Bystřicko

TIC Bystřice n. P., Masarykovo nám. 1
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 590 387/8
e-mail: info@bystricenp.cz

Nedvědicko

TIC Nedvědice
592 62 Nedvědice 32
tel.: 511 119 173
e-mail: infocentrum@nedvedice.cz

Novoměstsko

TIC Nové město n. M., Vra slavovo nám. 114,
592 31 Nové Město na Moravě,
tel.: 566 598 750
e-mail: ic@nmnm.cz

Bezva výlety

Žďársko

TIC Žďár nad Sáz., nám. Republiky 294/24
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 628 539
e-mail: c@zdarns.cz

Úvodní slovo

Přijďte se projít a načerpat energii v CHKO Žďárské vrchy
Připravili jsme pro vás p na výlet
o délce 12 km s časovou náročnos
cca 3,5 hodiny. Trasu jsme nazvali
Objev skalní městečko v Koruně Vysočiny. Kromě toho, že stezka vede
přes krásné území CHKO Žďárské
vrchy, je zajímavá i m, že se po
cestě můžete podívat na technickou
památku Šlakhamr, dovede vás na
Konec světa, potkáte se s Mamutem, musíte dávat pozor, abyste
nezakopli o Čertův kámen a kochat
se pohledy na krásná jezera. Největší zážitek je skalní útes, Rozš pená
skála, která vás překvapí.
Ale aby naše povídání šlo popořádku. Začátek trasy doporučujeme
v obci Hamry nad Sázavou, poblíž
železniční stanice, kde se nachází
rozcestník. Červená turis cká značka vás povede obcí Hamry a přes
Najdek, kde se také nachází penzion s restaurací, kde je možné zajít
na občerstvení. První zastávka, která je zajímavá zejména pro dě , je
od startu vzdálená 1,7 km. Na louce
podél Sázavy se před vámi objeví
Mamut, jedna ze soch Michala Olšiaka. Asi 200 metrů od sochy se
nachází kulturně-technická památka Šlakhamr, jenž vznikla původně
jako hamr, mechanická kovárna
a v pozdějším období byl původní
náhon využíván pro obilný mlýn. Je
potřeba počítat se vstupným, které
je symbolické.
Když budeme dále pokračovat
po žluté značce, vrá me se k Mamutovi a naše cesta začne stoupat.
Po překonání výrazného, ale krátkého stoupání se před vámi objeví
fascinující rulová skalní stěna Rozš pená skála. Pokračováním po žluté značce 1,4 km se kolem hraničního kamene dostanete k rozcestníku
Samo n, odkud se vydáte na Čertův
kámen a Peperek. Dalších 5 km tra-

9. VYDÁNÍ
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Kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené Hoře. Hrad Pernštejn.
Pasecká skála. Chudobínská borovice. Sochy Michala Olšiaka. Toto je
jen pár míst, kam můžete vyrazit na
Žďársku, Novoměstsku, Bystřicku a
Nedvědicku. Každý si tady najde to
své. Krásnou přírodu, pozoruhodné
historické památky, příběhy pozoruhodných osobnos z historie
i ze současnos nebo čerstvé lokální potraviny. Proto vznikla Koruna
Vysočiny, aby do všech koutů kraje
i republiky šířila, že neobyčejná
místa máme kousek od domova.
Místa, která ukrývají příběhy. Místa, která stojí za to navš vit. V letošním vydání turis ckých novin
tomu nebude jinak. Koruna Vysočiny je malebná a přívě vá, ochutnejte ji všemi smysly.
Oľga Königová

Chudobínská borovice, pod kterou
kdysi na housle hrával čert…
Je jí 350 let. Stará borovice pamatuje budování vesnice Chudobín,
život v ní i její zatopení Vírskou přehradou, ze které vyčnívá nad vodní
hladinou.
Je jediným stromem v České republice, který získal pres žní tul
Evropský strom roku. Tento jedinečný solitér vás doslova ohromí. Přijměte pozvání na putování po naučné stezce z Víru do Dalečína, i celou
Korunou Vysočiny…

sy se budete pohybovat v chráněné krajinné oblas Žďárské vrchy.
V průběhu putování CHKO vás prosíme o ohleduplné chování. Odměnou vám bude další socha Michala
Olšiaka - Mamlas. Od sochy budete
pokračovat 1 km po žluté značce.
U Jedlovského rybníku změníte
barvu značky na červenou, která vás
povede kolem Evropsky významné
lokality rybníku Dívka do cíle.

