Kalendář akcí
na Vysočině
2018

Vysočina leží v samém srdci
České republiky na pomezí
Čech a Moravy. Její jedinečnost
spočívá především v nedotčené
přírodní kráse a nezapomenutelné scenérii Českomoravské
vrchoviny, která tvoří většinu
kraje. Kouzlo Vysočiny tkví také
v kulturním a historickém odkazu, který zde zanechala řada významných architektů, sochařů či
malířů, jejichž umělecké skvosty
můžete obdivovat dodnes.

Podrobný přehled událostí
a komplexní turistické nabídky
Vysočiny najdete na
www.region-vysocina.cz
a v mobilní turistické aplikaci.

Turistický
průvodce
po Vysočině

Na Vysočině na vás čeká pestrá
nabídka kulturních, společenských i sportovních událostí.
Tento kalendář vám přináší
ochutnávku toho nejzajímavějšího, co se Vysočině v roce
2018 chystá.
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Kraj

čisté
přírody …
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… A TŘÍ PAMÁTEK
UNESCO

Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť v Třebíči

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Historické centrum města Telč
5

Společenské

akce

Přijeďte na Vysočinu
a zažijte atmosféru
tradičních akcí,
možností máte
víc než dost

Historické
slavnosti v Telči
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JIHLAVSKO
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce
a Kateřiny z Valdštejna
Historické slavnosti se v Telči
staly již tradicí. Připomínají významné renesanční
osobnosti v historii města, Zachariáše z Hradce a Kateřinu
z Valdštejna, donátory, kteří
svým působením a životem

26. 12. 2017 – 2. 2. 2018

Betlémská cesta

8. – 9. 6.

Dřevorubecké závody Eurojack
a Pivní pábení

5. – 6. 7.

Dřevořezání

13. – 15. 7.

Mezi dvěma branami

14. 7.

Pivní fest Telč

17. – 18. 8.

Historické slavnosti Zachariáše
z Hradce a Kateřiny z Valdštejna

18. 8.

Den pirátů

18. 8.

Mrkvancobraní

24. – 26. 8.

Balóny nad Telčí

7. – 9. 9.

Mrkvancová pouť

15. 9.

Oslavy 100 let české státnosti

dokázali vtisknout Telči ráz
italské renesanční architektury, aplikované do trochu drsnějších podmínek Království
českého a Markrabství moravského. Historické slavnosti se
konají pravidelně již od roku

2006 a jsou vždy tematicky
zaměřeny podle historických
pramenů vztahujících se
k Telči a k Regionu Renesance. V roce 2018 se uskuteční
17.–18. srpna.
www.telc.eu

TŘEŠŤ, betlemy-trest.cz
V rámci tradiční vánoční výstavy betlému, která bude v Třešti k vidění
4. 12. 2017 – 2. 2. 2018, se na druhý svátek vánoční, tedy 26. prosince,
otevřou dveře téměř dvaceti domácností, které vám ukážou svůj jedi
nečný betlém přímo u sebe doma. Tzv. Betlémská cesta je zapsána
na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.
JIHLAVA, www.eurojack.cz
Pozvedněte půllitry a za zvuku motorových pil si vychutnejte zlaté
moky vybraných malých pivovarů. Festival piva se těší velké oblibě a se
spojením dřevorubeckých závodů i nevšední podívané.
TŘEŠŤ, betlemy-trest.cz
Tradiční setkání řezbářů, kteří předvádí svůj um široké veřejnosti. Každý
řezbář, který se Dřevořezání zúčastní, „musí“ vyřezat i jednu figurku
do společného betléma, ve kterém se tak sešlo více než tisíc příspěvků.
TELČ, www.mezi2branami.cz
Vzpomínková jízda automobilů vyrobených do roku 1939 s výstavou
retro vozidel na historickém náměstí Telče a doprovodným programem.
TELČ, Panský dvůr, www.panskydvurtelc.cz
Zajímavé kapely, minipivovary, kuchařská show, soutěž pro jedlíky a pijáky.
TELČ, www.telc.eu
JIHLAVA, Park Robinson, www.robinsonjihlava.cz
Akce pro rodiny s dětmi, bohatý hudební a doprovodný program,
desítky originálních atrakcí, které jste jinde neviděli.
POLNÁ, www.mesto-polna.cz
Mrkvancobraní oživuje polenskou tradici pečení mrkvánků, přijďte strávit příjemné odpoledne, ochutnat mrkvánky a další pokrmy a nápoje
z mrkve podle nejrůznějších rodinných receptů.
TELČ, telc.balon.cz
Posádky horkovzdušných balónů z celé republiky se opět setkají v Telči.
POLNÁ, www.mesto-polna.cz
Při této tradiční události si můžete koupit místní výrobky a sebe i děti
zabavit pouťovými atrakcemi. Nejdůležitější ovšem je ochutnat tradiční
sladký pokrm – Mrkvance.
JIHLAVA, Masarykovo náměstí, www.kr-vysocina.cz
Open air událost pro širokou veřejnost pořádá Kraj Vysočina.
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TŘEBÍČSKO
Slavnosti Tří kápí

Slavnosti Tří kápí

9. 6.

Slavnosti růžového vína

15. – 18. 6.

Historická slavnost Barchan

30. 6. – 1. 7.

Svatoprokopská pouť

13. – 15. 7.

Oživené židovské město

30. 7. – 4. 8.
Šamajim

17. – 19. 8.

Slavnosti Tří kápí

8. – 9. 9.

Oživený zámek

15. 9.

Bramborobraní

8. – 9. 12.

Vánoce na zámku

Slavnosti probíhají na Podzámecké nivě v Třebíči. Těšit
se můžete na rytířský turnaj,
historický průvod, vojenské
ležení, středověké tržiště,
ohňostroj a celou řadu atrakcí
pro děti i dospělé. Slavnosti Tří

kápí navazují na tradici Oslav
zápisu do UNESCO a Středověkých slavností města Třebíče,
konaných od roku 2003 vždy
pravidelně v tomto termínu.
V roce 2018 se uskuteční
17.–19. srpna.

