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! Hrady

! Zámky
! Památky UNESCO

! Další turistické cíle

Kraj Vysočina

Přibyslav

Památky UNESCO

1 Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou

2 Historické centrum a Státní zámek Telč
3 Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť v Třebíči

Zámky

4 Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou
5 Státní zámek Náměšť nad Oslavou
6 Zámek Třebíč a Muzeum Vysočiny Třebíč
7 Zámek Žďár nad Sázavou a Muzeum nové generace
8 Zámek Světlá nad Sázavou
9 Zámek a Městské muzeum Kamenice nad Lipou
10 Muzeum na zámku ve Velkém Meziříčí
11 Zámecký areál Žirovnice
12 Zámek Budišov
13 Zámek a Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově
14 Zámek Červená Řečice
15 Zámek Police a Vojenské letecké muzeum RAF
16 Zámek a Hasičské muzeum Přibyslav
17 Zámek Dukovany
18 Městské muzeum na zámku v Chotěboři
19 Zámek a Muzeum řemesel Moravské Budějovice
20 Zámek Jemnice
21 Horácká galerie na zámku v Novém Městě na Moravě
22 Muzeum Vysočiny Pelhřimov - zámek pánů z Říčan
23 Muzeum autíček na zámku v Přísece

Hrady

24 Státní hrad Lipnice
25 Hrad Roštejn
26 Hrad Kámen
27 Hrad a muzeum Ledeč nad Sázavou
28 Městské muzeum v areálu hradu a zámku v Polné

Další turistické cíle

29 Zřícenina hradu Orlík nad Humpolcem
30 Zřícenina hradu Rokštejn
31 ZOO Jihlava
32 Jihlavské podzemí
33 Vysočina Arena, Nové Město na Moravě
34 Muzeum rekordů a kuriozit, Pelhřimov
35 Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod,

Galerie výtvarného umění
36 Muzeum Vysočiny Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny
37 Westernové městečko Šiklův Mlýn
38 Klášter Želiv
39 Klášter Nová Říše
40 Synagoga Nová Cerekev
41 Regionální židovské muzeum - Synagoga a Rabínský dům

- Synagoga a Rabínský dům“
42 Šlakhamr Hamry nad Sázavou
43 Velké Dářko
44 Dalešická přehrada – lodní doprava lodí Horácko
45 Informační centrum Jaderné elektrárny Dukovany

47 Centrum EDEN, Bystřice nad Pernštejnem
48 Rodinný park Robinson, Jihlava
49 Panský dvůr Telč
50 Ekotechnické centrum Alternátor, Třebíč
51 Muzeum Rodný dům Josefa Hoffmanna, Brtnice
52 Letecké muzeum Koněšín
53 Stálá expozice Letiště Náměšť nad Oslavou
54 Labyrint Třebíč
55 Javořice (nejvyšší vrchol Vysočiny)
56 Křemešník
57 Devět skal, Žďárské vrchy
58 Výletní vlak Jemnice - Moravské Budějovice



Aktuální vydání turistického maga-
zínu Léto na Vysočině vám může
ulehčit rozhodování, kam v regio-

nu vyrazit ve volných dnech. Tento výtisk
vám představí některé zajímavé turistic-
ké, sportovní i kulturní cíle, nemá však
ambici absolutního výčtu.
Současným trendem je aktivní turisti-

ka, kterámá co nabídnout všem, kteří hle-
dají nevšední a nové zážitky nebo rádi
sportují. Zároveň je naše nabídka i pro
vás, kteří nechcete utrácet peníze a čas
dalekým cestováním, ale bavilo by vás
i třeba jenom prožít zajímavý víkend
u nás doma. Pak je Vysočina ideálním
cílem. Jen namátkou zmíním Cyklo
Arénu Vysočina, která přímo v areálu
Vysočina Areny v NovémMěstě na Mora-
vě nabízí značené singletracky. Máme
i hustou síť vyznačených cyklotras a cyk-
lostezek. Ne každý dává přednost sportov-

nímu vyžití, a tak pro klidnější relaxaci
nabízíme po celé Vysočině síť regionál-
ních i krajských muzeí a galerií. Navíc,
naši předci se na Vysočině hodně činili,
o čemž se můžete přesvědčit při návštěvě
hradů a zámků. Je velká pravděpodob-
nost, že se potkáme! Už teď se těším!
Ing. Jana Fischerová, CSc.
náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina
pro oblast kultury, památkové péče
a cestovního ruchu

Tématem číslo jedna letošního roku
je připomenutí vzniku první repub-
liky. Oslavy 100 let se budou v násle-

dujících měsících přirozeně prolínat i do
společenských, sportovních a kulturních
aktivit připravovaných nejen na letní
měsíce. Je toho mnoho, co se za posled-
ních 100 let zapsalo do historie, za čím
má smysl se otočit. Za každou událostí
vždy stáli konkrétní lidé, jejichž jsme
potomci a máme jedinečnou příležitost
si jejich osudy připomenout.
Kraj Vysočina oslaví 100. narozeniny

českého státu 15. září 2018 na jihlavském

náměstí, ale pozvání na tyto narozenino-
vé oslavy se odrazí už v programu několi-
ka tradičních regionálních akcí pořáda-
ných největšími městy Vysočiny. Pro-
gram naleznete na následujících strán-
kách. Cílem projektu Kraje Vysočina Pro-
letí 100letí je především posílit pocit
hrdosti a sounáležitosti občanů s historií
měst, regionu a státu. A nemám zapome-
nout na vzkaz od všech, kteří se na přípra-
vách oslav podílejí: Stoletá republika?
Nepůjde to bez publika!
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

OBSAH
Jedinečná čistá příroda, obdivuhodné
památky, stovky kilometrů cyklistických
a turistických tras, kulturní a sportovní
akce, spousta zábavy i pohodlné ubyto-
vání. To všechno a mnohem víc, nabízí
léto strávené na Vysočině.

Letošní rok se nese ve znamení oslav
100 let od vzniku republiky. Například
v Pelhřimově to bude na oblíbeném Festi-
valu rekordů a kuriozit, v Třebíči na Slav-
nostech Tří kápí a vše vyvrcholí 15. září
na jihlavském Masarykově náměstí, kde
nebude chybět ani narozeninový dort.

Vysočina je rájem cyklistů a ti se letos
mohou těšit na novou cyklotrasu EuroVe-
lo 4. Díky ní poznají 13 cílů, které určitě
stojí za to. A děti v tomto kraji stráví
opravdu nádherné prázdniny – ať už vyra-
zí na některé z koupališť, k rybníkům, do
zoo, do zábavních parků, nebo třeba do
Království železnic ve Žďáru nad Sáza-
vou.

Foto na titulní straně
Autor: Jaroslav Horák

Pomůžeme vám vybrat směr

Vysočina oslaví
100 let republiky



K
raj spolu se všemi okresními
městy připravuje originální
program, který budou moci
prožít návštěvníci pěti vybra-
ných tradičních akcí.

Maraton oslav odstartoval 15. května
2018 v Jihlavě netradičně soudobým
piknikem v parku. Veselí a oslavy stole-
tí budou pokračovat v Pelhřimově,
Žďáru nad Sázavou, Třebíči, Havlíčko-
vě Brodě a vyvrcholí v sobotu 15. září
2018 celodenním velkolepým retropro-
gramemnaMasarykově náměstí v Jihla-
vě.
Veškeré narozeninové oslavy 100 let

české státnosti na Vysočině se doslova
„obtisknou“ do jednoho symbolu – spo-
lečného krajského stromu. Stromu s hlu-
bokými historickými kořeny, stromu
nesoucího v koruně odkaz a paměť, stro-
mu, který je silný, zdravý a košatý tak
moc jako lidé, které reprezentuje
a jejichž je symbolem.
Buďte u toho, až se ve vašem městě

bude psát začátek historie nového století
České republiky, protože platí: Stoletá
republika? Nepůjde to bez publika!

Putování po Vysočině začneme
v Pelhřimově, kde budeme 100 let slavit
na oblíbeném Festivalu rekordů a kurio-
zit v pátek 8. června. Vytvoříme největší
českou vlajku a stejně jako na dalších
„stoletých“ místech po celé Vysočině
bude k vidění jedinečná akrobatická
show s pyrotechnickými efekty. Ta se
v sobotu přesune do Žďáru nad Sázavou
na tradiční červnovou akci, Den Žďáru,
a společná pouť bude pokračovat v polo-
vině srpna v Třebíči na Slavnostech Tří
kápí – historické oslavě zápisu třebíč-
ských památek na seznam UNESCO.
Týden před vyvrcholením slavností
v krajském městě se pomyslné pozvání
i akrobaté přesunou do Havlíčkova
Brodu na slavnostní zahájení Dnů evrop-
ského dědictví a 15. září se jihlavské
Masarykovo náměstí promění ve velké
jeviště, na němž se odehraje uplynulých
sto let. Bude to divadlo se vším všudy, se
světelnými i zvukovými efekty, nebude
chybět narozeninový dort, obří státní
vlajka a překvapení nakonec.
Více informací si můžete přečíst na

www.kr-vysocina.cz.

Oslavy letošních
100 let od založení
Československé
republiky bude mít
možnost si užít celá
Vysočina.



V
ěděli jste, že slavná taška síťov-
ka pochází ze Žďáru nad Sáza-
vou nebo že už desítky let je
oblíbená Alpa doma ve Vel-
kém Meziříčí? Vysočina se

pyšní řadou výjimečných prvorepubliko-
vých osobností, politiků, umělců, ale
také významnými průmyslovými firma-
mi, z nichž některé fungují dodnes.

Téměř zapomenuté příběhy jsme pro
vás oprášili, spustili jsme tematický web
www.vysocina100let.cz a vydali tištěnou
brožuru s názvem Sto let příběhů, lid-
ských osudů, architektury i sportu a kul-
tury na Vysočině.

Prostřednictvím připravovaných akti-
vit si chceme připomenout významný
mezník, který je spojený s počátky naší
republiky. S nimi souvisí desítky až stov-
ky událostí a neobyčejných příběhů,
které se odehrály na dnešním území
Vysočiny a dodnes je řada míst stále při-
pomíná. Proto bychom se měli zastavit
a podívat se na naše okolí trochu jinýma,
možná zvídavýma očima.

S tématem stoletého výročí jsou spoje-

ny oslavy 130 let vzniku Klubu českých
turistů. Je to ideální příležitost si připo-
menout, že Vysočina může být právem
hrdá na krásnou přírodu – Žďárské
vrchy, Železné hory, údolí řek Doubrava,
Jihlava nebo Rokytná, ale také na Javoři-
ci, Čeřínek nebo Křemešník, a to je jen
malý výčet krásné čisté přírody a míst,
která potěší pěší, cyklisty, mladé, starší
i rodiny s dětmi.

PRVNÍ REPUBLIKA V ZÁKOUTÍCH
VYSOČINSKÝCHHRADŮ A ZÁMKŮ
Kraj Vysočina, ale i další města, obce
nebo památky na Vysočině připomínají
prostřednictvím tematických výstav
nebo nových prohlídkových tras stoletou
historii dnešního území Vysočiny.

Například na státním zámku vNáměš-
ti nad Oslavou připravují výstavu k výro-
čí 100 let od vzniku Československé
republiky, která nově představí instalova-
né interiéry, život na zámku v době první
republiky i život posledních majitelů
náměšťského zámku v meziválečném
období.

Na zámku ve Světlé nad Sázavou
2. června otevřou pro návštěvníky novou
prohlídkovou trasu se sto let starým
nábytkem, šperky nebo prvorepubliko-
vou módou. Součástí prohlídkové trasy
bude také zhruba dvacítka bannerů, jež
budou představovat průřez stoletím
republiky.
Hrad v Ledči nad Sázavou uvítal své

první návštěvníky už 1. dubna, k vidění je
pět prohlídkových okruhů včetně unikát-
ní expozice Muzea historických hodin
nebo detailně zpracovanéhoMuzea Jaro-
slava Foglara.

TohradKámen vstupuje do nové sezo-
ny s novými exponáty. Expozice jednosto-
pých vozidel se rozšíří o další výstavní
prostor a mezi exponáty se nově objeví
raritní motocykl ČZ 500 z roku 1938 nebo
motokolo ČZ Orion City z roku 1996.
„Největším tahákem však bude unikátní
Čechie z roku 1928, což byl nejdelší sério-
vě vyráběný motocykl na světě,“ prozra-
dil Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny
Pelhřimov, které krajskou památku spra-
vuje.

Vysočina
žije první
republikou

28. 10. 1918 V NĚMECKÉM BRODĚ

FOTO: MUZEUM VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD,
V. KUNC, ARCHIV VYSOČINA TOURISM

FOTO: SOKA HAVLÍČKŮV BROD

LEDEČ NAD SÁZAVOU

HRAD KÁMEN



STOLETÉ UDÁLOSTI OČIMA
KRAJSKÝCHMUZEÍ A GALERIÍ
Muzea, galerie i další krajské příspěvkové
organizace chystají na léto zábavu, ale
také lákají za poznáním. To se protento-
krát – vzhledemk oslavám stoletého výro-
čí založení ČSR – logicky zaměřuje na
toto téma. Zajímavé však je, že se každé
z nich dívá na věc jinýma očima, amy tak
napříč celou Vysočinoumůžeme objevo-
vat přímé i nepřímé souvislosti naší histo-
rie.

Horácká galerie v Novém Městě na
Moravě v polovině května zpřístupnila
výstavu nazvanou Za Svobodu! Do konce
rokuprezentuje sochařské návrhy pomní-
ků obětem první světové války, boji čes-
koslovenských legií a díla spjatá s budo-
váním svobodného demokratického
státu.
To Muzeum Vysočiny v Pelhřimově

právě dnes otevírá výstavu Žít (s) fotogra-
fií, která představuje vývoj fotografické
techniky a odhaluje fotografie ze sbírek
muzea z let 1918, 1948 a 1968.
NaopakMuzeum Vysočiny Třebíč nás

vynese až do oblak. K 29. červnu připra-
vuje ve spolupráci smodeláři spolku Tře-
bíč Nuclear Model Club výstavu Vzduch
je našemoře, jež dokumentuje 100 let his-
torie letectví na Třebíčsku.

VHavlíčkově Brodě bude od 1. červen-
ce probíhat výstava o jednom z nejvý-
znamnějších rodáků a velkém patriotovi
Brodu – malíři, grafikovi a milovníkovi
Vysokých Tater Otakaru Štáflovi. Od
7. září si v Brodě budou také připomínat
přelomové události 20. století a osmičko-
vá výročí, a to skrze nejvýraznější pomní-
ky. V říjnu téma doplníGalerie výtvarné-
ho umění v Havlíčkově Brodě originální

výstavou Zlomové osmičky Českosloven-
ska v komiksu. Do 26. srpna si vOblastní
galerii Vysočiny v Jihlavě můžete pro-
hlédnout tvorbu malíře Otakara Lebedy.
Na dlouhého tři čtvrtě roku vyčlenilo

Muzeum Vysočiny Jihlava část svých
výstavních prostor výstavě 100 let repub-
liky – očekávání, naděje a skutečnost. Její
autoři se zaměřují na čtyři osmičkové
roky významné pro republiku. Uvidíte
kopie dobových plakátů, vyhlášek nebo
třeba kolekce československých a čes-
kých platidel uplynulých sta let.Muzejní
pracoviště v Telči si navíc připomíná
110. výročí Lidové malírny, kde v roce
1922 vyrobili zcela unikátní pamětní
desky obětem 1. světové války, dnes
umístěné u vstupu do kostela sv. Jakuba
v Telči.
A výročí 100 let se bude také slavit.

Například na náměstí v Havlíčkově
Brodě vystoupí 1. června Polenský
Bigband s písničkami z první republiky
a těšit se můžeme i na „módní přehlíd-
ku“ historických osobností města
v posledních 100 letech. O zážitky se
postará i Horácké divadlo Jihlava. První
premiérou „československé“ 79. sezony
bude 8. září drama Ako Tisícročná včela.

MUZEA A GALERIE DĚTEM
Dendětí oslavíKrajská knihovna Vysoči-
ny v Havlíčkově Brodě 28. května. V sále
Staré radnice vystoupí tanečník Jan
Onder. Na hradě Kámen budouDen dětí
slavit v sobotu 2. června. Muzeum Vyso-
činy Pelhřimov zve na novou dětskou
prohlídku městské šatlavy s detektivní
hrou (10. 7. a 14. 8.) a třebíčské muzeum
připravuje kostýmové prohlídky na
18. 5., 22. 6., 24. 8. a 14. 9.
Poslední premiéru aktuální 78. sezony

chystá Horácké divadlo Jihlava. Rodin-
nou muzikálovou pohádku O Perníčkovi
odehrají herci 10. června na Velké scéně.
A nakonec skvělá novinka. Rodiny

s dětmi a milovníky přírody bude od
začátku letních prázdnin lákat dílčí část
nově zrekonstruované prohlídkové
trasy B na hradě Roštejn v lesích nedale-
ko pohádkové Telče. Na vlastní kůži si
například vyzkoušíte, jak těžká je lovecká
puška, nasajete atmosféru nočního lesa
a děti se stanou mravenci ve zvětšeném
modelu mraveniště.

ROŠTEJN

NA HRADĚ KÁMEN MAJÍ DĚTSKÉ
ANIMOVANÉ PROHLÍDKY

FOTO: MUZEUM VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD,
MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA, MUZEUM VYSOČINY
PELHŘIMOV, J. HORÁK, ARCHIV VYSOČINA TOURISM

OTOKAR ŠTÁFL S MANŽELKOU VE VYSOKÝCH
TATRÁCH. TAKÉ TUTO FOTOGRAFII NAJDETE
V HAVLÍČKOBRODSKÉM MUZEU VYSOČINY.

