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Nádherná a také čistá příroda, památky,
z nichž některé jsou na prestižním seznamu UNESCO, hudební festivaly a spousta
kulturních akcí i stovky kilometrů cyklistických a turistických tras. To všechno
a mnohem víc, nabízí léto na Vysočině.

Letošek je rokem baroka, na Vysočině
spojený především s osobností Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Kromě proslulého
kostela sv. Jana Nepomuckého lze obdivovat celou řadu dalších staveb, na nichž
se architekt podepsal.

Milí čtenáři
a cestovatelé,
turisté jezdí na Vysočinu za čistým vzduchem, venkovskou atmosférou se skvělou regionální kuchyní, za sportovními
zážitky v přírodě, ale také za památkami
a historií.
V nabídce krajských destinačních
agentur, jejichž nové produkty mají
letos akcentovat domácí barokní dědictví, figuruje důmyslné propojování historických míst se současnými zážitky. Příběh baroka se v našem regioně váže
nejen k památce zapsané na seznam
UNESCO – poutnímu kostelu sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře
nad Sázavou, ale také k regionálním
neobjeveným barokním skvostům, což
je téma jak šité na míru domácímu cestovnímu ruchu.
Konkrétní nabídku a inspiraci
k cestám i na méně známá místa Vysočiny, tedy na místa, která čekají na vaše
objevení, soustředila krajská destinační

agentura Vysočina Tourism na nové
webové stránky www.baroknivysocina.cz. Na jednom místě jsou k dispozici
obsáhlé a jedinečné informace o kulturních akcích, památkách a osobnostech,
hudbě nebo gastronomii v baroku.
Na následujících tištěných stránkách
je pro Vás připravena jen malá ochutnávka toho, co Vysočina nabízí. Uvědomujeme si, že domácí cestovní ruch je
doménou zejména individuálních turistů, a proto cílíme – stejně jako v minulých letech – právě na ně. Záleží nám na
tom, aby se návštěvníkům Vysočiny
u nás líbilo, měli důvod se k nám vracet
i se svými přáteli. Uděláme pro to maximum.
Na viděnou kdekoli u nás na Vysočině!
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Ti, kteří si letošní léto plánují především
v sedle kola a s batohem na zádech, určitě ocení novou aplikaci Cyklovýlety po
Vysočině, která cyklistům přibližuje krásy
celého kraje.
Za kulturou můžete vyrazit třeba na
populární festivaly do Telče, do Náměště
nad Oslavou nebo do Jaroměřic nad
Rokytnou, kam své hosty tradičně vozí
Peter Dvorský.

Titulní strana:
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na
Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou
Autor: Libor Sváček

SVĚTOVÝ POHÁR HORSKÝCH KOL NEJVĚTŠÍ LETOŠNÍ SPORTOVNÍ AKCE V REGIONU PŘILÁKALA
DO NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DESETITISÍCE FANOUŠKŮ. TRATĚ VE VYSOČINA ARENĚ SI
V PRŮBĚHU ROKU MŮŽETE VYZKOUŠET NA VLASTNÍ KŮŽI I VY.

PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ V EVROPĚ UNIKÁTNÍ AKCE
NABÍZÍ PŘEHLÍDKU VÝJIMEČNÝCH LIDÍ, PŘEDMĚTŮ I ČINŮ. NA
FESTIVALU VZNIKAJÍ DESÍTKY ČESKÝCH I SVĚTOVÝCH REKORDŮ.

Léto na Vysočině odstartoval
Světový pohár horských kol
K

raj Vysočina i letos v létě nabídne
řadu sportovních a kulturních akcí
přesahujících hranice regionu.
Sezona začala ve velkém stylu – Světovým pohárem horských kol ve Vysočina
Areně v Novém Městě na Moravě. Závody MTB opět budily pozornost doma
i v zahraničí a také letos přilákaly desetitisíce fanoušků.
VYSOČINA NENÍ JEN
VYSOČINA ARENA
Region v srdci republiky ale nabízí i řadu
dalších akcí. Příznivci vážné hudby si přijdou na své na festivalu Václav Hudeček

a jeho hosté a Mezinárodním hudebním
festivalu Petra Dvorského, to nejlepší
z české hudební scény pak nabídnou
například festivaly Vysočina fest a Sázavafest.
V Kraji Vysočina se v létě konají i unikátní a široko daleko ojedinělé akce.
Například Hračkobraní na zámku
v Kamenici nad Lipou je přehlídkou hraček z přírodních materiálů, historická
slavnost Barchan v Jemnici je zapsaná na
seznamu nemateriálních statků tradiční
lidové kultury ČR nebo festival Pelhřimov město rekordů – největší akce svého
druhu v Evropě spojená s udělováním
výročních rekordmanských cen.

HRAČKOBRANÍ FESTIVAL HRAČEK
Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ ROZZÁŘÍ
NEJEN OČI TĚCH NEJMENŠÍCH, ALE
ZAUJME I JEJICH RODIČE ČI PRARODIČE.

NENECHTE SI UJÍT
4. ČERVNA

22.–29. ČERVENCE

7.–9. SRPNA

Mezinárodní mistrovství ČR v motokrosu
Pacov, motokrosový areál Propad
www.motocrosspacov.cz

Festival Folkové prázdniny
Náměšť nad Oslavou
www.folkoveprazdniny.cz

KoresponDance
Žďár nad Sázavou
www.korespondance.cz

9.–10. ČERVNA

28. ČERVENCE – 13. SRPNA

18.–20. SRPNA

16.–18. ČERVNA

3.–13. SRPNA

18.–20. SRPNA

Pelhřimov – město rekordů
Pelhřimov
www.dobryden.cz
Historická slavnost Barchan
Jemnice
www.barchan.cz

6.–8. ČERVENCE

Prázdniny v Telči
Telč
www.prazdninyvtelci.cz

Zlatá podkova
Humpolec
www.zlatapodkova.cz

ME v letecké akrobacii kateg. Advanced
letiště Chotěboř
www.akchotebor.cz

Václav Hudeček a jeho hosté
Moravské Budějovice
www.festival-hudecek.cz

Vysočina fest
Jihlava, amfiteátr Heulos
www.vysocinafest.cz

Sázavafest
Světlá nad Sázavou, zámecký park
www.sazavafest.cz

3.–5. SRPNA

25.–27. SRPNA

12.–16. ČERVENCE

5.–19. SRPNA

10. ZÁŘÍ

Hračkobraní
Kamenice nad Lipou
www.hrackobrani.cz

Mezinárodní hudební fest. P. Dvorského
Jaroměřice nad R., Dalešice, Valeč, Dukovany
www.arskoncert.cz

Arts&film
Telč
www.arts-film.com
Jihlavský půlmaraton
Jihlava
www.jihlavskypulmaraton.cz

Letní zábavu si
užijete i s muzei
a galeriemi
Cestování, nové zážitky
a poznávání nových míst, to
je pro řadu z nás spjaté s letní
sezonou. Kraj Vysočina je
krásný také v zimním období,
turisty ale často okouzluje
právě v létě, kdy
prostřednictvím památek,
přírodních krás i za pomoci
organizátorů nejrůznějších
akcí baví, přináší poznání a
rovněž nezapomenutelné
zážitky. A výjimkou nejsou
ani příspěvkové organizace
Kraje Vysočina, jež mají na
nejbližší měsíce připravený
nabitý program.

H

rad Kámen, který spravuje
Muzeum Vysočiny Pelhřimov,
se už tradičně zapojí do akce
Víkend otevřených zahrad,
který letos připadá na
10. a 11. června. Hradozámecká noc a její
tajemné večerní prohlídky přiblíží v sobotu 26. srpna návštěvníkům historii hradu
Roštejn, jejž má ve správě Muzeum Vysočiny Jihlava. V krajském městě je v muzejní expozici na Masarykově náměstí ve
výstavním sále až do 18. června k vidění
a hlavně vyzkoušení interaktivní archeologická výstava Stroj času aneb Bez vitrín
a pouček, vezmi všechno do ruček.
To Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
připravuje na období od 15. září do
10. prosince výstavu Móda na Havlíčkobrodsku, jejíž vernisáž bude spojená
s módní přehlídkou na náměstí. V sousedním domě – Galerii výtvarného
umění Havlíčkův Brod se od posledního
červnového dne až do 20. srpna zaměří
na českou karikaturu 20. století. Horácká
galerie Nové Město na Moravě podpoří
na začátku července projekt Novoměstské slunohraní a v jejích prostorách se
v pátek 7. července uskuteční závěrečný
koncert Janáčkova kvarteta a letního symfonického orchestru pod vedením Richar-

MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ

MUZEUM VYSOČINY A GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ HAVLÍČKŮV BROD

da Kružíka. A Oblastní galerie Vysočiny
Jihlava připravuje na léto, od 18. května
do 27. srpna, výstavu kreseb jednoho
z významných představitelů české malby
20. století – Rudolfa Kremličky.
MUZEJNÍ NOC
Celorepubliková muzejní a galerijní noc
otevře brány také krajských muzeí a galerií. Postupně se v průběhu května a června zapojí Muzeum Vysočiny Třebíč, jeho
pobočka Muzeum řemesel Moravské
Budějovice, Muzea Vysočiny Pelhřimov,
Jihlava i Havlíčkův Brod a také Horácká
galerie Nové Město na Moravě.
A protože letošní rok je také na Vysočině rokem baroka, například v Muzeu
Vysočiny v Třebíči chystají na období od
30. června do 15. října výstavu o barokních památkách Třebíčska a v Pelhřimově tamější Muzeum Vysočiny připravilo
na celé léto projekt Baroko: Velký sloh
na malém městě, který vyvrcholí
12. a 13. října konferencí na zámku pánů
z Říčan.
Inspiraci, kam nejen v létě na Vysočině
zavítat a jaké aktivity připravují krajská
muzea a galerie, najdete na webových
stránkách www.vysocina-fandi-kulture.cz.

