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Žďárský kapr
Žďársko a kapr k sobě neodmyslitelně patří již stovky let. Město Žďár 
nad Sázavou, rybářství Kinský a  Lesní družstvo obcí nyní spojili své 
síly, aby tak dali vzniknout Žďárskému kaprovi takříkajíc ve velkém.

Cisterciáčtí mniši se chovu kapra na Žďár-
sku a v přilehlém okolí věnovali pravděpo-
dobně již ve 14. století. Ve Žďáře symbol 
kapra objevuje například na nejstarší 
pečeti se znakem městečka Žďáru z roku 
1406. Pokud by vám pečeť přišla povědo-
má, věřte, že žďárské Regionální muzeum 
ji používá jako svoje logo. Kapr se dodnes 
dochoval například i v portálu farního kos-
tela sv. Prokopa.
Žďárský kapr ale znamená především 
kvalitní a zdravou rybu, kterou můžete 
potkat ve vodách a následně i na talířích. 
Ve Žďáře si to samozřejmě dobře uvědo-
mují, a tak dali vzniknout dohodě o spo-
lečné podpoře značky Žďárský kapr. Na 
Dni venkova v Zámku Žďár ji slavnostně 

podepsali starosta města Žďáru, hrabě 
Kinský a ředitel Lesního družstva obcí.
Co je na Žďárském kaprovi výjimečného?
Že má Vysočina jedny z nejčistších pří-
rodních podmínek, je všeobecně známo. 
A Žďárský kapr přesně v téhle přírodě žije. 
V rybnících, které leží prakticky hned u pra-
menů řek, v rybnících, které se nachází na 
území Chráněné krajinné oblasti Žďárské 
vrchy. Není se tedy čemu divit, že takový 
kapr je stejně kvalitní, jako prostředí, ve 
kterém se vyskytuje. A pokud se rozhod-
nete Žďárského kapra i ochutnat, rozhodně 
nebudete zklamaní. Vynikajícího čerstvého 
kapra přímo z rybníků rodiny Kinských si 
můžete koupit v Kinského rybárně ve Žďáře 
nad Sázavou.

Světový pohár v biatlonu opět 
v Novém Městě na Moravě

Nové Město na Moravě dostane 
v  týdnu od 19. do 23. prosince 
velký dárek a to v podobě biat-

lonového šampionátu. Odhoďte zástěry 
s  válečkem na těsto, zanechte úklidu 
a užijte si předvánoční atmosféru beze 
stresu. Zavítejte do Vysočina Areny ať už 
přímo na stadion nebo na tratě a přidejte 

se k fanouškům z celého světa. Těšit se 
můžete na bohatý doprovodný program, 
skvělou atmosféru i výborné občerstvení. 
Pokud na Vás vstupenka nezbyla, můžete 
vše sledovat i v přímém přenosu v televizi 
a v Informačním centru Nové Město na Mo-
ravě pak můžete pořídit čepice, odznáčky, 
náušnice a samolepky.

Čtvrtek  20. prosince  17:00 h Sprint mužů na 10 km

Pátek  21. prosince  17:00 h Sprint žen na 7,5 km

Sobota  22. prosince  15:00 h  Stíhací závod mužů na 12,5 km
  17:00 h Stíhací závod žen na 10 km

Neděle  23. prosince  11:45 h Závod s hromadným startem mužů na 15 km
  14:30 h Závod s hromadným startem žen na 12,5 km

Za tenisem do Žďáru už i v zimě
Chystáte-li se během zimy do 
Žďáru nad Sázavou, nabízí se 
vám nyní další možnost, jak si ve 

městě pod Zelenou horou zasportovat. Od 
listopadu si totiž můžete zahrát celoročně 

tenis ve zbrusu nové nafukovací hale na 
sportovišti Bouchalky. Krytá tenisová hala 
se dvěma antukovými dvorci jistě uspokojí 
i náročné hráče. Pro rezervaci navštivte 
web www.sportispo.cz.

Slovo úvodem
I když se sychravé podzimní počasí na 
první pohled nemusí tvářit příliš lákavě, 
Vysočina je svérázným krajem, kde po-
časí rozhodně není překážkou na cestě 
za báječnými zážitky. Nabízí se tak tro-
chu klišé věta: „Ať je léto nebo zima, na 
Vysočině je vždy prima“.
Je všeobecně známo, že hlavním láka-
dlem oblasti zahrnované Korunou Vy-
sočina je malebná příroda. Podzimní 
listí v nepřeberných odstínech a tvarech 
v krajině kopců, lesů a rybníků okouzlí 
nejenom melancholické duše mezi námi. 
A když do sněhem zapadané krajiny za-
svítí slunce, kdo by neměl chuť sklouz-
nout se po nekonečných pláních či se 
pustit na sjezdovku. S prvními jarními líst-
ky pak přichází doba rozpuku a radosti 
z nového života. To všechno na Vás v Ko-
runě Vysočiny čeká, stačí k nám zavítat.
V zimních novinách, které právě držíte 
v ruce nebo listujete on-line na našem 
webu, můžete zjistit, co je u nás pro zim-
ní sezónu nového nebo co a kdo pro Vás 
letos chystá za akce. Nemohou chybět 
ani zajímavosti z jednotlivých oblastí 
Koruny Vysočiny – Bítešska, Bystřicka, 
Nedvědicka, Novoměstska, Tišnovska, 
Velkomeziříčska a Žďárska.
Vřele doporučuji pročíst si i  článek 
o tom, co můžete podniknout v zimě, 
když počasí není úplně zimní. Počasí 
sice poručit neumíme, jsme ale připra-
veni na obě varianty. Bílá magistrála 
Vysočiny provede lyžařské nadšence 
po mnoha koutech Koruny Vysočiny, 
na své si ale přijdou i fanoušci sjezdovek 
nebo bruslení. A když zrovna počasí ne-
bude přát, nebo se budete chtít zahřát 
někde uvnitř, máte bohatý výběr z mu-
zeí, galerií, bazénů, relaxačních center 
či autentických restaurací.
Pokud by Vám v novinách cokoli chy-
bělo, jistě to najdete na našem webu 
www.korunavysociny.cz. A jestli ještě 
nejste našimi fanoušky na Facebooku, 
tak vězte, že tam můžete najít inspirace 
na výlety hned teď nebo krásné fotky 
z méně či více známých míst.
Přeji Vám, abyste u nás na Vysočině 
našli to, po čem Vaše srdce touží. Ať 
už je to příroda, sport, kultura, zážit-
ky, relaxace, či jiné. Tak ať máme na co 
vzpomínat! Na brzkou viděnou.

Zdeněk Navrátil
místopředseda Koruny Vysočina

Park miniatur
Bystřice nad Pernštejnem
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Stříbrný poklad
Nedvědice 3

Tišnovské baroko
Tišnov 4

Vánoce na Balinách
9. 12. 2018, Chaloupky Baliny 4
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Advent 
na Edenu
8. prosince 2018

Přijďte si užít předvánoční atmo-
sféru do centra Eden. Děti se mo-
hou zapojit do rukodělných dílen, 

kde je naučíme vytvářet vánoční dekoraci, 
nebo si vyrobí dárek, pro své blízké.

V Panském dvoře najdete pohádkové by-
tosti, které si připraví pro děti úkoly a otáz-
ky. Za jejich splnění obdrží děti odměnu.
V Horácké vesničce zavládne atmosféra Ad-
ventu a Vánoc. V jednotlivých chaloupkách 
budou umístěny rukodělné dílničky, kde si 
návštěvníci mohou vyrobit vánoční dekora-
ce a dárečky pro své blízké. Dále zde budou 
různí řemeslníci předvádět své řemeslo.
Doprovodný program: vánoční menu, dět-
ské loutkové divadlo, jízda na koních a vy-
stoupení dětského pěveckého souboru.

