
e-TURISTICKÉ NOVINY 

1

  www.region-vysocina.cz                       Léto 2016

ZVEME VÁS:

KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY NA 
HRADĚ ROŠTEJN               
    str. 2

ŽIDOVSKÉ ZÁŽITKY V TŘEBÍČI  
                                                                
    str. 8 

MS HORSKÝCH KOL
    str. 21

KALENDÁŘ KULTURNÍCH  AKCÍ 
         od   str. 34

KŘÍŽEM KŘÁŽEM VYSOČINOU NA KOLE 2016

Akce Křížem Krážem Vysočinou na kole (pořádá Vysočina Tourism) 
je oblíbené osmidenní cyklistické putování Krajem Vysočina. Každý 
den je na programu zhruba 50 kilometrů z celkových téměř 430 
kilometrů naplánované trasy. Letošní putování začíná 8. 7. 2016 
v Jihlavě na Masarykově náměstí a končí 15. 7. 2016 v pivovaru v 
Dalešicích. Můžete absolvovat libovolný počet etap či pouze určité 
úseky. Pro všechny účastníky je navíc připraven doprovodný pro-
gram. Akce se každoročně koná za finanční podpory skupiny ČEZ. 

1. ETAPA:  8. 7. 2016: Jihlava - Moravské Budějovice (55 km) 
2. ETAPA:  9. 7. 2016: Moravské Budějovice - Velká Bíteš (58 km) 
3. ETAPA: 10. 7. 2016: Velká Bíteš - Bystřice n. Pernštejnem (53 km)
4. ETAPA: 11. 7. 2016: Bystřice n. Pernštejnem - Žďár n. S. (50 km)
5. ETAPA: 12. 7. 2016: Žďár nad Sázavou - Havlíčkův Brod (50 km)
6. ETAPA: 13. 7. 2016: Havlíčkův Brod - Jihlava (50 km)
7. ETAPA: 14. 7. 2016: Jihlava - Třebíč (57 km)
8. ETAPA: 15. 7. 2016: Třebíč - Dalešice (53 km)

Více na www.vysocinounakole.cz nebo na www.facebook.com/
vysocinounakole
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KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY NA HRADĚ ROŠTEJN
20. – 21. 8. 2016

Originální prohlídky turistických cílů formou 
divadelních představení pořádá každoročně 
příspěvková organizace Kraje Vysočina, Vysočina 
Tourism. Letošní ročník netradičních kostý-
movaných prohlídek se uskuteční v termínu 
20.  –   21. 8. 2016 na hradě Roštejn a nese název 
Čekání na jeho Výsost Karla IV. Přijďte se i Vy připojit 
k oslavám 700. výročí narození Karla IV. Během 
celého víkendu bude na hradě Roštejn o zábavu 
postaráno, pokud v těchto dnech na hrad vyrazíte, 
určitě nebudete litovat. V programu vystupují pro-
fesionální herci a Vy se octnete uprostřed příběhu, 
kde se mísí současnost s historií. Prohlídky budou 
probíhat v tradičních časech, první bude začínat v 
10:00 hodin.

KAREL IV. NA TELČI
19. – 20. 8. 2016

Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z 
Valdštejna se v Telči konají pravidelně v polovině srp-
na již od roku 2006 a jsou vždy tematicky zaměřeny 
podle historických pramenů vztahujících se k Telči a 
k Regionu Renesance.
Letošní slavnosti se ponesou v duchu historic-
kého odkazu Karla IV. na Telči. Vrátíme se do doby, 
kdy r.  1335 královské zboží Telč vyplatil Karel IV. ze 
zástavy a vzápětí r. 1339 vyměnil Telč s pány z Hradce 
za hrad Bánov. Rozvíjející se město obdařil Karel IV. 
právem hrdelním a výročními trhy. Dodnes je zacho-

vaná kopie listiny v telčském muzeu, kdy Karel IV. 
předává Telči královský majetek roku 1339.
I když se nikdy nesetkali, ani se setkat nemohli, 
přivítá pán na Telči Zachariáš z Hradce se svojí chotí 
Kateřinou z Valdštejna a s mistrem stavitelem Leopol-
dem Estreicherem ze Slavonic Karla IV. na svém pan-
ství.

Historické slavnosti budou zahájeny v pátek 19. srp-
na v 16 hod. otevřením dobového jarmarku, do-
bovou hudbou a pregéř z Kutné Hory nás seznámí s 
Kutnohorským stříbřením.
Pro děti je připravená středověká a loutková dílnička, 
kolotoč, dobové horské kolo, provazový žebřík. 
Loutkové divadlo Kozlík s velkými dřevěnými ma-
rionetami zahraje pohádky O Luciáškovi a O pyšné 
čarodějnici. Od 18 hod. se všichni můžeme těšit na 
Divadlo T.E.J.P. Jakuba Škrdly.

Sobota 20. srpna se ponese v duchu historie. 
Přeneseme se do 14. století, kdy se setkal Karel IV. 
s Oldřichem III. z Hradce při podepsání směny Telče 
za hrad Bánov, zhlédneme pěší turnaj rytířstva z do-
provodu o věneček francimóru, Divadlo bez kliky, 
kejklíře, sokolníka, ale i vystoupení s koňmi.
Přijměte pozvání do dnů plných zábavy i poučení pro 
malé i velké, dnů historie a romantiky, dobrého jídla, 
prostě zážitků ve starých dobrých časech.

Akce bude obohacena o nabídku středověké gas-
tronomie z doby Karla IV. Buje určena pro nejširší 
veřejnost a přístupná zdarma.
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KAM DÁLE V TELČI?

Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hrad-
ce, ale také pod částí zámeckého areálu jsou středověká 
sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly 
propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná 
část je dlouhá téměř 150 metrů s interaktivní zábavně-
naučnou expozicí.
Rezervační systém na Informačním centru. Časy 
prohlídek úterý až neděle v 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 
15:00 hod.
Vstup ze dvora Základní umělecké školy na náměstí 
 č. p. 71.

Depo historických vozidel na jediné koleji ukrývá až čtyři 
historické vagony či lokomotivy. Na panelech v depu jsou 
nejrůznější informace o historii železnice od jejích počátků 
až do 60. let i o historii trati Slavonice - Kostelec.
15. 6. –15. 9. pátek 13:00–16:00 hod., sobota a neděle 
9:00–12:00 a 13:00–16:00 hod.
29. 7. –14. 8. (Prázdniny v Telči) pondělí - pátek 13:00–16:00 
hod., sobota a neděle 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hod.
Mimo provozní dobu na tel. číslech: 605 176 997, 725 963 
852.
Vlakové nádraží, přístup – vlevo za viaduktem na Novou 
Říši.

TELČSKÉ PODZEMÍ

EXPOZICE HISTORIE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

BROUČCI ANEB LOUTKY 
ZDEŇKA PODHŮRSKÉHO

3. 5. – 26. 6. 2016

Architekt Zdeněk Podhůrský, otec známého 
herce, se proslavil mnoha loutkami, jejichž 
krásu a nadčasovost oceňujeme dodnes. 
Na výstavě uvidíte loutky původních 
Večerníčků Broučci z roku 1967 – Broučka 
a Berušku, loutky z pohádky Příběhy 
čokoládového panáčka a Neználkovy 
příhody i loutky z původně připravovaného 
filmu Řecké báje a pověsti. K vidění bude i 
původní loutkový večerníček Broučci.
Justiční sál zámku.

VÝSTAVA SOCHAŘE A 
ŘEZBÁŘE PETRA KRAJÍČKA 
DUBOVÉ VÍNO

19. 5. – 7. 8. 2016
Autorský soubor tradičních dřevěných 
tabel studentů GOB a SOŠ Telč (2006–2014).
Fotografie Petra Krajíčka z cest za uměním 
(Nikaragua, Panama, Kostarika, Vietnam, 
Kambodža).
Otevřeno út–ne 10:00–12:00, 13:00–17:00 
hod. Městská galerie Hasičský dům.

www.telc.eu
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LETNÍ AKTIVITY NA HRADĚ KÁMEN

Při příležitosti 700 let ušlechtilého 
panství na hradě Kámen je připraven 
pro návštěvníky program, který 
oživí a ozvláštní dvanáct víkendů od 
května do srpna. Jejich náplň bude 
následující:

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD

11. – 12. 6. 2016

Víkend otevřených zahrad je celoevropská akce, 
ke které se hrad Kámen se svým hradním parkem 
připojuje již potřetí. Tato akce probíhá vždy 2. týden 
v červnu. Během tohoto víkendu bude veřejnost 
seznámena, formou komentované prohlídky, s 
historií parku a jeho současným stavem. Kromě 
prohlídek parku čeká na návštěvníky znalostní 
kvíz, malířská dílna a květinové vazby v interiérech 
hradu.

KÁMEN NAPŘÍČ STALETÍMI

4. – 6. 7. 2016

Akce s názvem „Kámen napříč staletími“ je určena 
pro děti i dospělé všech věkových kategorií. Dobu 
středověku a raného novověku bude zastupovat 
skupina historického šermu Aurinko félag, která 
návštěvníky seznámí se zbraněmi, způsobem boje 
a každodenním životem rytíře. Novější a nejnovější 
dějiny pak představují samotné expozice hradu Ká-
men – expozice bydlení a expozice jednostopých 
vozidel.

VÝSTAVA HISTORICKÝCH DUD

4. 6. – 31. 7. 2016

Historické dudy, nástroj králů i žebráků. Tato výsta-
va představí středověké dudy. Prezentován bude i 
nástroj používaný na dvoře Karla IV.

VYSTOUPENÍ SKUPINY DEI GRATIA

5. a 30. 7. 2016

V červenci vystoupí na hradě Kámen také hudeb-
ní skupina Dei Gratia, která návštěvníky seznámí s 
gotickou a raně renesanční hudbou. Po vystoupení 
se návštěvníci mohou těšit na přednášku Mgr. Mi-
loslava Vaváčka o historických dudách, které budou 
na hradě k vidění v červnu a červenci.

PROHLÍDKY PRO DĚTI

Pro letošní rok připravil hrad Kámen také speciální 
prohlídky pro děti, které se budou konat vždy jeden 
víkend v měsíci. Hlavním cílem těchto prohlídek 
bude děti pobavit, ale také poučit o historii hradu.
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www.hradkamen.cz

KÁMENSKÉ HRADOHRANÍ

13. – 14. 8. 2016

Dvoudenní akce je zaměřená především na rodiny 
s dětmi. V tento víkend se děti, ale i hraví dospělí, 
dozví zábavnou formou něco o hradě a jeho his-
torii. Během víkendu své šermířské umění opět 
předvede skupina Aurinko félag, která sehraje i 
několik pohádek.

VEČERNÍ PROHLÍDKY HRADU

5. 7. 2016; 30. 7. 2016; 13. 8. 2016; 
27. 8. 2016

V těchto dnech budou probíhat večerní prohlídky 
hradu Kámen a to formou krátkých divadelních 
scének.

PROHLÍDKY PO HRADNÍM PARKU
Hrad Kámen se může pyšnit nejen svými expozi-
cemi, ale také svým parkem. Pro letošní rok se vždy 
jeden víkend v měsíci budou konat komentované 
prohlídky po hradním parku.

POHÁR MOTOROVÝCH DVOUKOLEK

16. 7. 2016
Pohár motorových dvoukolek se na hradě Kámen 
uskuteční již potřetí. Jedná se o setkání majitelů 
nejstarších motocyklů nejen české výroby. Podnik 
je pořádán k uctění stodesátého výročí pacovského 
závodu, který se jel 8. července 1906.

MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV

Workshopy jsou doprovodným pro-
gramem k výstavě Umění KÝČE a 
uskuteční se v prostorech muzea. 
Workshopy pro veřejnost budou 
probíhat v prázdninových měsících 
(červenec, srpen) každou středu ve 
dvou termínech od 10:00 a od 15:00 
hod. Workshopy povedou externí 

lektoři, každý z nich přispěje ori-
ginálním zpracováním tématiky kýče 
s přímou tvořivostí. Kromě akcí svá-
zaných s výstavou Umění KÝČE budou 
na objednávku k dispozici také komen-
tované prohlídky expozice a procház-
ky po Stezce po stavebních slozích v 
historickém jádru Pelhřimova.

VÝSTAVA UMĚNÍ KÝČE
13. 5. – 21. 8. 2016
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MODERNÍ UMĚNÍ: SMAŽ HRANICI KÝČE 
13. 7. 2016
Mgr. Kateřina Švejdová
Workshop provede účastníky současným uměním, seznámí je s 
umělci, kteří se často pohybovali či pohybují na hranici kýče. Zadanou 
výtvarně-prostorovou tvorbou se účastníci pokusí vyjádřit vlastní 
pocity a názory z probíraných pojmů. Výsledným dílem bude 3D 
objekt (pletivo, škrob, papír), inspirovaný současným uměním, který 
kolektivně smaže pomyslnou hranici mezi současným moderním 
uměním a kýčem.

TAJEMSTVÍ STARÉHO OBRAZU 

20. 7. 2016
Mgr. Helena Naňáková
Workshop povzbudí účastníky k ak-
tivnímu a tvořivému prozkoumávání 
světa umění a poskytne jim nástroje 
k rozlišení kvalitních děl volného i 
užitého umění od kýče. Kreativním 
způsobem vyloží základní pravidla 
výtvarného umění: Co je to obrazová 
kompozice? Co znamená zlatý řez? 
Co se stane, když změníme na obraze 
uspořádání barev? Jaké zákonitosti v 
sobě skrývá umělecké dílo?

MŮJ „KRÁSNÝ“ DŮM 

3. 8. 2016
MgA. Tereza Říčanová

Tématem výtvarného workshopu 
jsou dvě podoby domu. Jeden 
obrázek by představoval dům, jak 
se obvykle kreslí. Druhý obrázek by 
představoval konkrétní dům, jak 
ho cítíme a známe. Na výtvarných 
výsledcích tohoto workshopu by-
chom se pokusili vysvětlit termín 
kýče a naučit se základní obraně 
proti jeho užívání.

CIZÍ SLOVO ORNAMENT 

27. 7. 2016
Mgr. Zuzana Trnková, Mgr. Hana Vondrů

Krátká procházka dějinami ornamentu a dekorativním uměním. 
Bezmyšlenkovitá dekorativnost a využívání ornamentu jako zdob-
ných předmětů převládá často ve výzdobách domácností i veřejných 
prostorů. V minulosti se umělci dekorování, tedy výzdobě předmětů, 
věnovali se zaujetím a pečlivostí, často vycházeli ze složitých struktur 
pocházející z přírody či geometrie. Na workshopu si účastníci vyzkouší 
tvorbu ornamentu, inspirují se světem okolo nás. Ornament se může 
mnohokrát zopakovat, ale neměl by unavit. Najdeš svůj motiv, který 
toto zadání splňuje?

FOLKLORNÍ KÝČ NEBO LIDOVÉ 
UMĚNÍ 
10. 8. 2016
Mgr. Kristýna Kubíčková

Lektorská část workshopu bude 
zaměřena na interaktivní výklad s 
obrazovým materiálem, který ukáže, 
čím se vyznačuje lidové umění a jaké 
funkce zejména v minulosti plnilo, 
co lze vnímat jako součást výtvar-
né kultury lidových vrstev a co již 
můžeme směle označit za folklorní 
kýč. Účastnící se společně pokusí 
definovat základní rysy, jež jsou folk-
lornímu kýči vlastní a s nadsázkou 
si onen folklorní kýč vytvořit jedno-
duchými výtvarnými technikami – 
vystřihování, lepení, tvoření koláží, 
vybarvování a používání šablon.

