všemi smysly. Mrazivou i hřejivou, čistou, voňavou, svěží a malebnou.
Vysočina a sníh, to je naprosto ideální
kombinace. Lyžařských sjezdovek je tu
nespočet a běžeckých tras desítky, ba
stovky kilometrů. Vysočina bez sněhu –
i pro tento případ je nabídka aktivit pestrá a lákavá. Vždyť většina lyžařských areálů je dnes vybavena moderní technikou,
takže si hravě poradí s výrobou umělého
sněhu. Lyžovat je tak možné po celou
zimní sezonu až do jara jak na sjezdovkách, tak třeba u Vysočina Arény i na běžkách. Nebo je libo raději pořádný výšlap
do kopců a skal Českomoravské vrchoviny? Ten zcela jistě vzpruží srdce nejednoho zarytého pěšího turisty.
A co teprve advent na Vysočině! Ten je
kouzelný, ať už je počasí jakékoliv. Přijměte pozvánku na některý z programů
v přívětivém prostředí kulturních sálů,
zámků či muzeí. První adventní neděle je
letos 1. prosince, tak ochutnejte něco
z naší nabídky pro předvánoční období.
Potěší malé i velké.
Již od půli listopadu je veřejnosti otevřena výstava betlémů v Muzeu Velké
Meziříčí nazvaná Půjdem spolu do Betléma. Až do 8. ledna 2020 nabízí přehlídku
vyřezávaných a papírových jesliček,
skříňkové betlémy i ukázky moderní tvorby, jako třeba betlém, nad nímž drží hlíd-

Výstava betlémů
9. 11. 2019 – 8. 1. 2020, Muzeum Velké
Meziříčí, www.muzeumvm.cz
Na bítešském jarmarku
30. 11. 2019, 15.00, KD Velká Bíteš,
www.bitessko.com
Vánoce na zámku
1. 12. 2019, 14.00, Žirovnice,
www.zirovnice.cz
Vánoční Eden
1. 12. 2019, 9.30–17.00, Bystřice nad
Pernštejnem, www.centrumeden.cz
Vánoce na zámku
7.–8. 12. 2019, 9.00, Jaroměřice nad
Rokytnou, www.jaromericenr.cz
Vánoční trhy
7.–8. 12. 2019, zámek Žďár nad Sázavou,
www.zamekzdar.cz

ku jednotka rychlého nasazení včetně
bojového vrtulníku.
Divadlo Koník přikluše 1. prosince do
sálu žirovnického zámku s vánoční hrou
Na Vánoce dlouhý noce o putování pastýřů a králů do Betléma. Představení bude
součástí akce Vánoce na zámku, kde je
na programu i vánoční koncert skupiny
Harp rock trio Můra či jarmark.
I Centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem ladí svůj program vánočně. První
prosinec si zde jistě užijí rodiny s dětmi.
Čekají na ně mikulášská nadílka, čertovská sklepení, Ježíškova pošta, andělské
menu, ukázka malování vánočních
baněk, pohádková vesnice, zvířátka z betléma nebo vánoční trhy.
Ježíškova cesta městem Třešť je určena
soutěživým dětem. Od 9. prosince do
2. února 2020 si mohou zkrátit čekání na
Ježíška luštěním úkolů s vánoční tematikou rozmístěných po centru města. Pravidla a podrobnosti dodá informační centrum.
Oslavu židovského svátku Chanuka si

Vánoční příběh
8. a 15. 12. 2019, klášter Želiv, www.zeliv.eu
Ježíškova cesta městem
9. 12. 2019 – 2. 2. 2020, Třešť, www.trest.cz
Staročeské Vánoce
14. 12. 2019, 14.00–17.00, Předzámčí Třebíč,
www.mkstrebic.cz
Chanuka
15. 12. 2019, Zadní synagoga Třebíč,
www.mkstrebic.cz
Vánoční jarmark
15. 12. 2019, nádvoří zámku Kamenice nad
Lipou, www.kamenicenl.cz
Adventní hradní jarmark
15. 12. 2019, 10.00–16.00, Ledeč nad
Sázavou, www.hrad-ledec.cz
Vánoční krasobruslení
17. a 19. 12. 2019, 14.00 a 18.45, zimní
stadion Telč, www.telc.eu

přijeďte užít 15. prosince do Třebíče.
V Zadní synagoze v rámci programu Svátku světel vystoupí Dětský divadelní soubor Feigele působící při Židovské obci
v Praze, který oprášil a zpracoval Příběh
o stvoření Golema.
Taktéž 15. prosince zve Kamenice nad
Lipou na svůj vánoční jarmark na nádvoří zámku nebo výstavu Svět kostiček ve
výstavní síni muzea. Součástí programu
je i vystoupení pěveckého sboru Lípa,
který letos oslaví úctyhodných 150 let od
svého založení.
Mezi svátky, které mnozí nejraději
tráví v rodinném kruhu, můžete společně vyrazit třeba na živý betlém do Světlé
nad Sázavou. Dne 27. prosince před kostelem sv. Václava děti odehrají tradiční
vánoční příběh o narození Ježíše Krista.
Zcela neobvyklý vánoční zážitek vás
čeká mezi obyvateli Zoo Jihlava při speciálních večerních prohlídkách se zoologem
27. a 28. prosince. Mimoto má zoologická
zahrada od září nový přírůstek, a to roztomilého samečka tapíra jihoamerického.
A teď trochu pohybu po všem tom
vánočním mlsání. Chaloupky připravily
na 29. prosince Novoměstské kufrování.
Startuje z Horáckého muzea, odkud s
buzolou a mapou vyrazíte po uličkách
Nového Města na Moravě.
Přímo v centrech některých měst Vysočiny se na zimní měsíce otevřou i venkovní kluziště. Bruslit zdarma se bude kolem
mariánského sloupu, přímo v adventní
vesnici, na jihlavském Masarykově
náměstí a taktéž na Masarykově náměstí
v Pelhřimově.

