
Navštivte hrad a zámek v Polné
Dochované hradní a zámecké části dokumentují archi-
tektonický vývoj objektu v rámci jednotlivých umělec-
kých slohů. Vidět lze část gotického hradního traktu s 
renesančně upravovaným křídlem, dochovanou část 
gotického opevnění. V areálu sídlí městské muzeum, 
jehož raritou je kupecký krám datován z poloviny 19. 
století z obchodu polenské rodiny. 

Prožijte s námi to nej z Vysočiny:
18. – 19. 5.  Svatojánská pouť na Zelené hoře  
  (www.zelena-hora.cz)
25. 5.   Slavnosti žirovnického jednorožce  
  (www.zirovnice.cz)
7. – 8. 6.  Pelhřimov – město rekordů  
  (www.dobryden.cz)
14. – 15. 6. Nova Civitas v Novém městě na Moravě 
  (www.nmnm.cz)
14. - 16. 6 Brtnické kovadliny    
  (www.brtnickekovadliny.cz)
21. – 23. 6 Jihlavské Havíření    
  (www.havirskypruvod.cz)
31. 7.  Tavba ve sklářské peci Havlíčkův Brod 
  (www.muzeumhb.cz)
29. 7. – 3. 8. Šamajim, Třebíč 
  (www.samajim.cz)
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Polenský zámek a hrad Velké Dářko Příceský zámek

Procestujte Vysočinu na kole
Kopce zahalené do zelených větví stromů, barvami hýřící rozkvetlé louky, údolí prozářené paprsky letního slunce, 
romantická skaliska i půvabné zákoutí bublajících potoků a říček. Tak nějak si představujeme ideální místo, kde 
strávit dovolenou a zapomenout na starosti všedních dní. A právě taková je Vysočina.

Velké Dářko
Okolí rybníka Velké Dářko obklopuje kouzelná kraji-
na a pro turisty velmi přitažlivou a oblíbenou. Přede-
vším písečné a travnaté pláže, křišťálově čistou vodu 
ke koupání pro děti i dospělé, možnost vodních spor-
tů, včetně půjčovny lodiček. Pro cyklisty je připraveno 
mnoha kilometry značených tras. 

Vysočina Tourism, p. o.
Na Stoupách 144/3, Jihlava 586 01
www.vysocinatourism.cz I www.vysocina.eu I 
www.filmvysocina.cz I www.vysocina-konference.cz

Muzeum autíček v Přísece
Za návštěvu rozhodně stojí přísecký zámek na Jihlav-
sku. Od roku 2015 je sídlem muzea autíček, které čítá 
největší sbírku modelů v České republice. K vidění je 
na deset tisíc různých modelů, vyrobeny na území Čes-
koslovenska ve 20. století. Ke shlédnutí jsou zde i mo-
dely autíček, vyrobených i v dalších zemích evropské-
ho kontinentu, ale i USA, Číny a Japonska.


