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VYSOČINA
ČIStá, rOzmANItá, VeNKOVSKá,
OprAVdOVá I chutNá.
To všechno pro vás může být Vysočina – kraj v samém středu 
České republiky.

turistický průvodce
po Vysočině

Milovníci přírody uvítají zalesněné kopce, rozkvetlé louky a nedotčená koryta řek, objevi-
telé se mohou vydat pomyslným trojúhelníkem po památkách UNESCO nebo prozkoumat 
zapomenutou historii hradů, zámků i zřícenin. 

Vysočina je však také dějištěm významných kulturních, společenských a sportovních akcí, 
které v určitých případech mívají až celosvětový dosah. Náš kalendář vám přináší přehled 
toho nejzajímavějšího, co se na Vysočině v roce 2019 chystá a co bude rozhodně stát za 
návštěvu.

Podrobný přehled událostí a ucelená turistická nabídka Vysočiny na vás čeká na 

www.vysocina.eu
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Společenské
AKce
vysočina se pyšní desítkami 
tradičních akcí, které každý 
rok lákají tisíce návštěvníků. 
připojte se i vy!

Havířský průvod v Jihlavě



JIhLAVSKO
JIhLAVSKé hAVířeNí 2019
Jihlavský havířský průvod oslaví letos 20 let své novodobé existence. a spolek Jihlavský havířský 
průvod slibuje na 21.–23. června největší oslavy ve své historii a událost sezony. na třiadvacáté 
setkání hornických a hutnických měst přijedou stovky horníků nejen z česka a návštěvníci si 
užijí tradiční průvod havířů ke kostelu sv. Jana křtitele, krásné kostýmy i bohatý doprovodný 
program. www.havirskypruvod.cz

Společenské akce

Výstava betlémů v třešťských domácnostech. Projděte se zimní Třeští 
a přijměte pozvání až dvou desítek domácností, které vám ukážou 
svůj betlém. www.betlemy-trest.cz

Jihlava tradičně hostí evropský seriál dřevorubeckých závodů Eurojack. 
Vrcholoví sportovci předvádějí velkolepé disciplíny, jako jsou přeseká-
vání kmenů nebo řezání velkými ručními pilami. Součástí programu 
je Jihlavské pivní pábení – festival malých pivovarů. www.eurojack.cz

Mezinárodní setkání uměleckých kovářů. Ukázky kovářského řemesla  
včetně zábavy v rámci doprovodného programu. brtnickekovadliny.cz

Na třiadvacátém setkání horníků nejen z Česka si návštěvníci užijí tra-
diční průvod havířů ke kostelu sv. Jana Křtitele. www.havirskypruvod.cz

Setkání řezbářů na náměstí T. G. Masaryka. Součástí programu je vy-
řezávání figurek do společného betlému, hudba, divadlo, ale také trhy.
www.trest.cz

Retro závod automobilů s doprovodným programem. Jízda automobi-
lů vyrobených do roku 1939 s výstavou vozidel na náměstí. 
www.mezi2branami.cz

Oslavte s městem Telč 920 let od jeho založení, a to v rámci oblíbe-
ných historických slavností, které připomínají významné renesanční 
osobnosti z historie města Telč. www.telc.eu

Mrkvancobraní oživuje polenskou tradici pečení mrkvánků. Součástí 
programu jsou ochutnávky, soutěž O nejchutnější mrkvánek, ale také 
koncerty, divadelní představení a další atrakce pro dětské i dospělé 
návštěvníky. www.mesto-polna.cz

Setkání balonových nadšenců, kteří vzlétnou nad město. Přijeďte si užít 
společné starty a lety pestrobarevných balonů. www.telc.balon.cz

Náměstí zaplněné atrakcemi a stánky, tradiční pouť na hradě, mše 
v kostele, výstavy, taneční zábavy, koncerty. www.mesto-polna.cz

Festival jídla s celodenním programem pro celou rodinu.
www.panskydvurtelc.cz

Nenechte si ujít příjezd sv. Martina v Jihlavě. Čeká vás jarmark, svato-
martinský průvod i ohňostroj. www.jihlava.cz

První adventní neděle se bude slavit na Masarykově náměstí. Odpoled-
ne plné zábavy a vánočně laděné atmosféry. Nebude chybět zpívání 
koled ani animační program pro děti i dospělé. www.jihlava.cz

Akce, na které krajské příspěvkové organizace prodávají své výrobky. 
Nechybí ochutnávka cukroví i vánoční zvyky. www.kr-vysocina.cz

26. 12. 2018 – 2. 2. 2019  
Třešť
BetLémSKá ceStA

8.–9. června  
JIhLAVA
dřeVOruBecKé záVOdY eurOJAcK 
A pIVNí páBeNí 

14.–16. června  zámeK BrtNIce
BrtNIcKé KOVAdLINY 

21.–23. června  JIhLAVA   
JIhLAVSKé hAVířeNí 2019

5.–6. července  
Třešť
dřeVOřezáNí 

12.–14. července  
teLČ
mezI dVěmA BrANAmI

16.–17. srpna  teLČ
hIStOrIcKé SLAVNOStI zAchArIáše 
z hrAdce A KAteřINY z VALdšteJNA

17. srpna  
pOLNá
mrKVANcOBrANí 2019

23.–25. srpna  teLČ
BALONY NAd teLČí

6.–8. září  pOLNá
MrkVancoVá pouť

28. září  pANSKý dVůr teLČ 
OchutNáVKA V pOdzámČí

11. listopadu  JIhLAVA
příJezd SV. mArtINA 

1. prosince  JIhLAVA
rOzSVíceNí VáNOČNíhO StrOmu 
A uLIc měStA 

5. prosince  JIhLAVA
BAreVNé VáNOce
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peLhřImOVSKO

Historické městské slavnosti jsou vyhledávanou akcí pro všechny vě-
kové skupiny. Součástí programu bývají šermíři, divadelní představení 
a samozřejmě dobová hudba. www.zirovnice.cz

Každoročně o druhém víkendu v červnu se v Pelhřimově koná věhlasný 
mezinárodní festival rekordů a kuriozit, který je největší akcí svého 
druhu v Evropě. www.dobryden.cz

Na komentovaných prohlídkách se seznámíte s historií parku, jeho ne-
dávnou revitalizací a současným stavem.  www.hradkamen.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

Přehlídka hraček z přírodního materiálu, tvůrčí dílny a bohatý dopro-
vodný program. www.hrackobrani.cz

25. května  ŽiroVnice
SlaVnoSTi ŽiroVnického 
jednoroŽce

7.–8. června  peLhřImOV
pelhřiMoV – MěSTo rekordů

8.–9. června  hrAd KámeN
VíKeNd OteVřeNých zAhrAd

5.–6. července  
hrAd OrLíK   
StředOVěKé SLAVNOStI 

10.–14. července 
zámeK KAmeNIce NAd LIpOu 
hrAČKOBrANí

Pelhřimov – město rekordů Zámek Kamenice nad Lipou

Společenské akce
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hrAČKOBrANí
prázdninově pohodový festival pro celou rodinu na zámku v kamenici nad lipou, který návštěv-
níkům nabízí přehlídku hraček z přírodního materiálu, jejich výrobců nebo návrhářů, tvůrčí dílny 
s možností vyzkoušet si výrobu jednoduchých hraček, bohatý doprovodný program a mnoho 
dalšího. letos připadá festival na 10. až 14. července. www.hrackobrani.cz



Tradiční dožínková slavnost s bohatým programem a ukázkami sou-
časné a historické zemědělské techniky. 
www.kulturape.cz