NOVÁ DIVADELNÍ SEZONA
A KNIŽNÍ VELETRH
HORÁCKÉ DIVADLO
JIHLAVA

Novou divadelní sezonu zahájí hned po
prázdninách – 2. září – Horácké divadlo
Jihlava. Příznivci prken, která znamenají
svět, se můžou těšit na vynesení živého
divadla na ulici, kde jediný profesionální
divadelní tým v Kraji Vysočina pozve na
celou sezonu. Následně 20. října sedmadvacátý ročník Podzimního knižního
veletrhu v Havlíčkově Brodě odhalí nejkrásnější knihy letošního roku včetně nejkrásnější knihy Vysočiny.
FOTO: LUBOŠ PAVLÍČEK, V. KUNC,
ARCHIV KRAJE VYSOČINA, ARCHIV SP MTB

Vysočina
má své
barokní perly

V
ŽELIV

AKCE K ROKU BAROKA

7. dubna – 14. června
Stamicovy slavnosti
Havlíčkův Brod, www.stamic.cz
3.–28. června
XXII. Mezinárodní hudební festival
13 měst – Concentus Moraviae
www.concentus-moraviae.cz
28. května – 1. října
Santiniho barokní slavnosti
Kraj Vysočina, www.santini.cz
1. července
Den slavnosti baroka
Zámek Světlá nad Sázavou
www.zameksvetla.cz
14.–16. července
Oživené židovské město doby barokní
Třebíč, www.samajim.eu
5.–19. srpna
Mezinárodní hudební festival Petra
Dvorského
Jaroměřice nad Rokytnou
www.arskoncert.cz
18.–20. srpna
Mezinárodní hudební festival Václav
Hudeček a jeho hosté
Moravské Budějovice
www.festival-hudecek.cz
18.–19. srpna
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna aneb Snoubení renesance s barokem
Telč, www.telc.eu
2. září
Barokní kratochvíle na zámku Chotěboř
www.cekus.eu
8. září
Barokní nocturno
Telč, www.telc.eu
12.–13. října
Pelhřimovské baroko
Pelhřimov, www.muzeumpe.cz
FOTO: P. JANOUŠEK, J. HORÁK

našem kraji je Rok českého
baroka spojený především
s osobností celosvětově uznávaného architekta Jana Blažeje
Santiniho-Aichela, který se proslavil poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad
Sázavou, kde zakomponoval pětkovou
symboliku na základě legendy o Janu
Nepomuckém.
Na Vysočině je ale k vidění celá řada
dalších staveb, na kterých se Santini
podepsal. Například v Obyčtově se pyšní
kostelem
Navštívení
Panny Marie s raritou –
tzv. želvím půdorysem,
želva je totiž symbolem
stálosti ve víře. V obci
Zvole, vzdálené od
Žďáru 23 kilometrů,
stojí kostel s půdorysem
řeckého kříže zasvěcený sv. Václavovi,
kde Santini prováděl přestavbu. Cesta po
stopách významného architekta vede až
do městečka Bobrová. Zde Santini původně románskou loď kostela proměnil na
presbytář s hlavním oltářem a změnil orientaci celé stavby na západ. K významným dílům stavebního mistra patří i klášterní kostel Narození Panny Marie v Želivě. Jeho prohlídku navíc můžete spojit
s příjemnou návštěvou zdejšího pivovaru.
Barokní skvosty zdobí Vysočinu i na

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

dalších místech regionu. Za návštěvu
rozhodně stojí státní zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou nebo děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polné.
V původní barokní podobě se zachovalo
východní křídlo zámku ve Světlé nad
Sázavou, představiteli baroka jsou také
zámek Budišov, premonstrátský klášter
s kostelem sv. Petra a Pavla v Nové Říši
nebo jezuitský klášter s kostelem
sv. Ignáce z Loyoly v Jihlavě. Barokní
mosty připomínají historii například ve
Žďáře nad Sázavou, Náměšti nad Oslavou nebo Brtnici, z dob
baroka je i Zadní synagoga v Třebíči, která je součástí židovské čtvrti –
památky zapsané na
seznam UNESCO.
Dobu barokní připomíná také další osobnost
významně spjatá s Vysočinou. Skladatel
a houslista Jan Václav Stamic, rodák
z Havlíčkova Brodu, je považovaný za nejlepšího dirigenta své doby.
Organizace Vysočina Tourism připravila k Roku českého baroka na Vysočině
webové stránky www.baroknivysocina.cz, na nichž najdete informace
o barokních památkách, fotogalerii, tipy
na výlety – a také seznam akcí spojených
s barokem, které na Vysočině můžete
navštívit. Některé z nich přinášíme i ve
vedlejším boxu.

CYKLISTÉ NA VYSOČINĚ
V OBCI KRÁTKÁ

Vysočinou na kole
s mobilní aplikací

Rádi poznáváte přírodu, místa i památky ze sedla kola, ale ne vždy si víte
rady s plánováním cesty, která by zaujala celou rodinu? Přesně pro vás je
určená nová aplikace Cyklovýlety po Vysočině, která cyklistům přibližuje
krásy tohoto jedinečného kraje.

A

plikace přináší 40 tipů na cyklovýlety, které přehledně dělí
podle okresů, popisuje trasy,
jejich povrch i náročnost,
udává vzdálenost, doporučuje
typ kola, ale najdete v ní i kontakty na turistická informační centra. Každý výlet je
zakreslený v mapě, kde sportovci díky turistické vrstvě uvidí zajímavosti a turistické
cíle v blízkosti místa, kde se pohybují.
Malebnou krajinu Vysočiny protíná
hustá síť značených cykloturistických
tras, které poskytují neopakovatelné
zážitky jak milovníkům přírody, tak
zájemcům o unikátní památky. Trasy,
které nová aplikace doporučuje, vedou
po lesních cestách, málo frekventovaných silničkách, údolími, okolím vodních nádrží nebo po hrázích rybníků.
Zdatnější sportovci dají přednost náročnějším terénům Žďárských a Jihlavských
vrchů, rodiny s dětmi využijí trasy vedené údolími a po mírnějších táhlých svazích s nádhernými výhledy. Cyklisté se
prostřednictvím nové aplikace CyklovýleTIPY NA CYKLOVÝLETY PO VYSOČINĚ
PŘÍMO DO TELEFONU – IOS

ty po Vysočině seznámí s chráněnými
územími a památkami lidového stavitelství, navštíví půvabná městečka s řadou
stavebních památek, objeví místa spjatá
s významnými osobnostmi a každý se
může potěšit pohledem na krajinu
z romantických vyhlídek nebo několika
rozhleden.
Na Havlíčkobrodsku cyklistům aplikace doporučí například okruh v okolí Lipnice nad Sázavou, který zahrnuje nejen
tamější hrad, ale také zámek ve Světlé
nad Sázavou nebo Michalův statek
v Pohledi. Žďársko mimo jiné zastupuje
trasa z Bystřice nad Pernštejnem k Vírské
přehradě nebo jižní část Žďárských
vrchů. Na Jihlavsku můžeme vyrazit
z Telče do Želetavy nebo z krajského
města do Polné. S cyklistickou helmou
po dvou kolech můžeme odhalit krásy
Pacovska nebo se z Humpolce vydat po
stopách osobností a na Třebíčsku na nás
čeká malebné údolí Oslavy, přírodní
park Třebíčsko nebo okolí vodní nádrže
Dalešice.
GOOGLE
PLAY

TIPY NA CYKLOVÝLETY
PO VYSOČINĚ PŘÍMO
DO TELEFONU

Praktickou novinku, která funguje na Androidu, iOS a brzy
i na Windows Phone, připravil
cyklokoordinátor Kraje Vysočina Petr Stejskal ve spolupráci
s krajskou příspěvkovou organizací Vysočina Tourism, která ji
odtajnila na přelomu března
a dubna na veletrhu For Bikes
v pražských Letňanech.

INSPIRUJTE SE NOVOU
APLIKACÍ CYKLOVÝLETŮ

INZERCE

KOUPALIŠTĚ LUKA NAD JIHLAVOU
Otevírací doba:
10.00 – 20.00 hod. od června do září
(při nepříznivém počasí areál uzavřen)
Vstupné:
Dospělí
1 vstup
50 Kč
Vstupné od 18.00 do 20.00
Permanentky
Dospělí
10 vstupů
400 Kč
20 vstupů
600 Kč
30 vstupů
750 Kč

Děti do 15 let
25 Kč
30 Kč
Děti do 15 let
200 Kč
300 Kč
370 Kč

Atrakce:
 skluzavka
 houpací záliv
 vodní stěna  plavecké dráhy
 dětský bazén
Občerstvení a posezení pod pergolou
Plánovaná hudební odpoledne

www.mahler2000.cz

Mahler Jihlava
Music Festival
18. 5.–7. 7. 2017
Hudba tisíců

Mahler?
Hudba
našeho srdce!

Thomas Hampson,
mahlerovský pěvec No. 1
předprodej:

vernisáž v úterý 16. 5. 2017 v 17:00

17. 5. – 27. 6.

Bratři Foersterovi

www.ticketon.cz / Turistické
informační centrum Jihlava / DIOD

Dům Gustava Mahlera
út-ne 10-12, 13-18
www.mahler.cz
facebook.com/mahler.jihlava

ířský
Jihlavský hav

průvod

hranic
Koncert bez
Jánu
u
m
é
t
e sva
k
ť
u
o
P

23.– 25. června
www.havirskypruvod.cz
www.visitjihlava.eu

Kašpárci
celého světa

na Bráně Matky Boží
8. 6. 2017–10. 9. 2017
Jedinečné loutky z Muzea loutkářských kultur v Chrudimi.
Můžete si sami zahrát divadlo s opravdovými loutkami!
Turistické informační centrum | Brána Matky Boží, Věžní 1, Jihlava
otevírací doba během výstavy: po–pá 8.30–12.00, 12.30–17.00 | so–ne 10.00–13.00,
14.00–18.00 | vstupné 50 / 40 / 30 Kč | rodinné vstupné 120 Kč

Nevíte,
co podnikout o prázdninách?
Navštivte laser arénu v Jihlavě.
• Aktivita vhodná absolutně pro všechny
• Možnost soukromých i firemních večírků
• Ideální pro teambuilding
• Speciální ceny pro školy a zájmové kroužky
Rezervace a další info na:
rezervace@lasergamejihlava.cz, tel.: +420 702 292 121, www.lasergamejihlava.cz

