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Vážení čtenáři,
letošní turistická sezóna na Vysočině
bude asi hodně přát cyklistům. Po prolistování této tematické přílohy musím
ale poctivě přiznat, že kromě nich se
k nám do pohostinného regionu na pomezí Čech a Moravy, do kraje čistých řek
a hlubokých lesů, budou jistě těšit i příznivci historie, památek a muzeí. V tomto
směru zmíním velký podíl podpory Kraje
Vysočina, který je zřizovatelem početné
skupiny kulturních institucí – muzeí, galerií, divadla a dvou hojně navštěvovaných
hradů. Ještě před pár dny právě u nich
vrcholily přípravy na natěšené turisty,
tento stav zdravé nervozity aktuálně vystřídalo očekávání prvních reakcí a pocitů
návštěvníků.

Z vlastní zkušenosti vím, že plánování výletů a dovolených dnes probíhá především
u internetu. Zvykám si tedy na fakt, že mě
a především všechny z vás kolegové z krajské destinační agentury Vysočina Tourism
stále zahrnují informacemi o novinkách,
které mohou cestování po Kraji Vysočina
zjednodušit, pomohou dopředu vypočítat trasy, poradit, kde poobědvat, kde si
zaplavat, kam vylézt, co vyzkoušet, kudy
se kam dostat nebo kudy cesta nevede.
Osobně dávám přednost výletům s překvapením, a proto obvykle cestuji podle doporučení svých známých nebo podle přání své rodiny. Nikdy jsme se nezklamali,
protože kamkoli jsme na Vysočině dojeli,
tam bylo krásně. Zkuste si podle naší na-

bídky letos naplánovat pár dní dovolené
na Vysočině. Pokud Vám budou naše tipy
ku prospěchu, budeme jen rádi. A nezapomeňte, že ve skutečnosti toho náš region
nabízí mnohem více, než co se mohlo vejít
na několik následujících stran. Na viděnou
kdekoli u nás na Vysočině!
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
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NEJ na Vysočině
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Vítejte na Vysočině
Kraj Vysočina se nachází na území historických Čech a Moravy, ale všechny
jeho části mají hodně společného. Malebnou krajinu Vysočiny po staletí dotvářeli
naši předci, kteří zde vybudovali mnoho
staveb, jež se proměnily v historické památky. Na každém kroku zde naleznete
hrdé gotické hrady postavené k ochraně kupeckých stezek, renesanční zámky
poskytující svým obyvatelům luxusní
pohodlí či barokní církevní stavby, které návštěvníky omračují svou výzdobou
a monumentálním pojetím. A samozřejmě můžete spatřit spoustu památek lidového stavitelství.
Přírodní podmínky rozptýlily obyvatele Vysočiny do více než tisíce sídel, která
jsou propojena hustou sítí silnic. Pro Vysočinu jsou charakteristické malé vesnice
nepříliš vzdálené od místního centra, jímž
bývá klidné malé město se třemi až deseti
tisíci obyvateli. Pouze ve čtyřech městech
žije více než dvacet tisíc obyvatel, krajské
město Jihlava dosahuje počtu padesáti tisíc. S rostoucí životní úrovní a mobilitou
obyvatel lze čekat, že toto uspořádání
bude výhodou. Umožňuje využívat pozitiva venkovského bydlení a přitom zaručuje dostupnost městského centra.
Metropolí kraje je Jihlava, nejstarší
horní město českých zemí, které patřilo
ve středověku k nejbohatším městům
českého království, a to především díky

těžbě stříbra. Rozkládá se po obou stranách bývalé zemské hranice mezi Čechami a Moravou.
Kraj Vysočina nabízí nevyčerpatelný
prostor pro volnočasové aktivity. Regionem vedou stovky kilometrů značených
tras, které umožňují nespočet možností pro pěší nebo cyklistické putování.
K dispozici jsou golfová a tenisová hřiště
i squashové haly. Rybníky a přehrady lákají k provozování vodních sportů a rybaření. V zimě se severní část kraje mění
ve velký lyžařský ráj s desítkami kilometrů běžeckých stop pro závodní i rekreační
lyžaře.
Kraj Vysočina je jediným krajem v České republice, který se může pochlubit
hned třemi památkami zapsanými do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO – historické centrum
Telče, Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou
a také bazilika sv. Prokopa a židovská
čtvrť v Třebíči. Nejenom tyto, ale i další
památky, hrady, zámky, muzea a galerie
Vás zvou k návštěvě a k objevování zajímavých zážitků.
Kraj Vysočina každoročně také podporuje celou řadu významných kulturních,
sportovních i společenských akcí. Přijměte následující pozvání alespoň na některé
z nich:

3. května – 2. října
EXPO na Vysočině v Muzeu nové
generace na Zámku ve Žďáře nad
Sázavou, www.zamekzdar.cz

23. – 30. července
Festival Folkové prázdniny
v Náměšti nad Oslavou
www.folkoveprazdniny.cz

2. června
Koncert Kraje Vysočina v rámci festivalů
Concentus Moraviae a Mahler Jihlava,
DKO Jihlava
www.concentus-moraviae.cz

29. července – 14. srpna
Prázdniny v Telči
www.prazdninyvtelci.cz

3. června
Den s Krajem Vysočina na Horáckém
zimním stadionu v Jihlavě
www.kr-vysocina.cz
10. – 11. června
Mezinárodní festival rekordů a kuriozit
v Pelhřimově
www.dobryden.cz
29. června – 3. července
Mistrovství světa horských kol, Vysočina
Arena Nové Město na Moravě
www.mtb2016nmnm.cz
7. – 9. července
Vysočina Fest, amfiteátr v Jihlavě
www.vysocinafest.cz

4. – 6. srpna
Sázavafest ve Světlé nad Sázavou
www.sazavafest.cz
6. – 20. srpna
Mezinárodní hudební festival
Petra Dvorského v Jaroměřicích
nad Rokytnou
www.arskoncert.cz
19. – 21. srpna
Zlatá podkova v Humpolci,
finále jezdeckých závodů
www.zlatapodkova.cz
19. – 21. srpna
Václav Hudeček a jeho hosté – Hudební
festival v Mor. Budějovicích
www.festival-hudecek.cz

Vysočina je místem, kde se dá dobře žít, pracovat, podnikat
a kam se dá přijet na návštěvu za poznáním a odpočinkem.

Za kulturou na Vysočinu
Přímé setkání s kulturou a historií
zprostředkovává devět příspěvkových
organizací zřizovaných Krajem Vysočina
na úseku kultury. Jedná se o čtyři muzea a jejich pobočky, tři galerie, knihovnu a divadlo. Muzejnictví se u nás opírá
o dlouholetou tradici a zároveň reflektuje
současné trendy. Soudobá krajská muzea
a galerie jsou místy, kde má smysl trávit
čas, neboť návštěvníci si odnášejí nejen
cenné poznatky, ale i neobvyklé zážitky.
V průběhu letních měsíců jsou přívětivým
otevřeným útočištěm nejen v deštivých
či tropických dnech. Z širokého spektra
nabídek si vybere každý. Navíc lze využít Společnou vstupenku, která rozšiřuje
a finančně zvýhodňuje možnosti kulturního vyžití. Tuto vstupenku lze zakoupit
ve všech krajských muzeích a galeriích na
Vysočině. A pokud Vás letos cesta k nám
na Vysočinu nezavede, je možné alespoň
virtuálně navštívit hradní expozice romantického hradu Roštejn či Kámen a inspirovat se k osobní návštěvě, neboť není
nad reálný prožitek.

Hrad Kámen
Porozumění historii a cit pro krásu vzbudí zajisté návštěva Muzea Vysočiny Jihlava, které se pyšní novými interaktivními expozicemi. K odlehčení přispívá lehce úsměvná výstava těžko představitelných exponátů Nonsens aneb smysl hledám v nesmyslu,
která je k vidění v jihlavském muzeu až do 2. 10.
Ráz a náladu zdejší krajiny mistrně zachytil na svých obrazech
významný krajinář Antonín Slavíček, jehož výstava s názvem
Mezi životem a uměním, představující průřez tvorby, se uskuteční od 26. 5. do 21. 8. v Oblastní galerii Vysočiny. Scenérie idylického venkovského života včetně jeho tradičních svátků a zvyků
uchvátí malé i velké návštěvníky do 10. 7. na výstavě Josef Lada
nejen dětem v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě,
která představí na 150 děl.
Třebíčský zámek je spjat s předním českým šlechtickým rodem
Valdštejnů, jemuž je od 1. 7. do 16. 10. věnována samostatná
výstava W-W s podtitulem Ze života na valdštejnském zámku,
která navazuje na moderní expozici v Muzeu Vysočiny Třebíč.

Oblastni galerie Vysočiny

A pokud si k přesunu mezi jednotlivými místy zvolíte jako dopravní prostředek vlak, využijte možnosti zpříjemnit si cestování četbou
knihy, kterou si jednoduše a bezplatně vypůjčíte na nádraží a v cílové stanici ji zase vrátíte.
foto: Vladimír Kunc

www.vysocina-fandi-kulture.cz

Na Vysočinu s mobilní aplikací v kapse

Dovolenou na Vysočině Vám zpestří hned dvě mobilní turistické aplikace!
První z nich, Turistický průvodce po Vysočině, Vám ukáže turistické cíle a možnosti trávení volného času na Vysočině. Plní
v podstatě úlohu turistického průvodce, neboť Vám neustále zprostředkovává praktické informace. Ty se týkají nejen turistických
cílů, zajímavostí, tipů na výlet a s tím souvisejících otevíracích dob a kontaktů, ale třeba i předpovědi
počasí a možnosti ubytování. Dozvíte se o nových turistických
aktualitách, můžete nahlédnout do kalendáře akcí, nebo pracovat s mapami. U turistických cílů po celé Vysočině můžete
narazit na kartu s QR kódem a NFC čipem, přes které si můžete
nejen hru stáhnout, ale které Vás po načtení pomocí aplikace
odkážou na informace o Vámi navštíveném místě. Aplikace je
zdarma stažitelná ve virtuálních obchodech Appstore, Google
Play a Windows Store.

Zahrát si můžete také zábavnou geolokační hru, která funguje na
principu stále více populárního geokešingu. Geolokační hra má dva
herní okruhy, rozhledny a vyhlídkové věže na Vysočině a židovské
památky na Vysočině. Vše funguje jednoduše, stačí Vám pouze telefon s GPS, s mobilním připojením a chuť hrát. Pak už si jen zvolíte hru a následně plníte virtuální úkoly. Jednotlivé úkoly se aktivují
až na konkrétním místě, na které Vás aplikace dovede. Úkol se tedy
dozvíte, až když danou rozhlednu nebo židovskou památku skutečně navštívíte. Plnění úkolu kontroluje samotná mobilní aplikace a Vy
získáváte body podle úspěšnosti. U rozhleden
a židovských památek rovněž narazíte na kartičku
s QR kódem a NFC čipem, přes které si můžete hru
stáhnout. Dále je aplikace ke stažení ve virtuálních
obchodech Appstore a Google Play. Obě aplikace
najdete také na turistickém portále Kraje Vysočina
www.region-vysocina.cz

Křížem krážem
Vysočinou na kole

Prosíčka, Žďárské vrchy

Výlety do historie
na hradě Roštejn
Originální prohlídky turistických cílů formou divadelních
představení pořádá každoročně příspěvková organizace Kraje
Vysočina, Vysočina Tourism. Letošní ročník netradičních kostýmovaných prohlídek se uskuteční v termínu 20. – 21. 8. 2016 na
hradě Roštejn a nese název Čekání na jeho Výsost Karla IV. Přijďte se i Vy připojit k oslavám 700. výročí narození Karla IV. Během
celého víkendu bude na hradě Roštejn o zábavu postaráno, pokud v těchto dnech na hrad vyrazíte, určitě nebudete litovat.
V programu vystupují profesionální herci a Vy se octnete uprostřed příběhu, kde se mísí současnost s historií. Prohlídky budou
probíhat v tradičních časech, první začne v 9.00 hodin.

