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Zimní výlety 
Zimní období není jen o lyžo-
vání a výletech v bílé stopě, 
ale dá se vyrazit i na parádní 
vycházku po krásných mís-
tech Koruny Vysočiny. S ko-
legy jsme si pro vás připravili 
zimní procházky, které si mů-
žete zpříjemnit svařeným ví-
nem. Naše Výlety za svařákem 
propojují zajímavá místa a vy-
zkoušené hospůdky. Neseďte 
doma a pojďte poznávat mís-
ta, která vám nabídnou zase 
jiný pohled na zdejší krajinu.

Trasy výletů naleznete na 
www.korunavysociny.cz.

       

Malá ochutnávka 
z Novoměstska
Novoměstsko má mnoho zají-
mavých míst, které můžete na-
vštívit i mimo sezónu. Pokud po-
časí přeje a jste odvážní, vydejte 
se na skalní vyhlídky.

Na výletě vás zavedeme na 
kouzelné Milovské perničky. Ná-
zev bývá často zaměňován po-
chutinou - „perníčky“, ale nemá  
s ní nic společného. Tzv. pernič-
ky jsou zdrobnělinou slova „per-
nice“, což je mísa na tření máku. 

Vydáme se z Českých Milov po 
Milovské naučné stezce, která 
nás provede přes sklářskou osa-
du k Milovským perničkům. 

Z vrcholu se nám naskytne vý-
hled na údolí Svratky, Křižánky  
a Devět skal. 

Od Perniček se vrátíme po 
modré značce k další dominantě 
místní krajiny, kterou jsou Čty-
ři palice. Mohutné skalní bloky 
nazývané Paličatá, Děvín, Tvrz  
a Opomenutá vznikly mrazovým 
zvětráváním. Skála má stěny vy-
soké až 33 m.

Poslední část nás zavede zpát-
ky do Českých Milov a výlet si 
zpříjemníme v Milovské kavár-
ně. Určitě ochutnáme originál-
ní Milovské perníčky a pralinky.  
A co k nim? Nebojte, z hrníčku  
s vínem už se kouří.

Bystřicko s vůní skořice, 
hřebíčku a badyánu 
Bystřicko je nejčlenitějším regi-
onem celé Vysočiny. Hluboké, 
až kaňonovité údolí řeky Svrat-
ky dodává krajině, v kontrastu 
s vysokým převýšením okolních 
vrcholků, horský ráz.  A právě 
v nejužším místě tohoto údolí 
vzniklo před více než šedesáti 
lety vodní dílo Vír. Dnes láká pře-
hrada nejen milovníky technic-
kých staveb, ale také adrenalino-
vé nadšence. 

Za krásných zimních dnů se 
můžeme vydat za výhledy na 
hluboké údolí z vesničky Vír. Od 
obecního úřadu budeme směřo-
vat naše kroky po červené turi-
stické značce k Vírské přehradě. 
Když budeme mít štěstí, uvidíme 
po levici největší českou přírodní 
ledovou stěnu, která vzniká na 
nedaleké skále.

Mohutnou hráz Vírské pře-
hrady určitě nepřehlédneme, je 
totiž třetí nejvyšší u nás, měří 
66 metrů a je dlouhá 390 me-
trů. Naše kroky však zamíří do 
lesnatých kopců až do vesničky 
Karasín, nad kterou se tyčí stej-
nojmenná rozhledna. Po vystou-
pání 128 schodů na nás čeká 
krásný výhled na Bystřicko, údo-
lí Svratky, Zubštejn i kostel sv.  
Michaela ve Vítochově.  

Zpátky zvolíme zelenou znač-
ku, která nás přivede okolo řeky 
Bystřice k Vírskému mlýnku, což 
je soustava figurek připomínající 
mechanický betlém. 

A teď nastal čas přesunout 
se do míst, kde doplníme ener-
gii. V cukrárně Ve Víru mlsání 
si k horkému vínu dopřejeme  
i něco sladkého. Pro potěchu oka 
pak nakoukneme do vyhlášené  
Galerie Na Bahnech.

