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ANOTACE
Pokud by přijeli na výměnný pobyt žáci ze Slovenska, určitě by rádi poznali
naše české zvyky, zajímavosti a pamětihodnosti. Přestože dnešní generace mladých
Čechů a Slováků už neovládají oba jazyky tak dobře, jazyková bariéra není na místě
a poznávání rozličných výrazů a pojmenování může mladé Slováky pouze obohatit a
rozvíjet jejich vztah k naší společné minulosti.
Přestože by se mohlo zdát, že třeba v Praze jsou možnosti naplánování
programu mnohem větší, stejně jako v každém jiném kraji je i u nás na Vysočině
spousta míst k zhlédnutí a i Vysočina má pár svých zajímavostí. Samotné Nové
Město na Moravě je především centrem sportů a to hlavně sportů zimních, při
návštěvě v jiném časovém období by tak možnosti zábavy přímo v místě byly ještě
větší.
Práce mě donutila se zamyslet nad tím, co mám kolem sebe. Potupně musím
přiznat, že například o tom, že mám téměř za rohem lanový park, jsem se dozvěděla
až při zpracovávání tohoto projektu.
Při sestavování programu jsem brala v úvahu skutečnost, že program má být
připraven pro studenty v mém věku. Proto jsem se snažila zkombinovat denní aktivity
tak, aby nebylo za sebou více akcí, které vyžadují soustředění, aby se aktivity
poslechové střídaly s pohybovými. Zároveň jsem se snažila do programu zařadit
stanoviště rovnoměrně podle umístění – účelem bylo představit celé okolí s ohledem
na zastoupení různých odvětví.
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UBYTOVÁNÍ
Hosté budou ubytováni v hotelu Horní Dvůr****.
Bude pro ně připravený červený, zelený a modrý
pokoj. Hotel leží na okraji Nového Města na Moravě,
jeho vzdálenost od náměstí je asi 1, 1 km, běžnou
chůzí je člověk schopen tuto délku zdolat za 10-15
minut.

HOTEL HORNÍ DVŮR
Historie původního objektu spadá až do 16.
století,

původně

sloužil

jako

statek.

Patřil

Obrázek 1: Vzdálenost hotelu od centra

k rodovému

majetku

Vratislava

z Pernštejna. Dnes po všech rekonstrukcích nabízí jedny z nejlepších možností
ubytování v širokém okolí.
V hotelu je k dispozici 8 dvoulůžkových pokojů a 2 apartmány. Pokoje jsou
vybaveny nadstandardně (LCD televize, minibar, …), celý objekt je pokryt
internetovým připojením. Každý pokoj je laděn do určité barvy, proto si každý může
vybrat podle vlastního barevného cítění.

Obrázek 3: Pokoj

Obrázek 2: Solná jeskyně

Pro návštěvníky je také připravena solná jeskyně. Jejím hlavním účinkem je
napodobovat mořské mikroklima, které posílí váš organismus. Odpočinek v této
jeskyni za poslechu relaxační hudby dokonale uvolní vaše tělo i mysl.
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STRAVOVÁNÍ
Ve stravování v průběhu pobytu bude důrazně hleděno na dodržování zásad
správné životosprávy. I vzhledem k fyzické i psychické náročnosti denních aktivit je
nutné

správné

stravování

pro

dostatek energie. Jídlo tak bude
připravováno takovým způsobem,
aby

bylo

dodrženo

energetické

rozvržení potravy.
Z časových
důvodů

a

není

technických

možné

zajistit

Večeře
20%

Svačina
10%

dopolední a odpolední svačiny. Pro
ranní

svačiny

je

možné

Svačina
10%

využít

některých prodejen či pekařství,
které se nachází cestou do školy.

Snídaně
30%

Oběd
30%

Odpoledne bude taktéž možné se
někde

stavit v průběhu

různých

Graf 1: Energetické rozvržení potravy během dne

aktivit.

SNÍDANĚ
Snídaně je v ceně ubytování, bude podávána každé ráno v hotelu Horní Dvůr.

OBĚD
Obědy jsou zařízeny ve školní jídelně. Vydávány jsou od 11.10 do 13.30 hodin.
Na oběd bude vyčleněn čas – přestávka mezi programem ve škole a odpoledními
aktivitami. Některé dny je možný výběr ze dvou variant oběda.

