Kalendář akcí

na Vysočině
2020

VYSOČINA
Vysočina, kraj v samém srdci České republiky – čistý, klidný, malebný, bezpečný, bohatý na jedinečné přírodní
krásy i kulturní památky a plný aktivních lidí.
A také kraj sklářský. Rok 2020 na Vysočině věnujeme oslavě prastarého sklářského řemesla, které zde má tradici
nejméně čtyři století. V souvislosti s tím proběhne řada akcí spojená se sklářstvím. Ale nejen těch. Samozřejmě
všechna zdejší města, obce, spolky a organizace připravují nespočet kulturních, společenských a sportovních akcí.
Z těch největších jmenujme Světový pohár v biatlonu.

PROŽIJTE
ČISTOU RADOST

Přijměte naše pozvání na některou z nich.
Nabídku toho nejzajímavějšího dění na Vysočině pro rok 2020 vám přináší náš kalendář.
A zbytek včetně dalších podrobností najdete na

www.vysocina.eu
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Společenské

akce

Jihlavsko

JIHLAVSKO
Betlémská cesta
Betlémská cesta je specifickým projevem tradiční lidové kultury. Zájemci při ní mohou zhlédnout betlémy v oficiálních prostorách jako např.
Schumpeterově domě, zámeckém hotelu nebo
třešťském kostele, ale i v soukromí třešťských domácností. A právě tím je Betlémská cesta v
Třešti zvláštní a jedinečná. Rodiny, které jsou
vlastníky jednotlivých betlémů, zpřístupňují svá

do 2. února

Třešť
Betlémská cesta

12. dubna – 10. května

JIHLAVA

VYSOČINA SKLÁŘSKÁ

16. května BRTNICE
OSLAVY 20. VÝROČÍ POVÝŠENÍ
BRTNICE NA MĚSTO

Jihlavský havířský průvod

21. června Jihlava
Pouť ke svatému Jánu
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obydlí veřejnosti a dávají tak návštěvníkům možnost vidět betlémy přímo v autentickém prostředí jejich tvůrců. Tradice třešťského betlémářství
„Betlémská cesta“ byla v roce 2014 zapsána na
Seznam nemateriálních statků tradiční lidové
kultury Kraje Vysočina a v roce 2015 na Seznam
nemateriálních statků tradiční lidové kultury
České republiky.

Výstava betlémů v třešťských domácnostech. Projděte se zimní Třeští a přijměte pozvání až dvou desítek domácností, které vám ukážou svůj betlém.
Plánek betlémské cesty je možné vyzvednout v TIC nebo stáhnout na www.
trest.cz. Současně probíhá vánoční výstava betlémů v Schumpeterově domě.
www.betlemy-trest.cz
Ucelená přehlídka skláren, výtvarníků i sklářských škol v City Parku. V doprovodném programu proběhne módní přehlídka SUPŠ Helenín a prezentace
skleněného šperku výtvarníků z Vysočiny. Součástí bude tematický fotokoutek, sklářská dílna či ukázka tradičních uměleckých řemesel.
Na tento den je pro návštěvníky města připraven bohatý program. Nebudou
chybět historická scéna, přehlídka kostýmů, dobová vystoupení, kvalitní hudba ani bohaté občerstvení. www.brtnice.cz
Tradiční průvod krojovaných jihlavských havířů ke kostelu sv. Jana Křtitele s doprovodným programem.
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Jihlavsko

5.–6. července Třešť
Dřevořezání

10.–11. července

Telč

Mezi dvěma branami

14.–15. srpna

Telč

Historické slavnosti
Zachariáše z Hradce
a Kateřiny z Valdštejna

15. srpna

Brtnice
DŘEVORUBECKÉ ZÁVODY

Jihlavsko

Setkání řezbářů na náměstí T. G. Masaryka. Vyřezávání figurek do společného
betlému, hudba, divadlo, trhy... www.trest.cz
Retro závod automobilů, vzpomínková jízda vozidel vyrobených do roku
1939 s výstavou vozidel na historickém náměstí a doprovodným programem.
www.mezi2branami.cz
Historické slavnosti se v Telči staly významným a důležitým mezníkem v kalendáři města s každoročním připomenutím významné osobnosti telčské historie
Zachariáše z Hradce a jeho zásluh o výstavbu a rozkvět Telče. Program slavností je koncipován tak, aby si mohl vybrat každý návštěvník a prostřednictvím
historických postav se seznámit s různými historickými epochami.
www.telc.eu

11.–12. září Polná
MRKVANCOVÁ POUŤ
a POUŤOVÝ JARMARK
NA HRADĚ

11. listopadu JIHLAVA

Nejen náměstí a přilehlé ulice zaplní atrakce a stánky, ale proběhnou i tradiční
pouť na hradě, mše v kostele, výstavy, taneční zábavy, koncerty na nádvoří,
akce v kině aj. Pouť na hradě nabízí řemeslný jarmark, prodej mrkvánků a perníčků na špejli, dobové občerstvení, kostýmované prohlídky hradu, koncerty
na nádvoří, projížďky na ponících, letové ukázky dravců s komentářem, lukostřelbu a další.
Jarmark, kulturní program, svatomartinský průvod. Masarykovo náměstí.

SVATÝ MARTIN

ZOO Jihlava

Dřevorubecké závody nabídnou ukázky STIHL TIMBERSPORTS, výstavu zahradní a lesní techniky, ukázky řemesel spojené se dřevem a soutěže. Součástí
programu je hudební vystoupení. www.brtnice.cz

26. ledna
Den Austrálie

4. dubna
Den ptactva

25. dubna
Den Země

1. května
Den pro zoo

5. června

Dřevorubecké závody

Den věnovaný zvířatům „od protinožců“.
Oslavte společně s námi „opeřený“ svátek! Majitelé ptačího příjmení
mají tento den slevu 50% ze vstupného.
Přijďte si užít hezký den do Zoo Jihlava, kde na vás bude čekat bohatý
program pro děti i dospělé.
Zjistěte víc o fungování a poslaní zoologických zahrad díky speciálnímu
programu.

Noc snů

Speciální večerní program věnovaný dětem s onkologickým
onemocněním.

4. července,
31. července, 22. srpna

Užijte si neobyčejné večerní prohlídky s průvodcem jihlavskou zoo pro
rodiny s dětmi.