Akce Křížem Krážem Vysočinou na kole je oblíbené osmidenní cyklistické putování Krajem Vysočina. Každý den je na programu zhruba 50 kilometrů z celkových téměř 430 kilometrů naplánované trasy.
Letošní putování začíná 8. 7. 2016 v Jihlavě na Masarykově náměstí
a končí 15. 7. 2016 v pivovaru v Dalešicích. Můžete absolvovat libovolný počet etap či pouze určité úseky. Pro všechny účastníky je navíc připraven doprovodný program. Více informací a plánované trasy najdete
na www.vysocinounakole.cz.
foto: Vladimír Kunc

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Cyklisté u jedné ze soch Michala Olšiaka

Šlápni do pedálu na Vysočině
Vysočina nabízí téměř 2 500 km značených cykloturistických tras. Ve spojení
s pestrou krajinou spolu s kulturně historickým bohatstvím nabízí ideální podmínky pro aktivní rekreaci. Na své si zde přijdou milovníci malebné a mnohotvárné
krajiny, ale i vyznavači unikátních
památek. Mírně zvlněná krajina Čech
nabízí přirozené výhledy i množství
rozhleden, jihovýchodní část kraje
se pak postupně svažuje do úrodné rovinaté Moravy. Vydat se cykloturista může i podél vodních toků
Sázavy, Jihlavy nebo Oslavy. Cyklotrasa Jihlava – Třebíč – Raabs www.
jihlava-trebic-raabs.cz pak nabízí příjemné propojení Vysočiny s Dolním Rakouskem. Tematické cyklotrasy nabízí
prakticky všechny mikroregiony, jmenovat lze např. Zubří stezky na Bystřicku
nebo stezky Regionu renesance na Telčsku. Mlynářská stezka jako nadregionální
cyklotrasa má jako hlavní motiv historii
mlynářství na horních tocích řek Vysočiny
a tento atribut sleduje i dále na Jižní Moravu, kam z Vysočiny směřuje. Zdatnější
cykloturisté směřují především do Žďárských vrchů. Novoměstské singltracky pro
horská kola www.vysocina.bike.cz v okolí
Vysočina Areny navazují na tradici MTB
závodění v Novém Městě na Moravě. Stezky jsou koncipovány tak, aby prožitky ze
závodního pojetí horské cyklistiky přinesly
co nejširší skupině cyklistů. Podle úrovně

V Novém Městě na Moravě se od 29. června do 3. července uskuteční mistrovství světa horských kol v olympijské disciplíně cross
country. Program, který organizátoři připravili, připomíná spíše sportovně-kulturní
festival, který je ještě umocněn zážitky ze
světového bikingu v nevídané atmosféře.
Více informací o programu, vstupenkách,
koncertech nebo ubytování se dozvíte
na oficiálních stránkách mistrovství světa
www.mtb2016nmnm.cz.

trénovanosti a technických schopností si
ze stezek v Novém Městě na Moravě
vybere každý. Najdete zde technicky nenáročné, zábavné a bezpečné
stezky pro děti, přírodní stezky
pro handicapované cyklisty
sjízdné na kolečkovém křes-

nad Sázavou, Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Tato kombinace má mimo příznivých
cen další výhody, kompletní informace na
www.cd.cz v sekci volný čas.

le nebo handbiku, ale současně i skutečně náročné traily pro
zkušené bikery, které svojí obtížností
vycházejí z aktuálních trendů stavby tratí
ve Světovém poháru horských kol.
Při svých výletech na Vysočině můžete
využít jedinečnou možnost spojení cestování vlakem a cykloturistiky. Kraj Vysočina
podporuje rozvoj sítě půjčoven ČD BIKE,
které v letošní turistické sezoně najdete
ve stanicích Nové Město na Moravě, Světlá

Světový pohár horských kol, Vysočina Arena, Nové Město na Moravě
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Třešť

Přijměte poznání do Třeště,
města se zajímavou historií a tradicí betlémářství

Město Třešť leží v srdci Českomoravské
vrchoviny. První písemná zmínka o městě pochází z roku 1349. V průběhu staletí ji vlastnily mnohé šlechtické rody, posledními majiteli
třešťského zámku byli Wenzel-Sternbachové.
Na město byla Třešť povýšena císařským dekretem v roce 1901. Město má ve znaku stříbrného jednorožce v modrém poli.
Třešť se může pyšnit bohatou historií. Ve městě vznikly v 19. století továrny na výrobu sukna,
nábytku a sirek, později se rozvinul průmysl
4.
10.
5.-6.
7.-10.
31.
13.
24.

Kulturní akce:
6. Salavická jízda
6. Noc kostelů
7. Dřevořezání
7. Letní kino
7. Léto s párou
8. Léto s párou
9. Jednorožné rožnění
Cihelna

oděvní a strojírenský. O rozvoj průmyslu se
postarali především místní židovští podnikatelé.
Třešť je nazývána městem betlémů. Třešťské
betlémářství vzniklo na počátku 19. století, kdy
se začaly vyrábět papírové figurky. Později se
začaly vytvářet také dřevěné, první dřevěný
betlém byl zhotoven v 60. letech 19. století.
Pro třešťské betlémy je typické, že jsou umístěny
mezi mechem a pařezy. Betlémy jsou k vidění
po celý rok ve stálé expozici betlémů a muzeu,
umístěné v Schumpeterově domě. Místní řezbáři vyřezávají dodnes, třeba i na tradičním
Dřevořezání.
Stopy ve městě zanechala také židovská komunita, po níž zůstala synagoga. I přes dva
ničivé požáry stojí ve městě dodnes. O životě
třešťské židovské obce vypovídají stálé expozi-

ce Zaváté stopy a Po stopách zmizelých sousedů, výstava Franz Kafka připomíná jeho vztah
k Třešti. Kromě židovské synagogy dokumentuje přítomnost Židů ve městě také židovský
hřbitov volně přístupný po celý rok.
V Třešti je možné navštívit i další památky
a expozice, jmenujme třeba největší sluneční
hodiny, sochy svaté rodiny, expozici Tesla, výstavu Svět modelů a mnohé další.

Turistické informační centrum Třešť
Rooseweltova 462, 589 01 Třešť
tel.: 567 234 567 • e-mail: info@trest.cz

www.trest.cz

Přijeďte v létě do Jihlavy!
Výstava k 15. výročí
festivalu Hudba tisíců
18. 5.–26. 6. 2016
vernisáž 17. 5. v 17.00
Dům Gustava Mahlera
Znojemská 4, Jihlava
út–ne 10–12, 13–18

program: vern
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é radn
radn
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ci,,
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n samosprávy města, Jihlavský havířský průvod
(24.
(2
4. a 25. 6.)
.),, řemeslný jarmark, boh
ohat
atý
at
ý kulturní
program na náměstí a u kostelíka sv. Jana Křtitele,
Pouť ke sv. Jánu (26
6. 6.
6.))

www.mahler.cz
facebook.com/mahler.jihlava
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Legendární stavebnice
Merkur ze sbírky
pana Jiřího Mládka míří
na Bránu Matky Boží do Jihlavy.
Součástí výstavy bude také herna,
ve které si každý může vyzkoušet
své konstruktérské schopnosti.
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Zdeněk Hudeček
Ve jménu krásy
dvojí tvorba malíře a graﬁka
z jihovýchodní Moravy

13. 7.–28. 8. 2016
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4, Jihlava, út–ne 10–12, 13–18

Polná
Polná v plamenech
sobota 25. 6. 2016
Letní scéna Areálu hradu a zámku
www.polnavplamenech.cz
Ojedinělý český letní ohňový festival.

Město Polná leží v srdci Českomoravské
vrchoviny. Původní trhová ves vznikla pravděpodobně mnohem dříve, ale nejstarší písemnou zprávu známe z roku 1242. V tomto
roce král Václav I. potvrzuje věnování kostela
v Polné a dvou vsí (Jankov a Skrýšov) Janem z Polné řádu německých rytířů. Pravděpodobně ve ll. pol. 13. století je ves povýšena
na město. Za vlastnictví Jindřicha z Lipé byl
kolem roku 1325 dostavěn hrad Polná, který má v době panování Jiříka z Poděbrad
zásadní význam pro celé české království.
Polenské panství téměř tři sta let od roku

Areál hradu a zámku

Polenský hrad je jednoznačně nejstarší
dochovanou památkou ve městě. Byl postaven nejspíš na začátku 20. let 13. století.
Původně dřevěný hrádek byl v II. polovině
15. století přebudován na pevný gotický
hrad a v následujících staletích byl ještě
několikrát přebudováván. Po obrovském
požáru v roce 1794 již nikdy nebyl opraven
do původní velikosti, postupně došlo k jeho
devastaci. Dnes, po náročné rekonstrukci
vnějších i vnitřních prostor, v areálu kromě
Městského muzea sídlí Základní umělecká
škola, Kulturní středisko se sálem a Zámecká restaurace s ubytováním.
Městské muzeum
v provozu duben – říjen:
Út – Ne 9:0 – 12:00; 13:00 – 16:00
(v červenci a srpnu do 17:00)
Kontakt:
567 212 336, muzeum@muzeum-polna.cz
Nabízí čtyři prohlídkové okruhy přímo v expozicích a sálech Areálu hradu a zámku
a jeden oddělený, ale neméně významný –
Starou polenskou školou.

Děkanský chrám
Nanebevzetí Panny Marie

1623 vlastnil rod Ditrichštejnů. Ve století devatenáctém se Polná stala pro široké okolí
významným kulturním i obchodním centrem.
Tragickým byl pro město rok 1863, kdy dne 4.
srpna lehlo popelem 189 měšťanských domů
převážně v historickém jádru města a život
lidí i architektura města byly navždy poznamenány. Neslavným se pro Polnou stal rok
1899, kdy se v souvislosti s takzvanou „hilsneriádou“ město často objevovalo na stránkách národního i světového tisku. Dnes je
Polná velmi příjemným městem s bohatým
kulturním a společenským životem a s památkami, které stojí za zhlédnutí. Vedle zámku (přestavěn z hradu koncem 16. stol.) k významným památkám patří děkanský kostel
Nanebevzetí Panny Marie (od roku 2008
národní kulturní památka), špitální kostel sv.
Anny, hřbitovní kostel sv. Kateřiny, hřbitovní
kostel sv. Barbory, děkanství a kaplanka,
synagoga a rabínský dům (dnes Regionální
židovské muzeum), židovský hřbitov, budovy
škol a pivovarů a řada dalších drobnějších
sakrálních památek. Polná získala titul Historické město roku 2006.

Monumentální stavba na největším polenském náměstí je vedle Areálu hradu
a zámku dominantou města. Kostel byl
vystavěn v letech 1700–1707. Jde o jednu
z největších barokních staveb v ČR. Kostel
je 63 m dlouhý, 26 m široký a 22 m vysoký.
Věž sahající do výšky 64 m byla postavena
v roce 1895, když původní věž shořela při
požáru v roce 1863. Je bohatě vyzdoben
štuky a freskami, 9 oltáři, velkými barokními Sieberovými a menšími „literátskými“
varhanami, cínovou křtitelnicí a dalšími pozoruhodnostmi. Chrám Nanebevzetí Panny
Marie byl v roce 2008 prohlášen národní
kulturní památkou. V roce 2012 byla v interiéru zpřístupněna nová prohlídková trasa
s celoročním provozem.
Celoroční provoz:
Út – So 09:00 – 12:00; 13:00 – 16:00
Ne
11:00 – 12:00; 13:00 – 16:00
Kontakt: 739 146 650, 567 212 139
farapolna@centrum.cz

Regionální židovské muzeum
– rabínský dům a synagoga

Synagoga byla postavena po založení židovského města v horní části města v roce
1684. Po četných požárech byla vždy znovu

Mrkvancobraní – den polenské
gastronomie, sobota 20. 8. 2016
Husovo náměstí
Soutěž o nejchutnější mrkvánek, tradiční polenskou pochutinu, s bohatým
programem pro celou rodinu.

Mrkvancová pouť 9. – 11. 9. 2016
Jedna z největších poutí na Vysočině se koná vždy druhou neděli
v září, ve svátek sv. Liguriáše, patrona města.
přestavěna. V nedávné době byla i se sousedním rabínským domem nákladně zrekonstruována. Je tu k vidění rekonstruovaný
původní svatostánek, vitríny s dochovanými
předměty, synagogální lavice a expozice
věnovaná stavební historii synagogy a židovským památkám Vysočiny. V rabínském
domě si mohou návštěvníci projít historický
prostor Kanceláře rabinátu s expozicí o historii židovského osídlení v Polné i samotně
budovy, rekonstruovanou černou kuchyni, rituální lázeň mikve, zimní modlitebnu
a expozice věnované hilsneriádě a antisemitismu. Turisté mají také možnost využít
prodloužené trasy k symbolickému hrobu
Anežky Hrůzové v lese Březina.
V provozu duben – říjen
Út – Ne 9:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Kontakt:
732 839 726, rabinsky.dum@seznam.cz

Informace o pamětihodnostech města,
přírodních zajímavostech, ubytování,
stravování získáte v Informačním centru
v přízemí radnice.
Otevřeno je v celoročně v pracovních dnech.
Po–Pá 8:00–12:00; 12:30–16:30
Kontakt:
Tel.: 567 559 211, infocentrum@mu-polna.cz

Telč

Malebné město uprostřed Českomoravské
vrchoviny, 30 km od rakouských hranic, v polovině cesty mezi Prahou a Vídní, v nadmořské
výšce 522 m n.m., láká své návštěvníky do již
zapomenutých časů. Město nabízí návštěvníkům
živé setkání se všemi stavebními slohy minulého
tisíciletí.
Náměstí spolu se zámkem tvoří jedinečný historicky architektonický komplex, který je od roku 1992 zapsán
na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
V Telči si můžete prohlédnout zámek s renesanční zahradou, parkem a skleníkem, Muzeum Vysočiny, kostel sv. Jakuba, Jména Ježíš
a sv. Ducha, Konvikt sv. Andělů, Jezuitskou kolej
a gymnázium, galerie, Mariánský sloup, kašny,
městské opevnění, Horní a Dolní bránu a měšťanské domy s podloubím, ale i Staré Město
s kostelem Matky Boží a barokními sochami,
a to vše obklopené třemi rybníky Staroměstským, Ulickým, Štěpnickým.

Navštivte také Muzeum techniky, Telčský
dům, Expozici historie železniční dopravy, vyhlídkové věže sv. Jakuba a sv. Ducha, rozhlednu. Můžete se projít po naučných stezkách kolem telčských rybníků a alejí v Lipkách navštívit
oboru s bílými daňky.
I v letošním roce je pro turisty zpřístupněna
část sklepení pod domy na náměstí Zachariáše
z Hradce. Nejen pod většinou domů na náměstí
Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení.
Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly
propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
Zájemci o prohlídku telčského podzemí se
prostřednictvím interaktivní zábavně naučné
expozice mohou přímo v tajemných sklepeních
seznámit se zajímavými fakty z historie města.

