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Milí přátelé, příznivci letních radovánek, sportu, ale i poznání,
to nám to letí! Řekla bych, že to není ani měsíc, kdy jsem připravovala zimní vydání
e-turistických novin a kdy jsme se těšili na Vánoce, ale pohled z okna naprosto přesvědčivě ukazuje, že léto je tady a my se můžeme těšit na všechno, co nám přinese. A aby-

Vysočina nabízí v létě překrásné scenérie...

chom vám usnadnili rozhodování, kam se v létě na Vysočině vydat, jakou akci rozhodně
navštívit, na jaký kopec si vyšlápnout, kde trávit sportovní dovolenou nebo kam zavítat
za kulturou, hudbou nebo jiným uměním, připravili jsme pro vás letní vydání e-turistických novin s nádechem stoleté historie. Letošní rok, jak už jistě víte, se nese ve znamení stoletých oslav a vzpomínkových akcí na založení Československé republiky, a proto
se celá řada zajímavých akcí točí kolem tohoto jistě zajímavého tématu. Využijte proto
všechny možnosti a užijte si léto naplno!

										

Monika Brothánková

							

Vysočina Tourism, p. o.

			

a to nejen na kopcích a loukách,...

ale i v údolí řek a potoků!

www.region-vysocina.cz
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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 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. Prostřednictvím připravovaných aktivit si chceme připomenout významný mezník, který je spojený s počátky
naší republiky. S nimi souvisí desítky až stovky událostí
a neobyčejných příběhů, které se odehrály na dnešním
území Vysočiny a dodnes je řada míst stále připomíná.
Proto bychom se měli zastavit a podívat se na naše okolí
trochu jinýma, možná zvídavýma, očima.

Prezident Masaryk na návštěvě v Telči...
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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.
Na webových stránkách je ke stažení i „stoletá brožura“
v elektronické podobě. A pokud dáváte přednost listování opravdovými stránkami, brožurku získáte v turistických
informačních centrech po celé Vysočině, na akcích Kraje
Vysočina nebo přímo v sídle Vysočina Tourism v Jihlavě.

... a také v Třebíči.
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Oslavy letošních 100 let od založení první republiky si
bude mít možnost užít celá Vysočina. Kraj spolu se všemi okresními městy připravuje originální program, který
budou moci prožít návštěvníci pěti vybraných tradičních
akcí. Maraton oslav odstartoval 15. května 2018 v Jihlavě netradičně soudobým piknikem v parku. Veselí a
oslavy 100letí budou pokračovat v Pelhřimově, Žďáru
nad Sázavou, Třebíči, Havlíčkově Brodě a vyvrcholí v
sobotu 15. září 2018 celodenním velkolepým retroprogramem na Masarykově náměstí v Jihlavě.
Veškeré narozeninové oslavy 100 let České republiky 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 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!
Více informací na www.kr-vysocina.cz.

Oslavy 100 let republiky v Kraji Vysočina:

www.region-vysocina.cz

8. června:

Pelhřimov – Festival PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ

9. června:

Žďár nad Sázavou – Den Žďáru

18. srpna:

Slavnosti Tří
Třebíč – Slavnosti
tří kápí
kápí

7. září: 		

Havlíčkův Brod – Dny evropského dědictví

15. září: 		

Jihlava – Proletí 100letí
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Stoleté události očima krajských muzeí a galerií

Muzea, galerie i další krajské příspěvkové organizace 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. Zajímavé však je, že se každé z nich dívá na
věc jinýma očima a my tak napříč celou Vysočinou můžeme objevovat přímé i nepřímé souvislosti naší historie.
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě v polovině května zpřístupnila výstavu nazvanou Za Svobodu! Do konce roku
prezentuje sochařské návrhy pomníků obětem první světové války, boji československých legií a díla spjatá s budováním svobodného demokratického státu.
To Muzeum Vysočiny v Pelhřimově otevřelo 18. května výstavu Žít (s) fotografií, která představuje vývoj fotografické techniky
a odhaluje fotografie ze sbírek muzea z let 1918, 1948 a 1968.
Naopak Muzeum Vysočiny Třebíč nás vynese až do oblak. K 29. červnu ve spolupráci s modeláři spolku Třebíč Nuclear Model
Club připravuje výstavu Vzduch je naše moře, která dokumentuje 100 let historie letectví na Třebíčsku.
V Havlíčkově Brodě bude od 1. července probíhat výstava o jednom z nejvýznamnějších rodáků a velkém patriotovi Brodu –
malíři, grafikovi a milovníkovi Vysokých Tater Otakaru Štáflovi. Také od 7. září si budou v Brodě připomínat přelomové události
20. století a osmičková výročí, a to skrze nejvýraznější pomníky. V říjnu téma doplní Galerie výtvarného umění v Havlíčkově
Brodě originální výstavou Zlomové osmičky Československa v komiksu.
Dlouhý tři čtvrtě rok vyčlenilo Muzeum Vysočiny Jihlava část svých výstavních prostor výstavě 100 let republiky – očekávání,
naděje a skutečnost. Její autoři se zaměřují na čtyři pro republiku významné osmičkové roky. Uvidíte kopie dobových plakátů, vyhlášek nebo třeba kolekce československých a českých platidel uplynulých sta let. Muzejní pracoviště v Telči si navíc
připomíná 110. let 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.
O zážitky se postará i Horácké divadlo Jihlava. První premiérou Československé 79. sezóny bude 8. září drama Ako tisícročná
včela.

Muzeum Vysočiny Třebíč

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Galerie výtvarného umění
v Havlíčkově Brodě

www.region-vysocina.cz
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Muzea a galerie dětem

Muzeum Vysočiny Pelhřimov zve na novou dětskou prohlídku městské šatlavy s detektivní hrou (10. 7. a 14. 8.) a třebíčské muzeum připravuje kostýmové prohlídky na 22. 6., 24. 8.
a 14. 9.
Poslední premiéru aktuální 78. sezóny chystá Horácké divadlo Jihlava. Rodinnou 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 hradu Roštejn v
lesích nedaleko 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.

Zámek Světlá nad Sázavou		

www.region-vysocina.cz

Hrad Roštejn		

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 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 otevřeli 2. června 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.
Hrad v Ledči nad Sázavou uvítal své první návštěvníky už v dubnu, k vidění je pět prohlídkových okruhů
včetně unikátní expozice Muzea historických hodin nebo detailně zpracovaného Muzea Jaroslava Foglara.
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.

Hrad Kámen				

		

Zámek v Náměšti nad Oslavou
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Kalendář akcí na Vysočině 2018
Letošní pestrou nabídku kulturních i sportovních událostí v našem kraji shrnuje tištěný materiál Kalendář akcí na Vysočině 2018. Stejně jako brožura se
stoletými příběhy z Vysočiny ho můžete zdarma získat v turistických informačních centrech po celé Vysočině.
Kalendář akcí na Vysočině 2018 dává ochutnávku toho nejzajímavějšího, co
se na Vysočině letos chystá. Akce rozděluje na společenské, hudební, na divadlo a film, literaturu, sport a aktivity muzeí a galerií. Brožura zve například
na srpnové Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna
do Telče, na Slavnosti Tří kápí do Třebíče, na festival tance a pohybového
divadla KoresponDance do Žďáru nad Sázavou, na Oslavy Dnů evropského
dědictví do Havlíčkova Brodu nebo na Mezinárodní festival rekordů a kuriozit Pelhřimov – Město rekordů. Součástí přehledu jsou festivaly vážné hudby i multižánrové hudební přehlídky a nechybí například pozvánka na hrad
Kámen, který spravuje krajské Muzeum Vysočiny Pelhřimov, a díky výstavě
historických motorek je vyhledávaným cílem výletníků. Závěrečnou kapitolou
je přehled top sportovních událostí. Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě se letos chystá na Mistrovství světa v biatlonu na kolečkových lyžích, na
Světový pohár v biatlonu (prosinec 2018) a v květnu se tady uskutečnil Světový pohár horských kol MTB World Cup. Havlíčkův Brod bude pro změnu hostit
Mistrovství Evropy v softballu.
V elektronické podobě je kalendář ke stažení ZDE.

www.region-vysocina.cz
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Památky na Vysočině přicházejí s celou řadou novinek
Nová návštěvnická sezóna je tady a Vysočina se těší na turisty, příznivce sportu i objevitele historie. A přináší hned několik novinek, které potěší nejen rodiny s dětmi.
K úspěšné výstavě pohádky Pyšná princezna na Státním zámku v Telči se od 1. května přidala podobně koncipovaná expozice o filmu režiséra Vojtěcha Jasného Až přijde
kocour, který se před 55 lety točil převážně v Telči. Novou výstavu chystá i Státní zámek v Náměšti nad Oslavou – život na zámku v době první republiky a stejné téma představí i nová prohlídková trasa zámku ve Světlé nad Sázavou, která se otevřela 2. června. V Telči pak plánují zpřístupnit novou expozici v opraveném kostele sv. Ducha.

Odhalte tajemství lesa
na hradě Roštejn

Nové Muzeum Hrotovicka

Na přelomu září a října se chystá otevření nového Muzea Hrotovicka, jehož součástí bude i nové Informační centrum. Expozice muzea nabídne hravé prvky, jako interaktivní hru, focení v ateliéru, dílnu i kino, ale také vzdělávací složky v podobě
Nebudete pouhým pozorovatelem, ale vše si
originálních exponátů nebo virtuálního archivu. Těšit se můžete na zábavu i znalosti, které k vám proniknou za pomocí
vyzkoušíte na vlastní kůži. Zjistíte, jak těžká je
taková lovecká puška, do okolní krajiny se podí- audio i videonahrávek – vše spojené s místní historií.
váte dalekohledem, nasajete atmosféru nočního
Interaktivní expozice ve věži
Nový prohlídkový okruh
lesa, děti se na malou chvíli stanou mravenci
sv. Ducha v Telči
krytem civilní obrany v
ve zvětšeném modelu mraveniště a odpovídat
Po
rekonstrukci
střechy
a
krovu
věže
sv.
Ducha
budou na řadu zvídavých otázek a úkolů. „Rodijihlavském podzemí
prostory
zaplnila
nová
multimediální
expozice.
Je
tvony s dětmi a milovníky přírody bude od začátku
Od konce května můžete v Jihlavě
řena světelnými panely, mapujícími jednotlivá histoletních prázdnin lákat dílčí část nově zrekonnavštívit nový a jedinečný prohlídkový
rická období města ve vztahu k národním a světovým okruh historickým podzemím. Přes expostruované prohlídkové trasy B krajského hradu
dějinám, a to zejména výrazným grafickým projevem. zici sklepů ze 70. let 20. století se okruh
Roštejn, který už od roku 2017 prochází stavebPokud do věže od poloviny července, kdy ji v Telči
ní i expoziční obnovou,“ informovala náměstkynoří do krytu civilní obrany v hloubce šest
zpřístupní, zavítáte, dotykové tabule vám odhalí
ně hejtmana Kraje Vysočina Jana Fischerová.
metrů. V upravených chodbách jsou inčasovou osu města, informace o historii i současnos- stalovány expozice o historii vzniku krytů
Zvolte romantický lovecký hrádek, který spravuti. Děti jistě ocení hologram s historickou postavou,
je Muzeum Vysočiny Jihlava, za svůj výletní cíl
civilní obrany, výstavní vitríny s exponáty,
která
do
věže
uvede,
a
na
samotné
věži
dalekohledy,
a  otestujte novou interaktivní prohlídku.
panely s fotografiemi, popisy a základní
interaktivní mapy i historický hodinový stroj.
Více na hrad-rostejn.cz.
vybavení krytu.

www.region-vysocina.cz
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Magazín Léto na Vysočině slaví 100leté výročí a pamatuje na turistické novinky
Nové číslo turistického magazínu Léto na Vysočině vyšlo 18. května. Pokud jste nestihli tištěné vydání v podobě přílohy MF Dnes, stáhněte si ho elektronicky ZDE na turistickém portále
Vysočiny.
V magazínu se mimo jiné dozvíte, jaké turistické novinky pro vás Vysočina chystá nebo kde
všude se bude slavit 100leté výročí české státnosti a kde to bude rozhodně stát za návštěvu.
Magazín Léto na Vysočině vychází už po třetí. Najdete v něm mapku Vysočiny s vyznačenými
památkami, kulturními organizacemi i přírodními zajímavostmi. Věnuje se krajským oslavám
stého výročí založení Československé republiky nazvané Proletí 100letí, přináší tipy na zajímavé nejen prvorepublikové výstavy, akce, zámecké prohlídkové okruhy i hudební vystoupení, dává přehled toho nejzajímavějšího, co se na Vysočině v létě odehraje a nechybí ani
přehled důležitých sportovních událostí včetně tipů, kde podniknout výlet s elektrokolem nebo
elektroskútrem.
Tištěný turistický magazín v počtu bezmála 60 tisíc výtisků vydává příspěvková organizace
Vysočina Tourism ve spolupráci s Mediální skupinou MAFRA. Na letní vydání má v listopadu
letošního roku navázat už třetí zimní číslo magazínu Zima na Vysočině.

www.region-vysocina.cz
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Fotosoutěž Vysočina v pohybu pokračuje až do konce července
Vysočina Tourism stále hledá nejpovedenější fotografie s tématem Vysočina v pohybu a vyhlášenou fotosoutěž prodlužuje až do konce července. „Chceme dát příležitost
dalším fotografům, kteří se raději realizují v jarních nebo letních měsících. S blížícím se slunečným počasím budou mít šanci pořídit více krásných fotek z Vysočiny,“
vysvětlil důvod ředitel Vysočina Tourism Tomáš Čihák s tím, že fotografie je možné
posílat až do 31. července. Vyhlášení vítězů se uskuteční do 17. srpna.
Zaslané fotografie se objeví na facebookovém profilu @regionvysocina (Dovolená
na Vysočině), kde se do pondělí 6. srpna do 10.00 včetně utkají o cenu veřejnosti a o
poukaz na jednodenní výlet pro čtyři osoby do Šiklova mlýna. Vítěze následně vybere
porota složená se zástupců Vysočina Tourism a foto odborníků.
Do soutěže se může zapojit úplně každý. „Těšíme se na fotografie přírody, probouzející a měnící se krajiny Vysočiny, ale také na snímky ze sportovních aktivit. Záleží,
co bude fotografům blízké, ať kolo, brusle, procházky nebo třeba vodní radovánky,“
inspiruje Klára Čechová z Vysočina Tourism a zároveň připomíná, že podmínkou je,
aby fotografie byly prokazatelně pořízeny na Vysočině.

Podmínky soutěže:
Maximálně můžete zaslat 6 fotografií ve formátu jpg o minimální velikost 2 MB.
Společně s fotografiemi zašlete své jméno, příjmení, kontaktní email, mobil,
název fotografie, místo pořízení a případně Váš komentář. Soutěžní snímky zasílejte přes Úschovnu (www.uschovna.cz) na email info@vysocinatourism.cz.
„Detailní podmínky soutěže najdou zájemci na turistickém portále www.region-vysocina.cz,“ uzavřela Klára Čechová.

www.region-vysocina.cz

Ceny:
1. místo: Ubytování v Barokní věži na Zámku ve Žďáře nad Sázavou
2. místo: Jednodenní výlet pro 4 osoby do Šiklova mlýna
3. místo: Jednodenní výlet do centra Eden pro celou rodinu
Vysočina Tourism děkuje všem partnerům soutěže, kteří se rozhodli věnovat ceny
vítězům: Zámku ve Žďáře nad Sázavou, zábavnímu areálu Šiklův mlýn a centru Eden
v Bystřici nad Pernštejnem.
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Vysočinou cestou necestou
Ať už na Vysočině žijete nebo se za památkami, přírodou, akcemi nebo za rodinnými zážitky chystáte, měli byste vědět, co všechno se dá na Vysočině zažít, ochutnat nebo
vidět. Nahlédněte do jednotlivých regionů Vysočiny, zjistěte, co je u nich nového, čím se pyšní a kam vás mohou v létě pozvat.

Léto v Jihlavě

Letos přichystala Jihlava pro turisty novinku. Od konce
května můžete v krajském městě 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 šest 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.
Děti až do poloviny září potěší velká interaktivní herna
v Bráně Matky Boží v ulici Věžní v Jihlavě. Herna Pojďte, děti, budeme si hrát! představí skládačky, hlavolamy,
kvízy, hry a spoustu dalších dovednostních úkolů pro
malé i velké. Originální interaktivní exponáty pocházející z dílny Vlastivědného muzea v Šumperku návštěvníky nejen pobaví, ale také donutí trochu přemýšlet.
Navíc Jihlava hostí celou řadu významných hudebních,
společenských i kulturních událostí, které byste si neměli nechat ujít.
Od května až do července se tady koná Hudební
festival Mahler Jihlava – hudba tisíců. V červenci a
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v srpnu se každý čtvrtek od 18.00 v pivovarské restauraci uskuteční Ježkovo hudební léto 2018 a zahrají
nejrůznější kapely. Další zajímavé akce najdete v Letní
inspiraci v závěru e-novin (str. 58).
Oslavte Den pirátů v rodinném parku Robinson
Rodinný park Robinson v Jihlavě chystá Den pirátů.
Festival neuvěřitelných atrakcí a překvapení se uskuteční v sobotu 18. srpna, kdy se můžou všichni malí i
velcí stát piráty, pirátkami, vyzkoušet svoji nebojácnost,
projít si bludištěm, vyzkoušet slámovou loď, lodičky,
absolvovat lanový park nebo pirátskou lávku, a nakonec i s rodiči vyhrát Bitvu pirátů a vysoutěžit zájezd
k moři. Zábavný program doplní hudební vystoupení
skupiny Slza Mirai a představení Michala Nesvadby. A
chybět nebudou ani divadélka – Buchty a loutky, Vojta
Vrtek nebo Víťa Marčík. Po celé prázdniny je Robinson
rodinám k dispozici, a to včetně prolézaček, skluzavek,
autíček, střelnice a spousta další zábavy.
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ZOO Jihlava najdete největší kolekci drápkatých opic
v republice a také se pyšní jedinečnými odchovy řady
druhů kočkovitých šelem – věděli jste, že existuje například velemyš obláčková☺?

Komentované krmení zvířat
Každý den od 30. června do 2. září
Při komentovaném krmení představíme některá z našich zvířat.

Jihlavská zoo rozdělená do pěti kontinentů se nachází v
malebném údolí řeky Jihlávky, v bezprostřední blízkosti
centra města. Všech pět kontinentů můžete navštívit
během jediného dne. K vidění je tady téměř 200 druhů
exotických zvířat, včetně řady druhů v přírodě ohrožených vyhubením, umístěných v zajímavých expozicích
- africká vesnice Matongo, asijský parčík Hokkaido,
jihoamerická Hacienda Escondido, pavilon šelem,
Australská farma nebo Africká savana a mnohé další.
Zoo nabízí kromě vzdělávání (PodpoVRCH) i odpočinek
a relaxaci – občerstvení na několika místech areálu,
obchod se suvenýry, dětský koutek i kontaktní zoo. Pro
návštěvníky chystá, v průběhu roku, mnoho zajímavých
akcí.

Akce, programy, výstavy
v ZOO JIHLAVA
Dravci nad hlavami
od 1. května do 30. září
Krása dravých ptáků a sov
zblízka – letové ukázky probíhají za hezkého počasí každý
den kromě pondělí vždy
v 11.00 a v 15.00.

Večerní putování
pátek 27. července
Letní večerní prohlídky s průvodcem
nejen pro rodiny s dětmi. Nutná rezervace předem
v e-shopu na www.zoojihlava.cz.

Jihlavská nej:
Zoo chová nejmenší poddruh tygra – tygra sumaterského nebo nejmenšího medvěda – medvěda malajského.
Naopak největšího vačnatce – klokana rudého, největšího papouška – ara hyacintového a nejvyššího suchozemského savce – žirafu síťovanou a Rothschildovu. V

Prázdniny začínají v zoo
sobota 30. června
Přijďte rovnou ze školy do zoo přivítat prázdniny! Za vysvědčení do zoo zdarma nebo se
slevou na vstupném!
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Světový den žiraf – Střípky Afriky
čtvrtek 21. června
Nejdelší den v roce věnovaný nejvyšším zvířatům

Prázdniny končí v zoo –
Americké putování
neděle 2. září
Stylové rozloučení s letními prázdninami
Klubové večery v zoo
září až prosinec – vždy první čtvrtek v měsíci
(6. září, 4. října, 1. listopadu, 6. prosince)
Pravidelná promítání a vyprávění nejen o přírodě a
krásách vzdálených i blízkých zemí. Začátek v 17.00 ve
vzdělávacím centru PodpoVRCH, vstupné 40 korun (každý účastník obdrží drobný dárek), parkování zdarma.
Témata sledujte na našich webových nebo facebookových stránkách.
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Den zvířat – Střípky Austrálie
sobota 6. října
Zvířecí svátek letos věnovaný všem zvířatům Austrálie
100. výročí založení ČSR
neděle 28. října 2018
Také Zoo Jihlava se připojí k oslavám 100. výročí
založení naší republiky. Podrobnosti sledujte na www.
zoojihlava.cz.
Večerní prohlídky se zoologem
každý třetí čtvrtek v měsíci
říjen–prosinec
Prohlídka zoo s odborným zoologickým výkladem
Nutná rezervace předem v e-shopu
na www.zoojihlava.cz.
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Muzeum Vysočiny Jihlava a 100 let republiky – očekávání, naděje a skutečnost
Letošní významné výročí si jihlavské muzeum připomene mimo jiné i výstavou 100
let republiky – očekávání, naděje a skutečnost, vytvořenou ve spolupráci se Státním
okresním archivem Jihlava.
Autoři výstavy se zaměřili na čtyři pro republiku významné „osmičkové“ roky, jednotlivé
části se věnují situaci v letech 1918, 1938, 1948 a 1968 jak z pohledu celorepublikových událostí, tak s jejich odezvou v Jihlavě a okolí.
Návštěvníkům je k dispozici velké množství informací o životě v Jihlavě v minulém
století, např. o architektuře, národnostních problémech, legionářích a jihlavském pěším
pluku č. 31 Arco nebo o jihlavských pomnících.
Vystaveny jsou kopie dobových plakátů, vyhlášek a nařízení i kolekce československých a českých platidel uplynulých sta let.
Magistrát města Jihlavy pro tuto příležitost zapůjčil historickou pamětní knihu Jihlavy se
záznamy a podpisy významných návštěv.
Po dobu trvání výstavy můžete navštívit také odborné přednášky, besedy, hudební
vystoupení a další dvě časově omezené výstavy – 100 let československé poštovní
známky a reprodukce pohlednic s tématikou Jihlavy. Termíny těchto akcí budou upřesněny.
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Vydejte se do pohádkové Telče
Městu Telč se ne nadarmo přezdívá Moravské Benátky a právem se řadí k jednomu z nejkrásnějších měst
České republiky s měšťanskými domy s renesančními
a barokními štíty. K telčskému náměstí neodmyslitelně
patří stinná podloubí se spoustou kaváren, cukráren i
restaurací. Rodiny s dětmi si užijí prohlídku Telčského
domu, kde nahlédnou do světa legend, skřítků a historických příběhů.
Telčské podzemí
Zajímavosti najdeme v Telči i pod
zemí. Pod většinou
domů na náměstí
i pod částí zámeckého areálu totiž
najdeme středověká sklepení.
Vy si můžete projít
zhruba 150 metrů dlouhou trasu a objevit interaktivní
expozici věnovanou minulosti i současnosti města. Podle místních legend se traduje, že jedna z chodeb měla
vést až na hrad Roštejn.
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Expozice historie železniční dopravy na vlakovém
nádraží
Depo na jediné koleji
ukrývá historické vagony a lokomotivy. Na
panelech jsou informace
o historii železnice od
jejích počátků až do 60.
let i o historii trati Slavonice – Kostelec.
Novinky letošní sezóny
Interaktivní expozice ve věži sv. Ducha
Po rekonstrukci střechy a krovu věže sv. Ducha prostory
zaplnila nová multimediální expozice. Je tvořena světelnými panely, mapujícími jednotlivá historická období
města ve vztahu k národním a světovým dějinám, a to
zejména výrazným grafickým projevem. Pokud do věže
od poloviny července, kdy ji v Telči zpřístupní, zavítáte,
dotykové tabule vám odhalí časovou osu města, informace o historii i současnosti Telče a čekat vás budou
i obrazy a veduty propojené s informacemi o okolních
obcích a památkách. Děti jistě ocení hologram s historickou postavou, která do věže uvede, a na samotné věži
dalekohledy, interaktivní mapy i historický hodinový stroj.

