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se nachází v samém srdci maleb-
né krajiny Žďárských vrchů, v 
krásném prostředí Českomorav-
ské vrchoviny, jako součást uby-
tovacího resortu hotel Podlesí v 
blízkosti města Sněžné u turistic-
ky a sportovně známého Nového 
Města na Moravě.

Ubytování ve vesničce
Ve vesničce stojí devět samo-

statných domečků a jeden 
dvojdomek. Do každého stave-
ní se pohodlně vejde čtyřčlenná 
rodina. Chaloupky jsou postave-
ny ve starobylém stylu, ale uvnitř 
každý najde zařízení, které odpo-
vídá požadavkům moderní doby.

V každé chaloupce je v přízemí 
předsíňka, koupelnička se spr-
chovým koutem a světnička, ve 
které jsou stylová krbová kam-
na, elektrické topení se samo-
statným ovládáním, chladnička a 
varná konvice.

V podkroví se nachází útul-
ná ložnice pro celou rodinu. K 
domečkům přiléhá malá teráska 
nebo předzahrádka laděná do 
stylu jednotlivých domků.

V pohádkové vesničce najdete 
následující chaloupky: Rumcajs 
a Cipísek, U ševce, Pařezová cha-

loupka, Nebe a Peklo, Karkulka, 
Budulínek, Mlýn, Rákosníček, 
Sněhurka a Kovář Matěj.

Kde se dobře najíte 
a co všechno zažijete?

Stravování pro hosty je připra-
veno v příjemné restauraci hote-
lového resortu Podlesí, kterého 
je Pohádková vesnička součástí. 
V okolí jsou k dispozici turistické 
trasy, i vybavení hotelu je přizpů-
sobeno rozličnému sportovnímu 
a relaxačnímu vyžití (bowling, 

bazén, hřiště, masáže atd.). Ve 
vesničce potkáte pohádkové 
bytosti, a celoročně je pro Vás při-
praven rozmanitý program, diva-
dlo a další akce. Můžete se tak na 
chvíli vrátit do dětských let.

Kontakt:
Hotel Podlesí
592 02 Svratka 15
tel:  566 664 477 / 606 562 832
www.hotelpodlesi.cz
www.pohadkova-vesnicka.cz
email: hotelpodlesi@seznam.cz
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Pohádková Vesnička Podlesíčko

Naše pozvánka míří do sute-
rénu žďárského Domu kultu-
ry, kde si v Modelovém králov-
ství přijdou na své nejen děti, 
ale i odrostlí milovníci vláčků. 
Na ploše skoro 55 m2 se totiž 
rozkládá jedno z největších 
kolejišť v republice. Atraktivní 
podívanou přibližuje jeho autor 
a modelář Radislav Wimmer.

Čím je „Modelové království 
Žďár“ výjimečné?

Návštěvníky zaujme nejen 
tím, že je jedno z největších v 
republice, ale hlavně díky své-
mu ztvárnění, neboť znázor-
ňuje skutečné stavby, stanice, a 
přírodu na Vysočině.

Dominantou je sedm met-
rů dlouhé žďárské nádraží, 
kde návštěvníci poznají veš-
keré budovy, příjezdové cesty, 
autobusové nádraží, ale i firmu 
Žďas s jejími komíny. Dále zde 
naleznou stanice Nové Měs-
to na Moravě a Nedvědici, či 
zastávku Hamry nad Sázavou. 
V krajině je zasazena památka 
Unesco na Zelené hoře, hrad 
Pernštejn, Vítochovský kostel, 
nebo významné středisko lyžo-

vání, hotel Ski. Na ploše bez-
mála 55 m2 je na 600 m kolejí 
a 180 výhybek. Celé kolejiště je 
řízeno pomocí počítače a pro-
gramu Model Jop, což je obdoba 
programu užívaného na skuteč-
né železnici.

Kolik lidí na kolejišti pra-
cuje a kolik let? Nejsou to asi 
jen modeláři...

Kolejiště jsme začali stavět 
v roce 2010. Museli jsme však 
předtím provést rekonstruk-
ci prostor. Kolejiště jsme ale v 
následujícím roku na Žďárskou 
pouť představili veřejnosti v 
rozestavěném stavu.

Na kolejišti pracovalo od za-
čátku asi dvacet lidiček. Mode-
lářů i nemodelářů, nádražáků, 
i těch, jejichž profese nemá s 
dráhou a modelařením nic spo-
lečného. Letos 17. září tomu 
byly tři roky, co je kolejiště ve 
výstavbě. V současné době dílo 
dokončuje a zdokonaluje deset 
členů.

Má Modelové království 
svůj příběh, nebo skryté zají-
mavosti vztahující se k jed-

notlivým výjevům?
Kolejiště stavíme podle před-

lohy a stejně tak i modelujeme 
různé scénky ze života, tak jak 
je každý člověk může prožít, 
nebo se s nimi setkat.