Kde se najíst,
kde se vyspat
Restaurace Harenda
Nádražní 1399, Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 603 102 063
www.ala-gastro.cz/harenda

Restaurace Club
Luční 764, Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 739 396 243
www.restauraceclub.cz

Pizzerie Di Pietro
Tyršova 441, Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 721 669 844
restaurantpietro.cz

Ala hotel
K Ochozi 1405, Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 777 980 340
www.ala-hotel.cz

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

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

Sporthotel – Areál sportu
Dr. Veselého 754, Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 774 087 093, 566 551 930
www.arealsportu.cz

Penzion Zubr
Ujčov 46, Ujčov, tel.: 723 391 919
www.penzion-zubr.cz

Turistické informační centrum
Masarykovo náměstí 1,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 590 387/388
e-mail: info@bystricenp.cz
www.bystricko.cz

Bystřicko
Ráj Vysočiny

Bystřice nad 
Pernštejnem

Bítešsko
Krojovaná Vysočina

Kde se najíst,
kde se vyspat
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

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

Velká Bíteš

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem | telefon: 566 590 311 | e-mail: posta@bystricenp.cz  
Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01, Velká Bíteš | telefon: 566 789 111 | e-mail: mu@vbites.cz  
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Pozvánka na akce do Velké Bíteše
Informační centrum a Klub kultu-
ry města Velké Bíteše s restaurací 
„Naše bítešská“ Vás zve na VII. roč-

ník Svatomartinského hraní s ochutnáv-
kou vína, které se uskuteční 11. listopadu 
v 17.00 hodin v kulturním domě ve Velké 
Bíteši. Vstupné za osobu je 390 Kč. V ceně 
vstupenky je poctivá svatomartinská husa se 
zelím a knedlíky a řízená ochutnávka nejen 
svatomartinských vín. Po celý večer k po-
slechu i tanci zahraje skupina Retroband.
V pátek 7. prosince v 19.00 hodin se v sále 
kulturního domu uskuteční Vánoční koncert 
dechové hudby „Miločanka“. Dechová hud-
ba z Milotic u Kyjova v roce 2016 „znovuob-
novila“ své působení mezi slováckými de-
chovými hudbami působícími na kyjovském 
Slovácku. Po čtyřleté přestávce navazuje na 
svoji téměř třicetiletou historii, během které 
byla známá jak domácím posluchačům, tak 

se s ní setkali i příznivci v Polsku, Slovensku, 
Rakousku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Ho-
landsku, Itálii a Francii. Členové Miločanky 
milují dechovku, folklór a tradice, většina mu-
zikantů pochází přímo z Milotic, nebo má na 
Milotice rodinnou vazbu a to je zárukou toho, 
že hudba bude i nadále udržovat dobrou 
náladu mezi svými posluchači a také v kapele. 
Vstupné na koncert činí 220 Kč.
Ve čtvrtek 20. prosince v 19.00 hodin jste 
srdečně zváni na Vánoční koncert Pet-
ra Bendeho. Adventní období se u Petra 
Bendeho již 20 let váže na sérii koncertů 
s tou pravou sváteční atmosférou. I letos se 
mohou zpěvákovi příznivci těšit na tradiční 
vánoční turné. Ve Velké Bíteši se můžeme 
těšit na doprovod pěveckého sboru POU-
PATA ze ZUŠ Velká Bíteš, jako host vystoupí 
zakládající člen kapely Karel Nováček a cim-
bálová muzika Gromba. Vstupné je 330 Kč.

V předvánoční době můžete také navští-
vit výstavní síň Klubu kultury, kde se od 
24. listopadu do 3. prosince uskuteční 
již tradiční předvánoční prodejní výstava 
Svazu postižených civilizačními chorobami 
ve Velké Bíteši. K zakoupení budou dárky 
z pediku a papíru, korálky, pletené a háčko-
vané výrobky, keramika, patchwork, suchá 
vazba, perníčky, obrazy a obrázky, výrobky 
dětí z DD Březejc, dřevěné výrobky a mno-
ho dalších drobností. Po skončení výstavy 
bude následovat oblíbená včelařská vý-
stava a otevřeno bude od 6. prosince do 
11. prosince od 9.00 do 17.00 hodin.
Předprodej vstupenek na kulturní akce je 
v Turistickém informačním centru, Masa-
rykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. Více in-
formací je uvedeno na www.bitessko.com.

Klub kultury ve Velké Bíteši

vstupné:

Předprodej vstupenek  
bude zahájen od 1. 10. 2018  

v Turistickém informačním centru,  
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.

Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

v 19.00 hodin

/ POUPATA ZUŠ Velká Bíteš

Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš

20|12|2018

Sv. AMBROŽ – patron včelařů

Vám nadělí:
MED, PYL, MEDOVÉ PERNÍČKY, SVÍČKY,
PROPOLIS, KOSMETIKU, MEDOVINU,
MEDOVÉ PIVO, VČELAŘSKÉ POMŮCKY

Organizuje:
Včelaři ZO ČSV z Velké Bíteše ve spolupráci  
s Informačním centrem a Klubem kultury Velké Bíteše

V prostorách výstavní síně  
Klubu kultury ve Velké Bíteši,  
Masarykovo náměstí 5

VYSTOUPÍ DĚTI Z MATEŘSKÝCH ŠKOL Z VELKÉ BÍTEŠE A ŽÁCI ZE ZUŠ VELKÁ BÍTEŠ

Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

2. prosince 2018 v 17.00 hodin

Organizuje: Svaz postižených civilizačními chorobami

K zakoupení dárky z pediku a papíru, korálky,  
pletené a háčkované výrobky, keramika, patchwork,  
suchá vazba, perníčky, obrazy a obrázky,  
výrobky dětí z DD Březejc, dřevěné výrobky  
a mnoho dalších drobností. 

Své výrobky můžete přinést na Klub kultury
ve čtvrtek 22. listopadu 2018
v době od 9.00 do 16.00 hodin.

Pondělí 3. prosince 2018 otevřeno pouze od 9.00 do 12.00 hodin.

24. listopadu – 3. prosince 2018 
od 9.00 do 17.00 hodin

Výstavní síň Klubu kultury, 
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš

VÁNOČNÍ KONCERT DECHOVÉ HUDBY

7. prosince 2018 v 19.00 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš

220.00 Kč
vstupné: Předprodej vstupenek  

v Turistickém informačním centru,  
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.

Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Kulturně společensko informační portál  www.bitessko.com

Bystřický park miniatur
V Bystřici nad Pernštejnem poblíž 
zimního stadionu za zády Olšia-
kova Zubra vyrůstá nová muzejní 

expozice s názvem Bystřický park miniatur. 
Kolem potůčku postupně vzniká kopie údolí 
Svratky se zhruba dvacítkou modelů hradů, 
klášterů a jiných památek v měřítku 1:50.

Miniatury neodráží dnešní stav památek, 
ale období největšího rozkvětu ve 14. a 15. 
století. Kromě hradu Čepička u Tišnova mů-
žete spatřit klášter Porta Coeli, hrady Ská-
ly, nebude chybět hrad Pernštejn, Dalečín, 
Aueršperk, Pyšolec atd.

VÁNOČNÍ

KOLEDOVÁNÍ

SOBOTA 1. 12. 2018

Město Bystřice nad Pernštejnem,
kulturní dům a městské muzeum

BYSTŘICKÁ VÁNOČKA 2018 VÝSTAVNÍ SÍŇ MĚSTSKÉHO MUZEA
Podmínkou je dodání alespoň 1 soutěžní vánočky minimálně z ½ kg mouky.

  9.00 - 11.00 hod.         Registrace ve výstavní síni
14.00 - 15.00 hod.         Hodnocení výrobků odbornou porotou
15.00 - 16.00 hod.        Hodnocení výrobků veřejností

 

AMFITEÁTR Vodomil 2018 - vyhlášení vítězů
Vystoupení žáků škol a zájmových organizací
Bystřická vánočka 2018 - vyhlášení vítězů
Divadelní představení Divadla Beze Jména při ZUŠ

MĚSTSKÉ MUZEUM Řemeslné dílny
KRABICE OD BOT 2018 aneb Děti darují dětem k Vánocům
sběrné místo zajišťuje spolek Úsměváčci z.s.

U VÁNOČNÍHO
STROMU

JEŽÍŠKOVA POŠTA
Předávání přání dětí i dospělých andělovi
s pošťákem do Ježíškovy schránky

malý jarmark
občerstvení

Rozsvícení vánočního stromu 
Pěvecký sbor LABYRINT Štěpánov nad Svratkou

17.00 hodin

Masarykovo nám. Bystřice n. P. / 15.00 - 18.00 hod.

____________________________________________
____________________________________________

půdní prostory

Hrad Dolní Loučky

Hrad Čepička



Novoměstsko
Srdce Vysočiny

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

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

Turistické informační centrum
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

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

Nové Město na 
Moravě

Svratka

Výstava betlémů 
v Horáckém muzeu

Horácké muzeum v Novém Městě 
na Moravě Vás od prosince zve 
na výstavu betlémů z  Hlinska, 

která potrvá až do konce ledna. Mimo to 
jsme pro Vás znovu otevřeli expozici vě-
novanou sklu a těžbě a zpracování železa. 