Cyklostezka a inline stezka Lipky (3 km)
Cyklostezka a inline stezka se společným provozem cyklistů, bruslařů a chodců je situovaná severozápadně od
centra Telče. Od zámeckého parku vede 1,5 km chráněnou lipovou alejí a podél dubového stromořadí směrem
k rybníku Roštejn. Přes nově osazenou dřevěnou lávku
překlenující potok navazuje nová stezka na stávající
cyklostezku v ulici Batelovská. V letošním roce pokračuje
projekt doplněním vyhlídek a mobiliáře podél stezky.
Po Štěpnickém rybníku na lodičkách i šlapadlech
Po odbahnění Štěpnického rybníka a následné rekonstrukci hráze tady město nainstalovalo nové molo a mobiliář. V letošní sezóně se opět obnoví oblíbené vyjížďky
na lodičkách, nově můžete vyzkoušet i šlapadla, vystoupit na ostrově uprostřed rybníka a pokochat se neobvyklým pohledem na telčský zámek a věže kostelů.
Koncem července
se můžete zúčastnit
atraktivních závodů Dračích lodí a v
říjnu si nenechte ujít
tradiční výlov Štěpnického rybníka s
prodejem ryb.
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Akce ke 100. výročí vzniku Československa

Letošní 100. výročí vzniku Československé republiky
si připomeneme v Telči výstavami v Městské galerii
Hasičský dům a ve vstupní síni radnice, slavnostním
koncertem, slavnostním shromážděním občanů při předání Cen a Uznání města Telče i netradičním způsobem
v Telčských listech, sázením stromu republiky a stromu
Olgy Havlové a účastí telčského Sokola na XVI. všesokolském sletu.
20. 4.–27. 9., Knihovna Univerzitního centra a prostory
Cukrárny-Kavárny Haas, náměstí Jana Kypty
Lidová malírna v Telči
Výstava k 110. výročí založení Lidové malírny v Telči
V roce 1908 byla založena rozhodnutím Národní jed-
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noty pro jihozápadní Moravu v Telči Škola pro lidovou
malbu. V malírně se vyráběly kávové a čajové soubory,
celé jídelní servisy, užitkové a dekorativní předměty. Vedle užitkové keramiky a porcelánu byly v malírně v roce
1922 vyrobeny pamětní desky obětem 1. světové války,
dnes umístěné u vstupu do kostela sv. Jakuba v Telči.
17.–18. 8., náměstí Zachariáše z Hradce
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z
Valdštejna aneb Jak to bylo za Masaryka
Program slavností je koncipován tak, aby si mohl vybrat
každý návštěvník a prostřednictvím historických postav
se seznámit s různými historickými epochami. Přijměte pozvání do dnů plných zábavy i poučení pro malé i
velké, dnů historie a romantiky, dobrého jídla, prostě
zážitků ve starých dobrých časech.
1. 10., vstupní síň radnice, náměstí Zachariáše z Hradce
Osmičky v české historii 20. století
Město Telč ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava,
pob. Telč a Muzejním spolkem v Telči připravuje výstavu k
významným výročím v historii republiky „Osmičky v české
historii 20. století“ ve vstupní síni radnice od 1. října do 1.
listopadu. Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 1. října v 16.00. Výstava se dotkne událostí 20. století
v Telči – roků 1918, 1938, 1948 i 1968.

1. 10.
Strom republiky a Strom Olgy Havlové
Při příležitosti zahájení výstavy „Osmičky v české historii 20. století“ budou v pondělí 1. října v Telči vysazeny
dva stromy – Strom republiky a Strom Olgy Havlové ve
spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové.
3. 10., sál Základní umělecké školy, náměstí Zachariáše
z Hradce
Slavnostní koncert k 100. výročí vzniku Československa
Město Telč a Kruh přátel hudby v Telči připravují slavnostní koncert u příležitosti 100. výročí vzniku Československa a ke 40. výročí založení Kruhu přátel hudby v
Telči 3. října v sále Základní umělecké školy.
24. 10., Státní zámek Telč
Ceny města Telče za rok 2018
U příležitosti oslav 28. října, vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918, se každoročně již
od roku 1997 koná slavnostní shromáždění občanů při
příležitosti předání Cen města Telče a Uznání města
Telče žákům a studentům telčských škol a školských
zařízení. V letošním roce se uskuteční 24. října na Státním zámku v Telči.
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22. 11. 2018–6. 1. 2019, Městská galerie Hasičský dům,
nám. Zachariáše z Hradce
110 let Lidové malírny v Telči
Výstava k 110. výročí založení Lidové malírny v Telči.
Vernisáž ve čtvrtek 22. listopadu v 16.00.
Pamětní desky obětem I. světové války v kostele sv.
Jakuba v Telči tvoří dvě desky zhotovené z porcelánových destiček, které vyrobila v roce 1922 Lidová malírna
v Telči. Na deskách je 124 jmen mužů z Telče a okolí,
kteří zahynuli ve válečných operacích první světové
války, nebo zemřeli na následky válečných útrap. Obě
desky jsou olemovány pásem ornamentálního dekoru,
charakteristického pro Lidovou malírnu. Jedná se o
mimořádné umělecké dílo, které svým projevem nemá
obdoby. Podle vzoru telčských desek zhotovila Lidová
malírna podobné desky pro několik měst v severních
Čechách. Jiný zachovaný exemplář obdobných desek
není znám. Desky byly pořízeny ze sbírek organizovaných v letech 1918–1922 děkanem Simeonem Zapleta-
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Panský dvůr Telč, to je kultura, sport i odpočinek na jednom místě
Město Telč je nazývané renesanční perlou mezi městy, a tak nelze nenavštívit krásné náměstí zámek nebo zámeckou zahradu. Nezapomeňte se však při svých výpravách podívat i do podzámčí a navštivte volnočasový areál
určený všem generacím Panský dvůr Telč.
Najdete zde unikátní Lanové centrum, dětskou hernu s kavárnou, expozici O životě na panství, bike park, Infocentrum i půjčovnu elektro-kol a elektro-skútrů. Nově nabízíme také ubytování a ve fázi výstavby se právě nachází
restaurace a mini pivovar.
V průběhu roku pořádáme kulturní akce – výstavy, divadla, koncerty, festivaly, dětské tábory i na míru ušité školní
a firemní dny. Tak neváhejte a přijďte se bavit s námi!
Více na www.panskydvurtelc.cz.
Kalendář akcí
Vernisáž fotografií Davida Tesaře
1. července, Panský dvůr Telč, od 16.00
Vernisáž výstavy fotografií o životě našich krajanů v jižním Rumunsku, českých vesnicích v oblasti Banát. Expozice Banát, život našich krajanů bude na IC Panského dvora k vidění od července do konce srpna.
Pivní fest 2018
14. července, Panský dvůr Telč, od 14.00
Festival malých pivovarů, dobrého jídlo a známých
kapel. Těšit se můžete na kapely DoSrdce, Together,
Sleazy RoXxX, Honzu Křížka, povídání o pivu, kulinářskou show, soutěže pro odvážné a další.
www.panskydvurtelc.cz/pivnifest
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Prázdniny v Telči
27. července-12. srpna, Panský dvůr, Telč
Vydejte se o prázdninách do Panského dvora na oblíbené noční koncerty.
www.prazdninyvtelci.cz
Letní divadelní dílna divadla T.E.J.P.
10.–18. srpna, Panský dvůr Telč
Divadlo T.E.J.P. zve ke spolupráci na letním projektu. Staňte se součástí tvůrčí dílny,
v rámci, které vznikne neopakovatelné divadelní představení. Jako každý rok zveme
k účasti na projektu herce, výtvarníky, muzikanty, tanečníky i zájemce z řad široké veřejnosti. Projekt je otevřený, zúčastnit se může opravdu každý. Představení vznikají
formou divadelních a výtvarných dílen, kde se potkávají, společně tvoří a vzájemně
se inspirují profesionálové s laiky. V průběhu projektu spolu všichni účastníci několik
dní žijí a pracují. Takto vzniklá energie dokáže společně s atmosférou daného místa
vytvořit působivé dílo. www.tejp.cz
Vernisáž obrazů Ivany Knapové
2. září, Panský dvůr Telč, od 16.00
Obrazy budu k vidění na IC Panského dvora v období od září až do konce října.
Ochutnávka v podzámčí
29. září, Panský dvůr Telč, od 11.00
Mini food festival, který v letošním roce nese téma
Podzimní sklizeň. Na návštěvníky bude čekat pestrá
a voňavá nabídka, která probudí všechny smysly.
Těšit se můžete na kapelu Spazier gang, kulinářskou show i pohádku pro děti.
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Třešť: betlémy ukryté
uprostřed vysočinských
hvozdů

Byla by chyba, kdybyste při svých
cestách po Vysočině míjeli Třešť.
Šestisícové město ležící mezi krajskou
Jihlavou a renesanční Telčí má totiž
v rukávu trumfy, které jen tak někdo
nepřebije. Předně je to více než 200letá neutuchající betlémářská tradice. Kde
jinde, než právě v Třešti na vás dýchne vánoční atmosféra třeba i v květnu? V
místním muzeu jsou totiž betlémy k vidění po celý rok. V rámci Dřevořezání navíc
zaplní náměstí 5. a 6. července desítky řezbářů, aby rozšířili společný betlém.
Od 26. prosince do 2. února se pak můžete vydat za příběhem Jezulátka po tzv.
Betlémské cestě.
Vedle této křesťanské tradice jsou stále patrné stopy po židovské komunitě, která
tady žila do 2. sv. války. Křivolaké uličky, působivý hřbitov nebo osobnost Franze
Kafky – i to je třešťské židovství.
Když už vás betlémy přitáhnou do centra Třeště, nezapomeňte na jeden vysočinský unikát. Město se od roku 2003 pyšní největšími slunečními hodinami ve
střední Evropě. Obří hodiny zaujímají plochu 663 metrů čtverečních, jejich ručička
měří přes osm metrů a místní si zakládají na tom, že jdou vždy přesně. V dlažbě
je umístěno 13 číselníků, které lze posouvat podle letního nebo zimního času.
Pokud do Třeště přijedete v létě, pak se osvěžte na přírodním koupališti Malvíny,
kde se voda čistí biologickou cestou. A až budete přesyceni pulzujícím městem,
vyjděte nad Třešť a zdolejte Špičák s jeho 734 m. n. m. Stojí to za to!
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Biotop Malvíny láká na koupání bez chlóru
Vadí vám chlór v bazénech nebo prostě a jednoduše nestojíte o pálení očí a suchou kůži, které jdou ruku v ruce s chlórovanou vodou,
pak může být koupání v třešťském koupališti, které letos vstupuje
do své třetí sezony, tou správnou volbou. Jedná se totiž o přírodní
biotop, což znamená, že voda v koupališti neobsahuje chlór nebo
podobné chemické čisticí látky. Čištění probíhá pouze biologickou
cestou, kterou zajišťují vodní rostliny a filtrační substráty.
Koupací plocha koupaliště je rozdělena na plaveckou a mělkou část.
Součástí mělké části je 40 centimetrů hluboké brouzdaliště a neplavecká část s hloubkou do 1,2 metru. U plavecké části dosahuje
hloubka 2,6 metru. Areál koupaliště je připraven denně přivítat více
jak 600 návštěvníků. Zaplavat si můžete na ploše 3500 metrů čtverečních.
Koupaliště najdete v Třešti na ulici Na Hrázi. Nabízí atrakce v podobě vodního hřibu a chrličů. Děti se navíc mohou vyřádit na šestimetrové skluzavce. Pokud nechcete jen tak polehávat a slunit se, pak
můžete zvolit i aktivní formu odpočinku a zahrát si s přáteli plážový
volejbal.
Aktuální informace o koupališti Malvíny sledujte
na www.koupaliste-malviny.cz a facebooku.

Jak k nám?
Při příjezdu od Jihlavy přejedete za hasičskou zbrojnicí most
a těsně za ním odbočíte doprava. Odtud už je areál koupaliště
na dohled.

www.region-vysocina.cz
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Brtnice
Brtnická stezka přírodou
ke kulturní promenádě
Po toulkách Vysočinou se určitě nezapomeňte zastavit v
historickém městečku Brtnice. Město pro turisty připravilo
zajímavou stezku, nejen po památkách, ale i malebnou přírodou, která se rozprostírá okolo Brtnice aneb přírodou ke
kulturní promenádě.
Naše stezka začíná na zřícenině hradu Rokštejn. Nad
údolím Brtnice se tyčí zbytky dvou paláců dochovaných
místy až do úrovně čtvrtého patra a mohutná hranolová
věž vysoká 17 metrů. Hrad je pro turisty celoročně volně
přístupný. Do věže se můžete podívat pouze v otevírací
době.
Další zastavení je u rybníku Šamonín. Celá jeho oblast
je ohraničena říčkou Brtnicí, Mlýnským a Špitálským potokem. Rybník je zajímavý především vzácnými rostlinami
a živočichy, kterým se zde daří. Za zmínku také stojí návštěva Pánské Lhoty. Dominantou vesnice je filiální kostel
sv. Antonína Paduánského, který se může pyšnit klasicistní varhanní skříní.
Přeneseme se zpět do Brtnice. Na okraji městečka směrem od Panské Lhoty můžeme vidět dva židovské hřbitovy. Na obou hřbitovech je okolo 500 náhrobků.
Dále pokračujeme k poutní kapli P. Marie Pomocné, která
leží naproti zámku. Odsud je nádherný výhled na Brtnici.

www.region-vysocina.cz

Cesta nás zavede do centra městečka. Každého turistu asi
nejvíce zajímá Rodný dům Josefa Hoffmanna, jednoho z
nejvýznamnějších architektů vídeňské secese a rané moderny.
Od Hoffmannova domu můžeme přejít přes historický
most k radnici. Most je typický původním mostním obloukem s barokními sochami svatých, které vytvořil místní sochař David Lipart. Renesanční budova radnice je jedním
z památkově chráněných objektů. Uvnitř radnice se nachází městský úřad a restaurace.
Ve Valdštejnském domě na náměstí sídlí informační centrum. Můžeme zde navštívit i muzejní expozici Z dávných
i nedávných dob Brtnice a okolí. Součástí Valdštejnského
domu je i výstavní síň. Za zhlédnutí stojí i celé náměstí,

kde se nachází několik památkově chráněných domů.
Nad náměstím se tyčí farní kostel sv. Jakuba Většího, ve
kterém se konají mše svaté. V jeho sousedství najdeme
též památkově chráněnou faru. Od ní dojdeme významným lipovým stromořadím k dolnímu a hornímu hřbitovu.
Chloubou města je určitě i klášter paulánů, ve kterém se
nachází kašna z 18. století. Dnes jsou v klášterní budově
byty. Součástí objektu je i klášterní (zámecký) kostel zasvěcený bl. Juliáně z rodu Collalto et San Salvatore a
sv. Karlu Boromejskému a klášterní zahrada, která je
častým cílem turistů díky úchvatnému výhledu na město a
též důležitým místem pro konání různých kulturních událostí. Na zámeckém kostele letos proběhla oprava věže,
která je od května přístupná návštěvníkům.
Nejrozsáhlejší stavbou Brtnice je zámek. Původně byl postaven jako gotický hrad, později ho nechali Valdštejnové
přestavět na renesanční sídlo. Poslední majitelé, italský
rod Collaltů, opustili zámek v roce 1945. Zámek má dodnes trojdílnou dispozici. Může se pyšnit třemi nádvořími a
zámeckým parkem v anglickém stylu, který byl v nedávné
době zrevitalizován.
Naše stezka končí u židovského mostu, který stojí na
území v minulosti osídleném převážně Židy. I zde najdeme
stopy místního sochaře Davida Liparta, který tento barokní
most ozdobil sochami svatých.
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UNESCO, příroda, sport, zábava…vše co, potřebujete, na vás čeká ve Žďáře nad Sázavou
Kterékoli místo v Koruně Vysočiny vám zaručuje dovolenou plnou neopakovatelných zážitků. Jedním z měst, které byste neměli vynechat, je Žďár nad Sázavou Hvězda Vysočiny.
Když stavitel Jan Blažej Santini Aichel v roce 1722 dokončil své veledílo, těžko
mohl tušit, že i po staletích bude jeho poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře přitahovat nespočetné davy obdivovatelů. Velkolepost a nepopiratelnou
kulturní hodnotu této stavby si uvědomuje i organizace UNESCO, která nechala
tuto památku v roce 1994 zapsat na Seznam světového kulturního dědictví. Pokud
fandíte baroku, neměli byste vynechat ani Dolní hřbitov, barokní most v Zámku
nebo Trojiční sloup.
Město Žďár nad Sázavou ale není jen poutní kostel. Žďár znamená také neodolatelnou přírodu Žďárských vrchů. Naučná stezka kolem Zelené hory vám představí
jedna z nejvzácnějších míst, která lze ve Žďáře najít. Odhalí vám historické památky a přírodní skvosty místní krajiny. V okolní přírodě se můžete pokochat tvorbou
Michala Olšiaka. Přímo v centru města můžete nasát historii i v městském Regionálním muzeu a Moučkově domě.
V domovině nepřekonatelné sportovkyně Martiny Sáblíkové je dobře postaráno i
o aktivně založené jedince. Rekreační areál Pilák u Pilské nádrže je rájem letních
sportů od cykloturistiky až po paddleboardy. Načerpat energii pak můžete v moderním Relaxačním centru.
Ať už jste tedy fanda historie, přírody nebo sportu, ve Žďáru si rozhodně přijdete na
své.
Hotel Veliš - staronový skvost žďárského náměstí
Přímo na žďárském náměstí Republiky se od letošního roku můžete pokochat Hotelem Veliš v novém kabátě. Dům č. p. 64 sice dnes již neslouží jako hotel, jak se
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nabízí podle jeho jména, život se z něj ale rozhodně nevytratil, právě naopak. Po
rozsáhlých rekonstrukcích je v domě nyní 14 nových bytů i komerční prostory. Můžete si zde zajít také na kávu a zákusek nebo navštívit jediný ryze žďárský pivovar.
Výraznou proměnou prošel dům v roce 1906, kdy tehdejší starosta města Otokar
Veliš nechal upravit čelní fasádu akademickým sochařem Vlastimilem Amortem. Fasádu zdobí reliéfy velikánů českých dějin - mistra Jana Husa, Petra Chelčického,
Jana Ámose Komenského a Karla Havlíčka Borovského. Na štítu je pak umístěna
plastika českého lva od Jana Štursy.
Díky citlivému a zodpovědnému přístupu současných majitelů se podařilo udělat z
Hotelu Veliš jednu z dominant žďárského náměstí. Více o domě najdete na www.
rezidencevelis.cz.
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Kulturní léto
Festival Pod Zelenou Horou
Luxusní zábava pro celou rodinu…
to je letošní podtitul hudebního
festivalu Pod Zelenou Horou. Hned
na dva dny ožije hudbou I. nádvoří
zámku Žďár nad Sázavou, kde se
představí plejáda zvučných jmen
české hudební scény, ale i lokální
kapely. Ve dnech 27. – 28. 7. si ve
Žďáře budete moct poslechnout
například exotickou Tonyu Graves,
česko-americko-německé uskupení
N.O.H.A., nafrněnou Báru Polákovou nebo alternativní Lake Malawi. Jméno hlavní hvězdy festival zatím ještě neprozradil, počkat si na něj můžete na festival.batyskaf.net.
Horácký Džbánek
Tradiční místo, tradiční kultura. Folkový festival na I. nádvoří Zámku Žďár. To je
Horácký Džbánek 2018. Každý tramp si přijde na Horáckém Džbánku na své ve
společnosti takových hudebních legend, jako jsou Pavel Lohonka Žalman, Nezmaři,
Laura a její tygři nebo Fleret. Od pátku 10. do soboty 11. srpna bude návštěvníky
programem provázet Luděk Savana Urbánek.
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Zdi art festival
Že městské zdi nemusí být jen šedé a bílé…To vám ukáže první ročník Zdi art festivalu, který se bude konat ve Žďáře nad Sázavou ve dnech 8.–10. června 2018. Vizí
pořadatelů je na volně přístupných veřejných prostorech představit přední české
street artové umělce. Ti si za dlouhá léta, kdy působí na české street artové scéně, vydobyli silné postavení nejen v rámci naší republiky, ale jejich jména působí
respekt i za hranicemi.
Chybět nebude Michal Škapa (Tron), Ondřej Vyhnánek (X-dog), Lukáš Kladívko
(Geno), Khoma, Jan Pražan a náš Michal Olšiak.
Na několika lokalitách v centru města budete moci sledovat, jak se nudná a fádní
zeď mění pod rukama zkušených umělců v nevšední zajímavé umělecké dílo.
Sochařské sympozium Žďáření
Šperky, jež zdobí město – to je hlavní myšlenka sochařského sympozia, které v
září proběhne ve Žďáře nad Sázavou. Pro letošní rok nese podtitul TEP ŽIVOTA a
přihlášení umělci budou moci za dohledu široké veřejnosti svůj výtvor na toto téma
tvořit přímo ve Žďáře od 3. do 16. září. Vzniklá umělecká díla pak budou zkrášlovat
město po mnoho dalších let.
Slavnosti jeřabin
Celý jeden měsíc probíhá ve Žďáře umělecký festival zahrnující výtvarné umění,
hudební vystoupení, divadla a spoustu aktivit pro děti a dospělé. I čtyřiadvacátý
ročník nabídne to nejlepší z tvorby umělců celého regionu. Od 30. srpna až do 23.
září můžete zavítat do Galerie ve staré radnici, do Městského divadla nebo do areálu Zámku Žďár a vybrat si některou z mnoha akcí. Více na www.zdarns.cz.
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100 let republiky

Česká republika si letos připomíná významné výročí 100 let od svého vzniku. Jaké nesmazatelné stopy zanechala uplynulá stovka let ve Žďáře nad Sázavou?
Legendární taška síťovka
Kdo by i dnes neznal legendární tašku síťovku? V posledních letech si tahle jednoduchá a praktická taška
získává stále větší pozornost a není už jen nostalgickou vzpomínkou ale i moderním módním doplňkem.
Víte ale, že se síťovka zrodila právě ve Žďáře nad
Sázavou? Jejím vynálezcem byl žďárský rodák Vavřín
Krčil, vedle jehož sochy si můžete posedět na zdejším
náměstí Republiky.
Rodina Krčilů, která ve Žďáře žije dodnes, se věnovala technice tzv. necování. I mladý Vavřín Krčil se tuto
techniku, na Horácku velmi rozšířenou, od své matky
naučil. V roce 1926 k již známé a používané síťce na
vlasy přidal dvě uši a vytvořil
tak zbrusu nový výrobek,
který si v průběhu času

Návštěva T. G. Masaryka a slavná poštovní známka
Letos je tomu přesně 90 let od doby, kdy se prezident
Tomáše Garrigue Masaryk zúčastnil položení základního kamene žďárské Sokolovny. Při té příležitosti
vznikla i fotografie, která byla základem pro slavnou
poštovní známku. TGM na ní drží v náručí malé
žďárské děvčátko v kroji, tím děvčátkem byla tehdy
tříletá Evička Neugebauerová. Dodnes architektonicky
hodnotnou budovu Sokolovny můžete najít na Doležalově náměstí, kousek od hlavního žďárského náměstí.
Sokolovna byla pro veřejnost otevřena v roce 1931 a i
nyní je hojně využívaná sportovními spolky.

podmanil celý svět. Tašky síťovky byly populární nejen u
nás, ale i ve Švýcarsku, Itálii
nebo Kanadě. Nezapomeňte si tedy ze Žďáru odvézt
vedle zážitků i nadčasovou
tašku síťovku.

končícími na číslici 8. Ve Žďáře nad Sázavou se můžete při své cestě zastavit u dvou pomníků odkazujících
na rok 1918. Tím prvním je Pomník padlým v 1. světové válce na Santiniho ulici. Naproti zámecké bráně se
hrdě tyčí lev od autora Antonína Kavky.
Další pomník, který připomíná hrdiny padlé
v 1. světové válce najdete cestou mezi žďárským
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Pomníky významných „osmiček“
V posledních 100 letech se v dějinách České republiky
událo mnoho významných událostí spojených s roky

nádražím a náměstím v Sadové
ulici. Na pomníku
najdete slovanského bojovníka
nebo reliéfy lidských tváří. Dříve
zde býval i citát J.
A. Komenského:
„Po přejítí vichřice hněvu, vláda
Tvých k Tobě se
zase navrátí lide
český.“ Čelní stranu pomníku pak
zdobil nápis „Padlým legionářům
a spoluobčanům
ve světové válce“. Za německé okupace byly sice oba
nápisy odstraněny, dodnes po nich ale zůstala patrná
místa.
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Nové Město na Moravě – srdce Vysočiny
Láká své návštěvníky jak k pěším, tak i k cyklovýletům do krásné přírody. Za podívání stojí historické jádro města, které tvoří městskou památkovou zónu. Přímo na
náměstí najdete starou radnici, kde sídlí nejen Informační centrum, ale i Horácké
muzeum. Tady začátkem května tradičně spustili Vírský mlýnek a strašidelné podzemí, ve stálé expozici nově najdete výstavy věnované K. Němcovi a výrobě skla na
Vysočině. Během celých letních prázdnin můžete navštívit výstavu hraček ze sbírek
paní Kovaříkové ze Svratky.
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Nová kavárna, znovuotevření test centra a pumptracky
v Cykloaréně Vysočina
V letní sezoně je v Cykloaréně Vysočina pro milovníky biků znovuotevřeno test
centrum a nově kavárna SUN´s Café. Můžete si tady půjčit kolo, nechat zkontrolovat
svého „mazlíka“ (servis), posedět u něčeho dobrého k snědku a zalít teplým nebo
studeným. To vše na vás čeká denně.
Sportovní areál, kde nyní najdete singletracky, bude za nějakou dobu o něco atraktivnější. Vznikne tady pumptracková dráha, a to v lokalitě, kde v současnosti vede
singletrack vhodný pro rodiny s dětmi.
www.vysocina.bike

22

Léto v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
19. 4. – 28. 9. 2018
Václav Kyselka – Odpoutání
Sochař Václav Kyselka žije a tvoří v Křoví u Velké Bíteše. Absolvoval Střední školu
uměleckých řemesel v Brně (1989 až 1993) a poté Fakultu výtvarných umění na VUT,
ateliér sochařství (1993 až 1999). V Horácké galerii se autor představí poprvé.