TŘEBÍČ, www.slavnostiruzovehovina.cz
Akce zaměřená na kulturu vína ve spojení s gastronomickými zážitky.
JEMNICE, barchan.cz
Třídenní tradiční jemnické oslavy. Slavnost se uskutečnila již v roce
1713 a dnes je zapsána na Seznamu nemateriálních statků tradiční
lidové kultury ČR.
TŘEBÍČ, bazilika sv. Prokopa a Zámek, www.tkl-trebic.cz
TŘEBÍČ, www.samajim.eu
Kulturně historická slavnost v Židovské čtvrti v Třebíči.
TŘEBÍČ, Zadní synagoga a židovská čtvrť, www.samajim.cz
Tradiční židovský festival vás seznámí s židovskou kulturou, těšit se můžete na šest dní plných zajímavých přednášek, tanečních, divadelních
a hudebních vystoupení.
TŘEBÍČ, Podzámecká niva, www.tkl-trebic.cz
NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, www.mks-namest.cz
Ve Dnech evropského kulturního dědictví ožívá náměšťský zámek čilým
společenským ruchem a hudbou. Přijďte, čeká na vás zajímavá podívaná.
TŘEBÍČ, www.mkstrebic.cz
Festival lidové hudby, tance a zejména brambor, které se tu podávají
na všechny známé způsoby.
JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, www.jaromericenr.cz,
www.zamek-jaromerice.cz
Tradiční předvánoční akce, během níž se pořádají v prostorách státního
zámku řemeslné trhy, výstava na vánoční téma a kulturní program.

Barchan Jemnice
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Třebíč – Oživené židovské město

Zadní synagoga, Třebíč 9

ŽĎÁRSKO
KoresponDance

Santiniho barokní slavnosti

27. 3.

Pašijová hra

30. 3. – 2. 4.

Velikonoce v centru Eden

12. – 13. 5.

Svatojánská pouť
na Zelené hoře, Žďárská pouť

26. – 27. 5.

Dny otevřených zahrad

6. – 13. 6.

Evropský festival filozofie

22. – 24. 6.

Truck Arena Šikland

30. 6. – 1. 7.

Slavnostní zahájení sezóny
a Motosraz

13. – 15. 7.

KoresponDance

V termínu 13.–15. 7. 2018 se
můžete těšit na již šestý ročník
objevování současného tance,
nového cirkusu a pohybového
divadla s umělci z několika
kontinentů, s obyvateli Žďáru
a za doprovodu výjimečné
atmosféry zámeckého areálu
Žďár nad Sázavou.

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, www.pasijezr.cz
Co se stalo s Ježíšem? Připomínka událostí ze života Ježíše Krista.
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, www.centrumeden.cz
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, www.zelena-hora.cz, www.zdarns.cz
Zámek ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, www.zamekzdar.cz
Tradiční otevření soukromých zahrad paní Thamary Kinsky veřejnosti,
bohatý doprovodný program.
VELKÉ MEZIŘÍČÍ, www.festivalfilosofie.cz
Přednášky světových kapacit z oboru filozofie.
ŠIKLŮV MLÝN, www.sikland.cz, www.truckarena.com
Největší sraz truckerů, tahačů a kamionů v Šiklandu.
ŠIKLŮV MLÝN, www.sikland.cz
První prázdninový víkend již tradičně odstartuje letní sezonu v Šiklově
mlýně. Kromě nové westernové show, nových divadelních představení
a tanečních vystoupení se můžete těšit na pravou motorkářskou zábavu
a koncert rockové skupiny.
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, www.korespondance.cz

Zahájení sezony a motosraz Šikland
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Během festivalu si tradičně
budete moci vychutnat nejen
současné špičkové umělecké
projekty, ale i historické prostředí 18. století, žďárské Muzeum nové generace, rybníky
ke koupání a nádhernou přírodu
typickou pro Vysočinu.
www.korespondance.cz

Velikonoce v Edenu

Bítešské hody

4. 8.

Detektivem na Šlakhamru

25. 8.

Rodinný den s HARIBO

25. 8.

Dožínky

30. 8. – 23. 9.

Slavnosti jeřabin

5. – 12. 9.

Tradiční bítešské hody

8. 9.

Santiniho barokní slavnosti

29. – 30. 9.

Slavnosti brambor

21. – 28. 10.

100 let republiky

27. 10.

Den venkova

HAMRY NAD SÁZAVOU,
www.technicalmuseum.cz/pamatky/slakhamr-hamrech-nad-sazavou
Technická památka ožije nevídaným ruchem, program je připraven
pro děti i dospělé.
ŠIKLŮV MLÝN, www.sikland.cz
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, Centrum Eden,
www.centrumeden.cz
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, www.zdarns.cz
Kulturní festival, výstavy, divadelní a taneční vystoupení, koncerty.
VELKÁ BÍTEŠ, www.bitessko.com
Každým rokem ožívá město lidovým veselím, které trvá celý týden. Těšit
se můžete na bohatý kulturní program, na dobré jídlo a pití – především
víno a burčák.
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, www.santini.cz
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, Centrum Eden,
www.centrumeden.cz
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, www.zdarns.cz
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, Zámek, www.zamekzdar.cz
Poznejte život na žďárském zámeckém panství tak, jak funguje už
od 13. století až dodnes.
11
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Havlíčkův Brod

HAVLÍČKOBRODSKO
Oslavy Dnů evropského dědictví 2018
v Havlíčkově Brodě

Festival Fantazie Chotěboř

8. 5.

Trh řemesel

16. 6.

Dny města Chotěboř

29. 6. – 8. 7.

Festival fantazie

5. – 9. 9.

Přibyslavské slavnosti

8. 9.

Mlékárenský den

7. – 8. 9.

Oslavy Dnů evropského
dědictví

28. – 30. 9.

Svatováclavská pouť

26. 10.

Koncert Dagmar Peckové
a Spirituál Kvintetu

17. 11.

Trh řemesel

5. 12.