Čtvrtý ročník svatomartinských oslav s lampionovým průvodem a ochut-
návkou svatomartinských vín. 
www.kulturaknl.cz

Přijďte se podívat na vyrojení čertů z Pelhřimovského pekla za zlobi-
vými dětmi. Pekelná brána bude otevřena a malí hříšníci budou moci 
slíbit Luciferovi poslušnost a nápravu svých hříchů. www.kulturape.cz

Tradiční vánoční jarmark s doprovodným kulturním programem na 
nádvoří a v přízemních prostorách zámku. 
www.kulturaknl.cz

Vánoční akce na Masarykově náměstí a v přilehlých budovách. Živý Betlém 
– obří vánočka – pohádka – koledy – trubači – vánoční jarmark – výstavy – 
zpěváci a muzikanti – společné zpívání. www.dobryden.cz

7. září  peLhřImOV
pelhřiMoVSké doŽínky 
XIV. AgrárNí A pOtrAVINářSKý deN

11. listopadu  
KAmeNIce NAd LIpOu
SVAtOmArtINSKý průVOd

5. prosince  
peLhřImOV
ČertOVSKé rOJeNí

15. prosince
zámeK KAmeNIce NAd LIpOu 
VáNOČNí JArmArK

22. prosince  
peLhřImOV 
zLAtá NeděLe NA rAdNIcI

Pelhřimovský masopust bude 5. března

Hračkobraní Pelhřimovské dožínky
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Trhy řemesel – Havlíčkův Brod



Doslova fantastická dovolená a zábava pro fanoušky, hráče i celé ro-
diny. Největší festival popkultury v ČR. 
www.festivalfantazie.cz

Nenechte si ujít zábavné atrakce a mnoho možností nákupů u stánků.
www.pribyslav.cz

Lidé budou moci sledovat skláře při práci a navštívit i jiný bohatý do-
provodný program. Novinkou je pokus muzejníků roztavit kov středo-
věkým způsobem. www.muzeumhb.cz

Kulturní akce pro všechny věkové generace s doprovodným progra-
mem a zábavou pro děti. www.pivovarchotebor.cz

Tradiční Přibyslavské slavnosti, které doprovází Mlékárenský den.
www.pribyslav.cz

Svatováclavská pouť se tradičně koná na náměstí Trčků z Lípy a v při-
lehlých ulicích. 
www.svetlans.cz

Odborné semináře, prodej a prezentace odrůd brambor, prodej bram-
borářských produktů a výrobků. Sobota bude patřit trhu na Havlíčko-
vě náměstí – prodej brambor a doprovodný program se soutěžemi.
www.cbshb.cz

Rozsvěcení vánočního stromu s kulturním programem.
www.icchotebor.cz

Koledy v podání dechové hudby, setkání Mikulášů, čertů a andělů 
s dětmi, zábavné soutěže s odměnou, vyhodnocení nejlepší masky.
www.muhb.cz

28. června – 7. července  
chOtěBOř
FeStIVAL FANtAzIe

29.–30. června   přIBYSLAV
přibySlaVSká pouť

31. července  
hAVLíČKůV BrOd
tAVBA V hIStOrIcKé SKLářSKé pecI

24. srpna  chOtěBOř   
9. pIVOVArSKé SLAVNOStI

4.–7. září  přIBYSLAV
mLéKáreNSKý deN

28.–29. září  
SVětLá NAd SázAVOu
SVaToVáclaVSká pouť

17.–19. října  
hAVLíČKůV BrOd
BrAmBOrářSKé dNY

1. prosince  chOtěBOř
StArOČeSKé VáNOce u KAšNY

5. prosince  
hAVLíČKůV BrOd
SLet mIKuLášů, Čertů A ANděLů

hAVLíČKOBrOdSKO
trhY řemeSeL 
Široko daleko pověstné a hojně navštěvované trhy řemesel 
pořádá vždy dvakrát do roka město havlíčkův brod. pravi-
delně připadají na státní svátky – 8. května a 17. listopadu, 
kdy se do brodu sjedou umělci a řemeslníci z celého česka. 
těšit se můžete na dvě stě trhovců, kteří přivezou například 
keramiku, ručně malovaný textil, ale také skvělé jídlo a pití. 
Součástí trhů je i bohatý kulturní program. www.muhb.cz

Havlíčkův Brod

Společenské akce
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den Žďáru
den, kdy si celý žďár připomíná pový-
šení městečka na město v roce 1607. 
bujaré oslavy po celém městě plné 
hudby, tance, sportu a jiné zábavy. 
Součástí kulturního programu bývají 
vystoupení žďárských organizací, di-
vadla, koncerty, řemeslný jarmark a dal-
ší pestrý výběr doprovodných akcí pro 
děti i dospělé. zaškrtněte si v kalen-
dáři 8. června a přijeďte do žďáru.  
www.zdarns.cz

ŽďárSko

Víkend ve znamení tradičních Velikonoc – výstava kraslic, dílničky a zá-
bava pro děti, výroba dekorace, vystoupení folklorních souborů, ple-
tení pomlázky, ukázky řemesel a další. www.centrumeden.cz

Každoroční akce při zahájení nové sezóny, zaměřená zejména na 
ukázku řemeslné zručnosti kovářů, kteří se na Šlakhamr sjíždějí z celé 
republiky. www.technicalmuseum.cz

Tradiční pouť ke svatému Janu Nepomuckému na Zelenou horu spoje-
ná se světskou poutí plnou pouťových atrakcí v centru města.
www.zelena-hora.cz

Charitativní koncert, který se koná na náměstí a pomáhá všem zdra-
votně, pohybově nebo jinak tělesně či mentálně postiženým dětem 
a mládeži. www.muzikantidetem.cz

Gladiátoři poprvé na Divokém západě ve westernovém městečku Šik-
lův mlýn. Děti se převlečou za indiány a kovboje a prožijí dětský den 
s westernovým divadlem a atrakcemi v opravdovém westernovém 
městečku. www.sikland.cz

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

Tradiční novoměstské slavnosti, bohatý kulturní program na Vratisla-
vově náměstí, divadla pro děti i dospělé, farmářský trh a rovněž novo-
městské pivo Hejkal. www.akce.nmnm.cz

Tradiční pouť věnovaná oslavě dvou slovanských věrozvěstů Cyrila a Me-
toděje. www.regionbystricko.cz

Sedmý ročník objevování současného tance, nového cirkusu a pohy-
bového divadla s umělci z několika kontinentů a za doprovodu výji-
mečné atmosféry zámeckého areálu. 
www.korespondance.cz

Mexiko patří k Divokému západu, a proto celý víkend bude věnovaný 
mexické kultuře. 
www.sikland.cz

19.–21. dubna 
BYStřIce NAd perNšteJNem
VeLIKONOce NA edeNu

4. května   
hAmrY NAd SázAVOu
KOVářSKý deN NA šLAKhAmru

18.–19. května  
Žďár nad SázaVou
SVaTojánSká pouť na zelené hoře

25. května  
VeLKé mezIříČí   
muzIKANtI dětem 2019

31. května – 2. června  
šIKLůV mLýN
gLAdIAtOr rAce A deN dětí

8. června  
Žďár nad SázaVou
den Žďáru

14.–15. června  
NOVé měStO NA mOrAVě
NOVA cIVItAS

5. července  VítOchOV
VíTochoVSká pouť 

12.–14. července  
záMek Žďár nad SázaVou
mezINárOdNí FeStIVAL 
KOreSpONdANce

17.–18. srpna
šIKLůV mLýN
meXIcKý VíKeNd
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Společenské akce

