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Fajtfest

Fajtův kopec, V. Meziříčí

Úvodní slovo
Dovolte nám Vás přivítat v nové letní sezoně. Věříme, že návštěva v rámci Koruny Vysočiny je dobrá volba nejen pro rodiny s dětmi a seniory, ale i pro mladé
aktivní lidi, kteří hledají adrenalin a relaxaci zároveň.
Vzhledem k vysokému zájmu nejen cyklistů na sportovním veletrhu For Bikes
2018 v Praze věříme, že nově otevřená cyklostezka EuroVelo 4 udělá radost
a přiláká ještě více návštěvníků destinace než v loňských letech. Po celé její
délce můžete navštívit několik z našich
top cílů destinace, jako je Zelená hora
ve Žďáře nad Sázavou, skalní útvary
a vyhlídky u Nového Města na Moravě,
Cykloaréna Vysočina, hrad Pernštejn,
Centrum Eden, Porta Coeli u Tišnova...
zkrátka projedete se čistou přírodou
a ještě něco zajímavého uvidíte.
Aktuality a vychytávky, zkrátka vše, co
může návštěvníka zajímat najdete na
našem webu www.korunavysociny.cz.
Najdete nás také na facebooku
www.facebook.com/korunavysociny/.
Budeme rádi za každé sdílení a když
nám dáte lajk, bude to cajk.
Užijte si u nás klidné léto ve zdraví a pohodě a nezapomeňte o nás říct Vašim
přátelům a známým nebo
kolegům v práci.
Michal Šmarda, předseda KV

Koruna míří
do Prahy
Koruna Vysočiny se pro rok 2018 připojí k citylightové kampani v Praze a představí tak
turistům své největší skvosty. Během května tedy na světelných panelech po Praze
potkáte třeba kostel na Zelené hoře nebo
novoměstské singletracky a také ferraty
z Víru nedaleko Bystřice n. P. Kampaň je
pokračováním úspěšné aktivity destinační
společnosti Vysočina Tourism, která v loňském roce získala ocenění Velké ceny cestovního ruchu.
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24.–26. 8. 2018
MS v letním biatlonu

Vysočina Arena, Nové Město n. M.
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Tradiční Bítešské hody
Velká Bíteš
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Hotel Veliš – staronový
Unikátní objev na zámku
skvost žďárského náměstí ve Velkém Meziříčí
Přímo na žďárském náměstí Republiky se od letošního roku
můžete pokochat Hotelem Veliš v novém kabátě. Dům č. p. 64 sice dnes
již neslouží jako hotel, jak se nabízí podle jeho jména, život se z něj ale rozhodně nevytratil, právě naopak. Po rozsáhlých
rekonstrukcích je v domě nyní 14 nových
bytů i komerční prostory. Můžete si zde zajít také na kávu a zákusek nebo navštívit jediný ryze žďárský pivovar.
Výraznou proměnou prošel dům v roce
1906, kdy tehdejší starosta města Otokar
Veliš nechal upravit čelní fasádu akademickým sochařem Vlastimilem Amortem. Fasádu zdobí reliéfy velikánů českých dějin –
mistra Jana Husa, Petra Chelčického, Jana
Ámose Komenského a Karla Havlíčka Borovského. Na štítu je pak umístěna plastika
českého lva od Jana Štursy.
Díky citlivému a zodpovědnému přístupu současných majitelů se podařilo udělat
z Hotelu Veliš jednu z dominant žďárského
náměstí. Více o domě najdete na
www.rezidencevelis.cz.

Na velkomeziříčském zámku rodiny Podstatzkých-Lichtenstein byl
zpřístupněn sál s výjimečnou freskovou výzdobou. Nejstarší malby se datují
před rok 1300.
Výzdoba sálu je unikátní nejen kvalitou
provedení, ale především zobrazeným námětem. Tematika křesťanských legend se
totiž objevovala spíše v sakrálním prostředí, co se týká hradního prostředí, jedná se
o ojedinělý případ.
Na východní stěně byla odkryta malba
znázorňující souboj černého rytíře a rytíře z Meziříčí, který nese štít s erbem
pánů z Meziříčí. Erb je již v barevné kombinaci červené a bílé, jak jej má ve znaku město. V levé části této stěny byla
ještě objevena o něco mladší malba Golgoty. Část severní stěny zdobí přes tři
metry vysoká postava svatého Kryštofa.

Na západní stěně byla odkryta figurální
malba s průvodním latinským textem popisující život a smrt svaté Markéty ze Zlaté
legendy. Zcela nahoře byl odkryt rozsáhlý text čítající sedmnáct řádků. Vzhledem
k zachovalosti a provedení je dílo velkým
obohacením kulturního dědictví.
-KH-

Park miniatur
Od jara 2018 se v Bystřici n. P.
v lokalitě Lužánky buduje a bude se stále rozrůstat ojedinělý Bystřický park miniatur, který představí historické památky z okolí Bystřice nad
Pernštejnem a z povodí řeky Svratky. Samotnou řeku zde bude in situ zastupovat malý potůček, který tudy protéká. Letošní rok se turisté i obyvatelé Bystřice
n. P. mohou těšit na miniatury: Porta coeli a hrad Čepička v Předklášteří u Tišnova a hrad Dolní Loučky. Znázorněny budou v původním stavu, tedy tak, jak je

návštěvníci v současnosti nemají možnost vidět. Postupně je naplánováno postavit více jak 20 miniatur.
-ES-

Nová kavárna, znovuotevření test centra
a pumptracky v Cykloaréně Vysočina
V letní sezoně je v Cykloaréně Vysočina pro milovníky biků znovuotevřeno test centrum a nově
kavárna SUN´s Caffé. Můžete si zde půjčit
kolo, nechat zkontrolovat svého „mazlíka“
(servis), posedět u něčeho dobrého k snědku a zalít teplým či studeným. To vše na Vás
čeká v měsících červenci a srpnu denně
od 10 do 19 hodin.
Sportovní areál, kde nyní najdete singletracky bude za nějakou dobu o něco
atraktivnější. Vznikne zde pumptracková dráha a to v lokalitě, kde nyní vede singletrack vhodný pro rodiny s dětmi.
www.vysocina.bike
-TW-

Do Žďáru klidně i se skateboardem a BMX kolem
Jestli jste fandové skateboardingu nebo BMX kol, rozhodně si své „hračky“ nezapomeňte vzít s sebou, až vyrazíte do Žďáru nad
Sázavou. Od letošní sezóny tu na vás totiž
čeká nový moderní skatepark, který jistě
naplní všechna vaše očekávání. V areálu
najdete jak streetovou, tak i bazénovou
část, které se dají přirozeně v jízdě kombinovat. Streetové části dominují překážky z běžného pouličního prostředí, jako
jsou zábradlí, zídky, lavičky nebo obrubníky. Všechno speciálně upravené i pro ty
nejakčnější jezdce. Počítá se samozřejmě

Destinační společnost Koruna Vysočiny, Příční 405, 593 01 Bystřice n. P. telefon: 566 590 343, 776 308 072 e-mail: kancelar@korunavysociny.cz

i s prostorem pro diváky a relax. Dorazte
tedy do Žďáru a užijte si celých 458 m² zábavy.
Více informací na www.sportispo.cz.

www.korunavysociny.cz

Velkomeziříčsko
Vítejte ve Velkém Meziříčí
Malebné městečko Velké Meziříčí leží mezi dvěma řekami v údolí pod
dálničním mostem Vysočina, který je
nejvyšší na D1.
Již z dáli na sebe upozorňuje zámek na skále, v jehož zámeckých prostorách byly zcela nedávno nalezeny fresky staré více než
750 let. Jde o unikát, který musíte vidět.
Historické centrum města, areál zámku
i část předměstí byly vyhlášeny památkovou zónou.

Dominantou je kostel sv. Miluláše, kde
můžeme spatřit vzácnou památku Madonu Velkomeziříčskou. Lákadlem pro turisty je vyhlídková věž kostela, která se pyšní největším prosvětleným ciferníkem ve
střední Evropě. Po vyjití 153 schodů, budete mít město jak na dlani.
Jako zajímavost je v patrech výstava historických fotografií, model města ve 3D
a byt věžníka s kozím chlívkem. Další

nejvyšší a jedinečná vyhlídka je z rozhledny Fajtův kopec, která se stala
opětovně nejoblíbenější rozhlednou
v ČR. Pokud budete mít štěstí na počasí,
uvidíte až na vrcholky rakouských Alp.

most Vysočiny

Kde se najíst,
kde se vyspat
Hotel Pod Zámkem
Radnická 6, Velké Meziříčí
tel.: +420 566 520 900
www.hotel-vm.cz
Hotel a restaurace Jelínkova vila
& Malostránský pivovar
Třebíčská 342/10, Velké Meziříčí
tel: +420 566 502 205
www.jelinkovavila.cz
Hotel a restaurace U Bílého koníčka
Hornoměstská 348/5, Velké Meziříčí
tel.: +420 566 523 937, 605 054 154
www.ubilehokonicka.cz

Návštěvníci si také mohou prohlédnout
bývalé židovské město, k vidění je kromě
nové a staré synagogy i židovský hřbitov
z roku 1650.
Město nabízí velkou možnost kulturního,
sportovního a společenského vyžití.
Velmi oblíbené je Velkomeziříčské kulturní léto, kde na náměstí probíhají koncerty, festivaly, divadelní představení.
Okolí je vhodné pro turistiku a cyklo-

Hotel a restaurant Panorama
Třebíčská 194/64, Velké Meziříčí
tel.: +420 561 110 508, 737 797 030
taxi zdarma z VM do hotelu: 731 622 626
www.ocpanorama.cz
turistiku, zahrát si můžete také discgolf
a následně se osvěžit na koupališti.
Pro milovníky přírody se v okolí nachází
mnoho přírodních krás, např. Nesměřské
údolí po stopách starých mlýnů a Balinské
údolí, kde jsou naučné stezky doplněné interaktivními panely.
Neváhejte a přijeďte, těšíme se na Vás!
-KH-

Hotel a restaurace Amerika
Na Samotě 1099, Velké Meziříčí
mob.: +420 731 410 335
www.hotel-amerika.cz
Motel Jestřabec
Samota 1740, Velké Meziříčí
tel.: +420 566 522 845-6, 603 486 666
www.motel-jestrabec.cz
Turistická chata a restaurace Na Liškovce
Fajtův kopec 1741, Velké Meziříčí
tel.: +420 566 523 457, 724 425 848
www.skivm.cz
Passage Restaurant
Náměstí 12, Velké Meziříčí
www.passagerestaurant.cz

Turistické
informační centrum
E-mail: ic@velkemezirici.cz
www.turistikavm.cz
Restaurace U Wachtlů
Novosady 73, Velké Meziříčí

Restaurace a kavárna Jupiter
Náměstí 17/19, Velké Meziříčí
www.jupiter-vm.cz

Restaurant & Café-Nový Svit
Náměstí 13/15, Velké Meziříčí

Restaurace Na Obecníku
Náměstí 3, Velké Meziříčí

Více nabídek na ubytování a stravování
najdete na stránkách www.turistikavm.cz.