Stále je tu připravena expozice o životě 
na Horácku, o výrobě textilu, školní třída 
z 1. republiky a expozice o výrobě lyží na 
Novoměstsku. Navštívit nás můžete každý 
všední den od 8 do 16 hodin a otevřeno 
máme i o víkendu. hm.nmnm.cz

Vánoční jarmark 
v Horáckém muzeu 

Vánoční jarmark v Horáckém 
muzeu se bude konat v pátek 14. 
prosince od 10:00 do 16:00 ho-

din. Přijďte nasát tu pravou předvánoční 
atmosféru, nakoupit vánoční dárky. Mů-
žete se těšit na včelařské výrobky, perníč-
ky, betlémy ve skořápce ořechu a mnoho 
dalšího. hm.nmnm.cz

… kde relaxovat?
Městské lázně v Novém Městě 
na Moravě Vás zvou k relaxaci 
a odpočinku po náročném spor-

tovním výkonu v terénu, po dlouhém dni 
v práci. Využít můžete jak bazénovou 
část, tak i tu wellness se saunou, Knei-
povou lázní, lze se objednat na masá-
že, kde nově nabízíme masáž lávovými 
kameny a másáž horkými mušlemi, zá-
žitkové koupele a určitě využijete naše 
občerstvení. lazne.nmnm.cz

Nedvědicko
Pohádka Vysočiny

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
www.obecskorotice.eud.cz

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

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

Restaurace Pod Pernštejnem
Nedvědice 76, mobil: 608 483 476
www.restaurace-pernstejn.cz

Hradní restaurant starého pána Viléma
Nedvědice, Pernštejn 9
tel.: 776 563 768

Pizzerie 16
Nedvědice 16, tel.: 777 916 016
www.pizzerie16.cz

Turistické informační centrum
592 62 Nedvědice 32,
tel.: 511 119 173,
e-mail: info@pernstejnsko.cz

Nedvědice

Turistické informační centrum v nových 
prostorách a rovnou se stříbrným pokladem

Původní turistické informační centrum bylo otevřeno v roce 2008 v pří-
zemí nedvědické radnice. Necelých 10 let měli turisté a návštěvníci mož-
nost získat potřebné informace a zakoupit suvenýry v útulném infocentru 

s ochotnou a příjemnou obsluhou. Malý až stísněný prostor však již po několika 
letech přestal vyhovovat potřebám a bylo třeba hledat vhodnější prostory. Příleži-
tost se naskytla v roce 2015, kdy městys Nedvědice získal do vlastnictví historický 
dům čp. 32, o němž se první písemná zmínka datuje rokem 1582. Budova svou po-
lohou v centru městyse, přímo přes ulici naproti radnici, byla tím nejvhodnějším 
místem pro přemístění infocentra.

Dva roky probíhající rekonstrukce budovy 
byla v roce 2018 završena dokončením 
první etapy, díky níž Nedvědice získala vel-
koryse opravenou hlavní část domu čp. 32. 
V jeho pravé polovině vznikla nová obřadní 
síň, stavebně i vybavením situovaná do 
období biedermaieru, tedy období po roce 
1850. Pro turisty a návštěvníky je však zají-
mavější informace o otevření nového turis-
tického infocentra v levé polovině budovy. 
Nedvědice a její návštěvníci mohou již od 
května využívat služeb v nesrovnatelně 
kvalitnějších podmínkách. Širší spektrum 
služeb, větší výběr suvenýrů a upomín-
kových předmětů, násobně prostornější 
interiér a také stále stejně ochotná, od-
borně vybavená a příjemná obsluha. To 
všechno u nás návštěvník najde.

Jistě nečekaným, neobvyklým a věříme 
že i zajímavým bonusem pro každého, 
kdo při návštěvě Nedvědicka zavítá i do 
turistického infocentra je nově otevřená 
stálá expozice stříbrného mincovního 
pokladu. Jedná se o  jednu z mála min-
covních expozic v celé České republice 
a je zajímavou ukázkou stříbrných plati-
del z mnoha evropských zemí z období 
2. poloviny 16. století s přesahem až do 
období konce třicetileté války. V expozici 
je umístěno všech 284 mincí, které byly 

v roce 2016 nalezeny v blízkosti osady 
Dolní Čepí nedaleko Nedvědice. Interiér 
místnosti je doplněn ukázkami různých 
variant nedvědického bílého, modrého, 
šedého a dokonce i růžového mramoru, 
prohlédnout si můžete také původní ruční 
kamenické nářadí. Expozice je vybavena 
informačními panely včetně starých fo-
tografií, dokumentujících historii těžby 
a zpracování mramoru na Nedvědicku.

  Úřad městyse Nedvědice & Mikroregion Pernštejn, Nedvědice 42, 592 62 | telefon: 511 119 173 | e-mail: mestys@nedvedice.cz, info@pernstejnsko.cz
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Novoměstské 
kufrování 
29. prosince 2018

Až sníte poslední vanilkový rohlí-
ček a budete se chtít projít nebo 
se proběhnout, tak pro Vás Cha-

loupky o.p.s., Bratrstvo Žďárských Vrchů 
a Horácké muzeum připravily další novo-
městské kufrování.
Start a cíl je v Horáckém muzeu. Připraveny 
jsou různé trasy vhodné pro začátečníky, 
rodiny s dětmi i pro zdatnější běžce. Zá-
jemci si mohou zapůjčit buzolu a změřit si 
čas.  Startovné je 40 Kč na osobu, rodinné 
130 Kč. Po doběhu na vás čeká bylinkový 
čaj a chleba se škvarky.



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, Tišnov, tel.: 515 532 506
www.tisnovskarychta.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
facebook.com/Hostinecukovaru 

Hostinec U Vlachů
Jamné 30, tel.: 549 427 001
www.hostinecuvlachu.cz

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

Tišnovsko
Brána Vysočiny

Tišnov

Každé město i obec má nějakou architektonickou zajímavost. Ani Tišnov není pozadu. 
Jste-li milovníci baroka je město tím pravým pro vaši návštěvu. Z těch nejzajímavějších 
můžeme jmenovat Panský dům, Peklo, Dům na Pernštýně, Dům u Jana, anebo Humpolku. 

Müllerům dům, který také patří do období baroka, jsme už zmiňovali v jednom z minulých čísel.

Panský dům
Nejvýznamnější dominantou dolní částí 
starého dolního rynku (dnešního náměstí 
Komenského) je starobylý dům přestavěný 
v období baroka, který po celé toto období 
patřil klášterní vrchnosti.
Dům však nepatřil klášteru odedávna. Vrch-
nost si zde zřídila zájezdní hostinec a ve 20. 
letech 18. století ho nechala barokně přesta-

vět. Dům s mansardovou střechou se dostal 
do soukromého vlastnictví v závěru 18. stole-
tí. Nicméně poté zůstal důležitým kulturním 
centrem rozvíjející se občanské společnosti, 
kde se tišnovští obyvatelé scházeli k plesům, 
zábavám a divadelním představením.

Peklo
Tajemstvím a záhadami opředený je staro-
bylý dům nazývaný Peklo. Budova je často 
spojována s řáděním loupežnické bandy, 
která svými činy děsila celé městečko i jeho 
okolí. Svůj název získal dům podle zámožné-
ho tišnovského občana Šimona Pekelníka. 
Protože byl jeden čas dokonce rychtářem, 
váženosti se těšila celá jeho rodina. Jeden 
z jeho potomků pro malou postavu nazývaný 
Pekelníček v zájezdním hostinci poskytoval 
příbytek nejrůznějším zlodějům, ze kterých 
později vznikla banda, která se pod jeho ve-
dením dopouštěla těžkých zločinů. Z domu 
prý vedla podzemní cesta do chrastin na 
úpatí hory Květnice. Takže loupežníci moh-

li chodit do pekla zcela nezpozorováni. Při 
následných výsleších vyšlo najevo nespočet 
dalších činů, za které byly všichni provinilí 
odsouzeni a popravení na šibenici stojící za 
městem na svahu kopce Klucaniny. V součas-
né době je na tomto místě postavena kaple, 
která je zakončením Cesty hrdelního práva.

Dům na Pernštýně
S domy na dnešní Jungmannově ulici se 
odjakživa pojilo právovárečné, což se pro-
jevovalo nejen na jejich ceně, ale zejména 
v oprávnění vařit a šenkovat pivo. Právo-
váreční měšťané vlastnící malé pivovary, 
sladovny, hvozdy a nezřídka také malé 
chmelnice patřili k ekonomickým oporám 
Tišnova až do 19. století, kdy právo vařit 
a čepovat pivo vlastnilo kolem 40 domů.
Jedním z nich byl starobylý dům na Pernštej-
ně zkráceně zvaný jako na Pernštýně. Jeho 

historie sahá hluboko do středověku. Podle 
tradice byl dům spojen s obchodními aktivita-
mi Pernštejnů pod jejichž patronátem se zde 
prodávaly výrobky z nedalekého pernštejn-
ského panství. V období renesance a baroka, 
kdy byl dům přestaven, se zde vystřídala řada 
majitelů, kteří dům kupovali spolu s pivova-
rem, sladovnou, hvozdem atd. V první polo-
vině 19. století sídlily v domě státní instituce, 
zejména daňový úřad, pro německy mluvící 
občany se zde hrálo divadlo a po jistou dobu 
zde fungovalo také německé kasino.