LETNÍ VEČERNÍ PROHLÍDKY

15. srpna

Polná

MRKVANCOBRANÍ

5. září

Jihlava
DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
A DEN ZEMĚDĚLCŮ
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Hlavní myšlenkou Mrkvancobraní je oživit polenskou tradici pečení mrkvánků,
nabídnout ochutnávku této dobroty podle nejrůznějších rodinných receptů,
představit širokou nabídku jídel a nápojů z mrkve a ještě strávit příjemné odpoledne a v dobré náladě se pobavit. Celé zábavné odpoledne nabízí spoustu
kulturního vyžití, poslech koncertů, divadelní představení, atrakce a občerstvení pro dětské i dospělé návštěvníky. Náměstí zaplněné atrakcemi a stánky,
tradiční pouť na hradě, mše v kostele, výstavy, taneční zábavy, koncerty.
www.mesto-polna.cz

15. srpna

30. ročník akce Den otevřených dveří památek pod názvem: Památky a vzdělání a 11. ročník akce Den zemědělců, potravinářů a venkova Kraje Vysočina –
Dožínky. Otevření nejzajímavějších památek, muzeí, galerií, knihoven i dalších
objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak z části nebo zcela nepřístupné.
Kulturní program na Masarykově náměstí, jarmark a doprovodný program.

31. října

TITI DAY

28. srpna

Oslava mezinárodního dne tamarínů pinčích.

Noc s netopýry

Přijďte se na vlastní oči seznámit s našimi i exotickými druhy netopýrů.
Tito tajuplní živočichové mohou být i našimi zajímavými a sympatickými
spolubydlícími.

19. září

Oslava svátku oblíbených obyvatelů zoo – pand červených.

Den pandy červené

Přijďte se podívat, co se děje v zoo po setmění.

Večerní zoo

27. prosince, 28. prosince
Vánoční večerní prohlídky

Projděte se společně s průvodcem večerní zoo a dozvíte se nejedno
tajemství z říše zvířat.
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žďársko

ŽĎÁRSKO
Tradiční bítešské hody
Akce, která v posledních více než padesáti letech
každoročně patří k hlavním událostem kulturního
života Velké Bíteše. Týden, v němž si podle uvážení a libosti hodoví hosté užívají setkání ve sklípcích, mázhauzech a městských dvorech, a to od

středečního stavění máje přes hodovou sobotu
a neděli až po kácení máje. Při skleničce dobrého piva, vína nebo burčáku, případně štamprli
kořalky, ke kterým neodmyslitelně patří i hodové pochoutky a také troška muziky a zpěvu.

Festival Korespondance
19.–20. června

Nové Město na Moravě

Tradiční slavnosti našeho města, divadla, koncerty, farmářský trh a mnoho
další zábavy.

SLAVNOSTI NOVA CIVITAS

4. července

Šikland

LÉTOHRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY

17.–19. července

Zámek Žďár nad Sázavou

Pohádková letní sobota s našimi pohádkovými maskoty, spoustou zábavy
a soutěží pro děti i dospělé. Děti v pohádkovém kostýmu budou mít vstup
do areálu zdarma.
Mezinárodní festival současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu.
www.korespondance.cz.

KORESPONDANCE

30. března

Velké Meziříčí
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

10.–12. dubna

Bystřice
nad Pernštejnem

Tradiční jarní výstava. K vidění je pletení pomlázek, košíkářství, výrobky z kukuřičného šustí a pedigu, ukázky velikonočních dekorací, výroba velikonoční
keramiky, pletení pleskačů z pedigu, svátečně prostřené tabule, ukázky paličkování, zdobení velikonočních perníčků, kraslice malované voskem a ukázky
jejich zdobení, výroba drobné bižuterie z kamínků a drátků, velikonoční floristika, strojové výšivky, ruční gelové a voskové svíčky, obrázky a řada dalších
jarních dekorací, nápadů a jiných velikonočních symbolů, které vám zpříjemní
svátky. Možnost zakoupení výrobků. www.jupiterclub.cz
Jak prožívali období Velikonoc naši předci a jak je slaví i v jiných zemích světa?
Dozvíte se během Velikonoc v Edenu.

8.–9. srpna

Bystřice nad Pernštejnem
22. srpna

Šikland

Rodinný festival plný her, zábavy, hudby a tance nejen pro vaše nejmenší.
Držitelé rodinných a senior pasů budou mít tento den řadu výhod a slev.

RODINNÝ DEN S HARIBO

27. srpna – 20. září

Žďár nad Sázavou

Festival výtvarné, hudební i dramatické tvorby oslavující Horácko jako kraj jeřabin. www.zdarns.cz

SLAVNOSTI JEŘABIN

6. září

Velké Meziříčí

SVĚTOVÉ VELIKONOCE NA EDENU

Oslava 440 let povýšení Bystřice nad Pernštejnem na město.

První zářijovou neděli zámecký areál opět ožije historií, řemesly a dobovou
atmosférou.

HISTORICKÉ SLAVNOSTI

16.–17. května

Žďár nad Sázavou
SVATOJÁNSKÁ POUŤ
NA ZELENÉ HOŘE

23. května

Velké Meziříčí

MUZIKANTI DĚTEM

6. června

Žďár nad Sázavou
DEN ŽĎÁRU
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Tradiční pouť ke svatému Janu Nepomuckému na Zelenou horu spojená se
světskou poutí plnou pouťových atrakcí v centru města.
www.zelena-hora.cz

9.–16. září

Charitativní koncert, který každý rok pomáhá zdravotně, pohybově nebo jinak tělesně či mentálně postiženým dětem a mládeži.
www.muzikantidetem.cz

Žďár nad Sázavou

Den, kdy si celý Žďár připomíná povýšení městečka na město v roce 1607.
Bujaré oslavy po celém městě plné hudby, tance, sportu a jiné zábavy.
www.zdarns.cz

Velká Bíteš

TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY

26. září

DEN VENKOVA

26.–27. září

Bystřice nad Pernštejnem

Stavění máje, krojovaný průvod městem s rychtářem, rychtářkou a chasou,
česká a moravská beseda, první stárek předává dožínkový věnec, lidová muzika, otevřené sklípky, bohatý doprovodný program.
Rodinná akce zaměřená na vše, co patří ke žďárskému zámku už od jeho
založení ve 13. století – hospodaření v souladu s živou přírodou, ale také živá
kultura a kreativní lidé. www.zamekzdar.cz
Již osmý ročník Slavností brambor v centru Eden. Bramborové speciality, zábava pro celou rodinu, hudba a mnoho dalšího poslední víkend v září.

SLAVNOSTI BRAMBOR
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třebíčsko

TŘEBÍČSKO

21.–23. srpna

Třebíč

SLAVNOSTI TŘÍ KÁPÍ

Historická slavnost Barchan

22. srpna

V červnu po svátku sv. Víta (15. 6.) se každoročně v Jemnici koná slavnost s podivným názvem
Barchan. Traduje se, že patří mezi nejstarší v Čechách a na Moravě. Prokazatelné je však pouze
to, že se uskutečnila už v roce 1713. Po celá sta-

HROTOVICKÝ KOLOČAS
ANEB JÍZDA HISTORICKÝCH
VOZIDEL DO VRCHU

letí je jejím jádrem závod čtyř poslů, kteří nesou zprávy své královně Elišce Přemyslovně. Běh
o Barchan je od roku 2014 zapsán na prestižní
Seznam nemateriálních statků tradiční lidové
kultury České republiky.