Slet Mikulášů, čertů a andělů

Havlíčkův Brod získal pro rok
2018 významné privilegium.
Ve dnech 7. – 8. září se tady
uskuteční celorepublikové
zahájení Dnů Evropského
dědictví. Oslavy pohltí od pátku
do neděle celé město, těšit se
můžete na bohatý doprovodný
program a do zdejších památek

se podíváte zadarmo. Dny
evropského dědictví každoročně v měsíci září otevírají nejširší
veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů
a prostor, včetně těch, které
jsou jinak zčásti nebo zcela
nepřístupné.
www.muhb.cz

HAVLÍČKŮV BROD, www.muhb.cz
Tradiční jarní trh s uměleckými předměty a výrobky současných i zapomenutých řemesel s ukázkami výroby a doprovodným program vás
vrátí do minulých a významných dní české historie.
CHOTĚBOŘ, www.cekus.eu
Městské oslavy s bohatým kulturním programem. Bluegrass, divadlo
pro děti, soutěže, místní i oblíbené české kapely.
CHOTĚBOŘ, www.festivalfantazie.cz
Doslova fantastická dovolená a zábava pro fanoušky, hráče i celé rodiny.
Největší festival popkultury v ČR.
PŘIBYSLAV, www.pribyslav.cz
PŘIBYSLAV, www.pribyslav.cz
Soutěžní přehlídka mlékárenských výrobků spojená s ochutnávkou a doprovodným programem se uskuteční v průběhu Přibyslavských slavností.
HAVLÍČKŮV BROD, www.muhb.cz
Celorepublikové zahájení.
SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, www.svetlans.cz
HAVLÍČKŮV BROD, www.muhb.cz
Koncert se koná u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československé
republiky.
HAVLÍČKŮV BROD, www.muhb.cz
Tradiční podzimní trh s uměleckými předměty a výrobky současných
i zapomenutých řemesel s ukázkami výroby a doprovodným program
jako připomínka významných dní české historie.
HAVLÍČKŮV BROD, www.muhb.cz
Koncert dechového orchestru, zábavné soutěže pro děti s mikulášskou
nadílkou, vyhodnocení nejlepší masky.
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PELHŘIMOVSKO
Mezinárodní festival rekordů a kuriozit
„PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ“

Pelhřimov – město Rekordů
50× salto vzad za 10 minut
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Každoročně druhý víkend
v červnu se v Pelhřimově koná
věhlasný Mezinárodní festival
rekordů a kuriozit. V roce
2018 se o víkendu 8. – 9. června uskuteční již 28. ročník.
Tento netradiční festival je
největší akcí svého druhu
v Evropě a každoročně zde

vznikají desítky dalších českých
i světových rekordů, které jsou
následně zapsány do České
knihy rekordů. Festival kromě
nových rekordů a ocenění
přináší i doprovodný program
v podobě koncertů, výborné
zábavy, jídla i pití.
www.dobryden.cz

Zlatá neděle na radnici, Pelhřimov

Festival hasičských dechových hudeb
Pelhřimov

8. – 9. 6.

Pelhřimov – město rekordů

5. – 6. 7.

Středověk na hradě

11. – 15. 7.

Hračkobraní

1. 9.

Pelhřimovské dožínky, XIII.
agrární a potravinářský den

28. 9.

S párou za čokoládou

28. 10.

Český den s českými vlajkami

2. 12.

Vánoce na Zámku

16. 12.

Vánoce na radnici

16. 12.

Vánoční jarmark

Festivalové publikum Pelhřimov

PELHŘIMOV, www.dobryden.cz
Zřícenina hradu ORLÍK NAD HUMPOLCEM, www.castrum.cz
Tradiční středověké slavnosti plné rytířů, středověkých písní i bitev,
jarmarků a dobrého jídla i lahodného moku.
Zámek KAMENICE NAD LIPOU, www.hrackobrani.cz
Prázdninový festival pro celou rodinu, přehlídka hraček z přírodních
materiálů doplněná bohatým kulturním programem.
PELHŘIMOV, www.kulturape.cz
Z JINDŘICHOVA HRADCE do ČERNOVIC a zpět, www.jhmd.cz
„Čoko-jízda“ historickým parním vláčkem.
PELHŘIMOV, www.dobryden.cz
Pokus o rekord k 100. výročí vzniku republiky – nejvíce českých vlajek
vyvěšených u příležitosti státního svátku.
ŽIROVNICE, www.zirovnice.cz
PELHŘIMOV, www.dobryden.cz, www.kulturape.cz
Tradiční akce je typická svým pohodovým laděním směřujícím pryč od „nákupního tempa“ k vánoční atmosféře a k zastavení se pod vánočním stromem s předváděním řemeslných a lidových technik, vánočními NEJ z Muzea
rekordů a kuriozit, punčem a grogem, zpíváním koled, ohňostrojem.
Zámek KAMENICE NAD LIPOU, www.muzeumvsemismysly.cz,
www.kulturaknl.cz
Hračkobraní

Zlatá neděle na radnici
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Hudba
KLASICKÁ HUDBA
Zaposlouchejte se
do kouzelných
melodií a nechte
se unést …

Festival
Dvorského
16 | Petra
Xxxxxxxx

Mezinárodní hudební
festival Petra Dvorského

Festival Petra Dvorského

1. – 27. 6.

Concentus Moraviae

Tento slavný pěvec přivádí každoročně na svůj festival vážné
hudby světoznámé hvězdy
hudebního nebe. V roce 2018
proběhne v termínu 4. –18. srp-

na jubilejní 20. ročník, který
tradičně zavítá do Jaroměřic
nad Rokytnou, Dalešic, Valče
a Dukovan.
www.arskoncert.cz

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU,
TŘEBÍČ, VELKÉ MEZIŘÍČÍ, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU,
www.concentus-moraviae.cz

12. – 15. 10.

JIHLAVA, www.operamladych.eu
Jedná se o unikátní a prestižní projekt, který v současnosti patří mezi
největší světové operní soutěže a prezentuje Jihlavu minimálně v 60ti
zemích světa. Letos 11. ročník soutěže nesl dříve název Mezinárodní
pěvecká soutěž Jakuba Pustiny.

6. 4. – 25. 5.

HAVLÍČKŮV BROD, www.stamic.cz
Hudební festival hlásící se k odkazu světového skladatele a houslisty
J. V. Stamice

Mezinárodní pěvecká soutěž
Gabriely Beňačkové
v operním zpěvu

Stamicovy slavnosti

16. 5. – 28. 10.