Léto – správný čas
na objevování historie
a skrytých tajemství



CYKLISTICKOU SEZONU NAPLNO
ODSTARTUJE SVĚTOVÝ POHÁR
HORSKÝCH KOL

Že má Vysočina někdy až celosvětový
dosah, dokazují především významné kul-
turní a sportovní akce. Jednou z nich je už
tradiční květnový Světový pohár hor-
ských kol ve Vysočina Areně v Novém
Městě na Moravě, který Novoměstsko
tento rok oživí 25. až 27. května.
Série závodů MTB zažije letos několik

významných novinek a novoměstský pod-
nik této nejvýznamnější světové série závo-
dů horských kol při tom nemůže chybět!
Navíc nejen pro sportovní fandy, ale

především pro aktivní sportovce chystají
v Cyklo Aréně Vysočina novou atrakci.
K singletrackům letos přibydou pumptrac-
ky – zážitkové trasy pro cyklisty, které by
měly do léta vzniknout kousek nad střelni-
cí. Cyklisté si najdou ráj na zemi nejen
v NovémMěstě, ale po celé Vysočině.

VYSOČINOU S RESPEKTEM
K PŘÍRODĚ
Rádi cestujete „po svých“, nebo třeba na
kole? A rádi byste z Vysočiny, její čisté pří-
rody i památekUNESCOnapříklad o pro-

dlouženém víkendu chtěli vidět co nejví-
ce? Zvažte zapůjčení elektrokola nebo
elektroskútru.
Dvě dámská a dvě pánská elektrokola

nabízí na půjčení Ekotechnické centrum
Alternátor v Třebíči a doporučuje projet
si mezinárodní cyklotrasu Jihlava–Tře-
bíč–Raabs. Využít můžete i elektroskútry –
dobít je v jedné z partnerských půjčoven –
v Bystřici nad Pernštejnem, Žďáru nad
Sázavou, Telči, Slavonicích nebo i na Vra-
novské přehradě – a udělat si delší výlet.
Navíc k ekotrendu se přidává i třebíčská
radnice. Uvažuje, že letos pořídí 16 elek-
trokoloběžek a turistům zpříjemní návště-
vu nejen památek UNESCO ve městě.

Další půjčovna na vás čeká ve Žďáře
nad Sázavou, hned podpamátkouUNES-
CO, kostelem sv. Jana Nepomuckého na
Zelené hoře. Nedaleko je nově zrekon-
struovaný volnočasový areál Pilák, kde
se kříží hned několik cyklostezek a turis-
tických tras. Na elektroskútru nebo na
kole můžete odjet i z bystřického Centra
Eden.
Z krajského grantového programu

pravděpodobně letos pořídí elektrické
terénní koloběžky v Kempu Pávov a půj-

čovat elektrokola se chystá i Turistické
informační centrum Jemnice.
Na koloběžce, tentokrát na vlastní

energii, si můžete vyjet také v Chotěboři
a jejím okolí. Místní informační centrum
nově půjčuje čtyři koloběžky pro dospělé
a dvě pro děti. Vyrazit můžete například
k Břevnické nádrži nebo po červené turis-
tické trase ke kapli sv. Anny, odkud je
krásný výhled na hřeben Železných hor.
A pojede vám to také v Humpolci, kde
jsou od prvního májového dne zdarma
k dispozici veselé oranžové bicykly. Stačí
si je půjčit, projet se podle potřeby a pak
je zase vrátit do stojanů. Pro začátek
bude turistům i místním sloužit do dese-
ti kol pojmenovaných podle slavných
humpoleckých rodáků.

SPORTOVNÍ AKCE
NA VYSOČINĚ
24.–26. srpen
Zlatá podkova, Humpolec
www.zlatapodkova.cz
9. září
Jihlavský půlmaraton, Jihlava
www.jihlavskypulmaraton.cz
17.–18. srpen
Pyrocar 2018, Letiště Přibyslav
www.pyrocar.cz
25.–30. červen
ME v softbalu mužů, Hippos aréna,
Havlíčkův Brod
www.hrosihb.cz
21.–26. srpen
Mistrovství světa v letním biatlonu, Vyso-
čina Arena, Nové Město na Moravě
www.vysocinaarena.cz

VYSOČINA ARENA

Vysočina – ráj cyklistů

ALTERNÁTOR TŘEBÍČ



INZERCE

Občerstvení a posezení pod pergolou
Plánovaná hudební odpoledne

Otevírací doba:
10.00 – 20.00 hod. od června do září
(při nepříznivém počasí areál uzavřen)

Vstupné: Dospělí Děti do 15 let
1 vstup 50 Kč 25 Kč
Vstupné od 18.00 do 20.00 30 Kč
Permanentky Dospělí Děti do 15 let
10 vstupů 400 Kč 200 Kč
20 vstupů 600 Kč 300 Kč
30 vstupů 750 Kč 370 Kč

Atrakce:
skluzavka
houpací záliv
vodní stěna
plavecké dráhy
dětský bazén

KOUPALIŠTĚ
LUKA NAD JIHLAVOU



VOLNOČASOVÝ AREÁL V CENTRU
RENESANČNÍ TELČE

● Lanový park s cepíny
● Lezecká stěna
● Nízké a vysoké lanové překážky
● Bike park
● Dětská herna s kavárnou
● Informační centrum
● Půjčovna elektrokol
● Zajímavé expozice
● Divadla, koncerty, festivaly, výstavy
● Konference, firemní akce
● Tábory a školní výlety
● Svatební hostiny

AKCE 2018
14. 7. PIVNÍ FEST TELČ
Mini pivovary, zábava, známé kapely
Program:
14.00 Zahájení

14.15 Povídání o pivu
15.00 Dosrdce
16.00 Cooking show
17.00 Honza Křížek
18.00 Soutěže pro odvážné
19.00 Together
21.00 SleazyRoXxX
27. 7. – 12. 8. PRÁZDNINY V TELČI
Oblíbená nocturna v Panském dvoře
www.prazdninyvtelci.cz
10.–18. 8. LETNÍ DIVADELNÍ DÍLNA
DIVADLA T.E.J.P.
Site specific projekt, do kterého je přizvaná
široká veřejnost. Jeho součástí se můžete
stát i vy!
Více o projektu: http://tejp.cz/
29. 9. OCHUTNÁVKA V PODZÁMČÍ
Regionální potraviny, burčák, pohoda, jazz
www.panskydvurtelc.cz

V nadcházející turistické sezoně se
město Telč bude prezentovat několi-
ka kulturními i sportovními akcemi.

Stěžejní pro nás je 100. výročí vzniku Čes-
koslovenska, které se prolí-
ná celým tímto rokem. Při-
jeďte, zhlédněte a nechej-
te se unést čistou krásou
renesance v malebné
Telči.

13.–15. 7.
Mezi dvěma branami
Retro závod automobilů, vzpomínková
jízda vozidel vyrobených do roku 1939
s výstavou vozidel na historickém náměstí
a doprovodným programem.
www.mezi2branami.cz

15.–25. 7.
Francouzsko-česká hudební akademie
Mistrovské interpretační kurzy, kurzy komor-
ní hudby, koncerty, veřejné přehrávky
www.akademietelc.cz
27. 7. – 12. 8.
Prázdniny v Telči
Festival – koncerty, divadla, pohádky, výsta-
vy, nocturna, tvůrčí dílny, kocouří scéna …
www.prazdninyvtelci.cz
28. 7.
Závody dračích lodí na Štěpnickém
rybníku
www.dragonboard.cz
28.–29. 7., 4.–5. 8., 11.–12. 8.
Parní léto
Víkendové výletní jízdy parního vlaku
s doprovodným programem

17.–18. 8.
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce
a Kateřiny z Valdštejna aneb Jak to bylo
za Masaryka
www.telc.eu
24.–26. 8.
Balony nad Telčí
Létání horkovzdušných balonů
www.telc.balon.cz

Informační centrum, náměstí Zachariáše
z Hradce 10, Telč
tel. 567 112 407–8, e-mail: info@telc.eu
www.telc.eu

V bezbariérovém hotelu Antoň najde
každý nejen ubytování, ale i místo
pro konference nebo slavnostní chví-

le. Tak se dá nejlépe poznat okouzlující pro-
středí perly jižní Moravy.

Rodinný hotel na dohled od historického
centra města Telče, které je zapsáno na
seznam světového dědictví UNESCO, má
historii sahající až do 16. století. Budova
bývalého lihovaru si i dnes zachovává svůj
genius loci. Prostředí, v němž se hotel
nachází, samo vybízí k rekreační turistice
a dalším sportům. Všechny významné kul-
turní a historické objekty starého města
jsou jen pár minut chůze.

Nově vybudované pokoje jsou ideální pro
zaslouženou dovolenou i další pobyty pro
cestovatele. Telč je strategickým místem pro
podnikání výletů i pro firemní jednání či kon-
ference. Rodinné pokoje jsou jako stvořené
pro děti a náročnější hosté uvítají *** Superi-
or pokoje se zimní zahradou či balkonem
a s vanou v koupelně. Stylová restaurace
nabízí hlavně českou kuchyni, ale nejen tu.

Pokud hledáte romantické místo pro
uspořádání svatby, stačí využít zatravněné
atrium a velký či menší sál, popřípadě další
letní zahrádku s výhledem na park a věže
renesančního zámku.
Tel. 774 026 200, www.hotel-anton.cz

ZAŽIJTE LÉTO V TELČI

PANSKÝ DVŮR TELČ – ADRENALIN, ZÁBAVA I RODINNÁ POHODA

HOTEL ANTOŇ – PŘÍJEMNÁ DOVOLENÁ
I ROMANTICKÉ SVATBY



Velká interaktivní herna
nejen pro malé návštěvníky

Pojďte děti,
budeme si hrát
1. 6.–16. 9. 2018
Brána Matky Boží, Věžní 1, Jihlava
Exponáty z dílny Vlastivědného muzea v Šumperku.

otevírací doba během výstavy:

po–pá 8.30–12.00, 12.30–17.00 | so–ne 10.00–13.00, 14.00–18.00

Brána Matky Boží, Věžní 1 tel. 565 591 848, e-mail: tic@jihlava-city.cz

www.visitjihlava.eu

Kam
v Jihlavě?
Do výšky na Bránu Matky Boží kolem hodinového stroje. 1

Do divočiny jihlavské zoo s takřka dvěma sty druhy zvířat. 2

Do hlubin jihlavského podzemí a kolektorů. 3, 4

Do Domu Gustava Mahlera za hudbou a uměním. 5

Do historického centra kolem památek i kaváren. 6

5 61 32

Turistické informační centrum Jihlava, Masarykovo náměstí 2, tel. 565 591 847
Věžní 1, tel. 565 591 848, tic@jihlava-city.cz

www.visitjihlava.eu
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www.mahler2000.cz

Nový prohlídkový okruh

krytem civilní obrany

www.visitjihlava.eu

předprodej: www.ticketon.cz | www.goout.cz
Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 2, Jihlava
Hotel Gustav Mahler, Křížová 5, Jihlava
Pokladna 45 minut před koncertem

z programu festivalu:

16. května
19.00 Kostel Povýšení sv. Kříže
Slavnostní zahajovací koncert
Gustav Mahler: Symfonie č. 4, G dur
| L. Silkenová – soprán | Filharmonie
Brno | P. Altrichter – dirigent

22. května
19.00 Velká gotická síň radnice
L. Janáček, E. Elgar, P. I. Čajkovský | Janáčkův
komorní orchestr | um. vedoucí J. Černohorský

28. května
19.00 Kostel Povýšení sv. Kříže
J. H. Gallus, Ph. de Monte, Ch. Luython
Octopus pragensis | um. vedoucí P. Daněk

31. května
19.00 Velká gotická síň radnice
L. Koželuh, J. Haydn, J. K. Vaňhal, T. Linley
| J. Sycha – housle | F. Dvořák – cembalo

5. června
18.00 Kostel Povýšení sv. Kříže
Koncert Kraje Vysočina
A. Dvořák, E. Suchoň, B. Smetana,
A. Rejcha, české a slovenské lidové písně
| Český chlapecký sbor Boni Pueri |
Bratislavský chlapčenský zbor

7. června
19.00 Velká gotická síň radnice
A. Vivaldi, P. I. Čajkovský, M. de Falla,
M. Ravel | M. Rodriguez Brüllová
– kytara | P. Nouzovský – violoncello

12. června 19.00 Společenský
sál hotelu Gustav Mahler
G. Mahler, B. Smetana, A. Dvořák, G. Puccini,
G. Verdi | T. Hoza, Z. Bočková, A. M. Garbas,
L. Vagenknechtová | S. Galinn – klavír

14. června
19.00 Velká gotická síň radnice
J. L. Dusík, Cl. Debussy, P. Eben, F. Poulenc
| V. Veverka – hoboj | K. Englichová – harfa |
M. Kasík – klavír

16. června
18.00 Kostel Povýšení sv. Kříže
G. Mahler: Symfonie č. 9 | Boston Youth
Symphony Orchestra | B. Zander – dirigent

18. června
19.00 Velká gotická síň radnice
L. Janáček: Zápisník zmizelého, Písně, V mlhách
| J. Březina | S. Čmugrová | A. Trahová – zpěv
| M. Kasík – klavír

21. června 18.00 Park Gustava
Mahlera Koncert k výročí Českoslo-
venské republiky
Bedřich Smetana: Česká píseň | PS Campanula
Jihlava | JSPS Melodie Jihlava | PS Slavoj
Chrudim | PS Záboj Pelhřimov | PS Vlastislav
Heřmanův Městec | Ženský sbor Golčův Jeníkov
| Pěvecký sbor Doubravan Chotěboř | PS
Foerster Sokola Jihlava | Sbor Slavík – Pacov |
Pěvecký sbor Čech a Lech Humpolec | Svatopluk
smíšený sbor Žďár nad Sázavou | Pěvecké
sdružení Gymnázia Jihlava | Filharmonie Hradec
Králové | Smyčcový orchestr ZUŠ Jihlava |
Jan Nosek a Marek Štilec – dirigenti

Od 28. května 2018 můžete v Jihlavě navštívit nový a jedinečný prohlídkový okruh historickým podzemím. Přes expozici sklepů ze 70. let

20. století se okruh noří do krytu civilní obrany v hloubce 6 metrů. V upravených chodbách jsou instalovány expozice o historii vzniku krytů

civilní obrany, výstavní vitríny s exponáty, panely s fotografiemi, popisy a základní vybavení krytu.



Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie
Jde o jednu z největších barokních staveb v ČR. Kostel je 63m dlouhý, 26m
široký a 22m vysoký. Věž sahající do výšky 64m byla postavena v roce 1895
podle návrhu arch. Františka Schmoranze. Chrám Nanebevzetí Panny Marie
byl v roce 2008 prohlášen národní kulturní památkou. Od roku 2012 jsou zde
zpřístupněny prohlídkové trasy s možností výstupu na věž.
Informační centrum chrámu Nanebevzetí Panny Marie
Římskokatolická farnost – děkanství Polná, Husovo náměstí 14, 588 13 Polná

tel.: 567 212 139, 739 146 650
e-mail: farapolna@centrum.cz, www.infocentrum.farnostpolna.cz
Provozní doba:
duben – září: ÚT – SO 09– 12, 13–16; NE a zasvěc. svátky 11– 12, 13–16

Areál hradu a zámku
Polenský hrad patří k nejstarším feudálním stavbám u nás a je jednoznačně nejstarší dochovanou
památkou ve městě. Celý objekt prošel v letech 1975–2004 náročnou rekonstrukcí vnějších i vnitřních
prostor. Dnes v areálu kromě Městského muzea sídlí Základní umělecká škola, Kulturní středisko se
sálem a Zámecká restaurace s ubytováním. Prohlídkové okruhy muzea nabízí mimo jiné expozice -
Lapidárium, Lékárna U Černého orla, Kupecký krám, Legie a vznik Československa, Hodiny a vývoj
hodinářského řemesla. Oddělenou expozicí je Stará polenská škola dokumentující historii školství
od poloviny 18. století do konce 19. století. Tvoří ji úplný interiér třídy z poloviny 19. století, byt
učitele, kabinet přírodnin a černá kuchyně.
Městské muzeum Polná, Zámek 486, 588 13 Polná
tel.: 567 212 336, e-mail: muzeum@muzeum-polna.cz, www.muzeum-polna.cz
Provozní doba:
duben, květen, září, říjen: ÚT – NE 09–12, 13–16; červen – srpen: ÚT – NE 09–12, 13–17

Regionální židovské muzeum – synagoga a rabínský dům
V současné době si mohou návštěvníci projít nejen synagogu, ale také nově opravený rabínský dům.
Nové expozice jsou věnovány historii Židovského města a jeho obyvatelům. Samostatná expozice
patří Hilsneriádě a antisemitismu. Návštěvníci si mohou prohlédnout zimní modlitebnu, zrekonstruova-
nou černou kuchyni s jejím zařízením a také rituální lázeň mikve, částečně vytesanou ve skále, která
patří mezi nejstarší v ČR.
Regionální židovské muzeum, Karlovo náměstí 541, 588 13 Polná
tel.: 722 593 637, e-mail: rabinsky.dum@seznam.cz,
www.infocentrumpolna.cz, www.mesto-polna.cz
Provozní doba: duben – říjen
duben: ST – NE 9– 12, 13– 17; květen – září: ÚT – NE 9– 12, 13– 17

Polná – mAlebné město s bohatým kulturním
a společenským životem a s památkami, které stojí za zhlédnutí.



P
otřebujete zažít pořádné osvěže-
ní těla i mysli? Pokud se zrovna
nacházíte na Vysočině nebo ces-
tujete po D1, namiřte si to do
Vodního ráje Jihlava.

Sportovně-relaxační areál je otevřen
celoročně a kromě několika bazénů
a řady vodních atrakcí nabízí i sportovní
a wellness služby. Vodní ráj je svou kapa-
citou 2 400 míst ve venkovní a 240 míst
v kryté části areálu již sedmnáct let nej-
větším akvaparkem na Vysočině. Každý
rok projde jeho branami v průměru
180 tisíc návštěvníků.
Areál Vodního ráje má dvě hlavní části.