Divadla T.E.J.P.) bude trvat sedm dní, od 12.
do 18. srpna a její výsledky veřejnost zhlédne v rámci tradičních Historických slavností
Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna
19. a 20. srpna.
Výsledkem bude originální divadelní představení masek a loutek „Romance o Karlu IV.“,
které zahrajeme na náměstí Zachariáše z Hradce v rámci Historických slavností a průvodová
divadelní podívaná „Morality aneb Těm, co
přijdou kralovati po mně“, kterou návštěvníci zhlédnou v zámeckém parku a na břehu
Štěpnického rybníka v nočních hodinách.
Bližší informace o projektu na www.tejp.cz,
www.panskydvurtelc.cz, www.telc.eu

Karel IV. na Telči
19. - 20. srpna
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna
Letní divadelní dílna
na Panském dvoře v Telči
12. - 20. srpna 2016
Město Telč, Divadlo T.E.J.P. a Panský dvůr Telč
vás zvou na letní divadelní dílnu, kterou společně otevřeme 12. srpna 2016 na Panském
dvoře v Telči.
Dílna pod vedením Jakuba Škrdly (lídra

Informační centrum
Městského úřadu Telč
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
tel.: 567 112 407-8 • e-mail: info@telc.eu

www.telc.eu

Panský dvůr Telč
láká na adrenalin i rodinnou pohodu
Bývalýý šk
školní
l í statek,
t t k dří
dříve hraběcí velkostatek Lichtenstein-Podstatzky, založený krátce
po husitských válkách, se proměnil v moderní, bohatě vybavený areál. Co všechno v něm
najdete? Unikátní lanový park, tzv. drytoolingovou dráhu, která se překonává pomocí
horolezeckých cepínů. Největší ve střední
Evropě! Pokračovat můžete na dvě speciální
výškové překážky a vše zakončit výstupem
na lezeckou stěnu. Občerstvit se můžete
v příjemné kavárničce s Hernou u zvířátek.
Vy si oddychnete a vaše ratolesti jistě ocení
prolézačky, houpačky, kolotoč či skluzavku.
Všechno dřevěné a pod střechou. V atraktivních expozicích se dozvíte o historii Panského
dvora a životě na hraběcím statku, zavedou
vás i do světa rybníkářství a lesnictví. Nebo
nasedněte na kolo a vydejte se na některou
z mnoha cyklostezek v okolí Telče. Odměnou
vám budou krásné pohledy na krajinu Vysočiny.
A pokud s návštěvou stále váháte, snad vás
přesvědčí některá z plánovaných akcí.

Přemýšlíte jAK ZABAVIT SVÉ DěTI během letních prázdnin?
Využijte NABÍDKY PŘÍMěSTSKýCH TÁBORů:
4.–8. 7.
11.–15. 7.
8.–12. 8.

BAREVNÉ PRÁZDNINOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Výtvarné hry
SPORTOVNÍ TÁBOR
KOCOURKOV aneb týden naruby

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
1. 4. – 3. 9.

CEPÍN MASTER
Soutěž pro všechny, co mají rádi adrenalin.

9. 7.

1. NAROZENINY PANSKÉHO DVORA
Den plný zábavy – pro děti i dospělé.

16. 7.

PIVNÍ FEST PDT 2016
Těšit se můžete na kapely – Lajky, Arciskačány, Summer
in Head, Vzhůru a níž, Happy Shakers.

6. 8.

STIHL Timbersports Show
Sportovně zábavná dřevorubecká show.

12. – 20. 8.

Letní Divadelní dílna
Workshop zaměřený zejména na výrobu masek, loutek
a divadelních objektů.

3. 9.

II. ROČNÍK MAMUMT CUP + FINÁLE CEPÍN
MASTER
Amatérské závody v lezení na umělé stěně – pro děti
i dospělé. Finále soutěže CEPÍN MASTER.

12. 9.

VELETRH ŘEMESEL
– „ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“
Kraj Vysočina podporuje odborné vzdělávání.

1. 10.

OCHUTNÁVKA V PODZÁMČÍ
Minipivovary, Regionální potraviny, Krajové speciality,
kuchařská show, živá hudba.

18. 6.,
23. 7., 17. 9. BLEŠÍ TRHY
Od 9.00 do 12.00

Kontakt: Turistické informační centrum – Panský dvůr Telč, Slavatovská 86, Telč,
T: 564 403 780, E: info@panskydvurtelc.cz; www.panskydvurtelc.cz; facebook.com/panskydvurtelc

Brtnice
město dýchající historií
Město plné života, kulturního dění a památek
s bohatou historií, která nám připomíná naše
dávné i nedávné dějiny.

Brtnická stezka – přírodou ke kulturní
promenádě je informační systém o dvanácti
zastaveních, který návštěvníky seznámí s množstvím pamětihodností a přírodních krás v Brtnici
a okolí.
Výchozím bodem stezky je zřícenina hradu
Rokštejn, poblíž soutoku řeky Jihlavy a Brtnice, na trase cyklostezky Jihlava – Třebíč – Raabs.
Hrad je poprvé připomínán roku 1289 a patří díky detailnímu archeologickému průzkumu
k nejlépe probádaným středověkým hradům
u nás. Při pohledu ze západní strany se před
námi otevírá pohled na zbytky dvou paláců, dochovaných místy až do úrovně druhého patra,
a mohutnou hranolovou věž vysokou 17 m.

Od hradu pokračujeme po modré turistické
značce údolím říčky Brtnice, přírodní rezervací
s významnými druhy živočichů a rostlin. Cesta
nás zavede podél Vidourkova mlýna až do Brtnice. Zde se na několika zastaveních seznámíme s významnými památkami, připomínajícími
historii města. Patří mezi ně např. zámek, klášter
se zámeckým kostelem, židovské hřbitovy, kaple P. Marie Pomocné, barokní mosty se sochami světců, votivní sloupy a kašny. Jistě zaujme
i krásné historické náměstí s měšťanskými domy
a renesanční radnicí. V dolní části náměstí
upoutá pozornost – Rodný dům Josefa
Hoffmanna, významného architekta a designéra první poloviny 20. století. V budově, kte-

Muzeum z dávných a nedávných dob Brtnice
a okolí, fotoarchiv Města Brtnice
rá byla přestavěna do podoby, kterou jí vtiskl
Hoffmann, se nyní nachází muzeum a knihovna.
Součástí Brtnické stezky je i muzejní expozice s názvem Z dávných i nedávných
dob Brtnice a okolí, kterou najdete v Domě
Valdštejnů. Sídlí zde Informační centrum Brtnice,
které návštěvníkům města poskytne veškeré potřebné informace.

Informační centrum Brtnice
nám. Svobody 74, 588 32 Brtnice
Zpřístupnění věže hradu Rokštejn: červen – září,
po předchozí domluvě na IC Brtnice

tel.: 567 571 722, 727 978 049
e-mail: infocentrum@brtnice.cz

www.brtnice.cz

Největš
í zábav
na Vyso ní park
čině!
• Zábava pro celou rodinu
za každého počasí,
2
• desítky atrakcí na ploše 2 500 m,
• narozeninové oslavy a rodinné párty,
• programy pro mateřské a základní školy,
• akce pro firmy,
• restaurace s výběrem pro malé i velké,
• klimatizace v celém areálu.
www.robinsonjihlava.cz

www.facebook.com/RobinsonJihlava

ZOO

PĚTI KONTINENTŮ

Hledáte cíl na rodinný výlet? Chcete vidět hodně zajímavých zvířat a seznámit se
s přírodou celého světa? Navštivte Zoologickou zahradu Jihlava.
Budete mít jedinečnou možnost zavítat během jediného dne na pět kontinentů. Více než
240 druhů zvířat se Vám představí v nových
unikátních stylových expozicích.
Na vstupní areál, ve kterém se nachází výstavní místnost, rychlé občerstvení a obchod
se suvenýry, navazuje rozsáhlá expozice, nazvaná Africká savana. Tomuto celku dominuje
pavilon pro žirafy, zebry a antilopy. Vnitřní prostory pak obývají kočky pouštní, fenci a zvířata s noční aktivitou – ježci, komby, kaloni.
Africkou část reprezentuje dále expozice
pro hyeny. Jihlavská zoo chová hyeny žíhané,
které se i přes svou pověst staly velmi oblíbenými nováčky v zoo.
Austrálie je představena jako stará farma,
kterou opustili její majitelé a nastěhovala se
do ní zvířata. Zde se návštěvníci mohou setkat s pestrobarevnými australskými papoušky, skákajícími klokany, kasuáry či australskými krajtami. V jednom z výběhů farmy jsou
velkou atrakcí i ovce, které si děti i dospělí
mohou nakrmit a pohladit.

V blízkosti australské farmy je nově zpřístupněno tzv. Včelí údolí. Zde se návštěvník
dozví mnoho zajímavostí o životě včel včetně
ukázek včelařského náčiní a pomůcek.
Kontinent Amerika je zastoupen expozicí
Hacienda Escondido, ve které žijí drápkaté opičky, lenochodi, chvostani, pralesničky
nebo leguán. Součástí je také amazonská
tůň s piraněmi. Vedle je voliéra pro papoušky
a výběhy pro lamy, pštrosi a nandu.
Dále na trase leží nový Asijský pavilon pro
gibony a prasata babirusy celebeské, které
chová Zoo Jihlava jako jediná v České republice. Asie je dále zastoupena expozicí nazvanou Himálaj, kde žijí pandy červené, levharti
a irbisové, v jejichž chovu a rozmnožování
patří Zoo Jihlava mezi nejlepší v Evropě. Malay Medan je expozice pro medvědy malajské
a Hokkaidó je asijský parčík, kde mohou návštěvníci relaxovat.
Nejnovější a nejzajímavější stavbou v zoo
je tropický pavilon. Uvnitř naleznou návštěvníci hustý prales s vrakem letadla, tropickou
řeku s vodopádem, mnoha druhy hadů a ještěrů, krokodýly, lenochody, nebo třeba štíry
a sklípkany. Volně se zde pohybují také drápkaté opičky a poletují holoubci.

Závěr prohlídky zoo je věnován opět africkému kontinentu. Vesnice Matongo je ukázkou typických afrických kruhovitých chýší,
ve kterých našli svá útočiště plameňáci, lemuři, želvy, mangusty, ale i ježci nebo kaloni.
Na různých místech areálu jsou odpočinková místa a dětská hřiště. Na jednom z nich je
kromě houpaček, lanovek a různých prolézaček také nejvyšší suchozemský tobogán.
V průběhu návštěvy je možnost občerstvení v několika stylových zařízeních, samozřejmostí jsou bezplatné toalety.
Velká část areálu je také bezbariérově přístupná.
Novinkou roku 2017 je expozice pro vlky,
které je možné sledovat z „vyhlídky nad dolem“ nebo z oken přilehlého občerstvení.

www.zoojihlava.cz
Kontaktní údaje:
Zoologická zahrada Jihlava, Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava, telefon: +420 567 573 730

krytá část koupaliště
otevřena celoročně
venkovní část v provozu
červen – srpen denně 10.00–19.00
(v závislosti na počasí)

www.facebook.com/vodniraj

• bazény
• tobogány
• skluzavky
• vodní atrakce
• tenis
• nohejbal
• volejbal
• plážový volejbal
• sauna
• parní lázeň
• masáže
• solárium
• dětské hřiště
• venkovní
posilovna
• aquazorbing
• curling

www.vodni-raj.cz
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Zadní synagoga v Třebíči

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Bazilika sv. Prokopa v Třebíči

Zámek Náměšť nad Oslavou
Foto: Archiv MAFRA

MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ
nabízí v rekonstruovaných prostorách
třebíčského zámku mnoho různých pohledů na dějiny i svět kolem nás, s nimiž
se může návštěvník seznámit ve čtyřech
stálých expozicích: Svět neživé přírody,
Svět portálů a bran, Valdštejnové na Třebíči a Lidé. Místa. Osudy. V Muzeu řemesel
Moravské Budějovice, pobočce třebíčského muzea, se nachází expozice věnovaná
historii města a zámku, a další, zaměřená
na městská i venkovská řemesla.

Akce na zámku v Třebíči

25. června 2016, začátek ve 20:30 h
N na Karlštejně
Noc
Hudební
komedie v podání divadelH
ního
souboru Karla Čapka z Třeště
n
p
přímo
na nádvoří třebíčského zámku.
V
Vstupenky
v předprodeji MKS Třebíč.“

1
13. července a 24. srpna 2016
D
Den v muzeu
C
Celodenní prázdninový program pro
22. července 2016
d
děti. Jaké tajemství ukrývají zámecké do 22
zzdi? Na akci je potřeba se předem 3/5 Strnadi
aneb 3 generace / 5 výtvarníků
p
přihlásit.
První společná výstava kreseb, obrazů,
1
19.–20. srpna 2016
loutek a dalších výtvarných děl z rodiOslavy památek UNESCO v Třebíči
V rámci městských oslav nabízíme ny známého moravskobudějovického
od 18 do 20 hodin vstup do expozice umělce Bojdy Strnada.

do 12. června 2016
Krojované panenky E+M
v obyčejovém roku
Více než 200 panenek v ručně šitých
krojích nejen z Vysočiny, ale i z jiných Svět portálů a bran zdarma.
oblastí České republiky.

www.muzeumtr.cz, tel.: 568 408 890
Otevírací doba:
úterý až neděle 9–12, 13–17 hodin,
v červenci a v srpnu otevřeno
také v pondělí.
V Moravských Budějovicích
otevřeno od května do září denně
mimo pondělí 9–17 hodin.