Hudba tisíců – Mahler Jihlava

JIHLAVA, KALIŠTĚ U HUMPOLCE a další místa,
www.mahler2000.cz

25. – 27. 5.

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

25. – 27. 5.

KAMENICE NAD LIPOU, www.kamenicenl.cz
Soutěž pro mladé nadějné pianisty ze ZUŠ, konzervatoří a českých i zahraničních vysokých hudebních škol s doprovodným programem pro veřejnost.

15. – 25. 7.

TELČ, www.akademietelc.cz
Mistrovské kurzy pro mladé hudebníky propojující českou
a francouzskou kulturu.

Festival sborového umění
Jihlava
Mezinárodní Novákova
klavírní soutěž
Francouzsko-česká
hudební akademie

4. – 18. 8.

Mezinárodní hudební
festival Petra Dvorského

17. – 19. 8.

Václav Hudeček a jeho hosté

8. – 28. 9.

Třebíčský hudební festival

JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, DALEŠICE, VALEČ, DUKOVANY,
www.arskoncert.cz
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, www.festival-hudecek.cz
Mezinárodní hudební festival – oslava houslového (smyčcového) umění
a setkání s jinými významnými umělci.
TŘEBÍČ, www.tof.cz
Nejznámější díla, avantgardní hudební projekty, renomovaní umělci
i začínající mladí interpreti, koncerty vážné i nevážné.
Hudba tisíců – Mahler Jihlava
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Hudba tisíců –
Mahler Jihlava

Concentus
Moraviae

Vysočina, Česká republika,
USA, Japonsko, Izrael nebo
Nový Zéland – z těchto všech
koutů zeměkoule se v květnu
a červnu pravidelně sjíždějí milovníci hudby Gustava
Mahlera (1860–2011), jednoho
z největších symfoniků přelomu
devatenáctého a dvacátého
století, do Jihlavy a okolí. Tady
všude se budou ozývat tóny
krásné hudby v podání českých
i zahraničních umělců a přímo
v Jihlavě se uskuteční koncert
k 100. výročí republiky – zazní
na něm Smetanova Česká píseň
v podání více než tisíce účinkujících. Hudba tisíců, hudba Gustava Mahlera opět na Vysočině,
v Jihlavě a hlavně v srdcích
všech posluchačů.
www.mahler2000.cz

Koncerty festivalu Concentus
Moraviae, které proběhnou
v termínu 1. – 27. 6., jsou
skvělou příležitostí propojit
jedinečné hudební zážitky
s návštěvou kouzelných měst
Vysočiny. 23. ročník festivalu
klasické hudby s tématem „hudba a humor“ se uskuteční v pěti
městech Kraje Vysočina – Bystřici nad Pernštejnem, Náměšti
nad Oslavou, Třebíči, Velkém
Meziříčí a Žďáru nad Sázavou.
www.concentus-moraviae.cz
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Gabriela Beňačková – Jakub Pustina

Concentus Moraviae

Festival Petra Dvorského, Jaroměřice nad Rokytnou

Hudba
MULTIŽÁNROVÉ
HUDEBNÍ FESTIVALY
Pokud dáváte přednost
multižánrovým hudebním festivalům, které
nabízejí zajímavé a populární interprety z domácí scény i ze zahraničí, pak si nenechte ujít
ty nejznámější, které se
na Vysočině konají!
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Sázavafest

Vysočina Fest

Sázavafest

Vysočina Fest začátkem července pokaždé bezkonkurenčně
ovládne jihlavský amfiteátr.
Rozmanitost a bohatý program
festivalu si každoročně užívá
tisíce fanoušků. Pátý ročník
rozproudí Jihlavu v termínu
5. – 7. července 2018.
www.vysocinafest.cz

Multikulturní festival Sázavafest
přináší bohatý program zahrnující hvězdy hudebního i divadelního nebe na několika scénách.
V příjemných prostorách
zámeckého parku ve Světlé
nad Sázavou se uskuteční
26. – 28. července 2018.
www.sazavafest.cz

25. 5.

HUMPOLEC, infohumpolec.cz
Open air festival na Horním náměstí v Humpolci je plný dobré muziky
pro všechny generace.

26. 5.

PŘIBYSLAV, www.houpej.se, www.facebook.com/houpacka
Letní jazzový festival.

Majáles
Houpačka

1. 6.

Koncert na náměstí

1. – 2. 6.

Zámostí Třebíč

HAVLÍČKŮV BROD,
www.kkvysociny.cz, www.muzeumhb.cz
V rámci celostátní akce Noc muzeí a galerií se na havlíčkobrodském
náměstí uskuteční koncert s písničkami z první republiky.
TŘEBÍČ, www.zamosti.cz
Tradiční letní kulturní open air festival.

21. – 3. 6.

HUMPOLEC, www.bernardfest.cz
Jedna z největších hudebních akcí na Vysočině – letos už 24. ročník.

22. 6. – 2. 9.

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, www.bystrickeleto.cz
Desátý ročník kulturní událostí zahrnující množství akcí, např. Pelíšek
Fest, koncerty, divadla.

30. 6. – 1. 7.

PACOV, www.jatkafest.cz
Dvoudenní hudební festival s celodenním programem v zámecké zahradě.

Bernard Fest
Bystřické léto
Jatka Fest

5. – 7. 7.

Vysočina Fest

JIHLAVA, amfiteater Heulos, www.vysocinafest.cz

26. – 28. 7.

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, zámecký park, www.sazavafest.cz

27. – 28. 7.

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, Zámek, festival.batyskaf.net

Sázavafest

Festival pod Zelenou horou

Prázdniny v Telči
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Polenský hudební podzim

Vysočina Fest

27. – 28. 7.

Polanka Fest

27. 7. – 12. 8.

Prázdniny v Telči a Parní léto

28. 7. – 4. 8.

Festival Folkové prázdniny

10. – 11. 8.

Horácký džbánek

25. – 26. 8.

Hasičský festival dechových
hudeb, Dny záchranářů Pelhřimov, pelhřimovská pouť

31. 8. – 1. 9.

Trampský širák

31. 8. – 1. 9.

Happy Faces Festival

12. – 13. 10.