Dům U Jana
Ze souboru dochovaných barokních domů 
vyniká v Tišnově malebná fasáda domu 
u Jana umístěná mezi starobylým dolním 
rynkem, dnešním náměstím Komenského 
a Jungmannovou ulicí. Dům patřil od Před-
bělohorského období k nejlépe oceňovaným 
v městečku. V období baroka je mezi majiteli 
zmiňován například klášterní duchovní či vý-
znamná řeznická a kupecká rodina, od které 
dům v roce 1721 zakoupil bohatý měšťan 
a budoucí dlouholetý primátor města On-
dřej Růžička. Ten zahájil přestavbu starého 
domu, jejímž výsledkem byla zcela ojedině-
lá dispozice obracející se štítem s malbami 
svatého Martina a Jiřího do Dolního rynku.
Dům byl následně přestavěn ve 40. letech 18. 
století. Součástí domu je kaple s barokní so-
chou sv. Jana Nepomuckého určená původně 
pro mostek stojící před domem. Jednoduchá 
socha stojící v kapli patří k jedinečně docho-
vaným památkám období baroka v Tišnově.

Humpolka
Zájezdní hostinec U bílého lva, dnes nazý-
vaný Humpolka patří k nejvýznamnějším 

barokním budovám ve městě. Jeho historie 
však sahá až do středověku. Z majitelů vyni-
kal zejména Jan Jiří Humpolecký z Rypenska, 
podle kterého budova následně získala svůj 
současný název. Za působení abatyše Bože-
ny Sázavské byl dvůr rozšířen o nové barokní 

budovy. Pro dvůr i hostinec byly navrženy ba-
rokní fasády s jednoduchým členěním a ze-
jména typické vysoké mansardové střechy.

Tišnov však není jen baroko… Budova spoři-
telny postavená ve funkcionalistickém stylu, 
pozdně secesní vily nebo Kuthanovo sanato-
rium je nedílnou součástí města a o těch se 
dočtete zase příště.

Přijeďte se vánočně naladit do Balin
Ekocentrum Chaloupky má svá pracoviště rozeseta takřka po celé Vysočině a veřejnosti nabízí 
mnoho akcí během celého roku. Nyní, kdy se příroda ukládá k spánku a pomalu (letos tedy 
opravdu hodně pomalu) přichází paní zima, nabízejí programy sportovně poznávací i kulturní.

Za kulturou se můžeme vypravit tře-
ba na Chaloupky Baliny v malebné 
vísce v romantickém údolí říčky Ba-

linky. Tam pro nás na 9. prosince připravili 
milý koncert Vánoční ladění. Od 17. hodiny 
nám zahraje kapela Listověj – hudba z Vysoči-
ny. Zkuste si ji najít a pustit – mají své stránky 
– a dáte jim zapravdu. Píší o sobě, že Listověj 
je vichrná noc. Hudba stromů, orloj času. 
Živel, který starému dává zaniknout a nové 
rodí. Struna pokoje v nitru člověka. Pocit, že 
tu nejsem sám. Tvář přírody jako prozatímní 
tvář stvořeného… A opravdu, nekecají.
Než však usednete do velkolepého sálu 
v podkroví Chaloupek Baliny, můžete se 
naladit vánočním tvořením. Tentokrát se 
budeme učit drátkování. A drátkovat se 
budou pochopitelně nikoli staré hrnce, ale 
nejrůznější vánoční motivy. Takže až poje-
dete z koncertu, budete moci i něco svírat 

v hrsti a těšit se, že kousek toho krásna 
z Balin si dovezete i domů a tam to předáte.
A na co se ještě do Balin těšit? Na vánoč-
ně vyzdobenou zahradu, uvidíme, co nám 
počasí dovolí a jak si s námi zašprýmuje 
a drobné občerstvení jako vždycky. A co 
za to? Drobné: dospělí 70 a děti 30 korun.
Kdo jste však v Balinách ještě nebyl, ne-
musíte čekat až do Vánoc. Na Balinách to 
žije po celý rok. Pravidelně je navštěvují 
uživatelé sociální služby, kde v Klubu Le-
beda využívají mimořádnou terapeutickou 
zahradu. V zimě především zpracovávají 
úrodu a dle svých možností vytvářejí by-
linkové čaje, soli, mýdla…
Pro děti školou povinné jsou zde připra-
vovány výukové programy. Ten zimní se 
jmenuje Od svatého Martina do masopustu 
a dětem představí, jaký byl život na venkově 
v období, kdy nebyly polní práce. Lidé se 
uchýlili do domova, kde tkali, předli, drali 
peří, vyprávěli si příběhy veselé i tajemné, 
vzájemně se scházeli, hostili se i postili. 
Chytré krabičky ještě nebyly. Jan Uher

Vysavač, obchodní váhy, bankov-
ky či mince jsou realitou všedního 
dne. Jak ovšem tyto věci vypadaly za 

dob našich babiček či prababiček, se dozvědí 
návštěvníci výstavy „Velké Meziříčí v období 
první republiky“ ve velkomeziříčském muzeu.
Výstava byla zahájena v úterý 9. října slav-
nostní vernisáží. Úvodního slova se ujala 
ředitelka muzea a zároveň autorka výstavy 
Irena Tronečková, která zhruba pěti desít-
kám návštěvníků ve zkratce přiblížila vývoj 
Velkého Meziříčí v letech 1918–1935. Připo-
mněla také, že tato doba nebyla pouze érou 
rozkvětu, ale že svoje místo mezi obyvateli 
měli i ti sociálně slabší. Proto také na výstavě 
nechybí například smaltované cedulky s ná-
pisem „Žebrání zakázáno“ či flašinet, který 

obce často zakupovaly válečným invalidům, 
aby měli zajištěn alespoň nějaký druh obživy.
Návštěvníci si mohou prohlédnout před-
měty denní potřeby, jako je mycí koutek, 
potřeby pro praní a údržbu prádla či již 

zmíněný vysavač značky Elektrolux s pří-
slušenstvím v původní dřevěné krabici.
Dámy jistě ocení dobové kabelky, ruka-
vičky či šaty, které dokonale evokují éru 
známou dnes již jen z filmů pro pamět-

níky. Nechybí ovšem ani pánské doplňky 
v podobě vyměnitelných manžet ke koši-
lím, vázacích motýlků a slunečních brýlí.
Kromě trojrozměrných předmětů se ve 
výstavním sále nacházejí desítky dobo-
vých fotografií, které zachycují tematicky 
rozdělené dění ve městě, jako je napří-
klad samospráva, kultura, sport, sociální 
činnost či budovy významných institucí.
Převážná část z vystavených předmětů po-
chází ze sbírek muzea, oděvní doplňky a šaty 
jsou z půjčovny kostýmů Starý svět v Brně.
Výstava bude otevřená až do 23. listopadu, 
a to denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 
13 do 16 hodin. Dospělí zaplatí 20 korun 
a děti polovinu. V případě školních skupin 
je vstupné 20 korun na žáka. -muz-

Kde se najíst,
kde se vyspat
Passage Restaurant
Náměstí 12, Velké Meziříčí
www.passagerestaurant.cz

Restaurace Na Obecníku
Náměstí 3, Velké Meziříčí

Restaurace U Wachtlů
Novosady 73, Velké Meziříčí

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

Hotel a restaurace U Bílého koníčka
Hornoměstská 348/5, Velké Meziříčí
tel.: +420 566 523 937, 605 054 154
www.ubilehokonicka.cz

Hotel a restaurace Amerika
Na Samotě 1099, Velké Meziříčí
mob.: +420 731 410 335
www.hotel-amerika.cz

Hotel a restaurace Jelínkova vila
& Malostránský pivovar
Třebíčská 342/10, Velké Meziříčí
tel: +420 566 502 205
www.jelinkovavila.cz

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

Hotel Pod Zámkem
Radnická 6, Velké Meziříčí
tel.: +420 566 520 900
www.hotel-vm.cz

Turistická chata a restaurace  
Na Liškovce
Fajtův kopec 1741, Velké Meziříčí
tel.: +420 566 523 457, 724 425 848
www.skivm.cz

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

Turistické informační centrum
e-mail: ic@velkemezirici.cz
tel.: +420 566 781 047
www.turistikavm.cz

Velké Meziříčí

Velkomeziříčsko
Most Vysočiny

Výstava vtáhne návštěvníky do doby první republiky

Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí | telefon: 566 781 111 | e-mail: mestovm@velkemezirici.cz  
Městský úřad Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov | telefon: 549 439 711 | e-mail: urad@tisnov.cz  
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Regionální muzeum
a jeho plány na zimu

Regionální muzeum města Žďá-
ru nad Sázavou vám nabízí mož-
nost oddechu i  sebevzdělání 

na výstavách ve dvou budovách poblíž 
kostela sv. Prokopa. V původně středo-
věké tvrzi naleznete 
sezónní výstavy na 
ta nejrozmanitější 
témata. Do 18.  lis-
topadu vám výstava 
Svoboda! připomene, 
co pro vybrané Žďá-
ráky z různých spole-
čenských vrstev kon-
krétně znamenal pád 
monarchie a vznik republiky. Od 4. pro-
since do 13. ledna se seznámíte s vánoč-
ními tradicemi na Horácku v období tzv. 
první republiky a nejen jí. Od 29. ledna 
do 24. března pak na vás budou čekat 
síťkované předměty včetně slavných ta-

šek v rámci vzpomínky na Vavřína Krčila.
V trvalé expozici v Moučkově domě se se-
známíte s archeologickými nálezy ze Sta-
rého města, uvidíte středověkou dětskou 
hračku i vězeňské okovy z 19. století, dým-

ku žďárku i formu na 
cukrovinky zvané 
mejdlíčka, prvorepub-
likový obchod a měš-
ťanský salón. Zvlášť 
děti si rády potěžkají 
meč a vyzkouší rytíř-
skou přilbu, mnišský 
hábit nebo dámský 
čepec z  19. století.