KÝČ A HRAČKY 

17. 8. 2016
Mgr. Hana Kašparová,  Mgr. Linda Reisová

Výtvarný workshop bude zaměřen na výrobu hraček z přírodního ma-
teriálu. Již druh materiálu, design a způsob jeho zpracování předurčuje 
podobu hračky. Účastníci workshopu se seznámí s vývojem trendů 
při výrobě hraček, historickou a současnou hračkou. Tvořivá část 
workshopu bude zaměřena na výrobu vlastní hračky - práce s ovčím 
rounem, dřevem, textilem. www.muzeumpe.cz
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TŘEBÍČ ŽIJE!
Pokud máte rádi tu-
ristiku, památky a láká 
Vás pohled z výšky, na-
bídka a novinky města 
Třebíč Vás rozhodně ne-
zklamou! 
Pro letošní se-
zonu Městské kul-
turní středisko Třebíč 
návštěvníkům otevřelo 
Vodojem Kostelíček, 
železobetonovou stav-
bu, jejíž plošina ve výšce 
20 metrů nabízí nád-
herný výhled na město. 
Součástí prohlídky 
je i expozice o vývoji 
třebíčského vodáren-
ství. Otevření vodojemu 
dalo vzniknout nové tu-
ristické vizitce. Není však 
jedinou novou vizitkou, 
která potěší majitele 
turistických deníků! 
Na třebíčských turistic-
kých informačních cen-

trech je také k dostání 
vizitka Velký javor ve 
Věstoňovicích.
Svou teprve druhou tu-
ristickou sezonu zažívá 
další vyhlídkové místo 
– rozhledna na Pekel-
ném kopci, 26,5 metrů 
vysoká stavba ze dřeva 
a oceli ukrytá v lesích se 
nachází hodinu chůze 
od Třebíče.
Milovníci památek jistě 
uvítají společnou vstu-
penku, která kombinu-
je návštěvu památek 
UNESCO s průvodcem a 
vstup do expozice Cesty 
časem a Galerie Ladisla-
va Nováka s plavbou lodí 
Horácko po Dalešické 
přehradě. Tyto vstu-
penky za zvýhodněnou 
cenu lze koupit v 
informačních centrech v 
Třebíči. Památky mohou 

návštěvníci samozřejmě 
navštívit i bez společné 
vstupenky, jed notlivé 
vstupné si zakoupí 
v informačních cen-
trech památek. Skupiny 
návštěvníků mohou 
využít komentované 
prohlídky náměstí a 
židovské čtvrti. 
I pro letošní rok je 
připravena bohatá 
nabídka kulturních a 
společenských akcí, 
nejvýznamnější letní fes-
tivaly se již poněkolikáté 
sdružily do multi-
kulturního projektu 
Třebíčské kulturní léto, 
v rámci něhož si turisté i 
místní mohou od června 
do září vybrat akci podle 
své chuti.

www.visittrebic.eu

Vodojem Kostelíček

PRÁZDNINOVÉ KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY 
BAZILIKY SV. PROKOPA 

Všechny prázdninové víkendy budou v Bazilice sv. 
Prokopa ve znamení kostýmovaných prohlídek. Ty bu-
dou v termínech 1. 7. – 2. 7. a 26. 8. – 27. 8. 2016 (vždy 
ve 21:00 a 22:00 hod.) dále doplněny také nočními kos-
týmovanými prohlídkami, které vás zavedou do všech 
zákoutí baziliky včetně obvykle nepřístupných pros-
tor. Přijďte zažít neopakovatelnou atmosféru klidné 
středověké stavby při nočních i denních prohlídkách. 

EXPOZICE CESTY ČASEM

Muzejní noc v expozici Cesty časem

Využijte jedinečnou možnost strávit volný čas v 
expozici Cesty časem až do pozdních hodin. Celý 
zámecký areál pro Vás při příležitosti Muzejní 
noci ožije dobovými kostýmy a poutavým pro-
gramem. Na své si přijdou jak hraví návštěvníci, 
tak milovníci historie. Akce se koná 10. 6. 2016, 
potrvá až do 23:00 hod.

Expozice za řemesly minulosti
Víte, kdo je jirchář nebo modistka? Jak se dělal 
modrotisk? Městské kulturní středisko Třebíč ve 
spolupráci s Muzeem Vysočiny Třebíč pro Vás 
připravilo v třebíčském Předzámčí novou expo-
zici, ve které se dozvíte vše o starých řemeslech. 
Expozice tematicky navazuje na interaktivní ex-
pozici Cesty časem. 

Expozice za řemesly minulosti
I podzim může být veselý a hravý. Společně 
s dětmi můžete v expozici tvořit z přírodních 
materiálů, vyrábět podzimní dekorace do 
pokojíčků a plnit tematické zábavné kvízy. V so-
botu 29. 10. 2016, 10:00–17:00 hod.
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PŘIJEĎTE SI DO TŘEBÍČE PRO ORIGINÁLNÍ ZÁŽITEK!
CZECH JEWISH EXPERIENCE

Hledáte zajímavý tip na dovolenou 
nebo výlet? Zajímá Vás historie, ale 
nebaví vás jen letopočty a architek-
tonické styly? Potom přijměte poz-
vání do Třebíče, která návštěvníkům 
nabízí 3 unikátní památky zapsané na 
seznam Světového kulturního dědictví 
UNESCO.  A abyste jen neprocházeli 
historickým městem, připravili jsme 
originální zážitkové balíčky, které Vás 
aktivní formou seznámí s židovskou 
kulturou a tradicemi. Kromě prohlídky 
židovské čtvrti dostanete možnost 
zkusit si upéci židovské pečivo, za-
tancovat si židovské tance, ochutnat 

Projekt letos získal 1. místo v soutěži 
 T-mobile Rozjezdy jako nejlepší 
začínající podnikatelský projekt!

www.czechjewishexperience.com  

tradiční židovské jídlo nebo degustovat česká košer vína.  Půldenní, 
celodenní a dvoudenní balíčky dále nabízejí prohlídku Baziliky sv. 
Prokopa nebo exkurzi do Pivovaru Urban s ochutnávkou pivních 
speciálů. Tak neváhejte a přijeďte do Třebíče! Podobnou nabídku 
zážitkového poznávání u nás jinde nenajdete!

BOHATÝ PROGRAM MUZEA VYSOČINY TŘEBÍČ

KROJOVANÉ PANENKY E+M V OBYČEJOVÉM ROKU
25. 3. – 12. 6. 2016

Výstava představí panenky v 
replikách lidových krojů ne-
jen z Vysočiny, ale i z jiných ob-
lastí České republiky v lidových 
obyčejích v průběhu roku. Veškeré 
kroje vytváří Marie Žilová s dcerou 
Evou Jurmanovou z Nového Ve-
selí. Předlohou pro ruční výrobu 

tradičního lidového oděvu jsou 
popisy a střihy starých krojů.
Výšivky jsou přesné zmenšeniny 
původní kresby. Proces zhoto-
vení kroje není jednoduchý – mo-
deluje se nejdříve z levného ma-
teriálu, poté se použije materiál 
starý původní nebo podobný, ale 

vyráběný v současnosti. Veškeré 
oděvní části jsou ručně šité a část 
užitých krajek je na základě histo-
rické předlohy ručně paličkovaná 
nebo síťovaná.
Součástí výstavy je dětský koutek 
a samoobslužný interaktivní pro-
gram pro rodiny s dětmi.
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W-W
ZE  ŽIVOTA NA VALDŠTEJNSKÉM 
ZÁMKU
1. 7. – 16. 10. 2016

Muzeum Vysočiny Třebíč zve 
všechny své příznivce na výsta-
vu W-W s podtitulem Ze života 
na valdštejnském zámku, která 
navazuje na stálou expozici 
Valdštejnové na Třebíči. Ukáže 
návštěvníkům život Valdštejnů 
ve 20. století prostřednictvím fo-
tografií a dokumentů. Výstava se 
uskuteční v termínu 1. července 
– 16. října 2016, v prostorách 
konírny třebíčského zámku. 
Vernisáž proběhne 30. června.

MUZEJNÍ EXPOZICE O HISTORII 
BENEDIKTINSKÉHO OPATSTVÍ 
V TŘEBÍČI

Muzeum Vysočiny Třebíč ob-
novilo expozici o historii  be-
nediktinského opatství, 
umístěnou v suterénních pros-
torách zámku. Expozice je 
zpřístupněna při prohlídce bazi-
liky sv. Prokopa, kterou provozuje 
Městské kulturní středisko Třebíč 
prostřednictvím svého TIC Bazi-
lika.

NOC NA KARLŠTEJNĚ

25. 6. 2016

Divadelní soubor Karla Čapka 
Třešť a SHŠ Hebrix Třešť 
představí hudební komedii Noc 
na Karlštejně, která získala na 
přehlídce Třešťské divadelní jaro 
2012 druhé místo v anketě diváků, 
cenu poroty za herecký výkon 
(Roman Mikeš), čestné uznání za 
herecký výkon (Lenka Brázdová) 
a čestné uznání za hudební složku 
inscenace. Hlavními organizátory 
akce jsou Divadelní spolek Am-
pulka, Městské kulturní středisko 
Třebíč a Muzeum Vysočiny Třebíč. 
Předprodej vstupenek zajišťuje 
Městské kulturní středisko Třebíč.

OSLAVY PAMÁTEK UNESCO 
V TŘEBÍČI
25. 6. 2016

K příležitosti oslav zápisu 
třebíčských památek na seznam 
UNESCO Muzeum Vysočiny 
Třebíč nabídne návštěvníkům 
 vstup do expozice Svět portálů a 
bran zdarma. Každý si bude moci 
prohlédnout prostory spojené 
s benediktinským klášterem ve 
večerních hodinách od 18 do 23 
hodin.

NOČNÍ PROHLÍDKA EXPOZICE 
SVĚT PORTÁLŮ A BRAN

26. 8. a 27. 8. 2016

Muzeum Vysočiny Třebíč nabízí 
návštěvníkům ve dnech 26. a 27. 
srpna od 18:00 do 23:00 hodin 
mimořádnou večerní prohlídku 
jedné ze čtyř stálých expozic Svět 
portálů a bran.  Hlavní nádvoří, 
vchod do muzea a rajský dvůr bu-
dou osvětleny lucernami z dílny 
spolku pro handicapované Míša 
& Míša.  Na své si přijdou i malí 
návštěvníci, které čekají drobné 
aktivity. 
Vstup do expozice je zdarma. 
Akce proběhne v návaznosti na 
Noční kostýmované prohlídky 
Baziliky sv. Prokopa, pořádané 
Městským kulturním střediskem 
Třebíč.

POBOČKA 
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
3/5 STRNADI. ANEB 3 
GENERACE/5 VÝTVARNÍKŮ
29. 4. – 22. 7. 2016

Muzeum řemesel Moravské 
Budějovice Vás srdečně zve na 
výstavu „3/5 Strnadi. Aneb 3 
generace/5 výtvarníků“, kterou 
otvíráme novou sezónu 2016. 
Jedná se o historicky první 
společnou výstavu kreseb, 
obrazů, loutek a dalších výt-
varných děl z rodiny známého 
moravskobudějovického umělce 
Bojdy Strnada. Vedle Bojdovy 
tvorby můžete vidět malby jeho 
bratra Miloše, kolorované kres-
by jejich otce Leopolda nebo 
umělecké počiny Bojdových 
potomků Vítězslavy a Jiřího Str-
nadových. 

MOR AVSKOBUDĚ JOVICK Á 
MUZEJNÍ NOC
3. 6. 2016, od 19 hodin

Byli jste někdy na zámecké půdě 
nebo navštívili tajnou chodbu? 
Objevte legendy a utajená mís-
ta na moravskobudějovickém 
zámku. Muzejní noc proběhne 
formou netradiční komentované 
prohlídky, na které se návštěvníci 
podívají do některých běžně 
nepřístupných míst.  
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VÝSTAVA „120 LET JEMNICKÉ 
LOKÁLKY“

Výstava připomene výročí zahájení 
provozu na železnici z Mor. Budějovic 
do Jemnice, která se stala ve zdejším 
regionu legendou. Výstavu připravuje 
Spolek pro veřejnou dopravu na ji-
hozápadní Moravě.

3. 8. – 30. 9. 2016

XXIV. ŘEMESLNICKÝ JARMARK

18. 6. 2016, od 9 hod.

Muzejní spolek v Moravských 
Budějovicích ve spolupráci s Mu zeem 
řemesel Mor. Budějovice pořádá 
tradiční řemeslnický trh doplněný 
ukázkami folklóru.   

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY
HRDZA – KONCERT SLOVENSKÉ HUDEBNÍ SKUPINY
3. 6. 2016, od 17:00 hod.

Kořeny slovenského folklóru přetvořené do moderního šatu, 
který se mimo Slovensko nazývá také folk, world beat, ethnic 
fusion, world fusion nebo velmi všeobecně world music. 
Repertoár Hrdzy se opírá hlavně o nápady lídra Slavomíra 
Gibartiho. Trumfem kapely je nezaměnitelný zpěv Veroniky 
Šoltysové-Rabadové. Hrdza koncertuje převážně na Sloven-
sku, ale je častým hostem festivalů v České republice a Polsku. 
Navštívila i Německo, Rakousko, Maďarsko a Slovinsko.
Havlíčkův Brod - náměstí.

DUHOVÉ HRÁTKY - ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO DĚTI
Letní prázdniny / každý všední den 
Dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě 
připravuje o prázdninách pro děti program plný her, pokusů a 
výtvarných činností, nazvaný Duhové hrátky nejen s drátky, ale 
také s papírem, nůžkami, pokusy a knížkami. 
Sudé týdny dopoledne od 9:30 do 11:30 hod.
Liché týdny odpoledne od 12:30 do 14:30 hod.
Děti mohou vyrobit něco nápaditého, vyzkoušet nejrůznější 
dovednosti, zahrát si některou z deskových her, Xbox atd.
Vítáni jsou i rodiče, prarodiče a kamarádi. Vše je pro vás na 
dětském oddělení připraveno- materiál, hry, Xbox, ale i výtvar-
né příručky plné nápadů.

www.kkvysociny.cz

ZÁMEK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Po loňském úspěšném otevření Muzea nové 
generace letos přichází s dvěma novinkami 
– barokním pasem a celoroční sérií akcí „Fes-
tival Čtvero ročních období“.

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

Koncept Čtvero ročních období je založen na 
celoroční nabídce aktivit, tedy i mimo turistic-
kou sezónu. Každá akce festivalu má svůj osobitý 
charakter, svůj „svět“ a rozmanitost a program 
tedy osloví nejen obyvatele Žďáru nad Sázavou a 
přilehlého okolí. Cílem celoročního konceptu je jed-
notlivé sezónní akce rozvíjet, obohacovat a hlavně 
umožnit dalším partnerům a umělcům z tuzemska i 
zahraničí na akcích participovat.
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JARO: DNY OTEVŘENÝCH ZA-
HRAD 

28. – 29. 5. 2016

Venkovní prostory zámku a 
především soukromé zahrady 
paní Thamary Kinsky se opět 
otevřely široké veřejnosti, přiblíži ly 
návštěvníkům rozmanitost a krásu 
nejen zahradnictví. Představily 
veřejnosti vedle duchovního a kul-
turního odkazu žďárského kláštera 
a zámku také současné možnosti 
areálu. Součástí byly také farmářské 
trhy, projížďky na koních, temat-
ické workshopy pro děti i dospělé 
či koncerty. 

LÉTO: KLÁŠTERNÍ NOC PODZIM: DEN DÝNÍ: 
ROZSVIŤTE ZÁMECKÝ AREÁL 

3. 9. 2016 29. 10. 2016

Dá možnost návštěvníkovi po-
chopit, co vlastně klášter je. 
Jedná se o unikátní homogenní 
celek, který vždy byl kulturním, 
hospodářským, ale i ekono-
mickým centrem nejen regionu. 
Seznámí formou odpoled-
ního a večerního programu 
návštěvníky – rodiny s dětmi i 
milovníky historie a studenty 
- s dennodenním životem v 
klášteře, s každodenními strast-
mi i radostmi klášterního života.

Akce je primárně určena rodinám 
s dětmi a jejím cílem bude spolu-
práce s místními zahradnickými 
spolky, školami a zájmovými skupi-
nami. V rámci odpoledního pro-
gramu, s přesahem do večera bude 
zpracování/vyřezání dýně dětmi a 
dospělými, následná prezentace 
výsledků formou soutěže a jejich 
rozmístění v areálu zámku. 
Přijďte rozsvítit areál zámku 
světlem a kreativitou lidí.