15. 5. – 31. 12. 2018
Za Svobodu!
100. výročí vzniku republiky je opětovnou příležitostí Horácké galerie prezentovat v
rozsáhlém výběru sochařské návrhy pomníků obětem první světové války, boji československých legií a následně pak díla spjatá s budováním svobodného demokratického státu. V několika případech sbírkový fond galerie umožňuje prezentaci geneze
pomníkového díla od prvních náčrtů až k definitivní podobě. Prezentaci plastik doplní
videoprojekce a fotografická dokumentace.
15. 6. – 16. 6. 2018
Nova Civitas
V prostorách Horácké galerie se i v letošním roce bude odehrávat doprovodný program spojený s oslavami založení města. V průběhu akce platí do expozic galerie
dobrovolné vstupné.
červen–září 2018
Miroslav Vojtěchovský – Skleněné rozhovory
Miroslav Vojtěchovský patří k nejvýznamnějším českým fotografům skla. Výstava
jeho fotografií, se zaměřením právě na skleněné objekty, je připravena v souvislosti s
životním jubileem významného českého skláře – Jaroslava Svobody. Fotografie však
představí i tvorbu dalších sklářských výtvarníků.
červenec–září 2018
Jaroslav Šerých – Smalty
Komorní výstava významného akademického malíře, grafika a ilustrátora Jaroslava
Šerých (1928–2014) byla připravena k autorovým nedožitým 90. narozeninám. Představena na ní bude jediná oblast autorovy tvorby – smalty.
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Pozvánka do Velké Bíteše
Letošní Bítešská pouť letos připadá
na 23. a 24. června. V neděli 24. června bude v prostranství vedle kulturního
domu již tradiční Mladé Bítešsko, kde
vystoupí místní dětské folklorní soubory.
Od 19. do 22. července na Masarykově
náměstí přivítáme tradičně Kinematograf
bratří Čadíků. Seznam promítaných filmů
je zatím v utajení.
Za největší kulturní akci regionu Bítešsko jsou považovány tradiční Bítešské
hody, které se konají vždy v měsíci září,
a jsou hojně navštěvované lidmi z širokého okolí. Letos se na ně můžeme těšit
od 5. do 12. září. Ve výstavní síni Klubu
kultury bude připravena od 3. září do
14. září Hodová výstava obrazů Jana
Kotena a Miroslava Pospíšila.
A jaký bude letošní hodový program?
Opět bohatý pro všechny generace od
mladších po dříve narozené. O hodovém
víkendu se můžeme těšit na tradiční
Setkání na Podhorácku, v hodových
sklípcích budou hrát cimbálové muziky a
na hlavním pódiu na Masarykově ná-
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městí zazní a vystoupí například kapela
Renovace Rock, Voxel, Pokáč, O5 Radeček nebo kapela Poetika. Určitě si každý
najde to své.
Podrobný program všech akcí bude
zveřejněn na webu bitessko.com nebo
na facebooku @bitessko.

V každé obci najdete alespoň malou zajímavost v podobě zvoničky, smírčího kamene nebo božích muk. K navštěvovanějším místům patří kostel sv. Jana Křtitele,
pozůstatky městských hradeb, městské

muzeum a zrekonstruované náměstí ve
Velké Bíteši. Osová Bítýška návštěvníky
zaujme farním kostelem sv. Jakuba se zahradou a zámek Osová, který je obklopen
ze dvou stran rybníky.

Region Bítešsko k sobě kromě Velké Bíteše a Osové Bítýšky řadí 40 obcí (včetně
místních částí).
Těží z dobré polohy k dálnici D1, která
spojuje hlavní město s Brnem. V tomto regionu můžete navštívit mnoho zajímavých
přírodních i kulturních míst.
Z přírodních památek můžete navštívit
Heřmanov s nalezištěm tzv. heřmanovských koulí, přírodní park Údolí Bílého potoka nebo přírodní památku Olšoveček. K
vidění jsou i památné stromy ve Skřinářově a Lesním Hlubokém.
Region přeje také cykloturistice. Na svých
cyklovýletech se můžete vydat ku příkladu
po stopách smírčích kamenů, kterých je na
Bítešsku víc než dost.
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Za zábavou i poznáním do Bystřice nad Pernštejnem
Park miniatur bystřickou novinkou letošního léta
Ještě před zahájením letních prázdnin v Bystřici nad Pernštejnem v lokalitě Lužánky
otevřou ojedinělý Park miniatur, který představí historické památky z okolí Bystřice
nad Pernštejnem a z povodí řeky Svratky. Samotnou řeku zde bude in situ zastupovat malý potůček, který tudy protéká. Letošní rok se turisté i obyvatelé Bystřice
mohou těšit na miniatury: Porta Coeli a hrad Čepička v Předklášteří u Tišnova a hrad
Dolní Loučky. Znázorněny budou v původním stavu, tedy tak, jak je návštěvníci v
současnosti nemají možnost vidět. Postupně má v parku vyrůst více jak 20 miniatur.
Poznávejte Bystřicko se soutěží S Vodomilem Zubří zemí
12. ročník vědomostní a poznávací soutěže S Vodomilem Zubří zemí odstartoval
začátkem května a potrvá až do konce října. Stačí procestovat kus Bystřicka, přitom
mnoho hezkého vidět, cestou nasbírat razítka, odpovědět na otázky a po odevzdání vyplněné legitimace se těšit na výhru. Letošním tématem soutěže jsou sportovci
Bystřicka. Více informací získáte v Turistickém informačním centru v Bystřici nad
Pernštejnem nebo na info.bystricenp.cz.
Bystřické léto v Bystřici
Bystřické léto otevře 23. června Divadlo na náměstí v podání ochotnického divadelního spolku Vířina v divadelní hře s názvem Manželství na druhou aneb Barillonova svatba. V pátek 29. června, v předvečer hudebního festivalu Pelíšek fest, se
můžete v rámci Rozestlání Pelíšku těšit po více než pěti letech na venkovní Balady
a romance s podtitulem ROCK for SKAUT. Balady všechny zúčastněné dokonale
rozpálí na jubilejní jedenáctý ročník hudebního festivalu Pelíšek fest, který odstartuje
v sobotu 30. června. Těšit se můžete například na žďárskou hardcorovou forma-
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ci D.O.P., stejně tak jako rock
popovou skupinu Babyløn. Pro
ty, kterým nestačí zdejší scéna,
nabízí pořadatelé výjimečné
lahůdky v podání skupiny Harlej,
Wohnout a Sebastian. Součástí
programu bude mnoho atrakcí jak
pro dospělé, tak i děti. Ve spolupráci s Lezci Vysočiny je připravena mobilní lezecká stěna i jiná
lanová zpestření. Samozřejmostí
je bohaté a chutné občerstvení.
Stabilní místo si v rámci Bystřického léta našlo Revival náměstíčko a v sobotu
18. srpna proběhne devátý ročník
festivalu Folk-country náměstíčko. Hlavním hostem festivalu je
skupina Marien nebo Terakota.
Divadelní ochotníci z Rozsoch
jako každoročně uzavřou 31. srpna Bystřické léto akcí Divadlo na náměstí, a to
novou adaptaci známé a oblíbené pohádky Tajemství staré bambitky.
Bližší informace a případné změny programu hledejte na webových stránkách www.
bystrickeleto.cz nebo na facebooku Bystřické léto.
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Letní program v Centru Eden: Den lnu, festival minipivovarů i dožínky
Zábavní a inspirativní Centrum Eden najdete v Bystřici nad Pernštejnem nedaleko vlakového nádraží. V Horácké vesnici poznáte život našich předků v minulých staletích. Vyzkoušet
si můžete tradiční řemesla, jako například tkalcovství nebo mlynářství. V Panském dvoře
se dozvíte, jak se žilo na zámku v 19. století nebo jaké povinnosti měl správce statku.
Dozvíte se, jak se vaří pivo, vyrábí mošt nebo bylinkové mýdlo anebo se stanete na chvíli
kovářem a řezbářem. Ekopavilon zase představí moderní způsoby šetření přírodními zdroji
a energiemi. Na energokolech si vyzkoušíte vyrobit tolik elektřiny, abyste rozsvítili žárovku
nebo rozehráli gramofon. Centrum Eden je inspirací každý den, pořádá ale také nejrůznější
tematické víkendové akce.
Den lnu aneb přírodní materiály a jejich možné způsoby využití
16. června
Jak se zpracovávají a dále využívají len, technické konopí, kopřiva, vlna, ad.? Na to získají
odpověď návštěvníci Centra Eden během jediného sobotního dne, který bude zasvěcen
těmto druhům přírodních materiálů. K vidění budou ukázky spřádání na kolovratu, tkaní na
stavu, využití lněného semene a kopřivy při výrobě domácí kosmetiky, kuchyňské zpracování a další možnosti využití těchto surovin. Děti si užijí divadlo, módní přehlídku, jarmark s
ukázkou starých řemesel. Milovníci piva zase ocení speciální várku lněného piva.
Festival minipivovarů
21. července
Prezentace regionálních minipivovarů. Speciality a kosmetika z piva. K dobrému pivu i dobré jídlo. V letošním roce se společně s místním minipivovarem Centra Eden představí se
svými pivy i dalších šest regionálních pivovarů. Návštěvníci se mohou těšit také na zajímavý hudební prožitek. Na festivalu vystoupí kapela Buty, Babylon, Quanti Minoris a Midnight
Coffee Session. Po západu slunce proběhne noční ohňová show.
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Dožínky
25. srpna
Dožínky jsou především oslava hojnosti, oslava dokončené práce, poděkování za štědrou
úrodu a úspěšnou sklizeň. Užijte si s námi tuto obnovenou lidovou tradici, která je s venkovem neodmyslitelně spjata.
Čekat na vás budou dožínkové speciality, krojovaná chasa, předání dožínkového věnce
hospodáři, cimbálová a lidová hudba, atrakce pro děti nebo Staroevropské špaldové pivo.
Slavnosti brambor
29.–30. září
Tradiční a neodmyslitelně spjatá akce s centrem Eden. Pro letošní rok 6. ročník slavností
brambor a dalších podzimních plodin. Po oba víkendové dny se mohou návštěvníci těšit na kuchařskou show, výstavu bramborových odrůd, workshopy, dětské divadlo, jízdu v
traktoru, Africké prosné pivo a další. V rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého státu, které proběhnou v Bystřici nad
Pernštejnem, budou v areálu centra slavnostně vysázeny lípy.
Roh hojnosti
27.–28. října
Víkend gastronomických specialit.
Degustační ochutnávky připravené regionálními restauracemi za použití převážně místních
surovin. V letošním roce se zaměříme na recepty z období první republiky. Akce bude spojená s oslavami 100. výročí vzniku samostatného Československého státu. Při této příležitosti připraví místní pivovar várku patnácti stupňového Prvorepublikového speciálu.
Více informací k jednotlivým akcím naleznete na www.centrumeden.cz nebo
na www.facebook.com/centrumeden.
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Velké Meziříčí
Fajtfest už pomalu vyhlíží červencový jubilejní 10. ročník
Jedno je jasné, že bude nejsilnější ve své historii. Potvrzeny jsou velké kapely z
celého světa, namátkou Amerika, Japonsko, Kanada, Anglie, Francie, Německo, samozřejmě nezapomínáme na mladé české kapely a ani letos nebude chybět kapela
z Velkého Meziříčí. Zárukou velkého posunu v oblasti ozvučování techniky a světel
slibuje spolupráce s místní firmou Rentalpro. Chystáme plno novinek v areálu festivalu a zajímavá bude i nová spolupráce s metalshopem a internetovým fenoménem
klubovna.cz. Letos máme omezený počet vstupenek, tak moc neváhejte. Všechny
informace a novinky najdete na webu www.fajtfest.com.
„Tento festival děláme hlavně srdcem a určitě jsme udělali skvělé
jméno našemu městu nejen v
naši zemi, ale hlavně v celém
světě! Jedno je jasné, že fanoušci
této hudby už si nikdy nespletou VelMez s ValMezem a znají
hlavní hudební město na Vysočině Ano, je to to pod dálničním
mostem,“ vtipně za organizátory
glosuje Tomáš Bob Flek.
Hardcore metalcore nu-metal
festival Fajtfest se uskuteční v
termínu 12.–14. července tradičně na Fajtově kopci ve Velkém
Meziříčí.
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Velkomeziříčské muzeum plánuje kromě tradičních programů i akce
k výročí republiky
Hlavní muzejní sezóna odstartovala 1. května a vy se můžete těšit na řadu zajímavých výstav a akcí. Důležitým bodem nejen letního programu bude připomínka vzniku
Československé republiky.
Výročí republiky
Akce muzea budou samozřejmě připomínat i stoleté výročí založení Československé
republiky. Prvorepublikovou atmosféru navodí tradiční historické slavnosti, které se
letos uskuteční o víkendu 1. a 2. září v zámeckém areálu.
Další připomínkou významného výročí pak bude výstava, která přiblíží dění ve Velkém Meziříčí právě v prvorepublikovém období. Ta bude zahájena slavnostní vernisáží 9. října a potrvá až do 2. prosince.
Kromě zmíněných výstav a akcí připravuje muzeum také dvě výtvarné výstavy. V
měsíci červnu bude výstavní sál patřit tvorbě Jiřího Špačka, v srpnu pak slovenskému výtvarníkovi Ľubomíru Mičovi. Výstavní kalendář doplní výstavy Asie ve sbírkách
velkomeziříčského muzea a vánoční výstava betlémů.
Aktuální informace k jednotlivým akcím muzeum zveřejňuje na svých webových
stránkách www.muzeumvm.cz.
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Jeďte do Pelhřimova – Ať víte, do čeho jdete!
Pelhřimov je město ležící v půvabné krajině, je turistickým rájem s bohatou historií a
právem je označováno jako „Brána Vysočiny“.
Pelhřimov je nutné brát s nadhledem, a to doslova. Jeden z nejkrásnějších výhledů
na město a okolí se vám otevře z ochozu vyhlídkové věže kostela sv. Bartoloměje.
Děti si mohou cestu zpestřit vynesením dvou plyšových koz Rózou a Rézou, které
prý údajně před lety „bydlely“ s rodinou hlásného ve věži.
Víte, kdo je to „Hejkal“? Nebo jak vypadá „Meluzína“? Co se stane, když šlápnete na
„Bludný kořen“? Pokud odpověď byla alespoň jednou ne, tak Muzeum strašidel byste určitě neměli při návštěvě Pelhřimova propásnout. Dozvíte se, nejen jak strašidla
vypadají, ale zároveň jakou mají pracovní náplň, koho se bát nemusíte a na koho si
případně dát velký pozor. Ve sklepení domu na Masarykově náměstí najdete strašidla, která můžete potkat na Vysočině.
Ve známé pohádce se říká, že s čerty nejsou žerty. Přesvědčit se o tom můžete v
Pelhřimovském pekle, kde není radno zpochybňovat peklo a jeho moc. Co na vás v
pekle čeká a zda se vyplatí být hodný nebo zlobivý se rozhodněte vy. Každopádně v
našem pekle si můžete zkusit, jaké je to být v pekelném kotli, nebo jak se spí na Záhořově loži. Ti odvážnější mohou okusit Luciferův trůn. Pro nejodvážnější hříšníky je
tady pekelná váha, která hned napoví, jak velký hříšník jste. Co na vás v pekle ještě
čeká a jestli jste nenapravitelný hříšník nebo naopak nad vámi peklo nemá žádnou
moc, se přijďte přesvědčit sami!
Kdo by neznal Jouzu z filmu Ať žijí duchové nebo třeba Cibulku a šest medvědů. Ano
řeč je o Lubomíru Lipském, který společně s bratrem Oldřichem Lipským, jsou nejznámějšími rodáky města rekordů. V MÚZYu Lipských si můžete prohlédnout i řadu
ocenění včetně originálu Thálie.
Že jsme město rekordů a kuriozit, o tom není žádných pochyb. Proto nesmí žádný
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návštěvník vynechat přehlídku českých nej v Muzeu rekordů a kuriozit, kterých zde
naleznete nespočetně. Rekordy, které udiví, nadchnou, pobaví celou rodinu, najdete
v pěti patrech Jihlavské brány!
Nedaleko v expozici Zlaté české ručičky naleznete světově ojedinělou kolekci ze
zápalek a zápalkových hlaviček a další výrobky šikovných českých rukou…
Už máte představu, do čeho jdete? Přijeďte prožít Pelhřimov!
Více na www.pelhrimovsko.cz.
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Nejen za Hliníkem do Humpolce
Město, kde se můžete vydat po stopách Hliníka a navštívit slavné HLINÍKárium nebo
si posloužit ze švestičky, kterou ve městě přesadili až z daleké Hujerovy zahrádky. To
je Humpolec, kde můžete navštívit muzeum a jeho Peklo nebo s vypůjčit lehátko a
užít si slunečné odpoledne s vypůjčenou knihou z místní knihovny.
Humpolecké muzeum: zábava pro celou rodinu
Že byste se vypravili do pohádky a zrovna nevíte do jaké? Je libo princeznu, loupežníky, čerty nebo hloupého Honzu? Máme je tu všechny a navíc draka, piráty i
čaroděje. A kde? No přeci v expozici loutek. Rodiče se dozví o historii loutkářství
na Humpolecku, která trvá už více než 85 let, děti si prohlédnou deset pohádkových
scén a společně si pak můžete zahrát maňáskové divadlo.
Že už jste velcí a pohádky vás tak netáhnou? Pak neváhejte zamířit přímo do prérie
mezi indiány. Prozkoumejte týpí, rozezněte indiánský buben a chřestidla a zatančete pravý indiánský tanec, vypravte se na válečnou stezku nebo zakopejte válečnou
sekyru. Staňte se siouxem, apačem nebo čerokím a v Hrdličkově expozici prožijte
pravé indiánské dobrodružství. Zjistíte také, kdo byl Dr. Aleš Hrdlička a proč jsou
indiáni právě v humpoleckém muzeu.
Ještě vám to nestačilo, zamiřte tedy do Pekla. Ve sklepení pobočky muzea se nachází hned několik keramických figur čertů a permoníků, jimž byla předlohou tajuplná
vyprávění o dobrých i zlých bytostech, pokladech a dávné těžbě drahých kovů v okolí
města.
V muzeu je dále k vidění národopisná expozice, která líčí historii města a dřívější
život na Humpolecku. Uvidíte tady venkovskou světničku i měšťanský pokoj z 19.
století, ukázky krojů, řemesel a tradiční hospodářské výroby nebo repliky původních
venkovských stavení. Část expozice je věnována soukenické výrobě, která má ve
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městě dlouholetou tradici. Na národopis volně navazuje expozice nazvaná Jak se
žilo, jak se šilo. Ta ukazuje práci švadlen a ševců v minulém století. Vyzkoušet zde
můžete starý dřevěný mandl nebo nahřívací žehličku. K vidění jsou také staré šicí
stroje, obuvnický stroj a řada ševcovského i krejčovského náčiní.
Ve výstavních sálech se pravidelně obměňují krátkodobé výstavy. Na prázdninové
měsíce je hlavně pro nejmenší návštěvníky, ale také pro milovníky ručních prací
připravena výstava Háčkovaný svět z filmů a pohádek. Sbírka panenek Barbie v
háčkovaných šatech doplněná o kulisy ze známých pohádek a filmů pochází z dílny
Simony Mecerodové a Kateřiny Citové.
Program muzea v létě
červen
• Jan Říha – Vysočina ve fotografii
• Zdeněk Kopecký – Moje krajiny
červenec
• Háčkovaný svět z filmů a pohádek –
výstava pro děti
• Martin Maršík & Mikuláš Maršík –
Výstava obrazů a fotografií
• Muzejní vycházka – Na hráz
Trnávky

srpen
• Háčkovaný svět z filmů a pohádek –
výstava pro děti
• Házená – výstava k 70. ročníku turnaje mužů v národní házené o pohár
„Zálesí“
září
• Petr Mirčev – Obrazy
• Josef Šeda – Obrazy
Více informací na www.infohumpolec.
cz/infocentrum/ nebo na www.facebook.com/MuzeumHumpolec.
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100. výročí založení ČSR v Humpoleckém muzeu
miniVěda v muzeu
Série přednášek k
důležitým rokům a
událostem v posledním století (volně
předchází populárně
vědeckému přednáškovému cyklu nad šálkem kávy
Věda v muzeu, který startuje v listopadu).
13. září – PhDr. Petr Blažek, Ph.D. - Pražské jaro
a srpnová okupace v roce 1968
27. září – Mgr. Lubomír Anděl – Zapomínáme na rok
1948!?
11. října – PhDr. Pavel Holub – Rakousko-uherští a prvorepublikoví úředníci státní správy v Humpolci. Proměna či kontinuita?
Muzejní vycházka
13. října – tematickou muzejní vycházku po městě – po
místech spojených s rokem 1918 povede Mgr. Zdeněk
Škrabánek.
Výstavy (říjen 2018)
Výstavní sál na Dolním náměstí – Humpolec v proměnách století – výstava obrazů
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Výstavní sál na Horním náměstí – Rok 1918 (nejen)
v Humpolci – výstava popisující důležité okamžiky a
události (konec 1. světové války, legionáři, T. G. Masaryk, pomník obětem války…)
Slavnostní vyhlášení republiky strážníkem Františkem
Křížem
28. října – rekonstrukce vyhlášení samostatnosti ČSR
v Humpolci v rámci zahájení oslav 100. výročí republiky
na Horním náměstí.