Akce na zámku
v Moravských Budějovicích

1. července – 16. října 2016
W-W
Ze života na valdštejnském zámku
Valdštejnům patřil třebíčský zámek
od 17. století do roku 1945. Jak vypadal život na třebíčském zámku v první
polovině 20. století představí výstava
v zámecké konírně.
10. června 2016, 18–23 hodin
Třebíčská muzejní noc
Zámecký areál se otevře návštěvníkům v netradiční čas. Program
zaujme všechny věkové skupiny,
nebudou chybět ani významné postavy z rodu Valdštejnů stejně jako
kostýmované prohlídky v zámecké
expozici.

26. a 27
27. srpna 2016
26
2016, 18
18–23
23 hodin
h di
Noční prohlídky expozice
Svět portálů a bran
Klášterní expozice ožije ve večerních
hodinách, připraveny budou také aktivity pro nejmenší.

3. června 2016, 19–21 hodin
Moravskobudějovická muzejní noc
M
Byli jste někdy na zámecké půdě nebo
B
navštívili tajnou chodbu? Objevte len
gendy a utajená místa na moravskog
budějovickém zámku. Muzejní noc
b
proběhne formou netradiční komenp
tované prohlídky.
3 srpna – 30. září 2016
3.
120 let jemnické lokálky
1
Výstava připomene výročí zahájení
V
provozu na železnici z Moravských
p
Budějovic do Jemnice, která se stala
B
vve zdejším regionu legendou.
18. června 2016, 9–11 hodin
XXIV. řemeslnický jarmark
Tradiční řemeslný trh na nádvoří zámku v Moravských Budějovicích, doplněný ukázkami folklóru.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.,
divize Třebíč, opět otevírá pro veřejnost
po úspěšném zkušebním provozu
na podzim roku 2015 věžový vodojem
Kostelíček v Třebíči v nové turistické sezoně
roku 2016.
Otevírací doba objektu:
• v dubnu a říjnu pouze o víkendech, soboty a neděle,
10–12 a 13–16 hod
• od května do září ve všech dnech,
10–12 a 13–17 hod
Provádění po objektu zajišťuje Městské kulturní
středisko Třebíč. Návštěva objektu umožní atraktivní pohled z vyhlídkové plošiny na město a všechny jeho památky. Navíc zde mohou návštěvníci
krátce nahlédnout do historie i současnosti třebíčského vodárenství formou audiovizuální projekce
přímo v komoře, která bývala naplněna vodou.

Bližší informace o otevírací době objektu a možnosti
rezervace prohlídek: www.visittrebic.eu
info@mkstrebic.cz • tel.: 568 610 021

Jemnice
KulTurní přehled

historie
Bohatou historii Jemnice připomíná 98 kulturních památek zapsaných ve státním seznamu. Hlavní dominantou města Jemnice
je kostel sv. Stanislava se štíhlou věží svítící
daleko do kraje. Její elegantní silueta vítá
jako první návštěvníky z celého okolí. Neméně významný je i dvoupatrový čtyřkřídlový zámek s rozsáhlým parkem. Dodnes
je také zachována značná část hradeb
spolu se 3 baštami a 2 barbakány.
K dalším významným památkám v Jemnici
patří gotický kostel sv. Víta s podzemními
prostory, které byly v roce 2007 uznány
za kulturní památku. Hned vedle kostela stojí památná lípa o stáří asi 800 let.
V Podolí je kostel sv. Jakuba ze 14. století
s románskou válcovou věží, pozůstatkem
původní rotundy ze 12. století. V Jemnici
byla i jedna z nejstarších židovských obcí
v českých zemích. Písemně je poprvé připomínána v roce 1336. Židovská čtvrť tvořila jižní část městského jádra.

28. 5. 2016 Den dětí v Jemnici
28. 5. 2016 MTB O putovní pohár Barchanu
- závody horských kol
4. 6. 2016 Večerníčkův pohádkový les Panenská
17.–20. 6. 2016 historická slavnost
Barchan
1. 7.–31. 7.2016 Jemnice patří dětem
12.–13. 8. 2016 VI. jemnická bitva v zámeckém parku
27. 8. 2016 Oslavy 120. let železnice Jemnice - M. Budějovice
17. 9. 2016 Turnaj o pohár města Jemnice středověké kontaktní souboje

TurisTicKé aTraKTiviTy
Zámek Jemnice – vojenské muzeum
Otevřeno: květen–říjen 2016, ÚT–NE 10.00–
15.00
Kostel sv. víta + podzemní prostory
Otevřeno: červenec + srpen 2016, Út–Ne
9.00–12.00, 13.00–16.00
Muzeum Jemnice
květen a září: sobota a neděle, 9.00–12.00,
13.00–17.00
červen, červenec, srpen: denně mimo pondělí,
9.00–12.00, 13.00–17.00
výletní vlak na trati Jemnice
– Moravské Budějovice
Více informací a aktuální jízdní řád najdete

na www.svd-jzm.cz, info@svd-jzm.cz nebo tel.
724 256 182.
pohádková stezka panenská
www.pohadkovastezka.jemnice.cz nebo
www.facebook.com/pohadkovastezka.
Židovský hřbitov
Židovský hřbitov patří k nejstarším židovským
pohřebištím na Moravě a je celoročně volně
přístupný veřejnosti
víceúčelová vodní nádrž Jemnice
Otevírací doba koupaliště: pouze letní měsíce
PO: 13:00–20:00, ÚT–NE: 9:00–20:00

Turistické informační centrum
Jemnice
Husova 2, 675 31 Jemnice
Tel.: +420 721 508 737
E-mail: tic@mesto-jemnice.cz
www.tic.jemnice.cz

Cenové zvýhodnění až 88 700 Kč.

Volkswagen Golf Maraton Edition.
Nabídka, která u Vás zvítězí.

plátka
Měsíční s
Kč
4
3
3
4
a
z
již

Víme, že máloco se dokáže vyrovnat radosti z pohybu, a proto dlouhodobě podporujeme vytrvalostní běhání
v Česku. Zároveň věříme, že Vám přinese radost i jízda v perfektně vybavených vozech up!, Polo, Golf, Golf Variant
nebo Golf Sportsvan z řady Maraton Edition, navíc s prodlouženou zárukou na 5 let nebo 100 000 km.
Díky financování od Volkswagen Financial Services získáte garanční prohlídku zdarma a komplexní pojištění včetně
dalších výhod. Při výkupu starého vozu na protiúčet v programu Das WeltAuto navíc ušetříte až 30 000 Kč.
Na nic nečekejte a rozeběhněte se k nejbližšímu autorizovanému prodejci a vyberte si svého šampiona
z nabídky Volkswagen Maraton Edition. Více na www.maratonedition.cz

Akční nabídka platí do 30. 6. 2016. Cenové zvýhodnění modelu Maraton Edition vzhledem k výbavové linii Comfortline činí 88 700 Kč. Volkswagen Golf Maraton Edition, cena 465 900 Kč, akontace: 186 360 Kč (40 %), poslední
nerovnoměrná splátka: 186 360 Kč, 36x měs. splátka vč. pojištění vozu 4 334 Kč, úroková sazba: 2,99 % p. a., RPSN vč. poj.: 9,24 %. Poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 300 613 Kč, celkové
platby za úvěr vč. pojištění 342 373 Kč. Pojištění obsahuje značkové Volkswagen havarijní pojištění s nadstandardním krytím (5% spoluúčast) a povinné ručení s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60
měsíců), věk pojistníka 46 let. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,4–7,1 l/100 km, 89–165 g/km. Vyobrazení vozu je ilustrativní a vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO VYSOČINA s.r.o.

Žižkova 109a, 586 01 Jihlava, tel.: 567 584 581,
www.autovysocina.cz, e-mail: prodej@autovysocina.cz

Jaroměřice nad Rokytnou

Barokní Špitál ožívá
Špitál s kaplí sv. Kateřiny přestavěl v letech 1671 - 1672 hofmistr Jana Antonína
z Questenberka, Jan Kreutz. Špitál existoval ve městě již před rokem 1382, avšak
barokní přestavbou se zcela změnil. Po rozsáhlé rekonstrukci byl Špitál v roce 2015
otevřen veřejnosti.

Státní zámek Jaroměřice nad Koupaliště Jaroměřice nad
Rokytnou a chrám sv. Markéty Rokytnou

Besedy a přednášky

Pro širokou veřejnost se zde pravidelně
pořádají tématicky zaměřené přednášky
a besedy. Špitál se stal také místem pravidelného setkávání Klubu seniorů, Klubu
přátel historie či dětí a jejich maminek, které
navštěvují nejrůznější dílničky a tvoření.
Výstavy
V prostorách Špitálu má návštěvník možnost zhlédnout také zajímavé výstavy. Svoji
tvorbu zde představují jak profesionálové,
tak začínající umělci a fotografové. Kromě
umění bývají výstavy také zaměřené na historii Jaroměřic nad Rokytnou a okolí.

Květen - Výstava fotografií Josefa Prodělala
Červen - Výstava fotografií Zbyňka Hobzy
Červenec, srpen - Výstava historických fotografií a dokumentů z Jaroměřic nad Rokytnou a okolí
Září, říjen - Výstava „Jaroměřický strom
aneb bez minulosti není budoucnosti“
Listopad, prosinec - Výstava fotografií
Pavla Chlubny

Bylinková zahrádka

K odpočinku a relaxaci může návštěvník
Špitálu využít bylinkovou zahrádku, do které je zakomponován vodní prvek a 43 druhů
bylinek. Svojí skladbou odpovídají bylinkám,
které bylo možno pěstovat v 17. st.
Návštěvníci Jaroměřic nad Rokytnou mají
možnost využít také turistické informační
centrum, které je umístěno přímo v budově
Špitálu.
Zájemci mohou navštívit výstavy ve Špitále
i bylinkovou zahrádku zcela zdarma.
Otevřeno je denně od pondělí do pátku,
v měsících červen - září také o sobotách.

Zámecký barokní areál je dominantou města, kromě budovy zámku zahrnuje kostel sv.
Markéty a zámeckou zahradu, rozkládající
se na obou březích říčky Rokytné. Na trase
A jsou k vidění nejen hraběcí apartmány,
ale také taneční sál, římské lázně či sala
terrena. Trasa B je zařízena ve stylu hostinských společenských pokojů, kde návštěvníci naleznou také jídelnu s kuchyní. Trasa
C zahrnuje prohlídku barokního interiéru
chrámu sv. Markéty.
Návštěvníci jaroměřického zámku mají
možnost zavítat také na výstavu „Hračky
z půdy“. Výstava starožitných hraček je
volně přístupná, bez průvodce a nutnosti
čekání na prohlídku. K vidění jsou starožitné panenky včetně jejich cestovních kufříků a veškerého vybavení na cesty, plyšoví
medvědi, kočárky, pokojíčky, stavebnice
a mnoho dalšího. Pro letní sezónu 2016 je
připravena výstava „Zámek s vůní benzínu“.
Zámek je otevřen v dubnu a říjnu o víkendech, od května do září denně mimo pondělí.
www.zamek-jaromerice.cz

Muzeum Otokara Březiny
Muzeum Otokara Březiny je nejstarší literární muzeum na Moravě. Cílem muzea je
mapovat život a dílo významného českého
básníka Otokara Březiny. V prvním patře
muzea je zachovalý byt básníka s původním nábytkem a vybavením, obrazy, grafikami a menšími plastikami, které daroval
sochař František Bílek Otokaru Březinovi
ještě za jeho života. V přízemí muzea se
nachází studijní knihovna a expozice o historii muzea a Společnosti Otokara Březiny.
Pro návštěvníky jsou zde pořádány také
pravidelné tematicky zaměřené výstavy.
Pro letní sezónu 2016 je připravena výstava
díla Františka Šindeláře.
Muzeum je otevřeno od dubna do října denně mimo pondělí.
www.otokarbrezina.cz

Areál koupaliště se nachází při výjezdu
z Jaroměřic nad Rokytnou směrem na Bohušice.
Koupaliště je otevřeno denně od června
do srpna dle aktuálního počasí.
www.tesma.cz

Dětské dopravní hřiště
Areál dopravního hřiště je volně přístupný
veřejnosti, o víkendech si navíc mohou zájemci zdarma zapůjčit autíčka a motokáry.
Otevřeno je každý všední den od dubna
do listopadu, od května do září také o víkendech.
www.jaromericenr.cz

Tipy na zajímavé kulturní akce:
18. 6. 2016 - Slavnostní galakoncert Gabriely
Beňáčkové a Jakuba Pustiny, 19.30 hodin,
Chrám sv. Markéty;
6.–20. 8. 2016 - Mezinárodní hudební festival
Petra Dvorského, Zámek Jaroměřice n. R.;
14. 8. 2016 - Žalman a spol. - koncert v rámci
Tradičního posvícení v Jaroměřicích nad Rokytnou, 18.00 hodin, Odpočinková zóna.