Žďárskem po 
cisterciácké krajině
Příroda okolo Žďáru nad Sáza-
vou byla po staletí formována 
člověkem. Pojďme se vydat po 
dávných stopách mnichů, kteří 
kráčeli před námi zdejší divo-
kou krajinou. Podíleli se na vzni-
ku krajiny, které dnes říkáme  
evropská – po tisíciletí obhospo-
dařovaná, prodchnutá dlouhole-
tou kulturou i duchovním půso-
bením.

Výlet začneme v příměstské 
rekreační oblasti Pilák, odkud 
se vydáme po zelené turistické 
značce okolo vodní nádrže, až do 
hustých lesů Žďárských vrchů.

Projdeme se okolo studánky 
Salvátorka a zamíříme až k les-
nímu jezírku Vápenice. Roman-
tické jezírko vzniklo zatopením 
vápencového lomu. Ten byl uza-
vřen v roce 1908, ale první zmín-
ka o této lokalitě je již z roku 
1562 a proto se předpokládá, že 
se zde těžil mramor pro žďárský 
cisterciácký klášter.

Od Vápenice se vydáme po 
modré turistické značce okolo 
rybníku Mikšovec až na krás-
nou vyhlídku U Mamlase. Právě 
na tomto místě byla postavena 
první socha Michala Olšiaka - 
Mamlas. Jedná se o oblíbený vy-
cházkový cíl řady Žďáráků, kteří 

sem míří za krásným výhledem 
na město Žďár a na Zelenou 
horu. Naše další kroky povedou 
kolem hospodářského statku 
Lyra, který z ptačí perspektivy 
připomíná hudební nástroj. Ne-
daleký Dolní hřbitov je zase po-
staven ve tvaru lidské lebky. Obě 
zmíněné stavby jsou dílem slav-
ného architekta Santiniho.

Na Pilák se vrátíme po cyklo- 
stezce a od památné lípy uvidí-
me cíl našeho výletu. Tím je hos-
tinec Tálský mlýn, kde se zahře-
jeme typicky zimním nápojem  
z červeného vína a koření - sva-
řák totiž na Tálském mlýně umí 
exkluzivní.

Nedvědickem za 
svařákem
Projdeme se pod perlou gotic-
ké architektury – mramorovým 
hradem Pernštejn. Nedvědicko 
vystihuje krásná příroda a ma-
lebné údolí uprostřed členitých 
kopců. Každý ocení obrovskou 
pestrost turistických cílů kon-
centrovaných na malém úze-
mí. Zkrátka Pohádka Vysočiny!  
Z Nedvědice se vydáme po nauč-
né stezce do kopců nad údolím 
řeky Svratky k vesničce Smrček. 
Pohádkový hrad budeme mít 
celou dobu po levé straně a vý-
hledy z protějších kopců na tuto 
dominantu rozhodně stojí za to!

Při cestě Smrčkem nás zaujme 
vystavená historická hasičská 
stříkačka. Za vesničkou se napo-
jíme na žlutou turistickou značku  
a začneme pomalu klesat do údo-
lí. Ještě než dojdeme k hradu, čeká 

na nás jedna z nejkrásnějších 
vyhlídek z altánku Maria Laube.

Další zastávka bude u kle-
notu architektury, který začali 
budovat páni z Pernštejna už 
ve 13. století. Majestátní rodo-
vé sídlo, které bylo postaveno 
z mramoru, je bohužel v zimě 
zavřené, proto projdeme přes 
nádvoří a budeme se vracet  
k Nedvědici. Tady ještě nesmíme 
zapomenout na Pernštejnský tis.