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

Dožínkové speciality, krojovaná chasa, cimbálová a lidová hudba, ře-
meslníci a zábava pro děti. 
www.centrumeden.cz

Každým rokem ožívá na týden město lidovým veselím. Bohatý kulturní 
program, dobré jídlo, burčák i víno. 
www.bitessko.com

Připomínka a oslava geniálního barokního stavitele a architekta Jana 
Blažeje Santiniho-Aichla. 
www.santini.cz

Poznejte život na žďárském zámeckém panství tak, jak funguje už od 
13. století. Představíme vám fungování celého zámeckého hospodář-
ství, přírodu a venkov Žďárských vrchů. www.zamekzdar.cz

Co vše lze z brambor připravit nebo vyrobit, se dozvíte během posled-
ního zářijového víkendu v Edenu. 
www.centrumeden.cz

Tradiční výstava včelařských výrobků a „udělátek“ pro včelaře. Prodej 
medových produktů všeho druhu i divadlo pro děti. 
www.akce.nmnm.cz

Zahájení adventu na Vratislavově náměstí, vystoupení žáků ZUŠ Jana 
Štursy, proslovy katolického a evangelického faráře, Ježíškova pošta, 
rozsvícení vánočního stromu. www.akce.nmnm.cz

Tradiční biblický příběh o narození Ježíše Krista, který odehrají desítky 
herců na prostranství u kostela v Měříně. 
www.merin.cz

22. srpna – 15. září  
Žďár nad SázaVou
SLAVNOStI JeřABIN

24. srpna 
BYStřIce NAd perNšteJNem
doŽínky

4.–11. září  
VeLKá Bíteš
trAdIČNí BítešSKé hOdY

6.–7. září  
Žďár nad SázaVou
SANtINIhO BArOKNí SLAVNOStI

28. září  
Žďár nad SázaVou   
deN VeNKOVA

28.–29. září   
BYStřIce NAd perNšteJNem
SLAVNOStI BrAmBOr

1.–9. listopadu 
NOVé měStO NA mOrAVě
VůNě medu

30. listopadu  
NOVé měStO NA mOrAVě
rOzSVěceNí AdVeNtu

24. prosince  
měříN
ŽiVý beTléM

Slavnosti 
brambor v Edenu Slavnosti jeřabin

Poutní kostel 
sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře
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Tradiční velkolepá oslava pálení čarodějnic. V rámci akce probíhá ča-
rodějnický kosmetický salón u Staré radnice, odkud vyráží průvod 
městem. www.mks-namest.cz

Pro všechny děti a rodiče je připravena cesta lesem, kde ožívají po-
hádkové postavy s řadou úkolů a soutěží. Druhý den bývají již tradičně 
připraveny dětské rybářské závody. www.pohadkovyles.panenska.cz

Pohodové sobotní odpoledne plné lahodného vína a kvalitní gastro-
nomie. www.tkl-trebic.cz

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, kdy se židovská čtvrť probouzí do dob 
první republiky. Četníci bedlivě střeží pořádek a potulní muzikanti vy-
luzují podmanivé tóny. www.ozizim.tode.cz

Šestidenní festival zaměřený na židovskou tématiku, který představí to 
nejzajímavější z oblasti židovské hudby, umění, historie nebo gastro-
nomie. www.samajim.cz

Každoročně v srpnu se Jemnice vrací do středověku, doby chrabrých 
rytířů. Bitva, kterou doplní dobové tržiště s historickým programem, 
workshopy, večerní zábava a ohňová show. www.jemnickabitva.wz.cz

30. dubna 
náMěšť nad oSlaVou
SLet ČArOděJNIc

1. června  
OBec pANeNSKá
VeČerNíČKůV pOhádKOVý LeS

15. června  třeBíČ
SlaVnoSTi růŽoVého Vína

14.–17. června  
JemNIce   
hIStOrIcKá SLAVNOSt BArchAN

12.–14. července  
třeBíČ
oŽiVené ŽidoVSké MěSTo

29. července – 3. srpna 
třeBíČ
šAmAJIm

10.–11. srpna  
zámecKý pArK JemNIce
JemNIcKá BItVA

Oživený zámek 
v Náměšti nad Oslavou
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Společenské akce

Bohatý kulturní program doplněný tradičními řemeslnými trhy. Ne-
chybí hudba, tanec, dobré jídlo a pití. Děti si užijí atrakce i zábavné 
soutěže. www.jaromericenr.cz

Velkolepá oslava zápisu na Seznam UNESCO odehrávající se 16. rokem. 
Těšit se můžete na historický průvod, ohňostroj, rytířské souboje, kon-
certy a mnoho dalšího. www.tkl-trebic.cz

Oživený zámek podává historické události s určitou nadsázkou. Na 
pozadí dobových událostí divákovi předkládá významná fakta k za-
dumání, ale současně ho pobaví a rozesměje. www.mks-namest.cz

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

Celodenní oslava svátku populárního světce, tradičně spojovaná s kon-
zumací husy a mladého vína. Bohatý kulturní program vyvrcholí příjez-
dem svatého Martina. www.mkstrebic.cz

Na diváky čeká divadelní představení: Putování do Betléma, návštěva 
nebe a pekla a focení ve fotokoutku. 
www.mks-namest.cz

Akce, která naladí na vánoční čas, je spojená s tradičním lampiono-
vým průvodem. Ten vychází od základní školy směrem k betlému na 
náměstí Míru. www.jaromericenr.cz

Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromku v centru Třebíče.
www.mkstrebic.cz

11. srpna 
JArOměřIce NAd rOKYtNOu
trAdIČNí JArOměřIcKé pOSVíceNí

16.–18. srpna 
třeBíČ
SLAVNOStI tří Kápí

14.–15. září  
náMěšť nad oSlaVou
oŽiVený záMek

14. září  
třeBíČ   
BrAmBOrOBrANí

11. listopadu 
třeBíČ
SVAtOmArtINSKé SLAVNOStI

30. listopadu
náMěšť nad oSlaVou
rOzSVíceNí VáNOČNíhO StrOmu

1. prosince 
JArOměřIce NAd rOKYtNOu
rOzSVíceNí VáNOČNíhO StrOmu

5. prosince  třeBíČ
mIKuLáš

třeBíČSKO
oŽiVené ŽidoVSké MěSTo
židovská čtvrť v třebíči, památka uneSco, se každoročně v červenci probouzí do dob první re-
publiky. četníci dohlížejí na dodržování pořádku, pouliční umělci baví a potulní muzikanti vylu-
zují podmanivé tóny. kulturně-historická slavnost si za svých sedm ročníků získala řadu příznivců 
a letos židovskou čtvrť oživí 12. až 14. července. www.ozizim.tode.cz

Oživené židovské město – Třebíč



Klasická
hudBA
kouzelné melodie potěší 
srdce i ducha.

Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského



Klasická hudba

5. dubna – 31. května 
hAVLíČKůV BrOd
StAmIcOVY SLAVNOStI

18. května – 7. července 
JIhLAVA
hudeBNí FeStIVAL mAhLer 
JIhLAVA 2019

24.–26. května 
KAmeNIce NAd LIpOu
mezINárOdNí NOVáKOVA 
klaVírní SouTěŽ

1.–27. června 
náMěšť nad oSlaVou 
A dALší měStA VYSOČINY   
cONceNtuS mOrAVIAe

9. června 
gOLČůV JeNíKOV
FeStIVAL dechOVých hudeB 
– MeMoriál VlaSTy dVořáka

15. června
Žďár nad SázaVou
FeStIVAL dechOVých hudeB 

Cílem slavností není pouze připomenutí významu osobnosti a díla 
Jana Václava Stamice a jeho zásadního vlivu při vývoji evropské hudby 
raného klasicismu, ale také obohacení a zpestření kulturní nabídky 
regionu a města. www.stamic.cz

Hudební festival věnovaný velikánovi spjatému s Jihlavou a jeho 18. roč-
ník potěší nejedno srdce a nejednu duši. 
www.mahler2000.cz

Tradiční klavírní soutěž, jíž se účastní desítky soutěžících z Česka a dal-
ších zemí světa. Se svými kategoriemi oslovuje zájemce základního 
uměleckého školství, konzervatoří i vysokých hudebních škol. 
www.vitezslavnovak.cz

Tradiční festival propojuje profesionální hudebníky a jedinečné hu-
dební zážitky s kouzelnými místy Vysočiny. Jeho 24. ročník se usku-
teční v Bystřici nad Pernštejnem, Náměšti nad Oslavou, Třebíči, Vel-
kém Meziříčí a Žďáru nad Sázavou. www.concentus-moraviae.cz

Festival potěší příznivce dechovky. K poslechu i tanci se představí ob-
líbené dechové kapely. 
www.golcuv-jenikov.cz

Přehlídka dechových kapel Vysočiny ve žďárském Kulturním domě.
www.dkzdar.cz

hudební feSTiVal hudba TiSíců – Mahler jihlaVa 2019
hudební festival věnovaný hudebnímu velikánovi spjatému s Jihlavou a jeho 18. ročník potěší 
nejedno srdce a nejednu duši. festival každoročně představuje velká symfonická díla Gustava 
Mahlera v konfrontaci s díly jeho současníků a následovníků. Součástí festivalu je i bohatý do-
provodný program, který například zahrnuje cyklocestu po stopách Gustava Mahlera. letos se 
uskuteční od 18. května do 7. července. www.mahler2000.cz

Hudební festival Mahler Jihlava
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Klasická hudba

Mistrovské kurzy pro mladé hudebníky propojující českou a francouz-
skou kulturu. 
www.akademietelc.cz

V krásných kulisách zámků a jejich zahrad na Vysočině se uskuteční 
21. ročník slavného festivalu, který nese jméno významného operní-
ho pěvce. Program opět slibuje světoznámé hvězdy hudebního nebe 
a také spojení klasické hudby s moderním přístupem. 
www.arskoncert.cz

Mezinárodní hudební festival jako oslava smyčcového umění a příleži-
tost setkání s významnými umělci. 
www.festival-hudecek.cz

Tradiční podzimní kulturní akce, kdy se město rozezní tóny saxofonů 
a žesťových nástrojů, ale rovněž elektrických kytar a kláves.
www.mesto-polna.cz

Unikátní a prestižní projekt, který patří mezi největší světové operní 
soutěže. Soutěž, letos ve 12. ročníku, nesla dříve název Mezinárodní 
pěvecká soutěž Jakuba Pustiny. 
www.operamladych.eu

Prestižní přehlídka sborového umění špičkových amatérských českých 
i zahraničních pěveckých sborů. 
www.fsujihlava.com

14.–24. července 
teLČ
FrANcOuzSKO-ČeSKá hudeBNí 
AKAdemIe

3.–17. srpna
JArOměřIce NAd rOKYtNOu,
dALešIce, VALeČ, duKOVANY
mezINárOdNí hudeBNí FeStIVAL 
petrA dVOrSKéhO

23.–25. srpna 
mOrAVSKé BuděJOVIce
VácLAV hudeČeK A JehO hOSté

11.–12. října  
pOLNá
pOLeNSKý hudeBNí pOdzIm

11.–13. října 
JIhLAVA
Mezinárodní pěVecká SouTěŽ 
gABrIeLY BeňAČKOVé

6.–10. listopadu 
JIhLAVA
FeStIVAL SBOrOVéhO uměNí 
JIhLAVA 

Václav Hudeček
Petr Dvorský a sopranistka
Montserrat Caballéová 

Festival Concentus Moraviae
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Multižánrové
FeStIVALY
nenechte si ujít hudební festivaly 
na vysočině, které nabízejí zajímavé
interprety z domácí i zahraniční scény!

Sázavafest



Tradiční hudební festival na Horním náměstí. V roce 2019 se uskuteční 
20. ročník. 
www.infohumpolec.cz

Hudební festival plný dobré muziky a dobrého piva. Čtvrteční program 
bývá zdarma a vystupují na něm místní kapely. 
www.bernardfest.cz

Hudební festival pořádaný v zámecké zahradě, který nabídne velmi 
pestrou hudební přehlídku. Těšit se můžete třeba na skupinu Tři ses-
try, Wohnout, Marka Ztraceného a mnoho dalších. www.jatkafest.cz

Bystřice nad Pernštejnem otevírá prázdniny tradičně tímto festivalem. 
Těšit se můžete nejen na místní, vysočinské, ale i populární české 
kapely. www.bystrickeleto.cz

Vysočinu opět navštíví hvězdy československého nebe. Můžete se těšit 
na tři dny nadupaného programu, na tři plnohodnotné stage, nespočet 
stánků s různým vyžitím. Vystoupí regionální i hvězdné kapely. Sobot-
ní program bude přizpůsoben našim nejmenším, kterým se dostane 
speciálního programu v areálu dětského hřiště. www.vysocinafest.cz

Jedenáctý ročník hardcore metalcore numetal open air festivalu se us-
kuteční na Fajtově kopci, kam se sjedou kapely z celého světa.
www.fajtfest.cz

Multikulturní festival v prostorách zámeckého parku přinese bohatý 
program zahrnující hvězdy hudebního i divadelního nebe na několika 
scénách. www.sazavafest.cz

24. května 
humpOLec
mAJáLeS

20.–22. června
humpOLec
BerNArdFeSt

28. a 29. června 
pAcOV
JAtKA FeSt 2019

29. června  
BYStřIce NAd perNšteJNem
peLíšeK FeSt

4.–6. července 
JIhLAVA
VYSOČINA FeSt

11.–13. července
VeLKé mezIříČí
FAJtFeSt

25.–27. července
SVětLá NAd SázAVOu
SázAVAFeSt

Prázdniny v Telči
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prázdNINY V teLČI
telč v létě opravdu žije a velkou zásluhu na tom mají prázdniny v telči – vícežánrový festival trva-
jící 17 dní, který letos odstartuje 26. července. do města uneSco se přijíždí podívat hvězdy české 
a country scény, novějším doplňkem programu je filmová sekce, jež nabízí filmy s hudební tema-
tikou, a děti zase potěší pohádky pod vrbou. prázdniny lákají i na víkendové výletní jízdy parního 
vlaku na trati kostelec, třešť, telč, dačice a Slavonice. www.prazdninyvtelci.cz



FOLKOVé prázdNINY
Řeč je o neobyčejném mezinárodním festivalu mnoha 
žánrů, skvělých hudebních a také nehudebních zážitků 
a inspirace. v průběhu osmi dnů vystoupí od 27. července 
do 3. srpna v náměšti nad oslavou celá řada zahranič-
ních kapel a na návštěvníky čekají nejen hudební, ale 
také výtvarné nebo rovněž taneční prázdniny. navíc 
jsou obklopeni nádherným prostředím náměšťského 
renesančního zámku, zámeckého parku i okolím řeky 
oslavy. každý ročník má ústřední téma, kterému je pod-
řízená dramaturgie. www.folkoveprazdniny.cz

Oblíbený festival folkové a country hudby v kouzelném prostředí Zám-
ku Žďár. Rodiče se budou bavit poslechem hudby, děti v uměleckých 
dílnách, divadélkem nebo v dětských koutcích. www.dkzdar.cz