HROTOVICE

12. září

Třebíč
TIMBERSPORTS –
DŘEVORUBECKÉ ZÁVODY

13. září

Třebíč
BRAMBOROBRANÍ

15. února

BOMBARĎÁK

Neopakovatelná show pro děti a rodiče plná skvělých písniček, hrátek s češtinou a vystoupení, kde se publikum často stává i účinkujícím.
www.mks-namest.cz

13. června Třebíč

Připomínka 75. výročí osvobození ČSR.

NáměšŤ nad Oslavou

Třídenní historické slavnosti ve městě s památkami zapsanými na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Historický průvod, rytířské
souboje, koncerty a ohňostroj. www.tkl-trebic.cz
Setkání majitelů vozidel starších 30 let na jakýkoliv pohon, nejen motorový.
Součástí je jízda pravidelnosti do vrchu, výstava vozidel, bohatý doprovodný
program, účastníci v dobových kostýmech vítáni.

Kvalifikační závod na mistrovství České republiky v několika disciplínách. Závody v řezání klády, přesekání stojícího špalku sekerou, soutěže pro diváky,
doprovodný program.

Přehlídka folklorních souborů. Součástí jsou trhy s tradičními lidovými řemesly, soutěž jedlíků a další soutěže pro malé a velké návštěvníky.
www.tkl-trebic.cz

REKONSTRUKCE BITVY
Z II. SVĚTOVÉ VÁLKY

19.–22. června

Jemnice

HISTORICKÁ SLAVNOST
BARCHAN

17.–19. července Třebíč
OŽIVENÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO
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Třídenní tradiční jemnická slavnost, která se uskutečnila už v roce 1713 a dnes
je zapsaná na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR.
www.barchan.cz
Kulturně historická slavnost navracející židovskou čtvrť do období první republiky. www.samajim.eu

Oživené židovské město,
festival židovské kultury v Třebíči
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havlíčkobrodsko

HAVLÍČKOBRODSKO

Foukání skla,
Havlíčkův Brod

Předvánoční skláření v Tasicích
Pravidelné předvánoční skláření pořádá Huť Jakub, která je Národní kulturní památkou České
republiky a výjimečně zachovalým sklářským skanzenem. Foukání a hutní tvarování skla vede sklář-

ský výtvarník Zdeněk Kunc. Sklářskou huť, kde se
natáčel seriál Synové a dcery Jakuba Skláře, lze
navštívit i jindy během roku buď při různých akcích
nebo v otevírací době v rámci prohlídek.
Bramborářské dny
1. září Havlíčkův Brod
TAVBA V HISTORICKÉ
SKLÁŘSKÉ PECI

12. září Přibyslav
MLÉKÁRENSKÝ DEN

17. října

Havlíčkův Brod

Lidé budou moci sledovat skláře při práci a navštívit i jiný bohatý doprovodný
program. Zájemci si budou moci umlít mouku na dobovém kamenném mlýnku a z mouky si upéct placičky. www.muzeumhb.cz
Soutěžní přehlídka mlékárenských výrobků spojená s ochutnávkou a doprovodným programem.
Na Havlíčkově náměstí prodej a prezentace odrůd brambor, prodej bramborářských výrobků, cibule a jiné zeleniny.

30. BRAMBORÁŘSKÉ DNY

14. listopadu Tasice
PŘEDVÁNOČNÍ SKLÁŘENÍ

Ukázky foukání a hutního tvarování skla, broušení, malování a pískování skla,
dílničky pro děti i dospělé, komentované prohlídky sklárny Huť Jakub.

Historická sklářská pec
v Havlíčkově Brodě

2. června

Ledeč nad Sázavou,
hrad

Zahájení nově vzniklé stálé, interaktivní expozice Sklářství na Vysočině provede návštěvníky mimo jiné historickým a uměleckým vývojem sklářství na
Českomoravské vrchovině.

SKLÁŘSTVÍ NA VYSOČINĚ

5. července – 30. srpna

Havlíčkův Brod

Nedělní koncerty na Havlíčkově náměstí. Vystoupení kapel a zpěváků různých
žánrů.

NEDĚLNÍ KONCERTY

11. července

Světlá nad Sázavou

Celodenní akce s bohatým programem, speciálními prohlídkami zámku a dobovým jarmarkem.

ZÁMECKÝ DEN

15. srpna

Světlá nad Sázavou
SVĚT HRAČEK A TVOŘENÍ

22. srpna Chotěboř
PIVOVARSKÉ SLAVNOSTI
12

Sedmý ročník festivalu pro rodiny s dětmi, kromě tradičních i speciálních prohlídek pro děti také tvůrčí dílničky a atrakce, stánkový prodej s dětským sortimentem.
Celá řada hudebních vystoupení, program pro děti.
www.pivovarchotebor.cz
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pelhřimovsko

PELHŘIMOVSKO
Středověké slavnosti na hradě Orlík
Jde o největší, nejnavštěvovanější a nejoblíbenější akci všech sezón hradu – pro malé i velké
se spoustou řemesel (včetně vypalování kachlů
v replice středověké keramické pece), dětských

her, dílniček, divadla, šermu, zprovozněné hradní kuchyně, chlebové pece a jiné zábavy, při které nemusíte zůstat jen pasivním divákem. V roce
2020 se bude konat již 24. ročník.

Pelhřimovský masopust
8.–12. července Zámek
Kamenice nad Lipou

Přehlídka hraček z přírodního materiálu, tvůrčí dílny a bohatý doprovodný program. www.hrackobrani.cz

HRAČKOBRANÍ

1.–2. srpna

KÁMENSKÉ HRADOHRANÍ

Tradiční kulturní akce především pro rodiny s dětmi. Podstatou akce je seznámit se s hradem, jeho historií i stávajícími expozicemi. Zábavná forma prohlídek spočívá v řešení znalostních kvízů a plnění úkolů, které jsou podle věku
řešitelů rozděleny na tři úrovně obtížnosti. V areálu hradu se usídlí rytíři a předvedou svou zručnost a hbitost. Zašermovat si budou moci i děti se svými rodiči.

5. září Pelhřimov

Tradiční dožínková slavnost s bohatým programem a ukázkami současné a historické zemědělské techniky. www.kulturape.cz

Hrad Kámen

MASOPUST

Hrají Božejáci, vyhlášení nej masek, obří tlačenka pro velevážené obecenstvo,
předání vlády nad městem, rozloučení se s masem. Masopustní stánky i zabijačkové dobroty. www.kulturape.cz

16. května Počátky

Jedna z největších každoročních počáteckých akcí spojená s přírodou.