Vánoční tančírna
21. 12. 2019, 19.00, KD Máj Pelhřimov,
www.danceart.cz
Živý betlém
27. 12. 2019, 16.00 a 17.00, u kostela sv. Václava, Světlá nad Sázavou, www.svetlans.cz
Vánoční večerní prohlídka zoo
27.–28. 12. 2019, Zoo Jihlava,
www.zoojihlava.cz
Živý betlém
28. 12. 2019, 14.30, Husovo náměstí v Ledči
nad Sázavou, www.ledecns.cz
Novoměstské kufrování
29. 12. 2019, 10.00–14.00, Nové Město na
Moravě, www.chaloupky.cz
Zážitkové večerní prohlídky zámku
6.–7. 3. 2020, Žďár nad Sázavou,
www.zamekzdar.cz

Vánoce a pivo?
Proč ne

S

vánoční nabídkou přicházejí
i pivovary. Na virtuální Pivovarské stezce Vysočiny jich najdete
hned třináct. Zavede vás do nejkrásnějších míst našeho čistého
kraje. Návštěvou pivovaru tak spojíte
úžasný gastronomický zážitek s cestovatelským a poznávacím. A odvezete si
odtud i tu pravou vánoční náladu.
Mnohé pivovary totiž vaří vánoční speciály. A vy se můžete na celý proces nejen
podívat, ale například v Želivském kláš-

terním pivovaru či v Pivovaru Kamenice
si vaření piva můžete dokonce i vyzkoušet. To je dobrý tip na netradiční vánoční
dárek, co říkáte?
Pivovar Dalešice, na jehož komín lezl
Pepin a pivo z něj ochutnávala krásná
Maryška z Hrabalových a Menzelových
Postřižin, má připravených hned několik
před- i povánočních akcí pro veřejnost.
O první adventní neděli, 1. prosince,
proběhne společné tvoření vánočních
věnců a ozdob. Od 1. do 8. prosince se
budou v pivovarské restauraci podávat
samé adventní speciality, tradiční i netradiční, přičemž vrcholem nabídky bude
vánoční raut 21. prosince. V novém roce,
18. ledna 2020, se společenský sál pivovarské restaurace přenese do třicátých
let minulého století. Bude se totiž konat
jedna z nejhezčích akcí dalešického pivovaru roku – a tou je dobový Pivovarský
ples. Taneční parket ovládne swing.
Vytáhněte ze skříně stylové šaty, obleky
a boty a přijďte. Zahrají vám Brass Band
Rakovník a skvělý jazzový pianista Jaroslav Stojan. Začátek je v 19 hodin.

SPECIÁLNÍ PIVNÍ NABÍDKA

Pivovar Lobkowicz
Čertovský speciál – na čepu bude ve
vybraných provozovnách od 29. 11.
Masopustní speciál – na čepu bude ve
vybraných restauracích od 17. ledna do
konce února 2020.
Pivovar Bernard
Sváteční, černý a jantarový ležák s přídavkem jemných kvasnic.
Jelínkova vila Velké Meziříčí
Harrach – vánoční speciál, polotmavé
silné 13° pivo, které pivovar vaří již 15 let.
Račínský minipivovar Richard
Vídeňský vánoční speciál z vídeňského
sladu.
Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod
Rebel Vánoční hvězda – řezaný speciál
s obsahem alkoholu 5,5 %.

Vysočina sklářská.
Přijďte se ohřát k peci

R

ok 2020 na Vysočině bude
věnován sklářství. Půjde nejen
o hlavní turistické téma, ale
i o oslavu tradičního, poctivého a prastarého sklářského
řemesla a jeho mistrů, kteří pomáhají
šířit dobré jméno Kraje Vysočina i celé
České republiky ve světě. Sklářství totiž
na Vysočinu neodmyslitelně patří nejméně čtyři století.
Některé sklářské akce se chystají již
koncem roku 2019. Venku zima a vy se
můžete ohřát ve sklářské huti.
Ve sklárně AGS Svoboda v Karlově na
Žďársku v sobotu 7. prosince od 8.00 do
14.00 proběhne vánoční tvoření andělů, čertů i baněk na stromeček. Vidět
mistra skláře při práci bude určitě
nevšedním zážitkem. Otevřena bude
i dílnička malování na sklo a připraven
další program. Koho sklářství zajímá
hlouběji, může si prohlédnout celý provoz sklářské huti, brusírny a hotové

výrobky v prodejní expozici. Zde se
najde jistě i nějaký vhodný vánoční
dárek pod stromeček.
Vánoční trh, který se chystá v zámku
ve Žďáru nad Sázavou od 7. do 8. prosin-

ce zase nabídne vánoční ozdoby z Horního Bradla, a to rovnou malované dle
vlastního přání, se jménem nebo věnováním. A to je náš další tip na vánoční
dárek.