Poslední část výletu nás pro-
vede po vilové čtvrti. Reprezen-
tativní vily z přelomu 19. a 20. 
století rozhodně stojí za zastave-
ní. Cíl našeho výletu je v budově  
z roku 1905 postavené v alpském 
stylu, právě tady totiž najdeme 
Restauraci Pod Věžičkou. Stačí 
se usadit a vychutnat si svařené 
víno, které už z dálky voní omam-
ným kořením. Po těle se nám 
pak rozleje teplo a v duši klid.

Foto: Michal Vytlačil



13

LOGOTYP
Grafické výzdobné 

prvky

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

VELKÁ BÍTEŠ

NEDVĚDICE

TIŠNOV

HLINSKO

OLEŠNICE

Bílá magistrála Koruny Vysočiny vás zavede ze Žďáru až do Bystřice

Díky příznivým zimním pod-
mínkám vzniká v Koruně Vy-
sočiny unikátní Bílá magistrá-
la. Tato hustá síť lyžařských 
stop protíná Žďárské vrchy od  
Bystřice nad Pernštejnem až po 
Žďár nad Sázavou a od Hlinska 
až po Nové Město na Moravě. 

Díky skvělé spolupráci všech spol-
ků na Žďársku, Novoměstsku  
i Bystřicku vytvoří rolbaři každý 
rok trasy, které propojí všechny 
lyžařské a běžecké areály. Pro 
tisíce neúnavných běžkařů i pro 
svátečnější sportovní návštěvní-
ky se tak otevře Bílá magistrála 

Vysočiny, kde si svou trasu najde 
opravdu každý. 

Takže už vám stačí jen zapar-
kovat své auto na Pilské nádrži  
u Žďáru a vydat se přes Škrdlovice, 
Sklené a Nové Město na Moravě 
až na nádraží v Bystřici nad Pern- 
štejnem. A nemusíte mít obavy, 
že se neobčerstvíte nebo neohře-
jete, v celé délce jsou trasy k míst-
ním hospůdkám, restauracím  
i hotelům. 

Lyžařské Bystřicko
Za příznivých sněhových podmí-
nek je na Bystřicku upraveno více 
než čtyřicet kilometrů tras s pro-

pojením na novoměstské okru-
hy. Na trasy, které jsou upraveny 
pro klasiku, se nejlépe dostanete 
od Centra Eden. Trasy vedou ko-
lem bystřických rybníků, srdcem 
CHKO Žďárské vrchy, v okolí Da-
lečína, do Zubří a jedna z nich 
mapuje také historii Bystřicka. 

Lyžařské Novoměstsko
Kolébka českého běžkařského 
sportu je v Novém Městě na Mo-
ravě a lyžařské trasy na celém 
Novoměstsku jednoduše nema-
jí chybu. Na své si tady přijdou 
příznivci klasiky i bruslení. Do ly-
žařských stop můžete nastoupit 

třeba hned u vlakové zastávky. 
Perfektně upravené trasy měří 
přes sto kilometrů a najdete 
mezi nimi i známý Fryšavský le-
dovec. Místo je schované v do-
líku pod lesem a díky místnímu 
mikroklimatu má vždy dostatek 
sněhu, který se zde drží mno-
hem déle než kdekoli jinde.

Lyžařské Žďársko
Běžkařské tratě na Žďársku jsou 
upravovány pro klasiku i brus-
lení. Svým profilem a skvělou 
údržbou jsou častým cílem fa-
noušků bílé stopy. Kdo by ne-
chtěl lyžovat okolo kostela sv. 
Jana Nepomuckého na Zelené 
hoře nebo dokonce v zámeckých 
zahradách? Trasy kopírují území 
obcí, takže na jakýkoliv okruh 
se pohodlně dostanete ze Žďá-
ru i okolních obcí. Při dostateč-
né sněhové pokrývce tu na vás 
bude čekat až 80 km vzájemně 
propojených tratí.