Krytá je otevřena po celý rok a najdete
v ní spoustu zábavních prvků. Tím
základním je velký rekreační bazén o roz-
loze 330 m2 a objemu 400 m3. V něm si
můžete vyzkoušet řadu atrakcí, napří-
klad podvodní vzduchovače, chrliče,
vodní clonu, vodopády, podvodní osvět-

lení nebo oblíbenou divokou řeku, v níž
vás proud unáší stále dokola. Stěnové
masážní trysky a perličková lůžka vás
pak dokonale zrelaxují.
Z hlavního bazénu je to jen pár kroků

do venkovního vyhřívaného bazénu, ve

kterém můžete relaxovat, i když venku
třeba mrzne.
Asi největším lákadlem je krytý tobo-

gan o délce 108 m. Nejmenší děti se
mohou vycákat v dětském brouzdališti
hned vedle velkého bazénu. Součástí kry-
tého areálu Vodního ráje je také sauna,

parní lázeň a solárium amilovníci masáží
si mohou vybrat hned z několika druhů.
V letním venkovním areálu najdete

čtyři bazény s ohřívanou vodou – velký
rekreační bazén s několika vodními atrak-
cemi, 25 m dlouhý plavecký bazén s pěti
drahami, zábavní dětský bazén s vodním
hradem a samozřejmě brouzdaliště pro
koupání nejmenších dětí.
Součástí venkovního areálu akvaparku

je 9 000 m2 travnaté plochy ke slunění
a odpočinku. A pokud se vám zrovna
nechce do vody, můžete být s dětmi v dět-
ském koutku, zkusit si zacvičit na fitness
prvcích, nebo si dát něco dobrého
z nabídky občerstvení. V neposlední řadě
je dobré zmínit, že ve venkovní části akva-
parku je zajištěn bezbariérový přístup.
Vodní ráj Jihlava je zkrátka dobrá volba

pro všechny příznivce rekreačního plavá-
ní, opalování u vody a rodinné zábavy.
www.vodniraj.cz

V LETNÍM VENKOVNÍM AREÁLU
JSOU K DISPOZICI ČTYŘI BAZÉNY
S OHŘÍVANOU VODOU.

Koupání, slunění a spousta
zábavy. To je Vodní ráj Jihlava

AREÁL NABÍZÍ I WELLNESS SLUŽBY.KRYTÁ ČÁST S VELKÝM REKREAČNÍM BAZÉNEM
JE OTEVŘENÁ CELÝ ROK.



Muzeumautíček Příseka
www.muzeumauticek.cz
Telefon: +420 565 556845
GPS:49°20'20.3"N 15°38'48.3"E

Muzeum autíček v Přísece svým
zaměřením a rozsahem patří k lá-
kavým cílům rodinných výletů, za-
ujme návštěvníky každé generace
i sběratele.

Stálá expozice je přístupna 7 dní
v týdnu a je neustále obměňová-
na a rozšiřována. V loňském roce
bylo muzeum zapsáno do Knihy
českých rekordů Agentury Dobrý
den Pelhřimov a sbírka v součas-
nosti představuje přes 10000
exponátů.

Sběratelé modelů tu mohou také
využít možnost zakoupení modelů
autíček zn. Škoda od firmy Abrex
a všichni návštěvníci muzea mo-
hou prohlídku zakončit příjemným
posezením v nevšední kavárně.

V průběhu prázdnin máme otevřeno
od 9,00 h do 18,00 h, o víkendech do 19,00 h.

Věříme, žeMuzeumautíček v Přísece zařadítemezi své
poznávací a rodinné výlety a těšíme se na návštěvu.

Největší science-centrum na Vysočině
ENErgEtika * VEsmír * HistoriE

Půjčovna elektrokol a elektroskútrů

Třebíč, T. Bati 1083 * tel.: 733 673 006
e-mail.: info@alternator.cz
www.alternator.cz

Hotel
Restaurace
Letní zahrádka
Zahradní pikniky Léto na zámku pro celou rodinu

Zámecký hotel Třešť
Dr. Richtra 234, 589 01 Třešť

Telefon: 567 224 247, e-mail: recepce@zamek-trest.cz, www.zamek-trest.cz



O hříšném opatu Ignácovi…
… aneb příběh přeukrutný o uříznutém nose.

Zámek Třebíč opět ožije příběhem založeným na skutečné události,
která se odehrála na samém počátku 15. století, příběhem pro některé
poučným, pro jiné možná trochu krutým a překvapivým.
Termíny kostýmovaných prohlídek (v pátek vždy 19.30 a 21.00, v sobotu
v 15.30 a 17.00):
pátek 18. května, sobota 19. května, pátek 22. června, sobota 23. června
pátek 24. srpna, sobota 25. srpna, pátek 14. září, sobota 15. září
27. května Derniéra výstavy grafik a maleb Emanuela Ranného,
v 15 hodin komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy A. Pacolou.
8. 6. Třebíčská muzejní noc
29. 6. – 14. 10. Vzduch je naše moře – 100 let historie letectví
na Třebíčsku výstava v zámecké konírně

Zveme Vás a Vaše přátele
do Muzea Vysočiny Třebíč

Muzeum Vysočiny Třebíč
nabízí v rekonstruovaných prostorách
zámku mnoho různých pohledů na dějiny
i svět kolem nás. Návštěvníka zveme
do čtyř moderních stálých expozic mezi
nimiž nechybí zámecká prohlídka.

Otevírací doba: úterý až neděle 9–12, 13–17 hodin, v červenci a v srpnu
otevřeno také v pondělí.
Přehled všech akcí a výstav na www.muzeumtr.cz

INZERCE

ZÁMEK NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
VÝJIMEČNÉ PROHLÍDKY ROZŠÍŘENÉHO

KRÁLOVSKÉHO APARTMÁNU
VÝSTAVA „ZÁMEK V NÁMĚŠTI

ZA PRVNÍ REPUBLIKY“
Červenec a srpen: soboty, neděle a státní svátky
Září: pátek 28., sobota 29. a neděle 30. září

Říjen: sobota a neděle 27. a 28. října
Zahajování prohlídek v uvedených dnech v 10, 12, 14 a 16 hodin

Doporučujeme rezervaci prohlídky předem
Návštěvnická skupina je omezena počtem 10 osob

Vstupné: dospělí 90 Kč, děti, senioři 60 Kč, rodinné vstupné 240 Kč.

Po celé prázdniny dále přístupné dva základní prohlídkové okruhy:
Reprezentační prostory, Apartmán hraběte Haugwitze

Denně kromě pondělí 9 – 17 hodin
Vstupné: dospělí 90 Kč, děti, senioři 60 Kč, rodinné vstupné 240 Kč.

www.zamek-namest.cz
T: 568 620 319, E: namest@npu.cz



T
řebíčsko se nachází v moravské
části Českomoravské vrchoviny
a je součástí kraje Vysočina.
Tvoří jej oblasti Třebíčsko,
Náměšťsko, Hrotovicko, Jaromě-

řicko, Moravskobudějovicko a Jemnicko.
Malebný ráz zdejší krajiny a čistá příroda
vytvářejí vhodné podmínky pro relaxaci
i aktivní odpočinek v podobě turistiky či
cykloturistiky. Třebíčsko svým návštěvní-
kům ale nabízí mnohem víc.
Třebíčské památky UNESCO – bazilika
sv. Prokopa v sobě jedinečně spojuje
románský architektonický záměr usku-
tečněný převážně gotickými uměleckými
prostředky a je dnes odborníky řazena ke
skvostům středověkého stavitelství
evropského významu. Židovská čtvrť
v Třebíči je jediný doklad židovské kultu-
rymimo území Izraele zapsaný v prestiž-
ním seznamu UNESCO.

Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou
– barokní zámek patří k nejmohutnějším
architekturám 1. poloviny 18. století
u nás i v Evropě. Současně se zámkem
vznikla i zámecká zahrada francouzské-
ho typu. Na druhé straně říčky Rokytná,
na jejíchž březích se park rozkládá, pokra-
čuje rozsáhlá část v anglickém stylu.

Státní zámek Náměšť nad Oslavou –
jedná se o výjimečný doklad renesanční-
ho stavitelství na Moravě. Zámek má
bohatou historii spojenou s rodem pánů
ze Žerotína, Werdenbergů, Kuffsteinů
a Haugwitzů. Zámek také sloužil jako
letní sídlo prezidenta Edvarda Beneše.
Kostel sv. Víta a podzemní prostory – na
východním okraji města Jemnice se
nachází gotický kostel sv. Víta, který byl
v 15. století součástí františkánského kláš-
tera. Interiér kostelíka pochází z 18. stole-
tí, období baroka. Zvenku kostel není
omítnutý a jeho kamenné zdivo působí
idylickým dojmem. Pod kostelem se
nacházejí podzemní prostory, jež byly
v roce 2007 uznány za kulturní památku.
Rozhledny – lákavý cíl pro turisty a krás-
né výhledy na krajinu nabízí rozhledny
na Třebíčsku. Rozhledna na Pekelném
kopci jižně od Třebíče měří 26,5 metru
a je postavena z modřínového dřeva
s kovovými prvky. Její vzhled odráží
znaky třebíčských památek UNESCO. Na
nejvyšším bodě Třebíčska, vrcholu
Mařenka (711 m n. m.), stojí stejnojmen-
ná rozhledna. Kombinací obvodového

pláště z kamene a kovové konstrukce
schodiště s dřevěnými prvky vznikla uni-
kátní, 31 metrů vysoká stavba. Jedna
z nejstarších rozhleden naMoravě se tyčí
na Zeleném vrchu (491 m n. m.) nad obcí
Kramolín. Kamennou empírovou věž dal
postavit v roce 1831majitel náměšťského
panství, hrabě Jindřich Vilém Haugwitz.
Jedná se o rozhlednu Babylon.
Mohelenská hadcová step – byla vyhlá-
šena rezervací v prosinci roku 1933
a patří mezi ty nejcennější v České
republice. Její jedinečnost je dána uni-
kátní faunou a flórou, která se zde vysky-
tuje. Naučná stezka milovníky přírody
provede celou lokalitou a po nejzajíma-
vějších místech.
Přírodní park Třebíčsko – v parku je
mnoho turistických stezek a okruhů,
z nichž ty nejoblíbenější procházejí Trna-
vou, Rudíkovem, Náramčí a Přeckovem.
Tyto trasy vedou typickou krajinou Čes-
komoravské vysočiny, kolem několika
rybníků, gotické tvrze, památných stro-
mů, syenitových skal či přírodních pamá-
tek – Ptáčovský kopeček a Kobylinec, kde
se vyskytuje koniklec velkokvětý.
Pivovar Dalešice – je známý díky české-
mu filmu Postřižiny, který v roce 1980
vDalešicích natáčel JiříMenzel. V součas-
né době se v areálu nachází také výstavní
expozice.
Zaniklá středověká ves s tvrzí Mstěnice
– nachází se 4 kilometry jižně od Hroto-
vic. Na místě archeologického výzkumu
zaniklé středověké vsi Mstěnice turisté
najdou základy původní tvrze a hospo-
dářských stavení a informační tabule,
které přibližují život středověké vesnice.
Ves byla vypálena vojsky Matyáše Korví-
na v roce 1468.

Místa, která si
na Třebíčsku
zamilujete

KULTURNÍ AKCE 2018
15.–18. 6. Historická slavnost Barchan
(Jemnice) – běh čtyř poslů
13.–15. 7. Oživené židovské město (Tře-
bíč) – kulturně historická slavnost navra-
cí život do úzkých uliček židovské čtvrti
28. 7. – 4. 8. Folkové prázdniny
(Náměšť nad Oslavou) – hudební festival
30. 7. – 4. 8. Šamajim (Třebíč) – festival
židovské kultury
4.–18. 8. Mezinárodní hudební festival
Petra Dvorského (Jaroměřice nad Rokyt-
nou)
17.–19. 8. Slavnosti Tří kápí (Třebíč) –
oslava bohaté historie Třebíče

Bližší informace na
www.destinace-trebicsko.cz
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TURISTICKÉ ATRAKCE
Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou
Otevřeno denně mimo pondělí
květen–červen, září 9.00–16.00
červenec–srpen 9.00–17.00
Muzeum Otokara Březiny
Otevřeno od poloviny června do října.
Kvůli rekonstrukci je návštěva možná po
telefonické domluvě na čísle 603 760 768.
Špitál s kaplí sv. Kateřiny
Otevřeno: po, st 7.30–17.00

út, čt, pá 7.30–15.30

V červnu a v září otevřeno i o sobotách od
9.00 do 14.00. V měsíci červenci a srpnu
otevřeno celý víkend od 9.00 do 17.00.
Dětské dopravní hřiště
Otevřeno od dubna do října od 8.00 do
20.00 (listopad od 8.00 do 17.00).
Koupaliště
Otevřeno denně od června do září od
10.00 do 19.00.

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
26. 5. – 3. 6. Týden dětí
27. 5. Pohádková cesta zámeckým par-
kem, zámecký park, 14.00
4.–18. 8. 20. ročník Mezinárodního
hudebního festivalu Petra Dvorského,
státní zámek
12. 8. Tradiční jaroměřické posvícení,
odpočinková zóna, 10.00
12. 8. Koncert Vlasty Horvátha,
odpočinková zóna, 18.00

15. 9. Mezinárodní sympozium Otokar
Březina 2018, státní zámek, 9.00
28. 10. Oslavy ke vzniku samostatného
československého státu, náměstí Míru,
15.00

Výstavy v barokní budově Špitálu
10. 5. – 29. 6. Výstava obrazů Vladimíra
Tůmy
12. 7. – 31. 8. Výstava obrazů Jana Pevné-
ho
7.–29. 9. Výstava Přátelství Otokara Březi-
ny a Františka Bílka doplněná výtvarný-
mi pracemi z publikace Koukej, Březino
aneb Když ruce básní
4. 10. – 2. 11. Výstava Jaroměřice nad
Rokytnou ve znamení osmiček

Detailní soupis kulturních a společen-
ských akcí naleznete na www.jaromeri-
cenr.cz nebo v tištěné brožuře, která je
zdarma v turistickém informačním centru.

Prosluněné
Jaroměřice nad Rokytnou

divize Třebíč,
nabízí exkurze na vodárenská zařízení

a další zajímavé objekty:

• Vodojem Kostelíček v Třebíči
s atraktivní vyhlídkou na město a okolí

• Vodárenský areál Heraltice

• Vodojem Žákova zahrada v Třebíči

• Čistírna odpadních v Třebíči

• Vodárenský dispečink v Třebíči

• Případně další dle dohody

Kontaktní údaje:
sekretariat@vastr.cz
Tel.: 568 899 111,

568 899 115, 568 899 129
www.vodarenska.cz

Návštěva objektů je možná po dohodě na uvedených
kontaktech, provázení na vodojemu Kostelíček

zajišťuje MKS Třebíč:
www.visittrebic.eu,

info@mkstrebic.cz., tel.: 568 610 021

Turistické informační centrum – Špitál
F. V. Míči 726
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Tel.: 775 547 522
E-mail: mks@jaromericenr.cz
Turistické informační centrum – radnice
nám. Míru 2
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Tel.: 568 408 028
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Rodinný zábavní park Labyrint byl
zřízen v čtyřpatrové budově zre-
konstruované zámecké sýpky v Tře-

bíči a nachází se v klidné lokalitě Nad
Zámkem blízko baziliky sv. Prokopa.
Zábavu zde najdou děti všech věko-

vých kategorií. Největší dominantou
parku je pětipatrový prolézací labyrint
s tobogánem a skluzavkami a trampolí-
nou. Příchozí děti se dále mohou vyřádit
v nafukovacím skákacím hradu, na hřišti
s bodyzorbingovými koulemi, v multi-
funkčnímhřišti je prostor pro hraní fotba-
lu, volejbalu, streetballu nebo stolního fot-
bálku v životní velikosti. Součástí parku

jsou také lanové prvky a velký dřevěný
domeček s bludištěm. Nejmenší děti si
užijí oddělený batolecí koutek se skluzav-
kou, bazénkem smíčky, vzduchovou fon-
tánou, kolotočem, houpačkami a dalšími
doplňky. Pro zpestření jemožné také vyu-
žít herní stoly na fotbálek a airhockey,
obří lego kostky, velkémolitanové a dřevě-
né stavebnice.
Ve druhém patře je k dispozici poseze-

ní s rychlým občerstvením, místa k seze-
ní a relaxační kouty jsou v každém ze čtyř
pater. V nejvyšším patře je výstup na
věžičku, ze které se nabízí krásný výhled
naměsto Třebíč.

Kromě běžného provozu v zábavním
parku pořádají také oslavy narozenin a
mimořádné akce, jako nocování v Laby-
rintu, večery pro dospělé či příměstské
tábory. Veškeré informace a aktuality
jsou na www.labyrint-trebic.cz nebo na
facebookové stránce Labyrint Třebíč.
Labyrint je rodinný zábavní park, ve

kterém se najdete. Přijďte i vy!

Otvírací doba
út–pá: 14.00–19.00
so, ne, svátky,
prázdniny: 10.00–19.00

LINE-UP 31.8.2018:
Slza | Maite Itoiz & John Kelly (Elfenthal)

| Lunetic | Jakub Ondra | Jaksi Taksi | Jiří
Schmitzer | Bagr | Element

LINE-UP 1.9.2018:
Marie Rottrová | Petr Bende & Band |

Jaroslav Hutka | Martin Šafařík & Band | Public
Relations | Lo Hrůzová | The Four Elements

Otevírací doba:
Květen-červen: so-ne-svátek 9:00-17:00
Červenec-srpen: po-ne-svátek 9:00-18:00
Září-říjen: so-ne-svatek 9:00-17:00

Pro děti je k dispozici letecký simulátor v reálném kokpitu stíhačky.

www.letecke-muzeum.cz
Info@letecke-muzeum.cz
SMS dotaz +420 604 772 478

Letecké muzeum Koněšín

Akce:
2. června - dětský den
9. června -muzejní noc
31. 8.–1 .9. - Happy Faces Festival

Rodinný zábavní
park Labyrint



KULTURNÍ AKCE 2018
1.–2. 6. Zámostí – Podzámecká niva,
XXII. ročník multikulturního festivalu
9. 6. Slavnosti růžového vína – areál
zámku, exkluzivní spojení vína a gastro-
specialit
30. 6. – 1. 7. Svatoprokopská pouť
– areál zámku, tradiční třebíčská lidová
pouť
13.–15. 7. Oživené židovské město
– židovská čtvrť, víkendový návrat do
období I. republiky.
30. 7. – 4. 8. Šamajim – Zadní synagoga,
festival židovské kultury
17.–19. 8. Slavnosti Tří kápí – Podzámec-
ká niva, velkolepá oslava bohaté historie
Třebíče
15. 9. Bramborobraní – Karlovo náměstí,
přehlídka folklorních souborů.