Toulky historií
2020 - Rok Adolfa Loose

Věděli jste, že letošní rok byl vyhlášen Rokem Adolfa Loose? Víte
vůbec kdo to byl a proč mu byl rok
2020 věnován? Tak pro ty, kteří netuší – byl to světově proslulý architekt a letos si připomínáme 150 let
od jeho narození.
I u nás v Nedvědici Loosova rodina zanechala svoji stopu. Ve vilové
zástavbě, při cestě k hradu Pernštejnu, stojí Loosova vila, čp. 104. Je to
malebná přízemní stavba s červeným
keramickým obkladem, s výrazným
orámováním oken a plas ckým vy-

značením zdiva. Tuto vilu nechala
postavit v roce 1900 matka Adolfa
Loose, která zde provozovala po
manželově smr (Adolfu Loosovi
st.) největší nedvědický mramorový
lom. (Ukázky různých variant bílého, modrého, šedého a růžového
mramoru, který se zde kdysi těžil, si
můžete prohlédnout u nás v expozici
v Turis ckém informačním centru).
O pestrém životě proslulého architekta Adolfa Loose se více dozvíte na webu Koruny Vysočiny:
www.korunavysociny.cz

Korálky
komorné Elišky
Objevte poklady, jaké jste ještě neviděli. Ty opravdové, jako je
třeba nedvědický džbán se stříbrnými mincemi, i ty z pohádky.
Podle jedné z legend kdysi sloužila na hradě Pernštejně mladá a
hezká komorná Eliška. Neustále
se parádila, zhlížela se v zrcadle
a zanedbávala své povinnos .

Nic jí nebylo svaté. Kvůli její věčné marnivos to s ní nedopadlo
dobře. Elišku proklel starý mnich.
A tak od té doby straší na hradě
jako bílá paní. Možná jí můžete
pomoci a sobě vysloužit odměnu... Zkuste sesbírat její ztracené
korálky.

Hravý pěší výlet pro dospělé s dětmi/hledačka
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Pernštejn? Co se vám vybaví?
Když se řekne Pernštejn, může se
člověku vybavit tolik věcí! Pernštejn,
to je hrad. Pernštejn, to jsou pohádky, a kolik jich na tomto hradě bylo ﬁlmováno! Pernštejn, to je krásná příroda kolem, jsou to vyhlídky, zahrady.
Tentokrát jsme pro vás připravili
naučnou stezku, kterou můžete kromě návštěvy hradu samotného absolvovat. My vybrali tu nejkratší, ale
v informačním centrum vám určitě
poradí kudy na ty náročnější.

Park miniatur
V Bystřici nad Pernštejnem 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. stole . Kromě hradu Čepička u Tišnova můžete spatřit klášter Porta Coeli, hrady Pernštejn, Zubštejn, Dalečín, Aueršperk,
Pyšolec, Skály, ...
Hned v sousedství je Pohádková alej s řadou dřevěných pohádkových postav a betonová socha Zubra od Michala Olšiaka.
2

www.korunavysociny.cz

Des nační společnost Koruna Vysočiny, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem | telefon: 776 308 072 | e-mail: kancelar@korunavysociny.cz