Nejlepší adrenalinová zábava v Jihlavě

PANSKÝ DVŮR TELČ

Volnočasový areál – léto 2017
26. 6. – 26. 7. Sférické kino
červen 8.00–17.00, červenec 10.00–19.00
– kouzelný prostor, ve kterém si budete
připadat, jako byste byli přímo pod hvězdnou oblohou nebo na dně oceánu
15. 7. Pivní fest Telč 2017
13.00–23.00
– oblíbené kapely, minipivovary, kuchařská show, soutěž pro jedlíky a pijáky
11.–21. 8. Letní divadelní dílna
30. 9. Ochutnávka v podzámčí
9.00–17.00
– minifestival dobrého jídla a pití (minipivovary, regionální potraviny, krajové speciality, kuchařská show)
Příměstské dětské letní tábory
3.–7. 7.
Jógínci
17.–21. 7. Škola kouzel
24.–28. 7. Sporťáci
14.–18. 8. Sporťáci
21.–25. 8. Výtvarka
www.panskydvurtelc.cz
facebook.com/panskydvurtelc.cz

TELČ SI PŘIPOMENE HISTORII. WWW.TELC.EU

Město Telč slaví
V

roce 2017 oslavíme 25. výročí zápisu historického centra města Telče
na seznam UNESCO. Přijeďte si
prohlédnout zámek, památky, projít se
po náměstí a vybrat si z nabízených akcí.
14.–16. 7.
Mezi dvěma branami
– retro závod automobilů, vzpomínková
jízda vozidel vyrobených do roku 1939
s výstavou vozidel na historickém náměstí, www.mezi2branami.cz
19.–29. 7.
Francouzsko-česká hudební akademie
– mistrovské interpretační kurzy, kurzy
komorní hudby, koncerty, www.akademietelc.cz
28. 7. – 13. 8.
Prázdniny v Telči
– koncerty, tvůrčí dílny, Kocouří scéna,
divadelní představení, výstavy, noctur-

na, pohádky, besedy, happeningy, performance, www.prazdninyvtelci.cz
29. 7.
Závody Dračích lodí na rybníku Roštejn
www.dragonboard.cz/draci_v_telci.php
29.–30. 7., 5.–6. 8., 12.–13. 8.
Parní léto
– výletní jízdy parního vlaku na trati Kostelec, Třešť, Telč, Dačice, Slavonice
s doprovodným programem
– expozice historie železniční dopravy
18. – 19. 8.
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna aneb Zrození
nového věku Telče
– návrat do 16. století
25.–27. 8.
Balony nad Telčí
– létání horkovzdušných balonů,
www.telc.balon.cz

INZERCE

10. ročník mezinárodního setkání uměleckých kovářů

16.–18. června
2017

BRTNICE

klášterní zahrada
kostela blahoslavené Juliány
panská sýpka

www.brtnickekovadliny.cz
facebook.com/Brtnicke.kovadliny

Polná, malebné
město s bohatou
historií
N

ejstarší písemnou zprávu o městě
známe z roku 1242 z darovací listiny Jana z Polné – a právě letos si
připomeneme výročí 775 let. Město,
které bylo původně trhovou vsí, prošlo
od té doby významnými vývojovými etapami.
Tragickým byl pro ně např. rok 1863,
kdy lehlo popelem 189 měšťanských
domů převážně v historickém jádru
a život lidí i architektura města byly
navždy poznamenány. Neslavným se pro
Polnou stal také rok 1899, kdy se v souvislosti s takzvanou hilsneriádou město
často objevovalo na stránkách národního i světového tisku. Vražda dívky Anežky Hrůzové, z níž byl obviněn Žid, v nebý-

valé míře poznamenala život obyvatel
a vstoupila do dějin justice.
Dnes je Polná příjemným městem
s bohatým kulturním a společenským
životem a s památkami, jež stojí za zhlédnutí. Historické jádro tvoří původní protáhlé tržiště rozdělené monumentálním
barokním kostelem Nanebevzetí Panny
Marie na dvě menší náměstí, Husovo
a Sezimovo. Třetí, dnešní Karlovo náměstí, je zachovalé židovské ghetto trojúhelníkového půdorysu se 32 původními
domy, synagogou a rabínským domem.
Turisty vyhledávané jsou naučné stezky vedoucí historickým centrem a krásnou okolní přírodou s možností odpočinku v areálu u rybníka Peklo.

AREÁL HRADU A ZÁMKU FOTO: FOTOKLUB POLNÁ

2. července
Koncert v chrámě Nanebevzetí Panny
Marie – Adam Viktora, Gabriela Eibenová,
Petr Nekoranec
29. července
Polenský táborák na letní scéně zámku
– letní hudební festival
4. srpna
Jahodové duo „od klasiky k filmovým melodiím“ na hradním nádvoří – Pavla a Jiří
Jahodovi
19. srpna
Mrkvancobraní na Husově náměstí – vyhlášení soutěže o nejchutnější mrkvanec
a bohatý kulturní program
8.–10. září
Mrkvancová pouť
Informační centrum
Tel.: +420 567 559 211,
infocentrum@mu-polna.cz
www.infocentrumpolna.cz
www.mesto-polna.cz

Brtnice dýchající historií
M

ěsto plné života, kulturního dění
a památek, s bohatou historií,
která nám připomíná naše dávné
i nedávné dějiny. To je Brtnice.

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 metrů.

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 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 přesta-

ZPŘÍSTUPNĚNÍ VĚŽE HRADU ROKŠTEJN:
ČERVEN–ZÁŘÍ, PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ NA
IC BRTNICE.

věné 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, jež návštěvníkům města
poskytne veškeré potřebné informace.

INFORMAČNÍ CENTRUM
BRTNICE

RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA
FOTO: ARCHIV MĚSTA BRTNICE

nám. Svobody 74, 588 32 Brtnice
Tel: 567 571 722, 727 978 049
Email: infocentrum@brtnice.cz
www.brtnice.cz

JIHLAVA

FOTO: PETR LEMBERK, MAFRA

VYSOČINAFEST 6.–8. 7. 2017

VODNÍ RÁJ

JIHLAVSKÝ HAVÍŘSKÝ PRŮVOD

INZERCE

tuky, protože ty pro něj znamenají energii,
ale zbaví se naopak svalové hmoty,“ vysvětluje
poradkyně Ivana.

Shazujeme do plavek
Sluneční paprsky už pomalu ale jistě signalizují začátek plavkové sezóny. S jejich sílícím vlivem roste i počet kilogramů, které se
na poslední chvíli snažíme shodit. Jenže ne
vždycky to jde tak, jak bychom chtěli.
Spousta z nás bojuje s jo-jo efektem, který
se dostaví ještě před tím, než ztracená kila
vůbec stihneme předvést. „Za jo-jo efektem
stojí úplně triviální chyby. Lidé často neznají základní metabolické zákonitosti a nemají
ponětí o zásadách zdravého způsobu hubnutí,“ říká Ivana Caklová, výživová poradkyně
NATURHOUSE v Jihlavě.
Žádné rychlé diety
Každá dieta, která slibuje rychlý výsledek, není
založena na redukci tuků. Člověku se může
sice zdát, že trochu zhubl, ale ne na dlouho.
„Všechny rychlé diety s sebou nesou riziko
jo-jo efektu. Většinou jsou totiž založeny na
úplném zmatení metabolismu, který se zpomalí, přejde do úsporného režimu, nepustí

Pozor na jednosložkové půsty
Právě v tomto období bývají v mnoha dámských magazínech zveřejňovány zaručené
limonádové, ananasové, okurkové a další diety jako cesta k úspěšnému hubnutí. „Dieta
založená na konzumaci jedné potraviny nebo
jedné skupině potravin tělu nedodává vše
potřebné pro jeho fungování. To platí i pro
metabolismus. Organismus nemůže správně
pracovat, nemá dostatek živin,“ říká Ivana
Caklová.
Stop hladovkám
Vůbec nejhorší alternativou, jak docílit lepší
siluety, je absolutní absence potravy. Při jakémkoli nedostatku čehokoli je organismus
šokován a automaticky se zpomaluje i metabolismus. „Tělo, které nepřijímá potravu, si
velmi dobře rozmyslí, jak a s čím naloží. Nemůže totiž plýtvat energií zbytečně, což se
projevuje například i vysokou únavou,“ upozorňuje poradkyně Ivana.
Zdravé hubnutí díky jídlu
Prvním bodem, který každý klient musí zvlád-

facebook.com/naturhouse.cz

nout, je denní příjem nejméně pěti jídel v tříhodinových intervalech. K tomu se ještě musí
ohlídat optimální počet kalorií. Dále musí být
dodržen poměr sacharidů, tuků a bílkovin.
„Dodržovat jídelníček není vůbec složité.
A právě proto, aby člověk rozuměl tomu, co
dělá, doporučujeme konzultaci s naším odborníkem,“ dodává výživová poradkyně NATURHOUSE Ivana Caklová.
NATURHOUSE Jihlava
Palackého 44
tel.: 608 290 088
jihlava@naturhouse-cz.cz

www.naturhouse-cz.cz

nejlepší

zábava
na vysočině

www.robinsonjihlava.cz

www.zoojihlava.cz
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VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.,
divize Třebíč,
nabízí exkurze na vodárenská zařízení
a další zajímavé objekty:
• Vodojem Kostelíček v Třebíči
s atraktivní vyhlídkou na město
a okolí
• Vodárenský areál Heraltice
• Vodojem Žákova zahrada
v Třebíči
• Čistírna odpadních v Třebíči
• Vodárenský dispečink v Třebíči
Kontaktní údaje:
sekretariat@vastr.cz
Tel. 568 899 111, 568 899 115, 568 899 129
www.vodarenska.cz
Návštěva objektů je možná po dohodě na uvedených
kontaktech, provázení na vodojemu Kostelíček zajišťuje
MKS Třebíč:

www.visittrebic.eu, info@mkstrebic.cz
tel. 568 610 021

Třebíčsko – moravská Vysočina se
nachází na Českomoravské vrchovině
v její moravské části. Návštěvníky je region vysoce
oceňován zejména díky přírodním krásám
a nezapomenutelným přírodním scenériím. Velmi
oblíbené jsou také zdejší unikátní památky včetně
těch, které jsou zapsány na seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Kromě
historického a přírodního bohatství skýtá region
řadu atraktivit a příležitostí pro aktivní strávení
volného času pro dospělé i rodiny s dětmi.
Připojujeme pro vás několik pozvánek, další najdete
na www.facebook.com/trebicsko.moravskavysocina.