Na Vysočině najdete
adrenalin i odpočinek
VYZKOUŠEJTE SNOWKITING
Lákají vás adrenalinové sporty? A víte, že
jeden z nich – snowkiting neboli kite
skiing – můžete vyzkoušet také na Vysočině? Oblíbenými místy pro snowkiting
jsou třeba Větrný Jeníkov, Fryšava pod
Žákovou horou, Jihlava, Havlíčkův Brod,
Žďár nad Sázavou nebo Nové Město na
Moravě.
Snowkiting je sice velmi mladý, rázem
však velice populární zimní outdoorový
a extrémní sport. Abyste jej mohli vyzkoušet, potřebujete mít na nohou lyže nebo
snowboard a v rukou tažného draka.
Před sebou zasněženou pláň a slušný
vítr. A pak už frčíte s větrem o závod.
Dokonce můžete volit různé druhy
snowkitingu: freeriding, čili jízdu ve volném terénu a hlubokém sněhu, freestyle
plný skoků a triků ve vzduchu, jibing ve
snowparku s raily a bednami. Pak je ještě
jedna varianta, nejnebezpečnější, a to
kite-flying, tu lze provozovat na horách.
Chcete snowkiting vyzkoušet? Vysočinská snowkite centra, třeba to ve Větrném

Jeníkově, nabízejí kurzy i půjčují vybavení. Lokalita je výborně dostupná z Prahy
i Brna a sněhové i povětrnostní podmínky bývají příznivější než kdekoli jinde.
UŽIJTE SI POHODU A DOBRÉ JÍDLO
Poletování mrazivým vzduchem s lyžemi
na nohou, už jen při té představě se vám
ježí chlupy po celém těle. Po takovém
zážitku opravdu neprahnete. Ale to
vůbec nevadí. Přijeďte na Vysočinu za klidem a pohodou. Nechte se hýčkat a
odpočiňte si v některém ze zdejších wellness, pochutnejte si u bohatě prostřeného stolu.
V centrální části chráněné krajinné
oblasti Žďárských vrchů, v malé vesničce
Kuklík uprostřed překrásné krajiny je
nově otevřený Wellness hotel Marta.
Vedle masáží, sauny, vířivek nebo hydroterapie si tam můžete dopřát také jízdu
na koni nebo lyžovačku. Nechybí však
ani jednací prostory pro firmy, ubytování
a restaurace. Nedaleko se nachází obec
Líšná a v ní další wellness centrum Líšeň-

ský dvůr s finskou, infra či parní bylinkovou saunou. V těch zcela jistě odplavíte
stres, škodliviny z těla, ulevíte svalům
a kloubům a bude vám fajn.
K celkové pohodě patří dobré jídlo.
Třeba z rodinné Farmy Kalhov na Jihlavsku. Nabízí stylové a domácí prostředí,
a co hlavně – husí hody z domácích surovin. To všechno lehce dostupné, pouhých deset kilometrů od dálnice D1.
Dobrůtky z Vysočiny jsou malá rodinná firma ze Sněžného, která vyrábí poctivé, domácí pochoutky převážně z českých surovin, z nichž většina pochází
právě z Českomoravské vrchoviny. Skvělé jsou třeba jejich medové perníčky –
pšeničné i žitné, s mnoha příchutěmi,
zdobené marcipánem. Jsou tvořené
ručně, takže co kus, to originál. Pyšní se
certifikátem Vysočina regionální produkt. Stejně jako pečené čaje z ovoce sklizeného na Vysočině. Za vyzkoušení stojí
i cukroví vánoční, čajové, svatební
i žitné. Při návštěvě našeho kraje je určitě
nezapomeňte ochutnat.

Muzea zvou (nejen) na advent

K

rajská muzea i galerie Vysočiny
připravily mnoho tematických
akcí pro adventní období i po
něm. Jsou to vánoční výstavy
betlémů, přednášky, výstavy
fotografií, dílny, posezení nebo koncerty.
Zrovna před Vánoci jsou lidé více nakloněni dobročinnosti. Nepřehlédněte
proto charitativní koncert v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě, kde
15. prosince v 16 hodin vystoupí Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. Celý výtěžek z koncertu poslouží
k nákupu vybavení oddělení dlouhodobě
nemocných Nemocnice Nové Město na
Moravě.
MUZEUM VYSOČINY
HAVLÍČKŮV BROD
www.muzeumhb.cz
do 12. 1. 2020
Otto Fraus – fotograf Havlíčkova Brodu
Výstava je vzpomínkou na pozapomenutého fotografa, jehož ateliér se v Havlíčkově Brodě nacházel za první republiky.
K vidění jsou unikátní dosud nezveřejněné fotografie z regionu.

MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA
www.muzeum.ji.cz
do 26. 1. 2020
Z Velké Moravy až do nepaměti a zpět
Fotografie Petra Francána doplněné
archeologickými nálezy.
29. 11. 2019 – 5. 1. 2020
Vánoce s vůní dřeva, vanilky a skořice
Výstava betlémů současných řezbářů i ze
sbírek muzea a představení zvykoslovného pečiva.
29. 11. 2019 – 5. 1. 2020
Vánoce v přírodních materiálech
Vánoční ozdoby, dekorace a betlémy
vytvořené z přírodních materiálů.
7. 12. 2019 – 2. 2. 2020
Photographia Natura 2019
XVI. ročník tradiční fotografické soutěže –
tentokrát na téma Solitéry – Paměť krajiny.
14. 1. – 15. 3. 2020
Po stopách Brouka Pytlíka aneb Hmyzí
postavičky Ondřeje Sekory očima entomologa
Populárně naučné zamyšlení profesionálního entomologa nad identitou hmyzích
postaviček z díla O. Sekory se spoustou
kreseb, fotografií a trojrozměrných předmětů.
MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA,
POBOČKA TELČ
2. 12. 2019 v 17.00
Vánoce v Evropě
Přednáška etnografky Dany Novákové z
jihlavského muzea v obřadní síni telčské
radnice.

MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA,
POBOČKA TŘEŠŤ
6. 12. 2019 – 2. 2. 2020
Půvab dámských kabelek
Výstava představí sbírku historických
kabelek Dany Komárkové
MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV
www.muzeumpe.cz
22. 12. 2019
Vánoce na radnici
Tradiční společná celoměstská akce, do
které muzeum přispívá prezentací výrobků tradičních řemesel a rukodělných
výtvorů.
MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ
www.muzeumtr.cz
29. 11. 2019 – 12. 1. 2020
Vánoční výstava betlémů
Tradiční vánoční výstava betlémů připomene významnou osobnost třebíčského
betlemářství – Antonína Čelouda a dále
ukázky betlémů z okolí Tišnovska, dřevořezby Romana Galka z Jindřichova Hradce a také mechanický pohyblivý betlém.
15. 12. 2019
Vánoční dílničky
Zpívání u slámového betlému.
27. 12. 2019
Vánoční dílničky
5. 1. 2020 v 17.00
Tříkrálový koncert
Dětský soubor Okáček při MŠ Duha.
GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
www.galeriehb.cz
28. 11. 2019 od 16.00
Adventní věnce výtvarná dílna
Cena 200 Kč/osobu; dotazy a závazné
rezervace: t.machovcova@galeriehb.cz,
tel. 569 427 035/ 739 329 160

HORÁCKÁ GALERIE V NOVÉM MĚSTĚ
NA MORAVĚ
www.horackagalerie.cz
5. 12. 2019
Mikulášské čertohrátky
Oblíbené setkání s pekelníky v Horácké
galerii a nebeský prostor s mikulášskou
nadílkou v novoměstském Horáckém
muzeu.
13. 12. 2019 v 17.00
Vysočina filmová – Beseda s animátorem Bohumírem Novákem
Předvánoční posezení s loutkami a animovanými filmy amatérského animátora
Bohumíra Nováka.
15. 12. 2019 v 16.00
Brněnský rozhlasový orchestr lidových
nástrojů
Český rozhlas, Nemocnice Nové Město
na Moravě a Horácká galerie vás zvou na
adventní koncert, jehož kompletní výtěžek poslouží k nákupu vybavení oddělení
dlouhodobě nemocných Nemocnice
Nové Město na Moravě. Vstupné je 99
Kč.
KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY,
HAVLÍČKŮV BROD
www.kkvysociny.cz
16. 12. 2019 v 16.00
Vánoční show
Hudební divadlo Hnedle vedle přijede za
dětmi se svým originálním pořadem,
který je plný legrace a vánoční pohody
(sál Staré radnice).
HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA
www.hdj.cz
10. 12. 2019 19.00
Divadelní tradice v Jihlavě
Povídání se Zdeňkem Stejskalem o historii nejen Horáckého divadla v Divadelní
kavárně.

V našem e-shopu koupíte
v listopadu dárkové poukazy
a vstupenky s 15% slevou,
v prosinci s 20% slevou!

Vánoce v Telči

T

elč má pro adventní čas bohatý
kulturní, ale i sportovní program. Zahájíme 25. listopadu na
radnici výstavou „Střípky Vánoc
pro Sdílení“ a v Městské galerii
Hasičský dům 28. listopadu výstavou
ZUŠ Telč „Cestou k Betlému“ a s vyřezávaným betlémem lidového řezbáře Jiřího
Housera ze Lhotky.
V kostele Jména Ježíš se každou adventní neděli budou konat adventní koncerty. K Vánocům patří i oživení tradic. Živý
betlém v podání horáckých folklorních
souborů Podjavořičan, Kvíteček a Kvítek
ozdobí nádvoří zámku. V komponovaném pořadu plném 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“.
Nenechte si ujít silvestrovský výstup na
Javořici, nejvyšší vrchol Českomoravské
Vysočiny, který každým rokem láká čím

dál více lidí. Na Nový rok vás zveme na
společné novoroční setkání občanů s představiteli města a velkolepým ohňostrojem. Na akci chodí tradičně stovky
návštěvníků z blízkého i dalekého okolí.