Fajtfest už pomalu vyhlíží
jubilejní 10. ročník
Jedno je jasné, že bude nejsilnější v jeho historii. Potvrzeny velké
kapely z celého světa, namátkou
Amerika, Japonsko, Kanada, Anglie, Francie, Německo, samozřejmě nezapomínáme
na mladé české kapely a ani letos nebude
chybět kapela z Velkého Meziříčí. Zárukou
velkého posunu v oblasti ozvučování techniky a světel slibuje spolupráce s místní firmou Rentalpro. Chystáme plno novinek
v areálu festivalu a zajímavá bude i nová spolupráce s metalshopem a internetovým fenoménem klubovna.cz. Letos máme omezený počet vstupenek, tak moc neváhejte…
všechny informace a novinky na webu
www.fajtfest.com.
Tento festival děláme hlavně srdcem a určitě jsme udělali skvělé jméno našemu městu
nejen v naší zemi, ale hlavně v celém světě!

Jedno je jasné, že fanoušci této hudby už si
nikdy nespletou VelMez s ValMezem a znají
hlavní hudební město na Vysočině. Ano, je
to to pod dálničním mostem.
Hardcore metalcore nu-metal festival Fajtfest proběhne v termínu 12.–14. července
2018 tradičně na Fajtově kopci ve Velkém
Meziříčí.
-TBF-

Bystřicko

Vrchařská koruna Vysočiny 2018

ráj Vysočiny

3. ročník cyklistické soutěže

V roce 2015 byl skupinou dobrovolníků zrealizován první ročník soutěže Vrchařská koruna Vysočiny, a to po vzoru zakládající Vrchařské koruny Valašska. Jedná se o celosezónní aktivitu pro všechny, kdo mají rádi přírodu, Vysočinu a cyklistiku. Nejde o to být první, ale poznat nová zajímavá místa, kam místní cyklisté nezavítají
a Vysočinu pro ty, kteří jsou zde poprvé.
Cyklista, který se chce zúčastnit, musí zdolat na kole 20 předem vypsaných vrcholů, které najde na webových stránkách
www.vkvys.cz. Na každém vrcholu je nutné se vyfotit. Fotografie poslat na soutěžní e-mail vkvysociny@gmail.com a stát se
tak držitelem Vrchařské koruny Vysočiny.
Tato akce by měla motivovat všechny výkonnostní kategorie cyklistů k objevení nových míst na Vysočině v okolí řeky Svratky.
Akce je vhodná jak pro sportovce, kteří mohou všechny vrcholy zdolat na jeden zátah,
tak i pro rekreační cyklisty, kteří mohou
místa využít jako tipy na výlet na celou sezónu. Nejedná se tedy o závod, ale o způsob, jak poznat nejkrásnější kout Vysočiny
a navštívit neokoukaná místa.
Letošní, tedy již třetí ročník se koná od
1. dubna do 31. října 2018. Více informací
a přihlášení najdete na www.vkvys.cz. Tato
soutěž je součástí rodiny Vrchařských korun (VK) které se v letošním roce pořádají
již na 17 územích po České a Slovenské republice www.vk-bike.eu.

Turistické
informační centrum
Masarykovo nám. 1,
593 01 Bystřice n. P.
telefon: 566 590 388/387
info@bystricenp.cz
www.bystricko.cz

Kde se najíst, kde se vyspat
Restaurace Harenda
Nádražní 1 399, Bystřice n. P.
tel.: 603 102 063
www.ala-gastro.cz/harenda
Restaurace Club
Luční 764, Bystřice n. P.
tel.: 739 396 243
www.restauraceclub.cz
Pizzerie Di Pietro
Tyršova 441, Bystřice n. P., tel.: 721 669 844
restaurantpietro.cz
Penzion a restaurace Hotelovka
Hornická 758, Bystřice n. P., tel.: 731 176 572
penzionhotelovka.cz

Drátník/Monument Radka Jaroše ...................... 776 m n. m.
Rozhledna Babylon u Kozárova............................... 657 m n. m.
Žižkova mohyla .......................................................... 530 m n. m.
Vojtěchovská rozhledna ......................................... 575 m n. m.
Rosička ........................................................................... 645 m n. m.

Hotel Vír
Vír 110, tel.: 777 420 777
www.hotelvir.cz

Z vrcholů 2018
Buchtův kopec .............................................................813 m n. m.
Horní les ........................................................................ 774 m n. m.
Devět skal ..................................................................... 836 m n. m.
Klucanina .......................................................................415 m n. m.
Rozhledna Karasín..................................................... 699 m n. m.
Bozinka ..........................................................................448 m n. m.
Svatá hora .....................................................................680 m n. m.
Mamlas............................................................................610 m n. m.
Žákova hora ................................................................. 810 m n. m.
Rozhledna Rubačka .................................................. 585 m n. m.
Tři kříže .......................................................................... 675 m n. m.
Zubštejn ........................................................................688 m n. m.
Lucký vrchy .................................................................. 739 m n. m.
Svojanov........................................................................ 555 m n. m.
Hrobka Lobkowiczů ................................................. 555 m n. m.
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www.korunavysociny.cz

Hotel Skalský dvůr
Lísek 52, tel.: 606 725 502
www.skalskydvur.cz

Už potřetí se letos od 4. 8.–10. 8. potkáme v Bystřici n. P. na START FILM FESTU
a už teď se těšíme na všechny filmařsky
naladěné studenty, pedagogy i milovníky
filmu, kteří s námi prožijí několik letních
dnů nabitých nejen filmovou tématikou.
Třetí ročník START FILM FESTU pořádá Kinematograf bratří Čadíků s podporou
města Bystřice n. P.
Těšíme se na Vás!
www.startfilm.cz

Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Sporthotel – Areál sportu
Dr. Veselého 754, Bystřice n. P.
tel.: 774 087 093, 566 551 930
http://www.arealsportu.cz
Penzion Zubr
Ujčov 46, Ujčov, tel.: 723 391 919
www.penzion-zubr.cz
telefon: 566 781 111
telefon: 566 590 311

e-mail: mestovm@velkemezirici.cz
e-mail: posta@bystricenp.cz

Tišnovsko

brána Vysočiny

Vokounova vyhlídka Středověké uličky
Jižně od Tišnova v severním svahu, kde
se tyčí zalesněný protáhlý kopec Kozí
brada, se otevírá jedinečný pohled na
město Tišnov. Vyhlídka se nachází na horní
hraně skalky. Prochází zde modře značená
turistická cesta. Začátek trasy je v Tišnově,
avšak možností, kde se dá navázat na tuto
značenou turistickou cestu je několik. Jednou z možností je začít u vlakového nádraží. Projdete se kolem nového parkoviště,
následně přes koleje, po mostě přes řeku
Svratku a hle už jste v Předklášteří. Míst,
kde se dá odpočinout, je v této obci několik
a také zde najdete několik míst, které stojí
za návštěvu. Podhorácké muzeum či klášter
Porta coeli, mají jistě všichni z vás, kdo čtou
tyto noviny již od začátku, určitě v paměti.
Ale na druhou stranu nepřipomenout si je,
by byla škoda. Modrá značka pokračuje kolem místního hřbitova až k lyžařskému areálu, kde se cesta opět stáčí dolů do obce.
Projdete kolem pár domů, odbočíte vpravo

a po silnici vystoupáte k posledním domům. Zde odbočíte vlevo a pokračujete po lesní cestě až pod Vokounovu
vyhlídku. Posledních pár desítek metrů se
musíte vyšplhat po prudké nezpevněné
trase k cíli. Zde můžete obdivovat krásy Tišnova. Naskytne se Vám pohled na město,
horu Květnici i na část Předklášteří.
Trasu jsme si již popsali, ale je nutné si něco
říci i o Vokounově vedutě města Tišnova.
Namaloval ji Josef Karel Vokoun v roce 1728.
Úplně vlevo na vedutě je vidět kaple Nejsvětější trojice na hřbitově Stráňov v Předklášteří, pak budovy kláštera Porta coeli, papírna,
dnes již neexistující kostel sv. Mikuláše (později zvaný Špitálek), nalevo od středu malby
je tišnovská radnice, fara, kostel sv. Václava,
stínadla, šibenice, kaple sv. Anny – to už je
zrak na vedutě úplně vpravo.
Co říct ke konci článku? Pěkné místo, pěkný výhled, perfektní výlet na nedělní odpoledne.