Kontakty:

TurisTicKé informační cenTrum - radnice
nám. míru 2
67551 Jaroměřice nad rokytnou
Tel.: 568 408 028
TurisTicKé informační cenTrum - ŠpiTál
f. V. míči 726
67551 Jaroměřice nad rokytnou
Tel.: 775 547 522

mks@jaromericenr.cz
www.jaromericenr.cz

oslavy

firemní i soukromé akce

sportovní soustredení

Sportovní areál SPORTLAND & Restaurace CHOPPER‘S PUB
Litohorˇ 205, 675 44
www.chopperspub.cz | tel. 775 234 302

RESTAURACE
V nové restauraci na malebném
zámku z konce 18.století vládne rodinná pohoda a poctivá kuchyně. Zastavte se u nás při své
cestě na Vysočinu a ochutnejte
domácí noky v různých variacích
či jinou zámeckou specialitu.
Cyklisté vítáni!
Dukovany 1 (Okres Třebíč)

www.zamekdukovany.cz

Zámek Náměšť nad Oslavou

- ZDE JE HUDBA DOMA

• Renesanční zámek na místě původního gotického
hradu.
• Místo s bohatou historií spojenou s rodem pánů ze
Žerotína, Werdenbergů, Kuffsteinů a Haugwitzů.
• Bývalé letní sídlo prezidenta Edvarda Beneše.
• Výjimečný doklad renesančního stavitelství na Moravě.
• Místo s významnou hudební historií i současností.
• Místo s klidnou a pozitivní atmosférou.

• Ojedinělé interiéry zámecké kaple, knihovny,
reprezentačních sálů i soukromých apartmánů
s množstvím cenných uměleckých děl, ucelenou
expozicí tapiserií, stolování na zámku či stylu
šlechtického bydlení na přelomu 19. a 20. století.
• Místo, které zve k poznávání, hudbě i odpočinku.
To je zámek v Náměšti nad Oslavou.

Kulturní akce roku 2016 (výběr)
• 3. a 14. 6.
• 8. – 9. 7.
• 23. – 30. 7.
• 12. – 13. 8.
• 27. 8.
• 17. 9.
• 4. 12.

Koncerty hudebního festivalu Concentus Moraviae
Večerní prohlídky s historickým divadlem (Prokletí rodu Waldorffů)
Folkové prázdniny
Večerní prohlídky s historickým divadlem (Nebezpečné známosti)
Hradozámecká noc
26. Zámecký koncert (Pauliina Fred a Aapo Häkkinen)
Zámecký adventní koncert (Ensemble Inegal)

Zámek Náměšť nad Oslavou,

národní kulturní památka ve správě Národního památkového ústavu
Kontakt: Zámek Náměšť nad Oslavou, Zámek 1, 67571 Náměšť nad Oslavou
T.: 568 620 319, 568 620 201 • E-mail: namest@npu.cz • www.zamek-namest.cz
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Festival rekordů a kuriozit v Pelhřimově

Hrad Kámen

Umělý kanál pro vodní slalom na Trnávce

Hrad Kámen - expozice motocyklů

Rozhledna Pípalka na Kremešníku
Foto: Archiv MAFRA

Hotel Rustikal

Specifikace hotelu
Hotel je celkově vhodný pro rauty, hostiny, svatby, pohřby,
teambuildingové akce a další.
Restaurace: nabízí steakové a vepřové speciality z vlastního chovu,
pštrosí speciality z pštrosí farmy
Ubytování: kapacita až 80 lůžek
Vybavení hotelu: kongresové centrum, lobby bar, bazén, 2 sauny, fitness,
velký sál s projekcí, malý sál
Sportovní aktivity: minigolf, beach voleyball, paintball, tenis
Agroturistika: naše farma chová skot, prasata, koně
a nabízí možnost jízdy na koni
Výlety do okolí: lom v Horní Cerekvi (koupání, potápění, potápěčské
kurzy), Pelhřimov – muzeum rekordů a kuriozit, pivovar, Telč – zámek
V letním období: Jihlava – ZOO, aquapark
Zimní i letní turistika: Křemešník
Hotel Rustikal / Havlíčkova 120 / Horní Cerekev / 394 03
Kontakt: +420 605 825 136 / www.rustikal.org / rustikal@ibk-trade.cz

Hrad Kámen

pobočka Muzea Vysočiny Pelhřimov,
příspěvkové organizace

V letošním roce si hrad Kámen připomíná
700. výročí ušlechtilého manství, které je svázáno s urozeným Nimírem z Kamene a především s králem Janem Lucemburským, který hrad
Nimírovi propůjčil v ušlechtilé léno. V souvislosti s tímto výročím Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace připravilo bohatý program prolínající se celou letní sezónou:
■ Víkend otevřených zahrad
11. – 12. června
■ Kámen napříč staletími

4. – 6. července
Hrad Kámen je původně gotický hrad
založený pravděpodobně v polovině ■ Pohár motorových dvoukolek
13. století, jeho název je odvozen od po16. července
zoruhodného skaliska, na kterém byl ■ Kámenské hradohraní
vystavěn. Od roku 1523 hrad téměř
13. – 14. srpna
200 let vlastnila jedna z větví význam- ■ Večerní prohlídky hradu
ného rodu Malovců z Malovic, kteří
5. 7., 30. 7., 13. 8., 27. 8.
nechali hrad přestavět na pozdně renesanční a ranně barokní sídlo. Interiéry
hradu vypovídající o dobovém vkusu
přelomu 19. a 20. století. Kromě toho
mohou návštěvníci shlédnout unikátní
sbírku dětských kočárků a především
obsáhlou expozici jednostopých motorových vozidel, vybudovanou ve spolupráci s Národním technickým muzeem
v Praze, výrobci a soukromými sběrateli.

■ Výstava historických dud
4. červen – 31. červenec
■ Vystoupení skupiny Dei Gratia
5. července, 30. července
Prohlídky po hradním parku - Hrad Kámen se může pyšnit nejen svými expozicemi,
ale také svým parkem. Pro letošní rok se vždy
jeden víkend v měsíci budou konat komentované prohlídky po hradním parku.
Prohlídky pro děti - pro letošní rok připravil hrad Kámen také speciální prohlídky
pro děti, které se budou konat
vždy jeden víkend v měsíci.
Hlavním cílem těchto prohlídek bude děti pobavit, ale
také poučit o historii hradu.

Branka 1, 394 68 Žirovnice • tel.: 565 494 095
e-mail: zamek@zirovnice.cz • www.zirovnice.cz
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Havlíčkův Brod
je přitažlivé, starob
bylé
město, jehož histtorie sahá až k počátku
13. století. Své místo
1
zzaujímá již 760 let na
řece Sázavě v oblasti obdařené přírodními krásami Českomoravské vrchoviny. Původní osada při
stříbrných dolech se stala městem s královskými
právy a do konce druhého tisíciletí významným
okresním městem.
Z bohaté historie zůstalo dochováno kolem
stovky památek i přes to, že r. 1422 bylo město
dobyto husity. Roku 1618 císařskými vojsky a za
30 války několikrát vypleněno Švédy.
Střed Havlíčkova Brodu je od 80. let památkovou zónou. Městské hradby s baštami, historické
centrum s barokním náměstím a renesančními
štíty domů , středověká Štáflova chalupa, kostely,
kašna s Tritonem, pověstmi opředený symbol zrady na radniční věži (kostra hlásného Hnáta) nebo
jeden z nejstarších zvonů v českých zemích Vilém zvou návštěvníky města k prohlídce. V letech
Kulturní akce:
10.6. Noc kostelů
26.6. – 28.8. Nedělní koncerty
na Havlíčkově náměstí
6.7. – 31.8. Havlíčkobrodské kulturní léto
15.8. – 19.8. Kinematograf bratří Čadíků
10.9. Oslavy EHD
14. a 15.10. 26. Podzimní knižní veletrh
17.11. Trh řemesel

2009 – 2011 bylo Havlíčkovo náměstí v rámci
projektu financovaného z evropského fondu rekonstruováno do podoby, ve které moderní prvky
doplňují historický charakter náměstí.
Jedno z předních míst žebříčku atraktivity zaujímá více jak stoletý park Budoucnost s kaskádou
rybníků a naučnou stezkou Vlkovsko v příměstských lesích, i pěší zóna kolem řeky Sázavy.
Kromě významných osobností patřících k historii města, jako byl Jan Václav Stamic, má Brod
i dnes své slavné rodáky, k nimž patří například
výtvarníci Jan Exnar, Josef Saska a Jaroslav Šerých, houslový virtuos Josef Kekula a Bohuslav
Matoušek, herec a spisovatel Pavel Landovský,
trenéři zlatých hokejových týmů Josef Augusta
a Jaroslav Holík a další. Zajímavá je tradice
brodského gymnázia, kde studovala řada osobností jako byli Josef Dobrovský, Bedřich Smetana,
Jan Zrzavý i Karel Havlíček Borovský, jehož jméno nese Brod od roku 1945.
V roce 2000 se na základě vědecké pozůs-

talosti Járy Cimrmana prokázalo, že Havlíčkův
Brod je středem Evropy. Jeden ze „středů Evropy“
v podobě obřího trychtýře je umístěn v parčíku
v ulici Sázavská.
Kromě pravidelných akcí, jako jsou například
předávání novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského udělované Nadací Český literární fond,
Stamicovy hudební slavnosti, Podzimní knižní
veletrh, Bramborářské dny nebo tradiční Trhy
řemesel a další akce, je možné navštívit i místní
expozice Muzea Vysočiny v Havlíčkově domě,
Galerie výtvarného umění a prohlédnout si panorama města z ochozu kostelní věže.

Městské informační centrum
Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: 569 497 353, 357
e-mail: icentrum@muhb.cz

www.muhb.cz

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p.o.

Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Havlíčkův Brod

Historie havlíčkobrodského muzea, jednoho z nejstarších regionálních muzeí vlastivědného typu
v Čechách, se odvíjí od roku 1874. Dnešní Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina. Muzejní činnost se zaměřuje na péči o sbírky, pořádání výstav a přednášek
pro školy a veřejnost, příměstské tábory, badatelskou a publikační činnost, archeologické dohledy
aj. Pracovníci muzea se zabývají archeologií, historií města a regionu, sklářstvím, železářstvím,
osobnostmi jak byli Karel Havlíček Borovský, Jaroslav Hašek, Jan Václav Stamic, Bohuslav Reynek
aj. Z novější historie jsou mapovány osudy židovských spoluobčanů za 2. světové války, vysídlení
Němců, nástup komunismu v 50. letech a dokumentace současnosti. Veřejnosti slouží také muzejní
odborná knihovna. Muzeum, kromě jiných publikací, vydává každoročně ve spolupráci se Státním
okresním archivem v Havlíčkově Brodě vlastivědný sborník Havlíčkobrodsko. Provoz je celoroční,
každý den od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, kromě pondělí. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Výstava „Živá Amazonie – Peru“ – přírodní a kulturní rozmanitosti peruánské
Amazonie – 27. května – 16. září 2016 (více informací na www.muzeumhb.cz)
Výstava vzniklá ve spolupráci Ing. Jiřího Lipenského ze společnosti Students for the Living Amazon,
o.p.s., Praha a Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod. Prostřednictvím výstavy se návštěvníkům přiblíží
přírodní bohatství nížiny řeky Amazonky, flora, fauna i domorodí obyvatelé amazonského tropického deštného pralesa. Autentické fotografie a informace budou doplněny více než 200 exponáty
dovezenými z okolí peruánského města Pucallpa, ležící v regionu Ucaialy uprostřed Peruánské republiky. Návštěvníci uvidí oděvy místních obyvatel, textilní výrobky s tradičními vzory, náhrdelníky,
zbraně, semena rostlin aj. Výstava bude doplněna i rukodělnými dílnami, v nichž si návštěvníci budou moci vytvořit náhrdelník, lapač snů nebo namalovat tašku tradičními vzory. Vernisáž výstavy se
uskuteční v pátek 27. května od 17 hodin. Tématu výstavy bude věnována i tradiční Noc v muzeu,
která se uskuteční v pátek 3. 6. 2016 od 17 hodin v budově muzea. Kromě dílniček pro rodiče s dětmi bude možno ochutnat tradiční peruánská jídla připravená rodilými peruánci.
Záštitu nad výstavou převzala velvyslankyně republiky Peru v České republice J.E. paní Liliana de
Olarte de Torres Muga Ph.D., děkan Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze doc. Ing. Jan Banout, Ph.D. a poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Ing. Jana Fischerová CSc.

Realizace funkční repliky středověké sklářské pece a experimentální tavby
skla 20. – 26. června 2016 (více informací na www.muzeumhb.cz)
Kraj Vysočina historicky byl a je velmi významnou sklářskou oblastí v rámci České republiky, ale
dosud existuje velmi málo odborných a popularizačních projektů, které by tento fakt reflektovaly.
Řada muzeí a galerií i soukromých sběratelů na Vysočině má ve svých sbírkách množství cenných
exponátů ze skla, avšak dosud nebylo téma sklářství zpracováváno na úrovni celého Kraje Vysočina. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod je iniciátorem projektu, který má za cíl zpracovat fenomén
sklářství na Vysočině souhrnně, od nejstarší historie až po současnost a to je možné pouze formou
spolupráce se sklářskými odborníky z výrobních firem, se školami, s historiky, badateli, archeology.
Jednou z odborných aktivit MVHB, který má i popularizační potenciál je výstavba funkční repliky
středověké sklářské pece. Realizace tohoto experimentálního archeologického projektu naváže
na projekt z poč. 90. let 20. stol., který byl realizován pod vedení PhDr. Evy Černé na Moldavě
v Krušných horách. Projekt muzea v Havlíčkově Brodě se pokusí přinést i další možné či nové pohledy na problematiku středověkého sklářství. Projekt podporuje zřizovatel muzea - Kraj Vysočina,
Nadace Preciosa z Jablonce nad Nisou, Město Havlíčkův Brod, Technické služby Havlíčkův Brod,
firma Agrimex HB spol. s.r.o. Havlíčkův Brod, Obec Kejžlice a Českomoravský štěrk, a.s. - Kamenolom Pohled.