25. února

Pelhřimov

PELHŘIMOVSKÉ DOŽÍNKY

DEN PŘÍRODY

23. května Žirovnice
SLAVNOSTI ŽIROVNICKÉHO
JEDNOROŽCE

23. května

Pelhřimov
Běh pro úsměv

12.–13. června

Pelhřimov
PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ

5.–6. července

Humpolec

STŘEDOVĚK NA HRADĚ ORLÍK
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Historické slavnosti v zámeckém areálu, vyhledávaná kulturní akce pro všechny
věkové kategorie.
Pro sportovní i nesportovní rodiny (závod nemusíte běžet, stačí ho jít), pro
děti od 1 roku, aktivní seniory, běžce s pejsky a pro ty, kteří se chtějí zasmát
a zároveň pro sebe něco udělat. Polovina peněz ze startovného poputuje na
Nadační fond Julinka, který aktivně bojuje proti dětské obezitě.
www.behprousmev.cz
Jubilejní 30. ročník Mezinárodního festivalu rekordů a kuriozit spojený s udělováním cen. Jde o největší akci svého druhu v Evropě. Rekordmani roku, kuriózní
exponáty, Mňága a Žďorp, Stromboli... www.dobryden.cz
Nenechte si ujít každoroční středověké slavnosti pro malé a velké se spoustou
řemesel, her, divadla, šermu, zprovozněnou hradní kuchyní a jinou zábavou.
www.castrum.cz

Hračkobraní
15

klasická hudba

Klasická

HUDBA

Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského
Již více než dvacet let přináší tento
festival svým posluchačům jedinečné zážitky, které v sobě kombinují
poznávání turisticky atraktivních
míst Kraje Vysočina a krásy hudby
v mnoha jejích podobách. V duchu
odkazu svého patrona se věnuje
především lidskému hlasu a nehledí při tom na škatulky jednotlivých
žánrů. Během festivalu můžete navštívit barokní operu, jazz, folklor
stejně jako pop music v kombinaci
se symfonickým orchestrem. Pestrost programu je zárukou, že si vybere takřka každý příznivec dobré
hudby.

18. května – 7. července

Jihlava

Mezinárodní festival klasické hudby zaměřený na tvorbu velikána spjatého
s Jihlavou, Gustava Mahlera.

Mahler Jihlava – Hudba tisíců

28. května – 25. června

Velké Meziříčí
a další města Vysočiny
Concentus Moraviae

29.–31. května Třebíč
Svátky hudby
s Václavem Hudečkem

4.–14. července Telč
Francouzsko-česká
hudební akademie

1.–15. srpna

Již 25. ročník festivalu propojujícího profesionální hudebníky, jedinečné hudební zážitky a města Vysočiny – Bystřice nad Pernštejnem, Náměšť nad
Oslavou, Třebíč, Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou – s dalšími účastníky.
Tentokrát v duchu renesance a baroka s podtitulem Hudba jako na dlani.
Festival vážné hudby pod záštitou houslového virtuose Václava Hudečka.
Koná se na nádvoří zámku a v bazilice sv. Prokopa.
www.tkl-trebic.cz
Mistrovské kurzy pro mladé hudebníky propojující českou a francouzskou
kulturu. www.akademietelc.cz
V krásných kulisách zámků a jejich zahrad a na dalších atraktivních místech

Jaroměřice n. R., Dalešice, na Vysočině probíhá festival nesoucí jméno významného operního pěvce.
Slibuje nevšední zážitky v podání hvězd nejen klasické hudby.
Valeč, Dukovany, Třebíč
Mezinárodní hudební festival
Petra Dvorského

10.–13. října

Jihlava

Mezinárodní pěvecká
Soutěž Gabriely Beňačkové
v operním zpěvu

4.–8. listopadu

Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského
16

Jihlava

Prestižní událost světového významu, která v současnosti patří mezi největší
operní soutěže světa a je vyhlašována ve více než 60 zemích. Prezidentkou soutěže a také předsedkyní poroty je legendární sopranistka Gabriela
Beňačková. Jihlavské koncerty (semifinále a finále) jsou neopakovatelnou
možností slyšet ohromující výkony těch nejlepších operních talentů současnosti a každý milovník opery by si je rozhodně neměl nechat ujít.
www.operamladych.com
Celostátní přehlídka sborového umění, která umožňuje vzájemnou konfrontaci špičkových amatérských pěveckých sborů z ČR i zahraničí.

Festival sborového umění
17

MULTIŽÁNROVÉ FESTIVALY

Multižánrové

FESTIVALY

Vysočina Fest
První ročník multižánrového Vysočina Festu proběhl v roce 2013. Postupně se zařadil mezi nejnavštěvovanější festivaly v Kraji Vysočina. Návštěvníky oslovuje zejména svým rozmanitým programem. Vedle známých československých interpretů se mohou představit také regionální kapely.

22. května

Humpolec

Pro ně je to šance zúčastnit se soutěže a získat v ní
možnost nahrávat v profi studiu. Tradiční součástí festivalu je benefitní program v podobě slev
v oblastech kultury, sportu a dalších služeb. Pořadatelé pamatují i na nejmenší návštěvníky speciálním programem v areálu dětského hřiště.

Open air festival dobré muziky na Horním náměstí v Humpolci.
www.infohumpolec.cz

MAJÁLES

7. června

Golčův Jeníkov
FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
– MEMORIÁL VLASTY DVOŘÁKA

26.–27. června

Pacov

JATKA FEST

2.–4. července

Sázavafest
18

Jihlava (amfiteátr)
VYSOČINA FEST

Festival je přehlídkou dechových hudeb a současně vzpomínkou na hudebního skladatele Vlastu Dvořáka, který měl k tomuto festivalu i městu osobní
vztah.
Každoročně o posledním červnovém víkendu se v zámecké zahradě v Pacově
koná tento festival plný zábavy, který je vhodný pro celou rodinu a nabídne
velmi pestrou hudební přehlídku. Těšit se můžete na Tomáše Kluse, Pavla
Calltu, dále pak na skupiny Divokej Bill, Mandrage, Mig 21, Rybičky 48, Jelen,
Mirai a mnoho dalších. www.jatkafest.cz
Již osmý ročník největšího multižánrového festivalu na Vysočině. Vystoupení
nejatraktivnějších hudebních skupin československého nebe a nejlepších hudebních skupin Kraje Vysočina na jednom pódiu. Festival, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu.
19

MULTIŽÁNROVÉ FESTIVALY

9.–11. července

Velké Meziříčí

FAJTFEST

11. července

Telč

Fajtův kopec ve Velkém Meziříčí zažije nájezd ruské mašiny Moscow Death
Brigade a kostarických Billy The Kid (BTK 506). Moscow Death Brigade jsou
ovlivněni hardcorem a punkem přes hip-hop až k elektru, sami svůj styl nazývají circle pit hip-hop. Billy The Kid jsou taktéž známí skvělými live shows, kde
se mísí hardcore, reggae, hip-hop a velmi tvrdé kytary. www.fatfest.com
Festival malých pivovarů s celodenním programem v Panském dvoře.
www.panskydvurtelc.cz