Tišnov patří historicky ke starým moravským městům, a i když se zde nenachází vyhlášené památky, může se
i tak město pyšnit několika stavebními zajímavostmi, jejichž podoba se dochovala.
Centrum města tvořila hlavní komunikace směřující z Brna do Předklášteří a na ni
navazující veřejná prostranství. Dolní rynek, dnešní náměstí Komenského a v období renesance založený horní rynek s radnicí, dnešní náměstí Míru. Tišnovské domy
a zejména jejich hospodářské zázemí byly
nezřídka obklopeny kamennými zídkami

bylo to, že uličky často ovlivnily vznik
pozdějších nových ulic. Do našich časů
se dochovaly 3 z nich. Zásluhou milovníků tišnovské historie byly vydlážděny
a opatřeny lampami. Řeč je o ulicích Koželužská, Jirchářská a Ševcovská. Jedna z uliček, nazývaná podle dávných řemeslných
dílen Koželužská, byla zapsána do knihy
českých rekordů jako nejužší ulice v naší republice. Je 49 m dlouhá a ve svém nejužším
místě měří 70,5 cm. Avšak tento rekord byl
překonán. Ulička byla pojmenována podle
cechu koželuhů, kteří v její blízkosti provozovali svoji živnost. Jirchářská, která se nachází o několik desítek metrů dál, je dlouhá
54 m, přičemž v nejužším místě měří jenom
105 cm. Jirchářství bylo uvedeno v seznamu 34 oficiálních řemesel z roku 1749. Třetí a poslední zajímavou tišnovskou uličkou
je Ševcovská. V této části Tišnova provozovali svoji činnost kromě koželuhů i ševci. Procházka těmito uličkami jistě stojí za
to. Naskytne se Vám pohled z jiného úhlu
a dýchne na vás odkaz historie.

Kde se najíst,
kde se vyspat
Restaurace Na Humpolce
Brněnská 184, Tišnov, tel.: 720 153 184
www.nahumpolce.cz
Restaurace / Penzion
Tišnovská rychta
Mlýnská 377, 666 01 Tišnov
tel.: 515 532 506,
www.tisnovskarychta.cz
Ranč U Bizona
Kuřimská Nová Ves, ev.č. 3, 594 51 Kutiny
tel.: 549 440 623
www.rancubizona.cz
Penzion Červený mlýn + pivovar Grádo
Červený mlýn 170, Tišnov
tel.: 739 569 771
www.cervenymlyntisnov.cz
Restaurace Sklep
Jungmannova 86, Tišnov, tel.: 739 702 695
www.gastrosklep.cz
Hostinec U Kovářů
Železné 8, tel.: 737 850 073
www.hostinecuvlachu.cz

a zdmi mezi nimiž se nacházely úzké
komunikační prostory. Ze záznamu v obecních pramenech vyplývá, že krátké a křivolaké uličky tvořily poměrně hustou
a komplikovanou síť zvláště podél kostela kolem Klášterské ulice, kde oddělovaly kromě domů také řemeslné dílny. Uličky bývali častým předmětem sporů, takže
městská rada trvala na řádném obehnání zdmi. Důležité pro budoucí urbanismus

Centrum služeb pro turisty
nám. Míru 120, 666 01 Tišnov
e-mail: tic@kulturatisnov.cz
e-mail: pronajmy@kulturatisnov.cz
www.tictisnov.cz, tel.: 549 410 211

Žďársko

Jarní poznávání
(různé termíny – viz web www.zamekzdar.cz)

Zbrusu nový zážitkový program pro rodiny s dětmi, díky kterému poznáte všechny cesty vody a hlavně získáte nový společný zážitek.
Co zažijete?
• poznáte důležitý element bývalého žďárského kláštera (dnešního zámku)
• zábavnou formou zjistíte, k čemu v našem
klášteře potřeboval vodu mnich a k čemu
ji potřebujeme v dnešní době my
• poznáte vodu jako živel, který může být
klidný, zároveň však dokáže pohánět i velké stroje nebo vodu jako zdroj života i jako
nedílnou součást (křesťanských) obřadů,
rituálů
• za pomoci experimentů a veselých pohybových aktivit si vyzkoušíte vlastnosti vody a pokusíte se najít vodu v areálu
zámku
• program vás zavede do Muzea nové generace, ale i do areálu zámku

Mezinárodní festival současného tance
a pohybového divadla KoresponDance
(13.–15. 7.)
Červenec patří na žďárském zámku již
tradičně mezinárodnímu festivalu. Můžete těšit na již šestý ročník objevování
současného tance, nového cirkusu a pohybového divadla s umělci z několika kontinentů, s obyvateli Žďáru a za doprovodu
výjimečné atmosféry zámeckého areálu.
Během festivalu si již tradičně budete moci
vychutnat nejen současné špičkové umělecké projekty, ale i historické prostředí
18. století, žďárské Muzeum nové generace, rybníky ke koupání a nádhernou přírodu typickou pro Vysočinu.

Muzejní noc (8. 6.)
Navštivte muzeum v noci! Muzeum nové
generace i výstava Umění baroka jsou
pro vás v tuto noc zpřístupněny zdarma! Hlavním tématem zámecké Muzejní
noci bude hvězda jako základní symbol
Santiniho architektury. Budeme pozorovat hvězdy astronomickými dalekohledy
a dozvíme se něco o tajemném půvabu
astronomie.
Česko-francouzský den (23. 6.)
Den v mezinárodním duchu s odkazem na
zemi, která je se zámkem neodmyslitelně
spjatá.
Těšit se můžete na turnaj v pétanque, divadelní hru Pod střechami Paříže divadla
Anfas, česko – francouzskou gastronomii,
ochutnávku vín, kulturní představení obou
zemí a spoustu dalšího.

Den venkova (29. 9.)
Druhý ročník Dne venkova, který představuje život na žďárském zámeckém panství
tak, jak funguje už od 13. století až dodnes!
Poznáte celé zámecké hospodářství, přírodu a venkov Žďárských vrchů.

Městský úřad Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

hvězda Vysočiny
Restaurant Ingot
Nádražní 1142/46, Žďár nad Sázavou
tel.: +420 733 539 663
www.ala-gastro.cz

Kde se najíst,
kde se vyspat
Hotel Tálský mlýn
Zámek 18, 591 02 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 625 501, 778 706 003
www.talskymlyn.cz
Hotel Hajčman
Strojírenská 372, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 625 208
www.hotelhajcman.cz
Hotel Jehla
Kovářova 214/4, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 563 034 640
www.hoteljehla.cz

Restaurace Na Farských
Zahradní 387/2, 591 01 Žďár Nad Sázavou
tel.: +420 737 081 503
www.rebelnafarskych.cz
Restaurace U Pošty
Nádražní 24, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 531 888
www.restauraceuposty.cz
Grand Restaurant Poppet
Nádražní 66/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
www.poppet-restaurant.cz

UNESCO, příroda, sport, zábava…
vše co potřebujete, na vás čeká
ve Žďáře nad Sázavou
Kterékoli místo v Koruně Vysočiny vám zaručuje dovolenou plnou neopakovatelných zážitků. Jedním z měst, které byste neměli vynechat, je Žďár nad Sázavou – Hvězda Vysočiny.
Když stavitel Jan Blažej Santini Aichel v roce 1722 dokončil své veledílo, těžko mohl tušit, že i po
staletích bude jeho poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře přitahovat nespočetné davy obdivovatelů. Velkolepost a nepopiratelnou kulturní hodnotu této stavby si uvědomuje i organizace
UNESCO, která nechala tuto památku v roce
1994 zapsat na Seznam světového kulturního dědictví. Pokud fandíte baroku, neměli
byste vynechat ani Dolní hřbitov, barokní
most v Zámku nebo Trojiční sloup.
Město Žďár nad Sázavou ale není jen poutní
kostel. Žďár znamená také neodolatelnou
přírodu Žďárských vrchů. Naučná stezka
kolem Zelené hory vám představí jedna
z nejvzácnějších míst, která lze ve Žďáře najít. Odhalí vám historické památky a přírodní skvosty místní krajiny. V okolní přírodě se
můžete pokochat tvorbou Michala Olšiaka.
telefon: 549 439 711
telefon: 566 688 111

Přímo v centru města můžete nasát historii
i v městském Regionálním muzeu a Moučkově domě.
V domovině nepřekonatelné sportovkyně Martiny Sáblíkové je dobře postaráno

e-mail: urad@tisnov.cz
e-mail: meu@zdarns.cz

Informační
turistické centrum
CK Santini tour, náměstí Republiky 24 –
Stará Radnice, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 628 539
www.santinitour.cz/info-centrum

i o aktivně založené jedince. Rekreační
areál Pilák u Pilské nádrže je rájem letních
sportů od cykloturistiky až po paddleboardy. Načerpat energii pak můžete v moderním Relaxačním centru.
Ať už jste tedy fanda historie, přírody nebo
sportu, ve Žďáru si rozhodně přijdete na své.

www.korunavysociny.cz
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Novoměstsko
Nové Město na Moravě – srdce Vysočiny

srdce Vysočiny

Kde se najíst,
kde se vyspat
K Club
Tyršova 1001, Nové Město na Moravě
tel.: 566 598 740,
kclub.nmnm.cz

Malebné městečko v srdci Vysočiny láká své návštěvníky jak
k pěším, tak i k cyklovýletům do
krásné přírody. Za podívání stojí jistě historické jádro města, které tvoří městskou
památkovou zónu. Dominantu náměstí
tvoří Kostel sv. Kunhuty zdobený sgrafity

Hotel Ski
Vlachovická 1000, Nové Město na Moravě
tel.: 724 556 818,
www.hotelski.cz
Penzion Klokočí
Kadov 79, tel.: 602 358 480
www.pension-klokoci.cz
Líšeňský Dvůr
Líšná 23, tel.: 702 047 077
www.lisensky-dvur.cz

Horácké muzeum

K. Němce. Najdete zde starou radnici, kde
sídlí nejen Informační centrum, ale i Horácké muzeum. Zde byl již tradičně na začátku května spuštěn Mlejnek z Víru a strašidelné podzemí, ve stálé expozici jsme

Tři Kříže

pro Vás nově připravili expozice věnované K. Němcovi a výrobě skla na Vysočině. Během celých letních prázdnin můžete navštívit výstavu hraček ze sbírek paní
Kovaříkové ze Svratky. Při toulkách po okolí

nezapomeňte zavítat na vrch Tři Kříže, odkud se Vám otevře nádherný výhled na celé
město. Okolo vede i naučná stezka dlouhá
cca 2,5 km.
Více informací: www.nmnm.eu.