Kam za zážitky
5 důvodů, proč vyrazit na zámek ve Žďáru nad Sázavou
Hledáte místo, kde můžete obdivovat krásy historie a do přírody je to co
by kamenem dohodil? Chcete podniknout výlet na jeden nebo více dní,
který si užije úplně celá rodina? Pak zamiřte do žďárského zámku.
1. Jedinečná atmosféra
Žďárský zámek je místem, ze
kterého na každém kroku dýchá
genius loci, na první pohled zde
ucí te pohodu, tvořivost a vůni
starých příběhů.
2. Živá historie
„Naše minulost je pramenem naší
budoucnos ” – mo o rodiny Kinských proměnilo areál do místa
plného života a inspirace.
3. Živá příroda
Vyrazte pěšky nebo na kole poznávat krajinu Žďárských vrchů. Naučné stezky, regionální i mezinárodní
trasy najdete hned za humny.

4. Kulturní program pro všechny
generace
Každý měsíc se tu něco děje –
Letní dětské prohlídky, Kouzelné
zahrady – procházka zahradou
rodiny Kinských (8. – 15. 8.), fes val KoresponDance (14. – 16. 8.),
Den venkova (26. 9.), koncerty,
večerní prohlídky, výstavy nebo
vánoční trhy.
5. Otevřeno po celý rok
Žďárský zámek je zámkem, kde se
nezamyká.
Více informací najdete na:
www.zamekzdar.cz

Letní dovolená na Šiklově mlýně
Šiklův mlýn, nacházející se v samém srdci
malebné VYSOČINY, je
ideálním místem pro vaši
rodinnou
dovolenou.
Krásná příroda v okolí
řeky Bobrůvky, relaxace
v přírodním koupališ ,
vyjížďky na koních, minizoo, celodenní program
ve westernovém městečku - to vše a mnohem více
Vás v Šiklově mlýně čeká.
Kontakt:
tel.: 602 750 130
e-mail: info@sikland.cz
www.sikland.cz

Centrum Eden – Ráj zábavy a poznání na Vysočině
Chcete si vyzkoušet různá řemesla ve starobylých chaloupkách? Nakouknout do panského bydlení?
Nebo se dozvědět, jak se správně
starat o naši planetu? To vše, a ještě mnohem více, vás čeká v Centru
Eden!
Zrekonstruovaný statek Mitrovských v Bystřici nad Pernštejnem
nabízí celodenní vyži pro návštěvníky všech věkových kategorií. Nádvoří – panský dvůr, láká mnoha
expozicemi, zelenou lékárnou,
nebo pivovarem. Jak si asi žilo panstvo v 19. stole může návštěvník
vidět v bytu správce v budově zámečku. Naopak život poddaných
Vám představíme v Horácké vesnici. Repliky dobových staveb nabízí
chalupu babky kořenářky, tkalce,

hrnčíře nebo včelaře, nechybí ani
statek a mlýn, kde se pečou buchty. Z minulos do budoucnos
návštěvníka přenese Ekopavilon
- futuris cká stavba věnovaná čtyřem živlům. Každé patro nabízí py
a rady, jak šetřit životní prostředí.
Pár kroků od Edenu se pak návštěvníci mohou svézt na koni v Jízdárně Eden, nebo koupit regionální
produkty Farmy Eden.
V Centru Eden se na vás těšíme
v červenci a srpnu každý den vždy
od 9.30 do 18.00 hodin, v květnu
a červnu máme otevřeno o víkendech a státních svátcích, v září nás
můžete navš vit o víkendech.
Mimo otevírací dobu a tema cké
akce je otevřeno pro předem objednané školy a organizované skupiny.

Kontakt:
tel.: 731 152 540
e-mail: provoz@centrumeden.cz
www.centrumeden.cz
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Muzea a galerie
Depozit Veterán Tatra

V budově bývalého lihovaru, na
druhé straně říčky Bystřice, se nachází ráj malého i velkého motoristy. Je zde vystaveno několik desítek
veteránů a nákladních aut včetně
vojenské techniky, dále vozidla rychlých služeb, motocykly, jízdní kola,

šlapací au čka, modely au ček a
malá služebna Veřejné bezpečnos .
To vše v perfektním stavu a v péči
pana Fran ška Proseckého.
Kontakt:
tel.: 603 506 442, 777 206 442
www.malirstvi.jihlavsko.com