Nechybí spousta vystupujících. Současně s festivalem probíhá v Solní 
ulici Pelhřimovská pouť, takže 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

Setkání příznivců country hudby nejen z Vysočiny. Součástí programu 
je kromě skvělých koncertů také táborák, jízda na koních nebo soutě-
že a hry pro děti. www.trampskysirak.cz

Celoroční projekt s více než dvacetiletou tradicí zaměřený na živou 
swingovou a jazzovou hudbu s přesahy žánrů, doplněný o množství 
divadelních, tanečních a jiných performancí. www.tancirnatrest.cz

9.–10. srpna 
Žďár nad SázaVou
horácký dŽbánek

24.–25. srpna 
peLhřImOV
hASIČSKý FeStIVAL dechOVých hudeB 
A dNY záchrANářů peLhřImOV

6.–7. září
štOKY
trAmpSKý šIráK

2019
VYSOČINA
TanČírna Třešť

Jeden z největších multižánrových festivalů na Vysočině. Každoročně 
plný zvučných především českých, ale také zahraničních hvězd.
festival.batyskaf.net

Do města UNESCO se přijedou podívat hvězdy české a zahraniční hu-
dební scény, které vystoupí na 17 dní trvajícím vícežánrovém festivalu. 
www.prazdninyvtelci.cz

Mezinárodní festival mnoha žánrů, skvělých hudebních i nehudebních 
zážitků a inspirace. Vystoupí české i zahraniční kapely a návštěvníci 
si užijí také výtvarné a taneční prázdniny. www.folkoveprazdniny.cz

23. ročník multikulturního open air festivalu odehrávajícího se na Pod-
zámecké nivě. Součástí je rovněž Zámostí v modrém, kam je vstup 
zdarma. www.zamosti.cz

26.–27. července 
Žďár nad SázaVou
FeStIVAL pOd zeLeNOu hOrOu

26. července – 11. srpna
teLČ
prázdNINY V teLČI

27. července – 3. srpna 
náMěšť nad oSlaVou
FOLKOVé prázdNINY

7. srpna  
třeBíČ
zámOStí

Sázavafest Fajtfest

Multižánrové festivaly



dIVAdLO,
FILm a umění
„divadlo vychází ze života 
a do života se vrací.“ 
                       Josef Kajetán Tyl



Divadlo, film a umění

hOrácKé dIVAdLO JIhLAVA
horácké divadlo Jihlava, jediná profesionální scéna kraje vysočina, je typické repertoárové di-
vadlo se stálým činoherním souborem. v sezoně uvede divadlo každý rok šest premiér různých 
žánrů na velké scéně, dále pohádku a minimálně jeden titul na Malé scéně. 
tvorba na Malé scéně se zaměřuje převážně na děti, mladého diváka a na inscenace specifických 
formátů. v současné době to je například divadlo jednoho herce, herecké improvizace, a přede-
vším dokudrama – dokumentární inscenace, které tvoří jednu z hlavních linií tvorby Malé scény. 
aktuální 79. sezona (do června 2019) je věnovaná stému výročí vzniku československé republiky 
a je složená výhradně z českých a slovenských titulů, přičemž stěžejním titulem je Svatý václav 
– hra, kterou napsala jedna z nejvýznamnějších českých dramatiček lenka lagronová přímo pro 
horácké divadlo. 
v příští sezoně (od září 2019) oslaví horácké divadlo 80. výročí. a že je co slavit – je totiž jednou 
z nejstarších stálých scén v čr a 80. sezona bude toto významné jubileum akcentovat jak ve výbě-
ru titulů, tak tvůrců. aktuální program divadla najdete na stránkách www.hdj.cz.

Česká muzikálová legenda z roku 1993 podle povídky Petra Šabacha 
a s hudbou Ivana Hlase, je prvním celovečerním filmem Jana Hřebejka. 
Příběh, který obsahuje všechno, co určitě v divadle chcete zažít – hu-
mor, zábavu, zápletku, lásku, a ještě něco navíc. A pak velkou porci 
skvělé muziky, která určitě nikoho nenechá chladným.

V režii Michala Langa se rádi přesvědčíme, že tato gangsterská gro-
teska, se svými hrdiny a „hrdiny“ napsaná jako parodie společenských 
a politických poměrů, je stále aktuální a pravidla hry se ani napříč 
staletími nijak nezměnila.

Z podnětu Horáckého divadla napsal jihlavský autor Martin Kolář 
zbrusu novou hru, kterou nazval Zahrádky. Mohla by se třeba jmeno-
vat i Sousedé, protože děj této komedie začíná ve chvíli, kdy se vedle 
starousedlíků do zahrádkářské kolonie přistěhují noví sousedé. 

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

2. února
premIérA muzIKáLu
šAKALí LétA 

23. března
premIérA 
VácLAV hAVeL: 
Žebrácká opera

11. května 
premIérA 
mArtIN KOLář: zAhrádKY

Září  
deN OteVřeNých dVeří 
A zAháJeNí SezONY

Horácké divadlo v Jihlavě
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V rámci několika představení profesionálních souborů nebo skupin 
herců odehrávajících se v prostorách třebíčského Národního domu se 
návštěvníci mohou těšit na vynikající výkony maximálně čtyř herců ve 
hrách různého typu. www.mkstrebic.cz

Jedna z nejstarších přehlídek ochotnického divadla v Česku. 
www.trestskedivadelnijaro.cz

Krajská přehlídka amatérských loutkářských souborů, které chtějí sou-
těžit o postup na Loutkařskou Chrudim. www.mkstrebic.cz

Festival studentské tvorby je určený (nejen) mladým vyznavačům fil-
mového umění. Několik letních dnů je naplněno společným tvořením 
pod dohledem profesionálů, sledováním filmů, diskutováním o vlast-
ních dílech, intenzivními zážitky a také zábavou. www.startfilm.cz

Podeváté se napříč celým regionem otevřou ateliéry a umělecké dílny 
a v nich umělci, tvůrci a výtvarníci návštěvníkům představí rozmanité 
druhy umění nebo řemesel. Program organizačně zajišťuje Muzeum 
Vysočiny Havlíčkův Brod. www.vysocina-kultura.cz

36. ročník přehlídky ochotnických souborů z Vysočiny. Pravidelně se 
představují divadelní soubory z Chotěboře, Brzkova, Havlíčkova Bro-
du, Havlíčkovy Borové i ze samotné Přibyslavi. www.kzmpribyslav.cz

Oslava autorského dokumentárního filmu a největší událost svého 
druhu ve střední a východní Evropě. 
www.dokument-festival.cz