Polenský hudební podzim

2018

Tančírna Třešť

TŘEBÍČ, www.polankafest.cz
TELČ, www.prazdninyvtelci.cz, www.telc.eu
Vícežánrový festival trvající 15 dní – účast špiček české folk a country scény.
Víkendové výletní jízdy parního vlaku na trati Kostelec, Třešť, Telč,
Dačice, Slavonice s doprovodným programem.
NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, www.folkoveprazdniny.cz
Folkové prázdniny jsou neobyčejným festivalem mnoha žánrů, skvělých
hudebních i nehudebních zážitků a inspirací. Spousta zahraničních kapel, které se objevují v programu festivalu, vystupují v České republice
vůbec poprvé.
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, www.dkzdar.cz
Tradiční festival folkové a country hudby.
PELHŘIMOV, www.kulturape.cz
Celostátní hasičský festival dechových hudeb a jednodenní ukázky
záchranářských činností, výstava techniky.
ŠTOKY, trampskysirak.cz
Neformální setkání příznivců country hudby zaměřené na program
pro celé rodiny.
KONĚŠÍN, www.happyfacesfestival.eu
Multižánrový hudební festival, který osloví široký okruh posluchačů
od teenagerů až po pamětníky se uskuteční v Leteckém muzeu Koněšín.
POLNÁ, www.mesto-polna.cz
Tradiční podzimní kulturní akce, kdy se město rozezní tóny saxofonů
a žesťových nástrojů, ale i elektrických kytar a kláves.
TŘEŠŤ, TELČ, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, JIHLAVA,
www.tancirnatrest.cz
Celoroční projekt s 20letou tradicí zaměřený na živou swingovou
a jazzovou hudbu s přesahy do příbuzných žánrů, doplněný o množství
divadelních, tanečních, stepařských performancí.
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Muzea
Chodíte rádi na výstavy,
besedy a další kulturní
akce? Chcete vědět
více o kulturním
a historickém bohatství
Kraje Vysočina?
Tak čtěte dál!

Muzeum
Vysočiny Pelhřimov, pobočka hrad Kámen
22 | Xxxxxxxx

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 a stávající historické
expozice prezentují krásu
středověké plastiky a mapují
vývoj Jihlavy od doby renesance do 20. stol. Seznam akcí
v roce 2018 včetně podrobností najdete na
muzeum.ji.cz.

V Muzeu Vysočiny Třebíč
jsou pro vás připraveny 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 2018 včetně
podrobností najdete na
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
2018 včetně podrobností
najdete na
www.muzeumhb.cz.

Muzeum Vysočiny Jihlava – Hrad Roštejn

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 2018 včetně podrobností najdete na
www.muzeumpe.cz.

Muzeum Vysočiny HB
a Galerie výtvarného umění HB
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23. 2. – 25. 11.

100 let republiky
očekávání, naděje a skutečnost

6. 3. – 6. 5.

Viktor a Josef Bohuslav
Foersterovi

13.4. – 10. 6.

Emanuel Ranný

17. 4. – 29. 7.

Otakar Štáfl,
brodský patriot a Čechoslovák

PELHŘIMOV, www.muzeumpe.cz
Výstava připomene dva významné české umělce, hudebního skladatele
Josefa Bohuslava Foerstera a malíře a mozaikáře Viktora Foerstera.
TŘEBÍČ, www.muzeumtr.cz
Retrospektivní výstava třebíčského výtvarníka Emanuela Ranného.
HAVLÍČKŮV BROD, www.muzeumhb.cz
Příklad renesanční osobnosti akademického malíře, ilustrátora, horolezce, zakladatele symbolického cintorínu obětem Vysokých Tater, propagátora Vysokých Tater a iniciátora řady kulturních počinů přibližuje
veřejnosti vztahy mezi Čechy a Slováky i rozkvět první republiky.

28. – 29. 4.

KÁMEN, www.muzeumpe.cz
O zahajovacím víkendu budou prohlídky hradu doplněny bohatým
doprovodným programem.

1. 5. – 1. 7.

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, www.muzeumtr.cz
Výstava mapuje životy a dílo třech příslušníků rodiny Foersterů:
hudebního pedagoga Karla Foerstera, jeho synovců Josefa Bohuslava,
skladatele a hudebního publicisty, a Viktora, malíře a mozaikáře.
JIHLAVA, muzeum.ji.cz
Šestice lucemburských panovníků se představí atraktivní formou v podobě svérázných kreseb a gagů v rámci putovní výstavy, která vyjela z brány
hradu Špilberk, aby přiblížila dějiny tohoto významného rodu trochu
jinak – pohledem zábavného komiksu s názvem Opráski sčeskí historje.
TŘEBÍČ, www.muzeumtr.cz
Výstava mapuje fenomén létání od konce První světové války, přes období
První republiky, účast v zahraničním odboji, až po současnost. Dokumentuje jednotlivé kapitoly letecké historie na reálných příbězích odvážných
mužů a žen, kteří v našem kraji vzlétali a dosud vzlétají k obloze.
HAVLÍČKŮV BROD, www.muzeumhb.cz
Výstava známých i méně známých exponátů, fotografií a lidských
osudů ze sbírek muzea, okresního archivu i soukromých sběratelů.
K tématu se uskuteční i série přednášek historiků muzea a přizvaných
externích spolupracovníků.
HAVLÍČKŮV BROD, www.muzeumhb.cz
Dobová rekonstrukce spontánních oslav založení republiky, tak jak
proběhly 28. října v Německém Brodě. Akce bude rekonstruována dle
dochovaných fotografií a dobových dokumentů, ve spolupráci s místním gymnáziem, Státním okresním archivem, divadelním a pěveckým
spolkem a dalšími místními organizacemi.
PELHŘIMOV, www.muzeumpe.cz
Panelová diskuse odborných historiků v Divadle Lubomíra Lipského
bude vyvrcholením celoměstských oslav výročí vzniku republiky. Připomene nejen říjnové události roku 1918, ale také díky deníkům a fotografiím ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov přiblíží život frontových
bojovníků i civilního obyvatelstva.
JIHLAVA, muzeum.ji.cz
XV. ročník tradiční fotografické soutěže spojený s výstavou nejlepších
fotografií s přírodní tematikou na vybrané téma.

Zahájení návštěvnické sezóny
na Hradu Kámen
Foersterovi.
Umělci tónu, slova i palety

22. 6. – 2. 9.