Městské lázně Nové Město na Moravě
Nedokážete si představit léto bez moře?
Slaná voda, sluneční terasa, středomořské
slunce, zmrzlina, míchané nápoje, domácí
limonády, ledová káva, lázeňské oplatky…
To nabízí KARIBSKÁ DOVOLENÁ v srdci
Vysočiny!
Městské lázně v Novém Městě na Moravě se
těší na další letní sezónu.
Dovolenou si tu mohou užít návštěvníci
Nového Města, ale i věrní domácí zákazníci.
Přivítá vás zátoka plameňáků, barevné rybky, chobotnice i papoušci.
Otevřena bude sluneční terasa, připravovat
budeme míchané nápoje.
Masáže obohatíme speciální karibskou
mušličkovou masáží, noční lázně zpestří
letní karibská diskotéka.

Nabídku výhodných pronájmů uvítají určitě skupiny sportovních oddílů, škol v přírodě, školních výletů či prázdninových táborů.
LETNÍ PROVOZ MĚSTSKÝCH LÁZNÍ
18. 6.–9. 9. 2018.
Více info naleznete zde: lazne.nmnm.cz.

Informační centrum Svratka
městský úřad, Palackého 30,
592 02 Svratka
tel.: 566 662 330, e-mail: mesto@svratka.cz
www.svratka.cz

… kde relaxovat?
Městské lázně Nové
Město na Moravě
Plavecký bazén, relaxační bazén, wellness, fitness,
masáže, zážitkové koupele, plavání dětí s rodiči
a mnoho dalšího na vás
čeká v nově otevřených
městských lázních.
Horácké muzeum a Informační
centrum Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 114,
tel.: 566 598 750-1, e-mail: ic@nmnm.cz
www.hm.nmnm.cz, www.ic.nmnm.cz

Do NMNM přijede Legiovlak
24.–29. 7. 2018
Legiovlak je projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let
1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále
v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií.
Po celé 4 dny můžete navštívit netradiční
formu muzea instalovanou ve čtyřech vagonech historického vlaku. Stát bude přímo na nádraží v Novém Městě na Moravě.
Podrobnosti najdete na www.legiovlak.cz

Nova Civitas
15.–16. 6. 2018
Městské slavnosti pro letošní rok spojené
„S příjezdem T. G. Masaryka“ na Vratislavovo náměstí. Těšit se můžete na dobové
oblečení, hudbu, skautský tábor aj.

Nedvědicko

pohádka Vysočiny

Za vyhlídkami a výhledy na Nedvědicko
Nedvědicko/Pernštejnsko jsme
prostřednictvím stránek turistických novin již navštívili. Pohybovali jsme se po Naučných stezkách okolo hradu Pernštejna, poznávali historické
mramorové studánky, seznámili jsme se
s vilovou zástavbou, významnými stromy
a krytými dřevěnými mosty. Dnes se do tohoto kraje na pomezí krajů Jihomoravskéh
o a Vysočiny vydáváme znovu. Tentokrát
abychom na svých toulkách, tůrách či jen
krátkých procházkách objevovali a obdivovali kouzelné pohledy a výhledy do údo-

ostrohu v jednom z bočních údolí, přesto
překvapivě viditelný z mnoha míst v blízkém i vzdálenějším okolí.
A která místa tedy
doporučujeme navštívit?
Maria Laube – historická vyhlídka s kouzelným výhledem na hrad Pernštejn a část
údolí říčky Nedvědičky pod ním. Vyhlídka je dostupná po žluté turistické značce
z prvního nádvoří hradu, v opačném směru rovněž po žluté značce z nedaleké vesničky Smrček.

Výhled od Kovářové

lí Svratky či jejích přítoků a do krajiny, kde
jako bonus a často na nečekaných místech
se nám v celé své kráse ukáže historická dominanta kraje, mramorový hrad Pernštejn.
Kopcovitá krajina a časté převýšení i několika set metrů na relativně velmi malé vzdálenosti. To jsou jen některé typické znaky
kraje po obou stranách Svrateckého údolí. Členitý terén je sice turisticky poměrně
náročný, vynaložené úsilí je však vyváženo
a odměněno pohybem ve zdravé a čisté přírodě. A na svých toulkách jsme často odměňováni někdy dalekými, spíše však hlubokými, ale vždy kouzelnými výhledy do krajiny,
na řeku Svratku vinoucí se v hloubce pod
námi, na vesnice na jejich březích, na kopcovitou scenérii blízké Českomoravské vrchoviny a Svratecké hornatiny. A nadto všechno
zmíněný hrad Pernštejn, mistrovské stavební dílo našich předků, postavené na skalním
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Skalní vyhlídka – dlouhé roky zapomenutá, rovněž historická vyhlídka přímo naproti
hradu, která byla z iniciativy KČT Nedvědice, městyse Nedvědice a Lesů ČR obnovena
nákladem Lesů ČR v roce 2015. Vyhlídka se
nachází na trase Naučných stezek a přímo
u ní je umístěna informační tabule č. 31.
Nejlépe přístupná je od krytého dřevěného mostu přes Nedvědičku po trase NS cca
1 km, od zdravotního střediska v Nedvědici po zelené turistické značce s vyznačenou
odbočkou vpravo anebo v opačném směru
od osady Mansberk poblíž obce Sejřek také
po zelené turistické značce s vyznačenou
odbočkou vlevo.
Vyhlídkové místo ze silnice směr Sejřek
– vyhledávané vyhlídkové místo přímo na
okraji silnice II. třídy II/390 z Nedvědice do
Sejřku. Těsně před vjezdem do lesa se zájemcům otevře překvapivý pohled do údolí

a také na okolní kopce. Vpravo vysoko na
obzoru vykukuje vesnička Křížovice, známá
Galerií Z ruky, přímo pod námi si můžeme
prohlédnut velkou část Nedvědice a dále
k severu přes panorama blízkých i vzdálenějších vrchů dohlédneme svrateckým
údolím k Ujčovu a Štěpánovu. Při dobré viditelnosti může pozorný návštěvník spatřit
na obzoru se rýsující siluetu zříceniny hradu Zubštejna.
Vyhlídkové místo u Kovářové – Kovářová je jedna z kouzelných malých vesniček,
posazených vysoko nad údolím řeky Svratky v nadmořské výšce přes 500 metrů. Projedeme-li vsí ve směru od Nedvědice, přijedeme asi po 1 km k nenápadné boudě,
sloužící jako obslužný objekt tamního lyžařského vleku. Jsme-li autem, můžeme
zde zaparkovat a popojít cca 100 metrů na
horní konec sjezdovky. Zde se nám otevře
další z úchvatných pohledů nejen do údolí Svratky, ale také na linii kopců na protější straně údolí. Turista, který se rozhodne
v okolí Kovářové strávit delší čas, pak jistě
nalezne i další zajímavá vyhlídková místa.
Vyhlídkové místo v Sedle – z místa vysoko nad Nedvědicí paradoxně není Nedvědice vůbec vidět. Zato na druhou – severní –
stranu se nám opět ukazuje úzké svratecké
údolí s vesničkami Dolní Čepí, Ujčov a Lískovec a také s řekou Svratkou, přitékající
od Víru a Štěpánova. Pobyt na tomto místě nám zpestří rovněž velmi překvapivý pohled na nedaleký Pernštejn. Do sedla mezi
vrchem Kuchyňkou a hřebenem Hory ve
výšce více než 400 metrů se nejjednodušeji dostaneme z Nedvědice od fotbalového
hřiště po modré turistické značce krátkým,
ale náročným stoupáním. Cestou můžeme
na několika místech spatřit pod sebou Nedvědici a dohlédnout je možné přes blízký
Černvír až do Doubravníka.
Vyhlídková místa u Křížovic – osada vysoko nad svrateckým údolím je obklopena

Kde se najíst,
kde se vyspat
Restaurace a penzion Hanáček
Nedvědice 24
tel.: 736 670 550, 736 670 551
www.penzionhanacek.ic.cz
Turistická ubytovna
Chlébské 30
tel.: 733 383 676
http://www.obecskorotice.eud.cz

Turistické
informační
centrum
592 62 Nedvědice 42,
tel.: 511 119 173,
e-mail: info@pernstejnsko.cz

Rekreační středisko Prudká
Doubravník 256
tel.: 549 418 742
www.prudka.cz

převážně nezalesněnými vrchy. Z mnohých
z nich jsme při toulkách po značených i neznačených cestách odměněni nádhernými
výhledy do blízkého i vzdálenějšího okolí.
Pěší turisté se do Křížovic dostanou po žluté turistické značce od Lomnice z Křeptova,
po modré značce od Nedvědice ze Skorotic nebo po značce stejné barvy z Černví-

Pohostinství Břetislava Sedláčka
Doubravník 75
tel.: 566 566 617, 602 842 711
www.doubravnik.cz/hospoda
Penzion Zubr
Ujčov 46
tel.: 566 566 630, 723 391 919
www.penzion-zubr.cz
Steak & Burger U Medvěda
Nedvědice 30
tel.: 776 563 768
www.steakumedveda.cz
Cukrárna Milena
Nedvědice 31
mobil: 605 736 606
www.cukrarnamilena.cz

Skalní vyhlídka

ru. Motorizovaní návštěvníci pak mají jedinou možnost po silnici od Nedvědice nebo
z Černvíra do Skorotic a odtud do Křížovic.
Další zajímavá vyhlídková místa např. kóta
510 nad vesničkou Chlébské, sedlo pod Čepičkovým vrchem nad Horním Čepím, několik míst v okolí obce Sejřek, částečný
výhled z kóty 626 zvané Babylon nad Kovářovou a Lískovcem a také několik vyhlídek
v okolí obce Býšovec.
-PV-

Městský úřad Nové Město n. M., Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Úřad městyse Nedvědice & Mikroregion Pernštejn, Nedvědice 42, 592 62

telefon: 566 598 300
telefon: 511 119 173

Restaurace Pod Pernštejnem
Nedvědice 76
mobil: 608 483 476
www.restaurace-pernstejn.cz
Hradní restaurant starého pána Viléma
Nedvědice, Pernštejn 9, 592 62
mobil: 776 563 768
Pizzerie 16
Nedvědice 16,
tel.: 777 916 016
www.pizzerie16.cz

e-mail: posta@nmnm.cz
e-mail: mestys@nedvedice.cz, info@pernstejnsko.cz

Bítešsko

krojovaná Vysočina

Pozvánka do Velké Bíteše
Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše Vás zve
na výstavu OBRAZŮ MARTINA
ŠRÁMKA A PLASTIK DŘEVOVAZEB DUŠANA TEJKALA s názvem „MEZI SNEM A REALITOU“, která se uskuteční od 14. května
do 25. května ve výstavní síni Klubu kultury. Slavnostní vernisáž bude v pondělí
14. května v 17.00 hodin.
V pátek 1. června se v prostranství u Kulturního domu uskuteční pro děti DĚTSKÝ DEN
nejen se záchranáři. V sobotu 2. června můžete navštívit od 14.00 hodin I. ročník BÍTEŠSKÉHO BEERFESTU, kde vystoupí kapely: Kabát Revival, Renovace Rock, Wiggum
the Chief, Juliet a Starý fóry. Vše se odehraje v cihelně v areálu kynologického klubu
ve Velké Bíteši.