BAROKNÍ PAS
Další letošní novinkou je Barokní 
pas. Ten umožňuje neomezený 
celoroční vstup do několika míst 
areálu. Jeho prostřednictvím mo-
hou jeho držitelé navštěvovat 
opakovaně po celý rok a bez 
dalších poplatků Muzeum nové 
generace, Umění baroka ze sbírek 
Národní galerie v Praze a prohlíd-
kovou trasu Po stopách Santiniho. 
Poskytne také slevy na vstup do 
Poutního kostela sv. Jana Nepo-
muckého na Zelené hoře a slevy na 
nákup zboží v zámeckém obchodě 
s dárkovým zbožím. Zároveň 
Barokní pas umožní zvýhodněné 
vstupné na letošní ročník me-
zinárodního festivalu současného 

tance a pohybového divadla KoresponDance, který se bude konat 
8. – 10. července 2016. 

www.zamekzdar.cz/klub-pratel

MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA

DNY VŠEDNÍ I SVÁTEČNÍ V DOBĚ 
KARLA IV.
7. 6. 2016

Přednáší Mgr. Pavel Macků z refe-
rátu archeologie NPÚ Telč o životě 
ve středověku za vlády Karla IV. 
Přednášky se konají v Malovaném 
sále v budově Muzea Vysočiny Jih-
lava, Masarykovo nám. 55.

PETR MIRČEV: VIDÍM ATOMY

2. 6. – 31. 7. 2016

„…vidím tisíce vrstev atomů, 
vidím obrazy za zraky“
Tradičně netradiční výstava 
třešťského malíře obrazů Petra 
Mirčeva.

NOC NA KARLŠTEJNĚ

24. 6. 2016, od 20:30

Známý muzikál v podání DS 
Karla Čapka Třešť se uskuteční 
na hradebním parkánu u brány 
Matky Boží.
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ZA LETNÍMI ZÁŽITKY DO JIHLAVY!

JIHLAVSKÉ DNY 2016/HEIMATTAGE

24. 6. 2016
16:30 Zahájení výstavy „Nikdy zcela   
               neodešli“, křest knihy Čestní občané      
 (radnice)
18:00 Havířský průvod (Masarykovo náměstí)

25. 6. 2016
10:00 Pietní akt, vzpomínka na židovské  
 obyvatele (park Gustava Mahlera)
11:30 Pietní akt na ústředním   
 hřbitově
14:00 Koncert na náměstí (Masarykovo  
 náměstí)
16:00 Slavnostní průvod (Masarykovo  
 náměstí)
17:00 Oficiální proslovy na pódiu, předání  
 korouhví, zápis do pamětní knihy (Ma- 
 sarykovo náměstí, radnice)
19:00 Večerní setkání (Pivovar Ježek)

26. 6. 2016 
10:00 Mše u kostela sv. Jana Křtitele
11:30 Ranní přípitek, konec setkání a   
 zvonění zvonu Zuzana (kostel sv. Jana  
 Křtitele)

Akce Jihlavské dny 2016/Heimattage se koná ve spolupráci statutárního města Jihlavy, partnerského města 
Heidenheim an der Brenz, Gemeinschaft Iglauer Sprachinsel a Gustav-Mahler-Haus-Verein. 
Cílem celé akce je prezentace společné česko-německé historie Jihlavy, společné kultury a tradic. Akce se koná 
s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 
Význam této společné akce podtrhuje převzetí záštity jihlavského primátora Rudolfa Chloupka a heidenheim-
ského primátora Bernharda Ilga.

Máte zájem příjemně prožít jedno dopoledne v krás-
né přírodě? Pokud ano – přihlaste se na Branný závod 
jihlavských seniorů, probíhající 23. 6. 2016, od 09:30 
hod. Jedná se o již druhý ročník branného závodu, 
který pořádá z.s. Nebojte se policie. Závod odstartuje 
od restaurace Pančava a trasa povede kolem Staré 
plovárny
Podmínky závodu:  Senior starší 60 let, který může 
být doprovázen rodinnými příslušníky. Závodit může 
jednotlivec nebo celá skupina seniorů.  
Disciplíny:  Střelba ze vzduchovky, hod granátem na 
cíl, zdravověda, pravidla BESIPu a celá řada dalších 
překvapení.
Hodnocení:   Nehodnotí se rychlost absolvování tra-
sy (je zakázáno běhat), ale počet získaných bodů za 
plnění jednotlivých disciplín. 

BRANNÝ ZÁVOD JIHLAVSKÝCH SENIORŮ

Ceny: První tři získají hodnotné ceny, každý účastník 
obdrží upomínkový předmět.
Občerstvení: Zajištěno.
Přihlášky zasílejte na:  nebojtesepolicie@seznam.
cz, nebo telefonicky na tel. č. 724 954 926 do 15. 6. 
2016.

KOLEM NOČNÍ JIHLAVY PO HISTORIC-
KÝCH PAMĚTIHODNOSTECH

Již 27. ročník turistického pochodu pořádá KČT 
Tesla Jihlava. Začátek pochodu: Dům dětí a mládeže 
Jihlava, 9. 9. 2016 v 17:00 hod.
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ZOO JIHLAVA
NE-VIDITELNÁ ZOO

5. 6. 2016 si přijďte vyzkoušet, jak svět a 
zoo vnímají nevidomí. 

KOMENTOVANÁ KRMENÍ ZVÍŘAT

Přijďte se v letních měsících podívat na 
komentovaná krmení vybraných druhů 
zvířat spojená se zajímavým vyprávěním 
z jejich života.
Orientační časy jednotlivých komen-
tovaných krmení a ukázek:

10:30 surikaty
11:30 žirafy
12:00 lamy guanako
12:30 babirusy
13:00 medvědi
13:30 lemuři kata
14:00 tuleni nebo vydry

LETNÍ NOC V ZOO

5. 8. 2016 se koná již tradičně netradiční 
noční putování po ZOO.
Vzhledem k velké oblíbenosti akce bude 
nutné zakoupit vstupenky předem. O 
počátku předprodeje budete informová-
ni na www.zoojihlava.cz.

JIHLAVSKÁ ŠATLAVA
V Jihlavské šatlavě na Vás čeká 
především historie. Stará vojenská 
věznice je v naprosto původním 
stavu z roku 1869 a je jedinou stav-
bou tohoto druhu v ČR.  
Průvodce Vám představí kata, 
který právě vykonává trest bičem 
- bičování, písař, který slova 
mučeného zapisuje do Smol-
né knihy. Na prohlídku čeká 9 
cel (uvnitř ukázky použití rep-
lik mučících postupů - nástrojů, 
mučení vodou, mučení drcením, 
atd., všechny postupy obrazově 
zdokumentovány), koupelna, jed-
na cela plná středověkých palných 
zbraní se zaměřením na pistole 
v obrazovém provedení. Čekají 
na Vás repliky pistolí, mučících 
nástrojů k možnému vyzkoušení 
(palečnice, drtič kloubů, španělský 

zajíc, kacířská vidlice, housle, pranýř, vodící 
obojek, kleště na trhání masa a mnohé další). 
Obrazové výstavy dokumentů o technikách 
poprav, historii vězeňství na Moravě, historii 
budovy, katu Blatenském atd.

F E N O M É N 
MERKUR

Výstava legendární 
stavebnice Merkur 
ze sbírky pana Jiřího 
Mládka míří na 
bránu Matky Boží do 
Jihlavy. Navštívit ji 
můžete 1. 6. – 31. 8. 
2016.
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LETNÍ AKCE V PACOVĚ

18. 6. 2016
Město Pacov je již více než 100 let označováno za mís-
to, kde vznikla v roce 1904 myšlenka celosvětově or-
ganizovat motocyklový sport. Stále je tato skutečnost 
uváděna v hlavních dokumentech vydávaných FIM se 
sídlem v Ženevě. V roce 1906 byl na Pacovském okruhu, 
dlouhém 61,5 km, uspořádán první závod silničních 
motocyklů o světovou trofej Coupe Internatioanale.

Více na www.amkpacov.cz

DEN MIKROREGIONU

18. 6. 2016
Třetí červnový víkend se koná Den mikroregionu 
– akce, která je prezentací a přehlídkou místních 
kulturních spolků a regionů jako celku. Zámecká 
zahrada je místem, kde bude připravený bohatý 
odpolední program.
Pořádá město Pacov se spolky v Pacově.

MEZINÁRODNÍ RALLYE HISTORICKÝCH 
MOTOCYKLŮ
XV. PACOVSKÝ OKRUH 2016

PACOVSKÝ POLEDNÍK

26. – 27. 8. 2016
Příznivci alternativních hudebních stylů a 
netradičních divadelních forem si Pacov již 
více než deset let spojují s tímto pohodovým 
vícežánrovým festivalem, kde takřka vládne 
rodinná atmosféra. V Pacově tak můžete vidět 
i slyšet mnohdy ne úplně známé, ale o to 
zajímavější interprety.

Více na www.polednik.cz

JATKA FEST 2016

26. – 27. 8. 2016
Příznivci alternativních hudebních stylů a netradičních 
divadelních forem si Pacov již více než deset let spo-
jují s tímto pohodovým vícežánrovým festivalem, 
kde takřka vládne rodinná atmosféra. V Pacově tak 
můžete vidět i slyšet mnohdy ne úplně známé, ale o 
to zajímavější interprety.

Více na www.polednik.cz
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MUZEUM VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD

VÝSTAVA „ŽIVÁ AMAZONIE – PERU“ 

Přírodní a kulturní rozmanitosti peruánské Amazo-
nie – výstava vzniklá ve spolupráci Ing. Jiřího Lipen-
ského ze společnosti Students for the Living Ama-
zon, o.p.s., Praha s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod. 
Prostřednictvím výstavy se návštěvníkům přiblíží 
přírodní bohatství nížiny řeky Amazonky, flora, fau-
na i domorodí obyvatelé amazonského tropického 
deštného pralesa. Autentické fotografie a informace 
budou doplněny více než 200 exponáty dovezenými 
z okolí peruánského města Pucallpa, ležící v regionu 
Ucaialy uprostřed Peruánské republiky. Návštěvníci 

uvidí oděvy místních obyvatel, textilní výrobky s 
tradičními vzory, náhrdelníky, zbraně, semena rostlin 
aj. Výstava bude doplněna i rukodělnými dílnami, v 
nichž si návštěvníci budou moci vytvořit náhrdelník, 
lapač snů nebo namalovat tašku tradičními vzory. 
Vernisáž výstavy se uskutečnila v pátek 27. května od 
17 hodin. Tématu výstavy bude věnována i tradiční 
Noc v muzeu, která se uskuteční v pátek 3. 6. 2016 
od 17 hodin v budově muzea. Kromě dílniček pro 
rodiče s dětmi bude možno ochutnat tradiční pe-
ruánská jídla připravená rodilými peruánci.

27. 5. – 16. 9. 2016

REALIZACE FUNKČNÍ REPLIKY STŘEDOVĚKÉ SKLÁŘSKÉ PECE A EXPERIMENTÁLNÍ 
TAVBY SKLA 
29. 8. – 3. 9. 2016 

Kraj Vysočina historicky byl a je velmi významnou 
sklářskou oblastí v rámci České republiky, ale dosud 
existuje velmi málo odborných a popularizačních 
projektů, které by tento fakt reflektovaly. Řada muzeí 
a galerií i soukromých sběratelů na Vysočině má ve 
svých sbírkách množství cenných exponátů ze skla, 
avšak dosud nebylo téma sklářství zpracováváno 
na úrovni celého Kraje Vysočina. Muzeum Vysočiny 
Havlíčkův Brod je iniciátorem projektu, který má 
za cíl zpracovat fenomén sklářství na Vysočině 
souhrnně, od nejstarší historie až po současnost a 
to je možné pouze formou spolupráce se sklářskými 
odborníky z výrobních firem, se školami, s historiky, 
badateli a archeology.
Jednou z odborných aktivit MVHB, který má i 
popularizační potenciál, je výstavba funkční repliky 
středověké sklářské pece. Realizace tohoto experi-
mentálního archeologického projektu naváže na 
projekt z poč. 90. let 20. stol., který byl realizován pod 
vedením PhDr. Evy Černé na Moldavě v Krušných 
horách. Projekt muzea v Havlíčkově Brodě se pokusí 

přinést i další možné či nové pohledy na proble-
matiku středověkého sklářství. Projekt podporuje 
zřizovatel muzea - Kraj Vysočina, Nadace Preciosa 
z Jablonce nad Nisou, Město Havlíčkův Brod, Tech-
nické služby Havlíčkův Brod, firma Agrimex HB spol. 
s.r.o. Havlíčkův Brod, Obec Kejžlice a Českomoravský 
štěrk, a.s. - Kamenolom Pohled.
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DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 

1. – 2. 10. 2016 

Již 6. ročník prezentace otevřených ateliérů umělců, 
školních ateliérů a řemeslnických dílen v Kraji 
Vysočina se uskuteční v prvním říjnovém víkendu.
Dny otevřených ateliérů na Vysočině 2016 (dále jen 
„DOA 2016“) dávají uměnímilovným návštěvníkům 
možnost nahlédnout do tvorby umělců, uměleckých 
řemeslníků a studentů výtvarných škol přímo v 
prostředí, kde jejich díla vznikají. Otevřené jsou ateliéry 
regionálních výtvarných a uměleckých škol, umělců 
a řemeslníků na Pelhřimovsku, Havlíčkobrodsku, 
Jihlavsku, Žďársku a Třebíčsku, tedy v celém Kraji 
Vysočina. Akce, která vychází z konceptu otevřených 
výtvarných ateliérů v Dolním Ra kousku a je zahajo-
vána slavnostním pořadem na Krajském úřadě Kraje 
Vysočina v Jihlavě. Kromě organizace a pro pagace 

DOA 2016 na Vysočině bude zajištěna brožura pro 
návštěvníky s adresami a časy otevřených ateliérů 
jednotlivých vysočinských umělců, řemeslníků a 
uměleckých škol. Dny otevřených ateliérů jsou dob-
rým příkladem přeshraniční spolupráce a sdílení 
dobré praxe lidí z Kraje Vysočina, Dolního Rakous-
ka, Jihočeského kraje a Jihomoravského kraje, kde 
otevřené ateliéry také probíhají. V Kraji Vysočina akci 
zajišťuje Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod.
Záštitu nad Dny otevřených ateliérů převzala radní 
pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ru-
chu Kraje Vysočina RNDr. Marie Kružíková.

Více na www.muzeumhb.cz

DO HUMPOLCE ZA ZÁŽITKEM
Léto, sluníčko, koupání …. A jízda na kole. To je pro 
většinu lidí představa ideální dovolené. A což teprve 
jízda na dvojkole! V tandemu se projedete přírodou 
i městem, během jízdy si spolu popovídáte a při po-
hodovém tempu se ani nenadřete. Trekové kolo je 
lehoučké a na šlapání do kopce jste dva. Jízda na 
dvojkole je opravdu velmi snadná a zábavná. Až 
přijedete do Humpolce, neváhejte a vyzkoušejte 
jej, můžete si ho vypůjčit na hodinu a jen se tro-
chu projet kolem města nebo na celý den a vyrazit 
do okolní přírody, nebo i na celý víkend a najezdit 
stovky kilometrů. Dvojkolo na nás čeká v turistickém 
informačním centru.
V Humpolci jsou pro Vás připravené ještě další zážitky 
– skákací boty, lanové centrum a horolezecká stěna, 
rozhledna na Orlíku, vyhlídková věž a v muzeu na 
vás číhají indiáni.  

Pokud se chcete dobře bavit, plánujte si dovolenou 
v Humpolci!

Více na www.infohumpolec.cz
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MUZEUM DR. ALEŠE HRDLIČKY - HUMPOLEC

STRAŠIDLA, PANENKY, PRINCEZNY I 
LOUPEŽNÍCI
Prázdninové výstavy v humpoleckém muzeu patří 
dětem. V sále na Dolním náměstí bude v červenci 
trochu strašidelně a hodně pohádkově, nastěhují se 
tam totiž strašidla a pohádkové bytosti. V srpnu je 
pak vystřídají krojované panenky paní Marie Žilové. 
V sále na Horním náměstí proběhne v srpnu a září 
výstava k 85. výročí humpoleckých loutkářů, takže 
nebude nouze o princezny, loupežníky, kouzelníky a 
chybět nebude ani Kašpárek.