Lucemburské opráski

29. 6. – 14. 10.

Vzduch je naše moře
(100 let historie letectví
na Třebíčsku)

8. 9. – 2. 12.

100 let republiky
1918–1938–1948 (1968)

28. 10.

Jak vypadal 28. říjen 1918
v Německém Brodě

28. 10.

100 let od vyhlášení ČSR
28. října 2018

8. 12. – 3. 2. 2019

Photographia natura 2018
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JIHLAVA, muzeum.ji.cz
Celoroční výstava připomínající zrod a přelomové okamžiky existence
samostatného státu Čechů a Slováků prostřednictvím dvojrozměrných
i trojrozměrných předmětů vznikla za spolupráce jihlavského muzea
a SOkA Jihlava.

Galerie

Zlomové osmičky,
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Oblastní galerie Vysočiny Jihlava
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Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Hodonín, Galerie výtvarného umění
v Havlíčkově Brodě

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Veduty J. A. Venuta,
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
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Galerie výtvar
ného umění
v HAVL. BRODĚ

Horácká galerie
Oblastní galerie
v NOVÉM MĚSTĚ Vysočiny
NA MORAVĚ
v JIHLAVĚ

 avlíčkobrodská galerie
H
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 2018
včetně podrobností najdete
na www.galeriehb.cz.

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
2018 včetně podrobností najdete
na www.horackagalerie.cz.

18. 1. – 18. 3.

Benátský karneval

10. 5. – 30. 12.

Za svobodu

24. 5. – 26. 8.

Otakar Lebeda (1877–1901)

7. 6. – 14. 10.

Jak lesy myslí

21. 6. – 30. 9.

Skleněné rozhovory, fotografie
Prof. Miroslava Vojtěchovského

7. 9. – 21. 10.

Veduty J. A. Venuta

26. 10. – 9. 12.

Zlomové osmičky našich dějin

22. 11. 2018 – 6. 1. 2019

Neighborhood Report

14. 12. 2018 – 3. 2. 2019

Ze sbírek GVU v Hodoníně

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
aktuálními uměleckými přístupy. Seznam akcí v roce 2018
včetně podrobností najdete
na www.ogv.cz.

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, www.horackagalerie.cz
Výstava pastelů s tematikou benátského karnevalu.
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, www.horackagalerie.cz
Výstava k 100. výročí ČSR ze sbírkových fondů HG (Štursa, Mařatka,
Pokorný, Makovský aj.)
JIHLAVA, www.ogv.cz
Výstava představí tvorbu malíře Otakara Lebedy považovaného vedle
Františka Kavána a Antonína Slavíčka za nejnadanějšího žáka krajinářského ateliéru Julia Mařáka na pražské Akademii.
JIHLAVA, www.ogv.cz
Výstava se bude zabývat zobrazením lesa v současném umění, představí zvukové umění, grafiky, malby, performance, instalace i literární díla.
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, www.horackagalerie.cz
Výstava vybraných  sklářských artefaktů a reprezentativních fotografií.
HAVLÍČKŮV BROD, www.galeriehb.cz
Výstava představí konvolut akvarelových vedut českých měst, hradů
a zámků z přelomu 18. a 19. stol.
HAVLÍČKŮV BROD, www.galeriehb.cz
Výstava představí zlomové okamžiky našich dějin formou komiksu
a doplní ji představení pozitivních událostí 100 let samostatné republiky očima studentů oboru dig. ilustrace Západočeské univerzity v Plzni.
JIHLAVA, www.ogv.cz
Výstava představuje tvorbu deseti vybraných umělců dolnorakouského
současného umění, které experimentuje s novými médii a intermediálními přesahy (např. Alois Mosbacher nebo Manfred Wakolbinger).
HAVLÍČKŮV BROD, www.galeriehb.cz
Sbírkový fond je doplněn o malířská díla českých a slovenských umělců
od počátku 20. stol. po současnost. Součástí je i umělecký odkaz
Jakuba Obrovského.
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Divadlo
a film
Vychutnejte si divadelní
večery naplno a zapomeňte na starosti
všedních dní.

Horácké divadlo Jihlava
Třešťské
28 | divadelní
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Horácké divadlo
JIHLAVA

Mezinárodní festival dokumentárních
filmů JIHLAVA

Horácké divadlo Jihlava je stálou
profesionální činoherní scénou
Kraje Vysočina s více než sedmdesátiletou tradicí. Od roku 1995
sídlí v rekonstruované budově
na rohu ulic Komenského a Divadelní poblíž Masaryková náměstí
v Jihlavě. V roce 2018 zahájí
sezonu vynesením živého divadla
do ulic 8. září. www.hdj.cz

Mezinárodní festival dokumentárních filmu Jihlava je
prestižní, výjimečný a největší
festival věnovaný autorskému
dokumentárnímu filmu v celé
střední a východní Evropě.
Festival byl založen roku 1997
skupinkou studentů jihlavského gymnázia. Od té doby se
pravidelně každý podzim sjíž-

2. – 23. 3.

Divadelní festival
Honzlův Humpolec

5. – 23. 3.

Festival divadla 2–3–4 herců

16. – 23. 3.

Třešťské divadelní jaro

dějí do Jihlavy nejdříve desítky,
stovky a nyní již tisíce diváků,
umělců, režisérů, producentů,
filmových odborníku a novinářů, zkrátka přátel a milovníků
dokumentární kinematografie.
V roce 2018 se 25. – 30. října
uskuteční již 22. ročník tohoto
jedinečného festivalu.
www.dokument-festival.cz

HUMPOLEC, infohumpolec.cz
Představení divadelních amatérských souborů.
TŘEBÍČ, www.mkstrebic.cz
Těšit se můžete na šest špičkových představení a na nejkvalitnější
komorní kusy prestižních českých divadel. Ze známých herců uvidíte
například Hanu Maciuchovou, Danielu Kolářovou, Davida Matáska
nebo patrona festivalu Oldřicha Navrátila. Všechny inscenace soutěží
o Cenu diváků – Třebíčskou Andělku.
TŘEŠŤ, www.trest.cz
Krajská soutěžní postupová přehlídka ochotnických divadelních souborů.