11.–28. března 
třeBíČ
feSTiVal diVadla 2–3–4 herců

15.–22. března  Třešť
TřešťSké diVadelní jaro

30.–31. března  třeBíČ
třeBíČSKé LOutKářSKé JArO

3.–9. srpna
BYStřIce NAd perNšteJNem
StArt FILm FeSt

První polovina října 
VYSOČINA
dNY OteVřeNých AteLIérů NA 
VYSOČINě

5. října – 1. prosince 
přIBYSLAV
dIVAdeLNí přIBYSLAV 2019

24.–29. října  JIhLAVA
mezINárOdNí FeStIVAL 
dOKumeNtárNích FILmů 
JI.hLAVA 2019 

Divadlo, film a umění
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TřešťSké diVadelní jaro
třešťské divadelní jaro je jedna z nestarších 
divadelních přehlídek ochotnického divadla 
u nás. Jedná se o krajskou soutěžní vícedruho-
vou přehlídku amatérských divadelních sou-
borů s výběrem na národní divadelní přehlíd-
ky divadelní piknik volyně, krakonošův diva-
delní podzim ve vysokém nad Jizerou a po-
pelku rakovník. přehlídka trvá zpravidla tý-
den. během něj se odehraje více než desítka 
představení všech žánrů. 
www.trestskedivadelnijaro.cz

mezINárOdNí FeStIVAL
dOKumeNtárNích FILmů
JI.hLAVA 2019
festival je slavností autorského dokumentárního fil-
mu a největší událostí svého druhu ve střední a vý-
chodní evropě. diváci v Jihlavě opět uvidí více než 
dvě stovky filmů, řadu z nich ve světové premiéře. Sou-
částí budou tradiční debaty s tvůrci, režisérské kurzy
nebo otevřené diskuse s hosty inspiračního fóra.
www.dokument-festival.cz



muzeA
Muzejní svět přináší 
poznání i zábavu…

Muzeum Vysočiny Třebíč



MUZeUM VySOČiNy

JIhLAVA
Muzeum sídlí ve třech historických budovách 
v centru krajského města Jihlava. Se svými po-
bočkami v Telči, Třešti a hradem Roštejn je největ-
ším muzeem na Vysočině. Kromě dlouhodobých 
expozic, jako je Od gotiky po současnost nebo 
Živá příroda Českomoravské vrchoviny, nabízí svým
návštěvníkům různé tematické výstavy a jeho pra-
covníci organizují řadu dalších kulturních a spole-
čenských akcí. Vyhledávaným cílem je také hrad 
Roštejn v lesích nedaleko Telče, který prochází po-
stupnou rekonstrukcí. Od léta 2018 nabízí všem 
zájemcům moderní interaktivní expozici Příroda, 
lovectví a myslivost. 
muzeum.ji.cz, hrad-rostejn.cz

MUZeUM VySOČiNy

třeBíČ
Domovem muzea je bývalý valdštejnský zámek – pů-
vodně benediktinský klášter, který se nachází v se-
verozápadní části města nad levým břehem řeky 
Jihlavy. K zámku přiléhá známá bazilika sv. Proko-
pa – stejně jako u zámku se jedná o památku za-
psanou na seznamu UNESCO. Muzeum předsta-
vuje čtyři samostatné expozice – Svět neživé pří-
rody, Svět portálů a bran,Valdštejnové na Třebíči 
a Lidé. Místa. Osudy. K muzeu patří i expozice na 
zámku a v budově bývalých Masných krámů v Mo-
ravských Budějovicích a také muzeum v Jemnici. 
Při muzeu působí Regionální pracoviště tradiční 
lidové kultury v Kraji Vysočina. 
www.muzeumtr.cz

MUZeUM VySOČiNy

hAVLíČKůV BrOd
V Havlíčkově domě s kamenným arkýřem a věžič-
kou v horní části náměstí se nachází muzeum se 
stálou expozicí o Karlu Havlíčku Borovském, která 
prostřednictvím osobních předmětů připomíná 
slavného novináře a jeho rodinu. Pracovníci mu-
zea připravují několik výstav do roka a pořádají 
oblíbené přednášky, komentované procházky his-
torickým centrem města i parkem Budoucnost. 
Významná je také publikační činnost. V roce 2017 
vydalo muzeum knihu současného ředitele Mi-
chala Kampa Konec druhé světové války na Hav-
líčkobrodsku. www.muzeumhb.cz

MUZeUM VySOČiNy

peLhřImOV
Muzeum najdete v budově bývalého zámku pánů 
z Říčan pár kroků od Masarykova náměstí. Obje-
víte v něm historickou expozici věnovanou spole-
čenskému životu v Pelhřimově v 19. století. Další 
expozice připomíná životní dílo sochaře a medai-
léra Josefa Šejnosta a jeho syna, akademického 
sochaře Zdeňka Šejnosta. Za návštěvu rozhodně 
stojí i Městská šatlava nebo hrad Kámen, který 
pelhřimovské muzeum spravuje. Vyhledávaným 
cílem je především díky muzeu motocyklů s expo-
zicí jednostopých motorových vozidel. 
www.muzeumpe.cz, www.hradkamen.cz

Muzeum Vysočiny Pelhřimov
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Muzea

XV. ročník tradiční fotografické soutěže spojený s výstavou nejlepších 
fotografií s přírodním zaměřením, tentokrát na téma Květy, listy, plo-
dy - všímáme si detailů. muzeum.ji.cz

Výstava věnovaná historii i současnosti plastikového modelářství. 
muzeum.ji.cz

Historie rodu Herzánů sahá od počátku 18. století až do současnosti 
a její členové výrazně měnili tvář města Třebíče. 
www.muzeumtr.cz

Výstava souboru církevního textilu ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhři-
mov, která do muzejních depozitářů přibyla teprve nedávno a návštěv-
níci ji ještě neměli možnost vidět. www.muzeumpe.cz

Akce se uskuteční v rámci Muzejní noci věnované 50. výročí vyhlášení 
městské památkové rezervace Pelhřimov. 
www.muzeumpe.cz

Ožijí prostory třebíčského zámku, muzejních expozic, rajského dvora, 
nádvoří. Na své si přijdou malí i dospělí. Občerstvení nabídne muzejní 
kavárna. Vstup do prostor zámku je zdarma. www.muzeumtr.cz

Známá výchovná organizace slaví v Havlíčkově Brodě kulaté naroze-
niny a bez nadsázky patří mezi nejvýznamnější hnutí v novodobých 
dějinách města. 
www.muzeumhb.cz

Prezentace dětských hornických krojů zapůjčených spolkem Jihlavský 
havířský průvod a nejnovějších archeologických nálezů získaných v rám-
ci výzkumů v Kraji Vysočina. muzeum.ji.cz

Výstava třebíčského výtvarníka. V létě to bude již dvacet let od smrti 
významného představitele surrealistické tvorby, ať výtvarné nebo li-
terární. www.muzeumtr.cz

7. prosince – 3. února 2019 
JIhLAVA
phOtOgrAphIA NAturA 2018

11. ledna – 8. května  JIhLAVA
LegeNdY V mINIAtuře

25. ledna – 31. března  třeBíČ
„herzáN“ 
O StAVIteLSKém rOdu herzáNů

26. března – 5. května  
peLhřImOV
LátKY S VůNí KAdIdLA

17. května  peLhřImOV
zAháJeNí peLhřImOVSKé 
turIStIcKé SezONY

24. května  
třeBíČ
muzeJNí NOc

31. května – 1. září  
hAVLíČKůV BrOd
VýStAVA StO Let BrOdSKéhO 
SKAutINgu

1. června – 13. října  JIhLAVA
JIhLAVSKý hAVířSKý průVOd aneb
ArcheOLOgIcKé muzeJNí hAVířeNí

28. června – 13. října  
třeBíČ
LAdISLAV NOVáK
 

Muzeum Vysočiny Třebíč

Hrad Roštejn



gALerIe
vhodné místo pro vjemy, 
emoce i krásu…

Skleněná plastika v Horácké galerii



Galerie

Oblastní galerie 
Vysočiny 
V JIhLAVě

Galerie výtvarného 
umění
V hAVL. BrOdě

Horácká galerie

V NOVém měStě
NA mOrAVě

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 
se svou výstavní, sbírkotvornou, 
výzkumnou a publikační činností 
zaměřuje především na umění od 
devatenáctého století do součas-
nosti. Nyní ve svých sbírkách spra-
vuje více než 6 000 uměleckých 
děl. V budově v dolní části Ma-
sarykova náměstí zdobí prostory 
stálá expozice – výběr z vlastních 
sbírek českého umění – a konají se 
zde výstavy umění 19. a první po-
loviny 20. století. Galerijní budova 
na Komenského ulici přibližuje pro 
změnu moderní a současné umění 
a také tady sídlí Galerie Alternativa 
a zvuková galerie iGLOO. Galerie 
pořádá komentované prohlídky, 
přednášky i výtvarné a zážitkové 
dílny, ale také besedy s umělci 
nebo rovněž hudební a jiná před-
stavení. www.ogv.cz

