
Vysočina žije první republikou
Věděli jste, že slavná taška síťovka
pochází ze Žďáru nad Sázavou nebo
že už desítky let je oblíbená ALPA
doma ve Velkém Meziříčí? Vysočina
se pyšní řadou výjimečných prvore-
publikových osobností, politiků,
umělců, ale také významnými prů-
myslovými firmami, z nichž některé
fungují dodnes. Téměř zapomenuté
příběhy jsme pro vás oprášili, spus-
tili jsme tematický web
www.vysocina100let.cz a vydali
tištěnou brožuru s názvem Sto let
příběhů, lidských osudů, archi-
tektury i sportu a kultury na Vy-
sočině.
S tématem stoletého výročí jsou
spojeny oslavy 130 let vzniku Klubu
českých turistů. Je to ideální příleži-
tost si připomenout, že Vysočina
může být právem hrdá na krásnou
přírodu – Žďárské vrchy, Železné ho-
ry, údolí řek Doubravy, Jihlavy nebo
Rokytné, ale také na Javořici, Čeřínek
nebo Křemešník, a to je jen malý vý-
čet krásné čisté přírody a míst, která
potěší pěší, cyklisty, mladé, starší
i rodiny s dětmi.

Proletí 100letí
Oslavy letošních 100 let od založení
Československé republiky si bude
mít možnost užít celá Vysočina. Kraj
spolu se všemi okresními městy při-
pravuje originální program, který
budou moci prožít návštěvníci pěti

vybraných tradičních akcí. Maraton
oslav odstartoval 15. května v Jihla-
vě netradičně soudobým piknikem
v parku. Veselí a oslavy 100letí se už
uskutečnily v Pelhřimově a ve Žďáru
nad Sázavou, pokračovat budou
v Třebíči a v Havlíčkově Brodě a vy-
vrcholí v sobotu 15. září 2018 celo-
denním velkolepým retroprogra-
mem na Masarykově náměstí v Jih-
lavě.
Po jednotlivých městech Vysočiny
budou putovat akrobati s jedineč-
nou show a pyrotechnickými efekty,
aby pozvali na velkolepou společ-
nou krajskou oslavu. 15. září se jih-
lavské Masarykovo náměstí promění
ve velké jeviště, na kterém se ode-

hraje uplynulých sto let. Bude to di-
vadlo se vším všudy, se světelnými
i zvukovými efekty, nebude chybět
narozeninový dort, obří státní vlajka
a překvapení nakonec. Veškeré na-
rozeninové oslavy 100 let české stát-
nosti na Vysočině se doslova
„obtisknou“ do jednoho symbolu
– společného krajského stromu.
Stromu s hlubokými historickými
kořeny, stromu nesoucího v koruně
odkaz a paměť, stromu, který je sil-
ný, zdravý a košatý tak moc, jako li-
dé, které reprezentuje a jejichž
je symbolem.
Buďte u toho, až se ve vašem měs-
tě bude psát začátek historie nové-
ho století České republiky, protože
platí: Stoletá republika? Nepůjde
to bez publika! Více informací
na www.kr-vysocina.cz.

První republika v zákoutích
vysočinských hradů a zámků
Kraj Vysočina, ale i další města, obce
nebo památky na Vysočině pro-
střednictvím tematických výstav ne-
bo nových prohlídkových tras při-
pomínají stoletou historii měst i obcí
na dnešním území Vysočiny.
Například na Státním zámku v Ná-
měšti nad Oslavou připravují vý-
stavu k výročí 100 let od vzniku Čes-
koslovenské republiky, která nově
představí instalované interiéry, život
na zámku v době první republiky i ži-
vot posledních majitelů náměšťské-
ho zámku v meziválečném období.
Na zámku ve Světlé nad Sázavou
začátkem června otevřeli novou
prohlídkovou trasu se sto let starým
nábytkem, šperky nebo prvorepub-
likovou módou. Součástí prohlídko-
vé trasy bude také zhruba dvacítka
bannerů, které budou představovat
průřez stoletím republiky.
To hrad Kámen vstupuje do nové
sezóny s novými exponáty. Expozice
jednostopých vozidel se rozšíří
o další výstavní prostor a mezi ex-
ponáty se nově objeví raritní moto-
cykl ČZ 500 z roku 1938 nebo moto-

kolo ČZ Orion City z roku 1996.
„Největším tahákem však bude
unikátní Čechie z roku 1928, což byl
nejdelší sériově vyráběný motocykl
na světě,“ prozradil Ondřej Hájek,

ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov,
které krajskou památku spravuje.

Stoleté události očima
krajských muzeí a galerií
Muzea a galerie na Vysočině chystají
na léto zábavu, ale také lákají za po-
znáním. To se pro tentokrát, vzhle-
dem k oslavám stoletého výročí za-
ložení ČSR logicky zaměřuje na toto
téma. Například Galerie výtvarné-
ho umění v Havlíčkově Brodě plá-
nuje na říjen originální výstavu Zlo-
mové osmičky Československa v ko-
miksu a Muzeum Vysočiny Třebíč
nás vynese až do oblak. K 29. červnu
připravuje výstavu Vzduch je naše
moře, dokumentující 100 let histo-
rie letectví na Třebíčsku. Více na
www.vysocina-fandi-kulture.cz.

„Stoleté“ akce na Vysočině
17.–18. srpna Historické slavnosti Zachariáše z Hradce

a Kateřiny z Valdštejna aneb Jak to bylo
za Masaryka
Telč, náměstí Zachariáše z Hradce
www.telc.eu

18. srpna Slavnosti tří kápí a oslava 100 let republiky
na Vysočině Proletí 100letí
Třebíč, www.visittrebic.eu

1.–2. září Historické slavnosti na téma
První republika
Velké Meziříčí, zámek, www.muzeumvm.cz

7. září Dny evropského dědictví a oslava 100 let
republiky na Vysočině Proletí 100letí
Havlíčkův Brod, mic.muhb.cz

15. září Velká oslava 100 let republiky Proletí 100letí
Jihlava, Masarykovo náměstí
www.kr-vysocina.cz

28. října Český den s českými vlajkami – pokus
o rekord v počtu vyvěšených vlajek
Pelhřimov město rekordů a celá ČR
www.dobryden.cz

28. října Slavnostní vyhlášení republiky strážníkem
Františkem Křížem – rekonstrukce vyhlášení
samostatnosti, Humpolec, Horní náměstí
www.infohumpolec.cz

28. října 100. výročí založení ČSR v ZOO Jihlava
Jihlava, www.zoojihlava.cz

28. října Jak vypadal 28. říjen 1918 na náměstí
v Německém Brodě?
Havlíčkův Brod, www.muzeumhb.cz

Zámecká kavárna ve Světlé nad Sázavou
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