AKCE LISTOPAD 2019 – LEDEN 2020
29. 11. Mikuláš v Telči
13–17.00 náměstí Zachariáše z Hradce,
vánoční trh, koledy, zpívání dětí u stromečku, Andělská procházka, příchod
Mikuláše s družinou a rozsvícení vánočního stromu a vánočního osvětlení města
1. 12. 1. adventní koncert Adventus
Domini
17.00 kostel Jména Ježíš, pěvecký sbor
Santini Telč
8. 12. 2. adventní koncert Cinkají, cinkají, zvonky bílé
17.00 kostel Jména Ježíš, Brass Q Evžena
Mašáta, Vánoční orchestr ZUŠ Dačice
15. 12. 3. adventní koncert Já malý přicházím koledovat
17.00 kostel Jména Ježíš, PS TELČísla,
ZUŠ Telč, Trumpet Company E. Mašáta

21. a 22. 12. Živý betlém se soubory Podjavořičan a Kvítek při DDM Telč
so 17.00 a 18.15, ne 14.00 a 15.00 na
nádvoří zámku
22. 12. 4. adventní koncert Hle, anděl
nese zvěst
17.00 kostel Jména Ježíš, sbor Smetana
Telč, Triodam a kvintet P. Vohosky
27.–30. 12. Vánoční prázdniny v Telči
31. 12. Silvestrovský výstup na Javořici
Slavnostní přípitek ve 12.30 hod.
1. 1. 2020 Vánoční koncert pěveckého
sboru Santini Telč
15.00 kostel Jména Ježíš
1. 1. 2020 Novoroční setkání a ohňostroj
16.30 náměstí Zachariáše z Hradce
12. 1. 2020 Rozloučení s vánočním časem
15.00 kostel Jména Ježíš
Informační centrum
náměstí Zachariáše z Hradce 10
tel. 567 112 407-8
e-mail: info@telc.eu
www.telc.eu

INZERCE

~ Otevíráme Panský pivovar a restauraci ~
Od konce listopadu vám v Panském dvoře načepujeme první ochutnávku řemeslných piv
z našeho pivovaru. Přijďte okusit poctivé dílo sládka Marcela Hofmana a pochutnejte si
při tom na tradiční hostině v nově otevřené Panské restauraci v telčském podzámčí.
Těšíme se na každého návštěvníka, který v dobrém přichází. Dej Bůh štěstí!

www.panskydvurtelc.cz

– malebná
a přívětivá i v zimě

Bystřicko – Nedvědicko – Tišnovsko – Bítešsko – Velkomeziříčsko – Novoměstsko – Žďársko
Na Bystřicku můžete zažít advent na
Edenu, zakoledovat si na náměstí, zaposlouchat se do tónů vánočních písní
a nasát kouzlo Vánoc. Park miniatur
můžete projít i v mrazivém počasí, na
hradech to v zimě taky nebyl žádný med.
Pro adrenalinové nadšence je v třeskutém mrazu připravena ledová stěna ve
Víru, pro rekreační lyžaře pak běžkařské
tratě a sjezdovka v Dalečíně.
Info na www.bystricko.cz
Na Nedvědicku se chystají adventní trhy
pod Pernštejnem, vánoční trhy a samozřejmě zveme všechny turisty, kteří se
rádi toulají i v zimě k výhledům na hrad
Pernštejn, který má své kouzlo i pod sněhovou přikrývkou.
Více na www.nedvedice.cz
Na Tišnovsku můžete navštívit vánoční
trhové slavnosti, obdivovat vstupní bránu
Porta coeli v Předklášteří a lákají-li Vás
daleké výhledy i v zimě, pak jistě oceníte,
že na rozhlednu Klucanina na Tišnovsku
můžete neomezeně po celý rok.
Aktuality na www.tictisnov.cz
Bítešsko. Co takhle se projít po chodníku
slávy...ne, opravdu nemusíte až do Hollywoodu, jeden takový mají i ve Velké Bíteši.
Aktuálně na www.bitessko.com

Velkomeziříčsko to nejsou jen akce věnované adventu, jako jsou rozsvícení vánočního stromu, adventní trhy, ale i aktivní
odpočinek ve Skiareálu Fajtův kopec.
Využijete jak běžky, tak i sjezdovky. A za
příznivých podmínek lze navštívit i známou rozhlednu ve tvaru šroubovice
DNA.
Aktuálně na www.turistikavm.cz

Novoměstsko se těší především na světový pohár v klasickém lyžování, který
se do Nového Města na Moravě vrací
po několikaleté pauze a dále na světový
pohár v biatlonu na začátku března. Ale
i pro rekreační sportovce nabízí bílou
stopu na více jak 100 kilometrech upravených tratí pro klasiku i pro bruslení
a samozřejmě je pro Vás připravena
i sjezdovka na Harusáku. V předvánočním čase pak můžete navštívit řemeslný jarmark, flér trh a již tradičně poslat
dopis Ježíškovi.
Pozvánky najdete na www.akce.nmnm.cz
Zima na Žďársku umí být krásně mrazivá i mrazivě krásná. Přes Vánoce můžete
například navštívit Poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře ve svátečních prohlídkách. A do Žďáru můžete
vyrazit i na některý z trhů nebo si jen užít
vánoční atmosféru na žďárském náměstí. A pokud dáváte přednost spíše aktivnímu pohybu v přírodě, bude pro vás
zimní běžkařská sezona na Vysočině ideální. Takzvaná Bílá magistrála Vysočiny
vás proveze ze Žďáru nad Sázavou přes
Nové Město na Moravě až k Bystřici nad
Pernštejnem.
Více informací a kompletní seznam akcí
najdete na www.zdarns.cz

Žďársko pod
sněhovou peřinou
Nekonečné pláně a paprsky slunce odrážející se od bílého
sněhu…i tak může vypadat dovolená na Žďársku. Zažijte tu
pravou zimu v srdci Vysočiny.