Léto v Městské knihovně Humpolec
S knihou do zahrady
Městská knihovna v Humpolci připravila pro své čtenáře
letní pohodové čtení. Po celé prázdniny si děti i dospělí
mohou společně s knihou nebo časopisem vypůjčit i
lehátko, donést si je do nedaleké zahrady u muzea a
v klidu číst, relaxovat a užívat si letní pohodu. Ta ještě
může být doplněna šálkem dobré knihovnické kávy.
Žabákova knihovnička v Humpolci
Třetím rokem nabízí Městská knihovna v Humpolci literaturu také v areálu koupaliště Žabák. Hned se začátkem sezóny začne doplňovat nabídku knih a časopisů v
tzv. Žabákově knihovničce. Také letos si budou zájemci
mezi koupáním a opalováním začíst do spíše dovolenkově zaměřených knižních titulů.
„Humpolec 2018 a kniha“
Fotografujete rádi? Pak právě vám je určena Fotosoutěž Humpolec 2018 a kniha. Jedinou podmínkou je
zachytit fotoobjektivem zajímavé místo v Humpolci nebo
v jeho místních částech a do snímku zakomponovat knihu, kterou rádi čtete. Snímky pak stačí zaslat e-mailem
na adresu knihovna@infohumpolec.cz. Další informace
o soutěži získáte na www.infohumpolec.cz/knihovna/.
Takže, pokud budete projíždět Humpolcem, nezapomeňte poslat fotografii, těšíme se.
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Dechovky 21. století 2018 v Žirovnici
Osmnáctý ročník festivalu Dechovky 21. století odstartoval v březnu v žirovnické Sokolovně.
Na festivalu v průběhu celého roku zahrají tradičně dechové kapely z celé republiky. 8. června zahraje
Krajanka ze středních Čech a nejstarší jihočeská dechovka Babouci, 14. září rozvíří taneční parket
slovácká krojovaná hudba Vlčnovjanka a Budějcká kapela Ády Školky, jako poslední termín letošního festivalu je pátek 7. prosince, kdy se návštěvníci mohou těšit na Božejáky z nedalekého Božejova
a Křídlovanku z Pardubického kraje. Návštěvníky také čekají doprovodné akce většinou kulinářského
charakteru, které má svědomí místní Hotel Artaban.
Při setkání dechovek v Žirovnici se už dávno nejedná o místní slavnost, do našeho města se sjíždí příznivci tohoto žánru ze širokého okolí. První impuls k uspořádání festivalu vznikl v prosinci roku 2000. Město tehdy do opravené Sokolovny pozvalo dvě české dechovky. Akce se zdařila, a proto už v následujícím
roce v březnu zahájilo první ročník festivalu. Žirovnice a festival Dechovky 21. století už neodmyslitelně
patří k sobě.
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Letní sezóna v Muzeu Vysočiny Pelhřimov a na hradě Kámen
Těžiště letních aktivit Muzea Vysočiny Pelhřimov se každoročně přesouvá na hrad
Kámen. Už několik let po sobě otevírá hrad svou expozici obohacenou o novinky a
nejinak je tomu i letos. Expozice jednostopých vozidel se rozšířila o další výstavní
prostor a mezi exponáty se nově objeví raritní motocykl ČZ 500 vyrobený roku 1938.
Jedná se o nejvýkonnější předválečný motocykl, který se v České zbrojovce Strakonice vyráběl sériově. Sbírku dále obohatí motokolo ČZ Orion City vyrobené v roce
1996 jako poslední snaha firmy ČZ Strakonice odvrátit ukončení výroby motocyklů.
Největším tahákem od letošní sezóny však bude unikátní Čechie (Böhmerland)
z roku 1928, což byl nejdelší sériově vyráběný motocykl na světě. Nově se mohou
návštěvníci těšit také na kolekci motocyklů zapůjčených ze soukromé sbírky,
které byly sice vyráběny na našem území, ale nebyly nikdy určeny pro vnitrostátní trh
a staly se vývozním artiklem.
Návštěvníci nebudou ochuzeni ani o tradiční akce: Ve dnech 14. a 15. července,
11. a 12. srpna. 15. a 16. září, 6. a 7. října proběhnou oblíbené komentované prohlídky hradního parku a 9.–10. června Víkend otevřených zahrad – celoevropská
akce, ke které se hrad Kámen a jeho pozoruhodný park připojí v roce 2018 pátým rokem. Právě tak se mohou návštěvníci těšit na návštěvu historických šermířů v rámci
akce Hrad Kámen napříč staletími (5.–8. července), Kámenské hradohraní (4.–5.
srpna), speciální večerní prohlídky a prohlídky pro děti, připravena je také přednáška
Jawa kolem světa (23. června), kdy bude o své cestě čtyřmi světovými kontinenty
na motocyklu Jawa 350/634 vyprávět cestovatel a novinář Pavel Suchý. Sezona bude
zakončena posledními prohlídkami 30.–31. října.
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Ani samotné Muzeum Vysočiny v Pelhřimově nebude v letních měsících zahálet. Pro
děti je připravena nová prohlídka městského vězení s detektivní hrou S Mandelinou
do Šatlavy (10. 7. a 14. 8. vždy od 10.00; 15.00). Během ní se děti dozví, proč se
manžel Mandeliny ocitl v Městské šatlavě, jak se mu tam daří, a zda má naději na
propuštění.
Pro aktuální výstavu „Žít (s) fotografií“ její kurátor Lubomír Anděl připravil komentovanou prohlídku (25. července od 17.00).
Na 21. srpen 2018 připadá 50. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Toto výročí připomene výstava „Modli se za Československo“, která bude
v tento den slavnostně zahájena. Vystavované obrazy ze soukromé sbírky Karola
Lovaše zahrnují díla českých a slovenských umělců: Karla Šimůnka, Miloslava
Holého, Jana Dědiny, Ernesta Zmetáka,
Vincenta Hložníka, Jana Saudka, Marie
Saudkové, Vladimíra Franze, Svetozára
Ilavského a dalších, které specifickým
způsobem reflektují dějinné události v
Československu a každý z nich má svůj
autentický příběh.
Všechny informace o akcích najdou návštěvníci na našich webových stránkách
www.muzeumpe.cz a www.hradkamen.cz,
nebo na facebookových stránkách Muzeum Vysočiny Pelhřimov a Hrad Kámen.
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Havlíčkův Brod v létě: hudba, pohádky i letní kino
Centrum Havlíčkova Brodu stejně jako v minulých letech oživí Havlíčkobrodské kulturní léto a nedělní koncerty. Těšit se můžete i na týden filmových představení na letní
scéně na Havlíčkově náměstí. V září se pak v Brodě uskuteční významná událost – celorepublikové zahájení Dnů evropského dědictví s bohatým kulturním programem a
večerním videomappingem ke 100. výročí založení Československé republiky a 26. října se Brod připojí k oslavám 100. výročí založení republiky. V Městském divadle a kině
Ostrov vystoupí mezzosopranistka Dagmar Pecková a Spirituál Kvintet.
Nedělní koncerty na Havlíčkově náměstí
každou prázdninovou neděli od 18.00
1. července
kapela Nice Navels
8. července
kapela Ozzy Osbourne
Revival
15. července kapela L.U.X.
22. července kapela Za Notou
29. července kapela Malashnikow
5. srpna
kapela BASS
12. srpna
kapela Třetí třetina
19. srpna
kapela Wobčas
26. srpna
kapela Traffic Jam
2. září		
Divadýlko eMILLIOn –
pohádka pro děti, od 17.00 hod.

Havlíčkobrodské kulturní léto
každou prázdninovou středu na Havlíčkově náměstí od 18.00 divadelní pohádka
pro děti, od 20.00 koncert
4. července
11. července
18. července
25. července
1. srpna
8. srpna
22. srpna
29. srpna

kapela Jazz Joint
kapela Dirty Way
kapela Jada Band
Marcel Kříž a jeho hosté
kapela Vojtaano
kapela Vesper
kapela Hard to Frame
kapela Nice Navels

Kinematograf bratří Čadíků
Letní kino na Havlíčkově náměstí,
od 12. do 16. srpna, promítání denně cca
od 21.00.
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Celorepublikové zahájení Dnů evropského dědictví
v Havlíčkově Brodě
(7.–9. září)
7. září
• od cca 16.00 program na Havlíčkově náměstí – kapela Zatrestband Třešť, houslista
Jaroslav Svěcený, sopranistka Monika Brychtová a další.
• videomapping ke 100. výročí založení Československé republiky (cca 22.00, čas
bude upřesněn)
8. září
• 10.00 – slavnostní zahájení na Havlíčkově náměstí
• 11.00–17.00 bohatý kulturní program (místní hudební skupiny a soubory, hosté ze
spřátelených Brodů)
• 17.30 – velký společný koncert smíšeného pěveckého sboru Jasoň z Havlíčkova
Brodu a pěveckého sboru Vox Bohemia z Českého Brodu v klášterním kostele
sv. Rodiny
• 9.00–17.00 – všechny památky ve městě otevřeny zdarma, bude v nich po celý den
probíhat kulturní program
9. září
• všechny památky ve městě otevřeny zdarma od 10.00–15.00
Oslavy 100. výročí založení republiky
26. října – koncert mezzosopranistky Dagmar Peckové a Spirituál Kvintetu – Městské
divadlo a kino Ostrov, od 18.00.
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Jan Antonín Venuto i Zlomové osmičky v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Od února letošního roku prochází prostory Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě rozsáhlou rekonstrukcí. Ta má být hotová do poloviny roku, kdy galerie znovu otevře
pro potěšení všech příznivců výtvarného umění.
První výstava představuje výsledek spolupráce s prestižní institucí na poli humoru a
karikatury – Karikaturmuseem v rakouském Krems. Nese název Ahoj, Nachbar! Satire
und Karikaturen aus Tschechien a začne 3. června v dolnorakouském muzeu. Záměrem kurátorů je představit rakouskému publiku skvělé české karikaturisty, a to ve
výběru, který vyjadřuje mnohovrstevnost českého humoru.
První výstavou v havlíčkobrodské galerii po celkové rekonstrukci bude od 7. září až
do 21. října mezinárodní výstavní projekt pod pracovním názvem Jan Antonín Venuto
připravovaný havlíčkobrodskou galerií v kooperaci s Rakouskou národní knihovnou. Má
jít o první zpřístupnění Venutova krajinářského a vedutistického díla na území Česka
a jeho zařazením do kontextu české krajinomalby a veduty přelomu 18. a 19. století.
Kromě výstavy bude vydána dvojjazyčná česko-německá publikace věnovaná Venutovu životu a dílu a vznikne i putovní výstava reprodukcí souboru přibližně osmdesátky
Venutových vedut v Česku a Rakousku ze sbírek Rakouské národní knihovny.
Také galerie si bude připomínat 100 let české státnosti. Na 26. října chystá zpřístupnění výstavy Zlomové osmičky, která představí aktuální tvorbu několika současných
komiksových autorů reflektující zlomové události československých dějin – léta 1918,
1938, 1948, 1968 neotřelou komiksovou a ilustrační optikou. Třešničkou na dortu pro
milovníky karikatury a kresleného humoru bude přehlídka obálek časopisu Dikobraz ze
zlomového roku 1968. Ne jejich vytvoření pracovala řada našich nejlepších karikaturistů
v čele s Adolfem Bornem nebo Oldřichem Jelínkem.
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Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Do začátku prázdnin probíhá v Muzeu Vysočiny
Havlíčkův Brod výstava o jednom z nejvýznamnějších
rodáků a velkém patriotovi Brodu, malíři, grafikovi,
milovníkovi Vysokých Tater, Otakaru Štáflovi. Štáfl
miloval své rodné město a brodským iniciativám
věnoval spoustu svého času a energie. Byl u všeho
důležitého, co se v Německém Brodě, po vzniku Československa událo, ačkoli již od roku 1903, kdy zběhl
z gymnaziálních studií do malířské školy Ferdinanda
Engelmüllera, žil trvale v Praze. Přesto měl lví podíl
na postavení sochy Karla Havlíčka Borovského v
roce 1924. Otakar a Vlasta Štáflovi tragicky zahynuli
14. února 1945 ve svém pražském bytě v Mánesově
ulici při leteckém náletu na Prahu.
V rámci výstavy Otakara Štáfla proběhla na začátku června Noc v muzeu. Ve spolupráci s Krajskou
knihovnou Vysočiny byla na Havlíčkově náměstí k
vidění „módní přehlídka“ historických osobností města v posledních sto letech a vystoupení Polenského
Bigbandu.
Od 6. července do počátku září mohou návštěvníci
Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě navštívit výstavu Dřevěné hračky ze současné tvorby pražské
VOŠUP a SUPŠ, Martina Holuba a Hračkové dílny
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Bukáček. Výstavu doplní historické hračky z muzejních sbírek.
Letošní výročí 100. let republiky oslaví v Brodě
výstavou otevřenou 7. září. Přelomové události
20. století a osmičková výročí připomene Muzeum
Vysočiny Havlíčkův Brod především skrze nejvýraznější pomníky. Jejich stavby, neuskutečněné projekty,
odvozy, bourání a obnovování v Havlíčkově Brodě
symbolizují přeryvy dějin, charakter režimů i obyvatel
malého města na Vysočině. Výstava bude doplněna
cyklem přednášek a volnou rekonstrukcí událostí 28.
října 1918 na Havlíčkově náměstí.
Léto v havlíčkobrodském muzeu zakončí symbolicky
třetí a poslední tavbou v replice středověké sklářské
pece 14.–16. září. Návštěvníci uvidí skláře při práci a
tvorbě replik historického skla. Program doplní ukázky dobového života pro děti.

FOTO:
Otokar Štáfl s manželkou ve Vysokých Tatrách.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
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Hrad Lipnice
Jeden z nejmohutnějších českých šlechtických hradů, založený na počátku 14. století mocným rodem pánů z Lichtemburka, který se stal později sídlem bohatých Trčků z Lípy, vás zve na volnou prohlídku monumentální středověké architektury s jedinečnými vyhlídkami do okolního
kraje. Na hradě si můžete prohlédnout archeologickou expozici, gotickou
kapli a rozsáhlá sklepení s bývalou hodovní síní Jindřicha
z Lipé.
Máte-li cestu kolem, zastavte se na chvíli na tomto kouzelném a klidném
místě a projděte si sedm století našich dějin. Hrad se dnes zdá opuštěný, ale díky vaší přítomnosti opět ožívá a dává vzpomenout na slavné
doby českých králů, kruté bitvy třicetileté války a možná zjeví i něco ze
svých tajemných příběhů.
Noční prohlídky hradu
Pokud chcete zažít trochu dobrodružství, zavítejte na noční prohlídky
hradu. Divadelní zpracování přímo ušité na hrad Lipnice nad Sázavou
vás rozhodně nadchnou. Chronologicky zavádí do historie tohoto místa,
bohatého na dějinné události. Vystupují zde jednotliví majitelé panství,
vojáci, žoldnéři, děvečky, kat, pacholci, kavalíři. Není nouze o místní
pověsti, strašidla a přijde i Jaroslav Hašek. Velice divácky úspěšné a
atraktivní přiblížení české historie. Během večera probíhá soutěž a rozdávají se stříbrňáky. Kdo bude mít nejvíce, je pak pasován na rytíře…
To vše, a ještě mnohem více vás čeká při výjimečné cestě za tajuplnou
historií tohoto hradu…
Prohlídky začínají ve 20.00 a v 22.30 a trvají zhruba 90 minut.
						
www.hrad-lipnice.cz
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Město kamene a skla: Světlá nad Sázavou
Světlá nad Sázavou, která se prostírá na obou březích řeky, patří mezi zajímavá
města horního Posázaví. Plastika na hlavním náměstí připomíná, že je městem kamene a skla. Sklárny v okolí vznikaly od 17. století, kromě toho se ve Světlé téměř

dvě stě let brousily polodrahokamy, hlavně české granáty.
Hlavním turistickým lákadlem města je novorenesanční zámek. Na náměstí si všimněte malebné radnice a kostela sv. Václava ze 16. století, jehož chrámovou věž
zdobí u nás málo vídané dřevěné podsebití. Na začátku třetího tisíciletí se Světlá
připojila k městům, kde můžete navštívit středověké podzemí. Protože historické
prameny o něm mlčí, víme toho pramálo. Většina dvě stě metrů dlouhých chodeb
spletitého labyrintu byla vyražena v průběhu 15. století. Patrně šlo o klasické sklepy
k ukládání potravin, jiné chodby pravděpodobně sloužily jako průzkumné štoly při
pokusech o hledání nových nalezišť vzácných rud. Chodby podle pověsti vedly pod
Sázavou k zámku a dál až k hradu Lipnice nad Sázavou.
Město Světlá nad Sázavou pořádá prostřednictvím kulturního zařízení KyTICe
ke 100 letům české státnosti hned několik akcí:
Výstava Osudové roky české státnosti a Jak se žilo na zámku za první republiky
od 2. do 30. června v zámku Světlá nad Sázavou
Výstava, kterou pořádá kulturní zařízení KyTICe ve spolupráci s majiteli zámku, se
skládá ze dvou částí. První část s výstavními bannery mapuje významné mezníky
novodobé české (resp. československé) historie, a to od roku 1918 do roku 1989.
Druhou částí výstavy jsou dva stylově zařízené zámecké pokoje. Při jejich návštěvě uvidíte, jak se žilo na zámku v meziválečném období. Jídelní a obývací část a
pánská pracovna budou zařízeny autentickými dobovými předměty ze soukromých
sbírek majitelů zámku.Výstava bude doplněna fotografiemi rodu Morawetzů z dob
první republiky.
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Výstava První republika – „Já miluji jen Vás“
15. června – 25. srpna v Galerii Na Půdě
Návštěvníci Galerie Na Půdě se u příležitosti národních oslav 100 let od vzniku
Československé republiky přenesou v čase do období první republiky, tedy do let
1918–1938.
Výstavu připravily Alena Zemanová a Anička Čermáková ve spolupráci s kulturním
zařízením KyTICe. Vše převážně z ženského pohledu. Po slzách 1. světové války
přichází čas naděje, lásky, štěstí, budování, lidských přání a krásné módy a chvil.
Nahlédneme také do světa dětí a tehdejší rodiny – zábavy, hry. Na pány nezapomeneme, přiblížíme úspěšné muže, podnikatele, svět plesů a filmu a začteme se
do červené knihovny. Výstavu doplňuje dobově zařízená školní třída. Cílem výstavy
by mělo být poskytnout návštěvníkovi náhled do běžného života prvorepublikové
rodiny, představit dobové oděvy a drobné užitné předměty.

Tradiční Svátek hudby!
21. června od 13.00 do 20.00 na náměstí před radnicí a v baru Na Terase ve Světlé
nad Sázavou
U příležitosti národních oslav 100 let od vzniku Československé republiky si na
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letošním sedmnáctém ročníku Svátku
hudby připomeneme i nejvýznamnější
kapitoly stoleté historie hudby. Hlavní
myšlenkou Svátku hudby je podnítit
nejen profesionální, ale i amatérské
hudebníky a milovníky hudby, aby se
setkali ve veřejném prostoru a proměnili na jeden den ulice ve spontánní živou hudební slavnost. Všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář, vstup na celý program je zdarma.
Výstava Masarykův odkaz a Alice G. Masaryková
od 1. září do 15. října v Galerii Na Půdě
Další výstavu, kterou připravila KyTICe – Kulturní zařízení města Světlá nad Sázavou, budou tvořit panely s putovní výstavou, které zapůjčí Masarykovo demokratické hnutí. Doplní je originály soukromého sběratele Václava Merunky, jednoho z
největších sběratelů v České republice a vynikajícího znalce prezidentů Masaryka
i Beneše. Ze svých obsáhlých sbírek
nám poskytne celou řadu jedinečných
dokumentů, obrazů, fotografií a bust.
Uvidíte například pracovní koutek
prezidentovy dcery Alice s dobovým
dámským psacím stolkem a židlí
z přelomu století a prohlédnout si
budete moci i oděv dobrovolné sestry
Československého červeného kříže
z 1. poloviny 20. století.
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Orchestr Ježkovy stopy – Revue Proč nemohu spát
23. října od 19.00 v divadelním sále ve Světlé nad Sázavou
Těšit se můžete na hudební program doplněný o dramatické prvky (mluvené slovo,
choreografické prvky,...), který vypráví příběh Osvobozeného divadla z let
1928–1938. Zazní hudba Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Jazz,
swing, Osvobozené divadlo, Tři strážníci, mládí… to jsou slova, která charakterizují tento orchestr. Jeho neodmyslitelnou součástí je pěvecké trio Sestry Ježkovy
(Tereza Nálevková, Karolina Stasiaková a Radka Říhová). Tyto zpěvačky společně
účinkovaly ve hře Divadla Na Rejdišti nazvané Swingujeme, rejdíme, která zaznamenala mimořádný úspěch.