Muzeum je otevřeno denně kromě pondělí 
od 9 do 17 hodin, prohlídky v Moučkově 
domě se konají každou celou hodinu krom 
poledne. Více informací naleznete na našich 
internetových stránkách. 
 www.muzeumzdar.cz

Nechte se inspirovat 
Leonardem da Vinci 
v Zámku Žďár
1. 2. – 30. 4. 2019 

Interaktivní výstava Leonar-
do, zajímavá jak pro děti tak 
pro dospělé, dává příležitost 

se hravě seznámit s Leonardovými vy-
nálezy, uměním a vědeckou prací. Co 
si užijete? Třeba digitální manipulaci 
a promítání obrazů Mony Lisy, zúčastní-
te se Poslední večeře a budete si hrát ve 
velkém modelu Leonardova slavného 
vojenského tanku.

Žďársko
Hvězda Vysočiny

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

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

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

Žďár nad 
Sázavou

  Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou | telefon: 566 688 111 | e-mail: meu@zdarns.cz
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Poznávej se!
Interaktivní výstava
pro malé i velké
19. 11. – 31. 12.; 9–17 h

Interaktivní, zábavná a vzdělávací 
výstava Poznávej se je pokračo-
váním úspěšné výstavy Hry a kla-

my zábavně – naučného science centra 
iQPARK v Liberci, které popularizuje svět 
vědy a techniky hravou formou.
V rámci výstavy si ověříte, jak fungují lid-
ské smysly – i to, jak nás někdy klamou, 
zjistíte nejrůznější údaje týkající se lidské-
ho těla, vytvoříte si 3D otisk svého těla, 
změříte si sílu stisku ruky, frekvenční 
rozsah svého sluchu, hlasitost výkřiku, 
vyzkoušíte si Braillovo písmo nebo si po-
sedíte na hřebících jako fakír. K vyzkou-
šení jsou připraveny i chůdy. Prostor zde 
mají různé hlavolamy, jazykolamy, optické 
a jiné klamy, iluze nebo hádanky.
Výstava v sobě kombinuje hru, zábavu 
i poučení, zahrnuje na pět desítek expo-
nátů, které jsou přímo určené k vyzkou-
šení, vyřešení nebo soutěžení. Základním 
principem výstavy „Poznávej se“ je její 
interaktivnost a zapojení co největšího 
množství smyslů. Návštěvníci všech vě-
kových kategorií si mohou vyzkoušet, jak 
funguje lidské tělo a smysly, ale také, jak 
nás mohou smysly klamat.
 www.zamekzdar.cz

Vysočina je rájem sportovně založených 
turistů, a to platí i pro zimní období. 
Pokud hledáte místo pro aktivní zimní 
dovolenou, v jednom z nejčistších krajů 
v republice vás čekají stovky kilomet-
rů sjezdových a běžeckých tratí. Co ale 
na Vysočině dělat, když zrovna nepřeje 
počasí, sníh přírodu Českomoravské vr-
choviny zatím nezahalil a vy přemýšlíte, 
jak si užít výlet nebo dovolenou s celou 
rodinou? Přinášíme několik tipů, stačí 
si jen vybrat.

Zoo Jihlava
V jednom jediném odpoledni procestuje-
te pět kontinentů, uvidíte přes 200 druhů 
exotických zvířat, prohlédnete si tropický 
pavilon, africkou vesnici Matongo, asijský 
parčík Hokkaido nebo jihoamerickou hacien-
du Escondido. A když budete mít štěstí, čekat 
na vás bude například sněžný levhart, med-
vědi malajští, vlci nebo žirafy. Velkou atrakcí 
je tropický pavilon s řekou a vodopádem, 
tůněmi s krokodýly, havarovaným letadlem 
i s největšími hady světa – anakondami vel-
kými. Více na www.zoojihlava.cz.

V zimě na Vysočinu za sportem i za zábavou

Vysočina Tourism, p. o.

Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava
Facebook: @regionvysocina

Instagram: @regionvysocina
www.region-vysocina.cz

Foto: Archiv Vysočina Tourism, p. o.,
Vladimír Kunc, Město Pelhřimov, Václav Kopečný

Muzeum rekordů  
a kuriozit Pelhřimov
Největší, nejmenší, nejdelší, nejtěžší, 
nejrychlejší, nejvytrvalejší… To vše jsou 
přívlastky, s nimiž se v expozici mapující 
unikátní výkony českých i světových rekord-
manů setkáte na každém kroku. Muzeum 
rekordů a kuriozit bylo otevřeno v Pelhři-
mově jako jediné zařízení svého druhu ve 
střední Evropě. V pěti zrekonstruovaných 
patrech historické věže se podařilo nashro-
máždit stovky exponátů, jinde na světě ne-
vídaných.  www.dobryden.cz

Lezecké stěny
Stále čekáte až napadne a nenavoskované 
běžky zůstávají ve sklepě? Trochu adrena-
linu do krve snadno vyplavíte například na 
lezeckých stěnách.
V Jihlavě ve staré kotelně bývalého Motor-
palu na ploše 500 m2 se nachází 40 jistících 
linií a postupně se tady staví na sto cest 
různých obtížností. V nejvyšším bodě stěna 
dosahuje 10,5 metru a největší převis je 
převislý na deseti metrech výšky o 9 metrů. 
Veškeré potřebné vybavení si můžete půjčit 
a zvolit si termín sedm dní v týdnu. Více na 
www.lezecke-centrum-jihlava.cz.Pelhřimov – město rekordů

Tropický pavilon v Zoo Jihlava Historický výletní vlak

Další lezecké stěny najdete ve sportovním 
areálu v Bystřici nad Pernštejnem, ve Spor-
tovním centru ve Velkém Meziříčí, v tělo-
cvičnách ve Žďáře nad Sázavou, Havlíčkově 
Brodě, v Třebíči i v Hamrech nad Sázavou.

Výletní motoráček křižuje 
Vysočinu i v zimě
Krajina Vysočiny, kterou projíždí vánoční 
vláček. To není pohádka ani popis obrazu, 
ale realita, kterou můžete zažít na Vysočině.
Za okny historických vagónů se budou 
střídat pole s lesy a vy si tak budete moci 
užít vánoční atmosféru trochu jinak.

Výletní vlak tažený lokomotivou vyrobenou 
v roce 1976 se prohání na trase Jemnice – 
Moravské Budějovice. V sobotu 1. prosin-
ce z Moravských Budějovic a z Jemnice, 
přesně ve 14.00, vyjedou dva páry vlaků 
v rámci Mikulášské jízdy. Chybět nebude 
Mikuláš, čert ani anděl a pro děti i dospě-
lé bude na nádržích připraveno občerst-
vení. Ve čtvrtek 27. prosince se můžete 
svézt vánočním vlakem, ve kterém budou 
znít koledy a pro cestující bude připrave-
ný čaj i svařené víno. Vánoční vlak vyjede 
z Jemnice v 10.30 a ve 14.30, z Moravských 
Budějovic ho výpravčí odmává ve 13.00 
a v 16.00. Speciální výletní jízdy organizu-
je Spolek pro veřejnou dopravu na jiho-
západní Moravě. Další informace, detaily 
k programu i přesný jízdní řád najdete na 
www.svd-jzm.cz/vyhlidkovy-vyletni-vlak/.

Blatiny

ON-LINE předprodej www.dkzdar.cz

inzerce



Co dělat v zimě

Bílá magistrála Vysočiny
Žďársko Nekonečné zasněžené pláně 

a paprsky slunce odrážející 
se od bílého sněhu… i tak může vypadat 
lyžařská projížďka na Žďársku. Celý region 
je totiž ideálním místem pro vyznavače 
běžeckého lyžování. O údržbu lyžařských 
běžeckých tratí se svědomitě stará pří-
spěvková organizace města s  názvem 
SPORTIS, která při vhodných sněhových 
podmínkách udržuje téměř 80 km tratí. 
Na místních tratích si můžete užít lyžování 

oběma technikami – klasicky i bruslením. 
V Rekreačním areálu Pilák na vás pak 
čeká nově zimní okruh, kde si můžete 
zalyžovat při umělém osvětlení i v poz-
dějších hodinách. Takzvaná „Bílá magis-
trála Vysočiny“, která propojuje Žďár nad 
Sázavou, Nové Město na Moravě a Bystřici 
nad Pernštejnem, je vyhledávaná lyžaři 
z řad místních obyvatel i lyžařských nad-
šenců z celé republiky. Aktuální stav tratí 
naleznete na www.skizdarsko.cz.