S

voji zimní návštěvu Žďáru nad
Sázavou můžete stylově začít
u památky UNESCO, poutního
kostela sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře. Okouzlující geometrie kostela od geniálního architekta
Santiniho vyniká i pod sněhovou pokrývkou a uvidíte odsud do širokého okolí
protkaného kilometry udržovaných lyžařských tratí. Takzvaná Bílá magistrála
Vysočiny protíná Žďárské vrchy od Žďáru nad Sázavou přes Nové Město na
Moravě až po Bystřici nad Pernštejnem.
Jenom na Žďársku si můžete na běžkách
projet 80 km tratí upravených pro obě
lyžařské techniky. A na lyžích se bez obav
projeďte také v areálu zámku Žďár, který
má otevřené brány po celou zimu. Krom
lyžování si sportovci užijí i moderní nafu-

kovací tenisovou halu nebo projížďku po
ledě na zimním stadionu.
I kdyby sněhové podmínky náhodu
nebyly úplně ideální, nemusíte se bát, že
se ve Žďáru budete nudit. V moderním
Relaxačním centru na vás čeká několik
druhů bazénů, wellness i tobogan. Spoustu zajímavostí o zdejším kraji se dozvíte
v Regionálním muzeu a Moučkově
domě. Věděli jste třeba, že ikonická taška
síťovka pochází ze Žďáru? Stejně tak
třeba i cukrovinka našich babiček, mejdlíčko. A fandové železnice naleznou ve
Žďáru doslova své království v podobě
šestisetmetrového kolejiště s výjevy
z Vysočiny v Modelovém království. Po
aktivně stráveném dni rozhodně oceníte
některou z útulných kaváren a kvalitních
restaurací přímo v centru města.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
Stará radnice
náměstí Republiky 24
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: + 420 566 628 539
www.zdarns.cz
www.skizdarsko.cz
www.sportispo.cz
www.zelena-hora.cz
www.mkzdar.cz

TIP NA VÝLET
Obří modelové kolejiště
s námětem Vysočiny

Návštěvní dny

měřítko H0

sobota a neděle

10 - 17 hod.
v týdnu

pouze po telefonické domluvě
pro školy, školky a skupiny
minimálně 10 osob

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

Kapacita
až 24 osob.

Nabízíme
službu
cateringu!

Ubytování
je vhodné pro
rodiny s dětmi,
manželské páry,
srazy škol školení
a svatby.

+420 721 968 133 | jimramovske.pavlovice@seznam.cz | www.rodinny-penzion.cz

BYSTŘICKO
... ráj Vysočiny

Prožijte zimní pohádku na Bystřicku!

Krásná nedotčená příroda a upravené lyžařské trasy – to vše a mnohem víc naleznete právě u nás. Těšíme se na vás.

www.bystricko.cz

Ski areál Dalečín - z výšin do údolí

Ledová stěna Vír - překonejte svůj strach

Kostel sv. Michaela ve Vítochově - jako v pohádce

Bystřicko - ráj pro běžkaře

SPorT / zÁbava / kouPÁní

víceúčelová sportovní hala, vnitřní bazén, squash, horolezecká
stěna, bowling a ubytování ve Sporthotelu nabízí areál sportu
a kultury v bystřici nad Pernštejnem.
www.arealsportu.cz

Provozní doba haly je 7,00-22,00 hod., o víkendech 9,00-22,00 hod., baru od 10,00-23,00 hod.

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.

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 Radešínského 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.

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

Antonín Kalina a jeho děti
v třebíčské židovské čtvrti

H

lavní turistická sezona už sice
skončila, většina třebíčských
památek však nezavírá své
brány ani v zimních měsících.
V třebíčské židovské čtvrti
mohou turisté kromě Zadní synagogy
a domu Seligmanna Bauera celoročně
navštívit i expozici Děti Antonína Kaliny.
Ta rozšířila stávající Pamětní síň Antonína Kaliny, která byla slavnostně otevřena
v roce 2017 u příležitosti 115. výročí hrdinova narození.
Třebíčský rodák Antonín Kalina strávil
jako politický vězeň válku v koncentračním táboře Buchenwald, kde se mu jako
vedoucímu bloku podařilo od jisté smrti
zachránit více než 900 židovských chlapců.
Za záchranu dětí byl Antonín Kalina
v roce 2012 in memoriam oceněn izraelským památníkem Jad vašem titulem
Spravedlivý mezi národy, udělovaným
lidem nežidovského původu, kteří přispěli k záchraně Židů před holocaustem.
Expozice se věnuje osudům několika
Kalinových dětí – fotografa a historika
Naftaliho Fürsta, spisovatele a nositele
Nobelovy ceny za literaturu Imra Kertésze, básníka a spisovatele Pavla Kohna,
židovského aktivisty Israele Laszla Lazara, filmaře Alexe Moskovice, fyzika Felixe
Weinberga a spisovatele a nositele Nobelovy ceny za mír Elieho Wiesela. Pozornost je věnována i Kalinovu celoživotnímu příteli – lékaři a humanistovi Jindři-

chu Flusserovi, jenž se na záchraně chlapců v Buchenwaldu aktivně a významně
podílel.
Záchranu všech dětí symbolizuje
v expozici Strom života, unikátní umělecká kovářská a pasířská práce mistrů a studentů třebíčské Střední průmyslové
školy, kovaná plastika stromu, jehož listy
nesou vytepaná reálná jména.
Návštěvu pamětní síně a expozice Děti
Antonína Kaliny je vhodné spojit s pro-

hlídkou třebíčských památek zapsaných
od roku 2003 na seznamu UNESCO –
židovské čtvrti s výše zmíněnou Zadní
synagogou a domem Seligmanna Bauera
a baziliky sv. Prokopa. Objednávky prohlídek a průvodcovskou službu zajišťuje
Turistické informační centrum Zadní
synagoga (infosynagoga@mkstrebic.cz,
tel. 568 610 023), kde vám rádi sestaví program na míru a dle vašich časových možností.