VEČEŘE
Večeře jsou zajištěny v hotelu Horní Dvůr. V místní restauraci bude na výběr
z několika jídel. Výjimkou bude úterní večeře, která z časových důvodů proběhne
v areálu westernového městečka.
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DOPRAVA
Všechny aktivity by nebylo
možné

realizovat

autem.

bez

Možnosti

dopravy
dopravy

autobusem a vlakem jsou v okolí
malé. Počítá se s tím, že návštěva

7l/100
km

36 Kč/1 l
benzinu

2 auta

celkem
275 km

ze Slovenska přijede jedním autem,
skupina českých studentů se svým
vyučujícím využije auto druhé.
Při výpočtech ceny benzinu je
počítáno

se

dvěma

auty

s průměrnou spotřebou 7l/100 km a
aktuální cenou benzinu 36 Kč/1l.
Smart Art 1: Doprava 1

K plánování tras byl využíván internetový portál http://www.mapy.cz.

1. DEN – PONDĚLÍ
Program 1. dne není příliš náročný, počítá se s únavou po dlouhé cestě.
Proběhne tak seznámení s Novým Městem na Moravě, které bude pokračovat i
v úterních dopoledních hodinách.

Časový harmonogram dne
12:00

Příjezd

13:30 – 14:30

Návštěva Horácké galerie

12:00 – 12:40

Ubytování v hotelu

14:30 – 16:30

Devět skal

12:40 – 13:00

Přivítání

16:30 – 18:00

Bowling

13:00 – 13:30

Oběd ve školní jídelně

18:30 – 19:00

Večeře

PŘIVÍTÁNÍ
Návštěvu přivítáme u nás na Vysočině, v Novém Městě na Moravě a na 1.
základní škole. Seznámí se se čtyřmi studenty a pedagogem, se kterými budou
poznávat naše okolí. Bližší seznámení proběhne v dalších dnech dopoledne.

Jméno žáka
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HORÁCKÁ GALERIE
Galerie v Novém Městě na Moravě sídlí v prostorách bývalého renesančního
zámku na Vratislavově náměstí. Její založení se datuje do roku 1964. Významnými
díly jsou zde zastoupeni především představitelé sochařů, jako byli například Vincenc
Obrázek 4: Náhled do expozice

Makovský, Josef Václav Myslbek, Jan Štursa, Karel Pokorný, Josef Mařatka. Obrazy
malířů, kteří zde žili nebo ke zdejšímu kraji měli bližší vztah, jako byli Oldřich
Blažíček, Alois Podloucký nebo Josef Jambor, nám přibližují krajinu Vysočiny
v dřívějších dobách.

DEVĚT SKAL
Devět skal (836 m) je nejvyšší vrchol Žďárských vrchů a druhý1 nejvyšší vrchol
celé Českomoravské vrchoviny. V roce 1976 byl vyhlášen přírodní památkou, protože
je tvořen rulou. Na vrcholku je vyhlídka opatřená zábradlím, je odtud výhled na
rozhraní Čech a Moravy.

BOWLING
U restaurace penzionu Vrchovina se nachází i
bowling. V Novém Městě na Moravě je to jediné místo
ke hraní tohoto populárního sportu. V provozu jsou
zde čtyři dráhy, samozřejmostí jsou televize, na
kterých se zobrazuje aktuální skóre jednotlivých
hráčů. K dispozici je dostatek koulí ve hmotnostech
od 4kg do 8 kg. K zapůjčení jsou i bowlingové boty různých

Klipart 1: Bowling

velikostí. Čas strávený s bowlingovou koulí zpříjemní i restaurace.
Větší je jenom vrchol Javořice, který je ve skutečnosti vyšší jen o 20 cm, díky zaokrouhlení se
ale udává jeho výška na 837 m.
1
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2. DEN – ÚTERÝ
Tento den je zaměřený na okolí Bystřice nad Pernštejnem – tedy JV od Nového
Města na Moravě. Zastoupena je prohlídka hradu, která vyžaduje větší pozornost,
zbylé aktivity jsou spíše zábavného stylu. Protože v této lokalitě je více věcí, které
stojí za zhlédnutí, je tento den nejnáročnější.
Časový harmonogram dne
6:45 – 7:05

Snídaně

15:00 – 15:15

Cesta

7:30 – 13:00

Dopoledne ve škole

15:15 – 17:00

Draxmoor

13:00 – 13:20

Oběd ve školní jídelně

17:00 – 17:10

Cesta

13:20 – 13:55

Cesta

17:15 – 21:30

Šiklův mlýn

14:00 – 15:00

Hrad Pernštejn

21:30 – 21:50

Cesta domů

DOPOLEDNE VE ŠKOLE
První dopoledne ve škole bude využito k seznámení s prostředím školy.
V průběhu dopoledne proběhne také procházka městem, při níž budou ukázány a
popsány nejvýznamnější památky města. Tato procházka bude zároveň sloužit jako
podklad ke čtvrtečnímu vyučování, kdy se budou v hodině výpočetní techniky
zpracovávat fotky pořízené právě při procházce městem.