TGM osvoboditel – promítání filmu v rámci projektu Filmové osmičky
26. října dopolední promítání pro základní školy a od 19.00 pro veřejnost v kinosále
Národní filmový archiv připomíná významné události historie československého
státu, jejichž výročí připadají na rok 2018, zvláštním uvedením šesti celovečerních
filmů. Jedním z nich je právě film TGM osvoboditel režisérky Věry Chytilové.
www.kyticesvetla.cz
www.facebook.com/kyticesvetla
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Zámek ve Světlé nad Sázavou
Zámek ve Světlé nad Sázavou v roce 2014 poprvé v historii otevřel své brány široké veřejnosti a je odhodlán stát se kulturní perlou České republiky. Zámek postupně
prochází rozsáhlou rekonstrukcí, avšak veřejnosti své brány nezavírá.
Během letní sezóny mimo klasickou muzejní činnost se v areálu zámku a parku
odehrávají různé zábavní programy pro děti i dospělé, včetně festivalů, koncertů,
výstav a jiných akcí.
V současné době je možné na zámku navštívit několik expozic. První muzejní
okruh seznámí návštěvníky s Expozicí historického evropského skla. Druhý
muzejní okruh představí návštěvníkům ojedinělou expozici historických hodin
ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea Praha. Druhou část okruhu tvoří sbírka
obrazů a polychromovaných soch z období baroka, která je zapůjčena z Muzea
Vysočiny Třebíč. Dětské království je každoročně obnovovaná expozice pro děti
i dospělé. Můžete zde vidět starožitné hračky a panenky, modely hradů a zámků a
další. Pohádkový okruh
Na Sázavě je určen pro
děti, které se interaktivním způsobem seznámí
s posázavskými pověstmi. Od sezony 2017
jsou v provozu zážitkové hry Exit games
na téma starořeckých
bájí. Únikové místnosti
jsou ideální pro rodiny
s dětmi nebo skupinky
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dětí ve věku 10–18 let.
Na zámek navazuje upravený anglický park o rozloze 18 hektarů s kaskádou rybníků, který je vhodný k procházkám po upravených cestičkách. A pokud máte chuť
na něco sladkého nebo na dobrou kávu, navštivte zámeckou Kavárnu Ladurée.
Novinky letošní sezóny
Zámek je přístupný podle nové otevírací doby o červnových a zářijových víkendech,
v měsících červenec a srpen pak denně kromě pondělí. Začátek sezony v sobotu 2.
června 2018 s sebou přinesl i několik novinek v prohlídkových okruzích.
Mimo stálé čtyři prohlídkové okruhy je na zámku od 2. června do 1. července umístěna výstava Osudové roky české státnosti, která mapuje významné mezníky
československé a české historie v letech 1918–1989. Expozice historických hodin,
obrazů a soch bude rozšířená o sezonní výstavu Jak se žilo na zámku v době
první republiky, ve které se návštěvníci ocitnou v autentickém prostředí zámeckých místnosti, plných dobových předmětů.
V Muzeu Světelska, který je součástí prvního prohlídkového okruhu, bude k vidění
model světelského zámku v měřítku 1:100, na němž pracovali studenti SPŠS z
Havlíčkova Brodu poslední dva roky. Expozice Dětské království bude doplněna o
nová dioramata, např. v podobě železniční stanice.
Zámek letos na podzim oslaví pět let v péči nových majitelů. Čtvrtý ročník zámeckého dne, který se uskuteční 8. září, se letos ponese v duchu vzpomínek na uplynulých pět let, během kterých tato památka procházela svou záchranou. Návštěvníci
se mohou těšit na netradiční prohlídky zámku i doprovodný kulturní program. Více
informací o expozicích a akcích v sezoně 2018 na www.zameksvetla.cz.
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Chotěboř: městečko v těsné blízkosti Železných hor
Chotěboř je malé město na Havlíčkobrodsku. Najdete v něm ale hned několik
zajímavostí. Pyšní se rozsáhlou památkovou zónou starého města, má zámek s
rozlehlým parkem a okraj na jeho výhodní části naprosto přirozeně přechází do
čisté volné přírody v chráněné krajinné oblasti Železné hory s nedalekým Údolím
Doubravy. Pokud zavítáte do tohoto koutu Vysočiny, rozhodně si dejte čas, abyste
Chotěboř a krásy okolní přírody mohli objevit.
V městském muzeu v Chotěboři přivítali jaro, vystavují práce žáků a chystají
se na stoleté výročí
První letošní výstavu otevřelo pro své návštěvníky Městské muzeum Chotěboř.
Příznačný název Jaro na vsi dává tušit, co je její náplní. „Přibližuje svět tradičních
jarních svátků, tedy velikonoční tradice křesťanské i předkřesťanské, zároveň
přibližuje život na vsi právě v jarním období. Všude je plno pučícího života a ptáků,
babička s dědou na zápraží, chlapec vyrábějící píšťalku, velikonoční kuchyně,“
nastínil vedoucí muzea Michal Rozhoň.
Od poloviny května do 24. června budou muzejní prostory zdobit výtvarné práce
žáků Základní umělecké školy Chotěboř. Od 29. června do 15. srpna bude v muzeu
k vidění výstava obrazů Zlaty Ptáčkové, která se věnuje olejomalbě a maluje i
na dřevo. Průřez malířčinou tvorbou nese název Chuť všeho. Chotěbořský kříž
je pokračování výstavy Chotěboř sakrální z minulého roku. I tentokrát je základem
sakrální sbírka chotěbořského muzea, letos se soustřeďuje na kříže. V září se
uskuteční vernisáž výstavy Otcové našeho národa, která ke 100. výročí naší republiky připomene 220. narozeniny Františka Palackého, 200. narozeniny Františka
Ladislava Riegera a také Otce naší moderní státnosti Tomáše Garrigue Masaryka.
Aktuality, změny a novinky můžete sledovat na webových stránkách www.cekus.eu.
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Výstavy
15. 5.–24. 6. Malá vodní hudba
29. 6.–15. 8. Chuť všeho
17. 8.–28. 10. Chotěbořský kříž
7. 9.–28. 10. Otcové našeho národa
Další akce:
13. června: Česká šlechta za první republiky (přednáška dr. Bezecného)
14. června: Slavnostní otevření Muzea odkazu Františka Palackého
15.–16. června: Muzejní noc s přespáním
Letos již počtvrté v podobě přespání v prostorách muzea s večerním a nočním
programem. Letos budeme putovat spletitými uličkami našich sbírek. Akce jen pro
přihlášené děti od 5 do 11 let (max. 20 účastníků).
23. října: Tomáš Garrigue Masaryk a Havlíčkobrodsko
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Ždírec nad Doubravou – rozcestí Žďárských vrchů a Železných hor
Ždírec nad Doubravou leží na úpatí Žďárských vrchů a Železných hor, pyšní se tedy
především krásnou přírodou, kde můžete podnikat nejrůznější pěší i cyklovýlety. Místní
kulturní zařízení města proto vydalo už několik brožurek s tipy na výlety – například K sochám Michala Olšiaka, výlet do Ranského polesí nebo Výlet do údolí Doubravy. Novinkou
je skládací brožura Naučná stezka Ranského polesí, která
má osm zastávek.
Ždírec se přidává k oslavám stého výročí založení ČSR,
a proto vydal výroční turistickou známku a také turistickou
nálepku.

Od roku 2017 navíc v městečku najdete Muzeum užitných předmětů, které představuje
exponáty ze sbírek Jaroslava Jiráska. Prohlédnete si historické dětské kočárky, šicí a
obuvnické stroje, rozhlasové přijímače a mnoho dalších exponátů. V létě má muzeum
otevřené mimo pondělí každý den od 10.00 do 16.00.
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Prozkoumejte uličky židovské čtvrti v Třebíči
Třebíč, město památek UNESCO, se nachází na západě Moravy, v jihovýchodním
cípu Vysočiny. Třebíč se rozkládá na obou březích řeky Jihlavy a počátky města
jsou spjaté s významným benediktinským klášterem, který byl založen moravskými
knížaty roku 1101. Díky bohaté historii města mohou návštěvníci obdivovat mnoho
cenných památek, z nichž ty nejvýznamnější jsou zapsány na prestižním Seznamu
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO – bazilika sv. Prokopa, židovská čtvrť a židovský hřbitov.
Město a jeho okolí však uspokojí nejen milovníky historie a kultury ale také milovníky přírody – Třebíč se nachází v jedné z ekologicky nejčistších oblastí České
republiky. Malebný ráz zdejší krajiny a čistá příroda vytvářejí vhodné podmínky pro
relaxaci i aktivní odpočinek v podobě turistiky či cykloturistiky.
Město Třebíč je tak místem, kde lze propojit poznávání historických krás s aktivním
odpočinkem v nenarušené přírodě.
Navštivte Třebíč a přesvědčte se sami!
Prázdninové vstupenky do třebíčských památek v prodeji
Městské kulturní středisko Třebíč chystá pro návštěvníky na období letních prázdnin vstupenky do třebíčských památek, které budou cenově výhodnější. V rámci
vstupenky bude možné navštívit Zadní synagogu s židovskou domácnost, Dům
Seligmanna Bauera, baziliku sv. Prokopa a městskou věž. Cena vstupenky je 180
Kč a budou k zakoupení na třebíčských informačních centrech od 1. července do
31. srpna.
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Vydejte se po naučné stezce, sbírejte razítka a získejte odměnu
Všechny tři třebíčské památky UNESCO propojuje naučná stezka s názvem Po stopách opatů a rabínů, která vám
poodhalí něco ze života obou náboženských komunit. Ty po staletí v Třebíči žily v těsném sousedství. Seznámí vás s
nejzajímavějšími místy, historií židovských domů, židovskými synagogami i křesťanskou bazilikou. Vraťte se s námi v
čase a vydejte se napříč staletími objevovat krásy Třebíče.
Na každého, kdo nasbírá tři razítka, čeká na posledním zastavení malé překvapení. Brožurku ke stezce Po stopách
opatů a rabínů můžete zakoupit na všech třebíčských informačních centrech za 10 Kč.
Cestou po stezce uvidíte tato zajímavá místa: Karlovo náměstí, zadní synagogu, Dům Seligmanna Bauera, chudobinec, židovský hřbitov, zámek (bývalý klášter), baziliku sv. Prokopa, Koplův dům, přední synagogu, Dům rabína, obecní
dům, radnici, Dům Samuela Ryšavého.
Třebíčské kulturní léto 2018
Třebíč není jen „městem s historií“, městem skvělých památek UNESCO – baziliky sv. Prokopa a židovského města se
hřbitovem. Třebíč je především městem současným, přívětivým domovem pro svých čtyřicet tisíc obyvatel i pozornou
hostitelkou pro tisíce turistů a ostatních návštěvníků. Pro ně pro všechny je na letošní rok připravena bohatá nabídka
kulturních a společenských akcí.
Nejvýznamnější letní festivaly jsou již po několikáté sdruženy do multikulturního projektu TŘEBÍČSKÉ KULTURNÍ
LÉTO. Historie, dechovka, populární hudba, folklór, židovská kultura – každý zde najde svůj oblíbený žánr. Zbývá jen
si vybrat, zatrhnout datum v kalendáři a z daleka či z blízka vyrazit na návštěvu podivuhodného města na jihovýchodním úpatí Vysočiny...
Přehled akcí
1.–2. 6.
Multikulturní festival Zámostí Podzámecká niva, Třebíč,
						www.zamosti.cz
9. 6. 		
Slavnosti růžového vína
areál zámku Třebíč,
						www.slavnostiruzovehovina.cz
29. 6. 		
První prázdninový festival
Sokolský stadion, Třebíč
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30. 6.–1. 7.
13.–15. 7.
16.–22. 7.
30. 7.–4. 8.
17.–19. 8.
15. 9.		

Svatoprokopská pouť		
Oživené židovské město
Filmy pro Karla IV.		
Šamajim 			
Slavnosti Tří kápí		
Bramborobraní			

areál zámku Třebíč
židovské město, Třebíč
Karlovo náměstí, Třebíč
Zadní synagoga, Třebíč
Podzámecká niva, Třebíč
Karlovo náměstí, Třebíč
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Letní sezóna 2018 v Muzeu Vysočiny Třebíč
Přijďte si užít letní sezónu do Muzea Vysočiny Třebíč. Nabízíme mnoho různých pohledů na dějiny i svět kolem nás, s nimiž se může návštěvník seznámit ve
čtyřech stálých expozicích. Zároveň každoročně připravujeme zajímavé krátkodobé
výstavy, programy pro školy, akce pro rodiny s dětmi, muzeum je otevřeno badatelským aktivitám a pravidelně organizuje celorepubliková setkání muzejních pracovníků.
Expozice
1. Svět neživé přírody
Expozice představuje rozmanitou sbírku mineralogickou, petrografickou, soubor
tektitů a zvláštní pozornost je věnována unikátnímu souboru moravských vltavínů.
Tato trasa návštěvníkům umožňuje nahlédnout do světa regionální geologie a geologického vývoje Třebíčska.
2. Svět portálů a bran
Klášterní expozice připomíná místní historickou tradici benediktinského řádu. Návštěvník vstupuje do autentických prostor někdejšího kláštera, kde se seznámí s
dějinami církevních řádů v Třebíči, s krásou klášterní architektury a rovněž s osudy
duchovních ve 20. století.
3. Valdštejnové na Třebíči
Zámecká expozice přináší vůbec poprvé pohled na přítomnost rodu Valdštejnů v
Třebíči, a to především na přelomu 19. a 20. století. V rámci této trasy je představena také část jedinečné sbírky dýmek.
4. Lidé. Místa. Osudy.
Muzejní expozice přibližuje v nových souvislostech příběhy lidí a míst Třebíčska
napříč staletími. Vystaveny jsou nejcennější sbírkové předměty uměleckohistorické,
zvláštní prostor je věnován tradici třebíčských betlémů, životním osudům básníků
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Vítězslava Nezvala a Jana Zahradníčka, či sbírce orientálií a militarií.
Tradičně se Muzeum Vysočiny Třebíč 8. června připojí k akci Muzejní noc. V
páteční podvečer se otevřou brány třebíčského zámku, kde bude návštěvníky od
18.00 do 23.00 čekat bohatý program v podobě méně náročných i složitějších aktivit pro děti, prohlídka prostor, které jsou běžně nepřístupné, komentované prohlídky
a mnoho dalšího. Občerstvení nabídne muzejní kavárna. Vstup do prostor zámku je
zdarma.
Na 10. července a 28. srpna pak připadá Prázdninový den v muzeu. Rodiče nechají své děti lektorce, která s nimi stráví nezapomenutelný den plný zážitků.
Nejen pro děti jsou připravené také Kostýmové prohlídky – O hříšném opatu
Ignácovi aneb příběh přeukrutný o uříznutém nose. Zámek Třebíč opět ožije,
tentokrát v expozicích Svět neživé přírody a Svět portálů a bran prostřednictvím
úspěšného představení realizovaného v rámci kostýmovaných prohlídek v loňském
roce. Vydáme se do časů středověku, kdy na místě dnešního zámku stával klášter.
Příběh, založený na skutečné události, která se odehrála na samém počátku 15.
století, bude pro některé poučný, pro jiné možná trochu krutý a překvapivý. Avšak
především je naším cílem pobavit návštěvníky a odhalit kousek místní historie,
kterou ze školních lavic rozhodně neznají.
Termíny:
18. května, v 19.30 a 21.00 hodin a 19. května, v 15.30 a 17.00 hodin
22. června, v 19.30 a 21.00 hodin a 23. června, v 15.30 a 17.00 hodin
24. srpna, v 19.30 a 21.00 hodin a 25. srpna, v 15.30 a 17.00 hodin
14. září, v 19.30 a 21.00 hodin a 15. září, v 15.30 a 17.00 hodin
www.muzeumtr.cz 				
www.facebook.com/zamektrebic
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Moravské Versailles ukrývají Jaroměřice nad Rokytnou
Jaroměřice nad Rokytnou jsou menší město na jihozápadní Moravě ležící 13 km
od Třebíče. V současné době mají 4 260 obyvatel. Dominantou města je barokní
zámecký areál, který zahrnuje i kostel sv. Markéty a zámeckou zahradu, rozkládající se na obou březích říčky Rokytné. Historické jádro je městskou památkovou
zónou.
Během letních měsíců se koná ve městě řada významných akcí. Na tradičním jaroměřickém posvícení, které proběhne 12. srpna vystoupí Vlasta Horváth. Od 4.–18.
srpna se koná 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského.
Koncerty se konají nejen v Jaroměřicích nad Rokytnou, ale i na zámku v Dukovanech, ve Valči a v dalešickém pivovaru. V horkých dnech se mohou návštěvníci
zchladit na místním koupališti. Děti mohou trávit volný čas na dětském dopravním
hřišti, kde se naučí pravidla silničního provozu.
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I na podzim jsme si připravili řadu kulturních akcí. V měsíci září si připomeneme
150. výročí narození básníka Otokara Březiny. Na jeho počest připravuje město
Jaroměřice nad Rokytnou ve spolupráci se Společností Otokara Březiny Mezinárodní sympozium Otokar Březina 2018, v rámci kterého bude připraven celodenní
program. Akce bude probíhat v reprezentativních prostorách Státního zámku Jaroměřice nad Rokytnou a chrámu sv. Markéty.
V měsíci říjnu se i naše město připojí k oslavám 100. výročí založení Československa. Program začne v 14.45 na místním hřbitově kladením věnce. Ze hřbitova se
půjde průvodem na náměstí Míru. V 15.00 vystoupí žáci MŠ a ZŠ. Program bude
pokračovat v sále Lidového domu, kde se nám představí cimbálová muzika ze Znojma Veltlínek. Mimo jiné bude do programu zařazena i ohňová/světelná show.
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Jubilující festival Petra Dvorského oslaví vznik Československa
Od 4. do 18. srpna se v Jaroměřicích nad Rokytnou, Dalešicích, Dukovanech a ve Valči uskuteční jubilejní
20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského.
Program letošního ročníku bude věnován stému výročí vzniku Československa. Oslavy začnou Koncertem
tří tenorů v jaroměřickém zámeckém parku v sobotu 4. srpna. Na koncert byli symbolicky pozváni tři přední
pěvci – Aleš Briscein z České republiky, Tomáš Juhás ze Slovenska a Philipp Kapeller z Rakouska. V jejich
podání zazní nejen repertoár legendární „tří tenorů“, Carrerase, Pavarottiho a Dominga, ale v podání Moravské filharmonie Olomouc například také Vltava Bedřicha Smetany.
Ke svým narozeninám festival vybral to nejlepší ze své historie, a tak se na festival v sobotu 11. srpna vrátí
Miroslav Žbirka s Moravskou filharmonií Olomouc a velkým lákadlem pro publikum jistě bude vystoupení
Tomáše Kluse s Moravskou filharmonií Olomouc ve středu 8. srpna na zámku ve Valči. V letošním programu nechybí orchestr Czech Virtuosi, Gabriela Vermelho a Escualo Quintet, Sestry Havelkovy Septet, Ensemble Damian nebo Graffovo kvarteto. Mistrovské pěvecké kurzy Petra Dvorského připomenou 16. srpna
na zámku v Jaroměřicích účastníci jejich posledního ročníku z roku 2006, slovenští pěvci Lenka Máčiková
a Ondrej Šaling.
Festival vyvrcholí uvedením Beethovenovy Deváté symfonie s „Ódou na radost“ v zámeckém parku v Jaroměřicích nad Rokytnou. U příležitosti československých oslav ji 18. srpna přednese čtveřice slovenských
sólistů, Český filharmonický sbor Brno a Moravská filharmonie Olomouc řízená dirigentem Jakubem Kleckerem. Závěrečnou tečku obstará taneční light show Paprsky štěstí autorů Terezy Adamusové a Michala
Halačky.
Vstupenky jsou k dostání od 11. června. Kompletní program festivalu naleznete na www.arskoncert.cz/mhfpd/cz/. Dvacátý ročník proběhne díky podpoře generálního partnera festivalu, Skupiny ČEZ.

www.region-vysocina.cz

47

Vezměte děti do pohádky
Plánujete letní dovolenou a nezapomenutelné zážitky, které vašim dětem stoprocentně vyloudí úsměv na tváři i dlouho po prázdninách? Vydejte se k nám na Vysočinu, objevte pohádkovou vesničku, procestujte za den pět kontinentů v ZOO Jihlava, užijte si divoký západ ve westernovém městečku, nechte své ratolesti proměnit v mravence na
hradě Roštejn nebo se na okamžik staňte detektivy a vyřešte záhadu v pelhřimovské městské šatlavě. To vše, a ještě mnohem více vás čeká právě na Vysočině!

Objevte Olšiakovy sochy na Žďársku

Jak vypadá takový Mamlas se dozvíte, když se rozhodnete udělat malý cyklovýlet po
sochách žďárského umělce Michala Olšiaka. V okolí Žďáru nad Sázavou i v dalších
místech po Vysočině vytvořil plastiky z betonu, které objevíte v lesích i v centrech
obcí. Například se můžete vydat z Polničky, přes areál Pilské nádrže (tzv. Pilák), do
Račína až k přehradě Velké Dářko zpět do Polničky, kde na děti čeká areál Salón
Expres Vagón. Nebo zvolit cyklovýlet ze Žďáru do osm kilometrů vzdálené Sázavy a
v Hamrech nad Sázavou objevit sochu Hamroně nebo v blízkosti technické památky
Šlakhamr Mamuta.
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Strašidelné podzemí i divoký
západ v srdci Vysočiny

Žďársko to nejsou jenom kopce, hluboké
lesy a průzračné potůčky. To je také moře
zážitků, fantazie a rozzářených dětských
očí. Do Strašidelného podzemí ve sklepení Horáckého muzea v Novém Městě na
Moravě se můžou vydat jenom odvážlivci.
Na ně čekají speciální světelné i zvukové efekty a příběhy inspirované místními
pověstmi. Pohádkový svět s trpaslíky,
Rákosníčkem, Karkulkou nebo loupežníkem Rumcajsem vyrostl nedaleko obce Sněžné a jmenuje se Pohádková vesnička
Podlesíčko. Brány do pohádky tady s příchodem letních prázdnin otevírají několikrát
do týdne a zajímavý program pořádají každou sobotu.
Jasnou volbou je Westernové městečko Šiklův mlýn ve Zvoli nad Pernštejnem. Děti
nadchnou westernová představení, indiánská vesnice nebo zoopark, vyzkouší si
lukostřelbu, svezou se na koni nebo vláčkem Union Pacifik. Tatínci si můžou zarybařit, zadovádět si na čtyřkolkách nebo se vyřádit na paintballu. Maminky zase ocení
přírodní koupaliště nebo procházky jedinečně čistou přírodou.
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Procestujte pět kontinentů a proměňte
se v mravence

Nezapomenutelné zážitky na vás čekají také v Zoo
Jihlava. V jednom jediném odpoledni procestujete pět
kontinentů, uvidíte přes 200 druhů exotických zvířat,
prohlédnete si tropický pavilon, africkou vesnici Matongo, asijský parčík Hokkaido nebo jihoamerickou haciendu Escondido.