OBNOVENÁ EXPOZICE CESTY ČASEM POTĚŠÍ MALÉ I VELKÉ

V

třebíčském Předzámčí můžete už
sedmým rokem navštívit interaktivní expozici, která se věnuje stavbě
baziliky sv. Prokopa, vzniku města a starým řemeslům. Na Cestách časem vás
budou doprovázet dva zkušení průvodci –
kupec Francesco Calligardi a písař Jan
Suchenius.
V části věnované stavbě baziliky se seznámíte se stavbou středověkých kostelů,
s řemeslníky, kteří se na jejich vzniku podíleli, nebo si prohlédnete kamenické nářadí.
Můžete si postavit gotickou klenbu, mostní
oblouk nebo obdivovat zmenšeninu středověkého jeřábu. Podobu středověkého
města uvidíte v další části expozice. Prozkoumáte model historického domu a uvidíte, jak se v průběhu století proměňoval,
nebo si sestavíte model samotného města

Třebíče. Z malovaného náměstí projdete
do jednotlivých místností, které tvoří
poslední část expozice. Najdete v nich
ukázky práce pekaře, provazníka, tkalce,
bednáře a dalších řemeslníků.
Kromě exponátů, které prošly obnovou,

mohou děti i dospělí vidět dvě novinky.
V části věnované stavbě baziliky spatříte
stylizovanou kopii oltáře z baziliky sv. Prokopa. Na jedné z jeho stran se nachází
malby inspirované výzdobou skutečného
oltáře v kostele. Na druhé straně si ověříte
svoje znalosti o historii stavby zapsané od
roku 2003 na seznamu světového kulturního a přírodního bohatství UNESCO. Přes
časovou bránu, která představuje vstupní
portál, propojíte letopočty a události spojené s historií bývalého benediktinského kláštera.
Druhou novinkou jsou knihovničky v podobě skutečných domů ve městě. Spatříte
Malovaný dům na náměstí nebo dva
domy ze židovské čtvrti. Posaďte se kdekoliv v expozici a začtěte se do některé
z knih.

Objevte kouzlo zimní Třebíče

M

alebné město Třebíč nabízí
vyžití v každém ročním období. V zimě má však neobyčejné kouzlo. V uličkách židovské čtvrti můžete navštívit
Zadní synagogu, dům Seligmanna Bauera s expozicí bydlení židovské rodiny
či Pamětní síň Antonína Kaliny, který
v koncentračním táboře zachránil více
než 900 židovských chlapců. V letošním
roce byla pamětní síň rozšířena o expozici Děti Antonína Kaliny, jež připomíná
záchranu sedmi chlapců, kteří se později
stali významnými světovými osobnostmi.

K procházce láká rovněž zámecký areál
s bazilikou sv. Prokopa. V prostorách
zámku sídlí Muzeum Vysočiny s interaktivními expozicemi a v zimních měsících
zde můžete navštívit také výstavu betlémů. V předzámčí naleznete expozici
Cesty časem, která byla rozšířena o nové
exponáty. Výstava je určená především
dětem, ale zábavu zde nalezne celá rodina.

AKCE ZIMA 2019/2020:
28. 11. 2019 – 12. 1. 2020 Vánoční výstava betlémů (zámecká jízdárna Třebíč)
1. 12. 2019 Slavnostní rozsvícení vánoční-

INZERCE
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ho stromu na první adventní neděli (Karlovo náměstí)
5. 12. 2019 Mikulášská nadílka (Karlovo
náměstí) – tradiční nadílka pod vánočním stromkem
13.–22. 12. 2019 Vánoční náměstí (Karlovo náměstí) – tradiční vánoční trhy, bohaté občerstvení, kulturní program
15. 12. 2019 Chanuka – svátek světel
(Zadní synagoga) – oslava židovského
svátku
1. 1. 2020 Novoroční ohňostroj (Karlovo
náměstí)
Bližší informace na:
www.visittrebic.eu, www.mkstrebic.cz

Nejkrásnějším dárkem pro vaše
blízké je pobyt
v Resortu Svatá Kateřina.
Jedinečná relaxace, nové
komfortní wellness a spa
uprostřed panenské přírody
Vysočiny.
Ájurvéda, jóga, wellness, Pilates
nebo metabolic balance®.
Harmonie našla své jméno…
www.katerinaresort.cz

Relax, spoRt, zábava
REBEL NA FARSKÝCH Žďár nad Sázavou

Navštivte stylovou pivovarskou restauraci nacházející se poblíž žďárského
ná
áměstí, nabízející kromě velkého výběru piv REBEL také výbornou kuchyni,
aťť formou poledního, tematického menu nebo minutek.
Prostředí je zároveň ideální pro pořádání ﬁremních akcí, svateb a různých
druhů oslav.
www.rebelnafarskych.cz
okres Žďár nad Sázavou