Nová zámecká
expozice
na zámku Dukovany

V

polovině května otevřela své
brány nová expozice zámeckého bydlení v prvním patře hlavní budovy dukovanského
zámku.
Návštěvníci se mohou těšit na celkem
sedm zámeckých salonů zařízených
dobovým nábytkem a doplňky. Nechybí
jídelna, dámský ani lovecký salonek. Součástí prohlídkové trasy je freskový sál
Pantheon, který se využívá také jako
obřadní či koncertní síň.

Z původního vybavení zámku se bohužel nedochovalo nic. Ač veškerý nábytek, obrazy a další předměty v zámecké
expozici pochází ze sbírek několika
muzejních depozitářů a do zámecké
expozice byly zapůjčeny nebo byly
nakoupeny v starožitnictvích u nás
a v Rakousku, expozice jsou zařízeny
tak, jako by to takto na zámku bylo od
nepaměti.
Důležitou roli při tvorbě interiérů hrál
rovněž výběr tapet, závěsů a dalších

doplňků. Na zámku mimo jiné najdete
repliku tapet z Buckinghamského paláce
v Londýně či královského paláce ve
Stockholmu.
Expozice však není jen o nábytku,
jejím cílem je především přiblížit návštěvníkům historii dukovanského zámku
a jeho majitelů od konce 18.století až do
znárodnění.
V bočních křídlech zámku celoročně
funguje stylová restaurace a penzion.
www.zamekdukovany.cz

Navštivte Třebíč,
moderní město s historií

Město s dlouhou historií je známé především památkami zapsanými na seznam UNESCO,
bazilikou sv. Prokopa a židovskou čtvrtí s židovským hřbitovem. Současná Třebíč však
nejsou jen památky. Je to město moderní, které celý rok žije kulturními akcemi.

T

řebíčské památky UNESCO propojuje naučná stezka „Po stopách opatů a rabínů“. Na stezce
můžete vidět například Zadní
synagogu, dům Seligmanna
Bauera, Přední synagogu, dům rabína,
chudobinec, baziliku sv. Prokopa či
tajemný židovský hřbitov.
Zadní synagoga nabízí expozici židovské kultury a model židovské čtvrti
k roku 1850. Výjimečný zážitek na vás
čeká v domě Seligmanna Bauera, který
je upraven na židovské muzeum. Expozice představuje bydlení židovské rodiny v meziválečném období s expozicí
košer řeznictví. Nově je vedle Zadní
synagogy v Galerii Ladislava Nováka
otevřena pamětní síň třebíčského rodáka Antonína Kaliny, která má připomínat jeho hrdinský čin. Z koncentračního tábora Buchenwald totiž zachránil
více než devět set židovských chlapců.
Bazilika sv. Prokopa se řadí ke skvostům středověkého stavitelství evropského významu a obsahuje řadu výjimečných stavebních prvků, například mohutné arkády nesoucí nízkou galerii, osmidílnou klenbu nad kněžištěm a mnišským
chórem či gotickou kryptu, která patří
k nejcennějším částem baziliky.
Židovský hřbitov v Třebíči je jedním
z největších a nejzachovalejších v České
republice. Na rozloze 11 722 m 2 je
pohřbeno přibližně 11 000 lidí a dochovalo se 3 000 náhrobků.
Město Třebíč není jen městem významných památek UNESCO. Kromě baziliky
sv. Prokopa a židovské čtvrti s židovským
hřbitovem můžete v Třebíči navštívit
také atraktivity.

V areálu baziliky sv. Prokopa v předzámčí je umístěna interaktivní expozice
„Cesty časem“, která je určena především pro děti. Poznání a zábavu zde však
zažijí i dospělí návštěvníci. Expozice je
totiž doplněna exponáty, na nichž si
sami můžete vyzkoušet práci starých mistrů.
Přímo v centru města, na Karlově
náměstí, najdete historický stereoskop
Kaiserpanorama. Přístroj, který dříve udivoval naše předky třetím rozměrem fotografie, najdete v Malovaném domě.
Rovněž milovníci vyhlídkových míst
a rozhleden si v Třebíči přijdou na své.
Kromě sedmdesát pět metrů vysoké
městské věže, která je dominantou
města, můžete Třebíč a okolí obdivovat
z rozhledny na Pekelném kopci. Měří
26,5 metru a je postavena z modřínového dřeva s kovovými prvky. Za návštěvu
také stojí vodojem Kostelíček. Vodojem
se tyčí nad městem na Strážné hoře
a byl upraven na veřejně přístupnou
expozici vodárenství s vyhlídkovou plošinou, která nabízí jedinečný výhled na
Třebíč.
Svůj výlet v Třebíči můžete zakončit
návštěvou Aquaparku Laguna, který
kromě plaveckého bazénu nabízí zábavní a relaxační část. Kondiční plavání tak
lze střídat s relaxací v saunách, parní
lázni, sprchovém koutu s tropickým deštěm či se zábavou na 132 m dlouhém
tobogánu, v divoké řece, vířivých vanách
a mnoha dalších atrakcích. Součástí
zábavní zóny je i venkovní bazén se slanou vodou.
Bližší informace na: www.visittrebic.eu

CO SE BUDE DÍT

Zámostí
- multikulturní festival (Podzámecká
niva) 2.–3. 6.
Slavnosti růžového vína
- pohodové sobotní odpoledne plné
lahodného vína a kvalitní gastronomie
(areál zámku Třebíč) 17. 6.
Svatoprokopská pouť
- obnovení tradiční třebíčské pouti (areál
baziliky sv. Prokopa) 1.–2. 7.
Oživené židovské město
- židovská čtvrť se na tři dny vrátí do
20.–30. let dvacátého století 14.–16. 7.
Filmy pro Karla IV.
- filmové večery pod širým nebem (Karlovo náměstí) 17.–23. 7.
Šamajim
- festival židovské kultury (Zadní synagoga) 24.–29. 7.
Slavnosti Tří kápí
- oslava výročí zápisu baziliky sv. Prokopa, židovské čtvrti a židovského hřbitova
na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (Podzámecká
niva) 18.–20. 8.
Bramborobraní
- mezinárodní folklorní festival s řemeslnými trhy (Karlovo náměstí) 16. 9.

Stylová reStaurace, ubytování
a proStory pro SpolečenSké akce.
Nově zrekonstruovaný Zámek Dukovany se nachází
na samé hranici Vysočiny a Jihomoravského kraje.
Užijte si venkovní posezení ve stínu košatého stromu
a ochutnejte speciality místního šéfkuchaře.
Naše pokoje představují komfortní zázemí pro výlety
do okolí (Dalešická přehrada, zámek Náměšť nad
Oslavou, Třebíč – město památek UNESCO...).

v neděli 14. května otevíráme stálou expozici
zámeckého bydlení!
cyklisté vítáni!

www.zamekdukovany.cz

Začal jsem kvůli sobě,
teď běhám i pro ostatní
S mobilní aplikací
od Nadace ČEZ
pomáháte pohybem.
Ať už s telefonem běháte, jezdíte na kole nebo chodíte
na procházky, každá aktivita znamená body pro vámi
vybraný projekt, který Nadace ČEZ ﬁnančně podpoří.
Stáhněte si aplikaci
zdarma do svého telefonu.

www.pomahejpohybem.cz

Infocentrum JE Dukovany

Infocentrum VE Dalešice

září – červen
denně od 9.00 do 16.00 hod.

září – červen
denně 9.00–16.00 hod. (není přítomna stálá služba)

červenec – srpen
denně od 9.00 do 17.00 hod.

Skupiny min. 8 osob a max. 48 osob objednávky
přes online rezervace na www.cez.cz/dalesice

Skupiny min. 8 osob a max. 48 osob objednávky
přes online rezervaci na www.cez.cz/dukovany

Jednotlivcům (do 8 osob) doporučujeme informovat se
na možnost exkurze telefonicky na 561 105 519
Obvyklé začátky prohlídek 9.00 | 11.30 | 13.30

Jednotlivcům (do 8 osob) doporučujeme informovat se
na možnost exkurze telefonicky na 561 105 519

červenec – srpen
denně 9.00–16.00 hod. (přítomna stálá služba)
Exkurze typ „A“ nad 12 let věku – exkurze v Infocentru včetně
prohlídky provozu – začátky prohlídek 9.00 | 11.30 |13.30
Exkurze typ „B“ také pro mladší 12 let – exkurze v Infocentru
bez prohlídky provozu – začátky prohlídek 9.00 | 10.00
Exkurze typu „A“, „B“ nutno objednat min. 8 osob
(max. 48 osob) telefonicky na 561 105 519
V návaznosti na bezpečností předpisy je celoročně povolen vstup
do provozu elektrárny pouze návštěvníkům starším 12 let věku.
Je-li ve skupině osoba mladší 12 let, platí omezení vstupu do provozu
pro celou skupinu! Exkurze do provozu bude umožněna pouze zájemcům
v pevné uzavřené obuvi bez podpatku a ve vhodném oděvu (za nevhodné
se považují dlouhé sukně či šaty omezující chůzi po strmém schodišti).

JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY
SKUPINA ČEZ

Všechny exkurze jsou zdarma!