HRAD PERNŠTEJN
Gotický

hrad

z poloviny

13.

století

bezesporu patří k nejvýznamnějším moravským
hradům. Pojmenován je podle rodu pánů
z Pernštejna, kteří ho nechali postavit. Natáčelo
se zde několik českých i zahraničních pohádek
a filmů (Princezna na hrášku, Jak se budí

Obrázek 5: Hrad Pernštejn

princezny, Pták Ohnivák, Sedmero krkavců, Johanka z Arku, Tři mušketýři, …).
Návštěvníci si prohlédnou plně zařízené interiéry, vyhlídkovou věž, seznámí se
se stručnými dějinami hradu a pověstmi, které se k němu váží.

Jméno žáka
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STRAŠIDELNÝ ZÁMEK DRAXMOOR
Strašidelný zámek v Dolní Rožínce je zábavní areál pro
malé i velké. Původní sýpka ze 17. století je proměněna ve
stylový strašidelný zámek tyčící se nad ponurým jezerem.
Zámek nabídne strašidelně-fantastickou expozici, sklepní
prostory, 3D kino. Ochutnat můžete i tajemné lektvary,

Obrázek 6: DraXmoor

muzeum legend nebo strašidelný výtah.

ŠIKLŮV MLÝN – WESTERNOVÉ MĚSTEČKO
Westernové městečko je nejstarší část areálu

Safari
vláček

Šiklův mlýn. Můžete si zde pohrát se zvířaty

Zvířata

divokého západu, vyzkoušet si rýžování zlata nebo
lukostřelbu, skákat na trampolíně, nechat si
nakreslit tetování, vyzkoušet si jízdu na

rýžová
ní
zlata

labyrint

lukostřel
ba

elektrickém býkovi nebo na čtyřkolce, projít
zrcadlový labyrint a zkusit mnoho dalších
atrakcí a adrenalinových zážitků.

Úterý je jediný den, kdy nebude z časových

elektri
cký
býk

důvodů možné realizovat večeři v hotelu, proto
návštěvníci vyzkouší nějaké stylové tradiční jídlo
divokého západu právě ve westernovém městečku.

Smart Art 2: Westernové městečko

3. DEN – STŘEDA
Středeční odpoledne je věnováno blízkému většímu městu – Žďáru nad
Sázavou. Jedná se spíš o kulturní odpoledne, sport je zde ale zastoupen návštěvou
nově otevřeného relaxačního centra.
Časový harmonogram dne
8:45 – 9:05

Snídaně

14:40 – 15:40

Památka UNESCO

9:30 – 13:00

Dopoledne ve škole

15:50 – 16:30

Modelové království

13:00 – 13:20

Oběd ve školní jídelně

16:40 – 18:40

Relaxační centrum

13:40 – 14:30

Muzeum knihy

19:00 – 19:30

Večeře

Jméno žáka
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DOPOLEDNE VE ŠKOLE
Protože odpoledne je zaměřené spíše kulturně, sportovní aktivity budou
nahrazeny v čase dopoledním. Plánované jsou turnaje ve fotbale, volejbale a ostatní
sportovní aktivity, které budou probíhat v tělocvičně (v případě špatného počasí)
nebo na hřišti.

MUZEUM KNIHY
Pobočka Národního muzea Muzeum knihy se
nachází ve žďárském zámku. Bylo otevřeno již roku
1957 a od té doby náleží rozlohou mezi největší muzea
tohoto druhu v Evropě. Stálá expozice charakterizuje
vývoj knihy, knihtisku a knižní kultury, je rozdělena do 8
Obrázek 7: Muzeum knihy

chronologicky navazujících celků.

PAMÁTKA UNESCO
Při procházce vycházkového okruhu B o
délce 2,6 km je možné projít se přírodou
s výhledem na žďárský zámek a poutní kostel
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Tato
jedna z nejvýznamnějších staveb barokního
stavitele Jana Blažeje Santiniho byla roku

Obrázek 8: Kostel sv. Jana Nepomuckého na
Zelené hoře

1994 zařazena na Seznam světových kulturních a přírodních památek UNESCO.

MODELOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Ve žďárském kulturním domě je na ploše 50m2 vystavěn zmenšený model
regionů Novoměstsko, Žďársko, Bystřicko a Nedvědicko. Celý model je protkán sítí
železnic, po které
jezdí funkční
vlakové
soupravy.

kulisy
prostře
dí

modely
vláčků

V současné
době se po 600 m

model
ové
královst
ví
Smart Art 3: Modelové království

tratí za použití 180 výhybek prohání přes 50 souprav.