Hotel Pavla

Mozkoherna v Třebíči

Vysočina skýtá nespočet zážitků pro celou rodinu. Na kolech, na lyžích,
s horolezeckým vybavením či pěšky, pokaždé narazíte na něco jedinečného.
Přijeďte se přesvědčit, jsme tu pro Vás.
www.hotelpavla.cz
okres Žďár nad Sázavou

Zábavný trénink mozku pro celou rodinu. Dejte gól svou myšlenkou, ovládněte
létající kuličku silou své mysli a zjistěte, jak jste na tom s koncentrací. Mindball,
mozkohračky, chytré hry a hlavolamy i unikátní neurotechnologie vám roztočí
mozkové závity. Trénink mozku u nás rozhodně není nuda.
Programy připravuje trenérka mozku Eva Fruhwirtová.
www.mindball.eu
okres Třebíč

Muzeum Vysočiny Třebíč

Penzion Vysočina

Na třebíčském zámku nebude ani letos chybět tradiční vánoční výstava betlémů. Můžete se těšit na třebíčský betlém Antonína Čelouda, velkou sbírku
zajímavých betlémů z Tišnovska nebo dřevořezby
Romana Galeka z Jindřichova Hradce. Na zámeckém
nádvoří nebude chybět velký slámový betlém. Výstavu zahájíme 28. listopadu a potrvá do 12. ledna
2020.
www.muzeumtr.cz
okres Třebíč

POBYTOVÝ BALÍČEK ZIMA NA VYSOČINĚ (1. 11. 2019 - 30. 3. 2020) Penzion
Vysočina u Velkého Dářka, Škrdlovice 194 nabízí - ubytování pro 2 osoby na
2 noci - polopenze - 2 x masáž HOT STONES - 2 X 40 infrasauna - 20% sleva
na další masáž dle vlastního výběru - bezplatné parkování u objektu - dětský
koutek. Původní cena: 2.800,- AKČNÍ CENA: 1.990,-/POBYT/2os (děti do 4
let bez nároku na lůžko a stravu - zdarma), (děti 4-12 let - příplatek 500,-)
(606 132 927), fb: Penzion Vysočina.
www.penzionvysocina.cz
okres Žďár nad Sázavou

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

Jaroměřice nad Rokytnou

Wellness penzion Medličky

Jaroměřice nad Rokytnou, ul. Jiráskova, fotbalové hřiště
s novým umělým trávníkem k dlouhodobému i krátkodobému pronájmu, pro podzimní a zimní využití. Správce
hřiště Josef Rygl, mob. 603 474 987.
www.jaromericenr.cz
okres Třebíč

Alternátor Třebíč

Ekotechnické centrum Alternátor je jediné science-centrum na Vysočině.
Zaměřuje se zejména na energetiku, jeho chloubou je unikátní projekční
koule Science on a Sphere vyvinutá v agenturách NASA a NOAA. Dokáže zobrazit zemětřesení či oblačnost v reálném čase kdekoli na zeměkouli,
nechybějí ani detailní snímky planet.
Centrum nabízí i výukové programy pro
školy.
www.alternator.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 a také bio saunou
s možností masáží. V blízkém okolí penzionu jsou v zimě technicky upravené
běžkařské stopy či sjezdovky (Křemešník, Čeřínek, Luka nad Jihlavou). V salonku nad restaurací si můžete zahrát kulečník, šipky nebo využít laserovou střelnici. Vaše chuťové pohárky uspokojíme ve stylové
www.penzion-medlicky.cz
restauraci.
okres Jihlava

Penzion Čáslava

Nově zrekonstruovaný Penzion Čáslava se nachází uprostřed krásné přírody Českomoravské vrchoviny 300m jižně od obce Rokytno, 5km od Nového
Města na Moravě. Pobyt zde je vhodný jak pro rodiny s dětmi, tak pro vášnivé turisty a sportovce. Nadmořská výška 740 mnm zaručuje v zimě skvělé
sněhové podmínky jak pro běžkaře, tak i pro sjezdové lyžování na Harusově
kopci v Novém Městě na Moravě, případně na sjezdovcevNovém Jimramově.
www.penzion-caslava.cz
okres Žďár nad Sázavou

NOVÁ
ŠKODA SUPERB iV
První český plug-in hybrid

Kombinovaná spotřeba modelu ŠKODA SUPERB COMBI iV:
1,6–1,7 l/100 km; emise CO2: 37–38 g/km

Na Vás záleží
První český plug-in hybrid ŠKODA SUPERB iV kombinuje klasický spalovací pohon s elektromotorem. Čistě na elektřinu
ujede až 62 km a při využití obou motorů dokáže snížit spotřebu pohonných hmot pod 2 litry na 100 km. Vyprodukuje také
až o dvě třetiny méně emisí ve srovnání s obdobně výkonným automobilem se spalovacím motorem.
Navštivte nás a informujte se o dalších výhodách, které Vám osobně elektromobilita nabízí.
skoda-iv.cz
Vaši autorizovaní prodejci vozů ŠKODA:
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

Vysočina sklářská
www.vysocina.eu

zdroj: archiv sklárna Janštejn

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