Letní Jaroměřice
nad Rokytnou

STÁTNÍ ZÁMEK JAROMĚŘICE NAD
ROKYTNOU A CHRÁM SV. MARKÉTY
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
mohou zajít i na výstavu „Hračky
z půdy“. Expozice 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 sezonu 2017 je v prostorách zámku připravena také výstava „S ozvěnou lesního rohu.
Ušlechtilá zábava šlechty. Les a lov“.
Zámek je otevřen v dubnu a říjnu
o víkendech, od května do září denně
mimo pondělí.
www.zamek-jaromerice.cz
ŠPITÁL S KAPLÍ SV. KATEŘINY
Špitál s kaplí sv. Kateřiny přestavěl
v letech 1671–1672 Jan Kreutz, hofmistr
Jana Antonína z Questenberka. Špitál

existoval ve městě již před rokem 1382,
avšak barokní přestavbou se zcela změnil. Po rozsáhlé rekonstrukci byl špitál
v roce 2015 otevřen veřejnosti.
Besedy a přednášky
V prostorách špitálu se pravidelně pořádají tematicky zaměřené přednášky
a besedy pro širokou veřejnost, které probíhají v rámci Klubu seniorů nebo Klubu
přátel historie .
Volnočasový klub
V prostorách špitálu funguje od ledna
také volnočasový klub pro děti od 7 do
14 let. Otevřený je každé pondělí od 15 do
18. Pro děti jsou připraveny dílničky, deskové hry či zajímavé přednášky a besedy.
Výstavy
V prostorách špitálu lze zhlédnout také
zajímavé výstavy. Svoji tvorbu zde představují jak profesionálové, tak začínající
umělci a fotografové.
Květen, červen – tvorba Zdeňka Šplíchala
Červenec, srpen – mandaly Aloise Jurky
Září, říjen – obrazy Jiřího A. Havlína
Listopad, prosinec – kresby a malby
Jana Vejtasy
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. století.
Infocentrum
Návštěvníci Jaroměřic mají možnost využít také turistické informační centrum,
které je umístěno přímo v budově špitálu. Otevřeno je denně od pondělí do
pátku. V měsících červen a září je otevřeno také o sobotách. V červenci a srpnu je
otevřeno navíc v sobotu i v neděli.
MUZEUM OTOKARA BŘEZINY
Muzeum Otokara Březiny je nejstarší lite-

MUZEUM O. BŘEZINY
rární muzeum na Moravě. Jeho cílem je
mapovat život a dílo významného českého básníka. 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 O. Březiny. Pro návštěvníky jsou zde pořádány
také pravidelné, tematicky zaměřené
výstavy – od dubna do června „Anna
Pammrová ve žďáreckých lesích“. Muzeum je otevřeno od dubna do října denně
mimo pondělí.
www.otokarbrezina.cz
KOUPALIŠTĚ JAROMĚŘICE NAD
ROKYTNOU
Areál koupaliště se nachází při výjezdu
z Jaroměřic směrem na Bohušice. Otevřeno je 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

KAM MŮŽETE ZAJÍT

28. 5. Dětský den – pohádkové odpoledne v parku, zámecký park, 14.00
31. 5. Půjčování autíček spojené
s dopravní výchovou, dětské dopravní
hřiště, 15.00
4. 6. Odpoledne s BESIP na dopravním
hřišti, dětské dopravní hřiště, 15.00
17. 6. Slavnostní otevření koupaliště,
koupaliště, 14.00
5.–19. 8. Mezinárodní hudební festival
Petra Dvorského, zámek
13. 8. Tradiční posvícení
13. 8. Koncert skupiny Rangers, odpočinková zóna, 19.00
8. 12. Vánoční koncert Spirituál kvintet,
chrám sv. Markéty, 17.00
9.–10. 12. Vánoce na zámku, státní
zámek, 9.00
(Detailní soupis kulturních a společenských akcí je na www.jaromericenr.cz
nebo v tištěné brožuře, která je zdarma
v turistickém informačním centru.)

VÝLETNÍ VLAK

ZÁMEK

POHÁDKOVÁ STEZKA

V Jemnici se nudit nebudete
TURISTICKÉ ATRAKTIVITY
Zámek Jemnice – vojenské muzeum
Otevřeno: květen–říjen 2017
Kostel sv. Víta + podzemní prostory
Otevřeno: červenec + srpen 2017, 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.
Hastrmanova EKOstezka Panenská
Krátká stezka zaměřená na životní prostředí kolem nás. Stezka je zakončena
ekobludištěm.

Pohádková stezka Panenská
Setkáte se zde s různými pohádkovými
postavami a prožijete kouzelná dobrodružství. Více na www.pohadkovastezka.panenska.cz.
Židovský hřbitov
Židovský hřbitov patří k nejstarším židovským pohřebištím na Moravě a je celoročně volně přístupný veřejnosti.
Víceúčelová vodní nádrž Jemnice
Otevírací doba koupaliště: letní měsíce
po 13.00–20.00, út–ne 9.00–20.00
Paintball Jemnice
Více na www.paintball-jemnice.cz
KULTURNÍ PŘEHLED
3. 6. Večerníčkův pohádkový les – Panenská
16.–19. 6. Historická slavnost Barchan
11.–12. 8. VII. jemnická bitva v zámeckém parku

INZERCE

www.dalesickaprehrada.cz
tel.: 723 190 709
e-mail: dalesickaprehrada@seznam.cz
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Jemnice patří dětem
5. 7. – Strašidelné podzemí – kostel
sv. Víta
6. 7. Výtvarné dílny pro děti
11. 7. Jemnické dřevohrátky – zámek
13. 7. Výtvarné dílny pro děti
18. 7. Koupaliště patří námořníkům
20. 7. Výtvarné dílny pro děti
27. 7. Výtvarné dílny pro děti
29. 7. Výlet za človíčetem – Pohádková
stezka Panenská

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM JEMNICE
Husova 2, 675 31 Jemnice
Tel.: +420 721 508 737
E-mail: tic@mesto-jemnice.cz
Web: www.tic.jemnice.cz

Žďár nad Sázavou a jeho
Baroko všemi smysly
Ž

ďár nad Sázavou je nejen díky své
památce UNESCO označován jako
hvězda Vysočiny. Malebné místo
v srdci kouzelné vysočinské přírody slaví
410 let od povýšení na město. V průběhu
staletí zde vznikalo mnoho významných
staveb a právě ty barokní budou letos
oslavované v rámci celostátní akce Rok
českého baroka.
Nasávat povznášející barokní atmosféru můžete ve Žďáře na mnoha tematických akcích:
Svatojánská pouť (13.–14. 5.)
Den otevřených zahrad zámku (27.–28. 5.)
Den Žďáru 2017 (9.–10. 6.) – bohaté dvoudenní oslavy po celém městě
Marco Beasley (15 . 6.) – koncert v rámci
festivalu Concentus Moraviae
Kouzelný zámek (18. 6.) – soutěžní
pohádkový program pro děti

Festival KoresponDance (7.–9. 7.) – mezinárodní taneční festival
Slavnosti jeřabin (24. 8. – 17. 9.) – festival
výtvarné, hudební a dramatické tvorby
Santiniho barokní slavnosti (8.–10. 9.)
– setkání odborníků a obdivovatelů Santiniho barokní tvorby a Klášterní noc
Ostrov pohody barokní (15.–17. 12.)
– hudební a divadelní představení, tvořivé dílny
A kde si žďárské baroko můžete osahat?
Rozhodně navštivte poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře zapsaný do
seznamu světového dědictví UNESCO,
podívejte se na dolní hřbitov, projděte se
po barokním mostě u zámku. Při procházce po centru města byste neměli minout
ani kapli svaté Barbory nebo trojiční sloup
na náměstí Republiky.
Celoročně jsou otevřené expozice

KDE JE VÍCE INFORMACÍ

www.zdarns.cz, www.zelena-hora.cz,
www.zamekzdar.cz
TIC – CK Santini tour, nám. Republiky 24,
Stará radnice, 591 01 Žďár nad
Sázavou, tel.: 566 625 808, 566 628 539

KOSTEL SV. JANA
NEPOMUCKÉHO

„Umění baroka“ ze sbírek Národní galerie v Praze, „Po stopách Santiniho“
a Muzeum nové generace.
Žďár ale znamená také neodolatelnou
přírodu Žďárských vrchů. Naučná stezka
kolem Zelené hory představí turistům
jedno z nejvzácnějších míst, která lze ve
Žďáře najít. Odhalí vám okouzlující historické památky a přírodní skvosty místní
krajiny. V okolní přírodě se můžete pokochat tvorbou Michala Olšiaka, jeho sochy
naleznete nejen přímo ve Žďáře, ale
i v širokém okolí.
Ve městě bude dobře postaráno také
o aktivně založené jedince. Rekreační
areál Pilák u přilehlé Pilské nádrže je
rájem všech letních sportů od cykloturistiky až po populární paddleboardy.
Načerpat energii pak můžete v moderním relaxačním centru.

KORESPONDANCE

Sedm regionů nejvýchodnější části
Českomoravské vrchoviny se zvedá
od jižních svahů Tišnovska a Bítešska
po huňaté lesy Žďárských vrchů na
severu. Jako koruna širého kraje,
z jejíž vrcholků přehlédnete zemi
od Praděda až po Alpy.

K

oruna Vysočiny vyniká krajinou, kde vrchy střídají dlouhá
a klikatá údolí řek od Svratky
po Oslavu a tvoří nejatraktivnější část z celé Českomoravské
vrchoviny. Na 1 000 kilometrů pěších
turistických a více než 700 kilometrů cyklistických značených tras doplní letos
nová cyklotrasa EuroVelo 4.
Představujeme vám 7 + 1 atraktivních
míst, která letos nemůžete minout.

1. KŘÍŽEM KRÁŽEM
ŽĎÁRSKÝMI VRCHY
Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy představuje zelenou perlu. Její
hluboké lesy s cennými přírodními
zákoutími protínají kilometry stezek,
vrcholy zdobí skály s výhledy do kraje
a horské rybníky skýtají zázemí rekreačních středisek. Ke všem cílům pak nejlépe dovede naučná cyklotrasa.
2. CYKLO ARÉNA
V SRDCI VYSOČINY
Cyklo aréna Vysočina u Nového Města na Moravě už není jen vyhlášený sportovní areál, ale rostoucí síť cyklistických tras. Čtyři velké silniční okruhy
doplní čtyři okruhy pro MTB – a samozřejmě singltreky v těsném sousedství stadionu Vysočina Arena s novým servisním
centrem a zázemím pro bikery všech
věkových kategorií.
3. VIA FERRATA VÍR
Horská obec Vír v údolí Svratky
nabízí dvě zajištěné cesty. Výstupem na Vysokou věž můžete hledět do
údolí stejně, jako to vidí horolezec Radek
Jaroš. A Jezerní stěna poblíž velké pře-

Koruna
návštěvnických
perel v kraji

hradní hráze zase skýtá neobvyklý
pohled na jezero Vírské přehrady. Pod
ferratami najdete i zázemí v podobě půjčovny vybavení, takže se do Víru nemusí
bát zavítat ani začátečníci.
4. PO NAUČNÝCH
STEZKÁCH NA HRAD
PERNŠTEJN
Řekne-li se Pernštejn…. je to hrad; jsou
to pohádky – kolik jich zde bylo zfilmováno, je to krásná příroda kolem, jsou to
Slavnosti Pernštejnského panství. Pernštejn jsou nyní i stezky. Tři okruhy provádějí návštěvníka historií místa, překrásnými výhledy na hrad i krajinou v krásném
horském uzlu Vysočiny.