Městské muzeum ve Svratce
vás zve na cestu časem
Pojďte se projít městečkem
30. let. Můžete nahlédnout do
světnice kovodělníka i kůlny se
zemědělským nářadím. Hned
v sousedství, v zapadlé uličce je
hrnčířská dílna, vedle pak klempířství Antonína Šillera. Na malém náměs stojí spořitelna a ševcovská
dílna Fran ška Nováka a na vše zde
dohlíží četník Bedřich. Na druhé
straně můžete navš vit koloniální obchod a traﬁku Anny Činklové
s nepřeberným množstvím dobového zboží. Náměs čko uzavírá

Ehrenbergerovo kolářství, od nějž
projdete bránou kolem vývěsky
místního biografu a stanete před
školou a dílnou Josefa Hájka, ve
které je kožešnictví, krejčovství a
kloboučnictví. Cestu uzavírá pohled
na svrateckou ulici v roce 1934.
Můžete také poskočit v čase,
tentokrát do doby 70. – 80. let 20.
stole . V našem obchodě Jednota
si připomenete, co bylo i nebylo
k dostání.
Kontakt:
tel.: 777 224 205

Přijďte zavzpomínat do
bystřického muzea
V městském muzeu Bystřice
nad Pernštejnem je otevřena
nová expozice, která je zaměřena
na bystřické spolky. Návštěvníci
v ní naleznou důležité informace
týkající se bystřických spolků, ale
především loutkové divadlo, které je složeno z původní scény a
dobových loutek. Dále si můžete
prohlédnout dobové fotograﬁe
z divadelních představení, plakáty, pozvánky a knihy. Věříme, že
se nová expozice našeho muzea
bude líbit.
Kontakt:
tel.: 566 590 365
e-mail: muzeum.bystricko@ scali.cz
www.muzeumbystricko.cz

Regionální muzeum

města Žďáru nad Sázavou
Pod žďárským náměs m najdete dvě budovy, které byste
při své návštěvě neměli minout.
Jednou je Moučkův dům a druhou historická Tvrz. Obě v sobě
skrývají mnoho zajímavého. Zamco v budově Tvrze narazíte
hlavně na výstavy s regionální
tema kou, v Moučkově domě
najdete stálou expozici z historie
města. Její součás je prvorepublikový obchod nebo měšťanský salón. Seznámíte se zde zblíz-

ka s legendární taškou síťovkou
nebo cukrovinou mejdlíčkem.
A pokud by vám to stále nebylo
dost, z ochozu kostela sv. Prokopa
můžete vidět město a jeho okolí
včetně památky UNESCO na obzoru. Věž kostela můžete navš vit
v rámci městských akcí, nebo na
skupinových prohlídkách, které
lze dopředu domluvit.
Kontakt:
tel.: 566 688 116
www.muzeumzdar.cz

Pozvánka do galerie, muzea
nebo Domu přírody
Počasí se vždycky nevyvede podle představ a když na Novoměstsku zrovna nepřeje, máte několik možnos , kam za zážitkem
"pod střechou":
V bývalém zámku na vás čeká Horácká galerie. K vidění jsou díla
místních rodáků - malířů a sochařů, těšit se můžete i na ukázky
současného umění. Pro dě je nachystán pracovní sešit o sochaři
Janu Štursovi. Horácké muzeum zve na celkem tři návštěvnické
okruhy - expozici etnograﬁe spojenou s historií lyžování, sklářství
a železárenství na Novoměstsku, dále Strašidelné podzemí a Vírský mlejnek. Nedaleko Nového Města, v obci Krátká, lze navš vit
nově otevřený Dům přírody pod taktovkou sdružení Chaloupky.
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Co se děje v kostele sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře?
Letos vstupuje kostel do závěrečné etapy rozsáhlé obnovy.
Na prohlídkách se nesnažíme o
suché odříkání stavebních dějin,
ale o poutavé vyprávění příběhu
stavby i osudu samotného světce,
kterému byl kostel vystavěn.
Máte jedinečnou příležitost
zažít stejnou atmosféru, jako
sami stavitelé před 300 lety a
také naposled vidět kostel tak,
jak ho známe posledních 100 let.
Po rekonstrukci bude mít opět
podobu, jakou navrhl architekt
San ni. Již jsou obnovena okna