Lyžařské okruhy na Novoměstsku
Novoměstsko V  případě výborných 

sněhových podmí-
nek najdete na Novoměstsku až 100 km 
upravených lyžařských tras, členěných do 
jednotlivých okruhů – příměstský okruh 
4 km, okruh Tři Studně 7,4 km, okruh les 
Ochoza 10,9 km. 
Tratě jsou upravovány rolbou a skutrem 
pro klasické lyžování. Více informací každý 
den na lyzovani.nmnm.cz.

Vysočina Arena
Novoměstsko V areálu leží výhradně 

technický sníh, díky 
tomu se zde lyžuje téměř denně. Nutné 
dodržovat určené hodiny pro veřejnost 
a pokyny provozovatele. Nabízíme i večerní 
lyžování při umělém osvětlení.
www.vysocina-arena.cz

Sjezdovka Karasín
Bystřicko Ideální pro rodiny s dětmi, 

které začínají lyžovat. Tech-
nický sníh, umělé osvětlení, dětská školička, 
občerstvení.

Provozní doba:
PO–ČT  9:00–19:00
PÁ, SO  9:00–20:00
NE  9:00–19:00

Tel.: 732 632 766
www.karasin.cz/sjezdovka-karasin

Ski areál 
Fajtův kopec

Velkomeziříčsko Sjezdovka pro malé 
i velké, díky technic-

kému sněhu stále v provozu. Nabízíme in-
dividuální výuku lyžování a snowboardingu, 
disponujeme velkým parkovištěm, najdete 
u nás občerstvení. Nedílnou součástí je pů-
čovna a servis lyžařského vybavení.

tel.: 566 523 458
www.skivm.cz/ski-areal
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Když je sníh

Ski Harusův kopec
Novoměstsko Sjezdovka leží u Nového 

Města na Moravě a díky 
technickému sněhu se zde lyžuje od pro-
since až do konce března. Sjezdovka dis-
ponuje umělým osvětlením a sedačkovou 
lanovkou. Najdete zde Školičku lyžování pro 
děti, půjčovna lyží a občerstvení.

Provozní doba:
PO–PÁ  9:00–21:00
SO–NE  8:00–21:00

Tel.: 776 777 999
www.skiharusak.cz

Ski areál Jimramov
Novoměstsko SKI Areál Jimramov leží 

na severních svazích 
obce Nový Jimramov. Svojí rozlehlostí, čle-
nitostí a množství využití tras pro sjezd je 
naprosto ojedinělý na Vysočině. Udržován 
snowpark, 800 m dlouhá skicrossová trať 
Kanada a velmi oceňovaná je i možnost free-
stylového lyžování. Na hlavním svahu lze 
velmi dobře praktikovat carvingové lyžování.

Provozní doba:
PO–ČT  9:00–18:00
PÁ  9:00–21:00
SO  8:00–20:00
NE  8:00–18:00

Tel.: 777 177 719
www.skijimramov.cz

Rychlobruslařský ovál  
v domovině Martiny Sáblíkové

Žďársko V domovině slavné rychlob-
ruslařky Martiny Sáblíkové 

nesmí samozřejmě chybět rychlobruslař-
ský ovál. Ten najdete hned vedle zimního 
stadionu. Když je dostatek mrazivých dní, 
je na rychlobruslařském oválu připraveno 
kluziště, které hojně využívají vedle veřej-
nosti i rychlobruslařské oddíly.

Žďár nad 
Sázavou Nové Město na 

Moravě

Velké Meziříčí

Velká Bíteš

Bystřice nad Pern-
štejnem

Nedvědice

Tišnov



Co dělat v zimě

Městské lázně
Novoměstsko Moderní sportovně re-

laxační komplex měst-
ských lázní nabízí plavecký bazén (25 m), 
relaxační bazén se slanou vodou a vířivku, 
sauny, masáže, zážitkové koupele a moder-
ně vybavenou posilovnu.

Provozní doba:
PO  8:00–21:00
ÚT  6:00–21:00
ST  8:00–21:00
ČT  6:00–21:00
PÁ–NE  10:00–21:00

tel.: 566 598 850, 727 950 663
lazne.nmnm.cz

Zimní stadión Žďár nad Sázavou
Žďársko Bez ohledu na aktuální počasí 

si můžete přijít zabruslit i na 
žďárský zimní stadión. Veřejné bruslení je 
minimálně 2× týdně. Přímo v budově zim-

ního stadionu najdete i restauraci k ob-
čerstvení po sportovním výkonu. Aktuální 
rozpis bruslení pro veřejnost hledejte na 
www.sportispo.cz.

Zámek Žďár
Žďársko Zámky jsou v  zimním ob-

dobí z velké části zavřené. 
Ten žďárský můžete navštívit skoro 365 
dnů v roce. Kromě interaktivního Muzea 
nové generace na vás čekají i prohlídky 
Po stopách Santiniho. Víte, že si u nás 
můžete dát kávu nebo se zábavou for-
mou dozvědět plno zajímavosti i během 
vánočních svátků? Kromě Štědrého dne 
a Silvestra tady pro vás budeme. Více na 
www.zamekzdar.cz.

Kino Vysočina
Žďársko Žďárské Kino Vysočina patří 

mezi nejnavštěvovanější kina 
v České republice. Nedávnou rekonstruk-
cí se výrazně zvýšila úroveň pohodlí pro 
diváka, kino si ale dokázalo zachovat své-
ho ducha. Ve vestibulu najdete například 
Cafébar Biják, který vám návštěvu kina ještě 
více zpříjemní. I při nepříznivém počasí je 
tedy Kino Vysočina ideální volbou. Program 
promítání najdete na www.dkzdar.cz.

Regionální muzeum
Žďársko Regionální muzeum města 

Žďáru připravuje pro své 
návštěvníky celoročně výstavy s regionální 
tematikou. Muzeum sídlí v  historické 
budově bývalé tvrze, ale patří k  němu 
i nedaleký Moučkův dům. Tam můžete zažít 
atmosféru prvorepublikového obchodu, 
měšťanského salonu nebo si prohlídnout 
místní výrobky jako mejdlíčko a slavnou 
síťovku. Více na www.muzeumzdar.cz.

Relaxační centrum
Žďársko Ideálním místem pro odpoči-

nek a relaxaci je městské Re-
laxační centrum, které je otevřené od roku 
2012. Vedle plaveckého bazénu a wellness 
na vás čeká i tobogán, solná jeskyně, bazén 
s lezeckou stěnou a proudovým kanálem, 
masážní lehátka nebo whirlpool. Během 
uplynulých let se Relaxační centrum stalo 
neodmyslitelnou součástí aktivního odpo-
činku a relaxace ve Žďáře nad Sázavou. Je 

to ideální odpočinek po zimním sportovním 
výkonu. Více na www.bazen-zdar.cz.

Zimní stadion Bystřice nad Pernštejnem
Bystřicko Zimní stadion s  půjčovnou 

a broušením bruslí, celoročním 
provozem a kvalitním zázemím. Od podzimu 
2018 možnost připojení na Free wifi zone.

Veřejné bruslení
ST 15:30–16:45; NE 14:15–15:30
Veřejné bruslení s hokejkou
PO 16:15–17:30

Tel.: 704 539 168
www.zimakbystrice.cz

Zimní stadion  
Velké Meziříčí

Velkomeziříčsko Zimní stadion nabízí 
dle rozpisu veřejné 

bruslení. Lze jej taktéž pronajmout pro 
soukromé účely (firmy, školy, přátelská 
hokejová utkání).

Tel.: 724 048 215
tsvelmez.cz/sportoviste/zimni-stadion/
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Wellness  
Červený mlýn

Tišnovsko Ponořit se do světa wellness 
centra a nechat se unášet 

vlnou relaxu a pohody nabízí Wellness Čer-
vený mlýn. K vašemu naprostému uvolnění 
a odpočinku těla a mysli si můžete plný-
mi doušky užívat lázně, masáže, sauny, 
vířivku. Wellness nabízí až čtyři druhy saun 
a vířivou vanu. Ochladit se můžete sprchou 
nebo v ochlazovacím bazénu. Odpočinout 
si pak také můžete v místnosti s hvězd-
ným nebem, kde vám bude nabídnut 
nápoj z wellness baru. Více informací na 
www.cervenymlyntisnov.cz

Když není sníh

Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem
Bystřicko Městské muzeum Bystři-

ce nad Pernštejnem velmi 
podrobně mapuje příběh osídlení místní 
krajiny v povodí řeky Svratky. Jednotlivé 
expozice (Uran na Vysočině, Štěpánovská 
litina, Etnografie a řemesla, Přírodopisné 
sbírky, Stará škola a nově Hospoda a byt 
sládka). A pro nejen malé návštěvníky má 

muzeum přichystanou expozici Živé ryby 
Vysočiny, která se těší velké oblibě. Zaví-
tejte k nám a udělejte si radost!