Lyžařské Velké Dářko
Mírně zvlněnou krajinou okolo 
největšího rybníka na Vysočině 
můžete vyrazit hned na pět vzá-
jemně propojených okruhů při-
pravených na klasiku, které vás 
zavedou do hustých lesů Žďár-
ských vrchů. Okruhy volně nava-
zují na žďárské trasy a vy tak mů-
žete od Pilské nádrže pohodlně 
dojet třeba až do Vojnova Měst-
ce. Světnovský okruh je napojen 
na lyžařské trasy na Novoměst-
sku. Když počasí dovolí, bude 
tady pro nadšence běžeckého 
lyžování čekat přes 60 km tratí.  

Závodní trasy 
ve Vysočina Areně
Dějištěm velkolepého předsta-
vení světové třídy se v zimní 
sezóně stává lyžařský stadion, 
kde se každoročně odehráva-
jí závody v klasickém lyžování 
i biatlonu. Závodní tratě se zde 
rozbíhají od stadionu Vysočina 
Areny s biatlonovou střelnicí do 
okolních lesů a po několika ki-
lometrech se vracejí zpět. Trasy 
jsou upravovány jak pro klasiku 
tak i volný styl. Stačí mrknout na 
web a v hodinách pro veřejnost 
se můžete vydat do stop, ve kte-
rých jezdí i mistři světa. 

Další místa, 
kde si zalyžovat
Pro lyžaře pravidelně připravují 
běžkařské trasy třeba v Herálci, 
kde to myslí opravdu vážně, jeli-
kož si pořídili i rolbu. Pěkné sve-
zení si užijete ve Svratce, kde na 
vás budou čekat okruhy U Lesa  
a U Sloupu, které upravují pro 
skate i klasiku. Zalyžovat si mů-
žete i nad Vírskou přehradou, 
kde připravují stopy v okolí  
Nyklovic. A nesmíme zapome-
nout ani na lyžařské trasy okolo 
Radostína nad Oslavou.  

Nejčerstvější informace o sta-
vech lyžařských tras hledejte na 
bilamagistrala.korunavysociny.cz.

     

Mapa lyžařských tras
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V sedle ujčovským okolím
Máte rádi koně a toužíte po vy-
jížďce třeba právě zimní kraji-
nou? Tak přesně tohle přání vám 
může splnit Farma Ujčov. Zájem-
cům nabízí celoročně hodinové 
procházky do přírody v doprovo-
du vodiče, klidnou lokalitou po-

dél řeky Svratky. Farma se také 
zabývá odchovem sportovních 
koní. Na jaře a v létě si můžete 
koupit voňavé dýně Hokaido, 
na podzim zase kvalitní koňský 
hnůj.

Koňská dobrodružství
Každý jistě slyšel, že nejhezčí  
pohled je z koňského hřbetu. 
Krásný pohled je i na zasněženou 
krajinu. Spojením koní, čerst- 
vé bílé pokrývky a úchvatného 
okolí vznikne nezapomenutelný 
zážitek. 

Statek Blatiny nabízí pod do-
hledem zkušených instruktorů 
projížďky na koních pro začáteč-
níky i pro pokročilé. Až budete 
dostatečně promrzlí, v Kavárně 
Hofr se můžete posílit praže-
nou kávou, zákuskem anebo ně-
čím silnějším. Mimo vyjížděk na 
koních nabízí statek i moderní 
ubytování s výhledem do krajiny  
s možností privátního wellness. 
Na rovinu, kdo by nechtěl strávit 
víkend v sedle a cítit se jako na 
venkově?

Rybářský areál Nedvědice
Co takhle v zimě na ryby? S prv-
ními podzimními mrazíky v Ry-
bářském areálu v Nedvědici totiž 
sezona vůbec nekončí. Rybolov 
na obou rybnících i prodej ryb 
pokračuje o víkendech a svát-

cích. V zimě se plánuje lov z ledu 
na dírkách. K chytání ryb vám 
stačí pouze chuť a dobrá nála-
da, o vše ostatní je postaráno.  
Tak se zastavte!