a fasáda. Poté přijde na řadu
poutní louka okolo kostela. Na
podzim vypuklo i restaurování
oltářů. Sondy ukázaly, že pozdější úpravy zasáhly do barevného
vzhledu. My je známe laděné do
tmavé brokátově červené barvy,
původně měly světle modrou
barvu imitující mramor. Návštěvníci mají i poslední příležitost
vidět současnou podlahu. Na ní
se nejvíc odrazí změna vzhledu
interiéru.
Více informací najdete na:
www.zelena-hora.cz

Regionální produkty
Pozvánka pro milovníky
zlatého moku do minipivovaru
v Balónovém hotelu Radešín
To, že je Koruna Vysočiny krásná
a malebná, zjis te záhy, co k nám
přijedete. Ovšem žádná túra, cyklovýlet nebo vyjížďka autem se neobejde bez občerstvení. Tak proč se
nezastavit právě u nás? Historie našeho pivovaru sahá až do 16. stole, kdy do Radešína přichází Samuel
Radešínský z Radešovic a v roce
1597 nechal přestavět renesanční
tvrz (dnešní Balónový zámek) a dal
podnět ke vzniku Radešínskému pi-

vovaru. A jak jinak než Samuel, by
se mělo jmenovat naše první pivo
– světlá výčepní jedenáctka. Přijďte
ho za námi ochutnat, podívat se,
jak se vaří pivo a třeba si i pochutnat na našich specialitách v restauraci. Ze své dovolené si pak můžete
jako vzpomínku odvézt láhev dvě či
více lahodného moku.
Kontakt:
tel.: 733 747 001
www.balonovyhotel.cz

Wellnes a relax
Překazil vám nouzový stav
dovolenou?
Bojíte se, že vám bude chybět
slaná voda, slunce, relaxace, zmrzlina nebo ledová káva? V regionu
Koruna Vysočiny vám všechny tyto
drobnos můžeme splnit. A i mnohem víc! To všechno to ž nabízí
Městské lázně v Novém Městě na
Moravě. Přijďte si vychutnat míchaný nápoj, který vám podáme na
slunečné terase. Pro potřebu nejen

duševní relaxace tu máme zase
naše holky se speciální ajurvédskou
masáží. K dispozici jsou vám bazény
se slanou vodou, sauny i venkovní
„opalovačka“. A pokud si neumíte
představit dovolenou bez středomořského slunečného záření, i zde
máme pro vás řešení. Jednoduše
zajděte k nám do solárka.
Více na: www.lazne.nmnm.cz

Líšenský Dvůr

Resort s mimořádnou mírou pracovního i společenského
soukromí, nerušené relaxace a roman cká snění.
Kongresový a wellness hotel Líšenský Dvůr naleznete na jižním
úbočí Buchtova kopce uprostřed
Žďárských vrchů. Rodiny s dětmi,
páry nebo senioři využívají zvýhodněné balíčky pobytů. Na dě jsme
připraveni vybavením pokojů i dětskými koutky, vnitřní hernou i venkovním hřištěm. Rybník u hotelu je
k dispozici pro sportovní rybaření
nebo v zimě k bruslení. Pro večerní
nebo odpolední zábavu je k dispozici ohniště na opékání. A malí dobro-