Rodiny s dětmi a milovníky přírody bude od začátku
letních prázdnin lákat dílčí část nově zrekonstruované
prohlídkové trasy B hradu Roštejn nedaleko Telče,
který prochází stavební i expoziční obnovou. Rozhodně tady nebudete pouhým pozorovatelem, ale vše si
vyzkoušíte na vlastní kůži. Zjistíte, jak těžká je taková
lovecká puška, do okolní krajiny se podíváte dalekohledem, nasajete atmosféru nočního lesa, děti se na malou
chvíli stanou mravenci ve zvětšeném modelu mraveniš-
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tě a odpovídat budou na řadu zvídavých otázek a úkolů.
Zvolte romantický lovecký hrádek za svůj výletní cíl a
otestujte novou interaktivní prohlídku. Více na hrad-rostejn.cz.
V samotné Telči rozhodně zavítejte na prohlídku Telčského domu, kde s dětmi nahlédnete do světa legend,
skřítků a historických příběhů. V tajemném telčském
podzemí na vás dýchne historie a letošní novinkou v
pohádkovém městě UNESCO bude od poloviny července interaktivní expozice ve zrekonstruované věži
sv. Ducha, kam vás uvede hologram historické postavy
města, ale čekat můžete mnohem víc.
Staňte se rekordmany ve městě rekordů
Pelhřimov všichni známe jako město rekordů. Rekordmani z Česka i ze zahraničí zaplní město vždy o
druhém červnovém víkendu. Na festivalu byl v minulých
letech k ochutnání opravdový štrůdl upečený ze 420
jablek a k vidění největší funkční slánka v Česku, která
pojme neuvěřitelných 40 kilo soli! A jaká nej na vás
čekají letos? Kromě siláka rozbíjejícího pěstí kamení a
akrobata roztáčejícího na svém těle více než 60 obručí hula-hop uvidíte i největší Eiffelovu věž vypálenou
laserem, tunový funkční model železnice nebo čtyřmetrového růžového plyšového medvídka. Přijďte a třeba
se vám poštěstí být součástí některého z rekordů.
V Pelhřimově můžete objevit muzeum strašidel i peklo

a Muzeum Vysočiny Pelhřimov zase zve na dětskou
prohlídku městské šatlavy s detektivní hrou (10. 7.
a 14. 8.) a jen o pár kilometrů dál – na hradě Kámen
připravují na letní měsíce speciální zábavné dětské
prohlídky (23. a 24. 6., 28. a 29. 7., 25. a 26. 8., 28. a
29. a 30. 9.).
A co takhle putovat za pokladem a setkat se s živým
čertem nebo ježibabou? Dobrodružství na vás čeká
v Rodinném zábavném parku Fábula v Kamenici nad
Lipou. V průběhu letních prázdnin vás každé úterý a
čtvrtek do Kamenice doveze parní vláček. Výlet do
parku Fábula můžete spojit s romantickou cestou, ale
také třeba s gastronomickým zážitkem při návštěvě
nově zrekonstruovaného Kamenického pivovaru nebo
prohlídkou místního zámku se zahradami.
Další tipy na výlety s dětmi po celé Vysočině najdete na
turistickém portále Vysočiny www.region-vysocina.cz.
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Kalendář akcí

2. 6. 		
Hrad dětem!			
Hrad Kámen
8.–9. 6.
Pelhřimov město rekordů
Pelhřimov
10. 7.
S Mandelinou do Šatlavy
Prohlídka městského vězení, Pelhřimov
11.–15. 7.
Hračkobraní (festival hraček) Kamenice nad Lipou
						www.hrackobrani.cz
28. 8.
Draci v Telči (dračí lodě)
Štěpnický rybník pod zámkem, Telč
						www.dragonboard.cz
4.–5. 8.
Kámenské hradohraní
hrad Kámen
						www.hradkamen.cz
18. 8.
Den pirátů			
Park Robinson, Jihlava
17.–19. 8.
Slavnosti Tří kápí		
Podzámecká niva Třebíč
						www.tkl-trebic.cz
25. 8.
Rodinný den s HARIBO
Šiklův mlýn, Zvole u Bystřice n. P.
7.–9. 9.
Mrkvancová pouť
Polná
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Muzeum autíček na zámku Příseka u Jihlavy

Muzeum je unikátní svoji obsáhlou
sbírkou, která skýtá přibližně 10
tisíc modelů autíček, letadel, vláčků,
her a jiných starých hraček. Modely
autíček však celému muzeu dominují
a tvoří převážnou část expozice.
Nejvíce zastoupena je u nás produkce československých podniků
z let 1910–1991, a to především
ITES, SMĚR, IGRA, KOVAP, KADEN, MERKUR. Najdete u nás ale i
nemalé množství modelů produkovaných v zahraničí například z USA,
SSSR, Polska, Japonska, Německa
a dalších.
Muzeum se nachází v prostorách
krásně zrekonstruovaného zámku,
jehož historie sahá až do 15. století.
Původně byl vystaven jako tvrz a na
přelomu 17. a 18. století byl upraven
na nevelký barokní zámek. Rekonstrukce zámečku proběhla za neuvěřitelný jeden rok mezi lety 2014
a 2015 a 10. října si mohli expozici
prohlédnout první návštěvníci.
Krásným zakončením prohlídky

muzea je stylově zrekonstruovaná
kavárna, která se nachází v areálu
zámečku. Mimo příjemného posezení u kávy, jsou tady vystavené
archiválie společnosti Abrex a zároveň modely její současné produkce k
zakoupení.
Kdykoliv pojedete kolem Jihlavy,
nezapomeňte, že pouhých 8 km vás
dělí od Muzea autíček v Přísece,
které je pro vás otevřeno sedm dní
v týdnu.
Muzeum pořádá i nejrůznější zábavné programy - 4. srpna například II.
ročník rodinného festivalu Přísekohraní.
www.muzeumauticek.cz
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Do světa rodinné zábavy parku Fábula vás doveze parní
vlak a přivítá v něm samotný Igráček

Česká pohádka žije! Nepodařilo se ji nikým a ničím zbavit její obliby! To je nejdůležitější zpráva pro vás, kteří letos přemýšlíte nad dovolenou s dětmi. Tím zachráncem je šestým rokem rodinný zábavný park Fábula v Kamenici nad Lipou. Živé
pohádkové bytosti potkáte v tajemném sklepení. V něm budete plnit úkoly při cestě
za pokladem a hodně se smát. Fábula je moderní skřítek.
Máte starší děti? Jděte s nimi do únikové hry. Třicet minut dokonale prověří vaše
schopnosti přežít. Další zážitky najdete u Igráčka. Legendární hračka provází
interaktivní vzdělávací výstavou. Děti i dospělí se na celkem 12 panelech dostanou
např. k informacím z fauny, flóry, světových časových pásem a dalších. Každý navíc
obdrží díl stavebnice ROTO ABC. Letošním cílem je vytvořit největší umělecké dílo
z této hračky.
Svět panenek je další letošní novinkou areálu, jehož patronem se stal herec Josef
Dvořák. Interaktivní výstavu provází otázky s cílem odhalit oblíbenou českou filmovou pohádku. Na dětství rodičů Fábula také myslel a do výstavy umístí několik retro
panenek.
Energii dobijete v hostinci u loupežníka Bambitky s obřím krbem. Servírují zde
oblíbenou specialitu – pečená žebra nebo domácí halušky. Děti vypustíte do bludiště s pohádkovými otázkami. Nechte je užít si prolézačky, mini zoo, hlavolamy a
společně zkuste obří společenské hry. Pohodu najdete v místní cukrárně. V horkém
počasí se ochladíte u divadelního představení Vodnická škola. Fábula letos zaučí
nové adepty vodnického řemesla! Zapojte se do vzniku českého rekordu díky stavebnici ROTO ABC. Tvořivé dílny, výstava Svět panenek s originální hrou nadchnou
vaše holčičky. Na konci si uděláte selfíčko s Jožinem z Bažin a do Jižních Čech vás
odveze parní lokomotiva. Fábulu doporučuje její patron – herec Josef Dvořák.
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Alternátor – místo, kde se pobavíte i poučíte
Chcete vidět opravdový evropský unikát? Pak navštivte Ekotechnické centrum
Alternátor v Třebíči, jediné science-centrum na Vysočině. Jeho chloubou je unikátní projekční koule, tzv. Science on a Sphere, vědecko-technické zařízení, jichž v
Evropě najdeme pouze osm. Alternátor ho získal z ame-rického Národního úřadu
pro oceán a atmosféru a z NASA, které na něm zobrazují přírodní nebo vesmírné
úkazy.
Expozice Alternátoru jsou zaměřeny zejména na výrobu energie – a to jak na její
historii, tak současnost a samozřejmě i budoucnost. Vše je pojato hravou formou
pochopitelnou pro děti i dospělé. Nejvýznamnější část je věnována výrobě „zelené“
energie, a to hlavně z biomasy. Nechybějí ani dočasné výstavy a každou sobotu
odpoledne se koná i science-show plná zábavných chemických pokusů.
A ještě něco. Zajímá vás okolí Třebíče? Pak si v Alternátoru půjčte elektrokola nebo
elektroskútry. Bez námahy, zato však ekologicky se můžete vypravit do blízkých
i vzdálených míst.
www.alternator.cz
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Cyklistickou sezónu naplno odstartoval
Světový pohár horských kol

Za sportem a v pohybu

Že má Vysočina někdy až celosvětový dosah, dokazují především významné kulturní
i sportovní akce. Jednou z nich je už tradiční květnový Světový pohár horských kol
ve Vysočina Areně v Novém Městě na Moravě, který letos oživil Novoměstsko poslední květnový víkend. Série závodů MTB zažívá letos několik významných novinek
a novoměstský podnik této nejvýznamnější světové série závodů horských kol při tom
nemohl chybět! Navíc nejen pro sportovní fandy, ale především pro aktivní sportovce
chystají v Areně novou atrakci. K singletrackům letos přibydou pumptracky – zážitkové trasy pro cyklisty, které by měly do léta vzniknout kousek nad střelnicí. Cyklisti si
najdou ráj na zemi nejen v Novém Městě, ale po celé Vysočině.

Vysočinou s respektem k přírodě

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
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volnočasový areál Pilák, kde se kříží hned několik cyklostezek a turistických 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 půjčovat elektrokola se chystá i Turistické informační
centrum Jemnice.
Na koloběžce, tentokrát na vlastní energii, si můžete vyjet také v Chotěboři 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
v Humpolci, kde jsou od prvního májového dne zdarma k dispozici vesele 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 deseti kol pojmenovaných podle slavných
humpoleckých rodáků.
Cyklovýlety po Vysočině pro vás připravila Vysočina Tourism. ZDE si stáhnete 40
přehledných cyklistických okruhů, takže si stačí jen vybrat.

Kalendář sportovních akcí

25.–30. 6.
ME v softballu mužů Hippos aréna, Havlíčkův Brod,
					www.hrosihb.cz
17.–18. 8.
Pyrocar 2018
Letiště Přibyslav, www.pyrocar.cz
21.–26. 8.
MS v letním biatlonu Vysočina Arena, Nové Město na Moravě,
					www.vysocinaarena.cz
24.–26. 8.
Zlatá podkova		
Humpolec, www.zlatapodkova.cz
9. 9. 		
Jihlavský půlmaraton Jihlava, www.jihlavskypulmaraton.cz
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Křížem krážem Vysočinou na kole 2018

Šlápněte do pedálů na Vysočině a vydejte se na osmidenní cyklistické putování
Křížem krážem Vysočinou na kole 2018. Letošní jedenáctý ročník, který opět připravuje krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism, se uskuteční ve dnech 6.–13.
července. Akci odstartujeme v pátek z Masarykova náměstí v Jihlavě v 9.00 a během
následujících dnů se skrz Vysočinu přesuneme až do Dalešického pivovaru.
Je čistě na účastnících akce, zda se vydají pouze na některé úseky nebo se pokusí
zdolat celou trasu, a najet tak až 460 km. Zajištěno je také doprovodné vozidlo, které
poskytuje zázemí během cesty a pro omezený počet účastníků je tak zajištěn svoz
z Jihlavy na start etapy a odpoledne zase zpět do Jihlavy. Akce se koná za finanční
podpory Skupiny ČEZ. Podrobný rozpis etap včetně mapky a dalších informací najdete na www.vysocinounakole.cz.

www.region-vysocina.cz
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Vyberte si z nových cyklovýletů po Humpolecku

Infocentrum Humpolec připravilo
novinku pro cyklisty - šest cyklovýletů různé obtížnosti a vzdálenosti vás
protáhne malebnou krajinou kolem
Humpolce. Navštívíte známé kulturní
památky i turistické cíle. Vystoupáte do
více než 700 metrů na vrcholy Melechov a Křemešník, a sjedete do 380
metrů na místo zaniklé obce Zahrádka.
Užijete si prostou krásu maličkých kapliček a kostelíků, a budete ohromeni majestátem
hradů a zámků. V rozsáhlých lesích se osvěžíte vynikající vodou z četného množství
čistých studánek a pramenů, v obcích se posilníte místními specialitami ve vyhlášených
restauracích i v maličkých hospůdkách. Na svých toulkách potkáte technické památky,
adrenalinová centra, obory s daňky, muflony, divočáky i jeleny, zastavíte se u stoleté
lípy, v kališťském rozáriu, prohlédnete si úžasnou sbírku vah i klášterní pivovar, budete
žasnout nad obrovskými kamennými skulpturami v podlipnických lomech nebo budete
fandit sportovcům na raftovém kanále.
Všechny výlety jsou koncipovány tak, abyste poznali dokonale zdejší kraj, jeho historii, kulturu a společenský život a zároveň si co nejvíce užili překrásnou ryzí přírodu a
dechberoucí výhledy na okolní kopcovitou krajinu.
Cyklovýlety HUMPOLECKO NA KOLE si můžete zdarma stáhnout do mobilu jako
aplikaci na App store nebo Google Play a najdete je i na webu www.infohumpolec.cz
v elektronické podobě. Příznivci klasických map získají tyto cyklovýlety v infocentru
Humpolec.
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Svezte se po Humpolci na oranžovém kole

Mají to v Amsterodamu, v Reykjavíku, v Praze, v Třešti a od letošního jara i v Humpolci.
Ve městě najdete veselé oranžové bicykly, které si můžete půjčit, projet se na nich a
pak je zase vrátit do k tomuto účelu určených stojanů. Kola mohou využívat jak místní
obyvatelé, kteří si tímto prostředkem zkrátí trasu na určitém úseku cesty např. do školy/
práce, tak i turisté navštěvující turistické cíle ve městě a blízkém okolí.
Všechna kola mají stejně barevný nezaměnitelný „kabátek“ a nesou jména slavných
humpoleckých rodáků. Například první kolo, původně skládačka SOBI, nese jméno
Jindřich H., a další, na kterém se můžete prohánět, se jmenuje Zorka S. V první fázi je
k půjčení do deseti kol, která jsou rozmístěná na klíčových místech ve městě – u městského úřadu, infocentra, nádraží, škol, polikliniky.
Cyklisti se s koly po Humpolci prohánějí od 1. května a jsou k použití zcela volně
a zdarma. Kromě zábavného prožitku a radosti tento projekt přinese i odpověď na
otázku, která napadne snad každého: vydrží v Humpolci kola, která budou k dispozici
bezplatně? Věříme, že ano!☺
Více o tomto báječném nápadu si přečtete na www.facebook.com/na.co.KOLO.
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Vrchařská koruna Vysočina 2018: 4. ročník cyklistické soutěže

Máte rádi přírodu, Vysočinu a cyklistiku? Absolvujte 4. ročník soutěže Vrchařská
koruna Vysočiny. Nejde o to být první, ale poznat nová zajímavá místa, kde místní
cyklisté nezavítají, a Vysočinu pro ty, kteří jsou zde poprvé.
Cyklista, který se chce zúčastnit, musí zdolat na kole dvacet předem vypsaných vrcholů, které najde na webových
stránkách www.vkvys.cz.
Na každém vrcholu je nutné se
vyfotit. Fotografie poslat na soutěžní email vkvysociny@gmail.
com a stát se tak držitelem
Vrchařské koruny Vysočiny.
Cílem soutěže je motivovat
všechny výkonnostní kategorie
cyklistů k objevení nových míst
na Vysočině v okolí řeky Svratky. Akce je vhodná pro sportovce, kteří mohou všechny vrcholy
zdolat na jeden zátah, tak i pro
rekreační cyklisty, kteří mohou
místa využít jako tipy na výlet na
celou sezónu. Nejedná se tedy
o závod, ale o způsob, jak poznat nejkrásnější kout Vysočiny
a navštívit neokoukaná místa.
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Cyklistická čtyřiadvacítka Le Zárubice

Dokažte, že na to máte a zúčastněte se na přelomu června a července 24hodinového závodu čtyřčlenných cyklistických týmů Le Zárubice. Soutěžit můžou libovolně složené týmy
z cyklistů starších 15 let s přilbou a v průběhu nočních jízd za dostatečného osvětlení.
Startovat se bude na návsi v Zárubicích, kde budou zároveň stanoviště týmů, místo pro
oddech a střídání. Předpokladem je, že většinu času stráví závodníci na stanovišti. Střídání
jednotlivých účastníků je v režii jednotlivých týmů. Pojede se klasický „triatlonový“ okruh v
délce cca 11,6 km, tentokrát ve směru hodinových ručiček. Každé absolvování okruhu bude
zakončeno zastávkou na návsi, zapsáním mezičasu a splněním drobného úkolu. Zastávka
se koná i v případě, že účastník není střídán dalším členem týmu. Úkoly budou tematické
(návštěva konkrétních zemí a kontinentů) měněné v blocích po dvou hodinách. Dojezd
všech závodníků po 14.30 druhého dne bude směřován do cíle závodu ve vjezdu kulturního domu, kde se uskuteční vyhodnocení závodu a zahájení navazujícího Bláznivého týdne
2018.
Hodnocen bude počet absolvovaných okruhů týmem. V případě rovnosti bude rozhodující
pořadí příjezdu do cíle. Startujeme v sobotu 30. června ve 14.30 na návsi v Zárubicích.

Do Žďáru klidně i se skateboardem a BMX kolem

Jestli jste fandové skateboardingu nebo BMX kol, rozhodně si své „hračky“ nezapomeňte
vzít s sebou, až vyrazíte do Žďáru nad Sázavou. Od letošní sezóny tu na vás totiž čeká
nový moderní skatepark, který jistě naplní všechna vaše očekávání. V areálu najdete jak
streetovou, tak i bazénovou část, které se dají přirozeně v jízdě kombinovat. Streetové části
dominují překážky z běžného pouličního prostředí, jako jsou zábradlí, zídky, lavičky nebo
obrubníky. Všechno speciálně upravené i pro ty nejakčnější jezdce. Počítá se samozřejmě
i s prostorem pro diváky a relax. Dorazte tedy do Žďáru a užijte si celých 458 m² zábavy.
Více informací na www.sportispo.cz.
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Velká letní inspirace
Havlíčkobrodsko

Výstava Otakar Štáfl – Čechoslovák a
brodský patriot
20. dubna – 1. července, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Výstava o jednom z nejvýznamnějších
rodáků a velkém patriotovi Brodu, malíři,
grafikovi, milovníkovi Vysokých Tater –
Otakaru Štáflovi.

Dětská zámecká Svatojanská noc
23. června, zámek ve Světlé nad Sázavou
Vraťte se během červnové soboty v čase
a prožijte ji v zámeckém areálu ve Světlé
nad Sázavou. Dětské prohlídky zámku,
při kterých projdeme netradiční pohádkovou trasou s motivem svatojánské noci.

Dny města Chotěboř 2018
16. června, náměstí T. G. M., Chotěboř,
od 13.00
Městské oslavy s velkým kulturním
programem. Vystoupí například Leona
Machálková, Jada Band, Michal Slezák
nebo Nukleár.

Festival fantazie
29. června – 8. července, Chotěboř
Doslova fantastická dovolená a zábava
pro fanoušky, hráče i celé rodiny. Největší festival popkultury v ČR.
		
www.festivalfantazie.cz

Ždírecký triangl
16.–17. června, Ždírec nad Doubravou
Cyklistická 24 hodinovka (24 hodinové
setkání nadšenců na bicyklech všech
druhů nebo koloběžkách). Start 16. června v 9.00 od Sportovní haly ZŠ a MŠ
Ždírec nad Doubravou v Chrudimské
ulici. Cíl: 17. června v 9.00 na stejném
místě. Více na kpczdirec.cz.
Svátek hudby
21. června, náměstí Trčků z Lípy, Světlá
nad Sázavou
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Nedělní koncerty
na Havlíčkově náměstí
1., 8., 15., 22. a 29. července, 5., 12.,
19., 26. srpna a 2. září, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod, od 18.00
Každou prázdninovou neděli zaplní centrum Havlíčkova Brodu muzika. Těšit se
můžete například na kapely Nice Navels, Ozzy Osbourne Revival, Za Notou,
BASS nebo Traffic Jam.

Divadelně zpracované noční prohlídky,
přímo ušité pro hrad Lipnice nad Sázavou. Chronologicky nás zavádí do historie
tohoto místa, bohatého na dějinné události. Vystupují zde jednotliví majitelé panství, vojáci, žoldnéři, děvečky, kat, pacholci, kavalíři. Není nouze o místní pověsti,
strašidla a přijde i Jaroslav Hašek.

Letní kino
červenec a srpen, parkoviště za
kinosálem, Světlá nad Sázavou
Program letního kina zveřejníme na
stránkách www.kyticesvetla.cz nebo na
www.facebook.com/kyticesvetla. Začátek
promítání cca ve 21.30 hodin.

Výstava Dřevěné hračky
6. července – počátek září, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Současnou tvorbu pražské VOŠUP a
SUPŠ, Martina Holuba a Hračkové dílny
Bukáček doplní historické hračky z muzejních sbírek.

Havlíčkobrodské kulturní léto
4., 11., 18. a 25. července, 1., 8., 22. a
29. srpna, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův
Brod, od 18.00 a od 20.00
Každou prázdninovou středu zhlédnout
děti pohádku a následovat bude hudební
koncert. Vystoupí například kapely Jazz
Joint, Dirty Way, Jada Band nebo Hard to
Frame.

Zámecká noc
14. července, zámek ve Světlé nad Sázavou
Netradiční prohlídky zámku, při kterých
navštívíme zámecké expozice i místa
veřejnosti běžně nepřístupná.

Noční
prohlídky
hradu
Lipnice
4., 5., 6., 7., 13. a 14. července, 10., 11., 17. a
18. srpna, hrad Lipnice, od 20.00 a od 22.30

Víkendový festival Food Fest
14.–15. července, zámek ve Světlé nad
Sázavou - zámecké nádvoří
Expozice budou přístupné pro návštěvníky zámku.
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Sázavafest
26.–28. července, zámecký park, Světlá
nad Sázavou
18. ročník multikulturního a multižánrového festivalu již počtvrté v zámeckém
parku ve Světlé nad Sázavou. Pro návštěvníky zámku jsou k dispozici čtyři
prohlídkové okruhy i zámecká kavárna
Zvýhodněné vstupné do expozic s platnou
vstupenkou na Sázavafest.
Turnaj sv. Samsona
28.–29. července, hrad Lipnice, od 10.00
do 16.00, resp. od 10.00 do 12.00
Experimentální rekonstrukce středověkého turnaje na hradě Lipnici.
V. ročník dětského festivalu Svět hráček a tvoření
11. srpna, zámek ve Světlé nad Sázavou
Rodinám s dětmi a všem návštěvníkům
bude v sobotu 18. srpna patřit tradiční
dětská akce s bohatým programem Svět
hraček a tvoření. Součástí bude i Dětská
zámecká noc – netradiční prohlídky zámku připravené pro děti. Tento projekt podporuje Kraj Vysočina.
Kinematograf bratří Čadíků v Havlíčkově Brodě
12.–16. srpna, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod, cca od 21.00
8. Pivovarské slavnosti
18. srpna, Pivovar Chotěboř
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Dálkový turistický pochod Cestami
Jaroslava Haška
25. srpna, základní škola v Lánecké ulici,
Světlá nad Sázavou
Prezence, start a cíl u školy. Pěší trasy:
10 km, 20 km, 30 km a 50 km, cyklotrasy:
25 km, 45 km, 65 km a 80 km.
Výstava 100 let republiky 1918-19381948-1968
od 7. září, Muzeum Vysočiny Havlíčkův
Brod
Přelomové události 20. století a osmičková výročí připomene muzeum především
skrze nejvýraznější pomníky.
Celorepublikové zahájení Dnů evropského dědictví v Havlíčkově Brodě
7.–9. září, Havlíčkův Brod
Třídenní bohatý doprovodný program. Zahraje kapela Zatrestband Třešť, houslista
Jaroslav Svěcený, promítat se bude i videomapping ke 100. výročí založení ČSR.
Výstava Jan Antonín Venuto
7. září–21. října, Galerie výtvarného
umění v Havlíčkově Brodě
Má jít o první zpřístupnění Venutova krajinářského a vedutistického díla na území
Česka.
Akce Zámecký den
8. září, zámek ve Světlé nad Sázavou
Slavnosti zámeckého dne jsou letos inspirovány národním tématem, kterým je sté

výročí vzniku Československa a zároveň
se letos ponese v duchu vzpomínek na
uplynulých pěti let, během kterých tato památka procházela postupnou záchranou.
Dny evropského dědictví
8. září, zámek ve Světlé nad Sázavou
Netradiční prohlídky zámku, při kterých
navštívíme zámecké expozice a místa
běžně nepřístupná (neopravené prostory,
sklepení, expozice, Rytířský sál).
3. tavba ve sklářské peci
14.–16. září, Vlkovsko, Havlíčkův Brod
Návštěvníci uvidí skláře při práci a tvorbě
replik historického skla. Program doplní
ukázky pro dobového života pro děti.
Svatováclavská pouť
28.–30. září, náměstí Trčků z Lípy, ulice
Lánecká, Komenského a Nádražní, Světlá
nad Sázavou
Den otevřených dveří
Pivovaru Chotěboř
6. října, Pivovar Chotěboř
Součástí programu bude 4. ročník soutěže o nejlepší guláš k pivu Chotěboř.
Oslava 100. výročí vzniku Československa
20. října, Ždírec nad Doubravou – výsadba Stromu svobody – lípa srdčitá.
28. října, od 13.00
Koncert Dechového souboru mladých

ZUŠ Chotěboř, Elegance 1. republiky –
dobová módní přehlídka – Taneční sdružení Sestry Chalupovy ze Skalice u Hradce Králové, promítání filmu Věry Chytilové
– TGM Osvoboditel a přednáška historika
Michala Kampa a novináře Adama Drdy.
Výstava Zlomové osmičky
26. října – 9. prosince, Galerie výtvarného
umění v Havlíčkově Brodě
Výstava představí aktuální tvorbu několika
současných komiksových autorů reflektující zlomové události československých
dějin – léta 1918, 1938, 1948, 1968 neotřelou komiksovou a ilustrační optikou.
TGM osvoboditel
26. října, kinosál ve Světlé nad Sázavou
Promítání filmu v rámci projektu Filmové
osmičky
Prvorepublikový ples
27. října, sokolovna, Chotěboř, od 20.00
Akce se koná v rámci 100. výročí založení
republiky.
Odhalení desky T.G. Masaryka
28. října, náměstí T. G. M., Chotěboř,
16.00
Akce v rámci 100. výročí založení republiky.
Jak vypadal 28. říjen 1918 v Havlíčkově
Brodě?
28. října, Havlíčkovo náměstí, Havl. Brod
Happening na náměstí
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Jihlavsko

Výstava 100 let republiky – očekávání,
naděje a skutečnost
23. února – 25. listopadu, Muzeum Vysočiny Jihlava
Autoři výstavy se zaměřili na čtyři pro
republiku významné „osmičkové“ roky,
jednotlivé části se věnují situaci v letech
1918, 1938, 1948 a 1968 jak z pohledu
celorepublikových událostí, tak s jejich
odezvou v Jihlavě a okolí.