TLUČE MALÝ APAČ, TLUČE NA BUBEN

Že je ta písnička trochu jinak? Možná, ale v 
humpoleckém muzeu si každý malý i velký in-
dián může vyzkoušet, jak se hraje na různé druhy 
chřestidel nebo na ruční bubínek z jelenicové kůže. 
Kromě hudebních nástrojů si v indiánské vesničce 
můžete osahat také tradiční indiánské zbraně nebo 
rituální předměty a prozkoumat opravdové tee-pee. 
A nechybí ani indiáni! Indiánská vesnička je součástí 
Hrdličkovy expozice.

Humpolecké muzeum vyráží za poznáním pravidelně 
i do terénu a muzejní vycházky se za krátkou dobu 
své existence staly oblíbeným způsobem, jak aktivně 
trávit volný čas. Letní mu zejní vycházka zamíří v 
červenci k hradu v Lipnici nad Sázavou a do Národ-
ního památníku odposlechu v přilehlých lo mech. 
Podzimní vycházka je v plánu na říjen a povede do 
lesa na houby.

MUZEJNÍ VYCHÁZKY

Chodba u národopisné expozice je letos krásně 
provoněná perníkem. Přibyla do ní totiž perníková 
kamna ve skutečné velikosti, která si upekli oby-
vatelé Humpolce vloni před Vánocemi. Jsou z 224 
kachlů, na jejich upečení padlo 12 kg mouky, 4,2 kg 
cukru, 60 vajec, 1,5 kg tuku, 60 lžic medu a 15 sáčků 
perníkového koření a jsou zapsaná v České knize 
rekordů. Přijďte si je prohlédnout a přivonět si, ale 
perníček prosíme neloupat.

KDO MI TO TU LOUPE PERNÍČEK?

CO DALŠÍHO V MUZEU UVIDÍTE?

Humpolecké muzeum nabízí v současné době k 
návštěvě 5 expozic: v hlavní budově je k vidění 
národopisná expozice seznamující s historií města 
a s dřívějším životem na Humpolecku. Antropolo-
gická expozice popisuje teorii vzniku a vývoje života 
na Zemi. Na ní navazující Hrdličkova expozice s 
indiánskou vesničkou přibližuje život a dílo míst-
ního rodáka a významného antropologa dr. Aleše 
Hrdličky. Expozice loutek Vás zavede do světa po-
hádek a představí humpolecké loutkáře a expozice 
Jak se žilo, jak se šilo, ukazuje práci švadlen a ševců 
v minulém století. V pobočce muzea pak můžete 
shlédnout stálou výstavu Peklo, kterou vytvořili žáci 
výtvarného oboru ZUŠ Gustava Mahlera v Humpolci.

PROGRAM MUZEA V LÉTĚ 2016:

Výstavní sál na Horním náměstí:

červen  Hana Benešová – Obrazy
červenec  Zdeněk Jizera Vonásek – Obrazy
srpen + září Výstava loutek a divadelních rekvi-  
  zit k  85. výročí loutkového divadla  
  v Humpolci

Výstavní sál na Dolním náměstí:
červen   Ludmila a Stanislav Bartůškovi –  
  Obrazy, paličkovaná krajka
červenec Výstava strašidel a pohádkových 
  bytostí
srpen  Marie Žilová – Krojované panenky

Muzejní vycházky:
červenec Na Lipnici a do Národního památ- 
  níku odposlechu
říjen  J(e)deme na houby

Více na www.infohumpolec.cz/infocentrum 
nebo na www.facebook.com/MuzeumHumpolec
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ZA KULTUROU DO PELHŘIMOVA

PELHŘIMOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO

1. 7. – 31. 8. 2016

Letní promenádní koncerty na Masarykově 
náměstí vždy v 10:00 hod.
•	 3. 7. – Venkovská kapela
•	 10. 7. – Černovická dechovka
•	 17. 7. – Humpolecký dixieland
•	 24. 7. – Kamenická čtyřka
•	 31. 7. – Libkovanka
•	 7. 8. – Malá muzika
•	 14. 8. – Legenda
•	 21. 8.– program bude upřesněn

Prázdninové pohádky před KD Máj vždy od 
16:00 hod.
•	 12. 7. – Šaškův kníže - Hralous Pelhřimov
•	 26. 7. – Kašpárek a drak - De Facto Mimo 

Jihlava
•	 9. 8. program bude upřesněn
•	 23. 8. program bude upřesněn

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL – PELHŘIMOV MĚSTO REKORDŮ

10. – 11. 6. 2016

26. ročník mezinárodního festivalu „Pelhřimov - město rekordů“ je tradiční a ojedinělou akcí, jež chce být 
impulzem k tomu, aby lidi vstali od svých počítačů a mobilních telefonů a šli něco (nejlépe společně) dělat. 
Nepřehlédnutelnou devizou festivalu je, že každý si u nás najde to své - oblast rekordů zasahuje do všech 
oblastí lidského konání.

Program:

pátek: 
•	 14:00 – 19:00 - fotbal v obřích koulích, TV seriál Návštěvníci + SDH Rychnov + silák Jiří Žaloudek (tahání 

hasičského náklaďáku na rekord)
•	 16:00 - Božejáci - koncert známé hasičské dechovky + pivní soutěž
•	 19:30 - Galavečer rekordů - bratři Pospíšilové, kliky s člověkem na zádech, rozbíjení kamenů rukou, 

Flaškinet, Pole Dance, nejvíce Večerníčků, Jan Weber, Václav Neckář a Bacily

sobota:
•	 9:00 – 18:00 - sled českých rekordů s vyhlášenou kapelou Las Vegas, silácké kousky Reného Golema 

Richtera, MINI a MAXI ježek v kleci, vrhání nožů, Skotské hry a mnoho dalšího
•	 13:30 – 18:00 - Folk & Country scéna na zahradě expozice Zlaté české ručičky
•	 19:30 - Galavečer Rekordman roku, ohňostroj, průvod s lampiony

Více na www.dobryden.cz

PELHŘIMOVSKÁ POUŤ

27. – 28. 8. 2016

Tradiční česká pouť. Nebudou chybět stánky, atrakce a 
samozřejmě dobrá zábava.

PELHŘIMOVSKÉ DOŽÍNKY 
X. AGRÁRNÍ A POTRAVINÁŘSKÝ DEN
3. 9. 2016

Oslava konce sklizně na Pelhřimovsku na Masarykově 
náměstí s bohatým doprovodným programem. 



19

HURÁ PO VYSOČINĚ
Soutěž Hurá po Vysočině 2016 je pro všechny 
obyvatele a návštěvníky Kraje Vysočina. 
Zábavnou formou Vás dovede na krásná mís-
ta Vysočiny. 

•	 29 soutěžních míst, např.: Pohádková stezka 
Jemnice, Středověké podzemí Světlá nad Sá-
zavou, Dalešická přehrada, Velbloudí farma, 
Strašidelné bludiště, Jihlavská šatlava, Po-
hádková říše Fábula, Expozice Cesty časem, 
Dětský zábavní park, Technické muzeum 
Telč, Městské muzeum ve Velké Bíteši, Disc-
golfpark Kunšovec atd.

•	 dvě desítky tipů na stravování a ubytování
•	 vše zaneseno v mapě Kraje Vysočina 

Soutěž začíná 1. 5. 2016 a končí 4. 9. 2016. Pra-
vidla soutěže najdete ve Hrací kartě. Hrací kar-
tu musí mít každý soutěžící, do karty se sbírají 
potvrzení o návštěvě soutěžních míst. Za pět ta-
kových potvrzení získává soutěžící jeden los do 
závěrečného slosování, ale pokud navštíví míst 6, 
už má dva losy, pokud 7 má 3 losy atd. Karty jsou 
na všech soutěžních místech v ceně 10,- Kč. 

Pro soutěžící je již nyní připraveno do závěrečného 
slosování 40 cen (pobytové poukazy - hlavní za 
10 000,- Kč, poukazy na nákup, welness pobyty, 
Dermacol, sklo atd….). Další ceny budou přibývat 
během nadcházejících 4 měsíců, tedy po celou 
dobu trvání soutěže. Losování výherců v soutěži 
bude veřejné a každý soutěžící bude samostatně 
informován o místě a času konání. 

DRAČÍ LODĚ
18. 6. 2016

Perun Hluboká společně s městem Krucemburk 
pořádá již pátý ročník závodu Dračích lodí. Histo-
rie pádlování na dračích lodích začala před více než 
dvěma tisíci let ve staré Číně, když radní svého města 
jménem Qu-Chuan nesouhlasil s místními politic-
kými praktikami a na protest skočil z útesu do řeky. 
Místní obyvatelé nasedli na lodě a vydali se ho hle-
dat. Třebaže se jim to nepovedlo, vyplouvali na řeku 
každý rok po události a bubnováním si připomínali 
památku tohoto muže. 
Do České republiky se tento sport dostal kolem roku 
2000 a v roce 2004 vznikla Česká asociace dračích 
lodí. Od té doby se oddíl Perun Hluboká účastní 
soutěží všech kategorií i mistrovství světa.
Přijďte se podívat i Vy, jak tento již tradiční závod 
bude probíhat.

Více na www.draci-lode-reka.wbs.cz



ZÁMEK SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

20

Zámek ve Světlé nad Sázavou zahájil letní turistickou se-
zonu o víkendu 7. a 8. 5. 2016, a to zpřístupněním zámec-
kých prohlídkových okruhů. Během zimní přestávky byla 
zmodernizována dětská pohádková expozice Království 
panenek, která byla otevřena v sobotu 21. 5.  2016. 
Současně s tím byla slavnostně zahájena soutěžní hra 
„Pohádkové putování s panenkou hraběnky Emmy“, 
které se kromě světelského zámku účastní další 4 turis-

tické objekty z Kraje Vysočina a Středočeského 
kraje. Každý objekt má svoji tematickou výsta-
vu a právě na zámku ve Světlé jsou k vidění 
nejrůznější pokojíčky pro panenky a starožitné 
panenky a kočárky, které jsou rovněž součástí 
zmodernizovaného Království panenek.
Se začátkem sezony bude také otevřeno 
zámecké Turistické informační centrum, které 
zajišťuje prohlídky v zámeckých expozicích a 
podává návštěvníkům informace o atraktivitách 
cestovního ruchu ve Světlé a přilehlém okolí. V 
TIC je možné zakoupit mapy, pohlednice, su-
venýry a upomínkové předměty. TIC poskytuje 
úschovnu zavazadel.
V části zámeckého parku těsně přiléhajícího 
k zámku bude od června opět zpřístupněno 
cyklistům a pěším turistům sezónní 
cykloodpočinkové místo. Multifunkční 
odpočívadlo je vybaveno stoly, lavicemi, od-
padkovými koši a stojany na kola. Odpočívadlo 
je certifikováno značkou „Cyklisté vítáni“.

MUZEJNÍ NOC NA ZÁMKU VE SVĚTLÉ

POHÁDKOVÝ LES

Tuto dětskou akci pořádá agentura Velká dobrodružství 
ve spolupráci se zámkem a městem Světlá nad Sáza-
vou dne 25. 6. 2016, pro děti bude v zámeckém parku 
připraven velký soutěžní okruh se stanovišti, na kterých 
budou s pomocí pohádkových postaviček plnit různé 
úkoly; doprovodným programem bude menší jarmark 
se stánky a tvůrčí dílničky pro děti na zámeckém nádvoří.

SLAVNOSTI KARLA IV.

Akce pro celou rodinu s motivem výročí Otce vlasti; bo-
hatý program zahrnuje speciální kostýmované prohlídky 
zámku, zábavný program pro děti, divadelní, taneční 
a hudební vystoupení, jarmark s dobovými stánky a 
řemesly, tvůrčí dílničky pro děti. Akce proběhne 16. 7. 
2016. 

SVĚT HRAČEK A TVOŘENÍ
SÁZAVAFEST 2016

16. ročník hudebního festivalu v zámeckém 
areálu se koná 4. – 6. 8. 2016.Dne 13. 8. 2016 proběhne již třetí ročník akce zaměřené 

na rodiny s dětmi. Bohatý program zahrnuje zábavní 
prog ram pro děti, dětské hry a soutěže, tvůrčí dílničky 
pro děti, stánkový prodej hraček a dětského sortimentu. 

Akce v rámci celostátního Festivalu muzejních nocí – 
netradiční noční prohlídky zámku, při kterých navštívíme 
zámecké expozice a místa běžně nepřístupná (ne-
opravené prostory, sklepení… atd.) proběhne 11. června 
2016.

Zámecký park
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MS HORSKÝCH KOL V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
UŽIJTE SI MISTROVSTVÍ SVĚTA HORSKÝCH KOL NAPLNO!

První prázdninový víkend mají jistě příznivci 
horských kol ve svém kalendáři zaškrtnut červeně. 
V Novém Městě na Moravě se totiž od 29. června do 
3. července uskuteční mistrovství světa horských kol 
v olympijské disciplíně cross country. A domácí jezd-
ci v čele s olympijským vítězem z Londýna 2012 Jaro-

slavem Kulhavým budou rozhodně patřit k favoritům 
na stupně vítězů. Všichni sborově prohlašují, že právě 
šampionát před domácími fanoušky v Novém Městě 
na Moravě je pro ně možná ještě důležitější než 
olym piáda. Vždyť bikerské mistrovství světa se ve své 
šestadvacetileté historii podívá do Česka vůbec po-

prvé. Na startu by měla být kompletní světová špička, 
pro mnohé z nich to bude ostrý test před hrami v Riu, 
které se konají necelé dva měsíce po novoměstském 
šampionátu. Navíc se ti nejlepší bikeři planety do 
Nového Města vždy těší, cení si ho zejména díky ne-
opakovatelné atmosféře, precizně připravené trati a 
dokonalému zázemí.
Šampionát nabídne bohatý doprovodný program. 
Kromě tradičních závodů, jichž se mohou diváci sami 
zúčastnit - Birell MTB Marathon, populární Night 
Race za umělého osvětlení, je také nově připraven 
i Birell MTB Rally na singltracích ve Vysočina Bike 
Aréně. Součástí doprovodného programu jsou 
rovněž závody pro děti a mládež, Mistrovství dětí 
a mládeže při UCI MS v Novém Městě. Nuda a ti-
cho nebude ve Vysočina Aréně ani na sklonku dne. 
Atmosféru letních večerů mistrovství světa bude 
tvrdit muzika a po čtyři večery se budou střídat ka-
pely jako na festivalu – Vojta Dyk s B-side Bandem, 
Tři sestry, N.O.H.A,  Dan Bárta a Alice. Hned první den 
šampionátu, tedy ve středu 29. 6. po slavnostním za-
hájení se připravuje 20 metrová, tříúrovňová stage se 

40 artisty a světelnou show.
Určitě se vyplatí do Nového Města na Moravě 
vypravit na několik dnů. Nudit se nebudete. Strávit 
čas můžete na svém bicyklu, Kraj Vysočina nabízí 
překrásnou přírodu protkanou cyklostezkami. Navíc 
v těsné blízkosti Vysočina Arény jsou i hravé singl-
traily Cyklo Arény Vysočina (www.vysocina.bike). Na 
své si přijde celá rodina!

Více na www.mtb2016nmnm.cz

MAHLER JIHLAVA MUSIC FESTIVAL - HUDBA TISÍCŮ

18. 5. – 7. 7. 2016

Festival klasické hudby organizovaný od roku 2002 
na místech spojených s dětstvím a mládím Gustava 
Mahlera. Vedle tvorby tohoto skladatele zaznívají i 
další skladby.

MAHLER 15

Výstava k 15. výročí festivalu Hudba tisíců. Výstava 
nabízí průřez všemi dosud uskutečněnými ročníky. 
Návštěvníci se dozvědí o historii nejen festivalu, ale 
i o samotné jihlavské hudební tradici. Do jednot-
livých let pak mohou vstoupit skrze bohatou foto-
dokumentaci, začíst se do programů z jednotlivých 
ročníků, a poslechnout si nahrávky, které byly během 
festivalu pořízeny. Výstava je součástí doprovodného 
programu festivalu Mahler Jihlava 2016 – Hudba 
tisíců. Dům Gustava Mahlera.