druzi, kteří chtějí přespat v přírodě,
mohou využít i cha čky. Ať máte za
sebou cyklis ku v okolních opcích,
pěší výšlap, v zimě běžkařskou trasu či sjezdování, nebo pouze přijedete unaveni po pracovním týdnu,
wellness centrum s třemi saunami,
vířivkou a relaxačními prostorami
oceníte vždy.
Kontakt:
tel.: 702 047 070
e-mail: hotel@lisensky-dvur.cz
www.lisensky-dvur.cz
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Zajímavosti
Vyzkoušej si sklářské řemeslo!
Kde jinde než na Vysočině
Pod vedením prof. Jaroslava Svobody vznikají už od roku 1990 v
Karlově autorská díla, která se pyšní
řadou ocenění z domova i ze světa.
Výroba ručně tvarovaného hutního
skla navazuje na tradici škrdlovické
hu , kde prof. Svoboda působil řadu
let jako její vedoucí. Zájemci si mohou prohlédnout sklárnu a sledovat
skláře při tvorbě každý pracovní den
od 9 do 13 hodin. Ve sklárně bývají
pravidelně pořádány workshopy s

možnos malování skla i setkání mistrů sklářů. Vítány jsou zde i exkurze
pro školy s možnos programu.
V areálu sklárny je nově otevřená
veliká prodejní galerie skla, kde si
kromě nákupu skla můžou zájemci
prohlédnout expozici autorských
skleněných plas k prof. Jaroslava
Svobody.
Kontakt:
tel.: 602 103 601, 566 659 152
www.ags-svoboda.cz

Úniková hra
v lesní chatě
Celosvětový fenomén únikových místnos nově i na
Vysočině. Úniková hra se točí
okolo hledání ztracené dívky.
To vás zavede do staré chaty,
obklopené loukami a lesy. Pátrejte v lesní chatě i okolo ní a
vyřešte všechny hádanky, než
bude pozdě! Hra je určena
pro 2-6 hráčů.
Více informací a rezervace:
www.unikovachata.cz
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Je libo skrytý příběh
anebo hledačku pokladů?
Přijeďte do Nového Města na Moravě - tzv. Ques ng Vás zavede až k vytouženému pokladu a ve Skrytém příběhu rozluš te společně s umělcem
Váchalem tajnou šifru. Obě hledačky seznamují se sgraﬁty Karla Němce.
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KONTAKTNÍ MÍSTA:

Tradiční žďárské akce v novém
První novinkou jsou Slavnos
jeřabin s více než dvace letou
tradicí. Jedná se o fes val výtvarné, hudební i drama cké tvorby
z oblas Horácka. Slavnos jeřabin
nejsou jen oslavami pro nás, lid Horácka, ale chceme při nich ukázat
všem ostatním naše tradice a zvyky. Na konci srpna se tedy ve Žďáře
budete moct vydat na týdenní cestu za poznáním kraje jeřabin letos
zaměřenou na sklářství – řemeslo,
které má na Horácku dlouhole-

tou tradici. Slavnos jsou spojené
i s dalším ročníkem Sochařského
sympozia.
Dále nás po celý adventní čas ve
Žďáře nad Sázavou čekají tema cké kulturní akce zakončené novoročním ohňostrojem. Nově plánujeme i adventní trh v centru města
a každodenní vánoční atmosféru
s občerstvením přímo na náměs
Republiky. Přehled všech Žďárských akcí najdete na webu www.
zdarns.cz v Kalendáři akcí.

SLAVNOSTI PERNŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ
4.7. - 5.7. 2020ȱ
ȱ
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5.7. NEDĎLE
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VSTUPNÉ: odpolední
veĀerní

50,- KĀ
100,- KĀ

celodenní 150,- KĀ
Dďti do 15 let a senioĢi nad 70 let ZDARMA
www.nedvedice.cz
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Letní aktivity
Jak přežít letní vedra? Jedině u vody
Areál koupaliště v Bystřici nad
Pernštejnem je situován v krásném
prostředí na okraji města. Travnatá
plocha, volejbal, dětské hřiště, občerstvení. Užijete si všechny tři typy
koupání. Pro nejmenší návštěvníky

máme brouzdaliště, pro dě začínající plavce střední bazén a plavci si
mohou užít vodu v plaveckém bazénu. Dovolená v Česku, to le !
Více informací na:
www.arealsportu.cz