PIVNÍ FEST TELČ

17.–18. července

Šikland

BLUE STYLE PRIMA FEST

23.–25. července

Světlá nad Sázavou

DIVADLO,
FILM a umění

Třetí ročník rodinného hudebního festivalu nabitý programem – s koncerty
na hlavní Arena stage, dětským programem v přírodním amfiteátru, širokým
doprovodným programem a spoustou zábavy v indiánské vesnici, zooparku,
aquaparku a ve stylovém westernovém městečku.
Multikulturní festival v prostorách zámeckého parku. Vystoupení hvězd hudebního i divadelního nebe na několika scénách. www.sazavafest.cz

SÁZAVAFEST

24.–25. července

Žďár nad Sázavou

Multižánrový festival pro celou rodinu plný zvučných českých jmen.
festival.batyskaf.net

FESTIVAL POD ZELENOU HOROU

24. července – 9. srpna

Telč

PRÁZDNINY V TELČI
A PARNÍ LÉTO

25. července – 1. srpna

Náměšť nad Oslavou
FOLKOVÉ PRÁZDNINY

6.–8. srpna

Třebíč

ŠAMAJIM

7.– 8. srpna

Žďár nad Sázavou

Vícežánrový sedmnáctidenní festival. Koncerty, divadla, výstavy, nocturna…
pohádky pod vrbou v zámeckém parku. www.prazdninyvtelci.cz
Víkendové výletní jízdy parního vlaku na trati Kostelec, Třešť, Telč, Dačice,
Slavonice s doprovodným programem.
Hudební festival mnoha žánrů od českých i zahraničních interpretů, který je
plný i nehudebních zážitků a inspirace. Součástí jsou také výtvarné a taneční
aktivity, které jsou rozeseté po celém městě. www.folkoveprazdniny.cz
Festival židovské kultury, který představí to nejzajímavější z oblasti židovské
hudby, umění, historie i gastronomie, koná se v Zadní synagoze.
www.samajim.cz
Festival folkové a country hudby s více než třicetiletou tradicí. Pohodovou
atmosféru podpoří i zázemí areálu zámku Žďár. www.dkzdar.cz

HORÁCKÝ DŽBÁNEK

29.–30. srpna

Pelhřimov
HASIČSKÝ FESTIVAL DECHOVÝCH
HUDEB A DNY ZÁCHRANÁŘŮ

4.–5. září

Štoky

TRAMPSKÝ ŠIRÁK

12. září

Velká Bíteš

Celostátní hasičský festival dechové hudby za účasti sedmi kapel spojený
s jednodenní ukázkou práce záchranářů a jejich techniky. Nechybí spousta
vystupujících. Současně s festivalem probíhá v Solní ulici Pelhřimovská pouť,
kde si na své přijdou i děti. Dospělé pak jistě zaujme recesistické zapálení pelhřimovského krematoria, ve kterém shoří na lístečcích napsané starosti a problémy. www.kulturape.cz
Neformální setkání příznivců country v Hanesově mlýně nabídne program
pro celou rodinu. Krom hudby se můžete těšit na táborák, jízdu na koni či
dětské soutěže a hry. www.trampskysirak.cz
Přehlídka folklorních souborů a skupin z Podhorácka, sousedních regionů
a jejich hostů.

SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU

9.–10. října

Polná

POLENSKÝ HUDEBNÍ PODZIM
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Tradiční podzimní kulturní akce, kdy se město rozezní tóny saxofonů a žesťových nástrojů, ale i elektrických kytar a kláves.
9. října To všechno vodnes čas (komponovaný pořad s písničkami z šedesátých let), 10. října Swingový festival.

Honzlův Humpolec
21

divadlo, film a umění

divadlo, film a umění

Horácké divadlo Jihlava
Horácké divadlo Jihlava patří k nejstarším českým divadelním institucím v zemi, slaví již 80. výročí. Je zvykem představovat ho jako repertoárové divadlo, jedinou profesionální scénu Kraje Vysočina. V posledních
sezónách se Horácké divadlo profiluje jako moderní
živé divadlo, jehož potenciálem je reflektovat ve „vlastní režii“ témata, která jsou blízká tvůrcům i divákům.
V každé sezóně uvede šest premiér různých žánrů na
velké scéně, pohádku a minimálně jeden titul na malé
scéně. Nabídka Horáckého divadla obsahuje také cyklus Pohádkové neděle pro rodiny s dětmi, cyklus hereckých Pohádkových čtení na schodech ve foyer velké scény a přednáškové a debatní cykly 30 minut o…
jednotlivých titulech sezóny, které se konají v Divadelní kavárně a TÉMA – o tom, čím zrovna žijeme v Divadelním klubu. Zde se každý měsíc koná koncert z cyklu
Jazzové večery. Další programy pro veřejnost nabízí
divadelní Zkušebna, zejména kurzy divadelní a pohybové výchovy. Veškeré informace a program divadla
naleznete na stránkách www.hdj.cz.

8. února

Premiéra
Jaroslav Hašek, Roman
Sikora: Osudy dobrého
vojáka Švejka
4. dubna

Vůbec první inscenaci vrcholného díla Henrika Ibsena na jevišti Horáckého divadla režíruje hostující Tomáš Procházka, který hru vystihuje takto:
„Tragédie Hedy Gablerové mi je strašidelně blízká. Hrát roli, co se od nás
očekává, na úkor naši vlastni svobody a sebeklamu, že je to vlastně vše
v pořádku. Není to jen další „ženské drama”, je to mimořádně syrový
manifest lidské svobody.“

16. května

Autorský text Martinů navazuje na dramaturgickou linii, která má za cíl
prohlubovat naše dnešní povědomí o vlastní minulosti v sepětí s naším
krajem, jeho charakterem a lidmi. Autor scénáře a režisér Dodo Gombár,
který text připravuje přímo pro Horácké divadlo, je jednou z nejvýraznějších osobností moderního divadla v evropském kontextu. Hra Martinů se
vydává živě ohledávat osudy světově známého, ve své vlasti zastíněného,
skladatele Bohuslava Martinů, započaté v závětří Vysočiny, ve věžní místnosti kostela svatého Jakuba v Poličce.

12. září

Každoročně divadlo zahajuje sezónu v Den otevřených dveří památek v rámci akce Dny evropského dědictví. V tento den návštěvníci absolvují nové
formy prohlídek divadla, na nich se herci, ale i další pracovníci ze zákulisí,
rádi potkají se svými diváky.