Bližší informace: www.visittrebic.eu,
www.mkstrebic.cz.

T
řebíč se rozkládá v jihozápadní
části Českomoravské vrchoviny
na obou březích řeky Jihlavy.
Město s dlouhou historií je
známé především památkami

zapsanými na seznam světového kultur-
ního a přírodního dědictví UNESCO, a to
bazilikou sv. Prokopa a židovskou čtvrtí
s židovským hřbitovem. Třebíč vám toho
ale nabízí daleko víc.

PAMÁTKY UNESCO
Třebíčské památky UNESCO propojuje
naučná stezka „Po stopách opatů a rabí-
nů“. Trasa vede židovskou čtvrtí, kde
můžete vidět například Zadní synagogu,

dům Seligmanna Bauera s expozicí bydle-
ní židovské rodiny, Přední synagogu či
pamětní síň Antonína Kaliny – zachránce
900 židovských chlapců z koncentračního
tábora. Stezka dále pokračuje k židovské-
mu hřbitovu a bazilice sv. Prokopa, která
patří ke skvostům středověkého stavitel-
ství evropského významu.

ROZHLEDNY A VYHLÍDKOVÁ MÍSTA
Také milovníci vyhlídkových míst a roz-
hleden si v Třebíči přijdou na své.
Kromě 75 metrů vysoké Městské věže,
jež je dominantou města, můžete Třebíč
a okolí obdivovat z rozhledny na Pekel-
ném kopci (572 m n. m.). Ta se tyčí na
jeho vrcholu, měří 26,5 metru a je posta-
vena z modřínového dřeva s kovovými
prvky. K rozhledně vede značená stezka.
Za návštěvu také stojí vodojem Kostelí-
ček. Tyčí se nad městem na Strážné hoře

a byl upraven na veřejně přístupnou
expozici vodárenství s vyhlídkovou ploši-
nou, která nabízí jedinečný výhled na
Třebíč.

VODNÍ RADOVÁNKY
V horkých letních dnech je k návštěvě
jako stvořený Aquapark Laguna, jenž má
kromě plaveckého bazénu i zábavní
a relaxační část. Návštěvníci areálu tak

mohou kondiční plavání střídat s relaxa-
cí v saunách, parní lázni, sprchovém
koutu s tropickým deštěm či se zábavou
na 132 m dlouhém toboganu, v divoké
řece, vířivých vanách a mnoha dalších
atrakcích. Součástí zábavní zóny je i ven-
kovní bazén se slanou vodou. Vodní rado-
vánky si v létě můžete užít také na Polan-
ce. Venkovní koupaliště nabízí tři bazény
a tobogan.

VĚDA A POZNÁNÍ
V areálu bývalé továrny BOPO najdete
jediné science centrum na Vysočině –
Ekotechnické centrum Alternátor. Na
návštěvníky zde čeká několik expozic.

Expozice „Věda na kouli“ je unikátní
v mezinárodním měřítku. Projekční
koule je využívána k projekci dat přebíra-
ných např. z NASA. Návštěvník zde může
zhlédnout například simulace přírod-
ních a vesmírných jevů (zemětřesení,
vývoj počasí atp.) nebo zobrazení letové-
ho či námořního provozu na zeměkouli
atd.

KDYŽ JE TROCHU ŠKAREDĚ
V Třebíči se nebudete nudit, ani když
venku nebude to pravé letní počasí.
Původně benediktinský klášter, jenž byl
v 16. století přestavěn na zámek, nyní ve
svých prostorách skrývá interaktivní
expozice Muzea Vysočiny, konkrétně

mineralogickou, zámeckou, klášterní
a muzejní. V předzámčí je pak umístěna
interaktivní expozice Cesty časem, která
nabízí poznání třebíčské historie a histo-
rických řemesel. Určená je především
pro děti a mládež, poznání a zábavu zde
však zažijí i dospělí návštěvníci. V příze-
mí třebíčského předzámčí naleznete
expozici Za řemesly minulosti, jež připo-
míná téměř zapomenutá řemesla, jako je
perleťářství, modrotisk, sedlářství, perní-
kářství a modistství.

V okolí Třebíče se také nachází řada
přírodních zajímavostí, které můžete
poznávat pěšky i na kole, například pří-
rodní park Třebíčsko. Malebný ráz zdej-
ší krajiny a čistá příroda vytvářejí ideál-
ní podmínky pro relaxaci i aktivní odpo-
činek v podobě turistiky či cykloturisti-
ky.

Město Třebíč je místem, kde lze propo-
jit poznávání historických krás s aktiv-
ním odpočinkem v nenarušené přírodě.
Přijměte naše pozvání do Třebíče!

Přijeďte si užít léto do Třebíče



KULTURNÍ KALENDÁŘ 2018
23. 6. Slavnostní otevření zámku Police
a Muzea RAF
100. Výročí založení Československa
a československého letectva
20. výročí od udělení znaku a praporu
obci Police
1. 7. – 31. 8. Otevření zámku Police
a Muzea RAF pro veřejnost
– prohlídkové trasy pro návštěvníky –
zámek, Muzeum RAF, výstava historic-
kých motocyklů, zámecká věž, noční pro-
hlídky, koncerty, loutkové divadlo
Otevření návštěvnického infocentra, pro-
dej suvenýrů
27. 7. a 3. 8. Letní kino v Polici – dvojpro-
gram
– začátky ve 21.15, hraje se za každého
počasí pod stany (program na webu
a FB obce)
9. 9. Poutní místo Hájek – pouť
5. 10. ZŠ, MŠ, od 18.00 9. Broučkiáda –
průvod broučků po obci

INZERCE

Obec Police se rozkládá na
pahorkatině Českomorav-
ské vrchoviny. Polický katas-

tr má v současnosti 595 hektarů
a v obci žije 335 obyvatel. Nejstarší
zmínka o zdejším sídle pochází dle
dokladu z roku 1343. Nejvýznamnější kul-
turní památkou je goticko-renesanční
zámek, který byl v roce 1945 zkonfiskován
a od roku 1996 je ve vlastnictví obce. Od
roku 2005 je otevřen pro veřejnost.

Další památky v obci – památník
sv. Františka Xaverského, památník obě-
tem 1. a 2. světové války, židovská synago-
ga a židovský hřbitov.

Nejvýznamnější kulturní a společen-
skou akcí jsou rodácké sjezdy, které mají
dlouholetou tradici. Jsou v intervalech
pěti let a první byl již v roce 1964 (příští
v roce 2019). Na Štědrý večer již více než

300 let prochází obcí průvod
ovcí. Obec Police používá symbo-
ly schválené Parlamentem ČR od
18. 6. 1998.

V roce 2017 vzniklo na zámku
v Polici Muzeum RAF. Je to spo-

lečný projekt a záměr obce Police, Evrop-
ského vojenského vzdělávacího a rekre-
ačního centra armádního generála Karla
Janouška, nadačního fondu – Czech Spit-
fire Club, spolku letecké historie a s pod-
porou mnoha dalších organizací. Cílem
spolku a jeho partnerů, podporovatelů
a sponzorů je zprostředková-
vat pozitivní vzory a morální
odkaz československých letců
a dalších vojáků, kteří za
druhé světové války bojovali
proti fašismu, dnešní mladé
generaci.

Policemá zámek
i MuzeumRAF



Infocentrum JE Dukovany
září – červen
denně od 9.00 do 16.00 hod.

červenec – srpen
denně od 9.00 do 17.00 hod.

Skupiny min. 8 osob a max. 48 osob objednávky
přes online rezervaci na www.cez.cz/dukovany

Jednotlivcům (do 8 osob) doporučujeme informovat se
na možnost exkurze telefonicky na 561 105 519

Infocentrum VE Dalešice
září – červen
denně 9.00–16.00 hod. (není přítomna stálá služba)

Skupiny min. 8 osob a max. 48 osob objednávky
přes online rezervace na www.cez.cz/dalesice

Jednotlivcům (do 8 osob) doporučujeme informovat se
na možnost exkurze telefonicky na 561 105 519
Obvyklé začátky prohlídek 9.00 | 11.30 | 13.30

červenec – srpen
denně 9.00–16.00 hod. (přítomna stálá služba)
Exkurze typ „A“ nad 12 let věku – exkurze v Infocentru včetně
prohlídky provozu – začátky prohlídek 9.00 | 11.30 |13.30
Exkurze typ „B“ také pro mladší 12 let – exkurze v Infocentru
bez prohlídky provozu – začátky prohlídek 9.00 | 10.00

Exkurze typu „A“, „B“ nutno objednat min. 8 osob
(max. 48 osob) telefonicky na 561 105 519

V návaznosti na bezpečností předpisy je celoročně povolen vstup
do provozu elektrárny pouze návštěvníkům starším 12 let věku.
Je-li ve skupině osoba mladší 12 let, platí omezení vstupu do provozu
pro celou skupinu! Exkurze do provozu bude umožněna pouze zájemcům
v pevné uzavřené obuvi bez podpatku a ve vhodném oděvu (za nevhodné
se považují dlouhé sukně či šaty omezující chůzi po strmém schodišti).

JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY
SKUPINA ČEZ

Všechny exkurze jsou zdarma!

Začal jsem kvůli sobě,
teď běhám i pro ostatní
S mobilní aplikací od Nadace ČEZ
pomáháte pohybem.
Ať už s telefonem běháte, jezdíte na kole nebo chodíte
na procházky, každá aktivita znamená body pro vámi
vybraný projekt, který Nadace ČEZ finančně podpoří.
Stáhněte si aplikaci
zdarma do svého telefonu.

www.pomahejpohybem.cz



Letní areál nabízí:
• 1,5 ha zatravněné plochy

se zelení
• Parkoviště přímo

u koupaliště a přilehlého
zimního stadionu

• Plavecký bazén
o rozměrech 50 x 21 m

• Dětský bazén s atrakcí
vodního hřibu

Otevírací doba:
1.6. – 31.8. každý den

9.00 – 20.00 hodin
www.koupalistemb.cz

LETNÍ KOUPALIŠTĚ
MORAVSKÉ
BUDĚJOVICE

• Bazén s tobogánem
• Občerstvení přímo

v areálu – bufet se
zastřešenou pergolou
a dva prodejní stánky
s posezením

• Hřiště na tenis nebo
nohejbal s umělým
povrchem

• Hřiště na beach volejbal
• Travnaté hřiště na malý

fotbal
• Travnaté hřiště

na badminton
• Stolní tenis
• Půjčovna sportovních

potřeb a opalovacích
lehátek

Atrakce:
• Minigolf
• Vodní fotbálek
• Dětský koutek s houpačkami

a klouzačkou
• Aquazorbing a aquapaddler
• Vodní hřib v dětském bazénu
• Dětské pískoviště
• Dětská dráha s autíčky a motokárami
• Vzduchová trampolína

L t í ál bí í At k

Vinařský spolek Moravské Budějovice a MKS Beseda
vás srdečně zvou na druhý ročník akce:vás srdečně zvou na druhý ročník akce:

Mezinárodní hudební festival v Moravských Budějovicích

více na: www.festival-hudecek.cz

Mezinárodní hudební festival v Moravských Budějovicích

17. - 19. 8. 2018

Koncerty se budou konat v nádherném prostředí morav-
skobudějovického zámeckého nádvoří a v kostele sv. Jiljí.

Všichni milovníci vážné hudby jsou srdečně zváni na pres-
tižní přehlídku hudebních těles i špičkových sólistů v čele
s Václavem Hudečkem. Festival pořádá město Moravské

Budějovice a MKS Beseda.



www.dalesickaprehrada.cz

Mám volno tak jedu na Dalešickou přehradu na loď HORÁCKO.

Super. Jedu s tebou. A nepojedeme raději na kolo.

Oni nás vezmou na palubu i s kolem.

Prohlídneme si přehradu a dáme i občerstvení.

A co když nebude hezky.

Mají krytou i otevřenou palubu tak si můžeme vybrat.

Navíc tam mají akce k výročí přehrady.

Ta přehrada je prý moc krásná, ale s parníkem

se nedostaneme všude.

Tak si půjčíme kajaky. Koukni na jejich web.

tel.: 723 190 709
e-mail: info@dalesickaprehrada.cz

INZERCE

Ekologický mikroregion Horácko
nabízí spoustu zajímavých míst
k výletům. Můžete jít pěšky, jet na

kole, autem a dokonce i lodí. Ta vás povo-
zí po Dalešické přehradě, která letos slaví
40 let.

NEJSTARŠÍ ROZHLEDNA, NEJVYŠŠÍ
SYPANÁHRÁZ A UNIKÁTNÍ LOKALITA
Podívejte se na svět z nejstarší zděné roz-
hledny na Moravě – Babylonu u Kramolí-
na, nenechte si ujít Mohelenskou hadco-
vou step s unikátními přírodními úkazy
a zajděte si na nejvyšší sypanou hráz
v České republice a zároveň na třetí nej-
vyšší na světě, kterou má přečerpávací
vodní elektrárnaDalešice. Pro dobrodruž-
né povahy zde máme hrad, který stojí na
nepřístupnémostrově uprostřed přehrad-
ní nádrže. Nemůžete vynechat třetí nejvý-
znamnější české leteckémuzeumuKoně-
šína. K vidění tu jsou letadla, vrtulníky,
letecké motory a další přístroje.

ROMANTICKÉ OKOLÍ DALEŠICKÉ
PŘEHRADY – BALZÁM PRO TĚLO I MYSL
Samotné okolí přehrady je velmi maleb-
né a romantické. Koryto lemují příkré strá-
ně, které jsou místy až 100 metrů vysoké.
Krásu přehrady zvyšují zříceniny dvou
středověkých hrádků, Kozlova a Holoub-
ka. Zejména z vrcholu Kozlova je krásný
pohled přímo na přehradu, která tvoří
veliké zákruty. Dnes je především rájem
rybářů. Nejkrásnější pohled si vychutnáte
z hladiny – nejlépe na loďce, nebo přímo
na výletní lodi Horácko.

A CO KONĚŠÍNSKÝ VENDELÍN?
Koněšínský Vendelín je jednak unikátní
keramická soška nahého muže vyrobená
z pálené hlíny, která má i svůj vlastní pří-
běh a historii, ale zároveň je to název oblí-
beného červnového hudebního festivalu.
Pro tvořivé návštěvníky nabízí tři koně-
šínští keramici kurzy a výrobu keramiky
ve svých ateliérech.

MÍSTA S NÁDECHEMHISTORIE
A TAKÉ DOBRÉHO JÍDLA A PITÍ
Rozsáhlé expozice přírodovědeckých sbí-
rek Moravského zemského muzea nabízí
zámek v Budišově. Na věži kostela Nane-
bevzetí Panny Marie a sv. Gotharda je
umístěna otočná korouhev s patrony kos-
tela podle vzoru španělské Sevilly. V pivo-
varu filmových Postřižin v Dalešicích urči-
tě navštivte Muzeum rakousko-uherské-
ho pivovarnictví. Obec Tasov je známa
jako rodiště i místo posledního odpočinku
kněze a spisovatele Jakuba Demla, ale
také okolí této obce je velmi lákavé pro
pěší i cyklo výlety. Dalším zajímavým
a významným místem je obec Hroznatín,
kde se nachází rodný dům armádního
generála Ludvíka Svobody.
Na Horácko vás srdečně zve Hana

Žáková, starostka obce Koněšín a před-
sedkyně Mikroregionu Horácko.
Více informací:www.horacko.cz,
www.dalesickaprehrada.cz

Horácko. Na kole,
pěšky i na lodi

HANA ŽÁKOVÁ,
STAROSTKA OBCE
KONĚŠÍN
A PŘEDSEDKYNĚ
MIKROREGIONU
HORÁCKO



P
okud kolemValče jen projíždíte,
určitě se zastavte aspoň na
skok. Nepoznáte sice všechny
krásy hotelového areálu, ale věří-
me, že vás i krátká ochutnávka

zámeckých možností okouzlí natolik, že
si je příště přijedete vychutnat naplno.
Při prohlídce zámku, když budete pro-

cházet historicky vybavenými pokoji,
sály a salonky různých velikostí a stylů,
si můžete představovat, že na jednom
a tom samémmístě byste mohli uspořá-
dat královsky pojatou konferenci své
firmy, vystrojit velkolepou svatbu potom-
kům nebo si užívat nerušenou dovole-
nou se svojí drahou polovičkou. Už se
usmíváte od ucha k uchu? Není divu.
Právě jste ve svých představách navštívi-
li wellness hotel Zámek Valeč. Hezký
zážitek? Skutečnost je mnohem krásněj-
ší. Zámek prošel kompletní rekonstrukcí
a od června 2013 nabízí k ubytování osm
historických a dalších 120 moderních
pokojů.
A co je pro vás připraveno? O víken-

dech a státních svátcích v průběhu celé-
ho roku můžete absolvovat prohlídku

zámku (vždy v 11.00 a 14.00). Přes letní
prázdniny dokonce denně (od 11.00
do 16.00). Vždy při minimálním počtu
pěti osob. Neváhejte si proto zavolat,
a raději se informovat předem, kdy se pro-
hlídka uskuteční. V hotelové recepci si

můžete zakoupit turistické známky, upo-
mínkové předměty a dárky. Příjemný den
lze strávit i procházkou kolem zámeckých
rybníků, v nově založených renesančních
zahradách a přilehlém bludišti.

