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ODHALTE TAJEMSTVÍ LESA NA HRADÌ ROŠTEJN
Nebudete pouhým pozorovatelem, ale vše si vyzkoušíte na vlastní kùži. Zjistíte, jak tìžká 

je taková lovecká puška, do okolní krajiny se podíváte dalekohledem, nasajete atmosféru 

noèního lesa, dìti se na malou chvíli stanou mravenci ve zvìtšeném modelu mraveništì 

a odpovídat budou na øadu zvídavých otázek a úkolù. Rodiny s dìtmi a milovníky pøírody 

bude od zaèátku letních prázdnin lákat dílèí èást novì zrekonstruované prohlídkové trasy 

B hradu Roštejn, který už od roku 2017 prochází stavební i expozièní obnovou. Zvolte 

romantický lovecký hrádek za svùj výletní cíl a otestujte novou interaktivní prohlídku. 

Více na hrad-rostejn.cz. Turistický portál www.region-vysocina.cz navíc slibuje novinky 

o pøipravované turistické kartì Vysoèiny.

LETNÍ SEZÓNA 2018 NA VYSOÈINÌ:

NOVÁ FILMOVÁ VÝSTAVA NA ZÁMKU V TELÈI 
A UNIKÁTNÍ MOTOCYKL NA HRADÌ KÁMEN
Nová návštìvnická sezóna je tady a Vysoèina se tìší na turisty, pøíznivce sportu i objevitele 

historie. A pøináší hned nìkolik novinek, které potìší nejen rodiny s dìtmi. Úspìšnou vý-

stavu pohádky Pyšná princezna na Státním zámku v Telèi doplnila od 1. kvìtna podobnì 

koncipovaná expozice o fi lmu režiséra Vojtìcha Jasného Až pøijde kocour, který se pøed 

55 lety toèil pøevážnì v Telèi. Novou výstavu chystá i Státní zámek v Námìšti nad Osla-

vou – život na zámku v dobì první republiky a stejné téma pøedstaví i nová prohlídková 

trasa zámku ve Svìtlé nad Sázavou, který otevírá 2. èervna. Na hradì v Ledèi nad Sáza-

vou pokraèují s vybavováním unikátního muzea o spisovateli Jaroslavu Foglarovi, v Telèi 

otevøou novou expozici v opraveném kostele sv. Ducha a na hradì Kámen se novì pyšní 

hvìzdou mezi motocyklovými veterány - Èechií z roku 1928.

Státní zámek Telè
Hrad Roštejn
foto: Muzeum Vysoèiny Jihlava
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