17. října

V předvečer osmdesátých narozenin Horáckého divadla zveme k jejich
oslavě do hlediště velké scény vážené hosty, příznivce a zejména diváky
na komponovaný galavečer.

Premiéra
Henrik Ibsen:
Heda Gablerová

Premiéra
Dodo Gombár:
MARTINŮ – Česká
rapsodie Bohuslavova

Den otevřených dveří
a zahájení sezony

Galavečer k 80. výročí
Horáckého divadla
22

Dobrý voják Švejk v dramatizaci, kterou přímo pro Horácké divadlo napsal
současný renomovaný dramatik Roman Sikora. Notorický, úředně stvrzený blb Josef Švejk, který se dokáže vyvléknout z čehokoli, bývá někdy
považován za ztělesnění české národní povahy, jindy zas za plivanec na národní hrdost statečného českého národa. Jaký asi bude Josef Švejk v pojetí
Romana Sikory a v režii Michala Skočovského?

6.–27. března Humpolec

Přehlídka divadelních amatérských souborů.

HONZLŮV HUMPOLEC

20.–28. března

Třešť

TŘEŠŤSKÉ DIVADELNÍ JARO

3.–4. října

Kraj Vysočina
DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
NA VYSOČINĚ

27. října – 1. listopadu

Jihlava

24. mezinárodní festival
dokumentárních filmů
Ji.hlava

Krajská soutěžní vícedruhová přehlídka amatérských divadelních souborů s výběrem na národní divadelní přehlídky Divadelní piknik Volyně, Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou a Popelka Rakovník. Jedna z nestarších
divadelních přehlídek ochotnického divadla u nás.
www.trestskedivadelnijaro.cz
Dny otevřených ateliérů jsou podzimní slavností výtvarného umění a uměleckých řemesel, umožňují přímý kontakt mezi tvůrcem a návštěvníkem, čímž se
odlišují od klasických uměleckých výstav a expozic. Děti si mohou vyzkoušet
řemesla, zakoupit originální suvenýr a dospělí jistě ocení zajímavosti ze světa
umění a řemesel na Vysočině. Dny otevřených ateliérů se tradičně konají ve
čtyřech příhraničních regionech. Kromě Vysočiny se do akce zapojují také tvůrci v Jihomoravském a Jihočeském kraji a za hranicemi v Dolním Rakousku, kde
akce před lety vznikla. Akce se koná v celém Kraji Vysočina.
www.vysocina-kultura.cz
24. mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava
Diváci v Jihlavě opět uvidí více než dvě stovky filmů, řadu z nich ve světové premiéře. Kromě bohatého doprovodného programu je součástí festivalu i diskuzní platforma Inspirační fórum a program pro nejmenší festivalové návštěvníky Ji.hlava dětem. www.ji-hlava.cz
Inspirační fórum
Diskuze, přednášky, rozhovory a dokumentární dialogy rozebírající klíčová témata současnosti i budoucnosti. www.inspiracniforum.cz

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava
Festival je slavností autorského dokumentárního filmu a největší událostí svého druhu ve střední a východní Evropě. Páteří festivalu jsou soutěžní sekce oceňující nejlepší české, středo a východoevropské, světové i krátké a experimentální dokumentární filmy. MFDF Ji.hlava je jedním
z deseti evropských festivalů dokumentárních
filmů, které byly vybrány Evropskou filmovou

akademií (EFA), a každoročně nominuje jeden
celovečerní film – uvedený v Ji.hlavě ve světové
premiéře – pro předvýběr na Evropskou cenu za
nejlepší dokumentární film roku. Kromě toho
je vítězný film ji.hlavské sekce Krátká radost
zařazen do předvýběru pro kategorii Krátký
dokumentární film Cen Akademie (amerických
Oscarů).
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Muzea

muzea

Muzeum Vysočiny Jihlava
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Muzeum Vysočiny

Muzeum Vysočiny

Jihlava

TŘEBíč

Muzeum Vysočiny Jihlava je se svými pobočkami v Telči, Třešti a hradem Roštejnem největším muzeem v kraji. Stálé expozice jihlavského muzea jsou zaměřeny na
region Českomoravské vrchoviny. Stávající historické
expozice ukazují krásu středověké plastiky a mapují
vývoj Jihlavy od doby renesance do 20. století. Seznam
akcí v roce 2020 najdete na

V Muzeu Vysočiny Třebíč jsou k vidění čtyři samostatné expozice, které zpracovávají témata spojená
s regionem Třebíčska. Je to Svět neživé přírody, dále
klášterní expozice nesoucí název Svět portálů a bran,
zámecký okruh Valdštejnové na Třebíči a nakonec
muzejní expozice Lidé. Místa. Osudy. Seznam akcí v roce 2020 najdete na

muzeum.ji.cz

www.muzeumtr.cz

Muzeum Vysočiny

Muzeum Vysočiny

havlíčkův brod

pelhřimov

Jedno z nejstarších muzeí vlastivědného typu v Čechách sídlí v takzvaném Havlíčkově domě, kde se nachází i expozice věnovaná Karlu Havlíčku Borovskému.
Část sbírek je dlouhodobě zapůjčena do expozic na hradě Ledeč nad Sázavou a do památníku Jaroslava Haška
v Lipnici nad Sázavou. Seznam akcí v roce 2020 včetně
podrobností najdete na

Muzeum sídlí v bývalém zámku pánů z Říčan. Jedna
z expozic připomíná životní dílo sochařů a medailérů
Josefa a Zdeňka Šejnostových a druhá život pelhřimovských měšťanů na konci 19. století. Pobočkou
muzea je Hrad Kámen, který je vyhledávaným cílem
díky prezentaci historických jednostopých motorových vozidel. Seznam akcí v roce 2020 najdete na

www.muzeumhb.cz

www.muzeumpe.cz

Muzeum Vysočiny Třebíč
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Muzea

14. ledna – 15. března Jihlava
PO STOPÁCH BROUKA PYTLÍKA

28. ledna – 22. března

Pelhřimov

KRÁSA KNIŽNÍCH VAZEB

27. února – 25. října Jihlava
ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY
NA JIHLAVSKU

20. března – 14. června

Jihlava

VOLÁNÍ DÁLEK

březen–duben

Velké Meziříčí

HISTORICKÉ CUKRÁRNY

11. dubna Třebíč
VELIKONOČNÍ HRKÁNÍ
A TVOŘENÍ

16. dubna – 14. června

Jihlava

Populárně naučné zamyšlení nad identitou hlavních hmyzích postaviček
z knížek Ondřeje Sekory.
Výstava představí jednak vývoj knižní vazby v minulosti, její výrobu,
vzhled a péči o ni, jednak moderní pojetí knižní vazby. Exponáty jsou výsledkem Čtvrté archivní knihvazačské soutěžní přehlídky, kterou vyhlásil
třeboňský archiv v roce 2015. Nápaditost a originalitu současné knižní
vazby doplní díla českého malíře a grafika Emanuela Ranného.