Adrex Base Camp - test centrum

a půjčovna sportovního vybavení ve Víru
Obec Vír nabízí unikátní sportovní zážitky po celý rok. V zimě se mění skalní
věže pod přehradou v jedinečnou ledovou stěnu, celoročně slouží návštěvníkům několik zajištěných via ferrat, okolní terén je rájem pro horská kola
a díky přehradě se může obec pochlubit i vlastním vodáckým kanálem. Jen
malý výčet ak vit, které zdejší region nabízí a na které vás kompletně vybavíme v "bejzu". Další služby zahrnují infocentrum, občerstvení, servis kol a outdoor shu le pro kola a lodě.
Kontakt:
tel.: 566 566 566, e-mail: abc@adrex.cz, www.adrex.cz

Zimní stadion

v Bystřici nad Pernštejnem
Zimní stadion v Bystřici je
jako jeden z mála v Česku otevřen celoročně. Turisté mohou
využít k bruslení časy k tomu
určené a nebo si ledovou plochu rezervovat přímo pro sebe.
K dispozici je i půjčovna bruslí.
Využijte možnost v letním parnu
se ochladit a zabruslit si. V těsné

blízkos stadionu je nové dětské
hřiště s atrakcemi pro dě a park
miniatur s modely hradů, které
se nacházejí podél toku řeky Bystřice.
Kontakt:
tel.: 724 067 141
e-mail: zimakbystrice@gmail.com
www.zimakbystrice.cz

Putování

za sochami Michala Olšiaka
po Koruně Vysočiny
Pro naše nejmenší návštěvníky jsme připravili zajímavé
putování po sochách Michala Olšiaka. Prostřednictvím naší
zábavné hry vám představíme 22 soch. Turis ka po přírodě
se pro dě stává zábavnější a po získání razítek do cestovatelského průkazu dostanete malou pozornost. Více informací získáte na informačních centrech, na webu Koruny
Vysočiny nebo přímo ve vašem penzionu nebo hotelu.

Chcete v létě k vodě?

Přijeďte za námi na Pilák!
Koruna Vysočiny je typická svou
ojedinělou přírodou i velkým počtem vodních ploch. Jednou z nich
je Pilská nádrž na okraji Žďáru nad
Sázavou. Rekreační areál nabízí kromě kempu, stravování a občerstvení, také půjčovnu sportovního vyba-

vení jako jsou kola, koloběžky, inline
brusle, lodě, šlapadla nebo oblíbené
paddleboardy. A pokud počasí zrovna nepřeje, můžete zavítat do Relaxačního centra.
Více informací na:
www.spor spo.cz
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Služby pro turisty
Nové Žďárské informační
centrum

Žďár nad Sázavou v letošní sezóně otevřel vylepšené turis cké
informační centrum i s několika
specialitami.
Nové TIC najdete ve stejných prostorách jako doposud, tedy v budově
Staré radnice přímo na náměs Republiky. Vedle standardních informačních služeb bude TIC nabízet i
regionální produkty jako jsou místní
potraviny nebo pivo z pivovaru.
Pivo, síťovky i Igráčci
Nebude chybět ani slavná taška síťovka, kterou vymyslel žďárský rodák
Vavřín Krčil. Další specialitou, kterou
v novém TIC najdete, je neméně
známá hračka Igráček. Oblíbené plastové postavičky se navrhují i vyrábí
přímo na Žďársku v Novém Veselí.
A tak budete mít v TIC jedinečnou
možnost prohlédnout si igráčkové ﬁgury spojené s historií města.
A kdo to bude? To přijďte zjis t osobně. Rodiče budou moct svým dětem

také koupit bílého nenamalovaného
Igráčka, kterého si dě namalují podle vlastních představ.
Kontakt:
telefon: 566 628 539
e-mail: c@zdarns.cz
www.zdarns.cz