Výstava Jak lesy myslí
7. června – 14. října, Oblastní galerie
Vysočiny, Komenského, Jihlava
Výstava se bude zabývat zobrazením
lesa v současném umění.

Hudba tisíců Mahler Jihlava 2018
16. května – 8. července, Jihlava
17. ročník hudebního festivalu s doprovodným programem,
		
www.mahler2000.cz

IGLOO 9: Martyna Poznanska (PL) a
Peter Cusack (GB) – Bělověžský prales
7. června – 26. srpna, zvuková galerie
IGLOO, Komenského, Jihlava

Výstava Otakar Lebeda (1877-1901)
24. května – 26. srpna, Oblastní galerie
Vysočiny, Masarykovo náměstí, Jihlava
Tvorba jednoho z nejnadanějších žáků
krajinářské školy Julia Mařáka na pražské Akademii.

Martinská noc
8. června, Třešť
Veřejnosti budou od 17.00 přístupné památky: kostel sv. Martina (fara a kostnice) a bývalá židovská synagoga. Pořádá
Římskokatolická farnost Třešť a Město
Třešť.

Pojďte děti, budeme si hrát
1. června – 16. září, Brána Matky Boží,
Jihlava
Velká interaktivní herna nejen pro malé
návštěvníky. Exponáty z dílny Vlastivědného muzea v Šumperku.
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Lenka Falušiová, Jan Maštera, Jan
Uldrych - Vizuální mytologie
7. června – 26. srpna, Galerie Alternativa, Komenského, Jihlava

Muzejní a galerijní noc 2018
8. června, Oblastní galerie Vysočiny
v Jihlavě
Tradiční akce, kterou pořádá Oblastní
galerie Vysočiny v Jihlavě společně

s Muzeem Vysočiny Jihlava. Galerie
bude otevřena do pozdních večerních
hodin, a kromě volného vstupu na právě
probíhající výstavy nabídne návštěvníkům komentované prohlídky, kreativní
dílny (nejen) pro děti, portrétování studenty SUPŠ Jihlava-Helenín a další doprovodné programy.
Pivní pábení + závody Eurojack
9.–10. června, amfiteátr Heulos, Jihlava
8. ročník festivalu minipivovarů spojený s
největšími evropskými závody dřevorubců EUROJACK.v Jihlavě. Tradičně na
vás čeká skvělé pivo od sládků z malých,
rukodělných pivovárků, večerní dobrá
muzika. Vstup zdarma. Pořadatel: Radniční restaurace a pivovar.
			www.eurojack.cz
Pojďte se mnou za pohádkou…
O Smolíčkovi
10. června, Kulturní dům, Třešť, od 10.00
Divadlo KK Praha. Pořádá Město Třešť.
Pohádková neděle na zámku
a Pohádkový park
10. června, Telč
		
www.zamek-telc.eu
			
www.ddmtelc.cz

Dětský den na zámku Brtnice
13.–14. června, zámek Brtnice
Výstava Mizející cirkusový svět
14. června – 30. září, Muzeum Vysočiny
Jihlava – pobočka Třešť
Výstava představí rozsáhlou sbírku cirkusových plakátů Františka Přinesdomů
a přiblíží atmosféru kdysi slavných a
oblíbených cirkusů, dnes pomalu mizející svět manéží, uměleckých artistů a
klaunů. K vidění bude i věrná cirkusová
maketa Vlastimila Kašny z Jihlavy, někdejšího muzikanta cirkusové kapely.
Divadelní festival Bezchibi
16. června, kino a dvůr Rodného domu J.
Hoffmanna, Brtnice
Farmářské trhy v Telči
16. června, 21. července, 26. srpna, 8.
září, náměstí Zachariáše z Hradce, Telč,
vždy od 9.00 do 15.00
Telčský veletrh sociálních služeb
21. června, náměstí Zachariáše z Hradce, Telč, od 10.00 do 17.00
Prezentace sociálních služeb v Telči pro
seniory i pečující, měření zdravotních
ukazatelů, poradenství, prodej zdravých
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potravin a potravinových doplňků, prodej
zdravotních pomůcek...
Výstava Lucemburské opráski
22. června – 2. září, Muzeum Vysočiny
Jihlava
Jak Lucemburkové žili a vládli v Českých zemích? A co nám po nich zůstalo?
Šestice lucemburských panovníků se
představí atraktivní formou v podobě
svérázných kreseb a gagů. Muzeum zve
na putovní výstavu, která vyjela z brány
hradu Špilberk, aby nám přiblížila dějiny
tohoto významného rodu trochu jinak –
pohledem zábavného komiksu s názvem
Opráski sčeskí historje.
Výstava Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Telčsku
29. června – 9. září, Muzeum Vysočiny
Jihlava – pobočka Telč
Výstava prezentuje výsledky archeologických výzkumů prováděných na území
telčské kotliny v uplynulých 150 letech.
Vystaveny budou především nálezy
nacházející se v depozitáři telčské muzejní pobočky. Uvidíte i nejlepší nálezy
získané v roce 2011 ze zatím největšího
záchranného archeologického výzkumu
– ze dna Staroměstského rybníka.
Hrad Roštejn otevírá novou expozici
30. června, hrad Roštejn u Telče
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Zahájení provozu nových expozic pro
veřejnost, děti s jedničkou z přírodopisu
budou mít vstup do nových expozic zdarma. Na předhradí bude průběžně po celý
den tematický program a výtvarné dílny.
Prázdniny začínají
v zoo
30. června, ZOO Jihlava
Přijďte rovnou ze
školy do zoo přivítat prázdniny. Za
vysvědčení do zoo
zdarma nebo se slevou na vstupném.
Vernisáž fotografií Davida Tesaře
1. července, Panský dvůr Telč
Vernisáž výstavy fotografií o životě našich krajanů v jižním Rumunsku, českých
vesnicích v oblasti Banát. Expozice
Banát, život našich krajanů bude na IC
Panského dvora k vidění od července do
konce srpna.
Ježkovy pohádkové neděle
1. července – 9. září, Parkán U Brány
Matky Boží, Jihlava, od 18.00
Zahraje například Divadlo Mrak, Divadlo
Pohádka, Divadýlko Kuba nebo Divadélko Romaneto.

Fest na rozjezd
4. července, Masarykovo náměstí,
Jihlava
Doprovodný program k VYSOČINA
FESTu. Oficiální začátek festivalu je 5.
července, ale Jihlava začne kulturně žít
už ve středu. Pro návštěvníky bude přichystán hudební doprovodný program –
Čardáš Klaunů nebo Vigo.
Letní kino na náměstí v Jihlavě
každou středu od 4. července do 5. září,
Masarykovo náměstí horní, Jihlava
Cyklus deseti filmových večerů. Můžete
se těšit na různé žánry a tituly tuzemské
i zahraniční produkce. Začátek: vždy po
setmění

Zahraje například Pardubická 6, Vysočinka, Sklenařinka nebo Bobrůvanka.
Řemeslné trhy na zámku
5.–8. července, zámecké nádvoří, Telč
stánky s tradičními řemesly, ukázky řemesel a prodej výrobků
www.zamek-telc.eu
Dřevořezání
5.–6. července, náměstí T. G. Masaryka,
Třešť, od 9.00 do 17.00
17. ročník setkání řezbářů a bohatý kulturní program.

Florbal kemp Vysočina
4.–8. července, Jihlava
Florbalový trénink pod vedením specialistů, trenérů a profesionálních hráčů.
www.florbalovy-kemp.cz
Multižánrový kulturní festival VYSOČINA FEST
5.–7. července, amfiteátr Jihlava
Kabát, Chinasky, Divokej Bill, Mig 21, Lucie Bílá, David Koller, Mandrage, Michal
Hrůza a mnoho dalších.
Promenádní koncerty v Jihlavě
5., 12., 19., 26. července, 2., 9., 16., 23.
a 30. srpna, Masarykovo náměstí, Jihlava, od 16.00

Telčský jarmark
7. července, náměstí Zachariáše z Hradce, Telč
tradiční jarmark s kulturním programem
Letní kino v Třešti
9.–12. července, zimní stadion po setmění, nejdříve od 21.15
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Letní divadlo pod jihlavským nebem
10., 24. července, 7. a 21. srpna, Masarykovo náměstí horní (velká zahrádka
Kavárny Muzeum), Jihlava, od 18.00
Cyklus 4 divadelních představení zaměřených na pouliční divadlo.
Ježkovo hudební léto 2018
12., 19. a 27. července, 2., 9., 16., 23.
srpna a 30. září, Pivovarská restaurace,
Jihlava, od 18.00
Zahraje například skupina Nádech, Čardáš klaunů, Pro Story nebo China Blue.

Prázdniny v Telči
27. července – 12. srpna, náměstí Zachariáše z Hradce, zámek, Telč
Prázdniny v Telči nejsou festival, ale způsob života! Koncerty, dílny, kocouří scény, divadla, výstavy, nocturna, pohádky…
www.prazdninyvtelci.cz
Závody Dračích lodí na Štěpnickém
rybníku
28. července, Telč
		
www.dragonboard.cz

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

Parní léto
28.–29. července., 4.–5. srpna, 11.–12.
srpna
Víkendové výletní jízdy parního vlaku na
trati Kostelec, Třešť, Telč, Dačice, Slavonice s doprovodným programem. Expozice historie železniční dopravy.

Šarvátka na brtnickém zámku Brtnice
14. července, zámek Brtnice

Léto s párou
5. a 11. srpna, nádraží, Třešť
Projížďka parním vlakem s programem na
nádraží. Možnost prohlídky expozice Svět
modelů a muzea Tesla. Pořádá Město
Třešť a Společnost telčské místní dráhy.

Pivní fest 2018
14. července, Panský dvůr Telč, od 14.00
Malé pivovary, dobré jídlo, známé kapely.
Francouzsko-česká hudební akademie
15.–25. července, Telč
mistrovské interpretační kurzy, kurzy komorní hudby, koncerty, veřejné přehrávky
www.akademietelc.cz
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Běh městem šťastných lásek
5. srpna, náměstí Zachariáše z Hradce,
Telč
charitativně – zábavná akce pro všechny
generace na podporu domácího hospice
Sdílení o.p.s. 		
		
www.sdileni-telc.cz

Letní divadelní dílna divadla T.E.J.P.
10.–18. srpna, Panský dvůr Telč
Jedná se o site specific projekt, do kterého je přizvaná široká veřejnost. I vy
můžete být jeho součástí.

fiku, objekty, šperky, fotografii a experimentální tvorbu.
Den pirátů

Dřevorubecké závody Brtnice
11. srpna, Brtnice
Historické slavnosti Zachariáše
z Hradce a Kateřiny z Valdštejna aneb
Jak to bylo za Masaryka
17.–18. srpna, náměstí Zachariáše
z Hradce, Telč
Historické slavnosti se v Telči staly významným a důležitým mezníkem v kalendáři města s každoročním připomenutím
významné osobnosti telčské historie
Zachariáše z Hradce a jeho zásluh o výstavbu a rozkvět Telče. Přijměte pozvání
do dnů plných zábavy i poučení pro malé
i velké, dnů historie a romantiky, dobrého
jídla, prostě zážitků ve starých dobrých
časech. 		
www.telc.eu
Výstava První představení – Studio
BEKANEŠŠ
17. srpna – 30. září, muzejní arkády Muzea Vysočiny Jihlava
Na muzejních arkádách bude v letních
měsících přístupná výstava moravských
výtvarníků. Tento nedávno založený výtvarný spolek se soustředí na moderní
umění, zejména na kresbu, malbu, gra-

18. srpna, Robinson, Jihlava
Vystoupí: Slza, Mirai, Michal Nesvadba, Ferda Mravenec, Bombarďák, Vojta Vrtek, Buchty a loutky, Víťa Marčík
Doprovodný program: pirátská bitva, bludiště v podpalubí, slámová
loď, lanový park a mnoho dalšího...
		 www.robinsonjihlava.cz
Balóny nad Telčí
24.–26. srpna, Telč
létání horkovzdušných balónů
		
www.telc.balon.cz
Živé kino Jihlava 2018
24. srpna – 1. září, zajímavá a netradiční
místa v Jihlavě
Výjimečné filmy z české dokumentární
tvorby minulého roku. Vstupné zdarma.
		
www.ji-hlava.cz
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Hradozámecká noc na hradě Roštejn
25. srpna, hrad Roštejn u Telče, od 19.00
do 22.00
Tematické noční prohlídky nových expozic věnované botanikovi Hieronymu Bockovi a roštejnskému Botanickému sálu.
Na kole dětem Vysočinou
září
Charitativní cyklojízda s Pepou Zimovčákem. Okruh: Telč–Jihlava–Telč.
Vernisáž obrazů Ivany Knapové
2. září, Panský dvůr Telč
Obrazy budu k vidění na IC Panského
dvora v období od září až do konce října.
Prázdniny končí v zoo – Americké putování
2. září, ZOO Jihlava
stylové rozloučení s letními prázdninami
Výstava Zdeněk Šplíchal
4. září–14. října, Oblastní galerie Vysočiny, Masarykovo náměstí, Jihlava
Výstava představuje tvorbu třebíčského
výtvarníka, která zahrnuje oblast malby,
kresby, grafiky, textilu a zabývá se též
konceptuální a minimalistickou experimentální tvorbou.
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EHD – Den evropského dědictví
8. září, Třešť
Den otevřených dveří památek.

100. výročí vzniku ČSR Proletí
100letí – krajské oslavy
15. září, Masarykovo náměstí, Jihlava

Dny evropského kulturního dědictví,
Den otevřených dveří památek
8. září, Telč
zpřístupnění historických objektů, koncerty, výstavy, videoprojekce

Firefighter combat challenge Telč (Hasičský pětiboj)
15. září, v areálu Hasičské stanice v Luční ulici, Telč
soutěž profesionálních hasičů
www.firefighterchallenge.cz

Den památek + Den zemědělců
8. září, Masarykovo náměstí, Jihlava
		
www.jihlava.cz
Jihlavský půlmaraton
9. září, start Masarykovo náměstí, Jihlava
Rodinný běh na 1 200 m - start v 10.30,
půlmaratón – start ve 12.00.
Pořadatel: spolek SLIBY – CHYBY a
statutární město Jihlava.
www.jihlavskypulmaraton.cz
Jan Karpíšek – Včelí obrazy
13. září – 14. října, Galerie Alternativa,
Komenského, Jihlava
29. Kolem noční Jihlavy po historických pamětihodnostech
14. září, start Masarykovo náměstí, Jihlava, mezi 17.00 a 19.00
Trasy 8 a 15 km, Vrchol, Kočárek, Dvoustovka, Pěší

Kolečka v Lipkách
16. září, Lipky, Telč
Sportovně zábavné odpoledne pro celou
rodinu na kolech, kolečkových bruslích,
koloběžkách i s kočárkem. Dovednostní
soutěže, závody, kvíz, společná vyjížďka.
osjavorice.webnode.cz
Zámecký divadelní podzim
22. září, Brtnice
Jednorožné rožnění a Ota Hofman 90
22. září, náměstí T. G. Masaryka, Třešť,
od 10.00
Grilování na hlavní silnici spojené s oslavami 90. narozenin Oty Hofmana.
Svatováclavské slavnosti
22. září, náměstí Zachariáše z Hradce,
Telč
ukončení letní sezóny, tradiční slavnost s
příjezdem sv. Václava, řemeslný trh

Zažít Jihlavu jinak 2018
22. září, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Celodenní pouliční slavnost v ulici Komenského.
13. Svatováclavské rozloučení se
sezonou
22. září, start hlavní nádraží ČD Jihlava,
v 9.30
Trasa 55 km
Den pro starou Brtnici – Příjezd Karla
VI. do Brtnice
28. září, Brtnice
Ochutnávka v podzámčí
29. září, Panský dvůr Telč
Regionální potraviny, burčák, pohoda a
jazz
100. výročí založení ČSR v ZOO
Jihlava
28. října, ZOO JiIhlava
Také ZOO Jihlava se připojí k oslavám
100. výročí založení naší republiky.
www.zoojihlava.cz
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Dechovky 21. století
8. června, sokolovna, Žirovnice, od 20.00
Sokolovna
Mezinárodní festival – Pelhřimov město rekordů
8.–9. června, Masarykovo náměstí, Pelhřimov
28. ročník festivalu. Kromě siláka rozbíjejícího pěstí kamení a akrobata roztáčejícího na svém těle více než 60 obručí
hula-hop uvidíte i největší Eiffelovu věž
vypálenou laserem, tunový funkční
model železnice nebo čtyřmetrového
růžového plyšového medvídka. Přijďte a
třeba se vám poštěstí být součástí některého z rekordů.
Víkend otevřených zahrad
9.–10. června, zahrada hradu Kámen
Celoevropská akce, ke které se hrad a
jeho pozoruhodný park připojí, letos už
pátým rokem.
Tělovýchovná akademie
10. června, sportovní hala, Žirovnice, od
16.00
Den mikroregionu
16. června, zámecká zahrada, Pacov
Akce je prezentací a přehlídkou místních
kulturních spolků a regionů jako celku.
Pořadatelé slibují bohatý program.
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Pelhřimovsko

Pacovský okruh 2018
16. června, Pacov
Město Pacov je již více než 100 let označováno za místo, kde vznikla v roce 1904
myšlenka celosvětově organizovat motocyklový sport. Stále je tato skutečnost
uváděna v hlavních dokumentech vydávaných FIM se sídlem v Ženevě. V roce
1906 byl na Pacovském okruhu dlouhém
61,5 km uspořádán první závod silničních motocyklů o světovou trofej Coupe
Internatioanale. Místní AMK v ÚAMK a
Město Pacov při vzpomínce na tyto události tradičně zve do Pacova všechny,
koho zajímají motocykly.
Více na www.amkpacov.cz
Přednáška Jawa kolem světa
23. června, hrad Kámen
O své cestě čtyřmi světovými kontinenty
na motocyklu Jawa 350/634 bude vyprávět cestovatel a novinář Pavel Suchý.
Jatka fest 2018
29.–30. června, zámecká zahrada,
Pacov
Hudební festival nabídne velmi pestrou
hudební přehlídku. Těšit se můžete třeba
na skupinu Chinaski, Mirai, UDG, Tomáše Kluse a mnoho dalších. Festival bude
moderovat Jakub Kohák. Více na www.
jatkafest.cz

Slavnosti města
Cannondale Juris real MTB maratón
30. června, Stadion Vlasty Buriana, Kamenice nad Lipou
14. ročník oblíbeného MTB maratónu
pro širokou veřejnost v překrásné přírodě Vysočiny. Součástí závodu jsou
Slavnosti města Kamenice nad Lipou s
bohatým doprovodným programem. Těšit
se můžete například na Ivana Mládka s
kapelou Banjo Band, Jaksi taksi nebo na
Kabát revival. Kompletní program najdete na www.mtbkamenicenl.cz.
Letní promenádní koncerty
1., 8., 15., 22., 29. července, 5., 12., 19.
srpna, Masarykovo náměstí, Pelhřimov,
od 10.00
Těšit se můžete například na Humpolecký dixieland, Počáteckou dechovku nebo
na Sklenařinku.
Legionářská anabáza Bartoloměje
Hrbka během I. světové války a při
obraně Československa
2. července–31. října, Špýchar Žirovnice
Výstava je součástí Expozice venkovských tradic a řemesel
Prohlídkové časy červenec, srpen 9.00,
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00. Prohlídkové časy září, říjen 9.00,
10.15, 13.15, 14.30, 15.45.

Hrad Kámen napříč staletími
5.–8. července, hrad Kámen
S Mandelinou do Šatlavy
10. července a 14. srpna, , Městská
šatlava, Pelhřimov, od 10.00 a od 15.00
Nová prohlídka městského vězení s detektivní hrou. Děti se dozví, proč se manžel Mandeliny octil v Městské šatlavě,
jak se mu tam daří, a zda má naději na
propuštění.
Prázdninové pohádky
10. a 24. července, 7. a 21. srpna, před
KD Máj, Pelhřimov, od 16.00
Zahraje například Loutkoherecká skupina
Rolnička Pelhřimov nebo Hralous Pelhřimov
XIII. ročník Hračkobraní
11.–15. července, Zámek a zámecká
zahrada, Kamenice nad Lipou
Další ročník pohodového prázdninového
festivalu pro rodiny s dětmi, který navazuje na tradici výroby hraček v Kamenici
nad Lipou. Svým návštěvníkům nabízí
výstavy hraček historických i současných, přehlídku hračkářské tvorby na
zámeckém nádvoří, tvůrčí dílny v zahradě, dětskou hernu a dílnu, loutková i činoherní pohádková divadelní představení
a mnoho dalšího.
Více na www.hrackobrani.cz.
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Komentované prohlídky hradního parku
14. a 15. července, 11 a 12. srpna, 15. a
16. září a 6. a 7. října, hrad Kámen
Pohádkové noční prohlídky Zámku
Žirovnice
20. a 27. července, 10. a 17. srpna, Zámek Žirovnice, od 19.00 a 20.00
Malý letní rockový festival
21. července, Pelhřimov, od 17.00
Letní kino – Kinematograf bratří Čadíků
2.–11. srpna, Pacov
Kámenské hradohraní
4.–5. srpna, hrad Kámen
Speciální večerní prohlídky a prohlídky
pro děti.
Pacovský poledník
17.–19. srpna, Pacov
Pohodový vícežánrový festival. Více na
www.poledník.cz
Výstava Modli se za Československo
21. srpna, Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Výstava, která bude přesně na 50. výročí
vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa zahájena, připomene toto
výročí.
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Pelhřimovská pouť
25.–26. srpna, Solní ulice a přilehlé okolí,
Pelhřimov
Tradiční česká pouť. Nebudou chybět
stánky, atrakce a samozřejmě dobrá zábava.