18. 5. – 26. 6. 2016
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LÉTO V OBLASTNÍ GALERII VYSOČINA

Antonín Slavíček (1870 – 1910)
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě opět ve svém výstavním progra-
mu pokračuje v uvádění významných osobností dějin českého výt-
varného umění. V letošním roce představuje zájemcům o tradiční 
umělecké žánry tvorbu malíře Antonína Slavíčka. Výstava není vzhle-
dem ke svému rozsahu retrospektivou, ale vybraná díla jsou spíše 
průřezem tvorby tohoto krajináře. Soubor přibližně 40 obrazů rep-
rezentuje jednotlivá umělcova výtvarná období, spojená nejen s 
různými, více či méně známými místy naší země, ale i zahraničními 
cestami. Cílem výstavy je představit Slavíčkovo dílo jako odraz jeho 
krátké životní i umělecké cesty, jeho úspěchů, hledání i tragického 
konce. 

26. 5. – 21. 8. 2016

MEZI ŽIVOTEM A UMĚNÍM

JEŠTĚ O NÁS USLYŠÍTE!

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě otvírá v červnu ve svých sklepních 
prostorech zvukovou galerii IGLOO. První výstavu, jejíž vernisáž se 
uskuteční 2. 6. v 18 hodin, připravuje kurátor Marcin Barski společně 
s týmem krakovského Soundscape institutu. Výběr polských terén-
ních nahrávek se soustředí na rozmanité přístupy k poslouchání. 
Terénní nahrávky mohou být zaměřené dokumentárně, umělecky, 
ekolo gicky, subverzívně, sociálně, akademicky… Galerie se promění 
v živou zvukovou krajinu, kde se všechny tyto přístupy budou 
navzájem mísit. Z několika reproduktorů budou znít nahrávky od 
různých autorů – umělců, nahrávačů života v divočině, tvůrců fil-
mového zvuku i akademiků, pracujících se zvukem. Součástí bude 
také živý zvukový přenos.

2. 6. 2016, 18:00 hod. - vernisáž

KURT GEBAUER - MUŽISMUS

Nový výstavní projekt Kurta Gebauera (1941) pro Oblastní galerii 
Vysočiny v Jihlavě koncepčně navazuje na jeho právě probíhající 
výstavu Matice země ve Východočeské galerii v Pardubicích. Hlavní 
souvislost spočívá v tom, že proti tamnímu „úrodnému“ feminnímu 
pojetí důsledně staví třeskutou maskulinitu. S typickou metafo-
rickou nadsázkou, ale nikoli bez vážnosti, se vyslovuje k aktuálním 
tématům, jako jsou síla, moc, agrese, ale zachycuje i ženskou ero-
tickou přitažlivost pro mužské oko. Vernisáž se uskuteční 16. 6. v 17 
hodin a výstava potrvá až do 28. 8. 2016.
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „V PŘÍMÉM 
PŘENOSU“
Letošní příměstský tábor je inspirován výtvar-
nými zásahy do městské krajiny. Dětem umožní 
objevit výtvarná díla, která jsou společností 
přehlížena a opomenuta. Účastníci tábora se při 
pravidelném průzkumu prostoru města stanou 
landartovými umělci, sochaři i akčními malíři v 
urbánní krajině. Svá autorská díla poté umístí 
přímo do „organismu města“. O průběh tábora 
se po celou dobu budou starat galerijní peda-
gogové se zkušenostmi s vedením kolektivu a 
pořádáním výtvarných dílen pro školy.

Termín konání: 8. 8. – 12. 8. 2016. Cena: 1200,- Kč (dítě/týden, včetně obědů a svačin). Kontakt pro přihlášení: 
Mgr. Robin Melounek (tel. č. 567 217 133, melounek@ogv.cz).

OKRUH JULIA PELIKÁNA
Julius Pelikán (1887 Nové Veselí - 1969 Olomouc) 
byl synem novoveselského ševce, ale jako potomek 
hrnčířů modeloval první figurky z hlíny. Absolvoval 
kamenickou školu v Hořicích a Akademii u J. Mysl-
beka i J. Štursy. Pracoval v Německu, v Brně i v Olo-
mouci, kde se nakonec usadil. 

Z Pelikánových děl mimo region jsou asi nejznámější 
pomníky J. A. Komenského v Komni a ve Fulneku, 
sarkofág arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana v 
Královské kapli baziliky na Velehradě či výzdoba kos-
tela sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci. 

V roce 1994 byla v nové obřadní síni budovy rad-
nice v Novém Veselí otevřena stálá expozice z díla 
zasloužilého umělce Julia Pelikána. 

OKRUH JULIA PELIKÁNA 
Okruh sochaře Julia Pelikána nabízí hodnotné plas-
tiky a propojuje oblast Žďárska, Novoměstska a 
Bystřicka. Délka celého okruhu je 123 km. 

Bohdalov 
V Bohdalově u kostela v parku spatříme pomník 
padlým s postavou klečící dívky s věncem a na 
žulovém kvádru opodál je kovová plaketa preziden-
ta Masaryka. 

Nové Veselí 
V sousedním Novém Veselí mají podobný pomník 
padlým, ale se stojící postavou T. G. Masaryka. Pod 
kostelem u jižního vchodu stojí socha svatého Vác-
lava, pravicí se opírá o štít s orlicí a v levici drží přilbu. 

Žďár nad Sázavou 
Ve Žďáře nad Sázavou se nachází několik soch od Ju-
lia Pelikána, např. před okresní knihovnou lze spatřit 
na levém koleni klečící Dívku s holubicí. 

Kadov 
Na návsi v Kadově mají bustu T. G. Masaryka z 
hořického pískovce, uprostřed vysokého podstavce 
jsou letopočty 1918 a 1945. 

Sněžné 
Ve Sněžném byl vybudován památník české refor-
mace Od Husa k Masarykovi. Válcový podstavec je 
vyzdoben reliéfy Husa, Žižky a Komenského, na vr-
cholu stojí postava T. G. Masaryka. 

Jimramov 
Nad soutokem Fryšávky a Svratky pod rodným 
domem bratří Mrštíků je reliéf zasazený do skály a 
uprostřed deska s nápisem „Památce dětí našich hor, 
bratřím spis. V. A. Mrštíkům“. 

Nové Město na Moravě 
V Novém Městě na Moravě je možné spatřit na 
dnešním Komenského náměstí pomník J. A. Komen-
ského, který v levé ruce drží knihu. 

Slavkovice 
Ve Slavkovicích byl zbudován velký pomník v roce 
1935. Čtyři páry koní tehdy za účasti téměř všech oby-
vatel přitáhly na speciálních saních z lesa obrovský 
balvan, na který J. Pelikán zhotovil dva bronzové re-
liéfy - jeden agrárnímu politikovi Antonínu Švehlovi, 
druhý místnímu poslanci a senátoru Karlu Sáblíkovi.

Více na www.region-vysocina.cz/prilohy/pelik%C3%A1n%20stezkan-.pdf
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ANNAMAET MISTROVSTVÍ EVROPY ECF V INDIVIDUÁLNÍCH 
MUSHERSKÝCH DISCIPLÍNÁCH CANICROSSU, BIKEJÖRINGU A SCOOTERU 

Mistrovství Evropy v individuálních musherských dis-
ciplínách canicrossu, bikejöringu a scooteru se bude 
konat ve dnech 14. – 16. 10.2016, a to ve známém 
areálu Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě. Tato 
velká a netradiční událost je pořádaná Tělocvičnou 
jednotou Sokol Maxičky a byla označena Českou obcí 
sokolskou za mimořádnou významnou soutěž. 

Dne 14. 10. 2016 bude v areálu probíhat slavnostní 
zahájení s průvodem závodních týmů. Slavnostního 

zahájení se též zúčastní hejtman Kraje Vysočina, 
MUDr. Jiří Běhounek, pod jehož záštitou se akce 
koná. 

Tato akce je vrcholem závodní sezóny v rámci mez-
inárodní organizace Evropské canicrossové fede-
race (ECF), ve které je T.J Sokol Maxičky je diným 
zástupcem za Českou republiku. Členové T.J. Sokol 
Maxičky patří mezi top závodníky v tomto sportu, 
kteří získali mnoho titulů mistrů světa, Evropy a 
České republiky.  

A v jakých disciplínách se tedy bude závodit o 
titul mistra Evropy? Canicross (běžec v zápřahu 

s jedním psem), bikejöring (cyklista v zápřahu s jed-
ním psem) a scooter (koloběžkář v zápřahu se psem). 
Předpokládaná účast je 400 závodníků a jejich psích 
parťáků z celé Evropy. 

Předmětné musherské individuální disciplíny jsou 
v posledních 3 letech opravdu na vzestupu a začíná 
se tomuto typu sportu věnovat čím dál více lidí, a to 
nikoliv pouze v České republice, ale v celé Evropě. 
Individuální disciplíny vznikly již v 80. letech a to ve 
Francii a v Belgii. U nás se poprvé objevily v roce 1987.

Více na www.ecf2016-annamaet.com.

MĚSTO HROTOVICE 
Město Hrotovice Vás srdečně zve na své nejbližší kul-
turní a sportovní akce, nebo na návštěvu dominanty 
města - zámek. Tento zámek byl v renesančním slohu 
postaven koncem 16. století na místě středověké 
tvrze. Dnešní podobu získal v první třetině 18. sto-
letí, kdy byl celkově přestavěn a barokně upraven. 
Čtvercové nádvoří má v přízemí otevřené arkády, 
v zámecké kapli je zachována fresková výzdoba. 

V dnešní době slouží zámek výhradně ke komerčním 
a bytovým účelům. Za návštěvu také stojí nejstarší 
budova ve městě - původně románský kostel svatého 
Vavřince, který byl v polovině 14. století goticky 
přestavěn a ve druhé polovině 17. století upraven 
barokně.

Více na www.hrotovice.cz
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MĚSTO V OPEŘE

11. 6. 2016 v 17:00 hod.
Koncert Lenky Ďuricové Cafourkové a 
jejích hostů proběhne na nádvoří zám-
ku.

KONCERT FRANTIŠKA NEDVĚDA 
A TIE BREAK

13. 8. 2016. ve 20:00 hod.
Pouťový koncert, který se uskuteční na 
hřišti pod sokolovnou.

HROTOVICKO TANČÍ – NESOUTĚŽNÍ 
PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SOUBORŮ

17. 9. 2016 od 13:00 hod.
Přehlídka proběhne ve sportovním 
areálu města v Brněnské ulici. Hostem 
bude skupila SLZA.

HROTOVICKÝ KOLOČAS ANEB JÍZDA HISTORICKÝCH 
VOZIDEL OD VRCHU

20. 8. 2016 od 8:00 hod.
Jízda historických vozidel se uskuteční v okolí hrotovického 
zámku.

NOVÉ KOUPALIŠTĚ V TŘEŠTI

Koncem června (předběžné da-
tum 30. června 2016) by se měl 
otevřít zbrusu nový sportovně-
rekreační areál s přírodním 
koupalištěm o rozloze 1,5 hek-
taru. 

Vodní plocha bude zabírat téměř 
3500 metrů čtverečních. „Tvar a 
kompozici koupacích částí budou 
definovat dvě protilehlá mola. 
Rozdělí tak biotop na část mělkou, 
jejíž součástí bude 40 centimetrů 
hluboké brouzdaliště a neplavecká 
část s hloubkou do 1,2 metru, a 
plaveckou část. Ta by měla mít 
v nejhlubším místě okolo 2,6 
metru. Brod mezi brouzdalištěm a 
neplaveckou částí poskytne pros-
tor pro herní prvky,“ představil 
konkrétní podobu rostoucího bio-
topu starosta Vladislav Hynk.

Biotop se čistí sám
Voda v koupališti nebude ob-
sahovat chlór nebo podobné 
chemické čisticí látky. Čištění 
bude probíhat pouze biolo gickou 
cestou, budou ho zajišťovat vod-
ní rostliny a filtrační substráty. 
Biotop se nevypouští, ale voda 
v něm cirkuluje a opět se čistí 
v uzavřeném okruhu. Teprve 
pokud bude potřeba koupaliště 
celkově vyčistit, vypustí se. To je 
ale v plánu zhruba v intervalu 4–8 
let. Vypouštění biotopu se bude 
provádět skrze výpustní objekt do 
sousedního toku Třešťského po-
toka. 
Pro návštěvníky, kteří na koupaliště 
nechodí jen kvůli plavání, bude vy-
budováno hřiště na beachvolejbal. 
„Chybět nebudou samozřejmě 
ani venkovní sprchy, lavičky, sto-

jany na kola nebo převlékárny,“ 
dodal starosta. V areálu už nyní 
roste i budova zázemí, kde bude 
mimo jiné pokladna s půjčovnou, 
zázemí pro obsluhu biotopu a 
zdravotníka, skladovací pros-
tory, WC, přebalovací pulty nebo 
občerstvení.

Areál pojme až 600 lidí
Biotop bude mít kapacitu okolo 
600 návštěvníků. Dodavatelem 
stavebních prací je uskupení 
firem VHST Pelhřimov a HB Golf. 
Před zahájením stavebních prací 
byly pozemky v areálu Malvíny 
nevyužité, areál byl částečně oplo-
cený, vznikaly zde skládky odpadu 
a navážky suti. Nacházelo se zde 
velké množství náletových dřevin. 
Součástí byly i ruiny objektů 
bývalých hal.

ZVÝHODNĚNÁ VSTUPENKA DO VŠECH EXPOZIC V SCHUMPETEROVĚ DOMĚ

Návštěvníci třešťské pobočky 
Muzea Vysočiny Jihlava a expo-
zice betlémů si mohou zakoupit 
společnou vstupenku do obou ex-

pozic a zdarma k nim získají vstup 
do bývalé židovské synagogy v 
Třešti a na věž hradu Roštejn.
Cena společné vstupenky je pro 

dospělé 60 Kč, pro děti, studenty, 
seniory 30 Kč a rodinné vstupné  je 
100 Kč.
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HORÁCKÁ GALERIE - NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

KAREL IV. A JEHO DOBA V 
PŮVODNÍCH FOTOGRAFIÍCH 
ALEXANDRA PAULA ZE 40. LET 
20. STOLETÍ

5. 4. – 26. 6. 2016
Výstava osmdesáti původních 
fotografií Alexandra Paula, vyb-
raných z edice Documenta Bo-
hemiae Artis Phototypica. Ar-
chiv atelieru Paul připravil tuto 
výstavu pro prostory Křížové 
chodby Karolina Univerzity Kar-
lovy v Praze a v Horácké galerii je 
k vidění v zámecké chodbě.

KAREL POKORNÝ – KAREL IV. 

5. 4. – 30. 10. 2016
Výstava k 700. výročí narození 
Karla IV. z vlastních sbírek Horácké 
galerie. V Zámeckém kabinetu 
jsou k vidění komorní instalace 
návrhu plastiky od sochaře Karla 
Pokorného pro Karolinum. Kromě 
doprovodných textů o Karlu IV. je 
přiblížena i osobnost autora Karla 
Pokorného, od jehož narození v 
letošním roce uplynulo 125 let.

FRANTIŠEK VÍZNER – SKLO /
MIROSLAV MATOUŠEK – FO-
TOGRAFIE 

5. 5. – 25. 9. 2016
Horácká galerie Vás zve na výstavu 
děl dvou autorů výrazně spjatých 
se žďárským regionem. Oba by 
v letošním roce oslavili svá ku-
latá jubilea, a tak HG v červeném 

sále představuje výběr jejich děl z 
vlastních sbírek.

na nové výstavě s názvem Afri-
ka, která byla za účasti autora 
zahájena v rámci Galerijní noci 
2016. Výstava je doplněna o et-
nografické sbírky pozapome-
nutého sochaře F. V. Foita.

