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Zatímco v zimě platí Vyso-
čina Arena za centrum čes-
kého biatlonu a běžeckého 
lyžovaní, v létě se stává cen-
trem těch největších závodů 
na horských kolech, co se u 
nás pořádají. Kromě podniků 
světového poháru nebo mis-
trovství světa v cross country, 
které se v Novém Městě na 
Moravě konalo v roce 2016, se 
odsud již tradičně na své trasy 
vydávají účastníci největšího 
seriálu horských kol pro veřej-
nost Kolo pro život. Letos se tak stane během víkendu 15. a 16. srpna, kdy se 
zde uskuteční Vysočina Arena Tour České spořitelny, sedmý podnik letošního 
sezony Kola pro život.

V Novém Městě se bude podobně jako na Orlíku při sezónním otvíráku závo-
dit v průběhu celého víkendu, program zde bude ovšem ještě o něco nabitější, 
a to především díky jedinečným možnostem zázemí ve Vysočina Areně.

Další důležitou informací je fakt, že Vysočina Arena Tour České spořitelny 
je i letos součástí mezinárodního UCI kalendáře, a i letos tedy bude možné v 
rámci UCI trasy A sbírat body do světového žebříčku. V sobotu 15.8. se kro-
mě trasy A bude také závodit na dvou dalších trasách – B a C, s délkou 54 km a 
32 km. Všechny tři tratě směřují severně od Vysočina Areny a cyklisty tak pro-
vedou nejatraktivnějšími místy Žďárských Vrchů, jako jsou Žákova hora nebo 
nejvyšší vrchol Devět skal.

Na neděli 16.8. je pak nachystán program zaměřený především pro rodiny s 
dětmi a cyklisty pohodáře. Program otevře start závodu Gravel & MTB Rall-
ye Vysočina, přímo v areálu se pak uskuteční závody pro děti všech věkových 
kategorií. Chybět nebude delší trasa pro starší žáky Junior Trophy Marathon. 
Po dětských závodech se jako již tradičně vydají na nezávodní vyjížďku celé 
rodiny v rámci Trasy D – Family jízdy. 

Výčtem závodních tratí ovšem zdaleka nekončí veškeré možnosti zábavy. Po 
celý víkend se přímo ve Vysočina Areně bude zároveň odehrávat cyklistický 
veletrh Test & Expo 2020. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, 
partnerské stánky, populární Ninja dráhu pro děti nebo širokou nabídku občer-
stvení.   j08-22D

Víkendová oslava cyklistiky 
ve Vysočina aréně se blíží

Představte si klidné místo, hotel na 
Vysočině, ve kterém se vkusně snou-
bí kouzlo zámeckého panství s luxu-
sem moderního. Už první procház-
ka po hotelovém komplexu Vám 
na tváři vykouzlí spokojený úsměv. 
Valečské panství nabízí tolik rozlič-
ných způsobů zábavy a odpočinku, 
že Vám ani celý víkend nebude sta-
čit na to, abyste si všechny pořádně 
užili. 

Příjemný den můžete strávit pro-
hlídkou zámku, procházkou v 
zámecké zahradě, osvěžit se ve well-
ness centru s bazény, vířivkami a no-
vými dětskými bazény. Pro děti jsou 
k dispozici prolézačky, skluzavky, 
houpačky a zábavná stezka. Pro 
ubytované hosty je dále k dispozici 
tenis, bowling, lukostřelba, segway, 
půjčovna kol, elektrokol a animač-
ní programy. Po příjemné procház-

ce, prohlídce zámku nebo návštěvě 
wellness centra si můžete dát něco 
dobrého v naší restauraci. 

V průběhu roku připravujeme kul-
turní a společenské akce jako jsou 
plesy, ochutnávky vín s cimbálovou 
muzikou, zámecké a dýňové slav-
nosti, svatomartinské a králičí hody 
a také speciální pobyty. Všechny 
dostupné pobytové balíčky nalezne-
te na www.hotel-valec.cz.

Umíte si představit lepší dovole-
nou v Čechách? 

Kraj Vysočina pomáhá finanční 
podporou k obnovení regionální-
ho cestovního ruchu poškozeného 
koronavirovou pandemií. Vytvořil 
portál slevy.vysocina.eu, kde nabí-
zí veřejnosti slevy na pobyt formou 
tisícikorunového poukazu. Využijte 
tedy mimořádnou nabídku slev na 
pobyt v Hotelu Zámek Valeč.

Hotel Zámek Valeč – vaše nejlepší dovolená na Vysočině

Přehled akcí Valeč 2020
22. 8.  Koncert Roman Horký
              a Kamelot
12. 9.  Pouťové pobyty, 
              hudební večer s kapelou 
              Duo Arcona
12. – 26. 9. Hudební festival 
                        Petra Dvorského
12. 9.  Proč bychom se netěšili
15. 9.  Pijácké písně
19. 9.  Za Hlasem srdce
20. 9.  Melodie z roku raz dva
24. 9.  Čochtan vypravuje
26. 9.  A nakonec…Mozart
26. – 29. 9. Svatováclavské pobyty 
3. 10.    Králičí hody
31. 10.  Dýňové slavnosti
14. 11.  Svatomartinská husa
28. 11.  Vánoční trhy
31. 12.  Silvestr v hotelu 
                 Zámek Valeč t08-valecD