Dny otevřených ateliérů 1. – 2. října 2016 (informace na www.vysocina-kultura.cz)
Již 6. ročník prezentace otevřených ateliérů umělců, školních ateliérů a řemeslnických dílen v Kraji
Vysočina se uskuteční v prvním říjnovém víkendu.
Dny otevřených ateliérů na Vysočině 2016 (dále jen „DOA 2016“) dávají uměnímilovným návštěvníkům možnost nahlédnout do tvorby umělců, uměleckých řemeslníků a studentů výtvarných škol
přímo v prostředí, kde jejich díla vznikají. Otevřené jsou ateliéry regionálních výtvarných a uměleckých škol, umělců a řemeslníků na Pelhřimovsku, Havlíčkobrodsku, Jihlavsku, Žďársku a Třebíčsku, tedy v celém v Kraji Vysočina. Akce, která vychází z konceptu otevřených výtvarných ateliérů
v Dolním Rakousku a je zahajována slavnostním pořadem na Krajském úřadě v Jihlavě. Kromě
organizace a propagace DOA 2016 na Vysočině bude zajištěna brožura pro návštěvníky s adresami a časy otevřených ateliérů jednotlivých vysočinských umělců, řemeslníků a uměleckých škol.
Dny otevřených ateliérů jsou dobrým příkladem přeshraniční spolupráce a sdílení dobré praxe lidí
z Kraje Vysočina, Dolního Rakouska, Jihočeského kraje a Jihomoravského kraje, kde otevřené ateliéry také probíhají. V Kraji Vysočina akci zajišťuje Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod.
Záštitu nad Dny otevřených ateliérů převzala radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Kraje Vysočina RNDr. Marie Kružíková.

Krucemburk
Městys Krucemburk a jeho dvě místní
části Staré Ransko a Hluboká se nacházejí
v kraji Vysočina v okrese Havlíčkův Brod. Obec se
vrátila na základě výsledků referenda v roce 1993
ke svému původnímu historickému názvu. Ukončila
tak mezidobí let 1949–1993, kdy se nazývala Křížová

Nejstarší dochovaná písemná zmínka o obci
pochází z roku 1241. Roku 1385 byl Krucemburk
povýšen Epíkem z Hrádku na městečko a Epík mu
udělil také svůj erb, tři stříbrné vlčí zuby v červeném
poli. Tyto symboly používá městys dodnes.
Krucemburk, Staré Ransko a Hluboká se svými
bezmála šestnácti sty obyvateli žije plnohodnotným
životem v překrásné přírodě Českomoravské vrchoviny. Nadmořská výška okolní krajiny se pohybuje
v rozmezí 540 až 674 metrů. V každém ročním období má Krucemburk co nabídnout. Vedle neposkvrněné přírody a skutečně zdravého ovzduší jsou to

krásná příroda měla kladný vliv na to, že se do dějin
obce zapsali umělci slavných jmen a zanechali tu
svá díla: sochaři Jan Štursa a Vincenc Makovský,
architekt Josef Gočár, malíř Jan Zrzavý, malíř Jiří
Binko a další. Památce Mistra Jana Zrzavého se můžete poklonit u jeho hrobu na katolickém hřbitově.
Informace nejen o jeho životě a díle vám nabídne
Pamětní síň Jana Zrzavého při Informačním centru
Krucemburk v budově obecního úřadu.
hluboké lesy, rekreační rybník zvaný Řeka a k němu
přiléhající kemp, rekreační středisko Štíří důl skryté
ve stejnojmenném údolí. Cyklotrasy vás dovedou
do blízkých i vzdálenějších míst a v sedle kola máte
na dosah např. Žďársko, Přibyslavsko, Havlíčkovu
Borovou, skanzen Veselý Kopec, celé Podoubraví
a další zajímavé a krásné lokality.
Se Starým Ranskem je spjata několik staletí dlouhá
historie těžby a železářství na Vysočině. Po skončení
těžby byla některá místa zatopena vodou a vznikla
zde často navštěvovaná Ranská jezírka, která byla
roku 1990 vyhlášena přírodní rezervací. Vedle této
přírodní rezervace se na bezmála 700 hektarech
rozkládá Národní přírodní rezervace Ransko.
Z Hluboké se postupem času stává chalupářská
vesnička, která díky péči majitelů rekreačních domků získává malebný ráz.
Krajina v okolí Krucemburku nadchla při více
než měsíčním letním pobytu v roce 1906 tehdy ještě
univerzitního profesora Tomáše Garrigua Masaryka
a stane se jistě milou i vám. Krucemburk, podle slov
světoznámého malíře Mistra Jana Zrzavého „městečko do kopečka“, vám nabídne 15 státem chráněných kulturních památek. Jistě i ona zmiňovaná

V Krucemburku působí mnoho zájmových organizací, jejichž činnost se většinou počítá už na desítky
let.

Informační centrum
Městyse Krucemburk
Náměstí Jana Zrzavého 13
582 66 Krucemburk
telefon: 569 697 320
e-mail: ic@krucemburk.cz

www.krucemburk.cz

Penzion a hostinec U České koruny
Lipnice nad Sázavou č. p. 55, tel.: 603 528 261; 569 486 126

www.hasektour.cz

Otevírací doby hostince
KVěTEN–zÁřÍ
ponděLí:
úterý:
St, čt, pá, So:
neděLe:

zavřeno
11–21
11–21
11–17

otevírací doba hostince neplatí
pro ubytované hosty

UBYTOVÁNÍ

RESTAURACE

ŠKOLENÍ A SVATBY

Rodinný penzion a restaurace potomků Jaroslava Haška pod hradem Lipnice na malebné Vysočině Vám nabídne
místo pro příjemný pobyt, firemní akci,
oslavu či nezapomenutelnou svatbu…

Nechte se příjemně překvapit telecími
líčky na víně nebo šťavnatými konfitovanými husími stehýnky a domácími
paštičkami. Vaříme pouze z čerstvých
surovin našeho regionu.

Nabízíme prostory ke školení v penzionu U České koruny a penzionu Brixen
v Lipnici nad Sázavou, s výhledem na
hrad a vzdáleností 10 km od dálnice
D1 (EXIT 90 Humpolec).

VýLETY dO OKOLÍ aneb jak strávit volný čas v Lipnici nad Sázavou:
• prohlídkou lipnického hradu • návštěvou památníku Jaroslava Haška • projížďkou na kole po posázavské cyklotrase
č.19 • ideální místo pro cykloturistiku či turistiku • návštěvou národního památníku odposlechu • koupáním v zatopených
kamenných lomech uprostřed lesů • projížďkou na koni • procházkou po Vysočině (Stvořidla, lomy) • vyhlídkové lety nad
Lipnicí (odlety Havlíčkův Brod)

PAMÁTNÍK JAROSLAVA
HAŠKA
V Lipnici prožil
J. Hašek poslední léta svého života a zde
je i na místním
starém hřbitově
pochován.
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e-mail: gis@kr-vysocina.cz)
na základě podkladů:
ArcČR500 v3.1, © ARCDATA PRAHA, s.r.o.

10 km

Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou leží v překrásné
přírodní scenérii Chráněné krajinné
oblasti Žďárské vrchy. Osada Žďár
vznikla při cisterciáckém klášteře roku
1252. Kardinál František z Ditrichštejna povýšil roku 1607 městečko Žďár
na město, udělil mu nová privilegia
a nový znak. Dnešní dynamicky se
rozvíjející město má podobu moderního střediska regionu. S památkou
UNESCO (1994) a jako východisko
do nejkrásnější části Českomoravské
vysočiny je stále více vyhledávaným
turistickým cílem.

DEN ŽDÁRU
V sobotu 11. června 2016 oslavíme výročí
povýšení města akcí pro občany i návštěvníky
- DEN ŽĎÁRU. Den Žďáru připravuje město
ve spolupráci ze žďárskými kulturními a sportovními organizacemi. Bude se konat na náměstí Republiky, Doležalově náměstí, hřišti za Sokolovnou, Farských humnech, v Městském divadle,
v Knihovně M. J. Sychry, atriu za obchodními
domy a bude určena pro širokou veřejnost.
Program před Starou radnicí
10.00 Zahájení oslav
10.15 Spojené pěvecké sbory ze
ZŠ Komenského 2 a ZUŠ F. Drdly
10.45 ZŠ Komenského 6 – hra na velké
africké bubny djembe
11.10 Taneční vystoupení rómských dětí
ze společnosti Jdeme společně
11.40 Pěvecký soubor Žďáráček
12.15 Kufr Brno – divadelní představení
13.00 130. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů Žďár nad
Sázavou 2 - Zámek
14.15 Folklorní soubory Bystřinka, Kamínek,
Rozmarýnek, Studánka a Horácká
muzika
15.30 Taneční skupina Vis Maior (hiphop,
dancehall)
16.00 Taneční sdružení Smyk
– latinsko-americké tance

16.30 Přestávka
17.15 AMATER
18.20 BENGÁL
19.25 NEWTITAN
21.00 YO YO BAND
horní část náměstí Republiky
10.00 – 17.00
Pohádky z večerníčků – prezentace neziskových organizací: Spektrum – Centrum primární
prevence, rodinné centrum Srdíčko, Kopretina,
Ponorka, Klub v 9, Denní centrum, Dům pro
matky a otce s dětmi Ječmínek, Městská policie, Active – SVČ

Informační a turistické centrum
Stará radnice, nám. Republiky 24
tel.: 566 628 539, fax: 566 625 808
e-mail: ticzdarns@seznam.cz
www.zdarns.cz
www.zelena-hora.cz
www.zamekzdar.cz

Neznáte? Přijeďte!

Koruna Vysočiny nabídne zážitek každé generaci.

Koruna Vysočiny se zvedá od proteplených jižních svahů Tišnovska a Bítešska na dohled Brna až do huňaté severské lesy Žďárských vrchů. Mírumilovně zvlněná
tvář krajiny se náhle noří do zaříznutých partií romantických říčních údolí, zatímco vrcholky nejvyšší kopců korunují skalní masívy či pastviny s dalekým rozhledem
do kraje. Přírodní kouty zdobí perly středověké architektury hradů, zámků, klášterů i chrámů. A od dřevěných selských stavení není daleko k proslulým rekreačním
a sportovním areálům, turistickým stezkám i bikerským rájům. Kdo by neznal hrad Pernštejn, Zelenou horu, opatství Porta Coeli, Novoměstsko, Jimramov, Vírskou
přehradu, Velké Meziříčí nebo Bítešské hody. Neznáte? Přijeďte! Koruna Vysočiny nabídne zážitek každé generaci.

Santiniho
mystika
na Žďársku
28.–29. 5. OTEVŘENÉ ZAHRADY, Zámek Žďár
10. 6. od 20:00 MUZEJNÍ NOC,
Regionální muzeum a Muzeum nové generace
11. 6. 2016 od 10:00 DEN ŽĎÁRU
3. 9. KLÁŠTERNÍ NOC, Zámek Žďár
Město Žďár – www.zdarns.cz,
Zámek Žďár – www.zamekzdar.cz

Cyklistická mekka
Vysočina Arena

Země hradů
a historických slavností

28. 5. DEN SINGLETRACKU
– slavnostní otevření singletracků
29. 6.–3. 7. MISTROVSTVÍ SVĚTA HORSKÝCH KOL
– Vysočina Arena
3. 10. KOLO PRO ŽIVOT Nové Město na Moravě

1.–3. 7. SLAVNOSTI PERNŠTEJNSKÉHO
PANSTVÍ, hrad Pernštejn, Nedvědice a Doubravník
23.–24. 7. FESTIVAL HISTORICKÉHO ŠERMU,
HUDBY A TANCE, hrad Zubštejn
31. 7. DALEČÍNSKÝ HISTORICKÝ JARMARK, Dalečín, hrad
3.–4. 9. HISTORICKÉ SLAVNOSTI MĚSTA, Velké Meziříčí

Novoměstsko – www.nmnm.eu
Vysočina Arena – www.vysocina-arena.cz

Pernštejn – www.hrad-pernstejn.eu,
Zubštejn – www.zubstejn.cz

Ráj poznání
a inspirace
v Centru EDEN
18. 6.–19. 6. SLAVNOSTI SLUNOVRATU
na EDENu, Bystřice n. P.
27. 8.–28. 8. DOŽÍNKY na EDENu, Bystřice n. P.
1. 10.–2. 10. SLAVNOSTI BRAMBOR
na EDENu, Bystřice n. P.
29. 10.–30. 10. ROH HOJNOSTI na EDENu,
Bystřice n. P.
Bystřicko – http://info.bystricenp.cz,
Centrum EDEN – www.centrumeden.cz

Folklór v centru
podhoráckých tradic
Tradiční hody ve Velké Bíteši
jsou proslulé svou atmosférou,
podhoráckými tradicemi a folklórem.
7.–11. 9. TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY
10. 9. Folklorní festival
SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU
Bítešsko – www.bitessko.com

Nejkrásnější
rozhledna Česka

Žďárské vrchy
– zelená střecha

Nejkrásnější pohled na svět je pohled
z ptačí perspektivy a právě ten nabízí
nejhezčí rozhledna roku 2015, Rozhledna
Fajtův kopec, která je nově otevřená
ve Velkém Meziříčí.