ANTONÍN KAŠPAR – STRÁŽCI 

12. 5. – 18. 9. 2016
Výstava pražského akademic-
kého sochaře Antonína Kašpara, 
kterou se Horácká galerie téměř 
po roce opět otevírá i do pros-
tor novoměstského parku a 
bezprostředního okolí zámku. 
Monumentální díla, jako například 
„Cesta“ či „Pocta pro Josepha 
Beyuse,“ budou provázána také 
se zámeckým nádvořím s insta-
lovaným dílem „Poslední večeře.“

JAN VIČAR – AFRIKA 

20. 5. – 4. 9. 2016
Průřez grafickou tvorbou Jana 
Vičara, kresby i ukázky z jeho 
afric kého pobytu můžete vidět 

LETNÍ KREATIVNÍ DÍLNY

12. 7. a 16. 8. 2016, v 10:00 a 
14:00 hod.
Hravá animační dílna k exte-
riérové výstavě soch Antonína 
Kašpara určená pro děti, jejich 
rodiče či prarodiče i další hravé 
zájemce. Antonín Kašpar vytváří 
rozměrné sochařské objekty z 
oceli, které umisťuje do volného 
prostoru. Některé jeho sochy bu-
deme mít možnost prozkoumat 
v okolí Horácké galerie. Pojďme 
společně poznávat a tvořit. Co to 
je socha? Z jakých materiálů může 
být vytvořena? Jak její působení 
ovlivňuje meřítko a místo, kde 
stojí? Jaký příběh nám může so-
cha vyprávět?  Skrze různé smy-
slo vé zážitky, dramatické úkoly 
a vlastní tvorbu pronikneme do 
sochařského umění současnosti.

NENÍ SOCHA JAKO SOCHA 

DO PLENÉRU S OLDŘICHEM 
BLAŽÍČKEM 

13. 7. a 17. 8. 2016, v 10:00 a 
14:00 hod.
Krajinářská plenérová dílna pro 
malé i velké zájemce. Jako malíři 
v 19. století vyrazíme do plenéru 
studovat a barevným pastelem 
zachytit kouzlo krajiny kolem 
Nového Města na Moravě. Naším 
průvodcem se stane malíř Oldřich 
Blažíček, který povypráví o svém 
mládí na Vysočině, studiu na 
Akademii výtvarných umění v 
Praze i vlastní tvorbě.
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INSPIRUJ SE AFRIKOU, RYJ A 
TISKNI!  

14. 7. a 18. 8. 2016, v 10:00 a 
14:00 hod.
Linorytová dílna pro všechny 
zájemce od 12 let. Na výstavě Afri-
ka si prohlédneme linoryty grafi-
ka Jana Vičara, který černý konti-
nent navštívil opakovaně v rámci 
tvůrčích pobytů. Následně si sami 
vyzkoušíme vyrýt vlastní motiv 
do lina a vytisknout ho pomocí 
tiskařského lisu nebo obyčejné 
lžíce. Malé děti v doprovodu 
rodičů mohou zkusit tisknout již 
připravené linorytové matrice s 
africkými vzory.

KONTRASTY

4. 8. 2016, v 19:30 hod.
Lze si představit odlišnější nástro-
je než historickou desetisborovou 
loutnu, čtrnácti-sborovou arcil-
outnu, moderní koncertní akor-
deon a alpský roh? Horácká galerie 
vás zve na ojedinělý koncert na 
zámeckém nádvoří. Zajímavostí 
koncertu jsou originální kom-
pozice napsané pro netradiční 
souznění nástrojů. Účinkují Jitka 
Baštová – akordeon, Lisa Stoll 
(CH) - alpský roh, Jindřich Macek 
- loutna Více na www.horackagalerie.cz

KAM S DĚTMI NA VYSOČINĚ?
Na Vysočině se během léta nezapomíná ani na děti. 
V Pohádkové říši Fábula v Kamenici nad Lipou, Šiklově 
mlýně u vesničky Zvole nad Pernštejnem, v Centru 
Eden v Bystřici nad Pernštejnem, Panském dvoře v 
Telči a na dalších místech na Vysočině připravili nejen 
pro rodiny s dětmi mnoho akcí. Ve Fábulovi se můžete 
těšit např. na Staročeskou pouť aneb zahájení sezóny 
2016 v pohádkové říší Fábula (18. 6. 2016), Vodnické 
prázdniny Josefa Dvořáka (4. – 10. 7. 2016), Týden 
princů a princezen v Pohádkové říši Fábula (11. – 17. 
7. 2016), Pohádkové putování s Karlem IV. (8. – 14. 8. 
2016) či na Narozeniny skřítka Fábuly aneb slav nostní 

ukončení sezony 2016 (28. 8. 2016). Přijďte také do 
centra Eden oslavit letní slunovrat (18. – 19. 6. 2016) 
a prožijte nejmagičtější noc v roce pod širým nebem. 
Během akce zažijete svatojánské ohně a rituály. 
Na konci prázdnin můžete navštívit akci s názvem 
Dožínky (27. a 28. 8. 2016). Pokud Vaše děti mají 
rádi pohádky, můžete využít ubytování ve veselých 
chaloupkách v Pohádkové vesničce Podlesí www.
pohadkova-vesnicka.cz. 
Další tipy, kam na Vysočině s dětmi, můžete najít zde: 
www.region-vysocina.cz/prilohy/RODINY-brozura-
CZ.pdf. 
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HRAD ROŠTEJN

V sobotu 27. 8. 2016 propukne 
již sedmá Hradozámecká noc. Ve 
večerních a nočních hodinách se 
otevřou brány několika desítek 
památek po celé ČR a uvítají 

návštěvníky během nočních kostý-
movaných a hraných prohlídek, di-
vadelních představení, koncertů, 
ochutnávek a dalších akcí za svitu 
loučí, svíček, ohňostrojů a ma-

gického úplňku. V rámci celore-
publikové akce vás zavede do his-
torie hradu.

ROŠTEJNSKÉ HRY

Kašpaři - umělecká agentura za 
podpory Muzea Vysočiny Jihlava 
a mediálního partnera Hitrádia 
Vysočina vás zvou na 9. ročník 
obrovské historizující akce pro 
celou rodinu, která se koná 
2. července 2016. 

Hlavní program: 13:00 –18:00 hod. 
šermířské vystoupení a dobový 
tábor BELLÁTOR, bitva o hrad, 
fenomenální kejklíř, žonglér a 
klaun PUPA, interaktivní divadélko 
pro děti KAŠPAŘI, historizující hud-
ba.

Doprovodný program: 
12:00  –18:00 hod. tábor a tržnice 
s ukázkou řemesel, lukostřelba, 
dětská střelnice, malování na 
obličej, jízdy na koních, hadi, 
občerstvení.

HRADOZÁMECKÁ NOC

NAVŠTIVTE NEJHEZČÍ ROZHLEDNU V ČR  

Nejkrásnější pohled na svět je 
pohled z ptačí perspektivy a 
právě ten nabízí nejhezčí roz-
hledna roku 2015, Rozhledna 
Fajtův kopec, která je nově 
otevřená ve Velkém Meziříčí.
Rozhledna je ve tvaru 
šroubovice o výšce 36 m, 
se 175 schodů.  Otevřena je 
každý den od 8:00 do 21:00 
hodin. Návštěvníci si mohou 
v blízké restauraci koupit tu-
ristické známky, vizitky, mag-
netky, ale i jiné suvenýry. O 
své nepřijdou ani sběratelé 
razítek. Rozhledna se nachází 
na vrcholu Fajtova kopce. Díky 
jejímu umístění je v příznivém 
počasí nádherný rozhled až na 
Žďárské vrchy.  

ZÁMECKÝ AREÁL 
ŽIROVNICE

Turistická sezóna žirovnického 
zámku už je v plném proudu. Kromě 
stálé expozice zámku, pivovaru a 
špýcharu, ale na Vás také čeká mno-
ho akcí, které Vám pobyt v našem 
městě zpestří, oživí a zpříjemní.

HÁČKOVANÝ SVĚT
1. 6. – 31. 8. 2016
V zámecké expozici proběhne 
výstava Háčkovaný svět, aneb pa-
nenky v háčkovaných kostýmech.

ZAHRADA VYSOČINY
16. – 18. 7. 2016
Žirovnický zámek rozkvete, rozvoní 
a promění se v Zahradu Vysočiny.

JOBOVA ZVĚST
říjen 2016
Putovní výstavu předního českého 
fotoreportéra Jana Šibíka můžete 
navštívit v zámeckém špýcharu.

POHÁDKOVÉ NOČNÍ PROHLÍDKY
15. a 29. 6., 12. a 19. 8. 2016
V tyto dny probíhají na žirovnickém 
zámku pohádkové noční prohlídky.
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NA VYSOČINU S MOBILNÍ APLIKACÍ

Dovolenou na Vysočině Vám 
zpestří hned dvě mobilní turis-
tické aplikace! První z nich, Turis-
tický průvodce po Vysočině, Vám 
ukáže turistické cíle a možnosti 
trávení volného času na Vysočině. 
Plní v podstatě úlohu turistic-
kého průvodce, neboť Vám neu-
stále zprostředkovává praktické 
informace.  Ty se týkají nejen 
turistic kých, cílů, zajímavostí, 
tipů na výlet a s tím souvise-
jících otevíracích dob a kontaktů, 
ale třeba i předpovědi počasí a 
možnosti ubytování. Dozvíte se o 
nových turistických aktualitách, 
můžete nahlédnout do kalendáře 
akcí, nebo pracovat s mapami. U 
turistických cílů po celé Vysočině 

můžete narazit na kartu s QR kó-
dem a NFC čipem, přes které si 
můžete nejen hru stáhnout, ale 
které Vás po načtení pomocí ap-
likace odkážou na informace o 
Vámi navštíveném místě. Aplikace 
je zdarma stažitelná ve virtuálních 
obchodech Appstore, Google Play 
a Windows Store.
Zahrát si můžete také zábavnou 
geolokační hru, která funguje na 
principu stále více populárního 
geokešingu. Geolokační hra má 
dva herní okruhy, rozhledny a 
vyhlídkové věže na Vysočině a 
židovské památky na Vysočině. 
Vše funguje jednoduše, stačí Vám 
pouze telefon s GPS, s mobilním 
připojením a chuť hrát. Pak už si 

jen zvolíte hru a následně plníte 
virtuální úkoly.  Jednotlivé úkoly 
se aktivují až na konkrétním místě, 
na které Vás aplikace dovede. Úkol 
se tedy dozvíte, až když danou ro-
zhlednu nebo židovskou památku 
skutečně navštívíte. Plnění úkolu 
kontroluje samotná mobilní ap-
likace a Vy získáváte body po-
dle úspěšnosti. U rozhleden a 
židovských památek rovněž 
narazíte na kartičku s QR kódem 
a NFC čipem, přes které si můžete 
hru stáhnout. Dále je aplikaci ke 
stažení ve virtuálních obchodech 
Appstore a Google Play. 
Obě aplikace najdete také na tu-
ristickém portále Kraje Vysočina 
www.region-vysocina.cz.

MĚSTO CHOTĚBOŘ
MUZEUM V CHOTĚBOŘI OSLAVÍ VÝROČÍ ŽELEZNICE A SEZNÁMÍ S GEOLOGIÍ ŽELEZNÝCH HOR

Letos vstoupilo Městské muzeum 
Chotěboř do 131. roku své existen-
ce a opět pro Vás připravilo několik 
zajímavých výstav. Všechny mi-
lovníky mašinek zveme na výsta-
vu, která připomíná, že tento rok 
uplyne již 145 let od momentu, 
kdy v našem městě zastavil první 
vlak. Výstava, jež byla otevřena 28. 
dubna, předvede nejen náročnou 
práci modelářů, ale k vidění bude 
spousta artefaktů a zajímavostí, 
vztahujících se k železnici. Jak 
může vypadat taková pracovna 
výpravčího? To a mnohé další se 
dozvíte z naší výstavy. Lokomo-
tivy a vagónky jistě zaujmou nejen 
malé návštěvníky. 
Příznivci železnice si přijdou na své 
také v sobotu 18. června 2016, kdy 
je v rámci Dnů města, konajících 
se tradičně v červnu, připraven 
program přímo na chotěbořském 
nádraží včetně příjezdu parního 
vlaku. Z nádraží vás tento den 
rovnou k muzeu přiveze historický 
autobus. Parní lokomotiva se tu 
sice zastaví jen na pár hodin, ale 
výstava potrvá do konce letních 
prázdnin. Připraveny jsou i speciál-

ní komentované prohlídky, kde 
přítomní modeláři zodpoví 
všechny dotazy a ukážou složitý 
provoz na modelovém kolejišti. 
O termínech těchto prohlídek se 
dozvíte na našich internetových 
stránkách. 
Návštěvníky, kteří mají rádi spíše 
přírodu, by mohly potěšit další 
letní výstavy. Červenec a srpen 
bude, kromě vláčků, věnován re-
gionu Železné hory, kdy zábavnou 
formou přiblížíme jeho geolo-

gickou rozmanitost. Další expozice 
Vás seznámí s historií i současností 
nedaleké vodní nádrže v Pařížově. 
Tato technická památka má co 
vyprávět. Výstavy Zábavná geolo-
gie Železných hor a Pařížov – 100 
let potrvají do 11. září 2016.
Muzeum je otevřeno denně 
kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 
do 17 hodin. Prohlídky probíhají 
s průvodcem a začínají vždy v 
každou celou hodinou (www.
cekus.cz)



GEOCYKLOTRASA  „Z CHOTĚBOŘE DO ŽELEZNÝCH HOR ZA VODOU“

Za poznáním a hlavně za krásnými zážitky a 
odpočinkem na kole i pěšky. 
Území na úpatí Železných hor je historicky význam-
ným zdrojem pitné vody pro blízké i široké okolí. Voda 
nashromážděná pod vrstvami opuk putuje vodovo-
dem na Havlíčkobrodsko, Hlinecko, Chrudimsko a na 
Čáslav.  
Zajímává vás, jak vypadá krajina, která je zdrojem 
tak životně důležité tekutiny? Chcete se dovědět víc 
o tom, kudy voda volí svoje cesty horninami? Jak je 
potom z podzemí čerpána? A chcete to spojit s výle-
tem nádhernou krajinou, kde vaše mysl dokonale zre-

laxuje a vaše tělo se protáhne? Vezměte kola a vydejte 
se na trasu nově připravované geocyklotrasy. I ti z vás, 
kdo cyklistice neholdujete, nepřijdete zkrátka. Trasa 
nabízí úseky, které jsou jako stvořené  
pro pěší turistiku. A Nordic walkeři ti budou přímo já-
sat. Věříme, že při své návštěvě poznáte, proč je tato 
krajina součástí hned dvou chráněných celků. Jak 
Chráněné krajinné oblasti Železné hory, tak Národ-
ního geoparku Železné hory. 
Jste-li motorizovaní a svůj výlet zahajujete v Chotěboři, 
doporučujeme vám využít parkoviště u nádraží nebo 
kousek od centra města na tzv. Obecňáku. 
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FANTASTICKÉ LÉTO S PIVNÍ TEČKOU CHOTĚBOŘ
Naše pozvánka láká na dvě nejvýznamnější akce 
chotěbořského léta. K začátku července již tradičně 
a neodmyslitelně patří Festival fantazie 30. 6. – 10. 7. 
2016 a jak uvádí na svých stránkách festivalfantazie.
cz, jedná se o největší festival popkultury v ČR konaný 
od roku 1996. Doslova fantastická dovolená a zába-
va pro fanoušky, hráče i celé rodiny. Připraven bývá 
zážitkový program - přednášky, besedy, workshopy, 
soutěže apod. - bohatý na videohry a společenské 

stolní hry, taneční hry, hry miniatur, RPG, dále sci-fi 
a technologie, fantasy a horor, mýty a historie ve fil-
mech, seriálech, anime, comicsu, knihách, hrách… 
Před koncem prázdnin se 20. srpna v 14:00 hodin na 
chotěbořském náměstí sejdeme na 6. pivovarském 
odpoledni Pivovaru Chotěboř. O zábavu pro děti i 
dospělé se postará: Pískomil se vrací, Hudba Praha 
band, Lucie revival a další. 
Vstup je na tuto akci volný.  