Otevírací doba: 
ÚT–PÁ 8:00–11:30 a 12:30–16:00
Tel.: 566 590 365/366,
www.muzeumbystricko.cz

Areál sportu a kultury Bystřice nad Pernštejnem
Bystřicko  Areál sportu je ideálním 

místem pro aktivní způsob 
trávení volného času. Najdete zde téměř 
vše, na co si vzpomenete!
Vnitřní bazén: Jeho rozměr je 12,5×6,5m, 
hloubka od 1,1do 1,6 m a teplota vody je 
stabilně 28 °C. Bazén má bohatý rehabili-
tační program, který se skládá z protiprou-
du, dnových a stěnových masážních trysek 
a bloweru. Příjemnou atmosféru v bazénu 
dotváří podvodní osvětlení, které je s obli-
bou využíváno v podvečerních a večerních 
hodinách všemi návštěvníky.
Bar: Sportbar s mnoha aktivitami, které 
umožňují spojit sport se zábavou.
Najdete zde dvě bowlingové dráhy Brun-
swick, dvě kuželkové dráhy Volmer, 
squashový kurt a billiard. K dispozici je také 
dětský koutek.

Provozní doba haly
PO–PÁ 7:00–22:00; SO–NE 9:00–22:00

Suterén s barem: squash, bowling, kužel-
ky, billiard, stolní fotbal
PO 12:00–23:00; ÚT–NE 10:00–23:00

Tel.: 566 551 098
www.arealsportu.cz

Horácké muzeum
Novoměstsko Stálá expozice o výrobě 

lyží, textilu, o životě na 
Horácku, výstava betlémů z Hlinska, stará 
školní třída, expozice věnovaná K. Němcovi.

Provozní doba:
PO–PÁ  8:00–16:00
SO  9:00–12:00 a 13:00–16:00
NE  9:00–13:00

Tel.: 566 598 750
hm.nmnm.cz

Horácká galerie
Novoměstsko Stálé expozice děl no-

voměstských rodáků – 
Vincence Makovského, Jana Štursy, Karla 
Němce. Výstavy skla, fotografií atd.

Provozní doba:
ÚT–PÁ  9:00–17:00
SO  9:00–13:00
NE  14:00–17:00

Tel.: 566 654 211
www.horackagalerie.cz

Galerie Patriot
Tišnovsko Expozice minerálů této gale-

rie je jednou z nejhodnotněj-
ších sbírek v České a Slovenské republice, jak 
kvalitou vystavených vzorků, tak i svou kom-
plexností. Řada exponátů dosahuje či převy-
šuje svou úrovní minerály vystavené v mu-
zeích. Expozice je rozložena do dvou pater.
V prvním podlaží návštěvník může obdivo-
vat špičkové evropské minerály, estetické 
světové vzorky, ukázky zlata a dalších dra-
hých kovů, drahokamové odrůdy berylu, 
granátu, turmalínu a různé barevné variace 
křemene. Druhé podlaží je věnováno mi-

neralogii České a Slovenské republiky se 
zastoupením nejlepších vzorků z těchto 
národních lokalit.
Na návštěvu do galerie se musíte objednat, 
ale věřte nám, stojí to za to. 

www.galeriepatriot.cz
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Listopad
15.–23. 11. 2018 
VELKÉ MEZIŘÍČÍ V DOBÁCH 1. REPUBLIKY
muzeum, Velké Meziříčí
16. 11. 2018 
MANDRAGE, koncert
Jupiter club, Velké Meziříčí
17. 11. 2018 
METAL FOREVER FEST, koncert
kulturní dům, Nové Město na Moravě
17. 11. 2018 
JAROSLAV UHLÍŘ: HODINA ZPÍVÁNÍ VE 
ZVĚŘINCI
Jupiter club, Velké Meziříčí
17. 11. 2018 
MUZEUM NA DOSAH
Muzeum nové generace, Žďár nad Sázavou
18. 11. 2018 
KONCERT PRO CEMBALO A HOUSLE
evangelický kostel, Nové Město na Moravě
18. 11. 2018 
PAVEL ČADEK A ÚCELLOVÁ SKUPINA, 
koncert
Orator, Lažánky
18. 11. 2018 
VLADIMÍR MIŠÍK A ETC., koncert
Městské divadlo, Žďár nad Sázavou
19. 11. 2018 
JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ
kulturní dům, Bystřice nad Pernštejnem
19. 11. – 31. 12. 2018 
POZNÁVEJ SE!, interaktivní výstava
Zámek Žďár, Žďár nad Sázavou
20. 11. 2018 
TŘICETILETÁ VÁLKA, přednáška
Jupiter club, Velké Meziříčí
21. 11. 2018 
JABLKOŇ, koncert
kulturní dům, Nové Město na Moravě
21. 11. 2018 
HLASKONTRABAS – RIDINA AHMEDOVÁ 
A PETR TICHÝ, koncert
velký sál MěKS, Tišnov
22. 11. 2018 
KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY, 
divadlo
Jupiter club, Velké Meziříčí
23. 11. 2018 
VEČER S VÍNEM 
Müllerův dům, Tišnov
23. 11. 2018 
PAVEL DOBEŠ, koncert
Jupiter club, Velké Meziříčí
24. 11.–3. 12. 2018 
PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
výstavní síň Klubu kultury, Velká Bíteš
24. 11. 2018 
KAŠPÁRKOVO POMETLO ZAMETLO, 
loutkové divadlo
Jupiter club, Velké Meziříčí
24. 11. 2018 
SMRŤŮV UČEŇ, divadlo Ikaros
Jupiter club, Velké Meziříčí
24. 11. 2018 
PRŮVOD KRAMPUS ČERTŮ
ovál Na Bouchalkách, Žďár nad Sázavou
25. 11. 2018 
BESEDA O ŽIVOTĚ A LIDECH V TIŠNOVĚ 
ZA PRVNÍ REPUBLIKY spojená s hudbou
Podhorácké muzeum, Předklášteří
25. 11. 2018 
GAZDINA ROBA, koncert
Orator, Lažánky
27. 11. 2018 – 10. 03. 2019 
ŽIVOT V MĚŠŤANSKÉ DOMÁCNOSTI  
PO PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE
Podhorácké muzeum, Předklášteří
27. 11. 2018 
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
DPS Králova, Tišnov
27. 11. 2018 
MÍSTA, KDE USÍNAJÍ MOTÝLOVÉ, přednáška
Jupiter club, Velké Meziříčí
27. 11. 2018 
SKAMPIDA, koncert
Rebel klub Na Farských, Žďár nad Sázavou
29. 11. 2018 
TOSKÁNSKO, cestopisná beseda
Městská knihovna, Tišnov
30. 11. 2018 
PĚŠKY A STOPEM NOVÝM ZÉLANDEM, 
cestopisná beseda
jídelna ZŠ, Nedvědice 
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Změna akcí a místa vyhrazena.

30. 11. – 1. 12. 2018 
VÁNOČNÍ TRHY
sokolovna, Nedvědice

Prosinec
1. 12. 2018 
ZAHÁJENÍ ADVENTU
Vratislavovo nám., Nové Město na Moravě
1. 12. 2018 
VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ
městské muzeum, Bystřice nad Pernštejnem
1. 12. 2018 
NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU
kulturní dům, Velká Bíteš
1. 12. 2018 
POETIKA LIPO TOUR 2018, koncert
Jupiter club, Velké Meziříčí
1. 12. 2018 
ADVENTNÍ FLER TRH
Dům kultury, Žďár nad Sázavou
2. 12. 2018 
DOBROČINNÝ ADVENTNÍ JARMARK
evangelický kostel, Nové Město na Moravě
2. 12. 2018 
ADVENTNÍ TRHOVÁ SLAVNOST
náměstí Míru, Tišnov
2. 12. 2018 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
2. 12. 2018 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
u obchodního domu, Nedvědice
2. 12. 2018 
MIKULÁŠ
sokolovna, Nedvědice
2. 12. 2018 
SVĚTÝLKA NA NÁMĚSTÍ, 
zahájení adventu
náměstí, Velké Meziříčí
2. 12. 2018 
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY 2, divadlo
Jupiter club, Velké Meziříčí
4. 12. 2018 
ADVENTNÍ KONCERT
evangelický kostel, Nové Město na Moravě
4. 12. 2018 
KEŇA, přednáška
Jupiter club, Velké Meziříčí
4. 12. 2018 – 13. 1. 2019 
VÁNOČNÍ TRADICE NA HORÁCKU 
V OBDOBÍ 1. REPUBLIKY, výstava
Regionální muzeum, Žďár nad Sázavou
5. 12. 2018 
ČERTOHRÁTKY
Horácké muzeum, Horácká galerie,  
Nové Město na Moravě
5. 12. 2018 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S DŘEVĚNÝM 
DIVADLEM HONZY HRUBCE
sokolovna, Nedvědice
6. 12.–11. 12. 2018 
VČELAŘSKÁ VÝSTAVA
výstavní síň Klubu kultury, Velká Bíteš
7. 12. 2018 
VÁNOČNÍ KONCERT DECHOVÉ HUDBY 
MILOČANKA
kulturní dům, Velká Bíteš
8. 12. 2018 
FLER TRH
kulturní dům, Nové Město na Moravě
8. 12. 2018 
ADVENT NA EDENU
Centrum Eden, Bystřice nad Pernštejnem
8. 12. 2018 
HONZA HLEDÁ KAŠPÁRKA,  
loutkové divadlo
Jupiter club, Velké Meziříčí
8.–9. 12. 2018 
VÁNOČNÍ TRH
Zámek Žďár, Žďár nad Sázavou
9. 12. 2018 
JANEK LEDECKÝ, vánoční koncert
Jupiter club, Velké Meziříčí
11. 12. 2018 
JAROSLAV HUTKA, koncert
kulturní dům, Nové Město na Moravě
11. 12. 2018 
VÁNOČNÍ TRHY
náměstí, Velké Meziříčí
11.–13. 12. 2018 
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA SPOLKU ŽEN
Jupiter club, Velké Meziříčí