Vírská přehrada a Ledová 
stěna
Vírská přehrada láká turisty ve 
všech ročních obdobích. Ale zima 
je přeci jenom v něčem specific-
ká. Obrovská zamrzlá masa vody, 
zasněžená Chudobínská borovi-
ce a naprosté ticho vás uchvátí. 
Jen kousek pod hrází si můžete 
vyzkoušet i ledolezení. Ledová 
stěna je nejvyšším ledopádem 
v ČR. Její výška je cca 45 metrů, 

délka jednotlivých lezeckých 
cest se pohybuje v rozmezí  
15-25 m. Když je příhodné poča-
sí, tak se zde v únoru koná Vírský 
cepín – Mistrovství České repu- 
bliky v ledovém lezení na  
rychlost. A pokud si chcete le-
dolezení také vyzkoušet, je zde  
k dispozici také půjčovna.

Sjezdovka ve Svratce
Sjezdovka ve Svratce s 400 m 
dlouhým vlekem uspokojí jak 
začátečníky, tak i zkušenější ly-
žaře. Ten, kdo s lyžováním nebo 
snowboardingem teprve začíná, 
určitě uvítá půjčovnu vybavení 
nebo služby instruktora. Pro děti 
je zde lyžařská škola včetně lano-
vého vleku. 

Sjezdovka má umělé zasně-
žování a osvětlení, aby se dalo 
lyžovat co nejdéle. Parkoviště 

je hned pod sjezdovkou, stejně 
jako občerstvení, kde je k dispo-
zici vytápěný stan. 

V okolí je řada ubytovacích 
zařízení, hotel Svratka je přímo  
u svahu, takže na lyže se dá vy-
razit hned po snídani. Pokud 
někdo z rodiny nebo přátel dává 
přednost běžkám, určitě nebude 
strádat a užije si stop po okol-
ních pláních a lesích.  

Dům přírody Žďárských vrchů
Už samotný název vypovídá  
o tom, že tohle místo bude něčím 
kouzelné. Dům přírody, který se 
nachází v obci Krátká, se věnuje 
vývoji místní krajiny a přírody  
v průběhu věků. Nabízí tak ukáz-
ku vývoje malebných Žďárských 
vrchů v průběhu času.

V obci Krátká se dochovaly 
do dnešních dnů lidové stavby.
Prohlídku vám usnadní kilome-
trová naučná stezka, která začí-
ná ve středu obce. Provede vás 
těmi nejhezčími místy vesničky. 

S křupající bílou nadílkou bude 
procházka přímo pohádkovou 
podívanou.

Až vás začnou studit ruce, ne-
daleko ve vedlejší obci Sněžné 
se nachází Resort Sněžné Ama-
nita, kde se můžete příjemně  
občerstvit. Pokud by vám nesta-
čily dojmy z Domu přírody, ve 
Sněžném si projděte zahradu  
u Šimonů, kde mají bonsaje  
a japonskou kamennou zahra-
du. Zahrada je navíc, možná pře-
kvapivě, otevřená po celý rok.

Zimní  
rybolov
Když pořádně přituhne, tak se 
stane Vojtův rybník ve Víru rá-
jem pro všechny rybáře z okolí.  
V zimě tady i nečlenové rybář-
ských svazů můžou vyzkoušet 
takzvaný lov na dírkách. A pokud 
nemáte patřičné vybavení na lov 
pstruhů duhových nebo sivenů 
amerických, můžete si jej půjčit 
i na místě.

Novoměstské sjezdovky
Novoměstsko nabízí hned dvě 
skvělé sjezdovky. Ta první se na-
chází pár set metrů za Novým 
Městem na Moravě směrem  
k Vysočina Areně. Nese název 
Ski Harusák a nabízí pohodlí 
dvousedačkové lanovky. Měří 
bezmála 550 metrů a je vhodná 
pro začátečníky, rodiny s dětmi, 
zdatné sjezdové lyžaře i vášnivé 
snowboardisty. Pro děti je zde 
připravena tzv. „dětská školička“. 
Samozřejmostí je pak půjčovna 
lyží a snowboardů pod svahem. 
Na sjezdovce se nachází občerst- 
vení a opodál stojí toalety. Par-
kování je možné využít přímo  
u sjezdovky. Vše tak máte v pod-
statě jako na dlani. 