Letošní BÍTEŠSKÁ POUŤ se koná v termínu
od 23. do 24. června. V neděli 24. června
se v kulturním domě uskuteční již tradiční
„Mladé Bítešsko“, kde vystoupí místní dětské folklorní soubory. Od 19. do 22. července na Masarykově náměstí přivítáme již tradičně Kinematograf bratří Čadíků. Seznam
promítaných filmů je zatím v utajení.
Za největší kulturní akci regionu Bítešsko
jsou považovány Tradiční Bítešské hody, které se konají vždy v měsíci září, a jsou hojně
navštěvované lidmi z širokého okolí. Letos se
na ně můžeme těšit od 5. do 12. září. Ve výstavní síni Klubu kultury bude připravena od
3. září do 14. září HODOVÁ VÝSTAVA OBRAZŮ JANA KOTENA A MIROSLAVA POSPÍŠILA.
A jaký bude letošní hodový program? Opět
bohatý pro všechny generace od mladších

po dříve narozené. O hodovém víkendu
bude již tradiční „Setkání na Podhorácku“,
v hodových sklípcích budou hrát cimbálové muziky a na hlavním pódiu na Masarykově náměstí zazní a vystoupí např. kapela Renovace Rock, Voxel, Pokáč, O5 Radeček
nebo kapela Poetika. Určitě si každý najde
to své.
Podrobný program všech akcí bude zveřejněn na webu bitessko.com nebo na facebooku.
Těšíme se na vás.
Klub kultury Velké Bíteše

Bítešské hody
se konají 5.–12. září 2018

Turistické
informační
centrum
Masarykovo nám. 5,
595 01, Velká Bíteš
tel.: 566 789 313,
e-mail: tic@bitessko.com
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START: 14.00 hodin

Areál Kynologického klubu Velká Bíteš

KABÁT revvival
Renovace rock
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Předprodej:
Vstupné:

IC a KK Velká Bíteš, www.ticketportal.cz

149.00 Kč

předprodej

| 199.00 Kč

na místě

Široký výběr piv | Pivní soutěže | Grilované speciality | Kryté posezení

Region Bítešsko
Region Bítešsko k sobě kromě
Velké Bíteše a Osové Bítýšky řadí
40 obcí (včetně místních částí).
K městu Velká Bíteš náleží devět místních
částí a to Bezděkov, Březka, Holubí Zhoř, Jáchymov, Jestřabí, Jindřichov, Košíkov, Ludvíkov a Pánov.
K dalším obcím, které spadají do regionu Bítešsko patří Borovník, Březí, Březské (místní část Krevlice), Heřmanov, Katov, Krokočín, Křižínkov, Křoví, Lesní Hluboké, Lubné,
Milešín, Níhov, Nová Ves, Nové Sady, Ořechov (místní část Ronov), Osová, Přibyslavice (místní část Radoškov), Radňoves, Rozseč, Ruda (místní část Lhotka a Křeptovský
dvůr), Skřinářov, Vlkov, Vidonín a Záblatí.
Bítešsko těží i z dobré polohy k dálnici D1,
která spojuje hlavní město s Brnem. V tomto regionu můžete navštívit mnoho zajímavých přírodních i kulturních míst.

Kde se najíst,
kde se vyspat

Z přírodních památek můžeme navštívit
Heřmanov s nalezištěm tzv. heřmanovských koulí, přírodní park Údolí Bílého potoka či přírodní památku Olšoveček. K vidění jsou i památné stromy ve Skřinářově
a Lesním Hlubokém.
Region přeje i cykloturistice, která je velmi
atraktivní. Na svých cyklovýletech se můžete vydat ku příkladu po stopách smírčích
kamenů, kterých je na Bítešsku víc než dost.
V každé obci najdete alespoň malou zajímavost v podobě zvoničky, smírčího kamene či božích muk. K navštěvovanějším
místům však patří kostel sv. Jana Křtitele, pozůstatky městských hradeb, městské
muzeum a zrekonstruované náměstí ve
Velké Bíteši. Osová Bítýška návštěvníky zaujme farním kostelem sv. Jakuba se zahradou a zámek Osová, který je obklopen ze
dvou stran rybníky.

Restaurace Naše Bítešská
Vlkovská 482, Velká Bíteš
tel.: +420 775 981 755
www.nasebitesska.cz
Cukrárna U Zdubů
Masarykovo náměstí 10, Velká Bíteš
tel.: +420 566 532 490
www.tastedwines.com
Hotel a Restaurace U Raušů
Masarykovo náměstí 13, Velká Bíteš
tel.: +420 566 532 887
www.urausu.cz
Penzion a restaurace U Vrány
Kostelní 69, Velká Bíteš
tel.: +420 566 532 807
www.uvrany.cz
Restaurace Na 103
Peroutkova 103, Velká Bíteš
tel.: +420 605 960 896
www.na103.cz
Hotel a restaurace Jelínek
Masarykovo náměstí 83, Velká Bíteš
tel.: +420 566 532 462
www.hotel-jelinek.cz

inzerce

Vysočina žije první republikou

Hrad Ledeč nad Sázavou

Věděli jste, že slavná taška síťovka pochází ze Žďáru nad Sázavou nebo že už desítky let je oblíbená ALPA doma ve Velkém
Meziříčí? Vysočina se pyšní řadou výjimečných prvorepublikových osobností, politiků, umělců, ale také významnými průmyslovými firmami, z nichž některé fungují
dodnes. Téměř zapomenuté příběhy jsme
pro vás oprášili, spustili jsme tematický web
www.vysocina100let.cz a vydali tištěnou
brožuru s názvem Sto let příběhů, lidských osudů, architektury i sportu a kultury na Vysočině. Prostřednictvím připravovaných aktivit si chceme připomenout
významný mezník, který je spojený s počátky naší republiky. S nimi souvisí desítky
až stovky událostí a neobyčejných příběhů,
které se odehrály na dnešním území Vysočiny a dodnes je řada míst stále připomíná.
Proto bychom se měli zastavit a podívat se
na naše okolí trochu jinýma, možná zvídavýma, očima.
S tématem stoletého výročí jsou spojeny oslavy 130 let vzniku Klubu českých turistů. Je to ideální příležitost si připomenout, že Vysočina může být právem hrdá

na krásnou přírodu – Žďárské vrchy, Železné hory, údolí řek Doubravy, Jihlavy nebo
Rokytné, ale také na Javořici, Čeřínek nebo
Křemešník, a to je jen malý výčet krásné čisté přírody a míst, která potěší pěší, cyklisty,
mladé, starší i rodiny s dětmi.

Například na Státním zámku v Náměšti nad Oslavou připravují výstavu k výročí 100 let od vzniku Československé

republiky, která nově představí instalované
interiéry, život na zámku v době první republiky i život posledních majitelů náměšťského zámku v meziválečném období.
Na zámku ve Světlé nad Sázavou otevřou
2. června novou prohlídkovou trasu se sto
let starým nábytkem, šperky nebo prvorepublikovou módou. Součástí prohlídkové
trasy bude také zhruba dvacítka bannerů,
které budou představovat průřez stoletím
republiky.
Hrad v Ledči nad Sázavou uvítal své první
návštěvníky už 1. dubna, k vidění je pět prohlídkových okruhů včetně unikátní expozice Muzea historických hodin nebo detailně
zpracovaného Muzea Jaroslava Foglara.
To hrad Kámen vstupuje do nové sezóny
s novými exponáty. Expozice jednostopých
vozidel se rozšíří o další výstavní prostor
a mezi exponáty se nově objeví raritní motocykl ČZ 500 z roku 1938 nebo motokolo ČZ Orion City z roku 1996. „Největším

tahákem však bude unikátní Čechie z roku
1928, což byl nejdelší sériově vyráběný motocykl na světě,“ prozradil Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, které krajskou památku spravuje.

První republika v zákoutích
vysočinských hradů a zámků
Kraj Vysočina, ale i další města, obce nebo
památky na Vysočině prostřednictvím tematických výstav nebo nových prohlídkových tras připomínají stoletou historii měst
i obcí na dnešním území Vysočiny.

Hrad Kámen

Vysočina Tourism, p. o.

28. 10. 1918 v Německém Brodě

Prezident Masaryk na návštěvě ve Žďáru n. S.

Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01, Velká Bíteš

telefon: 566 789 111

e-mail: mu@vbites.cz

Vysočina Tourism, p. o.
Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava
www.vysocinatourism.cz
http://www.region-vysocina.cz/
www.vysocina100let.cz
Foto: Archiv Vysočina Tourism, V. Kunc,
SOkA Havlíčkův Brod
Regionální Muzeum Žďár nad Sázavou

www.korunavysociny.cz
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Tipy na výlety
pěšky a na kole

Vysočinou po EuroVelo 4
Během června a července se na cestách, silničkách a cyklotrasách Žďárska, Novoměstska, Bystřicka a Nedvědicka objeví značky s modrým evropským emblémem a číslem 4 Central Europe Route. To bude konečně realizováno vyznačení dálkové evropské trasy EuroVelo 4 – Trasy střední Evropou i na Vysočině. Trasa EuroVelo 4 je
součástí 14 transevropských cyklotras spojujících napříč Evropou nejzajímavější cíle, regiony a místa. Je jednou ze 4 tras,
které protínají i Česko. EV 4 tak propojuje nebo v budoucnu propojí Vysočinu s Francií a Německem na západě a Polskem
a Ukrajinou na východě.
Trasa: Veselý kopec–Hlinsko–Studnice–
Vojnův Městec–Radostín–Velké Dářko–
Polnička–Pilák–Zámek Žďár–Zelená hora–
Vysoká–Lhotky–Jiříkovice–Vysočina
Arena–Zubří–Vojtěchov–Centrum EDEN –
Bystřice–Vír–Koroužné–Štěpánov–Ujčov–
Nedvědice–Pernštejn
Délka: 100 km
Náročnost: střední
Kolo: trekové, MTB

100 km, které na své 4 000 km trase dopřává regionu Koruny Vysočiny, se vine kolem nejznámějších míst. Když to vezmeme
od severu: od skanzenu lidové architektury Vysočina na Veselém kopci u Hlinska zamíří cyklista lesy západního okraje

Žďárských vrchů k proslulému „moři Vysočiny“ – rybníku Velké Dářko.
Přírodní klenoty pak vystřídá památková perla UNESCO – Zelená hora ve Žďáře
nad Sázavou. Nejprve ale mineme oblíbené dětské „řádiště“ Salon Vagon Expres

1. Velké Dářko

a potrénovat svoji bikerskou zručnost můžete na singletrackových tratích Vysočina Areny u Nového Města na Moravě. Areál nabízí tratě různých obtížností, proto si
tu na své přijdou zkušení i začátečníci. Najdete zde technicky nenáročné, zábavné
a bezpečné stezky pro děti, přírodní stezky
pro handicapované cyklisty sjízdné na kolečkovém křesle nebo handbiku, ale také
i skutečně náročné traily pro zkušené bikery, které si svojí obtížností zadají s tratěmi
na Světovém poháru horských kol.

Velké Dářko, známé jako „moře Vysočiny“,
je největším rybníkem na Vysočině a dá
se tu najít i malá písečná pláž. Velké Dářko
u Škrdlovic je vyhledávaným místem k odpočinku, koupání, rybaření, windsurfingu,
kitingu i projížďkách na loďce. Ačkoliv se
jedná o velmi oblíbenou lokalitu, najdete
zde díky velké rozloze vodní plochy i zátoky, kde budete úplně sami. Okolo rybníku
vede naučná stezka Dářská rašeliniště, která
se především v jarních měsících za vyšší hladiny vody mění v živé zavodněné rašelinné
plochy. Pokud si návštěvník bude chtít vychutnat klid při západu slunce a přenocovat, určitě přijde vhod místní kemp.

2. Sochy Michala Olšiaka
Během svých cyklotoulek jste už někdy možná potkali koně, raka, houby i třeba mamlase. Co ale takového mamuta, hejkala anebo
zubra? Kolem trasy Eurovela 4 na Vysočině
se vám to může podařit. Originální betonové sochy Michala Olšiaka zpodobňují všechny uvedené postavičky a mnoho dalších unikátů a nadšeny z nich budou především děti.
Sochy jsou volně přístupné a přímo vybízejí
k detailnímu prozkoumání. Kdo by si nechtěl
zkusit osedlat čtyřmetrového zubra?! Sochy
najdete podél cesty ukryty v krajině anebo
v místních vesničkách.

6. Chráněná krajinná oblast
Žďárské vrchy
Eurovelo 4 protíná CHKO Žďárské vrchy od
severu k jižnímu okraji a dále až na západní
hranici. Tato oblast Žďárska, Novoměstska
a Bystřicka je charakteristická mírně zvlněnou krajinou, kde se střídají louky, pastviny a rybníky s jehličnatými lesy a skalními výchozy, z nichž nejoblíbenější je
masiv Devět skal, Drátenická skála, Čtyři
palice, Pasecká skála a Perničky. Ždárské
vrchy jsou protkány sítí značených cyklotras, které lemují místní krásné vysočinské vesničky, z nichž si mnohé zachovaly
ráz předminulého století. Žďárské vrchy, to
je ráj nejen pro zimní turistiku, ale hlavně
pro cyklisty.

7. Šikland
3. Poutní kostel svatého Jana
Nepomuckého na Zelené hoře
Barokní skvost od geniálního architekta
Jana Blažeje Santiniho-Aichla – to je slavný
kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je právem zapsaný na seznam UNESCO. Kostel se nachází na návrší pár minut od centra Žďáru nad Sázavou.
I když nejste zrovna obdivovatelem církevní
architektury, tato stavba vás svojí výjimečností určitě nadchne. Trasa Eurovelo 4 vede
přímo kolem kostela, proto si jeho prohlídku nenechte ujít.

Šiklův mlýn v blízkosti Zvole u Bystřice
nad Pernštejnem se z původního westernového městečka rozrostl na rozsáhlý areál plný zážitků a zábavy. Srdcem areálu je
původní westernové městečko, kde se atmosféra divokého západu mísí s divokou
přírodou kolem řeky Bobrůvky. Na návštěvníky v tomto areálu čeká přepadení
bandity, divocí koně, rýžování zlata i jízda
na divokém býku. Pokud Šikland navštívíte v letních měsících, určitě si vyberete
z bohatého programu koncertů, festivalů
a dalších akcí.

4. Zámek Žďár nad Sázavou

8. Centrum Eden

Zámek Žďár nad Sázavou je jedinečným
komplexem bývalého kláštera založeného
již ve 13. století. Areál zámku spolu s okolní
přírodou, rybníky a blízkým kostelem svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře
tvoří nenapodobitelný krajinný a urbanistický celek. Zámek a jeho okolí dodnes
spravují jeho majitelé, rodina Kinských,
a návštěvníkům nabízí unikátní a moderní
expozice Muzea nové generace. V Muzeu
nové generace naleznete spojení nejmodernější audio a videotechniky s hlavními
momenty historie bývalého cisterciáckého
kláštera a zámku Žďár nad Sázavou. S virtuálními průvodci prožijete příběhy osobností, které významně ovlivnily toto zajímavé
místo. Nenechte si ujít ani návštěvu místní
zámecké kavárny.

Ráj zábavy a poznání na Vysočině najdete
v Bystřici nad Pernštejnem. Park, kde jsou
cyklisté vítáni, vás nechá nahlédnout do
panského bydlení, do stavení mlynáře, tkalce v horácké vesničce a třeba také do krtčí
nory. Za zajímavými informacemi o moderních ekologických technologiích se stačí
vydat do edenského Ekopavilonu. V něm
najdete například energokola, na kterých
zjistíte, kolik elektřiny je potřeba vyrobit,
abyste rozsvítili žárovku či rozehráli gramofon. V Edenu na vás čekají také samé dobroty – čerstvě umletá káva s buchtami od
mlynářky, výborný mošt anebo pivní unikáty a speciály z místního minipivovaru. Před
dalším putováním si zde můžete odpočinout na slámě a nerušeně si vychutnat pohled na místní krajinu.

5. Singletracky Nové Město
na Moravě a Vysočina Arena

9. Ferrata Vír

Je na čase vyměnit zpevněné cesty a asfalt za terén. Zkusit trochu adrenalinu
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v Polničce, a také sportovní a rekreační
areál Pilák u Pilské nádrže na okraji Žďáru. Pak už okolo Zámku Žďár vystoupáme
na Zelenou horu. Přímou cestou přes Vysoké, Lhotku a Jiříkovice přivádí EV 4 návštěvníky k nejmodernějšímu sportovnímu stánku – Vysočina Aréně v sousedním Novém
Městě na Moravě. Cyklistická mekka tak
leží právem na evropské cyklotrase. Malebným přechodem na Bystřicko po nových
cyklostezkách se ocitneme u bran centra
environmentálního poučení a zábavy Centrum EDEN. A dále po toku bystřiny Bystřice se spouštíme do kaňonovitého údolí
řeky Svratky ke stánku outdoorových sportů v obci Vír. Malebné údolí obklopené homolemi lesnatých kopců přivádí cyklisty do
městečka Nedvědice, na úpatí gotické perly mramorového hradu Pernštejn.

stezky – Via Ferraty. Chtěli jste si vyzkoušet
lezení po skalách, ale netroufli jste si? Místní ferraty jsou to pravé pro vás. Velká věž
a Jezerní stěna jsou vhodné pro celou rodinu, takže se nemusíte ničeho obávat. Potřebné vybavení vám zapůjčí hned u skal.
Pokud si na takovýto adrenalinový zážitek
netroufnete, určitě se zde alespoň zastavte.
Údolí Víru se skalními vyhlídkami je právem
nazýváno centrem turistiky už od 19. století.