COUNTRY PŮLENÍ LÉTA - VILÉMOV

Vážení přátelé kvalitní zábavy a výborné muziky, 
Městys Vilémov a Country rádio Vás zvou na letošní, 
v pořadí již šestý ročník festivalu „Country půlení léta“. 
Bude se jako tradičně konat na fotbalovém hřišti ve 
Vilémově v sobotu 30. 7. 2016 od 13.00 hodin. Připravili 
jsme pro vás vystoupení velmi kva litních interpretů, 
kteří se budou na pódiu střídat až do půlnoci! Cena 
vstupného 150,- Kč, v předprodeji 120,- Kč. Děti do 
15 let vstup zdarma. Předprodej vstu penek na radnici 

Městyse Vilémov od 1. 7. 2016 do 27. 7. 2016 v pra-
covní dobu úřadu.
Festival si během krátkého trvání získal nejen svoje 
posluchače, kteří přijíždějí i z poměrně vzdálených 
míst, ale rádi se k nám vracejí i interpreti, kteří zde v 
minulosti vystupovali a vídáme je zde opakovaně.
Celým programem nás bude provázet Veronika 
Albrech tová.

Program: 

13.00 – 14.00 - Fernet (Světlá nad Sázavou)
14.00 – 15.00 - Umí hovno (Jihlava)
15.00 – 16.00 - Poutníci (Brno)
16.00 – 17.00 - Piknik /M. Tučný revival/ (Brno)
17.00 – 18.00 - Jitka Vrbová (Praha)
18.00 – 19.00-  Radek Tomášek a Fanda Zikmund 
(Praha)
19.00 – 20.00- Stráníci a Mirek Ošanec (Český Jiřetín, 
Bratříkov)
20.00 – 21.00 - Parťáci (Pardubice)
21.00 – 22.00 - Detto (Chotěboř)
22.00 – 23.00 - Monogram (Praha)
23.00 – 24.00 - Fernet (Světlá nad Sázavou)  



Obě parkoviště skýta-
jí dostatek místa k 
manipulaci s koly a 
náležitou přípravu.  
Cestu si můžete nap-
lánovat dle svých 
schopností a času. 
Jednoduchá varianta 
může vést například z 
centra Chotěboře po 
červené přes kapli Sv. 
Anny, kolem skal Kou-
kalky a dále odbočkou 
na Libici nad Doubra-
vou a zpět. Ale to jen 
pro ty z vás kdo máte 
opravdu málo času 
anebo chcete spíše 
zrelaxovat u sklenice 
osvěžujícího moku 
v pohostinství v Li-
bici nad Doubravou 
nebo v některé z res-
taurací či cukráren v 
Chotěboři. Ti z Vás, kdo 
chcete v kraji strávit 
přece jen více času, ale 
nechce se vám zdolá-
vat velké převýšení, 
jen sem tam nějaký 
kopec pro zpestření, 
můžete zvolit trasu z 
Chotěboře přes Dolní 
Sokolovec, Bezděkov, 
Sloupno, Kladruby, 

Lhůtu, Lány, Předboř do Malče a jet zpět přes Hra nice, 
Libice nad Doubravou do Chotěboře. Milovníkům 
sportu a krásných výhledů, těm co hledají výlet na celý 
den, můžeme doporučit trasu v maximální variantě z 
Chotěboře přes Bezděkov do Horního Studence, dále 
přes Hudeč na Zálesí, Slavíkov, Barovice, Chloumek, 
Modletín až do Klokočova. Na této trase pojedete přes 
dva nejvyšší vrcholy Železných hor – Vestec (668 m a 
Spálavu 663 m). Kdo si libuje ve výšlapech do kopců, 

neměl by minout úseky Libice nad Doubravou - Baro-
vice, Horní Studenec - Hudeč,  Jeníkovec - Rušinov 
nebo Štěpánov -Slavíkov, na posledním jmenovaném 
vás čeká nádherný výhled do kraje nad lomem ve 
Sloupně. Koneckonců na trase vás čeká spoustu zají-
mavých výhledů a zážitků.  Pro podrobnější informace 
o geocyklotrase se podívejte na www.podhurizelezny-
chhor.cz., najdete tam další informace a tipy na trasy, 
včetně výletu k řece Doubravce pro cyklisty. Trasy 
jsou vzájemně propojeny a dávají tak možnost volby i 
výkonnostně nestejnorodým skupinám cyklistů.   
Další užitečné informace a upozornění na aktuální dění 
v regionu získáte na stránkách Informačního centra 

Chotěboř www.chote-
b o r i n fo ce nt r u m . c z . 
Zajímá-li vás Národní 
geopark Železné hory, 
klikněte na www.gzh.
cz. 
Občerstvení na trase 
najdete v Chotěboři, 
Libici nad Doubra-
vou, Malči, Klokočově, 
Rušinově a v Dolním 
Sokolovci. 
Ubytovat se můžete 
v Libici nad Doubra-
vou, Podmoklanech, 
Modletíně, Chotěboři, 
Bílku a v Dolním 
Sokolovci. 
Přejeme Vám krásné 
chvíle v našem maleb-
ném kraji. Budeme 
rádi, když se s námi o 
své zážitky z putování 
po geocyklotrase 
nebo po Železných 
horách podělíte. 
Napište nám na info@
podhurizeleznychhor.
cz nebo na Podhůří 
Železných hor, o.p.s, 
P.O.BOX 54, Chotěboř, 
583 01. Tři z vás vylo-
sujeme a obdrží od nás 
pěkné ceny.
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S VODOMILEM ZUBŘÍ ZEMÍ 2016
Letos již po desáté v období od 1. května do 31. října 
proběhne poznávací soutěž S Vodomilem Zubří 
zemí. Během soutěže procestuje účastník kus re-
gionu Bystřicka, nakoukne i do sousedních regionů a 
přitom uvidí i mnoho hezkého. Během cesty se sbíra-
jí razítka, které je v letošním roce možné nahradit 
 selfie fotografií. Po cestách každý účastník odpoví na 
otázky, odevzdá legitimaci a může se těšit na výhru. 
Oproti minulým ročníkům probíhá letos soutěž te-
maticky – tématem jsou spisovatelé a jejich stopa v 
místní krajině. Každé z míst je spjato s nějakým spi-
sovatelem a současně také s jeho literárním dílem. 
Díky tomu účastníci soutěže nepoznají jen krajinu 
Vysočiny, ale připomenou si i 10 autorů a jejich knihy 
– Josefa Uhra, Jiřího Jobánka, Františka Bednáře, 
Vítězslava Gardavského, Františka Neužila, Jana Kara-

fiáta, Jiřího Muchu, Petra Křičku a Hynka Jurmana a 
Jana Kárníka.
Pokud do 25. 11. 2016 včetně, účastník akce předá či 
odešle na adresu TIC v Bystřici nad Pernštejnem, Ma-
sarykovo náměstí 1, oddělenou, vyplněnou a orazít-
kovanou část legitimace (pro splnění základních 
podmínek akce postačí vyplnit minimálně 8 rub rik s 
razítky a správnými odpověďmi). 

Pokud bude mít účastník vyplněno: 
•	alespoň	8	rubrik	se	správnými	odpověďmi,	obdrží	1	
volnou vstupenku do Městského muzea v Bystřici n. 
P. pro rok 2017,
•	alespoň	9	rubrik	se	správnými	odpověďmi,	obdrží	1	
volnou vstupenku na akci do Centra Eden na sezónu 
2017,
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•	 10	 rubrik	 se	 správnými	 odpověďmi,	 postupuje	 do	
slosování o 10 hodnotných cen (jízdní kolo, dárkový 
poukaz pro 4 osoby do Westernového městečka 
Šiklův mlýn a strašidelného zámku Draxmoor, ro-
mantická večeře pro 2 osoby do výše 700,- Kč v Ho-

telu Jimram, Jimramov, poukaz v hodnotě 600,- Kč 
na úhradu zboží a služeb v Hotelu U Loubů na Třech 
Studních, další poukazy, vstupenky, knihy a další 
ceny).

MAHLER JIHLAVA 2016 - Hudba tisíců, 18. května – 6. července 2016, Jihlava, www.mahler2000.cz/cz

CONCENTUS MORAVIAE , 1. – 28. června 2016, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Náměšť nad Oslavou, Jihlava, 
Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, www.concentus-moraviae.cz

ZÁMOSTÍ, 3. – 4. června 2016, Třebíč, podzámecká niva, www.zamosti.cz

FOLKALIŠTĚ, 3. – 4. června 2016, Kaliště, www.folkaliste.cz

TŘEBÍČ OPEN AIR 2016, 10. června 2016, Třebíč, podzámecká niva, www.mkstrebic.cz

www.info.bystricenp.cz

HUDEBNÍ FESTIVALY NA VYSOČINĚ -  ROZHODNĚ JE Z ČEHO VYBÍRAT

Letní měsíce na Vysočině patří festivalům. Přijít na své mohou milovníci rocku, popu, metalu, coun-
try, folku, ale i vážné hudby. Hudební přehlídky v Kraji Vysočina nabídnou pestrou směs žánrů a 
interpretů. Kam můžete vyrazit na hudební festival?

LURDSKÁ JESKYNĚ V RADŇOVICÍCH

Lurdská jeskyně se proslavila jako místo mnoha zázračných uzdravení. Není divu, že podobné 
stavby se pomalu začaly rozrůstat po celém světě. Jedna vznikla také na Novoměstsku, konkrétně v 
Radňovicích.

Iniciátorem a tvůrcem této sakrální 
stavby je pan Jarolím Dostál, který se 
nechal inspirovat právě lurds kou jesky-
ní v Bosně.
Radňovická lurdská jeskyně byla vy-
budovaná v průběhu čtyř měsíců roku 
2014. Stojí na správném místě, neboť 
pár desítek metrů od ní začíná unikát-
ní kamenná křížová cesta, která byla v 
místě vybudována obcí v roce 2011. V 
její těsné blízkosti vyvěrá rovněž pra-
men „zdravé” vody. Křížová cesta má 
celkem čtrnáct zastavení a kopíruje 
trasu, po které kdysi místní nosiči 
vynášeli zavazadla turistům na chatu, 
která stávala na Harusově kopci, a která 
v roce 1942 vyhořela.
Jeskyně je vybudována z místního 
kamene a léčivé účinky, jaké má pravá 
lurdská jeskyně, se zatím ne prokázaly. 

Najdete v ní ale hned dvě Panny Marie. První dostala jeskyně 
darem od novoměstského děkana, který místo posvětil a sochy 
požehnal. Druhou zakoupil sám iniciátor jeskyně. Nechybí zde ani 
kohoutek s pitnou vodou a hrníčkem, aby unavený poutník mohl 
na své cestě doplnit tekutiny.
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BERNARD FEST, 16. – 18. června 2016, Humpolec, www.bernardfest.cz

FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB VYSOČINY, 18. června 2016, Žďár nad Sázavou, dům kultury, www.dkzdar.cz

PELÍŠEK FEST, 25. června 2016, Bystřice nad Pernštejnem, www.bystrickeleto.cz

VYSOČINA FEST 2016, 7. – 9. července 2016, Jihlava, areál letního kina, www.vysocinafest.cz

ČEŘÍNEK FEST, 22. července 2016, Hutě-Cejle u Jihlavy, www.cerinekfest.cz

FAJTFEST 2016, 21. – 23. července 2016, Velké Meziříčí, Fajtův kopec, www.fajtfest.com

FESTIVAL POD ZELENOU HOROU, 22. – 23. července 2016, Žďár nad Sázavou, www.festival.batyskaf.net

FOLKOVÉ PRÁZDNINY, 23. – 30. července 2016, Náměšť nad Oslavou, nádvoří zámku, zámecký park, 
www. folkoveprazdniny.cz

PRÁZDNINY V TELČI, 29. července – 14. srpna 2016, www.prazdninyvtelci.cz

ŠAMAJIM, 1. – 6. srpna 2016, Třebíč, Zadní synagoga, www.samajim.cz

SÁZAVAFEST, 4. – 6. srpna 2016, Světlá nad Sázavou, zámecký park, www.sazavafest.cz

HORÁCKÝ DŽBÁNEK 2016, 5. – 6. srpna 2016, Žďár nad Sázavou, nádvoří zámku, www.dkzdar.cz

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL PETRA DVORSKÉHO, 6. – 20. srpna 2016, Jaroměřice nad Rokytnou, 
Dalešice, Valeč, Dukovany, www.arskoncert.cz/mhfpd/cz

VÁCLAV HUDEČEK A JEHO HOSTÉ, 19. – 21. srpna 2016, Moravské Budějovice, www.festival-hudecek.cz

MAGMAFEST, 13. srpna 2016, Jihlava, areál letního kina, www.fest.magmafest.cz

OTEVŘENO JIMRAMOV, 26. – 28. srpna 2016, Jimramov, www.jimramov.klubslunicko.cz

TRAMPSKÝ ŠIRÁK, 2. – 3. září 2016, Štoky, Hanesův mlýn, www.trampskysirak.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ 
25. 3. – 12. 6. 
Krojované panenky E+M 
v obyčejovém roku.  Mu-
zeum Vysočiny Třebíč. 
Výstava představuje pa-
nenky v lidových krojích.

5. 4. – 26. 6. 
Documenta Bohe-
miae Artis Phototypica. 
Nové Město na Moravě. 
Horácká Galerie, výstava 
Karel IV. a jeho doba.

5. 4. – 30. 10. 
Karel Pokorný - Karel IV. 
Nové Město na Moravě. 
Horácká galerie, výstava 
k 700. výročí narození 
Karla IV.

8. 4. – 19. 6. 
Historická krajina 
Českomoravské vr-
choviny v pravěku a 
středověku. Muzeum 
Vysočiny Jihlava. Výstava 
o vývoji krajiny i lidských 
aktivit v regionu.

21. 4. – 5. 6. 
Karel IV. a jeho doba. 
Muzeum Vysočiny Jihla-
va. Výstava k výročí naro-
zení Karla IV.

28. 4. – 31. 8. 
Máme rádi vláčky. 
Chotěboř. Unikátní výsta-
va v muzeu k 145 letům 
železnice v Chotěboři.

29. 4. – 22. 7. 
3/5 Strnadi aneb 3 gen-
erace/5 výtvarníků. Mu-
zeum Vysočiny Třebíč 
pobočka Moravské 
Budějovice. 

1. 5. – 4. 9. 
Hurá po Vysočině. Kraj 
Vysočina. Turistická 

soutěž pro návštěvníky 
atraktivit na Vysočině.

3. 5. – 26. 6. 
Broučci aneb loutky 
Zdeňka Podhůrského. 
Telč. Výstava, kde uvidíte 
loutky ze známého 
Večerníčku Broučci, 
výstava probíhá v sále 
Justičního zámku.

5. 5. – 25. 9. 
František Vízner - sklo/ 
Miroslav Matoušek - fo-
tografie. Nové Město na 
Moravě. Horácká galerie 
uvede výstavu děl dvou 
autorů spjatých se 
žďárským regionem.

6. 5. – 10. 7. 
Josef Lada nejen dětem. 
Havlíčkův Brod. Výstava 
jednoho z nejznámějších 
českých umělců malíře 
Josefa Lady v Galerii výt-
varného umění.

12. 5. – 18. 9. 
Antonín Kašpar - Strážci. 
Nové Město na Moravě. 
Horácká galerie uvádí 
výstavu pražského aka-
demického malíře An-
tonína Kašpara.

13. 5. – 21. 8. 
Umění KÝČE. Muzeum 
Vysočiny Pelhřimov. 
Kýčovité předměty 
jsou nedílnou součástí 
dnešního světa, a právě 
o tomto fenoménu 
připravilo Muzeum 
Vysočiny Pelhřimov 
překrásnou výstavu s do-
provodným programem.

14. 5. – 25. 9. 
Jak se zachraňuje socha/
kniha. Muzeum Vysočiny 

Pelhřimov. Výstava 
soch a starých tisků ze 
sbírek Muzea Vysočiny 
Pelhřimov, restauro-
vaných v roce 2015.

18. 5. – 26. 6. 
Mahler 15. Jihlava. Výsta-
va k 15. výročí festivalu 
Hudba tisíců, Dům Gus-
tava Mahlera.

18. 5. – 7. 7. 
Mahler Jihlava - Hudba 
Tisíců. Jihlava. Festival 
klasické hudby, festival 
již tradičně kombinuje 
orchestrální koncerty, 
koncerty vokální hudby, 
koncerty komorní a spe-
cializované koncerty pro 
mládež.