A již zmíněný, nedaleko se na-
cházející závodní areál Vysočina 
Arena nesmíte při svých toul-
kách zasněženým Novoměst-
skem minout. Aneb co vymě-
nit sjezdovky za běžky a užít si  
atmosféru závodního lyžování 
při večerním osvětlení? 

Druhou sjezdovkou, kterou 
najdeme na Novoměstsku, je 
Ski Areál Jimramov nacházející 
se na severních svazích Nového  
Jimramova. Výhledy na okol-
ní krajinu si při sjezdu jistě  
zamilujete. Velké oblibě se těší 
skicrossová trať Kanada. Ces-
tou můžete navštívit originální 
kavárnu Kovářova kobyla v obci  
Jimramov. Tak hurá na svah!

Lov na dírky
Pod hladinou přehrady v Os-
trově nad Oslavou se ukrývá  
mnoho kapitálních úlovků a ry-
baření se tady stává opravdu 
nezapomenutelným zážitkem. 

Tady se rybáři obvykle těší i na 
zimu. Jelikož se jedná o soukro-
mý revír, je možnost vyzkoušet  
i oblíbený zimní lov na dírkách. 
Led musí být dostatečně sil-
ný, aby rybáře udržel a mohlo 
se do něj vyvrtat několik děr.  
Zimní rybaření je atraktivní i pro 
mnohé zkušené rybáře, protože 
standardně není takový rybolov 
povolený. Zkřehlé ruce i tělo za-
hřeje pocit, když se zadaří záběr 
a skrze vyvrtanou díru v ledu  
taháte svůj úlovek ven. 

Městské lázně  
Nové Město na Moravě
Kdo by si v chladných, zimních 
dnech nechtěl prohřát kosti  
v sauně anebo ve vířivce? Tento 
komfort vám nabídnou Městské 
lázně v Novém Městě na Mora-
vě.

Areál má tři části: bazénovou, 
wellness a fitness část. V bazéno-
vé části můžete při své návštěvě 
využít vířivku, která pojme až 10 
osob. Hlavní dominantou této 
části je však plavecký bazén se 
4 plaveckými dráhami. Navíc, 
v lázních myslí i na ty nejmenší 
návštěvníky, kteří si tak mohou 
vyhrát v dětském bazénku se 
skluzavkou.

Wellness část je vybavena tzv. 
Saunovým světem, v jehož pro-

storách naleznete například 
Kneippovu lázeň. Ti z vás, kteří 
milují relaxační koupele, jistě po-
těší jejich velký výběr. Ať již zvolí-
te pivní, čokoládovou, konopnou 
anebo jinou, relax po vaší lyžo-
vačce je zkrátka zaručen! 

V lázních navíc poskytují i kva-
litní masáže. Zájemci mohou  
v zimních měsících doplnit bronz 
v soláriu, které je také součástí 
areálu. 

Do těla si pak dáte ve fitness 
části lázní. A to nejdůležitější:  
v zimním období je otevřeno  
každý den až do 21 hodin. Tak 
na co ještě čekáte?
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LOGOTYP
Grafické výzdobné 

prvky

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

VELKÁ BÍTEŠ

NEDVĚDICE

TIŠNOV

HLINSKO

OLEŠNICE

Neseďte v zimě doma!  
Na žďárském zámku je 
otevřeno celý rok
Většina hradů a zámků zavřela 
s klesající teplotou své brány a 
otevře je opět na jaře. Na barok-
ním zámku ve Žďáru nad Sáza-
vou, který patří k nejrozlehlejším 
zámkům Vysočiny je tomu ale 
jinak! 