Jméno žáka
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RELAXAČNÍ CENTRUM
Nově zrekonstruované relaxační centrum nabízí nejen možnost plavání
v bazénu. V hlavní plavecké hale

se

nachází plavecký bazén, dětská
brouzdaliště

s vodním

hřibem,

cvičný bazén, relaxační bazén
s lezeckou

stěnou.

Dále

je

v areálu parní aroma sauna, dvě
suché sauny, Kneippova lázeň

2

,

ochlazovací vana, masérské služby a

Smart Art 4: Relaxační centrum

odpočívárna. V případě příznivého počasí
je možné využít také venkovní bazén se skluzavkou.

4. DEN – ČTVRTEK
Ve čtvrtek jsou naplánovány aktivity nejdále od Nového Města na Moravě
(zhruba 50 km).
Časový harmonogram dne
6:45 – 7:05

Snídaně

14:20 – 15:20

Cesta

7:30 – 13:00

Dopoledne ve škole

15:20 – 16:50

ZOO

13:00 – 13:20

Oběd ve školní jídelně

17:00 – 18:00

Jihlavské podzemí

13:30 – 14:20

Olšiakovy sochy

19:00 – 19:30

Večeře

DOPOLEDNE VE ŠKOLE
1. základní škola v Novém Městě na Moravě je škola se specializací v oboru
výpočetní techniky, proto i dnešní dopoledne strávené ve škole bude zaměřené na
její výuku. Slovenská návštěva se zúčastní několika hodin a dozví se, co a jak se
žáci specializovaných tříd učí. Do výuky se samozřejmě také sami zapojí. V hodinách
využijí svoje podklady (fotografie) z úterní procházky městem a v jednom z předmětů,
kterých se zúčastní, s nimi budou pracovat.

2

Kneippova lázeň využívá střídavého působení teplé a studené vody

Jméno žáka
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SOCHY MICHALA OLŠIAKA
Michal Olšiak ze Žďáru nad Sázavou se zabývá uměním a jeho sochy
z pískovce nebo betonu zdobí široké okolí Žďáru nad Sázavou. V Hamrech nad
Sázavou se nachází rovnou 3 takové sochy – Mamut, Kůň a Hamroň.

4

4

3

Koncentrace soch M. Olšiaka v okolí
Žďáru nad Sázavou
3

3

2

1

1

1

1

1

1

Poděšín

Sázava

0
Žďár n.
Sáz.

Nové
Škrdlovice
Město n.
Mor.

Račín

Hamry n.
Sáz.

Tři Studně

ZOO
Všech pět kontinentů se dá i na Vysočině navštívit za jeden den. V jihlavské
ZOO je k vidění asi 200 druhů exotických zvířat, specializují se zde především na
kočkovité šelmy, opice (mají zde největší kolekci drápkatých opic v republice) a
plazy. V africké vesničce Matongo je k vidění deset stylových chýší, ve zdejším
temném nocturnariu sídlí i netopýři.
Obrázek 9: Zvířata ze ZOO Jihlava

Jméno žáka

9

Výměnný pobyt

I. ZŠ Nové Město na Moravě

JIHLAVSKÉ PODZEMÍ
Jihlavské podzemí je druhou největší sítí podzemních chodeb na území ČR.
Chodby jsou raženy ve skále hned v několika podlažích. Mnohými chodbami se dá
dojít až k podzemním studnám. Unikátní záhadou je zdejší svítící chodba – její stěny
jsou pokryty bělavým povlakem, který po předchozím nasvícení světélkuje. Výklenek
v jedné z chodeb je považován za bránu do jiné reality, senzibilové zde cítí proud
negativní energie. Chodbami prý také prochází postava s tenkým krkem – její
přítomnost potvrdil TV reportér i kamera s termovizí.