12. 12. 2018 
PÍSNIČKY ZE STARÝCH ČASŮ – KRÁSNÉ 
VÁNOCE
Knihovna DPS, Tišnov
12. 12. 2018 
DANIEL SKÁLA, koncert
velký sál MěKS, Tišnov
14. 12. 2018 
VÁNOČNÍ JARMARK
Horácké muzeum, Nové Město na Moravě
14. 12. 2018 
MICHAL K SNÍDANI, představení 
Michala Nesvadby
Jupiter club, Velké Meziříčí
15. 12. 2018 
PETR BENDE, vánoční turné 2018 
kulturní dům, Bystřice nad Pernštejnem
15. 12. a 16. 12. 2018 
VÁNOČNÍ KONCERT
Jupiter club, Velké Meziříčí
17. 12. 2018 
VÁNOČNÍ KONCERT S ŽALMANEM & SPOL.
velký sál MěKS, Tišnov
18. 12. 2018 
ŽIVÝ BETLÉM, divadlo
nám. Republiky, Žďár nad Sázavou
19.–23. 12. 2018 
SVĚTOVÝ POHÁR V BIATLONU
Vysočina Arena, Nové Město na Moravě
20. 12. 2018 
ZIMNÍ TRH
náměstí Republiky, Žďár nad Sázavou
20. 12. 2018 
PETR BENDE, vánoční turné 2018
kulturní dům, Velká Bíteš
20. 12. 2018 
CVRČCI, předvánoční muzikálová pohádka
sokolovna, Nedvědice
21. 12. 2018 
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Masarykovo nám., kostel sv. Vavřince, 
Bystřice nad Pernštejnem
22. 12. 2018 
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SP V BIATLONU
Vratislavovo nám., Nové Město na Moravě
22. 12. 2018 
BYSTŘICKÁ KAPELA, předvánoční koncert 
u obchodního domu, Nedvědice
22. 12. 2018 
HONZA HLEDÁ KAŠPÁRKA, loutkové divadlo
Jupiter club, Velké Meziříčí
23. 12. 2018 
BETLÉMSKÉ SVĚTLO A KOLEDY
Vratislavovo nám., Nové Město na Moravě
23. 12. 2018 
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
kostel sv. Kunhuty, Nedvědice
24. 12. 2018 
ŽIVÝ BETLÉM
Měřín
26. 12. 2018 
VÁNOČNÍ KONCERT
kostel sv. Vavřince, Bystřice nad Pernštejnem
26. 12. 2018 
ŠTĚPÁNSKÝ KONCERT TIŠNOVSKÉHO 
KOMORNÍHO ORCHESTRU
kostel sv. Václava, Tišnov

27. 12. 2018 
ŽIVÝ BETLÉM
náměstí Míru, Tišnov
31. 12. 2018 
SILVESTR NA NÁMĚSTÍ
Masarykovo nám., Bystřice nad Pernštejnem

Leden
1. 1. 2019 
NOVÝ ROK, kulturní program, 
ohňostroj
náměstí, Velké Meziříčí
11. 1. 2019 
JAPONSKO, cestopisná beseda
jídelna ZŠ, Nedvědice
12. 1. 2019 
JIŘÍK A DRAK, loutkové divadlo
Jupiter club, Velké Meziříčí
14. 1. 2019 
NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM 
STAROSTY
Jupiter club, Velké Meziříčí
17. 1. 2019 
MEZI NEBEM A ZEMÍ, divadlo
Kino Svratka, Tišnov
19. 1. 2019 
KAMELOT, koncert
kulturní dům, Nové Město na Moravě
23. 1. 2019 
ENSEMBLE DAMIAN, koncert
velký sál MěKS, Tišnov
26. 1. 2019 
OSKAR PETR, koncert
kulturní dům, Nové Město na Moravě
26. 1. 2019 
JIŘÍK A DRAK, loutkové divadlo
Jupiter club, Velké Meziříčí
29. 1. – 24. 3. 2019 
VZPOMÍNKA NA VAVŘÍNA KRČILA, 
VYNÁLEZCE SÍŤOVKY, výstava
Regionální muzeum, Žďár nad Sázavou
30. 1. 2019 
HRADIŠŤAN O SLUNOVRATU, koncert
Dům kultury, Žďár nad Sázavou

Únor
1. 2. 2019 
PACIFIC CREST TRAIL, přednáška 
Moniky Benešové
sokolovna, Nedvědice
1. 2.–30. 4. 2019 
NECHTE SE INSPIROVAT  
LEONARDEM DA VINCI, výstava
Zámek Žďár, Žďár nad Sázavou
2. 2. 2019 
YO SOY INDIGO, koncert
kulturní dům, Nové Město na Moravě
5. 2. 2019 
LUCIE BÍLÁ, koncert
Dům kultury, Žďár nad Sázavou
6. 2. 2019 
MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK, divadlo
kulturní dům, Nové Město na Moravě

6. 2. 2019 
RICHARD III., divadlo
Jupiter club, Velké Meziříčí
9. 2. 2019 
VLK, KOZA A KŮZLÁTKA,  
loutkové divadlo
Jupiter club, Velké Meziříčí
9. 2. 2019 
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA, divadlo
Jupiter club, Velké Meziříčí
12. 2. 2019 
DAVID KOLLER, koncert
Dům kultury, Žďár nad Sázavou
16. 2. 2019 
VÍRSKÝ CEPÍN
ledová stěna, Vír
20. 2. 2019 
LUDMILA KUBÍČKOVÁ DUO, koncert
velký sál MěKS, Tišnov
21. 2. 2019 
DON QUIJOTE, divadlo
Kino Svratka, Tišnov
22. 2. 2019 
ZATMĚNÍ SLUNCE NA ŠPICBERKÁCH, 
beseda
jídelna ZŠ, Nedvědice
23. 2. 2019 
VLK, KOZA A KŮZLÁTKA,  
loutkové divadlo
Jupiter club, Velké Meziříčí

Březen
2. 3. 2019 
5. ROČNÍK MEMORIÁLU ALEŠE GLOSRA, 
turistická vycházka
z Nedvědice na Dolní Rožínku a zpět, 
Nedvědice
3. 3. 2019 
DĚTSKÝ KARNEVAL
kulturní dům, Velká Bíteš
5. 3. 2019 
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Nedvědice
6. 3. 2019 
GUARNERI TRIO PRAGUE, koncert
velký sál MěKS, Tišnov
13. 3. 2019 
PARTIČKA, divadlo
kulturní dům, Bystřice nad Pernštejnem
16. 3. 2019 
FLER TRH
kulturní dům, Nové Město na Moravě
18. 3. 2019 
FRANTIŠEK NEDVĚD A TIE BREAK, 
koncert
Městské divadlo, Žďár nad Sázavou
20. 3. 2019 
JARNÍ KONCERT NA RADNICI
obřadní síň radnice, Tišnov
23. 3. 2019 
STO ZVÍŘAT A SCHODIŠTĚ, koncert
kulturní dům, Nové Město na Moravě
30. 3. 2019 
FESTIVAL VÍNA, přehlídka vín
Dům kultury, Žďár nad Sázavou

Praha

České
Budějovice

Karlovy
Vary

Hradec
Králové

Plzeň

Pardubice

Jihlava

Brno

Zlín

Olomouc Ostrava

Liberec

Ústí 
nad Labem

 Bítešsko
 Bystřicko
 Nedvědicko
 Novoměstsko
 Tišnovsko
 Velkomeziříčsko
 Žďársko