Havlíčkobrodská galerie se jako je-
diná v Česku specializuje na mo-
derní českou knižní ilustraci, kres-
bu a grafiku vzniklou po roce 1918.
Specializace byla vybrána s ohle-
dem na tradici výstavní činnosti při
Východočeském nakladatelství a na-
vazovala i na výtvarné soutěže po-
řádané každoročně u příležitosti Ce-
lostátních festivalů humoru a satiry 
Haškova Lipnice. Pracovníci galerie
připravují hned několik rozsáhlých
výstavních projektů ročně a oblíbe-
né jsou animační programy pro ško-
ly, přednášky a komentované pro-
hlídky výstav i kreativní workshopy 
pro dospělé. Galerie sídlí v jednom 
z měšťanských domů v centru Hav-
líčkova Brodu, který v roce 2018 pro-
šel zásadní rekonstrukcí. 
www.galeriehb.cz

Díla nejvýznamnějších osobností 
regionálního umění v konfrontaci 
s českým výtvarným uměním – to je
hlavní zaměření novoměstské ga-
lerie, která ve svých sbírkách evi-
duje soubory pozůstalostí Vicence 
Makovského, Jana Štursy, Josefa 
Mařatky a dalších autorů, kte-
ré získala darem nebo odkazem 
umělců. Součástí sbírkového fon-
du je také kolekce hutního skla ze 
60. a 70. let minulého století, po-
cházející z produkce známé sklár-
ny ve Škrdlovicích u Žďáru nad Sá-
zavou. Horácká galerie sídlí v pro-
storách bývalého renesančního 
zámku na Vratislavově náměstí.   
www.horackagalerie.cz

Výstava výtvarníků, s jejichž jménem se v roce 2019 pojí významné vý-
ročí. Zastoupeni budou například Čeněk Dobiáš (1919–1980), Arnošt 
Paderlík (1919–1999) a jiní. www.horackagalerie.cz

Dílo malíře, jehož život byl úzce spjatý s Vysočinou a který ve svých 
obrazech maloval moravskou krajinu a prostředí, v němž žil. Zachytil 
například venkov v okolí Telče, motivy z Brna a Jihlavy a později i život 
v terezínské ghettu, kam byl v roce 1942 s celou svou rodinou depor-
tován. www.ogv.cz

Výstava představí díla méně známých českých malířek a sochařek, kte-
ré se v době, kdy to bylo především výsadou mužů, vydaly do „velkého 
světa“, do Paříže, aby v Mekce všech umělců přelomu 19. a 20. století 
načerpaly podněty pro svou tvorbu. 
www.galeriehb.cz

eva Činčerová byla česká malířka, grafička a ilustrátorka. Pracovala 
nejčastěji technikou leptu, metodou přímého rytí obrazu do krytu 
desky bez přípravné kresby. V roce 2009 ji byla udělena Cena města 
Jihlavy in memoriam za celoživotní dílo a přínos Jihlavě. www.ogv.cz

Výstavní projekt představí životní příběh a dílo dnes zapomenutého 
autora – výtvarníka a experimentálního básníka Josefa Honyse. 
www.galeriehb.cz

Výstava představí jednu ze zakladatelských osobností českého mo-
derního umění, malíře, literáta, výtvarného kritika a také organizáto-
ra výtvarného života přelomu 19. a 20. století. www.ogv.cz

13. ledna – 17. března  
NOVé měStO NA mOrAVě
ze SBíreK hOrácKé gALerIe

17. ledna – 10. března  
JIhLAVA
FrANtIšeK mOřIc NágL

8. února - 31. března  
hAVLíČKůV BrOd
„Femme FAtALe“ ANeB ČeSKé 
uMělkyně S paříŽSkou 
zKušeNOStí 

21. března – 19. května 
JIhLAVA
eVA ČINČerOVá

5. dubna – 19. května  
hAVLíČKůV BrOd
JOSeF hONYS

30. května – 25. srpna
JIhLAVA
mILOš JIráNeK
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Výstava představí ilustrace, koláže a volnou tvorbu Miloslava Havlíč-
ka. Výtvarníka, jehož jméno není veřejnosti příliš známé, jakmile ale 
uvidíte jeho ilustrace a komiksy, uvědomíte si, že nás provázely na 
stránkách časopisů. www.galeriehb.cz

Výstava malíře a grafika žijícího ve Dvoře Králové nad Labem. Stu-
doval na Uměleckoprůmyslové škole v Brně, v letech 1998 až 2001 
pracoval jako kurátor Sporckovy galerie na zámku Kuks a od roku 
1973 je ve svobodném povolání. www.horackagalerie.cz

Na výstavě k 125. výročí založení novoměstského gymnázia budou 
zastoupeni výtvarníci, kteří jsou s působením na této škole neodmy-
slitelně spjati. K vidění budou například díla Věry Frömlové-Zezuláko-
vé, Františka Hradeckého, Aloise Podlouckého a řady dalších.
www.horackagalerie.cz

30. května – 7. července 
hAVLíČKůV BrOd
mILOSLAV hAVLíČeK

5. září – 3. listopadu 
NOVé měStO NA mOrAVě
Miloš peTera – STopy ŽiVoTa

Září–říjen
NOVé měStO NA mOrAVě
125. VýrOČí gYmNázIA 
VINceNce mAKOVSKéhO

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Josef HonysEva ČinčerováVěra Jičínská

Galerie
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KNIhY
a vzdělání
„knihy, jsou klidní 
a spolehliví přátelé.“
        Victor Hugo

Podzimní knižní veletrh 



KrAJSKá KNIhOVNA VYSOČINY
Sedm stovek návštěvníků zamíří každý den do krajské knihovny vysočiny v havlíčkově 
brodě. prozatím stále sídlí v budově staré radnice na havlíčkově náměstí v havlíčko-
vě brodě, ale už vyhlíží postavení nového moderního zařízení v blízkosti kulturního 
domu ostrov. ve svém fondu má přes tři sta padesát tisíc knih, časopisů a dalších 
publikací, které uspokojí všechny věkové skupiny čtenářů. Její pracovníci pravidelně 
organizují setkání se zajímavými osobnostmi, cestovatelské besedy, koncerty a oblí-
bený je i biograf v knihovně nebo projekt listování – tedy scénického čtení s knihou 
v ruce – či univerzita volného času. www.kkvysociny.cz

Ocenění nejlepších čtenářů v rámci krajského kola soutěže, již každo-
ročně vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků. 
www.kkvysociny.cz

Cílem festivalu je oslavit filozofii a literaturu. Vyjít s ní z akademických 
prostor na náměstí, do parků, do ulic a zaujmout vnímavé poslucha-
če, zvláště mladé lidi. Letos 13. ročník. www.festivalfilosofie.cz

Týdenní kurz pro studenty středních a vysokých škol z evropy. Hlavní-
mi tématy jsou historie, současnost, kultura a média střední Evropy, 
doplňují je další vybraná témata z oblasti žurnalistiky a etiky. Účastníci 
se tak seznámí s prací novináře a fungováním médií. 
www.letnizurnalistickaskola.cz