TRADIČNÍ ČESKÁ KUCHYNĚ
A MORAVSKÁ VÍNA
Po příjemné procházce či prohlídce
zámku se nabízí potěšit chuťové buňky
vmístní restauraci. Jídelnímu lístku vévo-
dí české pokrmy. Některé z nich šéfku-
chař vylepšil modernějším pojetím.
Pochutnáte si třeba na terině z uzeného

hovězího jazyka, či výborném krému
ze sladkých brambor. Z hlavních chodů
doporučujeme trhaná vepřová žebírka
na sladké kukuřici. Potěšíme také chutě
milovníků tradiční české kuchyně, kteří
si smlsnou na oblíbené svíčkové na sme-
taně s houskovým knedlíkem a brusinko-
vým terčem nebo si vychutnají vepřové-
ho vrabce se zelím a horáckým knedlí-
kem.Na přání připravujeme rovněž pokr-
my pro hosty s dietními omezeními.
Bylinky ze zámecké zahrady využíváme

nejen v kuchyni, ale také pro přípravu
vlastních bylinkových sirupů, limonád
a míchaných nápojů. Velmi oblíbený je
například osvěžující letní drink Hugo.
Pokud dáváte přednost známým znač-
kám, žízeň uhasíte limonádami ZON
a Kofola nebo českým pivem Pilsner
Urquell. Chuťové pohárky pohladí lahod-
nost moravských vín ze Znovína Znojmo,
Vinných sklepů Lechovice či od společ-
nosti Víno Lípa Mikulov. Milovníci zahra-
ničních vín budou nadšeni bohatým výbě-
rem vín z Rakouska, Itálie nebo Francie.
Kofeinovou vzpruhu a skvělou chuť vám
poskytne káva Buondi nebo Bazzara.

Představte si klidné místo, hotel na Vysočině, ve kterém se vkusně snoubí kouzlo zámeckého sídla
s luxusem moderního. Už první procházka po hotelovém komplexu vám na tváři vykouzlí
spokojený úsměv. Pochopili jste, že tohle příjemně malé panství nabízí tolik rozličných způsobů
zábavy a odpočinku, že vám ani celý víkend nebude stačit na to, abyste si všechny pořádně užili.

Zámek Valeč nabízí aktivity prro celou rodinu



Zámek Valeč nabízí aktivity pr

WELLNESS CENTRUM
Tohle je ráj! Říkají naši ubytovaní hosté,
když na vlastní kůži zažijí účinky valeč-
ského wellness centra. Skvělé vzpomínky
si odvážejí nejen díky špičkovému vyba-
vení velkolepě pojatého relaxačního areá-
lu. V nabídce jsou dva venkovní celoroč-
ně vyhřívané bazény a vířivý bazén, dále
vnitřní a vířivý vnitřní bazén, saunová
vesnička a Benátský dóm. Součástí sau-
nového světa jsou kromě finských a par-
ních saun také biosauna, infrasauna, tepi-
darium, Kneippovy chodníčky či ledová
jeskyně. Přesvědčte se sami o rozmanitos-
ti nabízených služeb.
Doporučujeme informovat se o aktuál-

ní otevírací době wellness areálu pro
veřejnost na webových stránkách
www.hotel-valec.cz/kratke-navstevy/
nebo telefonicky na +420 724 400 497. Při
větších akcích a obsazeném hotelu je
vstup pro veřejnost do wellness centra
omezen.
V zámeckém hotelu se pamatuje

na všechny, kteří rádi odpočívají aktivně.

Ubytovaní hosté mohou využívat fitness
centrum s posilovacími stroji, stolní
tenis a šipky. Na piknikmohou vyrazit na
vypůjčeném kole, elektrokole a segwayi.
V těsné blízkosti zámeckého areálu
je travnaté hřiště a dva tenisové kurty
s umělým povrchem. S rodinou mohou
hosté třeba uspořádat turnaj v bowlingu.
V beauty centru dopřávají dámy i páni
svému tělu relaxaci při masážích, kosme-
tice či pedikúře.
Nejmladší hosté jistě ocení venkovní

prolézačky, skluzavky, houpačky a tram-
polínu. Nepřízeň počasí mohou děti pře-
čkat v zábavním centru, které svým vyba-
vením konkuruje specializovaným zábav-
ním parkům. Děti se vydovádí v prolézač-
kách, na skluzavkách, trampolíně nebo
v balonkových bazéncích. Speciální kou-
tek naleznou v herně také batolata. Špat-
né počasí hosté nemusí vůbec zazname-
nat díky pohodlným přesunům „v suchu“
zajištěnému unikátním systémem pod-
zemních chodeb, jež vedou ze zámku až
do nejvzdálenějších hotelových garáží.

KALENDÁŘ AKCÍ
Caveman 25. 5.
– divadelní představení v rámci charitativ-
ní akce Happy run
Mezinárodní den dětí 3. 6.
– soutěže pro děti, opékání špekáčků,
ukázky jízdy zručnosti a škola RC modelů
Zámecké slavnosti 6. 7.
– oslava 5. narozenin znovuotevření
zámku (AG Flek, Robert Křesťan & Druhá
Tráva, pohádková cesta pro děti...)
Tomáš Klus Symphonic 8. 8.
– koncert s Moravskou filharmonií Olo-
mouc v rámci Mezinárodního festivalu
P. Dvorského
Ariadna na Naxu... 15. 8.
– slavný melodram představený v rámci
Mezinárodního festivalu P. Dvorského
Four Covers 14. 9.
– hudební večer akustických cover verzí
hitů 80. a 90. let
Králičí hody podzim 2018
– živí králíčci, program pro děti, kuchař-
ská show
Dýňové slavnosti 27. 10.
– rukodělné dílničky, program pro děti,
speciální menu
Svatomartinské menu 10. 11.
– speciální menu za doprovodu cimbálo-
vé muziky Jožky Šmukaře

Hotel Zámek Valeč
Valeč 1, 675 53
tel.: +420 724 400 497,
info@hotel-valec.cz

ro celou rodinu
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TURISTICKÁ LÁKADLA
Zámek Jemnice
Otevřeno: červenec + srpen, út–ne
9–12, 13–16

Kostel sv. Víta + podzemní prostory
Otevřeno: červen: so, ne 9–12, 13–16
červenec + srpen: út–ne 9–12, 13–16

Značené turistické okruhy poměstě
Tři značené trasy – okruh královny Eliš-
ky, okruh sv. Víta a okruh sv. Jakuba.

Muzeum Jemnice
Expozice: Dějiny Jemnice, Jemnický svět
čaje a výstava Historie slavnosti Barchan.
Otevřeno: květen a září: so, ne 9–12, 13–17
červen, červenec, srpen: út–ne 9–12, 13–17

Výletní vlak na trati Jemnice – Morav-
ské Budějovice

Jízdní řád najdete na www.svd-jzm.cz,
info@svd-jzm.cz nebo tel. 724 256 182.

Pohádková stezka Panenská
Setkáte se zde s různými pohádkovými
postavami a prožijete kouzelná dobro-
družství. Od roku 2017 je součástí i nová
hastrmanova ekostezka. Více informací
na www.pohadkovastezka.panenska.cz.

Židovský hřbitov
Patří k nejstarším židovským pohřebiš-
tím na Moravě a návštěvníkům je volně
přístupný.

Paintball Jemnice
Více na www.paintball-jemnice.cz

KULTURNÍ PŘEHLED
15.–18. 6. Historická slavnost Barchan
10.–11. 8. VIII. jemnická bitva

1. 9. HMB turnaj „O pohár královského
města Jemnice 2018“
Jemnice patří dětem – červenec 2018
3. 7. Strašidelné podzemí – kostel. sv. Víta
5. 7. Výtvarné dílny pro děti
10. 7. Po stopách stromů – arboretum
12. 7. Výtvarné dílny pro děti
17. 7. Jemnické dřevohrátky – zámek
19. + 26. 7. Výtvarné dílny pro děti
28. 7. Výlet za človíčetem – pohádková
stezka Panenská

www.zamekdukovany.cz

Poznejte citlivě zrekonstruovaný zámeček na samé hranici Vysočiny a Jihomoravského
kraje. Historická budova s přilehlým anglickým parkem je skutečnou oázou klidu

a pohody. Dnes v zámku funguje stylová restaurace a penzion s šestnácti pokoji jako
pro princeznu.

Ať už cestujete autem nebo na kole, zastavte se na dukovanském zámku!
Restaurace i ubytování jsou v provozu po celý rok.

PROHLÍDKY ZÁMKU
Součástí zámecké expozice je kromě hraběnčiny jídelny či pánského salonu také freskový

sál Pantheon s originálními malbami z roku 1790. Od června do září se prohlídky
s průvodcem konají denně mimo pondělí ve 13:00 a 14:00 hod. nebo na objednávku.

CHYSTANÉ AKCE
Po celý rok připravujeme celou řadu společenských a kulturních akcí pro veřejnost.

LETNÍ KINO - středa 18. 7., 25. 7., 1. 8., 8. 8.

SESTRY HAVELKOVY: SWING A PRVNÍ REPUBLIKA (koncert v rámci Mezinárodního
hudebního festivalu Petra Dvorského) – neděle 12.srpna

ZÁMECKÁ SLAVNOST (společenský večer s hudbou a tancem) – sobota 29. září

Zámek Dukovany, Dukovany 1, 675 56, Tel.: 739 348 915

RESTAURACE, UBYTOVÁNÍ & PROSTORY PRO SPOLEČENSKÉ AKCE

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM JEMNICE
Husova 2, 675 31 Jemnice
Tel.: +420 721 508 737
E-mail: tic@mesto-jemnice.cz
Web: www.tic.jemnice.cz
Připravujeme otevření půjčovny elektro-
kol a koloběžek.

POHÁDKOVÁ STEZKA KOSTEL SV. VÍTA VÝLETNÍ VLAK

Historie i zábava v Jemnici
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K
oruna Vysočiny vyniká kraji-
nou, kde vrchy střídají dlouhá
a klikatá údolí řek od Svratky
poOslavu a tvoří nejatraktivněj-
ší část z celé Českomoravské

vrchoviny. Více než 700 kilometrů cyklis-
tických značených tras letos doplnila
nová cyklotrasa EuroVelo 4. Podívejte se
na 13 cílů, jimiž vás provede.

1.VELKÉ DÁŘKO
Velké Dářko, známé jako „moře Vysoči-
ny“, je největším rybníkem v kraji a dá se
tu najít i malá písečná pláž. Je vyhledáva-
nýmmístem k odpočinku, koupání, ryba-
ření, windsurfingu, kitingu i projížďkách
na loďce.

2. SOCHYMICHALA OLŠIAKA
Během svých cyklotoulek jste už možná
potkali koně, raka, houby i třeba mamla-
se. Co ale takového mamuta, hejkala
anebo zubra? Kolem trasy EuroVela 4 se
vám to může podařit. Originální betono-
vé sochy Michala Olšiaka zpodobňují
všechny uvedené postavičky amnoho dal-
ších unikátů a nadchnou především děti.

3. POUTNÍ KOSTEL SVATÉHO JANA
NEPOMUCKÉHONA ZELENÉ HOŘE
Barokní skvost od geniálního architekta
Jana Blažeje Santiniho Aichla – to je slav-
ný kostel sv. Jana Nepomuckého na Zele-
né hoře, který je právem zapsaný na
seznam UNESCO. Nachází se na návrší,
pár minut od centra Žďáru nad Sázavou.

4. ZÁMEK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Zámek Žďár nad Sázavou je jedinečným
komplexem bývalého kláštera založené-
ho již ve 13. století. Areál zámku spolu
s okolní přírodou, rybníky a blízkým kos-
telem sv. Jana Nepomuckého na Zelené
hoře tvoří nenapodobitelný krajinný
a urbanistický celek. Vše dodnes spravují
majitelé, rodina Kinských.

5. SINGLETRACKY NOVÉMĚSTO
NAMORAVĚ A VYSOČINA ARENA
Je načase vyměnit zpevněné cesty a asfalt
za terén. Zkusit trochu adrenalinu a potré-
novat bikerskou zručnost můžete na sing-
letrackových tratích Vysočina Areny
u Nového Města na Moravě. Areál nabízí
tratě různých obtížností.

6. CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST
ŽĎÁRSKÉ VRCHY
EuroVelo 4 protíná CHKO Žďárské vrchy
od severu k jižnímu okraji a dále až na

západní hranici. Tato oblast Žďárska,
Novoměstska a Bystřicka je charakteristic-
ká mírně zvlněnou krajinou, kde se střídají
louky, pastviny a rybníky s jehličnatými
lesy a skalními výchozy, z nichž nejoblíbe-
nější je masiv Devět skal, Drátenická skála,
Čtyři palice, Pasecká skála a Perničky.

7. ŠIKLAND
Šiklův mlýn blízko Zvole u Bystřice nad
Pernštejnem se z původního westernové-
ho městečka rozrostl na rozsáhlý areál
plný zážitků a zábavy. Srdcem areálu je
původní westernové městečko, kde se
atmosféra Divokého západu mísí s divo-
kou přírodou kolem řeky Bobrůvky.

8. CENTRUM EDEN
Ráj zábavy a poznání na Vysočině najdete
v Bystřici nad Pernštejnem. Park, kde
jsou cyklisté vítáni, vás nechá nahlédnout
do panského bydlení, do stavenímlynáře,
tkalce v horácké vesničce a třeba také do
krtčí nory. Za informacemi o moderních
ekologických technologiích se stačí vydat
do edenského Ekopavilonu.

9. FERRATA VÍR
Údolí Víru se skalními vyhlídkami je

nazýváno centrem turistiky už od 19. sto-
letí. Velkým lákadlem jsou zajištěné skal-
ní stezky – Via Ferraty. Velká věž a Jezerní
stěna jsou vhodné pro celou rodinu.

10. VÍRSKÁ PŘEHRADA
Řeka Svratka putuje krajinou Žďárských
vrchů a jedno z nejkrásnějších údolí,
které vyhloubila, je dnes zatopeno Vír-
skou přehradou. Kolem pravého břehu
přehrady od Dalečína až do Víru vede
cyklostezka dlouhá 8 km. Na mnoha
vyhlídkách a odpočívadlech si můžete
vychutnat atmosféru svrateckého údolí.

11. HRAD PERNŠTEJN
Pohádkový, gotický, mramorový, nikdy
nedobytý, filmaři oblíbený – to všechno
právem patří k hradu Pernštejn, který
majestátně stojí nad obcí Nedvědice,
kam vás stezka EuroVelo 4 zavede. Hrad
si dodnes zachoval svoji gotickou podo-
bu, a díky tomu patří k nejkrásnějším
a nejzachovalejším hradům u nás.

12. KLÁŠTER PORTA COELI
Brána nebes – Porta coeli, jedinečný his-
torický objekt v obci Předklášteří, je sym-
bolickou branou do krajiny rozhleden
a nebeských výhledů. Klášter je dodnes
domovem několika řádových sester,
přesto si jeho areál můžete prohlédnout.

13. TIŠNOV
Město Tišnov leží na hranici vysočin-
ských kopců a moravských rovin. Právě
v Tišnově najdete v historickém centru
druhounejužší ulici v republice. Na neda-
lekém vrchu Klucanin, který je pro cyklis-
ty přístupný, můžete navštívit stejno-
jmennou rozhlednu.
http://www.korunavysociny.cz/

Projeďte napříč Korunou
Vysočiny trasu EuroVelo 4

FOTO: J. HORÁK



Součástí krásného města na řece Sáza-
vě, které leží v samém srdci Vysočiny
a je obklopené lesem chráněné krajin-

né oblasti Žďárské vrchy, nejsou pouze his-
torické památky a kultura. Důležitou sou-
částí je životní prostředí s možná nejčist-
ším vzduchem v celé republice. Město se
dlouhodobě zabývá volnočasovými aktivi-
tami pro své obyvatele i pro rekreanty. Za
tímto účelem zřídilo příspěvkovou organi-
zaci SPORTIS, která provozuje mj. relaxač-
ní centrum, autokempink a další ubytovací
zařízení, zimní a fotbalový stadión, teniso-
vé kurty, rychlobruslařský ovál, lyžařské
běžecké tratě atd. Přijměte tedy pozvánku
do příměstské rekreační oblasti Pilská
nádrž a některých námi provozovaných
zařízení.

AUTOKEMPINK PILÁK
Autokempink Pilák leží na březích Pilské
vodní nádrže nedaleko hotelu Tálský
mlýn. Areál je umístěn v bezprostřední
blízkosti města Žďáru. Příjemné prostředí
uprostřed přírody poskytne klidný odpo-
činek i těm nejnáročnějším hostům. Pilská
nádrž je vhodná ke koupání a rybaření,
okolí láká cykloturisty, pěší turisty a hou-
baře. Pro rekreanty je připraveno 8 chat
Javoriny (5 lůžek), 25 chatek Reneta
(4 lůžka) a dalších 300 míst pro stanaře

a karavany s vlastními přípojkami. Samo-
zřejmostí jsou hezká a čistá sociální zaří-
zení.

REKREAČNÍ AREÁL PILÁK
U Pilské nádrže byl v roce 2014 otevřen
nový rekreační areál, který se stal nedílnou
součástí odpočinku pro všechny jeho
návštěvníky. Mimo parkoviště, občerstvení
a sociálního zázemí zde najdete půjčovnu
sportovních potřeb, hřiště pro předškolá-
ky, náctileté i dospělé, lanový park, lano-
vou dráhu, minigolf, discgolfpark, půjčov-
nu lodí a šlapadel a mnoho dalších atrakcí.

HOTEL TÁLSKÝ MLÝN
U Pilské nádrže leží také krásný a stylový
hotel rodinného typu, který je možné vyu-
žít k individuální a skupinové rekreaci, ale
zejména pro všechny druhy školení a svat-
by. V 18 stylově zařízených pokojích najde-
te veškeré pohodlí a komfort, včetně sociál-
ního zařízení a TV. Součástí hotelu je
restaurace provozovaná nájemcem.
V nedalekém okolí je mnoho možností na
výlety do nádherné přírody a návštěvy his-
torických památek.