Hluboké lesy Žďárských vrchů skrývají
cenná přírodní zákoutí a hlavně atraktivní
vrcholové skály s výhledy do kraje,
horské rybníky a kilometry turistických stezek.

Velkomeziříčsko – www.turistikavm.cz

Správa CHKO Žďárské vrchy
www.zdarskevrchy.ochranaprirody.cz

Brána Vysočiny
do široka otevřená
Nejen na Tišnovsku vytváří říční údolí
hluboké brázdy na tváři krajiny.
• Údolí Loučky, Libochůvky a Haldy
a Trenckova rokle na Tišnovsku
• Údolí Bílého potoka se stezkou mlýnů od Bíteše
• Nesměřské a Balinské údolí u V. Meziříčí
• Údolí Svratky s dřevěnými mosty
a Vodohospodářskou NS
Tišnov – www.tisnov.cz

Turistické informační centrum
Velká Bíteš
Masarykovo nám. 5, 595 01, Velká Bíteš
tel.: 566 532 598, e-mail: tic@bitessko.com
www.bitessko.com

Turistické informační centrum
Mikroregionu Pernštejn
592 62 Nedvědice 42
tel.: 511 119 173, e-mail: info@pernstejnsko.cz
www.pernstejnsko.cz

Informační centrum Svratka
náměstí 9. května 51,
prostory Cukrárny Elen
tel: 564 034 240, mesto@svratka.cz
www.svratka.cz

Turistické informační centrum
Velké Meziříčí
Radnická 1, 594 13 Velké Meziříčí
tel.: 566 781 047, e-mail: ic@velkemezirici.cz
www.turistikavm.cz

Turistické informační centrum
Bystřice nad Pernštejnem
Masarykovo nám. 1, 593 01 Bystřice n. P.
tel.: 566 590 388, info@bystricenp.cz
http://info.bystricenp.cz

Informační centrum Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 114,
Nové Město na Moravě
tel: 566 598 750-1, e-mail: ic@nmnm.cz
www.hm.nmnm.cz

Turistické informační centrum Tišnov
Brněnská 475, 666 01 Tišnov
tel.: 549 410 211, e-mail: tic@kulturatisnov.cz
www.mekstisnov.cz/
turisticke-informaci-centrum

Informační centrum a CK SANTINI tour
nám. Republiky 24, Stará radnice, 591 01
Žďár nad Sázavou, telefon: 566 628 539,
e-mail: santini@santinitour.cz
http://www.santinitour.cz/info-centrum

PROGRAM ROAD SHOW
21/5 Třebíč 25/5 Velké Meziříčí 28/5 Nové Město na Moravě
4/6 Polička 8/6 Jihlava 11/6 Pelhřimov 15/6 Přibyslav
18/6 Havlíčkův Brod 22/6 Chotěboř 25/6 Nové Město na Moravě
Od 29. 6. do 3. 7. bude Vysočina Aréna
v Novém Městě na Moravě hostit MS
horských kol. Jedná se o největší sportovní akci tohoto druhu v České republice.
Těšit se můžete nejen na adrenalinové jízdy po skvělých tratích ve Vysočina Aréně,
ale také na bohatý doprovodný program. V rámci mistrovství vystoupí

například Vojtěch Dyk a B-Side band, Dan
Bárta a Alice, nebo kapela N.O.H.A. Mistrovství světa bude předcházet speciální
Roadshow, během které náš propagační tým navštíví řadu měst v regionu.
V rámci Roadshow vás čeká vystoupení
biketrialistů soutěž, o vstupenky na MS
a mnoho dalšího.

29. ČERVNA - 3. ČERVENCE 2016

VYSOČINA ARÉNA

MISTROVSTVÍ SVĚTA HORSKÝCH KOL
UCI PARTNERS

PARTNERS

WITH SUPPORT OF

MAIN PARTNERS

SUPPLIERS

MEDIA PARTNERS

Užijte si atmosféru MS horských kol celou sezónu
na singletracích v okolí Vysočina Arény
Pověst Nového Města na Moravě jako cyklistické mekky potvrzují i Singletracky ve Vysočina Aréně. Jsou to unikátní tratě pro horská kola postavené tak, abyste si užili skvělou jízdu. Jejich náročnost je přizpůsobená všem. Tratě jsou barevně odlišené podle náročnosti. Fialová - jednokilometrová trasa určená pro nejmenší cyklisty bez záludností. Zelená - tříkilometrový trail je určený rodinám s dětmi, kteří si chtějí vyzkoušet jízdu v terénu.

Modrá - devítikilometrová trasa je vhodná pro rodiče s dětmi a technicky méně zdatné. Červená +
oranžová - čtyř a sedmi kilometrová trasa je určena pro zkušené bikery. Doplněna je prudšími zatáčkami, častějším střídáním změny směru, čekají
vás kořenité pasáže, klopené zatáčky. Nejtěžší překážky mají objízdnou variantu. Černá - tříkilometrový okruh je koncipován jako imitace tratí světového poháru.

NA ROADSHOW A MISTROVSTVÍ SVĚTA
VÁS CO NEJSRDEČNĚJI ZVE

MICHAL ŠMARDA
starosta NMNM

Svratka
Svratka
S
k lleží
ží v severní části kraje Vysočina, na rozhraní s hlineckým regionem v Pardubickém kraji.
Starobylá osada dostala název podle klikatící
se říčky, která až do nedávné doby tvořila zemskou hranici mezi Čechami a Moravou.
První zmínka o Svratce je z roku 1350, kdy
byl svratecký kostel připojen k litomyšlskému biskupství. V té době Svratka patřila k rychmburskému panství a v roce 1392 je uváděna již jako
městečko. Tehdy náležela Svratce městská práva
a v 16. století dostalo městečko i znak.

Po vydání Obnoveného zřízení zemského
v roce 1627 Svratka ztratila svá práva, klesla
na úroveň vsi a poddaní byli nuceni tvrdě robotovat. Navíc tento protestantský kraj tvrdě zasáhla
rekatolizace. Až revers císaře Karla VI. v roce
1729 potvrdil opět Svratce trhové právo. Svratka
proslula jako městečko hrnčířů. Snad v každém
druhém stavení byla hrnčířská dílna a hrnce
zvané „svraťáky“ se dobře prodávaly po celé
zemi. Ne nadarmo v té době vzniklo přísloví,
že „ duše rozbitých hrnců putují do Svratky“ a „
až se všichni svratečtí hrnčíři doma sejdou, bude
konec světa“.
Městečko se utěšeně rozrůstalo, a tak 6. července 1867 povýšil císař František Josef I. Svratku na město. Na počest toho byla o rok později
na náměstí odhalena socha sv. Václava, jako
patrona české země.
Jen hrnčířství začal zvonit umíráček. I když se
slibně rozvíjelo kamnářství, jednalo se o zřízení
hrnčířské školy, staré řemeslo ustoupilo novému-klempířství. A toto nové odvětví se velmi dobře
uchytilo a jeho tradice trvá dodnes.
Po roce 1918 nastal velký rozvoj města.
Mnoho domků bylo modernizováno, prosperovalo několik klempířských a obuvnických firem
a nespočet různých živností. Největší stavbou
této doby byla jistě sokolovna. Svratku v té době
objevili také turisté a hlavně malíři. Díky pražskému nakladateli Bedřichu Tučkovi, který sem
zprvu jezdil na prázdniny a pak zde zůstal natrvalo, jezdili do Svratky malíři dnes již zvučných
jmen : František Cína Jelínek, bratři Bubeníčkové, František Kaván, Josef Fiala, Oldřich Blažíček, Jindřich Hlavín nebo F.A.Kracík. Začátkem
2. světové války byla zahájena stavba nového
moderního hotelu, který pak po válce byl dokončen a dostal jméno „Mánes“.
V březnu 1945 byl nad Svratkou vysazen
sovětský partyzánský oddíl Vpřed, pod vedením
majora Nikolaje Melničuka-Orla. Oddíl začal
spolupracovat s českými odbojáři a 5. května
1945 zorganizoval lidové povstání proti okupantům. Když 9. května 1945 Němci ustupovali
přes město, napadly Svratku sovětské bombardo-

vací letouny, vyhořely 4 budovy a další desítky
byly poškozeny.
Po válce došlo ke stavbě nové školy, koupaliště, vodovodu a také vzniklo golfové hřiště, jehož
vzhled navrhoval svratecký výtvarník Alois Chocholáč, proslavený svými samorosty. Výstavba
pokračovala dál rychlým tempem. Nové ulice
rodinných i bytových domů, mateřská škola, tělocvična a přístavba základní školy, nový most
přes řeku Svratku, rybník, benzinová pumpa,
autokempink a mnoho dalších staveb, na jejichž
úkor ovšem chátrala stará zástavba. Náměstí
bylo architektonicky poškozeno stavbou velikého
obchodního domu a prodejny Jednoty.
Po roce 1989 bylo znovu otevřeno mnoho
obchodů i firem a zčásti opraveny staré domky.
Důležitou akcí byla plynofikace v 90. letech.
V roce 2000 byl Svratce znovu vrácen status
města. V posledních letech byla postavena čistírna odpadních vod a nová kanalizace, kompletně
opravena škola, stará budova mateřské školy přebudována na multifunkční dům a v současnosti se
připravuje výstavba 25 rodinných domků.
Kulturní památky města
Nejstarší stavbou města je kostel sv. Jana Křtitele. Pochází ze 13. století, dodnes se dochovala dvě románská okna na jižní straně. V roce
1789 byl barokně přestavěn a zvětšen. Zvonice
pochází z doby renesanční, má zděné přízemí
a v dřevěném patře visí tři zvony: Maria z roku
1480, která přečkala rekvizice v obou světových
válkách, a Jan a Václav z roku 1972. U kostela
pak stojí barokní fara z 18. století. Pomník rodiny Conrathovy na hřbitově pochází z poloviny
19. století. Rodina Conrathova byla majitelem
milovských skláren.
Uprostřed náměstí stojí kamenná kašna z roku
1844 a v čele náměstí socha sv.Václava z roku
1868 od sochaře Ludvíka Wurzela, připomíná
povýšení na město. Zajímavý je i měšťanský dům
čp. 23 z roku 1891, ostatní domy jsou zmodernizovány.
U potoka Řivnáče se zachovala stará část
města, zvaná „Račana“. Jde o soubor roubených
domků z 18. století, v nichž žili místní řemeslníci.
V části Ohrada je pak výstavná budova sokolovny z let 1927-28, oponu v ní malovali krajináři
Vysočiny-Cína Jelínek, Josef Fiala a bratři Bubeníčkové. Zachovaly se zde také dělnické domky
z 20.- 30. let.

Na náměstí 9. května stojí kašna se sochou
“Houbaře“. Tu věnoval v roce 1938 městu místní
rodák, sochař Antonín Odehnal. Náměstí také
zdobí dřevěná sochaře „Malíře“ od místního řezbáře Jiřího Šilera. Nedaleko je restaurace U Šillerů, zde se scházeli mnozí umělci, kteří v tomto
kraji hledali inspiraci. V restauraci je vyvěšen
jejich seznam.
Ve Svratce se narodil pražský primátor Čeněk
Gregor, zakladatel Slavína Petr Matěj Fischer,
sochař Antonín Odehnal, malíř Rudolf Hanych
a také spisovatel Josef Věromír Pleva, autora
Malého Bobše. Soška Malého Bobše od svrateckého řezbáře Pavla Švandy od letošního roku
zdobí příjezd do části města Moravské Svratky.

Svratecko patří mezi významné turistické a rekreační oblasti. Je zde velké množství značených
turistických a cykloturistických tras, nabízí výlety krásnou, málo dotčenou přírodou. V okolí je
mnoho skalních útvarů (Devět skal, Zkamenělý
zámek, Velké a Malé Perničky, Dráteničky, Malínská skála), mnohé jsou horolezeckými terény.
Milovníci golfu uvítají devítijamkové hřiště, třetí
nejstarší v ČR (otevřeno v roce 1949). V roce
1954 zde byla otevřena jediná přírodní rychlobruslařská dráha u nás, závodit zde začínala i současná šampiónka Martina Sáblíková.
V zimě jsou zde udržované lyžařské trasy, nad
Svratkou je také sjezdovka a osvětlený běžecký
areál.
V roce 2005 byla otevřena nová expozice
muzea „Městečko v meziválečné době“, návštěvníci se vrátí do 30. let 20. století, mají možnost
se projít ulicí malého města a nahlédnout do dílen a krámků drobných řemeslníků. V galerii pak
mohou obdivovat díla malířů Vysočiny. V roce
2013 pak bylo muzeum rozšířeno o novou expozici - obchodu Jednota ze 70. let 20. století.