Smart Art 5: Podzemí v průběhu času

Vznik
(rozšíření
sklepů)

Využití pro
kanalizaci

Obydlí
chudiny po
požáru

Úkryt pro
cennosti
během bojů

Zasypání
(budování
vodovodů,
plynovodů)

Protiletecký
kryt (II. sv.
válka)

Úpravy

Zpřístupnění
veřejnosti

5. DEN – PÁTEK
V posledním dni se vrátíme opět do Nového Města na Moravě. Nakonec bude
představeno to, čím je Nové Město ve světě nejvíce známé – sport.
Časový harmonogram dne
8:45 – 9:05

Snídaně

14:30 – 15:00

Sportovní areál

9:30 – 13:00

Dopoledne ve škole

15:10 – 17:00

Lanový park Joy

13:00 – 13:20

Oběd ve školní jídelně

17:10 – 17:30

Večeře

13:20 – 14:20

Horácké muzeum

17:30 – 17:45

Rozloučení

DOPOLEDNE VE ŠKOLE
Poslední dopoledne bude ukázkou toho, jak probíhá normální vyučování.
Návštěva zažije běžný školní den. Zúčastní se hodiny českého jazyka, matematiky a
fyziky. Jednu hodinu se podívá i do hodiny přípravy pokrmů, kde si společně uvaří
palačinky.
Jméno žáka
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HORÁCKÉ MUZEUM
Muzeum sídlí v budově staré renesanční
radnice z 16. století. Expozice se zaměřují
na lidovou kulturu, sklářství, železářství a
dějiny

města.

Preferována

je

ovšem

především lyžařská tematika – Nové Město

Exponáty
dokumentují vývoj
lyžování již od 19.

na Moravě je právě díky zimním sportům
celosvětově známé. V období června budou také přístupné sklepní
prostory s mineralogickou expozicí a dvůr s atraktivním exponátem – Mlejnkem
z Víru. Jedná se o pohyblivý soubor figurek poháněný vodním kolem.

SPORTOVNÍ AREÁL
Při
návštěvě
Nového Města
na

Moravě

nikdo nemůže
vynechat
prohlídku
moderního
sportovního

Obrázek 10: Biatlonové tratě v NMnM

areálu. Díky letošnímu konání Mistrovství světa v biatlonu byl celý areál
zmodernizován a řadí se tak vedle špičkových světových sportovních středisek
tohoto druhu. Nachází se na klidném okraji města uprostřed lesa, vystavěn byl
především pro biatlon a lyžování, ale využívaný je také pro in-line bruslení či jízdu na
kole.

LANOVÝ PARK JOY
Lanový park se nachází v areálu hotelu Pegas na Třech Studních. Nabízí
horolezeckou stěnu s 5 stupni obtížnosti, zavěšené klády, skok na hrazdu, šikmou
kladinu a další podobné překážky. Jejich překonávání vám může pomoci zlepšit
kondici a koordinaci ale i sebevědomí.

Jméno žáka
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SHRNUTÍ
FINANČNÍ KALKULACE

SHRNUTÍ

Ubytování Stravování

Výlety

Doprava Rezerva Celkem

Cena 20 285 Kč
5 300 Kč
14 050 Kč 2 142 Kč 3 000 Kč 44 777 Kč
Poznámka: Doprav a = cesta ze Slov enska a na Slov ensko,
ostatní cesty jsou započítány v jednotliv ých dnech
Veškeré ceny jsou uv áděny v četně DPH.

GRAF CENY JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK
Ubytování
Rezerva

3 000 Kč

Stravování
Výlety

Doprava

2 142 Kč

Doprava
Rezerva

14 050 Kč

Výlety

Stravování

5 300 Kč

20 285 Kč

Ubytování

0 Kč

Jméno žáka
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ZÁVĚR
Během sestavování programu mě postupně napadaly další a další skutečnosti,
které bylo třeba vhodně zkombinovat, aby vše vyšlo podle plánů a hlavně aby byl
program zábavný, přínosný a nezapomenutelný pro slovenskou delegaci. Nutnost
vypracovat časový program, aby se vše stíhalo nebo zkombinovat stanoviště, která
jsou v blízké vzdálenosti – to byla základní pravidla, která jsem musela brát v úvahu.
Byla to pro mě cenná zkušenost. Teď už vím, jako dá práci něco zorganizovat
s ohledem na to, že někde mají otevřeno jen určité dny a jinde zase začínají
prohlídky jen v každou celou hodinu.
Nakonec jsem dospěla k tomu, že jsem pár stanovišť musela z programu
vyškrtnout, časově to bylo nereálné. Nebylo tak úplně nejlehčí vybrat žvdy to správné
místo, které za návštěvu stojí. Faktem ale je, že rozhodně nebylo možné obsáhnout
do jediného týdne všechna místa v okolí stojící za návštěvu. Zdejší pobyt by musel
být ještě mnohem delší.
A tak nezbývá nic jiného než doufat, že by se tady při uskutečnění tohoto
projektu zahraniční delegaci líbilo. Vidět, že můj plán proběhl i v reálu úspěšně a bez
problémů, to je přání každého člověka, který něco vymyslí.

Jméno žáka
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