NOVÝ SKATEPARK
Pokud jste fandové skateboardingu nebo
BMX kol, tak si je nezapomeňte vzít
s sebou, až pojedete do Žďáru nad Sáza-
vou. Od letošní sezony tu na vás totiž čeká
nový moderní skatepark, který jistě splní
všechna vaše očekávání. V areálu najdete
jak streetovou, tak i bazénovou část, které
se dají přirozeně v jízdě kombinovat. Stree-
tové části dominují překážky z běžného
pouličního prostředí, jako jsou zábradlí,
zídky, lavičky nebo obrubníky. Všechno
speciálně upravené i pro ty nejakčnější
jezdce. Počítá se i s prostorem pro diváky
a relax. Přijeďte a užijte si celých 458 m2

nespoutaného pohybu!

Více informací na www.sportispo.cz.

KAM MŮŽETE ZAJÍT
26.–27. 5. Dny otevřených zahrad
zámku Žďár
9. 6. Den Žďáru (oslava povýšení Žďáru
na město)
23. 6. Česko-francouzský den na zámku
Žďár
13.–15. 7. Festival KoresponDance (mezi-
národní festival současného tance
a pohybového divadla)
27.–28. 7. Festival pod Zelenou horou
(hudební festival)
10.–11. 8. Horácký džbánek (36. ročník
hudebního festivalu)
18. 8. Dračí lodě Vysočina
21.–24. 8. Letní kino
30. 8. – 23. 9. Slavnosti jeřabin (festival
výtvarné, hudební i dramatické tvorby)
8. 9. Santiniho barokní slavnosti (setká-
ní nejen odborníků a obdivovatelů Santi-
niho tvorby)
www.zdarns.cz
www.korunavysociny.cz
www.zelena-hora.cz
www.zamekzdar.cz

Žďárnad Sázavou je přezdí-
ván jako hvězda Vysočiny.
Nechte se okouzlit čistou

výjimečností památkyUNESCO
na Zelené hoře i pohlcující pří-
rodou.

Na vyznavače historie a přede-
vším baroka ve Žďáře čeká celá řada
skvostů, jako je poutní kostel svatého
Jana Nepomuckého na Zelené hoře,
barokní most nebo trojiční sloup na
náměstí. Celoročně jsou v zámku Žďár
připraveny expozice Umění baroka ze
sbírek Národní galerie v Praze a Po sto-
pách Santiniho. Muzeum nové genera-
ce vás svojí interaktivní hravostí napros-
to pohltí a přenese do historie zdejšího
kraje.

Žďár ale znamená také neodolatelnou

přírodu Žďárských vrchů. Nauč-
ná stezka kolem Zelené hory
vám představí jedna z nejvzácněj-
ších míst, která lze ve Žďáře najít.
Provede vás po památkách a pří-
rodních skvostech místní krajiny.
V okolní přírodě se můžete poko-

chat tvorbou umělce Michala Olšiaka.
Jeho sochy naleznete nejen přímo ve
Žďáře, ale i v širokém okolí.

Ve městě bude dobře postaráno také
o aktivně založené jedince. Rekreační
areál Pilák je rájem všech letních sportů
od cykloturistiky až po populární paddle-
boardy. Načerpat energii pak můžete
v moderním relaxačním centru.

Další krásy Vysočiny můžete prozkou-
mávat v rámci celé destinace Koruna
Vysočiny.

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – HVĚZDA VYSOČINY

Kam v létě?
Přece do Žďáru
nad Sázavou!



dějiny
a budoucnost

12. ročník
6.–14. 6. 2018
Vracíme filozofii na náměstí:
Přednášky, debaty, koncerty,
divadlo, film, letní Ples

www.festivalfilozofie.cz
facebook: @festivalfilosofie

Malý gastronomický podnik, který
je v současné době svým ohlasem
známý po celé České republice.

Vlastní, přímo v restauraci vařené nefil-
trované a nepasterované pivo Harrach
v kombinaci se specialitami z čerstvých
sladkovodních ryb z vlastních rybníků je
záruka spokojenosti nejednoho zákazní-
ka. Kombinace a množství rybích druhů
je v celé republice naprosto ojedinělá a
uchování živých ryb v haltýřích ve sklepe-
ní restauraci v průtočné vodě
z původního mlýnského náhonu zaruču-
jí absolutní čerstvost.

Další příjemné služby nabízí malé hote-
lové wellness s vnitřním bazénem a sau-
nou a několik typů hotelových pokojů. Od
historických z dob pana továrníka Jelínka
až po moderní pokoje a apartmány.

Jelínkova vila
Hotel i pivovar
ve VelkémMeziříčí

Kontakty:
www.jelinkovavila.cz
hotel@jelinkovavila.cz

Jelínkova vila hotel – pivovar
Třebíčská 342/10, 594 01 Velké Meziříčí

Mobile: +420 724 250 315
Phone: +420 566 502 205

Jelínkova vila hotel –
pivovar – Velké Meziříčí,
to je malý gastronomický podnik, který
je v současné době svým ohlasem známý
po celé České republice.

Vlastní, přímo v restauraci, vařené nefiltrované
a nepasterované pivo Harrach v kombinaci se specialitami
z čerstvých sladkovodních ryb z vlastních rybníků je záruka
spokojenosti nejednoho zákazníka.

Kombinace a množství rybích druhů je v celé republice
naprosto ojedinělá a uchování živých ryb v haltýřích
ve sklepení restaurace v průtočné vodě
z původního mlýnského náhonu zaručují
absolutní čerstvost.

Dalšími příjemnými službami je malé
hotelové wellness s vnitřním bazénem
a saunou a několik typů hotelových
pokojů. Od historických pokojů z dob
pana továrníka Jelínka až po moderní
pokoje a apartmány.



Mistři světa v Novém
Městě naMoravě

V pátek 25. května začíná v NovémMěstě naMoravě Světový pohár horských kol.

Bikerské závody ve Vysočina Areně byly už šestkrát po sobě vyhlášeny jako nejlepší závody celého seri-
álu. I letos můžeme určitě počítat se skvělou atmosférou a adrenalinovou jízdou nejúspěšnějších jezdců
na světě. A čeká nás spousta novinek. Poprvé je do programu zařazen například short track - zbrusu nová
disciplína na krátké trati s hromadným startem. Poslední jízda se pojede v neděli 27. května.
Konec léta v Novém Městě bude překvapivě ve jménu biatlonové horečky. Ve dnech 23. - 26. srpna hostí

Nové Město na Moravě mistrovství světa v letním biatlonu. Na skvělých tratích kolem Vysočina Areny tak
budete mít možnost na vlastní oči uvidět biatlonovou světovou špičku.

Zažijte hvězdnou jízdu na vlastní kůži
Projeďte se na novoměstských singletracích, speciálně upravených tratích pro horská
kola v lesích kolem Vysočina Areny.
Stezky vedou vysokým, přehledným lesem a v podstatě stejným terénem jako profesionální tratě. Jsou od-
stupňovány podle náročnosti, a jízdu si tak užije každý. Podzimní sezóna začne slavnostním otevřením
nového pumptracku – speciální adrenalinové tratě postavené na principu svahu a protisvahu.

Tak dorazte, těšíme se na vás v Novém Městě na Moravě.



OUTDOOR DOMANÍN
Lanový park byl vybudován v roce 2014 v přilehlém lese u rekreačního zařízení Borovinka, nedaleko
obce Domanín u Bystřice nad Pernštejnem. Je určen nejširší veřejnosti – dětem, mládeži, dospělým,
jednotlivcům i kolektivům, sportovním klubům, zájmovým kroužkům a všem, kteří chtějí zažít netra-
diční zážitek. Velmi vhodný je i pro školní výlety. Přinese Vám dobrodružství v přírodě a obohatí
o nové zážitky a zkušenosti.
Lanový park se skládá z malého okruhu (5 stromů, 5 lanových překážek) a z velkého okruhu (28 stro-
mů, 30 lanových překážek). Provozovatelem lanového parku je společnost Outdoor Domanín s. r. o.
a vedle lanového parku tato společnost nabízí další zajímavý outdoorový program, který jsou vyško-
lení instruktoři schopni připravit dle vašich požadavků. Více informací získáte také na webových
stránkách www.outdoordomanin.cz. Z dalších možných programů nabízíme: mobilní vysoké lanové
překážky, mobilní nízké lanové překážky, paintball, airsoft, akvazorbing, lukostřelba, bungee running,
slackline, skákací boty, hry a herní systémy, kreativní dílny.
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Svoboda, Tel: 737 958 521
e-mail: outdoordomanin@outdoordomanin.cz
www.outdoordomanin.cz

Velká Bíteš jeměsto,
kde to celý rok žije
Velká Bíteš je sídlem nejen historic-

kým, ale současná podoba přináší
obyvatelům i turistům pohled na

moderní město. Život je zde pestrý a nabí-
zí spoustu kulturních, společenských
a sportovních akcí. Každý, kdo zavítá do
Bíteše, zcela jistě nevynechá historické
památky a stavby, ale určitě se vypraví
i do okolní přírody. Téměř každý je
okouzlen krásnými scenériemi. Bítešsko
těží i z dobré polohy u dálnice D1, která
spojuje hlavní město s Brnem.

První zmínka o Velké Bíteši jako městu
se datuje kolem roku 1240. Dominantou
je kostel ze 13. století zasvěcený sv. Janu
Křtiteli.

Na nově zrekonstruovaném náměstí
najdeme hned několik pozoruhodných
artefaktů. Patří mezi ně radnice, dvě
kašny, v nichž dle pověsti teklo víno,
a také socha sv. Jana Nepomuckého
a bysta T. G. Masaryka.

Ve Velké Bíteši se narodilo nespočet
známých osobností, dokonce některé
významné připomíná chodník slávy na
náměstí.

Čilý život obyvatel je vidět i na sporto-
vištích, kde v různých ročních obdobích
potkáte fotbalisty, hokejisty, ale i velké
množství členů oddílů místní TJ Spartak.
To je neklamným důkazem aktivního
života nejenom mládeže, ale i dospělých
a seniorů.

Veřejnosti slouží Městská knihovna,
Městské muzeum, Turistické informační
centrum.

Kulturu oživuje i několik národopis-
ných souborů a dalších organizací, které
se aktivně podílejí na vystoupeních v běž-

ném kalendářním roce, ale hlavní aktivi-
ty vyvíjejí při národopisných podhorác-
kých slavnostech, jimiž jsou proslavené
tradiční bítešské hody, které se letos
budou konat od 5. do 12. září.

V regionu Velkobítešsko můžete navští-
vit mnoho zajímavých přírodních a kul-
turních míst. Mezi nejznámější patří
Svatá hora u Křižanova, která je i pout-
ním místem.

Na Bítešsku vyvěrá také celá řada stu-
dánek. Určitě stojí za to některé navští-
vit, stejně jako turistický pochod s obdob-
ným názvem Jinošovské studánky. Ke
vzdálenějším turistickým cílům patří
trasa údolím Bílého potoka. Celá oblast
byla vyhlášena přírodním parkem a zahr-
nuje téměř 15 km dlouhý úsek. Krásnou
procházku absolvuje každý, kdo se vydá
stezkou „Už ty mlýny doklapaly“ nebo
k památné borovici či údolím mezi Jestřa-
bím a Jasenicí.

To je jen malý výčet všeho, co je k vidění
v pětitisícovém městě na okraji Vysočiny.
Každý, kdo Velkou Bíteš navštíví, se zcela
určitě bude domů vracet s pocitem, že
navštívil krásný kout naší vlasti.

BOROVINKA
sportovní a rekreační areál
Středisko atraktivně zakomponované do krajiny, situova-
né nad rybníkem a obklopené lesy leží v klidném prostře-
dí skýtajícím soukromí i prostor pro atraktivní dovole-
nou, sport, relax či firemní nebo společenskou událost.
Kontakt: Hana Homolková
Tel: 566 551 828, 739 073 806
Domanín 127, Bystřice nad Pernštejnem
borovinka@borovinka.cz, www.borovinka.cz



PROVOZNÍDOBAKOUPALIŠTĚ
Veřejnéplavání 9:00–19:00

www.arealsportu.cz

Bystřice nad Pernštejnem

Víceúčelovou sportovní halu, venkovní
koupaliště, hřiště na plážový volejbal a
ubytování ve Sporthotelu nabízí
Areál sportu v Bystřici nad Pernštejnem.

Venkovní koupaliště

Tenisové kurty Sporthotel

Sportovní hala

KOUPÁNÍ SPORT UBYTOVÁNÍ Kondiční plavání ranní 8:00–10:00
Kondiční plavánívečerní 19:00–20:00

BYSTŘICKO
... ráj Vysočiny

Nedotčenou přírodu, síť cyklotras, relaxační zóny a mnohem
více naleznete právě u nás na Bystřicku. www.bystricko.czPŘÍRODA SPORT RELAXACE

www.bystricko.cz

Zřícenina hradu Zubštejn

Ferrata Vír

Centrum Eden

Hrad Pernštejn Vírská přehrada
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Sleva 20% na ájurvédský
pobyt Panchakarma
ve Svaté Kateřině!
Panchakarma je unikátní ájurvédský
očistný systém, který je velmi
intenzivní a transformační.

Tento program je vhodný absolvovat právě v letních měsících,
kdy se pomocí speciální očistné stravy, léčivých olejů a terapií
s bylinnými léky prováděnými ájurvédskými specialisty z Indie
odstraní všechny toxiny a obnoví tělo i duše.
V kombinaci s panenskou přírodou a klidným prostředím vám tento
pobyt navrátí ztracenou rovnováhu a energii.
Panchakarma představuje nejkomplexnější složku ájurvédské
terapie. Jedná se o speciální metodu, která odstraňuje hluboce
usazené toxiny z těla.
Tento program je koncipován na 8, 15 a 22 dní.

Program zahrnuje:
- ubytování
- ájurvédskou Panchakarma plnou penzi
- vstupní i výstupní konzultaci s ájurvédským lékařem
- ájurvédské masáže AbhyAngA, ShirodArA, Podikizhi
- kAdikizhi terapii
- PizhiChiL terapii

dle délky pobytu také procedury
- ájurvédská terapie dolních končetin Pada Abhyanga
- navara kizhi terapie
- ájurvédská terapie Shiro Abhyanga + nasayam terapie
- ájurvédská masáž Mukha Abhyanga + navara Mukha Lepam

Pobyt si zarezervujte na webových stránkách Resortu Svatá Kateřina
www.katerinaresort.cz

INZERCE



AKCE NA HRADĚ KÁMEN
Komentované prohlídky po hradním
parku 12.–13. května, 14.–15. července,
11.–12. srpna, 15.–16. září
Speciální prohlídky pro děti 26.–27. květ-
na, 23.–24. června, 28.–29. července,
25.–26. srpna, 28.–30. září
Víkend otevřených zahrad 9.–10. června
Kámen napříč staletími 5.–8. července
Kámenské hradohraní 4.–5. srpna
Večerní prohlídky hradu 7. a 21. červen-
ce, 4. a 18. srpna

Kámen byl založen pravděpodobně
v polovině 13. století původně jako
gotický hrad. Jeho název je odvo-

zen od pozoruhodného skaliska, na
němž byl vystavěn. Od roku 1523 hrad
téměř 200 let vlastnila jedna z větví
významného českého rodu Malovců
z Malovic, kteří ho nechali přestavět na
pozdně renesanční a raně barokní sídlo.
Současné interiéry hradu vypovídají
o dobovém vkusu přelomu 19. a 20. stole-
tí.

Kromě toho si návštěvníci mohou pro-
hlédnout jedinečnou kolekci loveckých
trofejí a především obsáhlou expozici his-
torických motocyklů vybudovanou ve
spolupráci s Národním tech-
nickýmmuzeem v Praze, sou-
kromými sběrateli a výrobci.

DO NOVÉ SEZONY
S NOVÝM STROJEM!
Do expozice motocyklů pro
letošní sezonu přibyly další
unikáty – ČZ 500 z roku 1938,

jenž patřil k nejelegantnějším motocy-
klům předválečného Československa.
Druhýmunikátem, který se vrací do expo-
zic po dlouhých patnácti letech je Čechie
– Böhmerland 600 z roku 1927. Jedná se
o nejdelší sériově vyráběný cestovní
motocykl na světě, jehož délka dosahuje
úctyhodného 2,6 metru.

HISTORICKÉ KOČÁRKY
V NOVÉ VÝSTAVNÍ SÍNI
Ucelená sbírka historických kočárků
a kolébek, která je prezentována v nově
zřízené malé výstavní síni hradu
Kámen se v letošním roce zaměří na
kočárky pro „malé maminky“, tedy pro

holčičky a jejich panenky.
Jedná se o celou škálu typů
kočárků včetně různých
stylů, které se promítly
v jejich podobě a funkčnos-
ti. Můžeme jednoduše říct,
že návštěvníci uvidí plně
funkční zmenšeniny dět-
ských kočárků.

Premonstrátský želivský klášter se
nachází v srdci Vysočiny. Leží už
skoro 880 let na soutoku Želivky

s Trnávkou, obklopen překrásnou kraji-
nou Českomoravské vrchoviny, v údolí,
které se nazývá „Údolím štěstí“. Klášter
založil v roce 1139 pražský biskup Ota
spolu s českým knížetem Soběslavem
a jehomanželkou Adlétou. Klášter časem
prošel vzestupy i pády zapříčiněnými
událostmi doby. Několikrát vyhořel
a během husitských válek byl dvakrát
vypleněn. Největšího rozkvětu klášter
dosáhl – jak v duchovní, tak i stavební
rovině – v 18. století. Za komunistického
režimubyl necitlivě přeměněn na psychi-

atrickou léčebnu. Po revoluci byl v roce
1991 navrácen řádu premonstrátů. Přes
všechny těžkosti v dějinách je i nadále
významným duchovním, kulturním
a vzdělávacím centrem regionu.

Rozsáhlý klášterní areál představuje
řadu budov různých stavebních slohů –
od románského přes gotiku, renesanci
a baroko. Dominují mu barokní kostel
Narození Panny Marie, který projektoval
Jan Blažej Santini, barokní konvent
a budova samotného opatství.