5. PŘEMYSLOVSKÉ
DĚDICTVÍ – OPATSTVÍ
PORTA COELI
Tišnov je brána do nebeských výšin Vysočiny a v jeho sousedství ji zdobí středověké cisterciácké opatství Porta coeli
(Brána nebes). Klášter založený ve 13. století českou královnou Konstancií je perlou románsko-gotické architektury s unikátním portálem. V budově proboštství
pak najdete i Podhorácké muzeum s místními expozicemi.
6. ZÁKOUTÍ
ŽĎÁRSKÉHO POSÁZAVÍ
Po stopách hamernické
tradice na Žďársku navštivte muzeum ve
mlýně Šlakhamr. Cestu vám zastoupí
monumentální výtvory sochaře Olšiaka,
jako jsou Mamut, Hamroň nebo Koně.
Výhled na krajinu se nabízí z rozhledny
Rosička nebo z vrcholku Peperku. A nejpopulárnější místní cyklo a in-line dráha
vede po tělese zrušené trati až třeba do
Velké Losenice s unikátní kostnicí u kostela.

7. ROZHLEDNA
FAJTŮV KOPEC
Nejkrásnější pohled na svět je
z ptačí perspektivy, a právě ten nabízí
nejhezčí rozhledna Česka roku 2015
na Fajtově kopci. Její elegantní konstrukce dvojité šroubovice DNA má výšku
36 metrů a se 175 schody tvoří novou
dominantu Velkého Meziříčí. V noci je
pak majákem v krajině na dohled od nejvyššího dálničního mostu v Česku na
dopravní tepně D1.

8. PODHORÁCKÝ
FOLKLOR VE VELKÉ
BÍTEŠI
V centru folkloru regionu Podhorácka
najdete vedle opevněného gotického kostela sv. Jana Křtitele především živé tradice regionu. Vír barev a tónů se ve Velké
Bíteši rozehrává dvakrát do roka – na červnové Bítešské pouti a zářijových Bítešských hodech s folklorním festivalem
Setkání na Podhorácku. Přijďte pobejt!
www.korunavysociny.cz.

V krásném zalesněném údolí řeky
Sázavy v katastru obce Hamry nad
Sázavou se nachází kulturní památka Technického muzea v Brně
– Šlakhamr. Původně středověký
hamr zpracovával železnou rudu.
Expozice nabízí přehled od získávání železné rudy, přes její využití
a zpracování. Hamerna s obrovským bucharem je vybavená výhní
s přívodem vzduchu pomocí měchu a vodního kola. Atraktivní
součástí je také hospodářská
část mlýna a domácí bydlení posledních majitelů.
Pro svůj nezaměnitelný půvab
si Šlakhamr vloni v létě vybrali
filmaři při natáčení rodinného
filmu Špunti na vodě.

Pozor od 3. 4. do 13. 8. 2017 je na cestě k památce dopravní omezení. Informacee nejen
o možnosti dopravy jsou na www.tmbrno.cz/pamatky/slakhamr-hamrech-nad-saza
avou/.

Penzion Sykovec
v malebné krajině Vysočiny v obci Tři Studně

- úžasná příroda a čistý vzduch - výborné služby - domácí prostředí -

Přijeďte k nám na letní dovolenou, na podzimní sportovní
nebo relaxační pobyt

na říjen a liStoPad PřiPravujeme
výhodné balíčky ubytování
Sledujte náš web: www.sykovec.cz
Dotazy na rezervaci: 608 77 87 87,
recepce@sykovec.cz

Velké Meziříčí,
poklad pod D1
S

tarobylé Velké Meziříčí patří
k významným moravským městům a leží na soutoku řek Oslavy a Balinky. Je součástí turistické
destinace Koruna Vysočiny. Historické centrum města, areál zámku i část předměstí byly vyhlášeny památkovou zónou.
Přijměte pozvání na rozhlednu Fajtův
kopec. Výhled z výšky 36 metrů stojí
opravdu za to.
Za zhlédnutí také stojí vyhlídková věž
kostela sv. Mikuláše. Cestou nahoru je
mimo jiné možné vidět byt zvoníka
v původní podobě. Nově uvidíte i kozí chlívek. Zvláštností je prosvětlený ciferník na
věžních hodinách o průměru 4,2 metru,
který je největším v České republice.
Zámek a muzeum Velké Meziříčí.
Původně románský hrad, který stál na
skále již roku 1236, byl přestavěn na renesanční zámek. V budově je Muzeum

Velké Meziříčí. Letos se na zámku
budou konat historické slavnosti.
Návštěvníci si také mohou prohlédnout bývalé židovské město,
k vidění je kromě nové a staré synagogy i židovský hřbitov z roku 1650.
K zajímavostem patří dálniční most
Vysočina, nejvyšší a druhý nejdelší na
dálnici D1.
Město nabízí bohaté kulturní, sportovní a společenské vyžití. Velmi oblíbené je
Velkomeziříčské kulturní léto, kdy na
náměstí probíhají koncerty, festivaly,
divadelní představení.
Okolí je vhodné pro turistiku a cykloturistiku, zahrát si můžete také discgolf
a následně se osvěžit na koupališti.
Obdivovat lze i mnoho přírodních krás,
např. Nesměřské údolí po stopách starých
mlýnů a Balinské údolí, kde jsou naučné
stezky doplněné interaktivními panely.
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•
•
•
•

Reformace
Revoluce všedního dne
Výchova (nevýchova)
Reformace a úloha církví
v dnešní době
• Revoluce v Rusku 1917
v proměnách času
• Průlomy v poznání
• Revoluce v dějinách

11. ročník
8.-14. červen
www.festivalfilosofie.cz
www.jupiterclub.cz

Duka

Hvorecký

Bělohradský

Ruml

Krob

Zouhar

Ševeček

Wihoda

Hauser
Nechutová

Nodl
a další

KULTURNÍ AKCE 2017

24. 5. Emeritní koncertní mistr České
filharmonie – Jupiter club
1. 6. – 31. 8. Otevření vyhlídkové věže kostela sv. Mikuláše
2.–3. 6. Měřínská padesátka
8.–14. 6. – Evropský festival filozofie –
téma Reforma a revoluce , 11. ročník
10. 6. Concentus Moraviae
18. 6. Pouť VM
25. 6. – 31. 8. – Velkomeziříčské kulturní
léto na náměstí
3. 9. Historické slavnosti, téma: 1. republika
24. 9. Drakiáda
26. 11. Adventní světýlka
Výročí: Velké Meziříčí si letos připomíná
700 let od prvních zmínek o kostele
sv. Mikuláše a duchovní správě ve městě.
11. 6. bude mši svatou v kostele sloužit
kardinál Dominik Duka, který bude hostem Evropského festivalu filozofie.
Samotná oslava výročí bude 5. 12.
Turistické informační centrum
Radnická 29/1, 59 413 Velké Meziříčí,
tel.: 566 781 047, www.velkemezirici.cz
www.turistikavm.cz

Vyzkoušejte léčiVou sílu přírody

v srdci Vysočiny

• krásné ubytování na břehu Milovského rybníka
• dětský koutek
• bohatý animační program pro děti i dospělé o letních prázdninách
• nové multifunkční sportoviště přímo u hotelu
• hřiště na beach volejbal
• bohatý snídaňový bufet, možnost polopenze
• Milovská restaurace s letní terasou a výhledem na Milovský rybník

Orea Resort Devět Skal, Sněžné-Milovy 11, 592 02 Svratka
• Tel: +420 566 585 542 • E-mail: 9skal@orea.cz

www.resortdevetskal.cz

PENZION U VÝLETŮ
MORAVEC
Penzion „A“ pro velké i malé skupiny různého zaměření do 40 osob s malou tělocvičnou
Od 1. 8. 2017
otevíráme druhou část penzionu „B“

www.penzion-vysocina.cz

–

–

▼

Směr
Ostrava
Prostějov
Svitavy

15

15

Bystřice nad
Pernštejnem

–

Žďár nad
Sázavou

– 25 –

Směr
Praha

▼

Tišnov

MORavec

–

15

–

Kontakt:

Telefon: 604 997 977
Moravec 199, 592 54 Moravec
E-mail: info@penzion-vysocina.cz

–

▼

Šest dvou až pěti lůžkových pokojů s vlastním
sociálním zázemím a kuchyňkou a společnou
klubovnou pro jednotlivce, rodiny nebo malé
skupinky (cca do 20ti osob)

▼Polička

D1
velké
Meziříčí

velká Bíteš

BRNO

Přijeďte se bavit do Novoměstska, u nás to jde samo
Kam na výlet?

Obrázková cesta lesem Ochoza
Ideální výlet pro rodiny s dětmi. Najdete tu vyobrazení pohádkových postav z místních pověstí.
Hrad Skály
Zřícenina u Nového Jimramova. Bývalé sídlo loupeživých rytířů.
Údolí Fryšávky
Dlouhé hodiny se můžete procházet v romantickém údolí řeky Fryšávky a podél jejího toku můžete dojít až do malebného městečka Jimramov.
Žákova hora a okol
Milovníky panenské přírody určitě nadchne prales Žákova hora či vesničky Krátká a Samotín, které si
zachovaly charakter původních horských osad s roubenými chaloupkami.
Kde si odpočinout?
V areálu Městských lázní najdete nejen bazén, ale také vířivku, posilovnu, masáže, sauny i solárko. Zkrátka relax se vším
všudy. Výhodou je, že vše máte za jedno vstupné!
Kde se najíst?
Maršovská Rychta a Horní Dvůr jsou tradiční novoměstské
restaurace a ideální místo pro unavené poutníky.
Kde se vyspat?
Pohodlný spánek a wellness služby najdete v Hotelu Ski v areálu Vysočina Areny. Dobře se o vás postarají také v Penzionu
U Pasáčka na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě.

Novoměstské SINGLETRACKY
Autory projektu jsou členové organizačního výboru
Světového poháru horských kol Lukáš Vlach
a Jan Skřička, kteří stezky koncipovali tak, aby
prožitky ze závodního pojetí horské cyklistiky přinesli
co nejširší skupině cyklistů. Ze stezek si vybere každý.
Najdete zde technicky nenáročné, zábavné a bezpečné
stezky pro děti, přírodní stezky pro handicapované cyklisty
sjízdné na kolečkovém křesle 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.