Čtyřhvězdičkový
ov hotel

v Bystřici nad Pernštejnem

Kiosek Kadov

Restaurace pod širým nebem
Gastronomický projekt ve stylu
street food, kulinářského umění následující nejmodernější trendy v přípravě pokrmů přímo před hostem.
Důraz je kladen na sezónní a lokální suroviny současně s ﬁlozoﬁí udržitelného rozvoje a ochrany
životního prostředí.
Každý týden nová nabídka jídel,

doplněná o venkovní grilování. To
vše v blízkos lesů uprostřed Chráněné krajinné oblas Žďárské vrchy.
Venkovní restauraci najdete U staré školy, Kadov 51. Přes zimu je náš
kiosek otevřen i na sjezdovce Harusák v Novém Městě na Moravě.
Kontakt:
tel.: 776 719 176

Akce Koruny Vysočiny
Bystřice nad Pernštejnem
8. 8.

XV. memoriál Fran ška Proseckého - sraz veteránů

9. 8.

Oslavy 440 let od povýšení Bystřice n. P. na město

8. - 14. 8.

Star ilmfest + kinematograf bratří Čadíků

22. 8.

Dožínky - Centrum Eden

18. 19. 9.

10. Rockový majáles Zubří země – ovál za Lužánkami

26. 27. 9.

Slavnos brambor – Eden centrum

24. 10.

Slavnos Edenu Eden centrum

Nedvědice
4. - 5. 7.

Slavnos Pernštejnského panství - Nedvědice

19. - 28. 9.

Výstava - Podzim na Pernštejně - hrad Pernštejn

Nové Město na Moravě

ALA hotel, jediný čtyřhvězdičkový hotel v Bystřici nad Pernštejnem, který nabízí celoroční pobyty pro náročnější klientelu, která
ocení moderní styl architektury,
kvalitu a profesionalitu poskytovaných služeb a nadstandardní lůžka.
V ceně ubytování je i kvalitní káva,
odvoz taxíkem do vlastní restaurace, parkování, wiﬁ, lyžárna, kolárna
a další standardy čtyřhvězdičkového hotelu. Hotel Ala poskytuje
také bohatou nabídku realizace
konferencí, seminářů, rautů či ﬁremních akcí v nedaleké restauraci
Harenda.
Hotel má v současnos k dispozici 15 dvoulůžkových pokojů.
Řadu z nich lze rozšířit o přistýlku

případně dětskou postýlku. Dva
z pokojů jsou nadstandardně vybavené apartmány s možnos
ubytování více hostů. Pro větší
anonymitu je do jednoho z těchto
apartmánů možný vstup přímo
z nově vybudovaného výtahu. Oba
apartmány a dalších 7 pokojů jsou
vybaveny klima zací.
Našim hostům se snažíme splnit
jejich individuální přání a požadavky k jejich maximální spokojenos .
Přejeme si, aby se u nás všichni cíli příjemně a komfortně a pobyt
u nás si užili.
Kontakt:
tel.: 777 980 340
e-mail: info@alahotel.cz
www.alahotel.cz

29. 8.

Slavnos medu - Vra slavovo nám.

12. - 13. 9.

Dny evropského dědictví a Oslavy výročí ukončení
II. světové války - Vra slavovo nám.

29. 9. - 4. 10.

Světový pohár horských kol - Vysočina Arena

16. - 17. 10.

Slavnos medu a vína - Kulturní dům NMNM

Svratka
8. - 12. 8.

Retroden Svratka

Žďár nad Sázavou
24. - 25. 7.

Fes val Pod Zelenou horou - I. nádvoří Zámku Žďár n. S.

14. - 16. 8.

Fes val KoresponDance - Zámek Žďár n. S.

22. 8.

Dračí lodě Vysočina - Pilská nádrž

27. 8. - 20. 9.

Slavnos jeřabin - kulturní prostory města

18. - 20. 9.

Žďárská pouť - ovál zimního stadionu

26. 9.

Den venkova - Zámek Žďár n. S.
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