Březen 
hAVLíČKůV BrOd
měSíc ČteNářů S VYhLášeNím 
NeJLepšíhO ČteNáře

7.–12. června
VeLKé mezIříČí
eVrOpSKý FeStIVAL FILOzOFIe

18.–24. srpna 
hAVLíČKůV BrOd
leTní ŽurnaliSTická škola 
KArLA hAVLíČKA BOrOVSKéhO
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Knihy a vzdělání

podziMní kniŽní VeleTrh
vždy na dva dny v roce se do havlíčkova brodu sjedou všichni milovníci knih a literatu-
ry. začátkem října se ve městě koná podzimní knižní veletrh, který je po pražském Svě-
tě knihy druhou největší přehlídkou svého druhu v česku. každoročně veletrh v kul-
turním domě ostrov navštíví tisíce návštěvníků, kteří se přijedou seznámit se širokou 
nabídkou nových knih, setkat se s autory a využít příjemné veletržní slevy. pravidel-
nými hosty jsou například Michal viewegh, zdeněk Svěrák nebo Martin hilský. kaž-
doročně se na slavnostním večeru veletrhu vyhlašuje nejkrásnější kniha vysočiny a do-
provodnou akcí bývá také výstava knižní ilustrace v Galerii výtvarného umění v havlíč-
kově brodě. www.hejkal.cz/veletrh/

Na dva dny v roce se do Havlíčkova Brodu sjedou všichni milovníci knih 
a literatury. 
www.hejkal.cz/veletrh/

Ocenění práce nejlepších neprofesionálních knihovníků Kraje Vysočina.
www.kkvysociny.cz

11.–12. října 
hAVLíČKůV BrOd
29. podziMní kniŽní VeleTrh

20. listopadu  
hAVLíČKůV BrOd
mALá KNIhOVNIcKá SLAVNOSt

Letní žurnalistická škola
Karla Havlíčka Borovského Evropský festival filozofie



SpOrt
radost z pohybu, ze sportovních 
výkonů, adrenalin i inspirace 
lidmi, kteří překonali sami sebe...



Sport

SVětOVý pOhár hOrSKých KOL, ucI mtB WOrLd cup 2019
vysočina arena v novém Městě na Moravě na jaře znovu přivítá špičkové bikery z ce-
lého světa. velmi populární víkendový program Světového poháru tentokrát připadá 
na 24. a 25. května. fandové závodů horských kol se mohou těšit na cross-country a od
minulého roku také na Short track v kategoriích Muži elite, ženy elite, Muži u23,  ženy 
u23. www.vysocina-arena.cz

Běh městem Jarmily Kratochvílové má tradici od roku 1985. Závod 
je součástí Českého běžeckého poháru. Letos se poběží 35. ročník. 
www.behjk.cz

Závody současných a historických automobilů do vrchu – 38. ročník.
www.zamecky-vrch.cz

Devátý ročník vytrvalostního závodu horských kol. 
www.jihlavska24mtb.cz

Květnová projížďka okolím Telče určená všem fanouškům čerstvého 
vzduchu, dobré zábavy, znamenitého jídla a pití.
www.kolemtelce.cz

Běh podporuje Nadační fond Julinka, který bojuje proti dětské obe-
zitě. Běh pro úsměv není jen sportovní aktivitou podporující dobrou 
věc, ale i příležitostí, jak strávit příjemný den s rodinou a přáteli.
behprousmev.cz

Havlíčkův Brod bude hostit Mistrovství světa v softballu mužů. Světo-
vý šampionát se poprvé uskuteční v Evropě. 
hrosihb.cz

21. dubna  
gOLČůV JeNíKOV
SILNIČNí Běh NA 15 Km měStem 
JArmILY KrAtOchVíLOVé

3.–5. května   
náMěšť nad oSlaVou
zámecKý Vrch mANN-FILter

17.–19. května  JIhLAVA
jihlaVSká 24MTb

18. května  teLČ
koleM TelČe – gaSTro-cyklo-
-SpOLeČeNSKý NezáVOd

25. května
peLhřImOV
Běh prO úSměV

13.–23. června
hAVLíČKůV BrOd
mIStrOVStVí SVětA 
V SofTballu MuŽů
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MiSTroVSTVí SVěTa V SofTballu MuŽů
v den, kdy se slaví Světový den softballu – 13. června 2019, bude v havlíčkově brodě 
zahájeno Mistrovství světa v softballu mužů. Světový šampionát se zatím vždy konal 
mimo evropu, proto bude mistrovství vrcholem v úspěšné české historii pořádání me-
zinárodních akcí tohoto sportu. a brod s moderním hřištěm, kvalitním zázemím a skvě-
lými hráči bude u toho. hrosihb.cz

Mezinárodní veterán rallye historických motocyklů. Vzpomínka na 
první motocyklový závod o světový pohár v roce 1906, který organi-
zoval právě Pacov. www.amkpacov.cz

Dvanáctý ročník cyklozávodu (pro závodníky) a cyklovýletu (pro po-
hodáře). Jedeme opět kolem Humpolce: místy, která možná ještě ani 
neznáte. infohumpolec.cz

Atraktivní show plná překvapení. Návštěvníci se mohou těšit na ukáz-
ku vrcholné letecké akrobacie, na stíhací letadla 2. světové války, na 
parašutisty a celou řadu atrakcí pro děti. www.airshowchotebor.cz

Sportovní disciplína jezdců na speciálních lodích, které se vyznačují 
typickými dračími hlavami. V Telči se utkají na Štěpnickém rybníku. 
Zajímavá podívaná také pro fanoušky. www.dragonboard.cz

Čtyřetapový cyklistický závod Vysočina – tradiční podnik, jenž se jezdí 
od roku 1997. 
vysocinatour.sweb.cz

15. června 
pAcOV
pAcOVSKý OKruh 2019

15. června   
humpOLec
S KOLem KOLem humpOLce

23. června  
LetIště pOČátKY
dětSKý deN A LetecKá 
AIrShOW chOtěBOř

27. července   
teLČ
záVOdY drAČích LOdí 

1.–4. srpna  VYSOČINA
mezINárOdNí etApOVý 
cykliSTický záVod MuŽů 
VYSOČINA 2019
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Sport

Sportovní disciplína jezdců na speciálních lodích, které se vyznačují 
typickými dračími hlavami. Ve Žďáre nad Sázavou se utkají na hla-
dině Pilské nádrže ve stejnojmenném areálu. Zajímavá podívaná pro 
fanoušky. www.dragonboard.cz

Celorepublikové finále jedné z nejprestižnějších jezdeckých a vozataj-
ských soutěží v Česku. Letos se uskuteční 54. ročník. 
www.zlatapodkova.cz

16. ročník veřejného mezinárodního závodu v triatlonu; Mistrovství ČR 
ve středním triatlonu. 
www.axiomorbitt.cz

Vytrvalostní běžecký závod pro všechny sportovní nadšence. Součástí 
akce je i Rodinný běh na 1 200 metrů. 
www.jihlavskypulmaraton.cz

Mezinárodní plavecké závody zařazené do programu Českého pohá-
ru v plávání. 
www.jpkaxis.cz

17. srpna
Žďár nad SázaVou 
drAČí LOdě VYSOČINA

23.–25. srpna
humpOLec 
zLAtá pOdKOVA

24. srpna   
Žďár nad SázaVou
pILmAN trIAtLON

8. září  
JIhLAVA
JIhLAVSKý půLmArAtON

2.–3. listopadu  
JIhLAVA
AXIS cup

Zlatá podkova Humpolec

Singletracky
Nové Město 
na Moravě

Seriál závodů Běhej lesy
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