SEZÓNA ZAHÁJENA, navštivte nás
ve Vysočina Areně.

Milí přátelé,
19.–21. 5. u nás V Novém Městě na Morabě
začíná Světový pohár horských kol. Je to akce,
která tradičně získává ocenění za nejlepší organizaci. Tisíce lidí zažjí skvělou atmosféru závodů
a doprovodných akcí. Je to zkrátka jedna velká,
dechberoucí párty bikerů a jejich fanoušků. Budu
moc rád, když si to přijedete letos Nového Města
spolu s námi užít.
A chcete poznat pocity světové cyklistické špičky
při Světovém poháru? Tak si s celou rodinou vyzkoušejte novoměstské singletracky. Kdykoli od
dubna do října si můžete užít adrenalinových
tras pro pokročilé, ale i jednodušších pro rodiny
s dětmi. Kolo si můžete půjčit ve Vysočina Areně,
a když se vám u nás zalíbí, můžete pobýt i několik
dní. Návštěvníci našeho města jsou nadšeni odpočinkem v Městských lázních, dobrým jídlem a pitím v místních restauracích,
rovněž i přírodou či památkou UNESCO v nedalekém
Žďáře nad Sázavou – Zelenou horou. Novoměšťáci se
na vás těší a věřte, že se o své
hosty umí dobře postarat.
Michal Šmarda
starosta Nového Města na Moravě

SINGLETRACKY

BYSTŘICKO
... ráj Vysočiny

Ochutnejte letní kouzlo Bystřicka!

Nedotčená příroda, síť cyklotras, relaxační zóny, bohatý kulturní program – to vše a mnohem víc naleznete právě u nás. www.bystricenp.cz

Rozhledna Karasín - dohlédněte za vrcholky hor

Hrad Zubštejn - ponořte se do starých časů

Kostel sv. Václava ve Zvoli - krása Santiniho staveb

Ferrata Vír - překonejte svůj strach

Centrum EDEN - navštivte ráj zábavy a poznání

Vírská přehrada - nahlédněte do křišťálové vody

Kostel sv. Michaela ve Vítochově - rozjímání

Šiklův mlýn – divoký západ na dosah ruky

Hrad Pernštejn - probádejte pohádkový hrad
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Otevírací dOba:
Areál Centra Eden je otevřený v níže
uvedených termínech vždy
od 9.30 do 18.00
duben – červen a září – říjen - otevřeno
ve všední dny pro skupiny na objednávku
květen, červen, září - otevřeno o víkendech
červenec, srpen - otevřeno každý den

Centrum Eden - ráj zábavy a poznání
na Vysočině. Místo, kde se prolíná minulost s budoucností. Areál bývalého školního statku – Nový dvůr se proměnil v Panský
dvůr nabízející návštěvníkům rozličné a zajímavé expozice. Naleznete zde Příběh půdy,
Panské bydlení, lékárnu, pivovar, kovárnu
a další. Průchodem pod Panským bydlením
se dostanete do Horácké vesničky, kde se nachází repliky dobových stavení z 19. století,
s ukázkami tradičních lidových řemesel. Cestou z Horácké vesničky přijdete k Ekopavilonu, kde jsou ve čtyřech patrech zastoupeny
přírodní živly - země, oheň, voda a vzduch.
Futuristická stavba Ekopavilonu nabízí exkurzi do moderních technologií na úsporu energií. Dozvíte se, jakým způsobem ušetřit peníze a zároveň pomáhat životnímu prostředí.
V Centru Eden si najde zábavu celá rodina.
Pro naše návštěvníky připravujeme řadu zábavních akcí a vzdělávacích kurzů. Pro mateřské a základní školy vytváříme tematické
programy se zaměřením na historii, přírodu,
tradice, hospodářství a ekologii. Přijďte se
podívat do Centra Eden v Bystřici nad Pernštejnem.

Seznam akcí:
3. 6. Pivní slavnosti - Celodenní festival regionálních minipivovarů
Degustace piva z minipivovarů Centrra Eden, Grado,
Mazaný lišák, Chotěboř a Tišnovský pivovar. Ochutnávky
pivních specialit, jako je pivní zmrzlinaa. Vystoupení dětských akordeonoových souborů a místních hudebních
další
skupinn – Kroky
Kroky, Bybylon a další.
26. 8. Dožínky
Z pole až na talíř. Ta pravá oslava jídla a pití v Centru
Eden. Ochutnejte ovesné pivo a speciality. Přijďte prožít
den ve znamení dožínkových tradic.
30. 9. – 1. 10. Slavnosti brambor
Ochutnejte bramborové delikatesy a bramborové pivo
z minipivovaru Eden, zajezděte si na koni či v traktoru,
shlédněte soutěž jedlíků či kuchařskou show nebo se
zúčastněte s dětmi bramborové olympiády.
14. 10. Bleší trhy/Burza starožitností
28. – 29. 10. Roh hojnosti
Tradiční gastronomická akce, kde můžete ochutnat nejenom degustační menu z delikates podzimní sklizně,
ale i hmyzí speciality nebo dýňové pivo.

Webové stránky: www.centrumeden.cz
Facebookové stránky: www.facebook.com/centrumeden/

NÁMĚSTÍ

RAČANA

DEVĚT SKAL

Svratka slaví kulatiny

Město Svratka zve všechny občany, chalupáře, rodáky i příznivce města na oslavy 150. výročí
povýšení na město a 140. výročí založení sboru dobrovolných hasičů ve dnech 7.–9. července.

J

iž ve čtvrtek 6. 7. od 14 hodin bude
ve Společenské místnosti a obřadní
síni v budově bývalé mateřské školy
otevřena výstava obrazů Jana Odvárky.
Výstava potrvá do 30. července.
Pátek 7. července
15.00 koncert Hany a Petra Ulrychových
a skupiny Javory, sokolovna Svratka
19.00 koncert skupiny Katapult, sportovní areál ve Svratce
Sobota 8. července
Od 8 hodin řemeslné trhy u sokolovny,
zde proběhne i vystoupení šermířů ze
skupiny Libertas (v 11 a 12 hodin) a předvádění historických řemesel, příjemnou
atmosféru navodí Sdružení přátel Josefíny & Kláska.
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V 10.00 na náměstí slavnostní mše za
účasti Mons. JUDr. Ing. Jan Vokála,
JU.D., biskupa královéhradeckého, bohoslužbu bude provázet chrámový sbor Svatojánek
Odpoledne: oslavy 140. výročí založení
sboru dobrovolných hasičů
12.30 příjezd pozvaných hostů na náměstí Národního povstání
13.00 slavnostní pochod hasičů s prapory
13.30 slavnostní projev a předání vyznamenání na hasičské zahradě
Od 14 hodin ukázky hasičských dovedností a historické hasičské techniky,
doprovází dechová hudba
Od 18 hodin taneční zábava – přehlídka
místních rockových kapel SBK, Rollák,

Morana, NaEx, Hudba Praha
revival.
Muzeum: od 14 hodin otevřena výstava k historii Svratky,
k nahlédnutí budou kroniky
města (i v neděli 10–12/13–16
hodin)
Základní škola: den otevřených dveří od
13 do 16 hodin.
Neděle 9. července
10.00 fotbalový zápas svobodní x ženatí
15.00 fotbalový zápas SK Svratka x Stará
garda Slavia Praha
U příležitosti oslav vyjde také výpravná
kniha o historii Svratky a kniha Svratecko
na starých pohlednicích – obě publikace
budou k dostání během oslav.

NÁMĚSTÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

SOFTBALOVÁ EXTRALIGA V BRODĚ, HROŠI
JSOU ÚŘADUJÍCÍMI MISTRY REPUBLIKY

FOTO: PETR LEMBERK, MAFRA

HAVLÍČKOBRODSKÁ RADNICE

PODOBU MĚSTA PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE UKAZUJE PAPÍROVÝ
MODEL VE STARÉ RADNICI.

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p.o.

Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Havlíčkův Brod - www.muzeumhb.cz
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 jako 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 vydává každoročně, ve spolupráci se
Státním okresním archivem v Havlíčkově Brodě, vlastivědný sborník Havlíčkobrodsko a další
publikace. Provoz je celoroční, každý den od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, kromě pondělí.

Výstava „ Móda a odívání na Havlíčkobrodsku”
15. září – 26. listopadu 2017
Autorská výstava pracovníků muzea přiblíží návštěvníkům historii
odívání a výroby látek, v níž má město i region bohatou tradici.
Výstava představí tradiční výrobu a zpracování lnu, vlny, výrobu
sukna, barvení látek a tkaní podle starých vzorů. Výstava nám přiblíží
průmyslovou revoluci v regionu neodmyslitelně spjatou s výrobou
textilu a zastoupenou známými jmény - především rodinou Mahlerů.
Výstava bude zaměřena na způsob odívání v době secese, 1. republiky
a 60. léta 20. století, k vidění budou i rozličné módní doplňky, kroje a
krojové součásti. Součástí výstavy bude módní salon a dílničky pro
děti ke zpracování látek a šití oděvů.

Tavba skla ve středověké peci 8. – 10. září 2017
Jednou z aktivit muzea v rámci projektu Sklářství na Vysočině, který
muzeum iniciovalo, je výstavba funkční repliky středověké sklářské
pece a následná tavba skla. První tavba pomocí smrkového a
bukového dřeva proběhla v září 2016, letos se bude sklo z místních
surovin tavit podruhé. Tento experimentální archeologický projekt
navazuje na průkopnický projekt Moldava II, kdy v roce 1994 tým
archeoložky PhDr. Evy Černé a severočeských sklářů poprvé
rekonstruoval středověkou pec a tavil sklo. Ve Vlkovsku na okraji
Havlíčkova Brodu návštěvníci uvidí celý technologický postup, při
práci mistra skláře a s jeho pomocí si vyrobí malou pozornost ze skla.