4. – 6. 4.

JIHLAVA, www.febiofest.cz
Regionální ozvěny Febiofestu jsou přehlídka těch nejlepších filmu
z Pražské části.

25. – 27. 4.

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, Městské divadlo, www.dkzdar.cz
Krajská přehlídka amatérských divadel hrajících pro děti a mládež

Regionální ozvěny, Febiofest
Pohádkový mlejnek 2018

5. 5.

Alžběta Kubíčková
JEDINÝ ŽIVOT

4. – 10. 8.

Start film fest

8. 9.

Zahájení sezony

25. – 30. 10.

Mezinárodní festival
dokumentárních filmů Jihlava

říjen

Mezinárodní festival
outdoorových filmů

24. 11.

Noc divadel 2018

28. 9. – 1. 12.

Divadelní Přibyslav

JIHLAVA, Horácké divadlo, www.hdj.cz
Inscenace Jediný život se věnuje osobnosti a poezii básníka Jana Zahradníčka. Scénář přímo pro Horácké divadlo napsala Alžběta Kubíčková.
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, www.startfilm.cz
Třetí ročník akce, jejíž náplní jsou workshopy vedené profesionálními filmaři
a také projekce filmů, probíhající pod širým nebem. Festival studentských filmů podporuje mladé autory a vždy jej poctí návštěvou nějaký známý tvůrce.
JIHLAVA, Horácké divadlo, www.hdj.cz
Akce ve veřejném prostoru, vynesení živého divadla na ulici jako pozvánka na celou sezonu. Akce pokračuje v prostorách HDJ.
JIHLAVA, www.dokument-festival.cz
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, www.outdoorfilms.cz
Soutěžní putovní festival amatérských i profesionálních dokumentárních filmů z celého světa s bohatým doprovodným programem.
JIHLAVA, Horácké divadlo, www.hdj.cz
Performance pro veřejnost zdarma spojená s prohlídkou zázemí divadla.
PŘIBYSLAV, www.kzmpribyslav.cz
Tradiční přehlídka ochotnických divadelních souborů z Vysočiny.
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Knihy

Krajská
Vysočiny
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Podzimní knižní
veletrh

Letní žurnalistická Krajská knihovna
škola
Vysočiny

 odzimní knižní veletrh se
P
v Havlíčkově Brodě koná
od roku 1991. V současné
době se Podzimní knižní veletrh
stal nejširší přehlídkou současné české knižní produkce. Jeho
součástí je tradičně bohatý doprovodný program a předávání
cen za Nejkrásnější knihy veletrhu. V roce 2018 se uskuteční
v termínu 5. – 6. října a jeho
mottem je Století samoty.
veletrh.hejkal.cz

Letní žurnalistická škola Karla
Havlíčka Borovského je týdenní
kurz pořádaný v Havlíčkově
Brodě pro studenty středních
a vysokých škol z Evropy. Hlavními 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. V roce 2018 se uskuteční
v týdnu 19. – 25 srpna.
www.letnizurnalistickaskola.cz

Březen

Čtenář roku 2018

19. – 25. 8.

Letní žurnalistická škola
Karla Havlíčka Borovského

5. 10.

Nejkrásnější knihy
28. Podzimního
knižního veletrhu

5. – 6. 10.

Podzimní knižní veletrh

21. 11.

Malá knihovnická slavnost

V Krajské knihovně Vysočiny
v Havlíčkově Brodě si můžete
vybrat z více než 330 tisíc knih
a dalších dokumentů. Navštívit můžete řadu kulturních
a vzdělávacích akcí – scénická
čtení, cestopisné besedy, koncerty, promítání filmů (Biograf
v knihovně), výtvarné dílny
(Duhové hrátky) či Univerzitu
volného času. Na své si přijdou
děti i dospělí.
www.kkvysociny.cz

HAVLÍČKŮV BROD, www.kkvysociny.cz
Ocenění nejlepších čtenářů v rámci krajského kola soutěže, kterou
vyhlašuje Sdružení knihovníků a informačních pracovníků ČR.
HAVLÍČKŮV BROD, www.letnizurnalistickaskola.cz
HAVLÍČKŮV BROD, www.kkvysociny.cz
Ocenění nejkrásnějších knih Podzimního knižního veletrhu pod záštitou
hejtmana kraje.
HAVLÍČKŮV BROD, veletrh.hejkal.cz
HAVLÍČKŮV BROD, www.kkvysociny.cz
Ocenění práce nejlepších knihovníků z neprofesionálních knihoven
Kraje Vysočina.

Letní žurnalistická škola

Podzimní knižní veletrh
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Sport
Zažijte neopakovatelné
chvíle napětí, hvězdné
tréninky, aktivní
odpočinek, jedinečné
sportovní výkony
a atmosféru nasátou
adrenalinem!

Biatlon
Vysočina Arena
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IBU Mistrovství
světa v biatlonu
na kolečkových
lyžích

IBU Světový
pohár v biatlonu

 ejvětší biatlonová událost se
N
uskuteční 22. – 26. 8. v Novém
Městě na Moravě. Světová
špička včetně naší reprezentace se tentokrát v novoměstské
Vysočina Areně představí v letních dresech, aby na kolečkových lyžích bojovali o světové
tituly v letní variantě nejpopulárnějšího zimního sportu.
Pokud máte rádi biatlon, určitě
byste neměli chybět!
www.vysocina-arena.cz

1. 4.

Silniční běh na 15 km městem
Jarmily Kratochvílové

18. – 20. 5.

Jihlavská 24 MTB

26. 5.

Sokolský slet

29. 5.

Kolem Telče

Jaro a 15. 9.