Pelhřimovské dožínky – XIII. Agrární
a potravinářský den
1. září, Masarykovo náměstí, Pelhřimov,
od 13.30
Oslava konce sklizně na Pelhřimovsku s
bohatým doprovodným programem.

Celostátní hasičský festival dechový
hudeb Pelhřimov 2018 a Dny záchranářů Pelhřimov 2018
25.–26. srpna, Masarykovo náměstí, Pelhřimov

Týden pro duševní zdraví
3. září, Fokus Vysočina Humpolecká a
Masarykovo náměstí, Pelhřimov
Workshopy, rozhovory, kapely…

Rybí hody
25. srpna, sádky Žirovnice, od 9.00
Loučení s prázdninami
26. srpna, Zámek Žirovnice, od 10.00
Grilování, rodinné odpoledne
Noční pochod okolo Žirovnice
31. srpna, sádky Žirovnice, start 18.0019.00

Drakiáda
6. října, louka za hasičárnou, Žirovnice,
od 15.00

Dny evropského dědictví
8. září, Masarykovo náměstí a vybrané
turistické cíle, Pelhřimov
Bohatý doprovodný program
Motokros národů veteránů
15. září, Pacov
Evropský den bez aut a evropský týden mobility
21. září, Masarykovo náměstí Pelhřimov
Soutěže pro veřejnost s naučnou tématikou se zaměřením na ekologii, dopravu a poskytování první pomoci včetně
možnosti výpočtu ekologické stopy a
zhlédnutí zásahu záchranných složek u
simulované automobilové nehody.
Den seniorů
30. září, Velký sál Zámek Žirovnice, od
16.00
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Muzejní noc v Muzeu Vysočiny Třebíč
8. června, zámek, Muzeum Vysočiny
Třebíč, od 18.00 do 23.00
Bohatý program v podobě méně náročných i složitějších aktivit pro děti, prohlídka prostor, které jsou běžně nepřístupné,
komentované prohlídky a mnoho dalšího.

Slavnosti růžového vína
9. června, areál zámku Třebíč
Pohodové sobotní odpoledne plné lahodného vína a kvalitní gastronomie. Navíc
ochucené kapkou kulturního povyražení.
To vše na místě, o jehož genius loci není
pochyb. Přijďte na zámecké nádvoří zažít
růžovější svět na vlastní kůži i vy.
www.slavnostiruzovehovina.cz
Město v opeře
9. června, nádvoří zámku, Hrotovice
Koncert, na kterém vystoupí Lenka Cafourková Ďuricová a vokální skupina Q VOX.
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Třebíčsko

Historická slavnost Barchan
15.–18. června (pomlčka bez mezer),
Jemnice
Třídenní tradiční jemnické oslavy. Slavnost se uskutečnila již v roce 1713
a dnes je zapsána na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR.
			www.barchan.cz

1. světové války, přes období první republiky, účast v zahraničním odboji, až
po současnost. Dokumentuje leteckou
historii na reálných příbězích odvážných
lidí, kteří v našem kraji vzlétali a dosud
vzlétají k obloze. Výstava bude doplněna
odbornými přednáškami, komentovanými
prohlídkami a programy pro děti.

Zahájení sezóny na koupališti
16. června, koupaliště Jaroměřice nad
Rokytnou, od 14.00

Svatoprokopská pouť
30. června – 1. července, areál zámku
Třebíč
Obnovení tradice slavné třebíčské pouti.
Historické pouťové atrakce, řemeslný
jarmark, předvádění historických řemesel.
Bohaté pouťové občerstvení pro všechny.

Kostýmované prohlídky
22. a 23. června, 24. a 25. srpna, 14. a 15.
září, Muzeum Vysočiny Třebíč, pátky vždy
v 19.30 a 21.00, soboty v 15.30 a v 17.00
Vydáme se do časů středověku, kdy na
místě dnešního zámku stával klášter.
První prázdninový festival
29. června, Sokolský stadion, Třebíč
Cool kapely, super občerstvení, pití a
hlavně hromada zábavy.
Vzduch je naše moře (100 let historie
letectví na Třebíčsku)
29. června – 14. října, Muzeum Vysočiny
Třebíč
Společně s modeláři spolku Třebíč
Nuclear Model Club vzniká výstava leteckých artefaktů, modelů a dokumentů,
která mapuje fenomén létání od konce

Prázdninový den v muzeu
10. července a 28. srpna, Muzeum Vysočiny Třebíč
Rodiče nechají své děti lektorce, která
s nimi stráví nezapomenutelný den plný
zážitků.
Oživené židovské město
13.–15. července, Židovské město, Třebíč
VI. ročník víkendové kulturně-historické
akce s cílem navrátit původní živou tvář
památce UNESCO. Pouliční hudebníci,
tanečníci, živé prohlídky památek, trhovci, kováři, hrnčíři, historická hasičská jednotka.... jídlo, pití, dobrá nálada.

Kinematograf bratří Čadíků
13.–16. července, sportovní areál, Hrotovice.
Bližší informace na www.hrotovice.cz.
Filmy pro Karla IV.
16.–22. července, Karlovo náměstí, Třebíč
Filmové večery pod širým nebem
Letní kino v zámeckém parku
18. a 25. července, 1. a 8. srpna, Zámek
Dukovany
Šamajim
30. července–4. srpna, Zadní synagoga,
židovské město, Třebíč
Festival židovské kultury.
			www.samajim.eu
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Folkové prázdniny
28. července – 4. srpna, Náměšť nad
Oslavou
Folkové prázdniny jsou neobyčejným hudebním festivalem. Trvají osm dní, které
mnozí návštěvníci stráví jako své skutečné hudební, výtvarné, taneční prázdniny,
ve kterých mohou být aktivními i pasivními účastníky. Jsou obklopeni nádherným
prostředím náměšťského renesančního
zámku, zámeckého parku, přilehlým okolím řeky Oslavy ve městě i mimo něj.

Slavnosti Tří kápí
17.–19. srpna, Podzámecká niva, Třebíč
Velkolepá oslava bohaté historie Třebíče

20. ročník Mezinárodní hudebního festivalu Petra Dvorského
4.–8. srpna, Státní zámek Jaroměřice
nad Rokytnou

Hrotovicko tančí
8. září, sportovní areál
města Hrotovice, od
13.00
Přehlídka dětských tanečních skupin,
host programu Milan Peroutka a Perutě.

Hrotovická pouť
10.–12. srpna, Hrotovice
Pouťová zábava se skupinou Bagr na
hřišti pod sokolovnou, u Dolního rybníka
ohňostroj, na nádvoří zámku pouťový
jarmark a pouťové koncerty Václava
Neckáře se skupinou Bacily a dechové
hudby Bojané.
Tradiční jaroměřické posvícení
12. srpna, odpočinková zóna, Jaroměřice
nad Rokytnou, od 10.00
Součástí programu bude od 18.00 koncert Vlasty Horvátha.
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Hrotovický koločas aneb jízda historických vozidel do vrchu
25. srpna, Náměstí 8.
května, Hrotovice
Výstava historických
vozidel, bohatý doprovodný program a jízda
do vrchu pro soutěživé.

Oživený zámek
8.–9. září, zámek, Náměšť nad Oslavou
Ve Dnech evropského kulturního dědictví
ožívá náměšťský zámek čilým společenským ruchem a hudbou. Přijďte, čeká
na vás zajímavá podívaná.
		
www.mks-namest.cz
Bramborobraní
15. září, Karlovo náměstí, Třebíč
Přehlídka folklorních souborů.

Mezinárodní sympozium Otokara Březiny 2018
15. září, státní zámek, Jaroměřice nad
Rokytnou, od 9.00
Slavnostní pořad k 150. výročí narození
Otokara Březiny
Běh městem
23. září, Náměstí 8. května, Hrotovice,
od 9.00
Sportovně-kulturní akce pro celé rodiny.
		
www.behhrotovice.cz

Oslavy ke vzniku samostatného československého státu
28. října, náměstí Míru, Jaroměřice nad
Rokytnou, od 15.00
Program začne v 14.45 na místním hřbitově kladením věnce. Ze hřbitova se půjde průvodem na náměstí Míru. V 15.00
hodin vystoupí žáci MŠ a ZŠ. Součástí
programu bude i ohňová/světelná show.

Zámecká slavnost
29. září, Zámek Dukovany
Společenský večer s hudbou a doprovodným programem
Výstava ke 100. výročí vzniku Československé republiky
15. října – 12. listopadu, vitrína u vstupu
do budovy depozitáře Kosmákova, Třebíč
Třebíčské muzeum se touto drobnou výstavkou symbolicky připojí k mnoha projektům českých a slovenských kulturních
institucí, které si v roce 2018 připomenou
nejen vznik Československa v roce 1918,
ale všechny důležité mezníky a události
v životě Čechů a Slováků ve 20. století,
tedy také 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy (1968) a 25. výročí vzniku
České republiky (1993).
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Žďársko

přednáška Jihlavské astronomické společnosti, pozorování oblohy astronomickým dalekohledy.

Farmářské trhy
v Novém Městě na Moravě
2., 16. a 30. června, 11. a 25. srpna, 8.
a 22. září, 6. a 20. října, Vratislavovo náměstí, Nové Město na Moravě
Evropský festival filozofie
6.–13. června, Zámek Velké Meziříčí a
Jupiter club
Letošním tématem jsou Dějiny a budoucnost.
Muzejní noc
8. června, Horácké muzeum a Horácká
galerie, Nové Město na Moravě
Prvorepublikový letní ples
8. června, Jupiter club Velké Meziříčí
Muzejní noc na Zámku ve Žďáře nad
Sázavou
8. června, areál zámku, Žďár nad Sázavou
Hlavním tématem zámecké Muzejní noci
bude hvězda jako hlavní symbol Santiniho architektury,
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Výstava k výročí narození T. G. Masaryka
11.–20. června, Horácké muzeum, Nové
Město na Moravě
Concentus Moraviae
13. června, Jupiter club Velké Meziříčí
Městské slavnosti Nova Civitas
15.–16. června, Vratislavovo náměstí,
Nové Město na Moravě
Den lnu aneb přírodní materiály a jejich možné způsoby využití
16. června, Centrum Eden, Bystřice nad
Pernštejnem
Jak se zpracovávají a dále využívají len,
technické konopí, kopřiva, vlna, ad.? Na
to získají odpověď návštěvníci Centra
Eden během jediného sobotního dne,
který bude zasvěcen těmto druhům přírodních materiálů.
Dacia Piknik 2018
16. června, Westernové městečko Šiklův
mlýn, Zvole u Bystřice nad Pernštejnem,
od 10.00
Sraz majitelů vozů Dacia. Máte-li jakoukoliv “dáčku“ neváhejte a přijeďte se

bavit na největší sraz v Česku. Bude to
stát za to!
Truck Arena 2018
22.–24. června, Westernové městečko
Šiklův mlýn, Zvole u Bystřice nad Pernštejnem, od 16.00
Druhý ročník největšího srazu kamionů
v Šiklandu. Opět pro Vás bude připraven
parádní program od pátečního večera až
do neděle.
Česko - francouzský den
23. června, areál zámku, Žďár nad Sázavou
Den v mezinárodním duchu s odkazem
na zemi, která je se zámkem díky rodu
Kinských neodmyslitelně spjatá, turnaj
v pétanque, šansony, divadelní hra Pod
střechami Paříže, česko – francouzská
gastronomie atd.
Bítešská pouť
23. a 24. června, Velká Bíteš
Součástí programu tradiční poutě bude
24. června i akce Mladé Bítešsko. Na
prostranství vedle kulturního domu vystoupí místní dětské folklorní soubory.
Velkomeziříčské kulturní léto
24. června – 31. srpna, Náměstí Velké
Meziříčí

Slavnostní zahájení a Motosraz 2018
29.–30. června, Westernové městečko
Šiklův mlýn, Zvole u Bystřice nad Pernštejnem, od 14.00
Slavnostní zahájení letní sezony, setkání motorkářů a milovníků motorek v
Šiklandu na Vysočině. Parádní zábava,
muzika a krásný holky. V roce 2018
Šikland zahajuje už 25 sezonu!
Pohádkoland
5. července, Westernové městečko Šiklův mlýn, Zvole u Bystřice nad
Pernštejnem, od 10.00
Další z největších rodinných festivalů s
sebou přinese spoustu zábavy, oblíbených dětských show, atrakcí, různá divadélka, mnoho oblíbených pohádkových
postaviček, spoustu soutěží a činností
s animátory, a to vše na jednom místě a
v jeden den! Toto léto bude patřit dětem!
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Účinkují: Petr Vojnar, Dagmar Dáda Patrasová, Míša Růžičková, Maxíci a mnoho pohádkových postaviček...
Letohrátky se zvířátky
7. července, Westernové městečko Šiklův mlýn, Zvole u Bystřice nad
Pernštejnem, od 10.00
Pohádkově-zvířátková sobota bude určena především rodinám s dětmi. Do městečka zavítá i pan Dinosaurus se zábavnými hrami pro děti. Děti do 12 let, které
přijdou v kostýmu, mají vstup zdarma a
mohou se zúčastnit soutěže o nejhezčí
masku.
FAJTFEST
12.–14. července, Fajtův kopec Velké
Meziříčí
KoresponDance
13.–15. července, areál zámku, Žďár nad
Sázavou
Mezinárodní festival současného tance a
pohybového divadla.
Letní kinematograf bratří Čadíků
19.–22. července, Masarykovo náměstí,
Velká Bíteš, od 21.30 (po setmění)
Seznam promítaných filmů je zatím
v utajení☺
Festival minipivovarů
21. července, Centrum Eden, Bystřice
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nad Pernštejnem
Prezentace regionálních minipivovarů.
Speciality a kosmetika z piva. K dobrému
pivu i dobré jídlo.
Běhej lesy
21. července, Nové Město na Moravě a
Milovy
Seriál běžeckých závodů
Americký víkend 2018
21.–22. červenec, Westernové městečko Šiklův mlýn, Zvole u Bystřice nad
Pernštejnem, od 10.00
Víkend plný Ameriky, setkání US aut,
skvělé americké hamburgery, taneční
vystoupení a nebude chybět ani unikátní
večerní show, která víkendový program
zakončí.
Legiovlak na novoměstském nádraží
24.–29. července, nádraží, Nové Město
na Moravě
Vázafest
27.–28. července, koupaliště, Nové Město na Moravě
Velká ohňová show 2018		
28. července, Westernové městečko Šiklův mlýn, Zvole u Bystřice nad
Pernštejnem, od 10.00
Ohňová show patří k vrcholům sezony.
I letos se můžeme těšit na skvělou show

s kaskadéry, pyrotechniky, jezdci na
koních i pohádkovými bytostmi, kteří si
zahrají s ohněm.

Mistrovství světa v letním biatlonu
24.–25. srpna, Vysočina Arena, Nové
Město na Moravě

Detektivem na Šlakhamru
4. srpna, Šlakhamr, Hamry nad Sázavou
Technická památka ožije nevídaným
ruchem, program je připraven pro děti
i dospělé.

Slavnosti medu
25. srpna, Vratislavovo náměstí, Nové
Město na Moravě

Rodeo show 2018
4. srpna, Westernové městečko Šiklův
mlýn, Zvole u Bystřice nad Pernštejnem,
od 10.00
Mistrovství České republiky v Rodeu má
již mnohaletou tradici. V Šiklově mlýně
se jelo poprvé v roce 1997 a i letos se
můžete těšit na atraktivní dobytkářské
disciplíny, rychlostní závody a doprovodný program. Rodeo se koná ve spolupráci s Rodeo Coral WI-CZ.
Gastrofest
18.–19. srpna, Westernové městečko
Šiklův mlýn, Zvole u Bystřice nad Pernštejnem, od 10.00
Festival dobrého jídla a skvělých drinků
nás v letošním prvním ročníku provede
cestou kolem světa, na které ochutnáme
speciality z mnoha jeho koutů. Nahlédneme pod pokličku kuchařským mistrům,
ochutnáme „brouky na talíři“ a další kuriózní chutě, na které nezapomenete.

Dožínky
25. srpna, Centrum Eden, Bystřice nad
Pernštejnem
Čekat na vás budou dožínkové
speciality, krojovaná chasa, předání
dožínkového věnce hospodáři, cimbálová
a lidová hudba, atrakce pro děti nebo
Staroevropské špaldové pivo.

Rodinný den s Haribo
25. srpna, Westernové městečko Šiklův
mlýn, Zvole u Bystřice nad Pernštejnem,
od 10.00
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Rodinný program se spoustou oblíbené
muziky, programem pro děti a aktivitami
pro všechny věkové kategorie. Děti čekají sladké odměny od HARIBO. Hlavním
hudebním hostem bude Banjo Band Ivana Mládka.
Slavnosti jeřabin
30. srpna – 23. září, Žďár nad Sázavou
Kulturní festival, výstavy, divadelní a taneční vystoupení, koncerty.
			 www.zdarns.cz
Historické slavnosti
1.–2. září, Zámek Velké Meziříčí
Tématem slavností bude První republika.
To nejlepší nakonec – Zlatý Šiklák 2018
1. září, Westernové městečko Šiklův
mlýn, Zvole u Bystřice nad Pernštejnem,
od 10.00
Poslední prázdninová sobota chce odpočinkový program plný vtipu a zábavy,
aby to loučení s letní sezonou nebylo tak
smutné. Sobotní večer bude patřit tradičnímu vyhlášení toho nejlepšího z celé
letní sezony Zlatý Šiklák 2018.
Hodová výstava obrazů Jana Kotena a
Miroslava Pospíšila
3.–14. září, výstavní síň Klubu kultury,
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
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Tradiční Bítešské hody 2018
5.–12. září, Velká Bíteš
O hodovém víkendu se můžete těšit na
tradiční Setkání na Podhorácku, v hodových sklípcích budou hrát cimbálové
muziky a na hlavním pódiu na Masarykově náměstí zazní a vystoupí například
kapela Renovace Rock, Voxel, Pokáč, O5
Radeček nebo kapela Poetika.
Santiniho barokní slavnosti
8.–10. září, areál zámku, Žďár nad Sázavou
			 www.santini.cz
Den zdraví
11. září, náměstí Velké Meziříčí
Letošní Den zdraví se ponese v duchu
„Života za první republiky ve Velkém Meziříčí“.
Den otevřených dveří památek
15.–16. září, památky v Novém Městě na
Moravě
Svatováclavské slavnosti
22. září, Vratislavovo náměstí, Nové Město na Moravě

Den venkova
29. září, areál zámku, Žďár nad Sázavou
Poznejte život na žďárském zámeckém
panství tak, jak funguje už od 13. století
až dodnes! Představíme vám fungování
celého zámeckého hospodářství, přírodu
a venkov Žďárských vrchů.
Slavnosti brambor
29.–30. září, Centrum Eden, Bystřice nad
Pernštejnem
Po oba víkendové dny se mohou návštěvníci těšit na kuchařskou show, výstavu bramborových odrůd, workshopy,
dětské divadlo, jízdu v traktoru, Africké
prosné pivo a další.
Výstava První republika
9. října – 2. prosince, Muzeum Velké
Meziříčí
Výstava věnovaná dění ve městě v období první republiky.
41. Gastroden
17. října, Hotelová škola Světlá a SŠŘS
Velké Meziříčí
Gastronomická výstava s doprovodným
programem a soutěžemi.

Roh hojnosti
27.–28. října, Centrum Eden, Bystřice
nad Pernštejnem
Víkend gastronomických specialit. Degustační ochutnávky připravené regionálními restauracemi za použití převážně
místních surovin. V letošním roce se
zaměříme na recepty z období první republiky.
		
www.centrumeden.cz
www.facebook.com/centrumeden
Den dýní
29. října, areál zámku, Žďár nad Sázavou
Kreativní dílny, dýňové pochoutky, inspirativní podzimní výzdoba
Muzeum na dosah
17. listopadu, Muzeum nové generace,
Žďár nad Sázavou
Komentovaná prohlídka Muzea nové
generace se zavázanýma očima

100 let republiky
21.–28. října, Žďár nad Sázavou
			 www.zdarns.cz
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Ždírecký Triangl

16. - 17. 6. 2018

13. ročník
Cyklistická 24hodinovka
Zveme Vás na již tradiční akci Ždírecký Triangl
– 24hodinové setkání nadšenců na bicyklech
všech druhů nebo koloběžkách. Není nutno
jezdit celých 24 hodin, je samozřejmě
povoleno kdykoliv si odpočinout, pospat, pojíst
či popít. Důležité je být na startu a na konci
setkání v cíli.

2018

Datum a místo konání:

Start: 16. 6. 2018 v 9.00 hodin, od Sportovní haly ZŠ a MŠ Ždírec nad
Doubravou v Chrudimské ulici
Cíl:17. 6. 2018 v 9.00 hodin na stejném místě
Prezentace: Hlavní vchod ZŠ a MŠ Ždírec n. D. v Chrudimské ulici – pátek 15. 6.:
18.00-20.00 hodin, sobota 16. 6.: 6.30-8.00 hodin

Startovné:

Trasa

Denní okruh – Ždírec nad Doubravou,
Krucemburk, Vojnův Městec, Radostín,
Račín, Vepřová, Nové Ransko, Ždírec nad
Doubravou, délka okruhu 34 km, převýšení 130 m. Trasa bude značena na vozovce. Denní okruh se jede v čase 9:00-21:00.
Noční okruh– okruh v obci, známý ,,Triangl“ (ulice Chrudimská, Žďárská a Brodská). Noční okruh se jede v čase 21.009.00. V čase 5.00-9.00 je možné se vrátit
zpět na denní okruh.

V ceně startovného je jídlo při slavnostním vyhlášení výsledků.
Dospělí– 150 Kč do 21. 5. 2018; 200 Kč do 10. 6. 2018; 250 Kč při prezentaci
v den startu (bez nároku na jídlo při slavnostním vyhlášení výsledků)
Děti do 15 let– startovné včetně jídla 50 Kč

Přihlášky:

Elektronicky na http://kpczdirec.cz/prihlaska-na-zdirecky-triangl-2018/ do
10. 6. 2018 do 20.00 hodin, osobně v IC Ždírec n. D. (od 2. 5. 2018 do 8. 6. 2017),
při prezentaci nebo pořadatelům. Přihlášky teamů: team vyplní přihlášku
s názvem teamu a jmény členů a odevzdá ji při prezentaci.
POZOR!!!! Maximální počet startujících bude omezen na 200 účastníků.
Po dosažení tohoto počtu se již nebude možné přihlásit!!!

Kompletní informace a podrobnosti k celé akci na: http://kpczdirec.cz
Partneři tohoto ročníku:

Generálním partnerem je město
Ždírec nad Doubravou

Dušan Hameder, Včelařství Pradáč, Včelařství Málek, Cukrárna Markéta Culková, Helena Dvořáková
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Elektronické turistické noviny Vysočiny
Vydání jedenácté, červen 2018
Vydal:
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava
e-mail: info@vysocinatourism.cz
Foto: Archiv Vysočina Tourism, Vladimír Kunc, Jaroslav Horák, turistická informační centra
v Kraji Vysočina a provozovatelé turistických atraktivit na Vysočině.

www.region-vysocina.cz, www.vysocinatourism.cz,
www.region-vysocina.cz/temata, www.vysocina100let.cz,
www.baroknivysocina.cz, www.vysocinaconvention.cz,
www.vysocinounakole.cz, www.vysocina-fandi-kulture.cz,
www.dedictvivysociny.cz, www.mgvysociny.cz
Facebook: @regionvysocina, Instagram: @regionvysocina.cz
Tipy na pěší, cyklovýlety a další turistické materiály vydané
Vysočina Tourism najdete online zde.

Cyklovýlety
po Vysočině

Mobilní
aplikace

76
www.region-vysocina.cz

85