Kromě filmujících a fotogra-
fujících figurek zde jsou i trem-
pové se stanem, pionýrský 
tábor s ohněm, právě probíha-
jící párty s grilováním čuníka či 
záchranáři v akci, když pomá-
hají tonoucímu... Samostatnou 
kapitolou jsou zde ztvárněny 
do nejmenších detailů zahrád-
ky v koloniích, kde se osadníci 
vzorně starají o své pozemky.

Jak budete mít otevřeno v 
době adventu a Vánoc? Musí 
se např. školní třídy nahlásit 
předem?

Pro školy a školky máme 
vyhrazeno středeční dopoled-
ne, kdy se návštěva objednává 
předem.

V době vánočních svátků plá-
nujeme provozní dobu klasicky, 
tedy v sobotu a v neděli, a mezi 
svátky bude otevřeno 27., 28. a 
29. prosince, vždy od 10 do 17 
hodin.  -lko-

V Modelovém království vláčků
zapomenete na okolní svět

Město Žďár aktuál-
ně vyjednává s maji-
teli hotelu Bílý lev                                  
o jeho odstranění.

 Lenka Kopčáková

Ruinou hotelu Bílý lev, která je 
minimálně 16 let ostudou žďár-
ského náměstí, se nyní inten-
zivně zabývá žďárská radnice. 
Na rozdíl od předchozích snah 
by ale současné jednání s již 
šestým majitelem kdysi slavné-
ho hotelu mohlo mít příznivý 
efekt.

V roce 2012 objekt koupi-
la firma VHS Bohemia, býva-
lý Kolping ABS. Jako předchozí 
majitelé měla i ona velké plá-
ny přestavby hotelu. Na svůj 
záměr podnikatelského inku-
bátoru však nesehnala potřeb-
nou evropskou dotaci. Takže s 
objektem se stále nic neděje a 
občané Žďáru již ztrácejí trpěli-
vost. Hotel Bílý lev dokonce zví-
tězil v nedávné mediální anketě 
O nejohyzdnější budovu Vyso-
činy.

Nynější  konání radnice od-
startovala říjnová kontrola 
objektu, již provedl žďárský 
stavební úřad v rámci svého 
stavebního dozoru. Úředníci 
na místě nezjistili, že by stav-
ba hrozila zřícením a její tech-
nický stav že by bezprostředně 
ohrožoval život a zdraví kolem-
jdoucích, takže nemohou úřed-
ně nařídit její odstranění.

Pro radu města však zdoku-
mentovali nedostatečné za-
bezpečení uvolněných nebo i 
poškozených konstrukčních 
částí objektu, např. atiky, střeš-
ní konstrukce, bednění, lepen-
ky či výplně otvorů.

Stavební úřad vyzval vlastní-
ka objektu k odstranění závad, 
včetně uchycených náletových 
dřevin. A provede kontrolu spl-
nění zabezpečovacích prací.

Rada města projednávala zá-
ležitost se všemi předchozími 
souvislostmi a pověřila starost-
ku jednáním s majiteli hotelu o 
nápravě stávajícího stavu.

Nejohyzdnější budova Vysočiny 
snad půjde konečně k zemi

TAK VYPADÁ střecha kdysi slavného hotelu Bílý lev, který je už více 
než 16 let ostudou žďárského náměstí. 

 Foto: Stavební úřad Žďár n. S.

„Již z předminulého zastupitel-
stva vzešel pokyn, abychom zku-
sili vyjednávat s majiteli objek-
tu o jeho odkoupení. Zprvu nám 
bylo naznačeno, že o tomto není 
možné uvažovat. Nicméně js-

me poslali oficiální žádost měs-
ta o koupi. Před pár dny jsme 
obdrželi odpověď, že majitelé 
jsou ochotni jednat,“ oznamuje 
starostka Dagmar Zvěřinová.

Zastupitele při jejich posled-

ním zasedání vyzvala k vytvoře-
ní asi tříčlenného týmu z jejich 
řad, který by se účastnil veške-
rých schůzek.

 „Důležité je, aby z jednání 
vzešlo více nápadů a postře-
hů. V týmu spolupracovníků 
můžeme lépe zvažovat, kam 
jednání posouvat,“ říká starost-
ka s dodáním, že občané chtějí 
konečně již nápravu.

O případném výkupu objektu 
tedy nakonec rozhodne zastu-
pitelstvo.  Jednalo by se však o 
zcela ojedinělý případ, pokud 
by se město rozhodlo za pení-
ze daňových poplatníků vykou-
pit od firmy její neúspěšný pod-
nikatelský záměr. O ten se od 
revoluce snažilo již pět majitelů 
Bílého lva. Případné zbourání 
hotelu vyjde nejméně na 3 mil. 
Kč.  

V příštím roce se město Žďár 
pouští do plánované rekon-
strukce náměstí Republiky, na 
kterém ohyzdná budova ještě 
více vynikne.