GALERIE

Výstava představí výsledky archeologických výzkumů na Jihlavsku v uplynulých třiceti letech.
Výstava mapuje činnost spolku Zoogeos Bohemia za 25 let jeho existence, zejména výpravy jeho členů – českých přírodovědců – do 14 zemí
světa.
Výstava o vývoji cukrářství, cukrovinek a historii cukráren zapůjčená z Letohrádku Mitrovských v Brně. Dobu první poloviny 20. století navodí interiéry historické cukrárny, obchodu i výrobny, rovněž ukázky cukrářských
nástrojů, pomůcek, forem či receptů. www.muzeumvm.cz
V dopoledních hodinách proběhne průvod hrkaček a klapaček od Muzea
Vysočiny Třebíč. Průvod ukončíme velikonočním tvořením v nově otevřeném Centru tradiční lidové kultury na ul. Cyrilometodějská.
Připomínka výročí založení jihlavského střediska organizace rozšířené po
celém světě.

100 LET SKAUTINGU V JIHLAVĚ

22. května – 30. srpna

Pelhřimov
O KRÁVĚ

24. září – 15. listopadu

Jihlava

Výstava přiblíží chov hovězího dobytka jako dříve neodmyslitelnou součást každodennosti. Připomene význam a roli krávy v životě obyčejného
člověka a také stopy, které zanechala v tradiční lidové kultuře a folklóru.
Poháry, sklenice, džbány, karafy a skleněné dekorativní předměty z fondu
jihlavského muzea.

SKLENĚNÁ KRÁSA
Z JIHLAVSKÉHO MUZEA

září–říjen

Velké Meziříčí
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU

24. října Třebíč
TŘEBÍČSKÉ KOUŘENÍ

10. listopadu – 5. ledna 2021

Pelhřimov

JAROSLAV ZIEGLER

4. prosince – 7. února 2021

Jihlava

Výstava připravená jihlavským Muzeem Vysočiny představí život hmyzu
nejen pomocí textů, fotografií a exponátů ve vitrínách, ale také prostřednictvím živých exponátů v insektáriích. www.muzeumvm.cz
Muzeum Vysočiny Třebíč pořádá v prostorách třebíčského zámku 24. Třebíčské kouření – soutěž v pomalém kouření dýmek. Zahájení soutěže, která je přístupná i veřejnosti, je ve 14 hodin.
Výstava představí život a dílo Jaroslava Zieglera, umělce a sběratele spjatého s regionem, který vedle své úřednické a diplomatické kariéry v prvorepublikových ministerstvech po desetiletí pracoval na obrazových rekonstrukcích historické zástavby Pelhřimova.
XVII. ročník tradiční fotografické soutěže spojený s výstavou nejlepších
fotografií s přírodní tematikou na vybrané téma.

PHOTOGRAPHIA NATURA 2020

Horácká galerie
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GALERIE

GALERIE

Oblastní galerie
Vysočiny

Galerie výtvarného
umění

v Jihlavě

v HAVL. BRODĚ

Ve stálé expozici galerie představuje výběr toho nejlepšího
z bohatého sbírkového fondu.
Kromě výstav prezentujících
umění 19. a 20. století se v prostoru Alternativa zabývá aktuáltuálními uměleckými přístupy.
Seznam akcí v roce 2020 najdete na www.ogv.cz

Havlíčkobrodská galerie výtvarného umění zaujímá v síti sbírkotvorných institucí specifické
místo, neboť se jako jediná v České republice specializuje na moderní českou knižní ilustraci, kresbu a grafiku vzniklou po roce
1918. Seznam akcí v roce 2020
najdete na

www.galeriehb.cz

Horácká galerie

v NOVÉM Městě
na moravě
Stálá expozice vám přiblíží díla
předních představitelů realistické linie moderního českého sochařství. Instalace plastik je doplněna o obrazy malířů, kteří
byli většinou celoživotně spjati
s tímto regionem, ať už se zde
narodili a žili nebo si ke zdejšímu kraji vytvořili během svého
života vřelý vztah. Seznam akcí
v roce 2020 najdete na

10. července – 31. srpna

Havlíčkův Brod
EDUARD OVČÁČEK

23. října – 3. ledna 2021

Havlíčkův Brod

TŘI GENERACE RODINY
ŠKRABÁNKŮ

Výstava – průřez tvorbou profesora Eduarda Ovčáčka, který se věnuje
grafice, malbě, koláži, plastice, vizuální a konkrétní poezii, lettristické fotografii a multimediální tvorbě. Za své umělecké odsouzení okupace Československa v roce 1968 a pozdější signování Charty 77 byl v 70. a 80. letech režimem šikanován a ztratil možnosti vystavovat v oficiálních galeriích.
V Havlíčkově Brodě se souborně představí poprvé.
Výstava věnovaná výtvarné tvorbě tří generací rodiny Škrabánků, jejichž
životy a dílo jsou svázány s Krajem Vysočina, je připravována ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod. Představí životní příběh a tvorbu
malíře Františka Škrabánka, jeho syna – malíře, grafika a fotografa Věroslava Škrabánka a vnuka, fotografa Věroslava Škrabánka ml.

www.horackagalerie.cz
1.–31. května

Chotěboř
Konec II. světové války
v Chotěboři

15. května – 6. července

Havlíčkův Brod
SVĚT V ILUSTRACI
RENÁTY FUČÍKOVÉ

Galerie výtvarného umění
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Konec II. světové války se na Chotěbořsku zapsal nejen nadšením a úlevou,
ale i bolestivými okamžiky. Výstava ukáže průběh osvobození Chotěboře
a připomene také jeho oběti, především pomocí bohatých sbírek muzea.
Výstava věnovaná nejen 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského, ale
především dětem, které prostřednictvím krásných ilustrací přední české
ilustrátorky ověnčené mnoha světovými cenami, Renáty Fučíkové, poznají
mnoho příběhů, ať už ze života a díla J. A. Komenského, tak i ze Starého
a Nového zákona, Dějin Evropy a mnoha dalších knih. Součástí výstavy
budou interaktivní prvky pro malé i větší návštěvníky. Přidruženým projektem bude i výstava dětských prací z vyhlášené výtvarné soutěže na
téma osobnosti J. A. Komenského a jeho díla.