Celou zimu zde můžete navští-
vit multimediální Muzeum nové 
generace, které vás zážitkovou 
formou provede 770letou his-
torií zámku i jeho okolí. V zimě 
můžete ve vybrané dny navštívit 
také prohlídky zámku (bývalého 

kláštera) Po stopách Santiniho 
a Za zdmi kláštera. Odměnit se 
můžete dobrou kávou a zákus-
kem v zámecké kavárně nebo 
pěknou vzpomínkou z obchůd-
ku se suvenýry. 

Příjemným zpestřením vašich 
výletů na běžkách může být také 
projížďka ve stopě, která se v pří-
padě dobrých sněhových pod-
mínek najíždí přímo v zámeckém 
jabloňovém sadu s nádherným 
výhledem na zámek.

Wellness  
Ala hotel
Potřebujete si prohřát tělo i mysl? 
Odpočinout si a na nic chvíli ne-
myslet? V bystřickém Hotelu Ala  
k tomu máte příležitost. K dispo-
zici je vám hotelová vířivka, fin-
ská, infra a parní sauna, ochla-
zovací část s bazénkem, vědrem 
nebo sprchou a prostorná rela-
xační místnost. Hotel také na-
bízí privátní wellness s vířivkou, 
saunou a velkým relaxačním  
lůžkem.

Horácké muzeum, galerie 
a lyžařská historie
V období zimních měsíců ne-
musíte trávit čas pouze brouz-
dáním ve sněhu. Co se zahřát  
v prostorách Horáckého muzea 
a zároveň si doplnit vědomosti  
o Novém Městě na Moravě? 
V budově bývalé renesanční rad-
nice, ve které muzeum sídlí, se 
budete opravdu cítit jako v 16. 
století.

Navštívit by jej měl každý mi-
lovník sjezdového i běžeckého 
lyžování, protože v jeho prosto-
rách se nachází rozsáhlá lyžař-
ská expozice. Ta mapuje celý 
vývoj lyžování na Novoměstsku.
Další ze stálých expozicí je napří-
klad miniatura třídy ze 30. let 20. 
století, kde si vaše ratolesti mo-
hou vyzkoušet, jaké bylo psát na 
tabulky, zkusit si, jaké je to kle-
čet na hrachu anebo také pěk-
ně zblízka okouknout vycpaná 
zvířátka. Etnografická expozice 
vám představí tradiční lidovou 
kulturu a těžký život na Horácku. 
Novinkou je „ptačí koutek“, který 
se nachází v předsálí muzea. Ten 
hravou formou dětem předsta-
ví 5 druhů ptáčků typických pro 
toto území.

Návštěvu Horáckého muzea 
můžete spojit s prohlídkou Ho-
rácké galerie. Najdete v ní díla 
nejvýznamnějších regionálních 
osobností. Sídlí v renesančním 
zámku u parku na Vratislavově 

náměstí. Stálé expozice vystavu-
jí originály děl Vincence Makov-
ského, ale i Jana Štursy a mnoha 
dalších umělců. Samozřejmostí 
je proslulá expozice skla. 
V galerii, ale i v muzeu se každo-
ročně koná mnoho zajímavých 
akcí a výstav. Tak hurá za kultu-
rou!

Na závěr si dovolíme předsta-
vit skvělý tip na výlet pro vášni-
vé lyžaře. Mimo zmíněné galerie 
a muzea se v Novém Městě na 
Moravě nachází i Muzeum lyží, 
které provozuje rodina Slonko-
vých. Pradědeček současného 
majitele Milana Slonka totiž stál 
u počátků lyžování na Novo-
městsku a jako první se pustil  
i do výroby lyží. A jakže to tehdy  
bylo? Celý příběh vám po před-
chozím objednání povypráví pří-
mo v muzeu. Pan Slonek navíc 
následuje „lyžařskou“ rodinnou 
tradici a ve svém obchodě s ná-
zvem LYŽE-SLONEK poskytuje 
autorizovaný servis pro všechny 
milovníky lyžování. 