Dny otevřených ateliérů na Vysočině 7. – 8. října 2017
V Kraji Vysočina se uskuteční již 7. ročník otevřených ateliérů,
prezentace umělců, školních ateliérů a řemeslnických dílen. Dny
otevřených

ateliérů

na

Vysočině

2017

(„DOA

2017“)

dávají

uměnímilovným návštěvníkům možnost nahlédnout do tvorby malířů,
sochařů, kameníků, sklářů, kovářů, keramiků...., 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. 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.
Více na www.vysocina-kultura.cz

INZERCE

Festival fantazie – největší
festival popkultury v ČR

A

merický Comic Con je známý
po celém světě jako obrovský
festival popkultury. Pro
fanoušky sci-fi, fantasy a hororu v hrách, kostýmech, filmech, seriálech, anime, komiksech, knihách... Jeho obdobou s řadou unikátních
parametrů je v ČR Festival fantazie.
22. ročník největšího českého festivalu
popkultury se koná od 29. června do
9. července 2017 v Chotěboři a opět přinese letní fantastickou atmosféru.
Velké herny (přes 40 konzolí, 50 počítačů a 70 stolů pro stolní hry) nabídnou
všechny typy her – od běžných videoher
přes hudební, taneční, deskové, karetní,
hry miniatur, až po hry na hrdiny. Volné
hraní, výuka her, představení novinek,
turnaje o hodnotné ceny i přednášky,
soutěže a besedy o hrách.
Fantastický program zahrnuje až
25 programových linií věnujících se
nejen sci-fi, fantasy a hororu – zejména

NÁVŠTĚVNÍCI FESTIVALU SE MOHOU TĚŠIT
MIMO JINÉ NA VELKÉ POČÍTAČOVÉ HERNY.

oblíbeným seriálům a filmům, jako Stargate, Star Trek, Star Wars, Doctor Who,
Červený trpaslík, Pán prstenů a Hobit,
Hra o trůny, Harry Potter, Supernatural… Celkem přinese přes 1 400 pořadů!
Témata programu nejsou jen fantastická, ale dotýkají se například i historie, filozofie, vědy a moderních technologií.
MoveCon nabídne možnost naučit se
základy tanců, bojových umění a šermu,
sportovní a zábavný program probíhá
i venku.
Výběr téměř padesáti nejlepších SF&F
filmů a hororů můžete vidět v kině Festivalu fantazie.
Ze speciálního programu lze vybrat
třeba kostýmovou soutěž FF Cosplay, půlnoční taneční a různé party, Večer fantazie s vyhlášením cen Aeronautilus, stánek matfyzu se zábavně pojatou matematikou a fyzikou a mnoho dalšího.
Celodenní a celofestivalové vstupné
lze pořídit v předprodeji se slevou od
200 Kč, na místě pak za plnou cenu. Hodinové a půldenní vstupné si koupíte na
místě. Děti 8–11 let, senioři nad 60 let
a ZTP platí polovic.
Festival nabízí mládeži i dospělým
fanouškům, ale také rodinám s dětmi,
kromě programu i ubytování, levné stravování a občerstvení, parkování zdarma,
šatnu a jiné služby.
Další informace najdete na www.festivalfantazie.cz

O FESTIVALU
FANTAZIE

Základy Festivalu fantazie
vznikly v roce 1996. Postupným rozšiřováním a profesionalizací z něj vyrostl jeden z velkých festivalů fantastiky a her
v Evropě a největší festival popkultury v ČR. Zábava je určena
všem věkovým skupinám od
8 let. Festival fantazie pořádá
neziskový spolek SFK Avalon
ve spolupráci s fanouškovskými komunitami, ale i s profesionálními partnery.
V uplynulých letech přišlo
na Festival fantazie okolo
3 000 návštěvníků, obdobný
počet se čeká i letos.

INZERCE

Hrad Kámen
byl založen původně jako gotický pravděpodobně
v polovině 13. století. Jeho název je odvozen od pozoruhodného skaliska, na kterém byl vystavěn. Od roku
1523 hrad téměř 200 let vlastnila jedna z větví významného českého rodu Malovců z Malovic, kteří
nechali hrad přestavět na pozdně renesanční a ranně
barokní sídlo. Interiéry hradu vypovídají o dobovém
vkusu přelomu 19. a 20. století. Kromě toho mohou
návštěvníci shlédnout jedinečnou kolekci loveckých trofejí a především obsáhlou expozici historických motocyklů, vybudovanou ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze, soukromými sběrateli a výrobci.

Do nové sezóny s novým strojem!
Do expozice motocyklů pro letošní sezónu přibyl další
unikát - Jawa 350/634, v jejímž sedle seděl cestovatel
a novinář Pavel Suchý. Na této 35 let staré Jawě podnikl úplně sám téměř osmiměsíční cestu čtyřmi světovými kontinenty, při které urazil 49 003 km a stal se tak
prvním Čechem, který na motorce objel Zemi.

Historické kočárky v nové výstavní síni
Ucelená sbírka historických kočárků a kolébek je od letošního roku prezentována v nově zřízené malé výstavní síni hradu Kámen. Nová expozice představuje celou
škálu typů dětských kočárků včetně stylů, které se promítly v jejich podobě a funkčnosti. Výstavu doprovází
dobové fotografie a speciální panely s komentáři a popisem technického vývoje jednotlivých modelů.

Přehled akcí na hradě Kámen
• Komentované prohlídky
po hradním parku
13.–14. května, 15.–16.
července, 19.–20. srpna
• Speciální prohlídky pro děti
27.–28. května, 24.–25.
června, 22.–23. července,
26.–27. srpna

• Víkend otevřených zahrad
10.–11. června
• Kámen napříč staletími
8.–9. července
• Kámenské hradohraní
5.–6. srpna
• Večerní prohlídky hradu
8. 7., 22. 7., 5. 8., 19. 8.

Poplujte s námi objevit „nový svět“

vysokoškolského studia a vyberte si jeden z našich
oborů v prezenční (P) nebo kombinované (K) formě:
APLIKOVANÁ INFORMATIKA (P, K)
APLIKOVANÁ TECHNIKA PRO PRŮMYSLOVOU PRAXI (P)
CESTOVNÍ RUCH (P, K)
FINANCE A ŘÍZENÍ (P, K)
PORODNÍ ASISTENTKA (P, K)
VŠEOBECNÁ SESTRA (P, K)
ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK (P, K)
KVALITA A BEZPEČNÁ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ - MGR. (K)
FINANCE AND MANAGEMENT (P) - VYUČOVÁNO V AJ
Kontakty: VŠPJ, Tolstého 16, 586 01 Jihlava
tel.: 567 141 181, email: studijni@vspj.cz, www.vspj.cz

Přihlášky ke studiu přijímáme
právě teď na www.vspj.cz
Těšit se můžete na zahraniční stáže,
individuální přístup nebo lepší uplatnění
díky dlouhodobé praxi během studia.

facebook.com/vsp.jihlava

27. května 2017
Město Žirovnice - Zámek

• začátek programu od 10.00 hodin
• zakončení ohňovou show

ZÁMEK:

Vstupné rodinné 270 Kč | Vstupné jednotlivé 120 Kč | Děti a důchodci 60 Kč

SLAVNOSTI
ŽIROVNICKÉH
O
JEDNOROŽCE
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ŠPÝCHAR:

Expozice Venkovských tradic
a řemesel. Keramický betlém:
Život na vesnici.

středověké městské slavnosti

sokolníci tradiční šermířská vystoupení
trhy
a
db
hu
vá
bo
divadla kejklíři do
více na www.zirovnice.cz

NI

Expozice Nástěnných
gotických fresek
z 15. století.
Expozice Květiny
na šlechtickém sídle.

PIVOVAR:

Expozice Knoflíkářství/
Perleti. Expozice
Historických šicích
strojů. Expozice Ukázky
pivovarnictví

Branka 1, 394 68 Žirovnice • tel.: 565 494 095
e-mail: zamek@zirovnice.cz • www.zirovnice.cz

Baroko na Vysočině

www.baroknivysocina.cz
www.baroquevysocina.cz

Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Vysočina Tourism,
příspěvková organizace
Na Stoupách 144/3,
586 01 Jihlava
e-mail: info@vysocinatourism.cz

www.region-vysocina.cz
www.vysocinatourism.cz
www.region-vysocina.cz/temata
www.vysocinaconvention.cz
www.vysocinounakole.cz
ww.vysocina-fandi-kulture.cz
www.dedictvivysociny.cz
www.mgvysociny.cz
Facebook: @regionvysocina
Instagram: @regionvysocina

simply clever

5 LET POHODY
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů v nabídce ŠKODA
Citigo, Fabia a Rapid Spaceback: 3,6–4,9 l/100 km, 82–114 g/km

Vozy ŠKODA s pětiletou zárukou a zvýhodněním Předplaceného servisu
Přivezte si domů některý z modelů ŠKODA Citigo, Fabia nebo Rapid a užívejte si 5 let pohody v základní výbavě.
Ke každému vozu Vám v ceně přidáme pětiletou záruku a 50% zvýhodnění Předplaceného servisu, který Vám pokryje
pravidelné servisní prohlídky s výměnou motorového oleje, filtrů a zapalovacích svíček.
Seznamte se s pohodovou nabídkou ŠKODA přímo u nás a užívejte si klid na cestách po celých 5 let.

skoda-auto.cz

/skodacz

/skodacz

/skodacz

/skodacz

Clever Inside
ŠKODA usnadňuje
život svým zákazníkům
každý den.
S volantem potaženým kůží
budete mít každou cestu pevně
ve svých rukou.

O denní svícení se postará
moderní LED technologie.

S koly z lehké slitiny budete
kilometry ukrajovat elegantně.

Radarový systém Front Assist
s funkcí nouzové brzdy Vás
bude jistit.

Některé prvky mohou být součástí příplatkové výbavy.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTOSALON F3K, s.r.o., Spojovací 1338, 674 01 Třebíč
Tel.: 568 846 340, www.autosalon-f3k.cz
AUTO DOBROVOLNÝV.M. s.r.o., Okružní 3, 586 01 Jihlava
Tel.: 608 808 300, www.autodobrovolny.cz

Horácké autodružstvo, Brněnská 123, 674 01 Třebíč,
Tel.: 568 823 853, www.horacke-tr.cz
Horácké autodružstvo, K Novému nádraží 1345, Velké Meziříčí
Tel.: 566 523 141-2, www.horacke-vm.cz
AUTO ... s.r.o., Nádražní 2118/67, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303, www.auto-auto.cz