10. Vírská přehrada
Řeka Svratka putuje krajinou Žďárských vrchů a jedno z nejkrásnějších údolí, které
vyhloubila, je dnes zatopeno Vírskou přehradou. Ale i přesto je tento úsek krásným
klidným místem. Kolem pravého břehu přehrady od Dalečína až do Víru vede cyklostezka dlouhá 8 km. Asfaltová cesta k hrázi
přehrady překonává několik stoupání a klesání, při kterých se dostanete vysoko nad

V Nedvědici prozatím značení EuroVelo
skončí, protože o další trase na Brno jedná s obcemi Jihomoravský kraj. Nicméně putování po budoucí trase nám může
suplovat dosavadní cyklotrasa č. 1, která vede dále přes barokní malebné městečko Lomnici k raně gotickému klášteru s unikátní historií – Porta Coeli, neboli
Bráně nebes v obci Předklášteří u Tišnova

a k Tišnovu samotnému. Odtud pak EuroVelo 4 bude pokračovat k brněnské přehradě. Trasa je samozřejmě obousměrná, takže je možné se po ní vydat právě opačně
i z Brna až do Hlinska.
-VV-

vodní hladinu. Na mnoha vyhlídkách a odpočívadlech si můžete vychutnat klidnou
romantickou atmosféru svrateckého údolí.

symbolickou branou do krajiny rozhleden a nebeských výhledů. Klášter je dodnes domovem několika řádových sester,
přesto si jeho areál můžete prohlédnout.
Nachází se zde Podhorácké muzeum
a také bazilika se slavným gotickým portálem, křížovou chodbou a rajskou zahradou.

11. Hrad Pernštejn
Pohádkový, gotický, mramorový, nikdy nedobytý, filmaři oblíbený – to všechno právem patří k hradu Pernštejn, který majestátně stojí nad městečkem Nedvědice,
kam vás stezka Eurovelo 4 zavede. Hrad si
dodnes zachoval svoji gotickou podobu,
a díky tomu patří k nejkrásnějším a nejzachovalejším hradům u nás. Okolí hradu tvoří barokní zahrady a naučné stezky, které se
dají projet i na kole a nabízejí odpočinek na
mnoha odpočívadlech s krásnými výhledy
na park a hradní komplex.

12. Klášter Porta coeli
Brána nebes – Porta coeli, jedinečný historický objekt v obci Předklášteří, je

Video k trase najdete
na tomto QR kódu

13. Tišnov
Město Tišnov leží na hranici pomalu se zvedajících vysočinských kopců a moravských
rovin. Právě v Tišnově najdete v historickém centru druhou nejužší ulici v republice. Město chrání kopec Klubačice, ve kterém se nachází jeskyně a slavné naleziště
tišnovských minerálů. Na nedaleké Klucanině, která je pro cyklisty přístupná pohodlněji, můžete navštívit stejnojmennou rozhlednu.
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Vesnici Vír v údolí řeky Svratky byste možná
projeli bez povšimnutí. Byla by to ale chyba.
Velkým lákadlem jsou místní zajištěné skalní

Destinační společnost Koruna Vysočiny, Příční 405, 593 01 Bystřice n. P. telefon: 566 788 406, 776 308 072 e-mail: kancelar@korunavysociny.cz

Tipy na výlety
pěšky a na kole

inzerce

HOTEL

WELLNESS
NA V YSOČINĚ
WWW.LISENSKYDVUR.CZ

špičkové wellness masáže fitness centrum minigolf
2 tenisové kurty upravené lyžařské tratě a cyklostezky
kongresová turistika rodinné oslavy, svatby výhodné
pobytové balíčky
HOTEL SKI Vlachovická 1 000, 592 31 Nové Město na Moravě
tel.: +420 566 653 011, +420 724 556 818, e-mail: hotel.ski@proactive.cz

SVATBY
FIREMNÍ AKCE
OSLAV Y
RODINNÁ REKREACE

hotel
líšenský
dvůr

www.hotelski.cz
Destinační společnost Koruna Vysočiny, Příční 405, 593 01 Bystřice n. P. telefon: 566 788 406, 776 308 072 e-mail: kancelar@korunavysociny.cz
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Kalendář

nejvýznamnějších akcí
Červen
1. 6. 2018
OTEVŘENÍ PARKU
POD KOSTELEM
Tišnov
1. 6. 2018
CONCENTUS MORAVIAE
zahajovací koncert,
kulturní dům Bystřice n. P.
1. 6.–30. 9. 2018
ZRCADLENÍ 2018
VIII. ročník fotosoutěže – zahájení
soutěžní části, Bystřicko, KUMŠT
2. 6 2018
BÍTEŠSKÝ BEERFEST – I. ROČNÍK
Cihelna, areál kynologického klubu,
Velká Bíteš
2. 6. 2018
FARMÁŘSKÝ TRH
Vratislavovo nám., Nové Město n. M.
2. 6. 2018
FESTIVAL MUZEJNÍCH NOCÍ
Muzeum Velké Meziříčí
2. 6. 2018
DIVADLO OSKAR
venkovní prostory v areálu Motorpalu,
Velké Meziříčí
6. 6.–8. 7. 2018
TISÍCE DOTEKŮ
výstava obrazů Jiřího Špačka,
muzeum, Velké Meziříčí
6. 6.–13. 6. 2018
EVROPSKÝ FESTIVAL FILOZOFIE
téma: „Dějiny a budoucnost“,
zámek a Jupiter Club,
Velké Meziříčí
8. 6. 2018
MUZEJNÍ NOC
Horácké muzeum, Horácká galerie,
Nové Město n. M.
8. 6. 2018
PRVOREPUBLIKOVÝ LETNÍ PLES
Jupiter club Velké Meziříčí
8. 6. 2018
CONCENTUS MORAVIAE
městské divadlo, Žďár nad Sázavou
9. 6. 2018
DEN ŽĎÁRU
nám. Republiky, Farská humna,
Žďár nad Sázavou
11.–20. 6. 2018
VÝSTAVA K VÝROČÍ
NAROZENÍ T. G. MASARYKA
Horácké muzeum,
Nové Město n. M.
12. 6. 2018
CONCENTUS MORAVIAE
(LES TRAVERSÉES BAROQUES)
kino Svratka, Tišnov
13. 6. 2018
CONCENTUS MORAVIAE
Jupiter club, Velké Meziříčí
15. 6. 2018
IVA BITTOVÁ + ČIKORI
ovčín, Předklášteří
15. 6. 2018
CONCENTUS MORAVIAE
kulturní dům, Bystřice n. P.
15.–16. 6. 2018
NOVA CIVITAS
městské slavnosti,
Vratislavovo nám., Nové Město n. M.
16. 6. 2018
FARMÁŘSKÝ TRH,
Vratislavovo nám., Nové Město n. M.
16. 6. 2018
DEN LNU
Centrum EDEN, Bystřice n. P.
16. 6. 2018
KOLEM DOUBRAVNÍKU PĚŠKY
I S KOLEM
pochod, Doubravník
17. 6. 2018
FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
Dům kultury, Žďár nad Sázavou
18. 6. 2018
CONCENTUS MORAVIAE
hrad Pernštejn
21. 6. 2018
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY
LIDOVÝCH HRAČEK
p. Kovaříkové ze Svratky,
Horácké muzeum,
Nové Město n. M.
22. 6. 2018
CONCENTUS MORAVIAE
EN.DRU, NASTY, ovčín, Tišnov

23. 6. 2018
ČESKO–FRANCOUZSKÝ DEN
zámek Žďár, Žďár nad Sázavou
23. 6. 2018
BYSTŘICKÉ LÉTO 2018
– DIVADLO NA NÁMĚSTÍ
ochotníci Vír, amfiteátr Bystřice n. P.
23. 6. 2018
FARMÁŘSKÉ TRHY
náměstí Republiky, Žďár nad Sázavou
23.–24. 6. 2018
BÍTEŠSKÁ POUŤ
Velká Bíteš
24. 6. 2018
MLADÉ BÍTEŠSKO
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
24. 6.–31. 8. 2018
VELKOMEZIŘÍČSKÉ
KULTURNÍ LÉTO
náměstí Velké Meziříčí
26. 6.–17. 8. 2018
POHLEDY NA KRAJINU
výstava fotografií Jany Molnárové,
malý výstavní sál městského muzea,
Velká Bíteš
29. 6. 2018
NAJVA ENSEMBLE
(koncert) zahrada MěKS, Tišnov
29. 6. 2018
BYSTŘICKÉ LÉTO 2018
– BALADY A ROMANCE
cyklokruháč Lužánky, Bystřice n. P.
30. 6. 2018
BYSTŘICKÉ LÉTO 2018
– PELÍŠEK FEST
cyklokruháč Lužánky, Bystřice n. P.
30. 6. 2018
FARMÁŘSKÝ TRH
Vratislavovo nám., Nové Město n. M.

Červenec
1. 7. 2018
HA-KAPELA
Zahrádka U Palce, Tišnov
1. 7.–31. 12. 2018
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
– PRVNÍ REPUBLIKA
městské muzeum, Bystřice n. P.
5. 7. 2018
VÍTOCHOVSKÁ POUŤ
kostel sv. Michaela, Vítochov
5.–8. 7. 2018
SLAVNOSTI
PERNŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ
Nedvědice a hrad Pernštejn
6.–7. 7. 2018
ŠLÁGR FEST ŠIKLAND 2018
Šikland
7. 7. 2018
BYSTŘICKÉ LÉTO 2018
– DOPOLEDNE S DECHOVKOU
Amfiteátr Bystřice n. P.
8. 7. 2018
300 LET OD VYBUDOVÁNÍ
HISTORICKÉHO DŘEVĚNÉHO
MOSTU V ČERNVÍRU
oslava
11. 7. 2018
SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
V DRAHONÍNĚ
letní areál Drahonín
12.–14. 7. 2018
FAJTFEST
Fajtův kopec, Velké Meziříčí
12. 7.–21. 8. 2018
ASIE VE SBÍRKÁCH
VELKOMEZIŘÍČSKÉHO MUZEA
muzeum Velké Meziříčí
13.–14. 7. 2018
BLUE STYLE PRIMA FEST 2018
Šikland
13.–15. 7. 2018
FESTIVAL KORESPONDANCE
zámek Žďár, Žďár nad Sázavou
13. 7.–17. 9. 2018
ŘECKO NA ÚSVITU DĚJIN
městské muzeum, Bystřice n. P.
20. 7. 2018
BARBORA POLÁKOVÁ
Zahrádka U Palce, Tišnov
21. 7. 2018
BĚHEJ LESY
seriál běžeckých závodů,
Nové Město n. M., Milovy
21. 7. 2018
FESTIVAL MINIPIVOVARŮ
Centrum EDEN, Bystřice n. P.

