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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
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ŽIJEME
DINOSAURY
ŽIJEME
DINOSAURY

Ozvučené robotické a statické modely dinosaurů v životních velikostech 

3D Kino Dětské paleontologické hřiště ukrývající zkamenělého tvora 

Cesta do minulosti Země  Nejrůznější atrakce, houpadla a prolézačky

 DinoShop  DinoCafe  Parkování ZDARMA
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Z BABIČČINA DVOREČKU 
DO VŠECH KOUTŮ SVĚTA

SETKÁNÍ S DOMESTIKOVANÝMI ZVÍŘATY 

EVROPY, ASIE, AFRIKY A JIŽNÍ AMERIKY

WWW.ZOO-VYSKOV.CZ

ZOOPARK VYŠKOV

MÁME NOVÝ 
      FILM

Hlasujte přímo v kinosále
a sami rozhodněte 
o osudu mláděte...

DINOPARK.CZ
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Městské muzeum 
Polná

Prohlídkové trasy:

Hrad I – řemesla, kupecký krám, barokní 

lékárna, lapidárium, hladomorna

Hrad II – historie hradu a města od 13. 

do 20. století

Stará škola – tří-

da, kabinety, byt uči-

tele, černé kuchyně 

Muzeum – histo-

rie města, expozice 

historických hodin, 

výstava Muzea kutil-

ství 

Otevřeno denně kromě pondělí 9-12 a 

13-17 hodin

Akce a doprovodný program:

� 14. 8. Noční prohlídky hradu

� 19. a 26. 8. Komentované prohlídky 

výstavy Muzea kutilství

� 22. 8. Hradní slavnosti

Ukázky dravců … a další program najde-

te na www.muzeum-polna.cz

Městské muzeum Polná, p. o.

Tel. 567 212 336, 777 229 073

e-mail: muzeum@muzeum-polna.cz
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Hospodářský dvůr
Bohuslavice

• Zážitková kuchyně
• Stylové luxuní ubytování 
   nebo spaní na peci
• Svatby, konference
• Minizoo

� Kdy máme otevřeno?

Neděle–čtvrtek 11.00–22:00 hod.
Pátek–sobota 11.00–23.00 hod.

ἷ Kontakty 

Hospodářský dvůr, Bohuslavice u Telče
www.hospodarskydvur.cz
e-mail: info@hospodarskydvur.cz