MOTOKROS Pacov

Nejvyšší soutěž nejpopulárnějšího zimního sportu se po dvou
letech v termínu 19. – 23. 12.
znovu uskuteční ve Vysočina
Areně. Čtyři dny napínavých
soubojů, ve kterých rozhodují rychlý běh, přesná muška
a pevné nervy. Atmosféra,
kterou čeští fanoušci pravidelně
ve Vysočina Areně vytvářejí
se řadí k těm vůbec nejlepším
v rámci celého SP a pořadatelé
znovu očekávají vyprodané
ochozy pro desetitisíce diváků,
kteří poženou české reprezentanty vstříc dalším úspěchům.
www.vysocina-arena.cz

Světový pohár
horských kol, UCI
MTB World Cup
Vysočina Arena znovu naplno
ožije v květnu, kdy se zde
koná Světový pohár horských
kol. Akce se uskuteční o posledním květnovém víkendu
26. – 27. 5. 2018. Na programu
jsou závody SP horských kol
v olympijské disciplíně Cross-country a Short Track kategorií: muži elite, ženy elite, muži
U23, ženy U23.
www.vysocina-arena.cz

GOLČŮV JENÍKOV, www.behjk.wz.cz
Běh městem na 15 km. Závod je součást Českého běžeckého poháru.
(34. ročník)
JIHLAVA, www.jihlavska24mtb.cz
Osmý ročník vytrvalostního závodu horských kol.
TŘEBÍČ, Stadion Sokola, www.mkstrebic.cz
Tradiční a nejvýznamější akce České obce sokolské, která je spojena
s výročím 100 let od založení Československa.
TELČ, www.kolemtelce.cz, www.panskydvurtelc.cz
Cyklo-společenský nezávod. Květnová projížďka okolím Telče určená pro
všechny fanoušky čerstvého vzduchu, dobré zábavy, skvělého jídla a pití.
PACOV, motokrosový areál Propad, www.motocrosspacov.cz
Mezinárodní závod družstev veteránů. Mezinárodní Mistrovství ČR
v motokrosu se uskuteční na přelomu května a června.

Singletracky, Vysočina Arena

Zlatá podkova Humpolec
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26. – 27. 5.

Světový pohár horských kol,
UCI MTB World Cup

4. – 6. 5.

Zámecký vrch – MANN–FILTER

8. – 10. 6.

Třebíč Open

25. – 30. 6.

Mistrovství Evropy
v softballu mužů

30. 6.

CANNONDALE JURIS
REAL Kamenický MTB Maraton
o pohár starosty města

2. – 5. 8.

VYSOČINA

11. – 12. 8.

Kolo pro život

17. – 18. 8.
Pyrocar

22. – 26. 8.

IBU Mistrovství světa v biatlonu na kolečkových lyžích

24. – 26. 8.

Zlatá podkova

9. 9.

Jihlavský půlmaratón

3. – 4. 11.
AXIS CUP

19. – 23. 12.

IBU Světový pohár v biatlonu

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vysočina Arena,
www.vysocina-arena.cz
NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, www.zamecky-vrch.cz
Závody současných a historických automobilů do vrchu – 37. ročník.
TŘEBÍČ a další obce Kraje Vysočina, www.mkstrebic.cz
Druhý ročník sportovně-kulturní akce zaměřené na děti ve věku
6–13 let a jejich rodiny.
HAVLÍČKŮV BROD, www.softball.cz
ME je vrcholný turnaj pořádaný zkušenými pořadateli a s ambicí
na zlaté medaile od české reprezentace, která získala mistrovský titul
na posledních třech šampionátech v Itálii (2015), České republice
(2014) a Nizozemí (2012).
KAMENICE NAD LIPOU a Slavnosti města Kamenice nad Lipou,
www.mtbkamenicenl.cz, www.kamenicenl.cz
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU A OKOLÍ, vysocinatour.sweb.cz
Mezinárodní cyklistický etapový závod mužů.
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vysočina Arena, www.kolopro.cz
Kolo pro život je od roku 2000 největším a nejpopulárnějším seriálem
bikerů u nás. Je akcí pro všechny výkonnostní kategorie, včetně malých
dětí a starších ročníků, součástí je také bohatý doprovodný program.
Letiště PŘIBYSLAV, www.pyrocar.estranky.cz
Pátý ročník největšího setkání požárních automobilů, jejich řidičů,
strojníků a posádek v ČR.
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vysočina Arena,
www.vysocina-arena.cz
HUMPOLEC, www.zlatapodkova.cz
Tradiční celorepublikové finále seriálu závodů ve všestrannosti a spřežení.
JIHLAVA, www.jihlavskypulmaraton.cz
Vytrvalostní běžecký závod pro širokou veřejnost.
JIHLAVA, www.jpkaxis.cz
Mezinárodní plavecké závody zařazené do programu Českého poháru
v plavání.
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vysočina Arena,
www.vysocina-arena.cz

MR Pacov

Vysočina Arena
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Mistrovství světa horských kol, Nové Město na Moravě

Seriál závodů dračích lodí
Vysočiny 2018

Závody dračích lodí

www.dragonboard.cz
Dračí lodě je sportovní disciplína
jezdců na speciálních lodích, které se vyznačují typickými dračími

hlavami na špici a jejich celkovým
zbarvením. Dračí lodě rozčeří
hladiny Vysočiny v následnících
termínech:

13. 1.

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Oficiální mistrovství Evropy v ledních dračích saních,
pořadatel Dračí lodě Vysočina (náhradní termín 20. 1.).

16. 6.

DRAČÍ LODĚ NA RYBNÍKU ŘEKA,
Pořadatel PERUN Hluboká.

14. 7.

POLNÁ,
Pořadatel Město Polná / Dračí lodě Vysočina.

28. 7.

TELČ, Štěpnický rybník pod zámkem,
Pořadatel MAS Telčsko / Dračí lodě Vysočina.

18. 8.

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, Pilák,
Pořadatel Dračí lodě Vysočina.

22. 9.

HORNÍ CEREKEV,
Druhá pol. závodu po setmění, pořadatel Prima sport Horní Cerkev /
Dračí lodě Vysočina.

DRAGON BOAT RACE ON ICE
O trofej rytíře Mikuláše Střely
Dračí peklo v Polné
Draci v Telči
Dračí lodě Vysočina
Půlnoční drak
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Změna termínů vyhrazena.
Aktuální informace naleznete zde:
www.region-vysocina.cz
www.region-vysocina.cz/temata
www.vysocina100let.cz
www.vysocina-fandi-kulture.cz
www.dedictvivysociny.cz
www.mgvysociny.cz
Facebook: @regionvysocina
Instagram: @regionvysocina

Kalendář akcí na Vysočině 2018
vydala Vysočina Tourism, příspěvková organizace
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