Horácká galerie

Oblastní galerie Vysočiny

Horácká galerie

Galerie výtvarného umění
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KNIHY
a vzdělání

knihy a vzdělání

Evropský festival filosofie
Evropský festival filosofie ve Velkém Meziříčí je
největší a jedinou akcí svého druhu v České republice. Svoji historii začal psát už v roce 2007
jako mezinárodní projekt. O rok později se jeho
pořádání ujal velkomeziříčský Jupiter club s odbornými garanty: Filosofickým ústavem Akademie věd České republiky Praha a Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity Brno. Ústřední téma festivalu zpravidla reflektuje aktuální dění ve

1.–31. května

Havlíčkův Brod
Březen – měsíc čtenářů

3.–11. června

Velké Meziříčí
Evropský festival filosofie
– Hrozby a příležitosti

Podzimní knižní veletrh
30

společnosti, např. Věda a víra, Prostor a čas, Konflikt a soulad, Svoboda a násilí, Reformy a revoluce. Z osobností festivalu jmenujme třeba Tomáše Sedláčka, Dominika Duku, Tomáše Halíka,
Erazima Koháka, Václava Bělohradského, Ivetu
Radičovou nebo Petra Pitharta. Festivalový týden
ve Velkém Meziříčí probíhá každoročně v červnu a doprovází ho bohatý kulturní program.
Více na www.festivalfilosofie.cz.

Celostátní akce zaměřená na podporu a propagaci čtenářství, která se
koná v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. V roce 2020 proběhne její již 11. ročník. Tradiční součástí je vyhlášení Čtenáře roku – oceňování nejlepších čtenářů. www.kkvysociny.cz
Již čtrnáctý ročník festivalu, jehož přednášky a diskuse tentokrát proběhnou na téma Hrozby a příležitosti. Jednotlivé festivalové večery se budou
zabývat otázkami v rámci odborných bloků: Výzvy a hrozby z hlediska
globální politiky; Etika a nové technologie; Cesta k dokonalosti; Duch ve
stroji; Klimatické změny; Vesmír, zdroj poznatků nebo existenční hrozba?
V rámci festivalu je pro návštěvníky připraven i bohatý doprovodný kulturní program.
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knihy a vzdělání

SPORT
Letní žurnalistická škola
Karla Havlíčka Borovského

16.–22. srpna

Havlíčkův Brod
Letní žurnalistická škola
Karla Havlíčka Borovského

23.–24. října

Havlíčkův Brod
Podzimní knižní veletrh

19. listopadu

Havlíčkův Brod
Knihovnická slavnost

Podzimní
knižní veletrh

Akce s mezinárodním zaměřením na média, kulturu a historii. Týdenní
kurz pro studenty středních a vysokých škol z Evropy. Účastníci se seznámí
s prací novináře a fungováním médií.
Jubilejní 30. ročník oblíbeného knižního veletrhu. Jeho motto, Země
úsměvů, odkazuje k humoristické literatuře, k radosti, kterou nám literatura přináší a také k tomu, že číst knihy není nudná povinnost, nýbrž
jedna z nejzábavnějších činností, jaké na světě existují.
www.hejkal.cz
Každoroční slavnost, která se koná v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Jejím cílem je ocenění záslužné práce knihovníků neprofesionálních knihoven v Kraji Vysočina. www.kkvysociny.cz

Krajská knihovna Vysočiny

Jihlavský půlmaraton
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sport

sport

7. června

Zlatá podkova

Žďár nad Sázavou
XTRAIL VYSOČINA

Seriál závodů Zlaté podkovy je ojedinělou aktivitou a její historie je spojena s řadou jmen
příznivců jezdecko vozatajského sportu z České
republiky i zahraničí. V Humpolci mají závody
dlouhou tradici. Vznikly v roce 1966 jako Zlatá
podkova Zemědělských novin. Finále se konalo

v Přerově, v roce 1970 se poprvé přesunulo do
Humpolce, kde Zlatá podkova vrcholí dodnes.
Finále je obohaceno o ukázky soutěže ve zručnosti tahu klády, přehlídku výkonných koní plemene český teplokrevník a také o chovatelskou
soutěž KMK.

26.–28. června

Veřejný terénní triatlonový závod ze seriálu Krajského poháru Vysočiny
v prostředí Rekreačního areálu Pilák ve Žďáře nad Sázavou.
www.axiomorbitt.cz

JIHLAVSKÁ 24 MTB

10. ročník 24hodinového závodu horských kol v Jihlavě bude zároveň
mistrovstvím Evropy 24hodinových závodů MTB. Samotnému závodu
předchází páteční kulturní program a slavnostní zahájení.

6.–9. srpna

Mezinárodní cyklistický etapový závod mužů.

Jihlava

Žďársko
CYKLISTICKÝ ZÁVOD VYSOČINA

21.–23. srpna

Humpolec
ZLATÁ PODKOVA

29. srpna

Žďár nad Sázavou

Tradiční celorepublikové finále již 55. ročníku jedné z nejprestižnějších
jezdeckých a vozatajských soutěží v České republice.
www.zlatapodkova.cz
Sportovní klání ze seriálu závodů Mistrovství České republiky a Czechman
Tour. www.axiomorbitt.cz

PILMAN TRIATLON

13. září Jihlava
JIHLAVSKÝ PŮLMARATON
A RODINNÝ BĚH

19. září

Žďár nad Sázavou

7. ročník Jihlavského půlmaratonu, jehož součástí je i Rodinný běh. Start
a cíl závodu na Masarykově náměstí v Jihlavě.
Hasičský běh po osmdesáti pěti schodech u kostela svatého Jana Nepomuckého.

FARAÓNSKÝ BĚH
NA ZELENOU HORU

1.–2. listopadu Jihlava
AXIS CUP

18.–19. ledna

Nové Město na Moravě
ZLATÁ LYŽE

5.–8. března

Nové Město na Moravě

Mezinárodní plavecké závody zařazené do programu Českého poháru
v plavání.

Tradiční závod v běhu na lyžích, jedna z nejoblíbenějších a diváky i závodníky nejvyhledávanějších sportovních akcí v České republice.
www.vysocina-arena.cz
Tento rok Nové Město hostí VIII. kolo Světového poháru sezóny 2019/2020.
www.vysocina-arena.cz

SVĚTOVÝ POHÁR V BIATLONU

12. dubna

Golčův Jeníkov

Běh městem na 15 km. Závod je součástí Českého běžeckého poháru.

36. BĚH MĚSTEM
JARMILY KRATOCHVÍLOVÉ

9.–10. května

Náměšť nad Oslavou

Závody současných a historických automobilů do vrchu v rámci seriálu
MČR.

ZÁMECKÝ VRCH MANN–FILTER

13. května

Jihlava
NOČNÍ BĚH PRO SVĚTLUŠKU

22.–24. května

Nové Město na Moravě
SVĚTOVÝ POHÁR HORSKÝCH KOL
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Projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré
vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.
www.behprosvetlusku.cz
Závod SP horských kol v olympijské disciplíně XC a XCC v kategoriích
mužů a žen elite a U23. Patří do závodů světové série juniorů a juniorek.
Jubilejní 10. ročník SP na Vysočině. www.mtbnmnm.cz

Světový pohár v biatlonu
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