Harmonie místa spolu s geniem loci
dokáže nabídnout tolik potřebnou nápra-
vu a zklidnění vnitřního prostoru každé-
ho člověka a načerpání nové energie
všem lidem, a to nejen věřícím.

Klášter žije i kulturou, přes celé léto se
zde pořádají koncerty duchovní hudby,
tzv. klášterní kulturní léto. Na své si při-
jdou také milovníci historie, každý den se
konají prohlídky s průvodcem v kostele
a konventu kláštera, kde jsou vystavová-
ny také umělecké sbírky kláštera.
Před pár lety byl v areálu zbudován

klášterní pivovar navazující na tradici
vaření piva již z 15. století. Milovníci
piva ho mohou nejen navštívit a ochut-

nat místní klášterní piva, ale také přijet
na víkend a uvařit společně se sládkem
své vlastní pivo podle starodávné recep-
tury.

V historických částech opatství je od
roku 2016 zřízen klášterní hotel s neopa-
kovatelnou atmosférou pokojů s původní-
mi stropy a historizujícím mobiliářem.
Hotel dále nabízí i prostory pro školení,
konference a neformální setkávání všech
lidí. Prostory hotelu jsou nabízeny také ke
konání civilních i církevních svateb a dal-
ších oslav společenských a rodinných
událostí. V přízemí nabízí každý den své
služby pro občerstvení příchozích i uby-
tovaných klášterní restaurace s letní
terasou.

Klášter Želiv místo k setkávání

EXPOZICE
HISTORICKÝCH
MOTOCYKLŮ

Hrad Kámen plný
trofejí amotorek

KONTAKTY
Klášter Želiv s. r. o. Želiv 122, 394 44 Želiv,
sekretariat@zeliv.eu, www.zeliv.eu,
www.hotelklasterzeliv.cz
Návštěvnické centrum centrum@zeliv.eu,
725 448 291
Klášterní hotel recepce@zeliv.eu, 731 598 889
Restaurace restaurace@zeliv.eu, 728 997 539
Klášterní pivovar pivovar@zeliv.eu, 727 813 192



Prožijte noc jako za starých dobrých časů. Přijměte pozvání a prožijte romantickou noc v našem útul-
ném hotýlku! Pečovat o Vás budou komorníci a služebné přesně tak, jak to znáte ze starých filmů pro
pamětníky. Ponořte se s námi do doby První republiky a prožijte nezapomenutelné okamžiky! Připravili
jsme pro Vás 11 luxusně vybavených apartmánů a pokojů.

Expozice Tři oříšky pro Popelku
Využijte poslední příležitost k návštěvě expozice Tři oříšky pro Popelku, před jejím návratem zpět do Moritzburgu.
Expozice se do Čech již nemusí vrátit. www.muzeumpopelka.cz.

Letohrádek sv. Vojtěch
U Smrčků 334, 394 64 Počátky

+420 777 098 296, info@svatyvojtech.cz
www.svatyvojtech.cz

ů
Unikátní prvorepublikový hotýlek Letohrádek sv. Vojtěch
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Počátky a jejich okolí oplýva-
jí nemalým počtem histo-
rických památek, příjem-

nýma zdravým životnímprostře-
dím, řadou rybníků, cestami rou-
benými alejemi či hlubokými
lesy v kopcovitých terénech. Město nabí-
zí řadu možností pěší i cyklistické turisti-
ky, ozdravných pobytů, houbaření či pou-
hého odpočinku.
Mezi památky patří například kostel

sv. Jana Křtitele s vyhlídkovou věží, kašna s
barokním sousoším Jana Nepomuckého
od Františka Bauguta, kaple sv. Anny,
pamětní deska na budově staré pošty,
která připomíná zdejší zastavení
K. H. Borovského na jeho cestě do Brixenu,
čiMěstskémuzeumPočátky, jehož součás-
tí je i rodný dům Otokara Březiny. Filmoví
fanoušci si mohou prohlédnout lokace
filmů Postřižiny, Jízda či seriálu Návštěvní-
ci. Okolí lze blíže poznat na naučných
stezkách „Cestou starých soukenických

mistrů počáteckých“ či „K prame-
nům Počátek a okolí“, na nichž
naleznete prameny rovnou několi-
ka svatých (Vojtěcha, Kateřiny aj.)
či navštívíte kamenný kruh druidů
za Resortem Svatá Kateřina.

Ubytování nabízí několik penzionů
nebo přímo počátecká Sokolovna, která
má kapacitu 46 lůžek a disponuje sálem
pro 250 osob s nezbytným příslušenstvím.
V rámci putování za kulturou můžete

navštívit Kino Počátky, které slouží k pro-
vozování i dalších kulturních akcí (diva-
dla, koncerty apod.). Kino se nachází
v budově multifunkčního Kulturního
zařízení města Počátky, kde probíhají
další kulturní aktivity místních spolků
a občanů. A na své si přijdou i sportovci –
v Počátkách je sportovní hala, fitness cen-
trum, fotbalový stadion, tenisové kurty
i moderní venkovní sportovní areál.
Je toho zkrátka více než dost, a proto –

těšíme se na vás!

KULTURNÍ UDÁLOSTI 2018
2. 6. Pohádkový les
15. 6. Robert Křesťan & Druhá tráva
23. 6. Pouťová zábava pro starší a pokro-
čilé
7. 7. 64. ročník turnaje v kopané O křišťá-
lový pohár
21. 7. 1. počátecké pivní slavnosti s Postři-
žinami
4. 8. 1. ročník závodu Počátecký predátor
11. 8. Sousedská slavnost (ranní jóga, diva-
dlo, výtvarné dílny, koncerty a spolky)
22. 9. Václavské slavnosti 2018
6. 10. Vinobraní
20. 10. Dýňobraní
V průběhu letních prázdnin se můžete
těšit i na představení několika kočovných
divadel či na prohlídky multifunkční
budovy Kulturního zařízení města Počát-
ky na Palackého náměstí.
Mimo letní měsíce lze navštívit rovněž
Kino Speciál, v němž se budou promítat
málo známé filmy, a pravidelný přednáš-
kový cyklus Cesty za poznáním.

Počátky –místo
klidu a pohody
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HradOrlík nadHumpolcembyl zalo-
žen kolem roku 1400 pány z Dubé.
Malé sídlo bylo postupně rozšiřo-

váno a dostavováno v 15. a 16. století za
pánů z Leskovce, Trčků z Lípy a Říčan-
ských z Říčan. Po třicetileté válce je hrad
opuštěn a začíná chátrat. Opravy zříceni-
ny začínají před první světovou válkou
a znovu před druhou světovou válkou
a poslední probíhají od roku 1990 do sou-
časné doby.
Dominantou hradu je 22 metrů vyso-

ká věž, která od roku 2015 slouží jako
rozhledna k výhledům do kraje. Zajíma-
vostí jsou funkční repliky keramické

pece, chlebové pece a kachlových
kamen.
Památka je v majetku města Humpolce

a spravuje jej obecně prospěšná společ-
nost Castrum o. p. s. Z mohutného hradu
se stala romantická zřícenina, kde se v let-
ních měsících koná řada kulturních akci.
Mezi nejznámější patří Středověké slavnos-
ti, folkový festival Ozvěny prázdnin a filmo-
vý festival Film a dějiny, letos na téma zboj-
níci a loupežníci. Podrobnější informace
naleznete na: www.hrad-orlik.cz

LETNÍ AKCE
Středověké slavnosti: 5.–6. července
Ozvěny prázdnin: folkový festival,
20.–21. července
Film a dějiny: filmový festival,
letos na téma zbojníci a loupežníci,
17.–19. srpna

Kulturní akce v Humpolci:
25. 5. 2018 –Majáles

Již 19. ročník městských slavností, které se konají na Horním náměstí v Hum-
polci. Letos vás čeká zábavný program pro děti a představení projektu na.co.
kolo, a potom spousta muziky v podání českých i místních kapel.

16. 6. 2018 – S kolemkolemHumpolce
Již 11. ročník stále oblíbenější akce. Cyklozávod pro soutěživé typy a cyklovýlet
pro pohodáře. Připravili jsme pro vás opět dvě trasy, cca 33 a 15 km dlouhé,
pojedete cestami a pěšinkami kolem Humpolce a dostanete se do míst, kde
jste možná ještě nikdy nebyli.

19. 7. 2018 – AFRICAN THUNDER
Africká taneční skupina ze Zimbab-
we IYASSA opět přijede do Humpolce
a opět to bude pořádný nářez! Připra-
vili si pro vás zbrusu nový programplný
fantastických vokálů a temperament-
ních rytmů, tanců a příběhů. Vystoupí
v nově zrekonstruované zahradě mu-
zea na Dolním náměstí v Humpolci.

2. 8. 2018 – Jan Vančura &Plavci
Pamatujete si na film Údolí krásných žab? Od jeho premiéry už uplynulo
45 let! Tuto úžasnou nostalgii si připomeneme v létě na koupališti Žabák, kde
vystoupí Jan Vančura a Plavci.

9. 8. 2018 – Jak rozesmát princeznu
Zveme děti a rodiče do Zahrady muzea na veselou pohádku s písničkami.
Představí se divadelní spolek Jana Lišky při TJ Sokol Třešť. .

23. 8. 2018 – Bubenická show TAMTAMBATUCADA
Strhující rytmická bubenická show nabitá energií. Pod vedením píšťalky Milo-
še Vacíka hraje parta perkusistů karnevalovou sambu z oblastí Rio de Janeiro
a Bahia.

Informace o tom, jaké další akce se konají v Humpolci najdete na

www.infohumpolec.cz

HradOrlík nadHumpolcem



SYNAGOGA
3. 6. TRUMPET TUNE – slavnostní kon-
cert žesťového souboru k zahájení turis-
tické sezony, 19.00
29. 6. Duo Jana Vondrů a Žaneta Vítová
– pěvecký koncert za doprovodu akordeo-
nu, 19.00
16. 8. 4 zdi – koncert folkové kapely
z Pelhřimova, 19.00

29. 9. Pěvecký sbor Slavík Pacov – kon-
cert pěveckého tělesa z Pacova, 17.00
Výstavy
Červen–červenec „Izrael – ráj ornitolo-
gů“ – fotografie Martina Lazaroviče, váš-
nivého ornitologa, průvodce při pozoro-
vání ptáků a fotografa přírody
Srpen–září „Židovské svědectví o českém
století“ – výstava dokumentující život
Židů v českém prostoru ve 20. století

KULTURNÍ DŮM
5. 7. Černovická dechovka – koncert
dechové hudby, 18.00

Synagoga otevřena od června do konce
září každý den mimo pondělí
9.00–12.00 a 13.00–17. 00
Kontakt:
tel.: 733 142 151
e-mail: synagoga-noce@seznam.cz

Resort Johanka nabízí nejen ubytování, moderní well-
ness, špičkovou gastronomii, ale je především dokona-
lým místem k relaxaci, načerpání sil, aktivnímu odpo-

činku i získávání nových zážitků.
Nenechte si ujít speciální nabídky resortu a objevte kouzlo
odpočinku uprostřed přírody v podobě pobytových balíčků,
které naleznete na našich webových stránkách.
Těšíme se na Vás.

www.resort-johanka.cz
Facebook: Resort Johanka
Rezervace: 731 521 839

MĚSTYS
NOVÁ CEREKEV
Založení Nové Cerekve
spadá do 12. století.
Někdejší dřevěný kostel,
podle něhož dostala obec
své jméno „Cierkev“ (toto
jméno náleželo dřevěným kostelům) –
tedy Cerekev, byl v 18. století přestavěný
barokně a je zasvěcen sv. Tomáši Becke-
tovi. Synagoga byla vybudována roku
1855 v „babylonsko-asyrském stylu“.
Barokní kašna na náměstí je pak datová-
na do roku 1797.
Místní části: Částkovice, Chmelná, Mark-
varec, Myslov, Proseč-Obořiště (význam-
nou památkou je zámek s rozsáhlým par-
kem; na návsi je starobylý haltýř na
vodu), Stanovice (historicky cenný Pach-
tův špejchar z 16. století se sgrafitovou
omítkou.)

www.novacerekev.cz

Kulturní léto v Nové Cerekvi

RESORT JOHANKA
MÍSTO INSPIROVANÉ
OKOLNÍ PŘÍRODOU



Město Přibyslav leží na horním toku
řeky Sázavy v Kraji Vysočina. Za
první písemnou zmínku je pova-

žována listina Smila z Lichtenburku
z roku 1257, která byla vydána v souvis-
losti s těžbou stříbra na Přibyslavsku. Nej-
významnější kulturní památky se nachá-
zejí v městské památkové zóně.
Gotická věž z roku 1497 (přístupná čer-
venec–srpen)
Kostel Narození sv. Jana Křtitele (červe-
nec–srpen)
Přibyslavský zámek – Centrum hasič-
ského hnutí & Hasičskémuzeum se stá-
lou výstavou (otevřeno denněmimopon-
dělí duben–říjen, prohlídky s průvodcem
každou celou hodinu od 8 do 15.00. Hro-
madnýmvýpravámdoporučujeme objed-
nat se na tel. 569 430 050)
Městské muzeum a informační cent-
rum – Kurfürstův dům na Bechyňově
náměstí (tel.: 569 484 361, e-mail:
ic@pribyslav.cz

PRAVIDELNÉ AKCE
Přibyslavský pantoflíček – taneč-
ní soutěž (druhá sobota v dubnu)
Houpačka – jazzový festival (letos
26. 5.)

ACO Přibyslavský běh – sportovní a kul-
turní akce, poslední sobota v květnu (letos
26. 5.)
Přibyslavská pouť – neděle po 24. červ-
nu (letos 23.–24. června)
Letní kino (červenec–srpen)
Přibyslavské slavnosti (1.–8. 9.) a Mléká-
renský den v Přibyslavi – druhá sobota
v září (8. 9.)
Přibyslavské nocturno – hudební festi-
val (letos 22. 9.)
Přibyslavský podzim – třetí sobota
v říjnu (letos 20. 10.)
Divadelní Přibyslav – festival ochotnic-
kých divadel. souborů (říjen–listopad)
Výstava betlémů na faře (letos 30. 11. –
3. 12.)
Rozsvícení vánočního stromu – první
adventní neděle
Živý betlém v Přibyslavi – třetí adventní
neděle (letos 16. 12. )

SPORT A VOLNÝ ČAS
Cyklostezka Přibyslav – Sázava po staré

železniční trati – celoročně pří-
stupná.
Délka: 8 855 metrů, převýšení je
56,1 metru, po celé délce najdete
9 nových lávek, dvě odpočívadla,

17 přejezdů lesních a polních cest a 1 916
metrů zábradlí. Vede úvozy, po náspech,
lesem i volnou přírodou, stále v blízkosti
řeky Sázavy. Křižuje ji hlavní železniční
trať z Havlíčkova Brodu do Brna. Je pří-
stupná po celý rok. V zimním období
jsou na cyklostezce udržovány stopy pro
běžecké lyžování. Od jara do podzimu je
k dispozici pro jízdu na nemotorových
vozidlech, inline bruslení a chůzi.
Venkovní koupaliště – sportovní areál
v České ulici (koupaliště 25 metrů, tři
dráhy, dětské brouzdaliště).
Otevřeno v letní sezoně v závislosti na
počasí (červenec–srpen). Informace
o otevírací době včetně teplot vody
a ovzduší na www. pribyslav.cz

VPřibyslavi čeká
sport i zábava

ZÁMEK PŘIBYSLAV



POZVÁNKA NA LETNÍ AKCE
6. a 7. července
Rekonstrukce bitvy z dob Vikingů při-
plouvajících na lodi Drakkar
21. července
Bitva o Notorburg
18. srpna
Melechovský okruh – sraz ČS a NDR
motocyklů

Na hradě
29.–30. 6.
Tradiční staročeská pouť
31. 8. – 1. 9.
Loučení s létem

Přijeďte strávit část léta do Ledče nad
Sázavou. Určitě si odvezete spoustu krás-
ných vzpomínek.

I když hlavní dominantou našeho
města je na této stránce inzerovaný
gotický hrad, ani v podhradí není

nuda. Ať vás k námpřiveze proslulý Posá-
zavský Pacifik, nebo přijdete po červené
ze Stvořidel, na historickém ledečském
náměstí určitě rádi posedíte, občerstvíte
se, nebo si dáte dobrý oběd v jedné
z restaurací – Kaskáda, Alenka, U Řeky
nebo Hotel Sázava.
Nejlépe si naše malebné, i když trošku

rušné náměstí, vychutnáte se zmrzlinou
na lavičce, nebo s pivem na některé
z předzahrádek.
Vyznavačům klidu v přírodě stačí

vyšlápnout pár schodů do lesoparku Šep-
touchov, kde na ně kroměuklidňující zele-
ně čeká také ikonický pohled na město ze
skalní vyhlídky. Krásnou procházku nabí-

zí také návštěva legendární sluneční záto-
ky, v níž tábořil a hledal inspiraci autor
Rychlých šípů Jaroslav Foglar.
Doporučujeme rovněž návštěvu turis-

tického informačního centra přímo na
Husově náměstí, kde kromě nabídky
informačníchmateriálů a suvenýrů získá-
te i informace na míru vašim zájmům
a potřebám. Ze zajímavých míst a pamá-
tek vám zde můžeme nabídnout kostel
svatého Petra a Pavla, Husův sbor, syna-
gogu, Thunovský letohrádek nebo židov-
ský hřbitov.
Kontakty
Turistické informační centrum
Husovo náměstí 60
Ledeč nad Sázavou
tel.: 569 721 471
e-mail: ic@ledecns.cz

Památka se řadí mezi nejstarší hrady v Čechách a je perlou
nejen stejnojmenného města, ale i posázavské krajiny.
Majestátně se vypíná na vápencovém ostrohu nad řekou

Sázavou.
Pro návštěvníky jsou připraveny čtyři okruhy, Muzeum Jaroslava
Foglara, Muzeum historických hodin, pro děti výstava plyšových
medvídků, historický okruh či krásná vyhlídka z hradní věže.
Kontakty:
tel. 731 612 460; 731 612 457
e-mail: hrad@ledecns.cz
www.hrad-ledec.cz
Facebook: Hrad Ledeč nad Sázavou, s. r. o.