Od prosince se můžete projít 
po nové naučné stezce Lyžování 
na Novoměstsku. Ta vás prove-
de po 10 zastaveních spojených 
s více než stoletou novoměst-
skou lyžařskou historií. Tak ne-
váhejte a přijďte se podívat! 

Sportovní 
hala   
Bystřice 
I v centru města můžete relaxo-
vat. Bystřice nad Pernštejnem 
totiž nabízí řadu možností, jak 
si aktivně odpočinout. Navštivte 
bazén ve sportovní hale nebo si 
ho třeba s partou přátel prona-
jměte jen pro sebe. 

Tělo si protáhněte v moderně 
vybavené posilovně nebo otes-
tujte svou sílu a obratnost na 
lezecké stěně. Vylézt můžete až 
do 12 metrů, k zapůjčení je po 
dohodě vybavení i instruktor. 

Zábavu pro celou rodinu na-
bízí suterén se squashem, drá-
hami pro bowling a kuželky, 
kulečníkem a dětským koutkem 
pro nejmenší. Za odměnu si pak 
dáte dobrou kávu nebo něco na 
zub z přilehlého baru.

Městské muzeum  
Bystřice nad Pernštejnem
V zimních měsících můžete  
v Bystřici n. P. navštívit měst-
ské muzeum, jehož brány jsou 
otevřené od října do dubna  
v úterý až pátek od 8 do 16 ho-
din. A že Vám má co nabídnout! 
Od sklepa až po půdu si projde-
te dějiny Bystřicka, seznámíte 
se s živými rybami, které může-
te potkat v řekách na Vysočině,  
s velkou mineralogickou sbírkou 

nebo se ponoříte do historie 
těžby uranové rudy a v expozici 
Staré školy si zavzpomínáte na 
své dětství. Muzeum toho nabí-
zí mnohem více, ať už expozici 
Hospoda a byt sládka z přelo-
mu 19. a 20. století nebo Soudní  
a Spolkovou místnost s loutko-
vým divadlem. Takže až bude  
sychravo, víte, kam zavítat.

Žďárské
relaxační 
centrum   
Rodiny s dětmi, sportovci, ale  
i pohodáři si v Relaxačním cen-
tru přijdou na své. Právě zimní 
měsíce přímo vybízejí k relaxaci 
v sauně nebo teplé vířivce. Well- 
ness nabízí dvě suché sauny  
a jednu parní aromatickou. No-
hám unaveným z lyžování uleví 
Kneippova lázeň, což je vodoléč-
ba s využitím střídavého půso-
bení teplé a studené vody. 

V bazénové části si dopřejte 
péči bublinek ve vířivce, zatímco 
děti budou opodál zdolávat le-
zeckou stěnu nebo sjíždět 25 m 
dlouhý tobogán. Pro menší děti 
je zde brouzdaliště s vodním 
hřibem a cvičný bazén na prv-
ní tempa. Milovníci plavání pak 
mají k dispozici klasickou „pěta-
dvacítku“ s pěti dráhami.

Regionální muzeum  
a Moučkův dům
Kostel sv. Prokopa je dominanta 
Žďáru, takže nebude problém 
najít sousední Moučkův dům, ve 
kterém se nachází trvalá expozi-
ce dějin města. Největší atrakcí 
je prvorepublikový obchod, kde 
pomocí edukačního programu 
zjistíte co a jak se tehdy prodá-
valo. A pozor nebudete se dívat 
jen přes pult, ale vyzkoušíte si i 

roli prodavače. 
Dále si prohlédnete měšťan-

ský salón, díla žďárského malíře 
A. J. Ferenze, seznámíte se s his-
torií tašky síťovky nebo se dozví-
te kde se našel žďárský poklad. 
Nebudou se nudit ani děti, které 
si jistě rády vyzkouší historické 
kostýmy včetně výstroje a vý-
zbroje.