10. SV

JUPITER club s. r. o.
Velké Meziříčí

SVOBODA, DETERMINISMUS A POLITICKÁ ODPOVĚDNOST

O
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3.–12. červen 2016
I

Petr PITHART, Mohamed ABBAS,
Tomáš SEDLÁČEK, Karel SIDON,
Roman JOCH

a další

SVOBODA A NÁSILÍ V HISTORICKÝCH CIVILIZACÍCH
SVOBODA PROJEVU A POLITICKÁ KOREKTNOST
SVOBODA A NÁBOŽENSTVÍ
GLOBÁLNÍ KONFLIKTY

LÍ

VĚDA A SVOBODA
KRIZE EVROPY
IDEA EVROPY

www.festivalfilosofie.cz

Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou
vznikl zhruba ve 13. století. Tehdy Cisterciácký řád, sídlící ve Žďáře nad Sázavou, šířil pokročilejší způsoby hospodaření. I když
se původní stavba nezachovala, Šlakhamr
v pozdější přestavěné verzi předvádí, jak se
v hamrech pracovalo a co se tam vyrábělo.

www.tmbrno.cz

Šlakhamr je jednou ze šesti externích památek Technického muzea v Brně. Hlavní
budova muzea sídlí v Brně v Králově Poli
a zaznamenává a uchovává vývoj vědy,
techniky a průmyslové výroby v rozsahu tří
desítek oborů. Od hodinových součástek
přes auta až k letadlům. Na vybraných akcích
Technického muzea v Brně také odborníci rekonstruují historické postupy výroby.

V Dukovanech prší nejméně

Zajímají vás vysočinská NEJ? Kde
a kdy bylo na území kraje největší
teplo a zima, které místo je nejsušší
a kde naopak nejvíc prší?
Nejsušší oblast

Je to krajina s chladicími věžemi Jaderné elektrárny Dukovany, nad nimiž stále visí „čepice“
páry. Přitom jde o nejsušší oblast
Kraje Vysočina, kde zemědělci
vyhlížejí každou kapku deště.
„Ano, to lze říct o jihovýchodní
části kraje přiléhající k okresu
Znojmo. V oblasti Dukovanska
dosahuje průměrný roční úhrn
srážek z dlouhodobého pohledu
hodnoty 490 až 500 milimetrů
(pro zajímavost: nejsušší oblast
v Česku je na tom ročně ještě o 90 milimetrů hůř – pozn.
red.). Obdobné a nižší hodnoty
jsou pak dále směrem na východ a jih Znojemska. Přitom
průměrný roční úhrn srážek pro
celou republiku je kolem 680 až

700 milimetrů,“ říká Doleželová. Směrem na západ, „dovnitř“
Třebíčska, prší víc. V oblasti
Sedlece, Moravských Budějovic
a Třebíče dosahují úhrny kolem
530 až 550 milimetrů.

všeříkající přezdívku Chumelákov. „Když předpověď počasí
hlásí od středních poloh sněžení, u nás opravdu chumelí,“ říká
starostka Sněžného Anna Havlíková. Jinak prý titul jednoho
z nejdeštivějších míst na Vysočině nijak nepociťuje. A je fakt,
že oproti Jizerským horám, kde
ročně spadne až 1 400 milimetrů
srážek, je Sněžné vlastně docela
suchým místem.

Nejvíc srážek

Největší vedro

Podle dlouhodobých měření
meteorologů nejvíc prší a sněží
ve vrcholových partiích Žďárských vrchů, konkrétně v oblasti mezi Novým Městem na
Moravě, Kadovem, Sněžným
a Křižánkami. „Srážky tu v dlouhodobém průměru dosahují
hodnot 760 až 780 milimetrů za
rok,“ uvedla meteoroložka Doleželová. Od středověku až do
roku 1948 neslo Sněžné název
Německé. Lidé z okolí mu dali

Osmatřicet stupňů Celsia, to je
zatím historicky nejvyšší teplota
vzduchu, kterou meteorologové
naměřili na Vysočině. „Zaznamenali jsme ji 27. července 1983
v Moravských Budějovicích,“
uvedla Marie Doleželová z Českého
hydrometeorologického
ústavu. Hodně horký byl třeba
i 13. srpen 2003. Tehdy bylo na
Vysočině nejtepleji v Dukovanech, kde se rtuť teploměru vyšplhala až na 37,4 stupně Celsia.

Havlíčkův Brod byl pro změnu
rekordmanem 20. srpna 2012 –
s teplotou jen o desetinu nižší.
„Ve všech případech se jednalo
o takzvané tropické dny,“ dodala
Doleželová. Nejteplejší oblastí
Vysočiny je podle ní dlouhodobě
okolí Dukovan, Moravskobudějovicko a Náměšťsko.

Největší zima

V mizerných zimách posledních let se často vzpomíná na ty
ladovské. Jaké jsou historické rekordy na Vysočině? „Absolutně
nejnižší teplota byla naměřena
10. února 1956 v Havlíčkově
Brodě (-36,9 °C), druhá nejnižší tentýž den v Počátkách
(-33,2 °C). „A pokud jde o sníh,
tak toho bylo absolutně nejvíce 6. a 7. března v Nedvězí (na
pomezí žďárského a svitavského
okresu) v roce 1970, a to 160 cm,“
nahlédla do tabulek Jitka Kučerová z brněnské pobočky Českého
hydrometeorologického ústavu.
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Nově zrekonstruovaný

Penzion Čáslava

se nachází uprostřed krásné přírody
Českomoravské vrchoviny 300 m jižně od obce Rokytno,
5 km od Nového Města na Moravě.
Pobyt
P
b t zde
d je vhodný
h d ý jak
k pro rodiny
di s dětmi,
dět i tak
t k pro vášnivé
áš i é turisty
t i t a sportovce. V letních měsících můžete krásy Vysočiny poznávat na kole i pěšky.
V okolí se nachází mnoho cyklostezek vhodných jak pro rodiny s dětmi tak
i pro vrcholové sportovce. Pokud se budete chtít v parném létě vykoupat,
doporučujeme nedaleké rybníky s čistou vodou Medlov a Sykovec.

U b y t o vá n í

V nabídce jsou 4 pokoje s vlastním sociálním zařízením a 1 apartmán
s kuchyňkou. Pokoje jsou barevně rozlišeny. Můžete si vybrat červený,
oranžový a zelený pokoj v 1. patře, které jsou pro 4 osoby, nebo modrý apartmán pro 4 osoby s možností přistýlky. V přízemí v historických
klenbách je umístěn modrý pokoj pro 3 osoby.
Dominantou v přízemí je velká klenutá společenská místnost s kachlovými kamny. Vedle společenské místnosti je prostorná kuchyň s veškerým základním vybavením, každý pokoj má k dispozici vlastní lednici.

Kontakt: rezervace@penzion-caslava.cz • tel.: +420 603 169 180
http://penzion-caslava.cz/

Foto: Petr Lemberk

Kam se vypravit za nejhezčími
výhledy na Vysočině?
Máme provástipy
na místa, která
byste neměli při
svých toulkách za
krásami přírody
vynechat.
Devět skal

Dechberoucí pohled do okolí
a za dobré viditelnosti až na Králický Sněžník a Krkonoše nabízí
nejvyšší vrchol Žďárských vrchů
a druhý nejvyšší vrchol Vysočiny
– skalní útvar Devět skal. Na vrchol lze dobře vystoupat, cesta je
částečně jištěná řetězy. Devět skal
je častým cílem turistů. Pokud
si chcete užít vyhlídku na okolní
lesy a kopce v poklidu, využijte
k návštěvě brzké ráno či podvečer.
Žďárské vrchy jsou obecně místem
krásných výhledů. Stačí se při procházkách zastavit téměř kdekoliv
a kochat se. Skvělé výhledy ve
Žďárských vrších slibuje například
kopec Bořina, Pasecká skála, Prosička, Metodka či Malinská skála.

Lucký vrch

Nejkrásnější vyhlídkové místo
na Českomoravskou vrchovinu
je podle mnohých na Luckém
vrchu, 739 metrů nad mořem
u obce Telecí poblíž Poličky. Sice
tento odlesněný vrchol spadá
už pod Pardubický kraj, ale leží
hned za hranicí Kraje Vysočina.

Z terénní hrany na okraji Mohelenské hadcové stepi se otevírá úžasný rozhled do krajiny.
3× foto: Petr Lemberk
Ostatně i chata na Luckém vrchu
se prezentuje jako „jediná prvorepubliková horská chata na Vysočině“. O nádherné vyhlídce psaly
už Lidové noviny v roce 1941:
„Rozhled s vrcholu jest jedinečný a pod ním, vklíněna do kraje
lesa, vyhlédá nová, útulná chata.
Okolí chaty je kopcovité a romantické. Lze spatřiti panorama
Vysočiny a také Orlických hor,
Jeseníků, ba i Krkonoše i Sněžku můžete za dobré viditelnosti
obdivovati…“ Dobře pozorovatelný je z tohoto místa zvláště

Mohelenská step byla vyhlášena rezervací 31. prosince
1933, a to kvůli rozmanitosti fauny a flory.

Králický Sněžník, vidět bývá
i Praděd a celý masiv Jeseníků.

Velký pařezitý rybník i stožáry
větrných elektráren v Pavlově.

Míchova skála

Mohelenská step

Dalo by se předpokládat, že
nejhezčí výhled v kraji bude
z nejvyššího vrcholu Vysočiny –
Javořice. Ovšem na vrcholu se
tyčí jen televizní vysílač a okolí je
hustě zarostlé stromy. Mnohem
krásnější výhledy nabízí nedaleká Míchova skála nad Řásnou. Je
tvořena dvěma skalními věžemi,
které ční do výšky třinácti metrů.
Z vrcholu je vidět Javořice, Telč,

Jeden z neopakovatelných zážitků čeká na turisty na Mohelenské
hadcové stepi. Z terénní hrany na
okraji stepi se otevírá výhled nejenom na step, ale i do hlubokého
údolí, kde meandruje řeka Jihlava.
Při dalším pohledu můžete spatřit
mohelenskou vodní nádrž a na
protějším svahu se v kontrastu s jedinečnou krajinou pnou chladící
věže Jaderné elektrárny Dukovany.

Devět skal je s výškou 836 metrů nad mořem druhým
nejvyšším bodem Českomoravské vrchoviny.

Až do nebe. Nad Vysočinou
ční stožár, věž nebo most

Rádi obdivujete stavby, tyčící se
(skoro) až do oblak? Tady jsou ty,
které byste na Vysočině rozhodně
neměli přehlédnout.
Nejvyšší stavba

Od roku 1989 v Česku žádná
vyšší stavba nevyrostla. Kotvený
ocelový stožár u Košetic je vysoký
přesně čtvrt kilometru. Patří mezi
vůbec nejvyšší díla vybudovaná
člověkem na území republiky.
Slouží vědcům pro zkoumání
kvality vzduchu. „Hlavním úkolem je zkoumat dálkové přenosy
látek v atmosféře, pokud to řeknu
takto hodně obecně,“ vysvětluje
Vlastimil Hanuš z Centra výzkumu globální změny Akademie
věd, který se o stožár stará. Stožár
byl vztyčen v roce 2012, jeho vybudování stálo téměř 34 milionů
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středisko Třebíč, až po ochoz
přístupná.

Nejvyšší most

korun. Tvoří ho dohromady přes
čtyři kilometry trubek.

Nejvyšší budova

S výškou 75 metrů je městská
věž v Třebíči nejvyšší věží a tudíž i budovou na Vysočině. Byla
postavena kolem roku 1335, kdy
Třebíč dosáhla městského práva.
Impozantní výška je daná zejména dlouhou špičkou. Vyhlídkový
ochoz je totiž „jen“ 35 metrů
nad zemí, což je obvyklá výška
u městských věží. Krov věže a samotná špička prošly během existence stavby celou řadou úprav,
věž několikrát vyhořela. Její

Ocelový stožár u Košetic
měří 250 metrů.
Foto: Petr Lemberk
nynější podoba pochází z roku
1862, báně jsou dílem stavitele
Dominika Herzána. V současné
době je věž, kterou vlastní město a spravuje Městské kulturní

Skoro celá sedmdesátá léta minulého století se lidé ve Velkém
Meziříčí „bavili“ sledováním toho,
jak vzniká unikát. Nejvyšší most na
nejdůležitější tuzemské dopravní
tepně, dálnici D1. Dostal jméno Vysočina a je to opravdu obr.
Vlastně obři dva. Jde o dva souběžné mosty o délce 426 metrů – pro
každý směr dálnice jeden. Klenou
se ve výšce 76 metrů nad údolím.
Dílo bylo zprovozněno u příležitosti oslav Velké říjnové socialistické revoluce v listopadu 1978.
Tehdy řidiči jezdili po poloprázdné
dálnici, ale ty časy jsou dávno pryč.
Mostu se věnuje i unikátní dálniční muzeum v meziříčském zámku,
rozhodně stojí za návštěvu.

AUTO DOBROVOLNÝ s.r.o.
Okružní 3
586 01 Jihlava
Tel.: 608 808 300
www.autodobrovolny.cz
AUTO... s.r.o.
Nádražní 2118/67
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303
www.auto-auto.cz

AUTOSALON F3K, s.r.o.
Spojovací 1338
674 01 Třebíč
Tel.: 568 846 340
www.autosalon-f3k.cz

HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO
K Novému nádraží 1345
594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 566 523 141-2
www.horacke-vm.cz

HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO
Brněnská 123
674 10 Třebíč
Tel.: 568 823 853
www.horacke-vm.cz