HRAD LEDEČ NAD SÁZAVOU

V Ledči nad Sázavou
to žije i v létě



Světlá nad Sázavou patří mezi důleži-
tá střediska regionu Havlíčkův
Brod. Je známá především díky

sklářskému průmyslu, ale může nabíd-
nout i něco víc a rozhodně stojí za návště-
vu.
Přímo na náměstí hned vedle infocent-

ra je starobylý kostel sv. Václava. Původ-
ně gotická, později barokně přestavěná
trojlodní stavba, na jejíchž zdech se
nachází kromě jiného šest velkých obra-
zů Ignáce Raaba z cisterciáckého kláštera
v Sedlci.
V horní části náměstí zaujme návštěv-

níky radnice, kterou tvoří původní pozd-
ně barokní budova se dvěma křídly při-
stavěnými postupně ve 30. letech 20. sto-
letí a začátkem 21. století. O několik desí-
tek metrů dál se v domě č. 23 nachází
vstup do nedávno objeveného středově-
kého podzemí, další zajímavé stavební
památky. Tato 220 metrů dlouhá sousta-
va chodeb svědčí o pracovitosti a umu
našich předků. Vstupenky do podzemí
lze koupit v infocentru, které také zajišťu-
je prohlídky.
Vlevo při příjezdové silnici ze směru

odHavlíčkova Broduupoutámasivní jed-
nopatrová stavba světelského zámku. Je
v soukromém vlastnictví a po dobu letní
sezony nabízí návštěvníkůmněkolik pro-

hlídkových okruhů. V expozici historické-
ho evropského skla je zahrnuta i část
pojednávající o historii Světlé a zdejšího
sklářství, kamenictví a brusírny granátů.
Další okruh tvoří sbírky historických
hodin, obrazů a soch. Mají tu ještě dva
okruhy pro děti – Dětský pohádkový
okruh Na Sázavě a Dětské království. Na
milovníky adrenalinu čekají objevné úni-
kové hry.
V zámeckém parku si návštěvníci pro-

hlédnou kromě některých vzácných dře-
vin i opravené konstrukce altánků či
železný Čertůvmost přes uměle vytvoře-
nou strž pod druhým zámeckým rybní-
kem.
Přímo ve městě stojí za prohlídku také

židovský hřbitov v Komenského ulici.
Tím ale výčet lákadel nekončí. V okolí
města je toho k vidění ještě spousta.
Například hrad Lipnice nad Sázavou,
podlipnické kostely, selské muzeum
Michalův statek v Pohledi nebo vskutku
působivé údolí řeky Sázavy zvané Stvo-
řidla. Nově vybudovaný úsek Posázavské
cyklostezky ze Světlé do Smrčné uspoko-
jí příznivce cyklistiky, síť značených turis-
tických tras zavede výletníky na řadu
krásnýchmíst. Světlá je takémístem, kde
začíná i končí oblíbený Posázavský Paci-
fik.

Proč právě
do Světlé
nad Sázavou

CO MŮŽETE VE SVĚTLÉ VIDĚT?
2.–30. 6. Výstava Osudové roky české
státnosti a Jak se žilo na zámku za první
republiky, zámek
13. 6. Divadelní představení Kšanda, divadel-
ní sál
14. 6. Přednáška Bc. Dany Šimkové na téma
„Založení republiky“, zámek
15. 6 – 25. 8. Výstava První republika – „Já
miluji jen Vás“, Galerie Na Půdě
21. 6. Svátek hudby, náměstí Trčků z Lípy
a bar Na Terase
červenec a srpen Letní kino, parkoviště za
kinosálem
26.–28. 7. Sázavafest, multikulturní festival,
zámecký park
25. 8. Dálkový turistický pochod Cestami
Jaroslava Haška, prezentace, start a cíl
u základní školy v Lánecké ulici
1. 9. – 15. 10. Výstava Masarykův odkaz
a Alice G. Masaryková, Galerie Na Půdě
28.–30. 9. Svatováclavská pouť, náměstí

Trčků z Lípy, ulice Lánecká, Komenského
a Nádražní
23. 10. Orchestr Ježkovy stopy – Revue
Proč nemohu spát – hudební program dopl-
něný o dramatické prvky, divadelní sál
26. 10. TGM osvoboditel – promítání filmu
v rámci projektu Filmové osmičky, kinosál

KAM MŮŽETE ZAJÍT?
Zámek Světlá nad Sázavou
červen a září: po–pá na objednávku, so–ne
10–17 h, červenec–srpen: út–ne 10–17 h,
říjen–květen: po–ne: na objednávku
tel. 569 333 558, e-mail:
info@zameksvetla.cz, www.zameksvetla.cz
Středověké podzemí
září–červen: prohlídku lze uskutečnit po
předběžné dohodě
červenec a srpen: út–pá 10 a 13 h
so 9 h, 11 h a 13 h
Ve dnech Sázavafestu 26.–28. 7. a o Svato-

václavské pouti 28.–30. 9. budou probíhat
mimořádné prohlídky.
tel. 569 496 676, e-mail: info@svetlans.cz,
www.kyticesvetla.cz
Kostel sv. Václava
Prohlídku lze uskutečnit po předběžné doho-
dě. tel. 569 496 676, e-mail:
info@svetlans.cz, www.kyticesvetla.cz
Zámecký park
Židovský hřbitov
Cyklostezka Světlá nad Sázavou – Smrčná

KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad
Sázavou
Infocentrum
nám. Trčků z Lípy 16
582 91 Světlá nad Sázavou
tel. 775 653 884, 569 496 676
email: info@svetlans.cz
web: www.kyticesvetla.cz
www.facebook.com/KyticeSvetla





P
ro prázdninové období připravi-
lo muzeum v Havlíčkově Brodě
výstavu vhodnou pro rodiny
i turisty. Výstava „Dřevěné hrač-
ky“, otevřená 4. 7. – 2. 9., zavede

velké imalé návštěvníky do světa hry, tra-
dice a současného uměleckého řemesla.
Aby muzeum nezůstalo nic dlužno
svému poslání, nebudou na výstavě chy-
bět ani originály tradičních dřevěných
hraček pocházejících z našeho regionu,
s nimiž si místní děti hrávaly zhruba
od konce 19. století do první poloviny
20. století.

Těžiště výstavy spočívá v současné
tvorbě. Návštěvníci si prohlédnou origi-
nální dřevěné výrobky řezbáře Matěje
Holuba a absolventská díla žáků Vyšší
odborné a střední školy uměleckoprů-
myslové v Praze v oboru tvorba pro děti.
Součástí bude také herna a pro soutěživé
typy jsme připravili kvíz z historie čes-
kých hraček.
V srpnu proběhne v Havlíčkově Brodě

také třetí ročník experimentální tavby
skla podle středověkých postupů pořáda-
ný Muzeem Vysočiny. Zájemci budou
moci ve dnech 15.–18. srpna navštívit
prostor funkční repliky středověké huti,
kde bude probíhat nepřetržitá tavba sklář-
ského kmene. Huť je umístěná v přírodě
na okraji města, v turisticky zajímavé
části Vlkovsko nedaleko rybníka Cihlář.
V pátek a zejména v sobotu bude k vidění
foukání skla a zájemci si dílčí úkony sami
vyzkoušejí. Program doplní např. ukázky
středověké kuchyně či mletí na replice
středověkého obilního mlýnku.

MUZEUM SLAVÍ STO LET
OD VZNIKU REPUBLIKY
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod se
v letošním roce připojuje k oslavám výro-
čí 100 let od založení Československé
republiky, a to hned několika tématy. Již
od 20. 4. je v muzeu otevřená výstava
Otakar Štáfl – Čechoslovák a brodský
patriot, mapující život a dílo jednoho

z nejvýznamnějších rodáků Havlíčkova
Brodu. Otakar Štáfl se zasloužil mimo
jiné o kulturní rozkvět havlíčkobrodské-
ho regionu či popularizaci Vysokých
Tater, včetně zrodu dnes známého tat-
ranského cintorína. Život i tvorbuOtaka-
ra Štáfla rámovalo období první republi-
ky a symbolicky je ukončily pumy při
náletu na Prahu v posledních dnech
druhé světové války. Na 7. září je naplá-
nováno zahájení další tematické výstavy
věnované 100 letům republiky, která pro-
vede návštěvníky dějinnými vzestupy
a pády země – a zejména regionu. Výsta-
va potrvá do 24. 2. 2019, bude však pro
období adventu upravena a doplněna
o vánoční zvyklosti praktikované ve
20. století.
Havlíčkobrodskámuzejní noc se v pod-

večer 1. června ponese také v duchu Čes-
koslovenska. Krajská knihovna a havlíč-
kobrodské muzeum si pro návštěvníky
připravily programnaHavlíčkově náměs-
tí složený z koncertu Polenského Bigban-
du, kvízu osobností města z doby první
republiky a promítání filmů, na nichž se
podílel Otakar Štáfl. Muzejní noc se bude
tradičně odehrávat i v prostoráchmuzea,
kde budou připraveny dílny a kvízy pro
malé i velké.
Výstava „100 let republiky“, zahájená

7. září, představí náš mladý stát nikoli
jako dějiny jedné republiky, ale coby
pomyslný soubor několika různorodých
státních zřízení: první republiky, republi-
ky po Mnichovu, protektorátu, republiky
v letech 1945–1948, republiky socialistic-
ké a normalizované a republiky součas-
né. Všechna totiž měla ve zvyku bourat
odkaz svého předchůdce a budovat své
principy téměř od základů.
V rámci výstavy se uskuteční v centru

města hraná rekonstrukce událostí spoje-
ných s vyhlášením samostatného státu,
jejímž cílem je snaha představit, jak vypa-
dal 28. říjen 1918 v Havlíčkově Brodě.
V dobových kostýmech a dalších rekvizi-
tách muzejníci a nadšenci zopakují dne
28. října převratové okamžiky ve městě.

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
6.–7. ŘÍJNA 2018
Již 8. ročník prezentace aktivit výtvarných
umělců, ateliérů uměleckých škol a dílen
uměleckých řemeslníků se v prvním říjno-
vém víkendu bude konat v Kraji Vysoči-
na. Dny otevřených ateliérů (dále jen
DOA 2018) – akce s podtitulem „Neseďte
DOmA, pojďte za kulturou! Zveme
Vás…“, dává uměnímilovným návštěvní-
kům možnost nahlédnout do tvorby
umělců, uměleckých řemeslníků a stu-
dentů výtvarných škol přímo v prostředí,
kde jejich díla vznikají. Otevřené jsou ate-
liéry v celém regionu Vysočiny, tedy na
Havlíčkobrodsku, Jihlavsku, Pelhřimov-

sku, Třebíčsku a Žďársku. A svoji tvorbu
prezentují jak profesionální umělci, tak
i řemeslníci a výtvarníci „hobbisté“, zabý-
vající se nejrůznějšími výtvarnými a řeme-
slnými obory. Návštěvníci mají možnost
spatřit při práci malíře, grafiky, sochaře,
řezbáře, ale i skláře, kováře, kameníky
a reprezentanty dalších uměleckých
oborů. Veřejnosti jsou samozřejmě ote-
vřeny také galerie a muzea v nejrůzněj-
ších místech regionu.
Akce vychází z konceptu otevřených

výtvarných ateliérů v Dolním Rakousku,
kde má tato tradice o několik roků delší
historii, a postupně se k ní kromě Vysoči-
ny připojil také Jihomoravský a Jihočeský
kraj. Pro zájemce o návštěvu ateliérů
a dílen budou v celém Kraji Vysočina
v průběhu měsíce září distribuovány
informační brožurky s kontakty a otevíra-
cí dobou jednotlivých tvůrců a institucí.
Organizačně akci v Kraji Vysočina zajiš-

ťuje Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod.
Aktuální informace budou postupně zve-
řejňovány na webových stránkách
www.vysocina-kultura.cz

MuzeumHavlíčkův Brod
zaujmemalé i velké



Havlíčkův Brod je přitažlivé staroby-
lé město, jehož historie sahá až
do počátku 13. století. Své místo

zaujímá již 760 let na řece Sázavě, v oblas-
ti obdařené přírodními krásami Česko-
moravské vrchoviny. Dnes zve návštěvní-
ky nejen pro historický význam, ale také
na letní kulturní program. Z bohaté histo-
rie zůstalo dochováno kolem stovky
památek – i přes to, že roku 1422 město
dobyli husité, 1618 sem vpadla císařská
vojska a za 30leté války bylo několikrát
vypleněno Švédy.
Střed Havlíčkova Brodu je od 80. let

památkovou zónou. Městské hradby
s baštami, historické centrum s barok-
ním náměstím a renesančními štíty
domů, středověká Štáflova chalupa, kos-
tely, kašna s Tritonem, pověstmi opřede-
ný symbol zrady na radniční věži (kostra
hlásnéhoHnáta) nebo Vilém, jeden z nej-
starších zvonů v českých zemích, zvou
návštěvníky k prohlídce. Jedno z před-

ních míst žebříčku atraktivity zaujímá
více než stoletý park Budoucnost s kaská-
dou rybníků a naučnou stezkou Vlkovsko

v příměstských lesích i pěší zóna kolem
řeky Sázavy.
Kromě významných osobností, jako

byl Jan Václav Stamic, má Brod i své sou-
časné slavné rodáky, k nimž patří napří-
klad výtvarníci Jan Exnar, Josef Saska,
houslový virtuos Bohuslav Matoušek
a Josef Kekula.
V roce 2000 se na základě pozůstalosti

Járy Cimrmana prokázalo, že Havlíčkův
Brod je středem Evropy. Jeden ze „středů
Evropy“ v podobě obřího trychtýře je
umístěn v parčíku v ulici Sázavská.
Kromě pravidelných akcí, jako jsou

předávání novinářské ceny K. H. Borov-
ského, Stamicovy hudební slavnosti,
Podzimní knižní veletrh, Bramborářské
dny nebo tradiční Trhy řemesel a další.
Je možné navštívit i expozice Muzea
Vysočiny v Havlíčkově domě, Galerie
výtvarného umění a prohlédnout si
panorama města z ochozu kostelní
věže.

Modelové království v Kulturním
domě ve Žďáře nad Sázavou zača-
lo psát svoji historii v polovině

roku 2010. Parta dvaceti nadšenců se ve
svém volném čase pustila do velkolepé-
ho díla – na 55 čtverečníchmetrech ztvár-
nila v měřítku 1:87 nádraží a památky,
jež jsou součástí Vysočiny.
Dominantou je sedm metrů dlouhé

Žďárské nádraží se strojírenskou firmou
Žďas , která tvoří i pozadí se svými budo-
vami a vysokými komíny. Z dalších sta-
nic umístěných na kolejišti jsou Nové

Město na Moravě a Nedvědice. Každá
z nich má i svoji dominantu, třeba ve
Žďáře najdete památku UNESCO Zele-
nou Horu, v Nedvědici hrad Pernštejn
a v Novém Městě symbol lyžování Hotel
Ski. Z dalších památek a zajímavostí
můžete vidět kamenný vítochovský koste-
lík z 13. století, viadukty na Hamrech
a Dolních Loučkách. Návštěvníci také
poznávají známé scénky z českých filmů
a komedií nebo také rožnění prasátka
a mnoho dalších zajímavých obrazů ze
života…

Perličkouna závěr je pak noční prohlíd-
ka kolejiště s osvětlenými soupravami,
zářícími hvězdami a svítícím celým kole-
jištěm.
To vše můžete vidět každou sobotu

a neděli od 10 do 17 hodin a v průběhu
letních prázdnin (červenec, srpen) pak
každou středu, čtvrtek a neděli od 10 do
17 hodin. Na setkání a komentovanou
prohlídku se těší modeláři ze Žďáru nad
Sázavou. Případné informace na tel.
603 742 409 p. Wimmer.
www.mkzdar.cz

KULTURNÍ AKCE
1. 7. – 26. 8. Nedělní koncerty na Havlíč-
kově náměstí
4. 7. – 29. 8. Havlíčkobrodské kulturní léto
12.–16. 8. Kinematograf bratří Čadíků
7.–9. 9. Národní zahájení Dnů evropské-
ho dědictví 2018
5.–6. 10. 28. Podzimní knižní veletrh
17. 11. Trh řemesel
Kontakt:
Městské informační centrum
město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo nám. 57
580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 497 353, 357
e-mail: icentrum@muhb.cz
www.muhb.cz

Havlíčkův Brod
naplněný tradicí

Modelové království ve Žďáru



www.region-vysocina.cz
www.vysocinatourism.cz
www.region-vysocina.cz/temata
www.vysocinaconvention.cz
www.vysocinounakole.cz
www.facebook.com/regionvysocina
www.instagram.com/regionvysocina
www.vysocina-fandi-kulture.cz
www.dedictvivysociny.cz
www.mgvysociny.cz
www.filmvysocina.cz

Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 144/3
586 01 Jihlava
e-mail: info@vysocinatourism.cz

Turistický průvodce
po Vysočině

Na čistou přírodu
láká Čeřínek turisty
už 100 let

www.vysocina100let.cz



Objevte kouzlo Vysočiny z výšky a romantické chvíle strávené ve vzduchu jsou zkrátka nezapomenutelné.
Rodina Kubíčkova se svými balóny startuje každý víkend před starobylým zámkem Radešín.
Klidně se přijeďte podívat i jen tak, načerpáte dobrou náladu a když se vám na zámku zalíbí,

tak můžete přespat v jeho krásných komnatách.

Hledáte dárek, kterým skutečně potěšíte
nebo nevšední nápad na sobotní výlet?

Vsaďte na let horkovzdušným balónem!

Email: info@balonovyzamek.cz
Tel: +420 733 322 001

Facebook: Balónový zámek Radešín
www.balonovyzamek.cz

Pro slevu 11% na letenku klasik a víkend
zadejte heslo „letimenadvysocinou“


