Hrad Kámen.

Vysočina žije
první republikou
PRAHA

S

tématem stoletého výročí jsou
spojeny oslavy 130 let vzniku Klubu českých turistů. Je to
ideální příležitost si připomenout,
že Vysočina může být právem hrdá
na krásnou přírodu – Žďárské vrchy,

Železné hory, údolí řek Doubravy,
Jihlavy nebo Rokytné, ale také na Javořici, 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
vysočinských hradů a zámků

Kraj Vysočina, ale i další města,
obce nebo památky na Vysočině
prostřednictvím tematických výstav
nebo nových prohlídkových tras

„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
Zámek Třebíč.
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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 prvorepublikových osobností,
politiků, umělců, ale také
významnými průmyslovými firmami, 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, lidských
osudů, architektury i sportu
a kultury na Vysočině.

připomínají stoletou historii měst
i obcí na dnešním území Vysočiny.
Například na Státním zámku
v Náměšti nad Oslavou připravují
výstavu k výročí 100 let od vzniku
Československé republiky, která
nově představí instalované interiéry, život na zámku v době první
republiky i život posledních majitelů
náměšťského zámku v meziválečném období.
Na zámku ve Světlé nad Sázavou začátkem června otevřeli novou
prohlídkovou trasu se sto let starým
nábytkem, šperky nebo prvorepublikovou módou. Součástí prohlídkové 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 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
sériově vyráběný motocykl na světě,“ prozradil Ondřej Hájek, ředitel
Muzea Vysočiny Pelhřimov, které
krajskou památku spravuje.

Rádi cestujete „po svých“ nebo třeba na kole? A rádi byste z Vysočiny,
její čisté přírody i památek UNESCO
například o prodlouženém víkendu
chtěli vidět co nejvíce? 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–Třebíč–Raabs.
Využít ale můžete i elektroskútry –
dobít je v jedné z partnerských půjčoven – v Bystřici nad Pernštejnem,
Žďáru nad Sázavou, Telči, Slavonicích
nebo i na Vranovské přehradě a udělat si delší výlet. Navíc k ekotrendu se
přidává i třebíčská radnice. Uvažuje,
že letos pořídí 16 elektrokoloběžek
a turistům zpříjemní návštěvu nejen
památek UNESCO ve městě.
Další půjčovna na vás čeká ve Žďáře nad Sázavou hned pod památkou UNESCO – kostelem sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře.
Nedaleko je nově zrekonstruovaný
volnočasový areál Pilák, kde se kříží
hned několik cyklostezek a turistických tras. Na elektroskútru nebo
na kole můžete odjet i z Centra Eden
v Bystřici nad Pernštejnem.
Z krajského grantového programu
pravděpodobně letos pořídí elektrické terénní koloběžky v Kempu
Pávov a půjčovat elektrokola se chysPůjčovna ve Žďáru nad Sázavou.

Stoleté události očima
krajských muzeí a galerií

Muzea a galerie na Vysočině chystají na léto zábavu, ale také lákají
za poznáním. To se pro tentokrát,
vzhledem k oslavám stoletého
výročí založení
ČSR logicky zaměřuje na toto
téma. Například Galerie
v ý t va r n é h o
umění v Havlíčkově Brodě
chystá na říjen originální

výstavu Zlomové osmičky Československa v komiksu a Muzeum
Vysočiny Třebíč nás vynese až
do oblak. K 29. červnu připravuje

Cyklisté u sochy
Michala Olšiaka.

tá i Turistické informační centrum
Jemnice.
Na koloběžce, tentokrát na vlastní
energii, si můžete vyjet také v Chotěboři na Havlíčkobrodsku a jejím okolí.
Nově místní informační centrum půjčuje čtyři koloběžky pro dospělé a dvě
pro děti. Vyrazit můžete například
k Břevnické nádrži nebo po červené
turistické trase ke kapli sv. Anny, odkud
je krásný výhled na hřeben Železných
hor. A pojede vám to také ve městě Hliníka – v Humpolci, kde jsou od prvního májového dne zdarma k dispozici veselé oranžové bicykly. A pokud
plánujete vyrazit do přírody v okolí
Humpolce, neztrácejte
čas plánováním a inspirujte se cyklistickou
novinkou – místní infocentrum připravilo šest
cyklovýletů různé obtížnosti a vzdálenosti, na jejichž trasách navštívíte
známé kulturní památky
a další zajímavé turistické
cíle. Najdete je na webu
www.infohumpolec.cz.
výstavu Vzduch je naše moře, která
dokumentuje 100 let historie letectví na Třebíčsku. Další akce najdete
na www.vysocina-fandi-kulture.cz.
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Vysočinou s respektem k přírodě