19.–22. 7. 2018
LETNÍ KINEMATOGRAF
BRATŘÍ ČADÍKŮ
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
21. 7. 2018
FARMÁŘSKÉ TRHY
náměstí Republiky, Žďár nad Sázavou
22. 7. 2018
STŘELECKÉ ZÁVODY
NA STŘELNICI VE SMRČKU
střelnice Smrček
24.–29. 7. 2018
LEGIOVLAK
NA NOVOMĚSTSKÉM NÁDRAŽÍ
vlakové nádraží, Nové Město n. M.
27.–28. 7. 2018
VÁZAFEST
koupaliště, Nové Město n. M.
27.–28. 7. 2018
VÍRSKÉ VANUTÍ
Vír
27.–28. 7. 2018
FESTIVAL POD ZELENOU HOROU
I. nádvoří Zámku Žďár,
Žďár nad Sázavou
28. 7. 2018
HISTORICKÁ TRHOVÁ SLAVNOST
Tišnov
28. 7. 2018
BYSTŘICKÝ STREETBALL
21. ročník Memoriálu Jiřího Šenkýře,
Bystřice n. P.
28. 7. 2018
DIVADLO OSKAR
venkovní prostory v areálu Motorpalu,
Velké Meziříčí
29. 7. 2018
JAKUBSKÁ POUŤ – HISTORICKÝ
JARMARK NA HRADĚ DALEČÍNĚ
okolí hradu Dalečín

Srpen
1.–4. 8. 2018
LETNÍ KINO
prostranství za Domem kultury,
Žďár nad Sázavou
3. 8. 2018
BYSTŘICKÉ LÉTO 2018
– REVIVAL NÁMĚSTÍČKO
amfiteátr Bystřice n. P.
4.–10. 8. 2018
STARTFILMFEST
Bystřice n. P.
5. 8. 2018
HRAD PERNŠTEJN DĚTEM
ANEB PÁŽATA, PANOŠI A RYTÍŘI
akce pro děti na 1. nádvoří hradu
Pernštejna
9. 8. 2018
JASNÁ PÁKA
S DAVIDEM KOLLEREM
Zahrádka U Palce, Tišnov
10.–11. 8. 2018
HORÁCKÝ DŽBÁNEK
prostranství za Domem kultury,
Žďár nad Sázavou
11. 8. 2018
FARMÁŘSKÝ TRH
Vratislavovo nám., Nové Město n. M.
11. 8. 2018
XIII. MEMORIÁL
FRANTIŠKA PROSECKÉHO
Masarykovo náměstí,
Bystřice n. P.
11.–12. 8. 2018
LÁSKYPLNÝ FESTIVAL 2018
Šikland
12. 8. 2018
SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ
Masarykovo náměstí, Bystřice n. P.
17. 8. 2018
LADĚ + PRVNÍ HOŘE
Zahrádka U Palce, Tišnov
18. 8. 2018
BYSTŘICKÉ LÉTO 2018
– FOLK COUNTRY NÁMĚSTÍČKO
amfiteátr Bystřice n. P.
18. 8. 2018
DRAČÍ LODĚ
Pilská nádrž
18. 8. 2018
FARMÁŘSKÉ TRHY
náměstí Republiky,
Žďár nad Sázavou
19. 8. 2018
MEČÍKOVÁ POUŤ NA KOSTELÍČKU
Nové Město na Moravě

24.–26. 8. 2018
MS V LETNÍM BIATLONU
Vysočina Arena, Nové Město n. M.
24.–25. 8. 2018
WŮDŠTOK NA PSÍM KRUHÁČI 5!
cyklokruháč Lužánky, Bystřice n. P.
24. 8.–30. 9. 2018
ĽUBOMÍR MIČA–OBRAZY
2014–2017
muzeum Velké Meziříčí
25. 8. 2018
DOŽÍNKY EDEN
Centrum EDEN, Bystřice n. P.
25. 8. 2018
PILMAN TRIATLON
Pilská nádrž, Žďár nad Sázavou
25. 8. 2018
VE VÍRU BĚHÁME VŠICHNI 2018
sestávající z 65. roč. „Malý svratecký
maraton“, Okolí Víru, Vír
25. 8. 2018
SLAVNOSTI MEDU
Vratislavovo nám., Nové Město n. M.
25. 8. 2018
FARMÁŘSKÝ TRH
Vratislavovo nám., Nové Město n. M.
25. 8. 2018
DIVADLO OSKAR
venkovní prostory v areálu Motorpalu,
Velké Meziříčí
25. 8. 2018
FOLK METAL FEST 6
Tišnov
30. 8.–23. 9. 2018
SLAVNOSTI JEŘABIN
kulturní prostory ve městě,
Žďár nad Sázavou
31. 8. 2018
PRÁZDNINOVÝ ZAVÍRÁK
– STO ZVÍŘAT
Tišnov
31. 8. 2018
BYSTŘICKÉ LÉTO 2018
– DIVADLO NA NÁMĚSTÍ
ochotníci Rozsochy,
amfiteátr Bystřice n. P.

Září
1. 9. 2018
DIVADLO OSKAR
venkovní prostory v areálu Motorpalu,
Velké Meziříčí
1.–2. 9. 2018
HISTORICKÉ SLAVNOSTI
téma „První republika“,
zámek Velké Meziříčí
3.–14. 9. 2018
HODOVÁ VÝSTAVA OBRAZŮ
JANA KOTENA A MIROSLAVA
POSPÍŠILA
výstavní síň Klubu kultury,
Velká Bíteš
5.–12. 9. 2018
TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY 2018
Velká Bíteš
7.–9. 9. 2018
TYJÁTR FEST NA TIŠNOVSKU
Šerkovice, Kuřimská Nová Ves, Lomnice
7.–8. 9. 2018
SANTINIHO BAROKNÍ SLAVNOSTI
Zámek Žďár, kostel na Zelené hoře,
Žďár nad Sázavou
8. 9. 2018
FARMÁŘSKÝ TRH
Vratislavovo nám., Nové Město n. M.
8. 9. 2018
FOLKLÓRNÍ FESTIVAL
„SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU“
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
11. 9. 2018
DEN ZDRAVÍ
v duchu „Života za první
republiky ve Velkém Meziříčí“,
náměstí Velké Meziříčí
15. 9. 2018
ODHALENÍ PAMÁTNÍKU
OBĚTEM 1. SV. VÁLKY
Masarykova ul., Nové Město n. M.
15. 9. 2018
FARMÁŘSKÉ TRHY
náměstí Republiky, Žďár nad Sázavou
15.–16. 9. 2018
DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ PAMÁTEK
Horácké muzeum, Horácká galerie,
evang. kostel, kat. kostel,
Nové Město n. M.

22. 9. 2018
FARMÁŘSKÝ TRH
Vratislavovo nám., Nové Město n. M.
22. 9. 2018
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
Vratislavovo nám., Nové Město n. M.
22.–30. 9. 2018
PODZIM NA PERNŠTEJNĚ
výstava, hrad Pernštejn
23. 9. 2018
STŘELECKÉ ZÁVODY
NA STŘELNICI VE SMRČKU
střelnice Smrček
25. 9. 2018
TAJEMNÁ MÍSTA ČECH,
MORAVY A SLEZSKA
přednáška Jany Molnárové,
velký výstavní sál městského muzea,
městské muzeum Velká Bíteš
27. 9. 2018
VÝSTAVA K 1. SVĚTOVÉ VÁLCE
Horácké muzeum,
Nové Město n. M.
27.–28. 9. 2018
OSLAVY 100. VÝROČÍ ČSR
amfiteátr Bystřice n. P.
29. 9. 2018
SVATOVÁCLAVSKÉ HODY
Tišnov
29. 9. 2018
DEN VENKOVA
zámek Žďár, Žďár nad Sázavou
29.–30. 9. 2018
SLAVNOSTI BRAMBOR EDEN
Centrum EDEN,
Bystřice n. P.

Říjen
6. 10. 2018
FARMÁŘSKÝ TRH
Vratislavovo nám., Nové Město n. M.
6.–7. 10. 2018
HOUBAŘSKÁ VÝSTAVA
Horácké muzeum, Nové Město n. M.
9. 10.–2. 12. 2018
PRVNÍ REPUBLIKA
výstava věnovaná dění ve městě
v období první republiky,
muzeum Velké Meziříčí,
12.–13. 10. 2018
SLAVNOSTI MEDU A VÍNA
kulturní dům, Vratislavovo nám.,
Nové Město n. M.
13. 10. 2018
TIŠNOVSKÁ PADESÁTKA
Tišnov
13. 10. 2018
FARMÁŘSKÉ TRHY
náměstí Republiky, Žďár nad Sázavou
13.–14. 10. 2018
BYSTŘICKÉ HODY
Masarykovo náměstí, Bystřice n. P.
16. 10. 2018
KUBA – PERLA KARIBIKU
přednáška Petra Nazarova,
velký výstavní sál městského muzea,
Městské muzeum Velká Bíteš
17. 10. 2018
41. GASTRODEN
gastronomická výstava
s doprovodným programem
a soutěžemi – Hotelová škola Světlá
a SŠŘS Velké Meziříčí
20. 10. 2018
FARMÁŘSKÝ TRH
Vratislavovo nám.,
Nové Město n. M.
21. 10.–28. 10. 2018
100 LET REPUBLIKY
kulturní prostory ve městě,
Žďár nad Sázavou
27. 10. 2018
DEN DÝNÍ
zámek Žďár, Žďár nad Sázavou
27.–28. 10. 2018
ROH HOJNOSTI EDEN
Centrum EDEN, Bystřice n. P.
28. 10. 2018
ODHALENÍ PAMÁTNÍKU
OBĚTEM 1. SV. VÁLKY
Velké Meziříčí
30. 10. 2018
ZAPOMENUTOU ALBÁNIÍ
přednáška Libora Drahoňovského,
velký výstavní sál, městské muzeum
Velká Bíteš
Změna akcí a místa vyhrazena.
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