19. 5. – 7. 8. 
Dubové víno. Telč. Výsta-
va sochaře a řezbáře 
Petra Krajíčka v městské 
galerii Hasičský dům.

20. 5. – 4. 9. 
Afrika. Nové Město na 
Moravě. Horácká galerie 
uvádí výstavu z tvorby 
grafika Jana Vičara inspi-
rovaná Afrikou.

26. 5. – 21. 8. 
Mezi životem a uměním. 
Oblastní galerie Vysočiny. 
Výstava Antonína 
Slavíčka, jejíž cílem je 
představit Slavíčkovo dílo 
jako odraz jeho krátké 
životní i umělecké cesty, 
jeho úspěchů, hledání i 
tra gického konce.

27. 5. – 16. 9. 
Živá Amazonie-Pe-
ru. Muzeum Vysočiny 
Havlíčkův Brod. Výsta-

va, která přibližuju 
návštěvníkům přírodní i 
kulturní bohatství nížiny 
řeky Amazonky.

1. 6. 
Cestopisná beseda 
s Janem Blažíčkem 
- Galapágy. Krajská 
knihovna Vysočiny, 
Havlíčkův Brod.

1. – 28. 6. 
Concentus Moraviae. Kraj 
Vysočina. Mezinárodní 
hudební festival 13 měst 
nabízí posluchačům 
příležitost propo-
jit jedinečné hudební 
zážitky s návštěvou měst.

1. 6. – 31. 8. 
Fenomén Merkur. Jih-
lava. Výstava legendární 
stavebnice bude k vidění 
u Brány Matky Boží.

1. 6. – 31. 8. 
Háčkovaný svět. 
Žirovnice. V zámecké ex-
pozici proběhne výstava 
Háčkovaný svět aneb 
panenky v háčkovaných 
kostýmech.

2. 6. – 31. 7. 
Petr Mirčev: Vidím atomy. 
Muzeum Vysočiny Jih-
lava. Netradiční výstava 
třešťského malíře obrazů 
Petra Mirčeva.

2. 6. – 31. 8. 
Intervence #2- Pa-
vel Sterec. Oblastní 
galerie Vysočiny. Pavel 
Sterec představí svůj 
dokumentárně pojatý 
film nazvaný Družstva 
života.
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2. 6. – 4. 9. 
Zvuková galerie IGLOO. 
Oblastní galerie Vysočiny, 
Jihlava. První výstava 
zvukové galerie.

2. 6. – 11. 9. 
Nuda, nuda. Oblastní 
galerie Vysočiny, Jihlava. 
Výstava, jejíž výchozím 
bodem je pozorování 
dětí.

3. 6. 
Hrdza. Krajská knihov-
na Vysočiny, Havlíčkův 
Brod. Koncert slovenské 
hudební skupiny.

3. 6. 
Muzejní noc  v Moravských 
Budějovicích. Muzejní 
noc proběhne v pros-
torách zámku, těšit 
se můžete na komen-
tované noční prohlídky, 
přednášky apod.

3. 6.  
Noc v muzeu. Muzeum 
Vysočiny Havlíčkův Brod. 
Komentované noční 
prohlídky.

3. – 4. 6. 
Folkaliště. Kaliště. Festi-
val folkové hudby.

3. – 4. 6. 
Zámostí. Třebíč. Dvacátý 
ročník multižánrového 
třebíčského hudebního 
festivalu.

3. – 12. 6. 
Evropský festival filozofie. 
Velké Meziříčí. Přednášky 
o filozofii a literatuře.

4. 6. 
Perleťová stezka. 
Žirovnice. Vydejte  
se  v tento den za 
dobrodružstvím po 
Perleťové stezce.

4. 6.  
Večerníčkův pohádkový 
les. Cesta lesem plná po-
hádkových postav. Pa-
nenská, 7 km od Jemnice

4. 6. – 31. 7. 
Výstava historických dud. 
Hrad Kámen. Výstava 
představí středověké 
dudy.

5. 6. 
Ne-viditelná noc. Jih-
lava. V ZOO si můžete 
vyzkoušet, jak svět vní-
mají nevidomí.

7. 6. 
Dny všední i sváteční 
v době Karla IV. Mu-
zeum Vysočiny Jih-
lava. Přednáška Mgr. 
Pavla Macků z referátu 
archeolo gie NPÚ Telč.

8. 6. – 12. 6. 
Kaktusy a sukulenty. Mu-
zeum Vysočiny Jihlava. 
Tradiční prodejní výstava 
pěstitelů kaktusů.

9. 6. 
Střípky z dějin astro-
nomie. Muzeum Vysočiny 
Jihlava. Přednáška Ing. 
Martina Kotěra z Astro-
nomického klubu 
Pelhřimov.

10. 6.  
Muzejní noc v expo-
zici Cesty časem. Třebíč. 
Zámecký areál ožije do-
bovými kostýmy a bo-
hatým programem až do 
pozdních hodin.

10. 6.  
Noc kostelů. Celá ČR. 
Otevřené kostely, kul-
turní programy, mše.

10. 6. 
TŘEBÍČ OPEN AIR. Třebíč. 

Koncert pod širým 
nebem, kde vystoupí 
skupina Kryštof, Sto 
zvířat, Jelen a Nebe, akce 
se koná v Podzámecké 
Nivě.

10. – 11. 6. 
Mezinárodní festi-
val Pelhřimov - město 
rekordů. Pelhřimov. V 
letošním roce se kromě 
desítek rekordních 
výkonů můžete těšit 
také na koncert Václava 
Neckáře a Marka Ztra-
ceného.

11. 6. 
Město v opeře. Hrotovice. 
Koncert Lenky Ďuricové 
Cafourkové a jejích hostů 
se koná na nádvoří hro-
tovického zámku.

11. 6. 
Motosraz. Třešť. Na zim-
ním stadionu Motorkáři 
Třešť a Motoklub Hodice 
AČR pořádají Mo-
tosraz s doprovodným 
programem. 

11. 6. 
Muzejní noc. Světlá nad 
Sázavou. Netradiční 
noční prohlídky zámku.

11. – 12. 6. 
Víkend otevřených zah-
rad. Hrad Kámen. Sezná-
mení s historií parku a 
jeho současným stavem 
formou komentované 
prohlídky.

12. 6. 
Setkání dechových 
hudeb. Telč. Na náměstí 
Zachariáše z Hradce za-
hraje Telčská dechovka 
a její host Jihočeská de-
chová kapela Libkovan-
ka, vystoupí také telčské 
mažoretky.

14. 6. 
Archeologické výzkumy 
prováděné v Počátkách 
na Pelhřimovsku. Mu-
zeum Vysočiny Jih-
lava. Přednáška Jakuba 
Těsnohlídka a Petra Duff-
ka.

15. 6. 
Pohádková noční 
prohlídka. Zámek 
Žirovnice. 

15. 6. – 15. 9. 
Expozice Historie 
železniční dopravy. Telč. 
Expozice bude viděna na 
vlakovém nádraží.

16. 6. 
Cykloběh za Českou re-
publiku bez drog. Telč. 

16. 6. 
Karel IV. a jeho doba. 
Nové Město na Moravě. 
Horácká galerie uvede 
komponovaný pořad s 
projekcí a hudebními 
ukázkami. 

16. – 18. 6. 
Bernard fest. Humpolec. 
22. ročník hudebního 
festivalu.

16. 6. – 28. 8. 
Archeologické výzkumy 
na Vysočině. Muzeum 
Vysočiny Jihlava. Výsta-
va mapující výsledky 
archeolo gického bádání 
v Kraji Vysočina.

16. 6. – 28. 8. 
Kurt Gebauer - Mužismus. 
Oblastní galerie Vysočiny. 
Výstava sochaře K. Ge-
bauera.

17. 6. 
Listování.cz: Drž mě 
pevně, miluj mě zleh-
ka. Krajská knihovna 
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Vysočiny. Divadelní 
představení, beseda a 
autogramiáda Roberta 
Fulghuma.

17. 6. – 20. 6.  
Barchan, jedna z 
nejstarších historic-
kých slavností ve střední 
Evropě. Jemnice.

17. 6. – 30. 9. 
Mami, co jsi mi koupila? 
Muzeum Vysočiny Jihla-
va pobočka Třešť. Výstava 
přiblíží svět nakupování v 
dobách minulých, Třešť.

18. 6. 
Den mikroregionu. Pa-
cov. Akce, která je prezen-
tací a přehlídkou míst-
ních kulturních spolků a 
regionů jako celku.

18. 6. 
Dračí lodě. Krucemburk. 
Perun Hluboká pořádá 
již 5. ročník závodu na 
dračích lodích.

18. 6.  
Farmářské trhy. Telč. 
Náměstí Zachariáše z 
Hradce, od 9 do 16 hodin.

18. 6. 
Festival dechových 
hudeb Vysočiny. Žďár 
nad Sázavou. Vystoupí 
skupiny s dechovkou.

18. 6. 
Mezinárodní rallye his-
torických motocyklů. Pa-
cov. Motocykly do roku 
výroby 1970.

18. 6. 
Slavnosti růžového 
vína. Třebíč. V zámecké 
zahradě u Baziliky 
svatého Prokopa budete 
moci ochutnat více než 
50 druhů růžových vín od 

vinařů z Moravy a Čech.

18. 6. 
Staročeská pouť aneb za-
hájení sezóny. Pohádko-
vá říše Fábula. Kamenice 
nad Lipou.

18. 6. 
XXIV. Řemeslnický jar-
mark Muzejního spolku. 
Muzeum Vysočiny 
Třebíč pobočka 
Moravské Budějovice. 
Ukázku tradičních 
řemesel představí řada 
řemeslníků z regionu.

18. – 19. 6. 
Letní slunovrat. Cen-
trum EDEN. Bystřice nad 
Pernštejnem. Zažijte 
nejmagičtější noc pod 
širým nebem.

19. 6. 
Herní odpoledne s des-
kovými hrami. Třešť. V 
kulturním domě od 14:00 
hod.

19. 6. 
Pouť. Velké Meziříčí. 
Na náměstí proběhne 
tradiční pouť se stánky, 
atrakcemi, trhem a mno-
ho dalšího.

19. 6. 
Pohádková neděle na 
zámku a Pohádkový park. 
Telč. Den plný zábavy pro 
děti, který začne v 10:00 
hod. a končí v 17:00 hod.

19. 6. 
TELČísla pod širým 
nebem. Telč. Na nádvoří 
Univerzitního centra 
vystoupí dětský pěvecký 
sbor TELČísla.

21. 6. 
Svátek hudby. Světlá nad 
Sázavou. Program na 

náměstí pro milovníky 
hudby, vstupné zdarma.

23. 6. 
Branný závod jihlavských 
seniorů. Jihlava. 

24. 6. 
Noc na Karlštejně. Mu-
zeum Vysočiny Jihlava. 
Známý muzikál v podání 
DS Karla Čapka Třešť se 
uskuteční na hradebním 
parkánu u Brány Matky 
Boží.

24. 6. 
Trh řemesel. Jihlava. Na 
Masarykovo náměstí se 
kupující mohou opět 
těšit na tradiční řemesla, 
dobové kostýmy a stánky 
s ukázkou řemesel.

24. – 25. 6. 
Made in Třešť. Třešť. 
7. ročník produkce 
třešťských kapel.

24. – 26. 6. 
Jihlavské dny 2016/Hei-
mattage. Jihlava. Prezen-
tace společné česko-
německé historie Jihlavy, 
doprovodný program.

25. 6. 
Muzikál Noc na 
Karlštejně. Třebíč. V areá-
lu zámku v Třebíči bude 
k vidění slavný muzikál 
v provedení ochotníků z 
Třeště.

25. 6. 
Pelíšek fest. Bystřice nad 
Pernštejnem. Bigbít fes-
tival.

25. 6. 
Pohádkové dovádění 
aneb Křtíme nový dětský 
koutek. Pohádková říše 
Fábula. Kamenice nad 
Lipou. Připraven je velký 

karnevalový rej, spousta 
soutěží, malování na 
obličej apod.

25. 6.  
Pohádkový les. Světlá 
nad Sázavou. Zámecký 
park, soutěže pro děti, 
jarmark.

25. 6. – 31. 8. 
Velkomeziříčské kulturní 
léto. Velké Meziříčí. Po-
sezení na náměstí při 
poslechu hudby, divadel-
ní představení, kino.

28. 6. 
Jihlava ve fotografiích VII. 
Muzeum Vysočiny Jih-
lava. Přednáší akad. mal. 
Martin Kos.

29. 6.  
Pohádková noční 
prohlídka. Žirovnice. Po-
hádková prohlídka na 
žirovnickém zámku.

29. 6. – 3. 7. 
MS horských kol v 
Novém Městě na Moravě. 
Mistrov ství světa v olym-
pijské disciplíně cross 
country. Bohatý do-
provodný program.

30. 6. – 10. 7. 
Festival fantazie. 
Chotěboř. Největší festi-
val popkultury v ČR.

1. – 2. 7. 
Jatka Fest 2016. Pa-
cov. Hudební festival 
pořádaný v Zámecké 
zahradě, který Vám na-
bídne velmi pestrou 
hudební přehlídku.

1. – 2. 7. 
Noční kostýmované 
prohlídky baziliky sv. 
Prokopa v Třebíči.
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1. 7. – 31. 8. 
Komentované krmení 
zvířat. Zoologická zah-
rada Jihlava.

1. 7. – 31. 8. 
Pelhřimovské kulturní 
léto. Pelhřimov. Každou 
středu se uskuteční letní 
promenádní koncerty 
na Masarykově náměstí 
a každé druhé úterý 
proběhnou prázdninové 
pohádky před KD Máj.

1. 7. – 4. 9. 
Josef Kos: Obrazy. Mu-
zeum Vysočiny Jihlava. 
Obrazy známého jih-
lavského výtvarníka 
představující tvorbu za 
několik posledních let.

1. 7. – 16. 10. 
W-W, ze života na 
valdštejnském zámku. 
Muzeum Vysočiny Třebíč. 
Výstava, která nava-
zuje na stálou expozici 
Valdštejnové na Třebíči.

2. 7. 
Den dětí aneb Vysvědčení 
s sebou. Pohádková říše 
Fábula. Kamenice nad 
Lipou. Bohatý doprovod-
ný program, divadelní 
představení, soutěže a 
mnohem více.

2. 7. 
Roštejnské hry. Hrad 
Roštejn. Tradiční 
středověké hry včetně 
večerního představení 
Noci na Karlštejně.

2. – 3. 7. 
Svatoprokopská pouť. 
Třebíč. V areálu baziliky sv. 
Prokopa a Valdštejnského 
zámku.

2. – 6. 7. 
Řemeslné trhy na zámku. 

Telč. Stánky s tradičními 
řemesly, ukázky řemesel.

3. 7. 
Skřítek Fábula vstupuje 
do české knihy rekordů. 
Pohádková říše Fábula. 
Kamenice nad Lipou. 
Přijďte si zahrát obří 
člověče, nezlob se nebo 
pexeso a zúčastněte se 
tak zapsání do knihy 
rekordů.

4. – 6. 7.  
Kámen napříč staletími. 
Hrad Kámen. Historický 
šerm, každodenní život 
rytíře, expozice hradu a 
mnoho dalšího.

4. – 8. 7. 
Slunohraní. Nové Město 
na Moravě. Horácká 
galerie uvede workshop 
pro hráče na smyčcové 
nástroje pod vedením 
členů Janáčkova kvarteta.

4. – 10. 7. 
Vodnické prázdniny Jose-
fa Dvořáka. Pohádková 
říše Fábula. Kamenice 
nad Lipou, vodnický rej, 
spousta soutěží a atrakcí 
a mnoho dalšího.

5. 7. 
Večerní prohlídka hradu. 
Hrad Kámen. Prohlíd-
ky proběhnou formou 
krátkých divadelních 
scének.

5. 7. 
Vystoupení skupiny Dei 
Gratia. Hrad Kámen. 
Gotická a raně renesanční 
hudba.

5. – 6. 7. 
Dřevořezání. Třešť. 
Setkání řezbářů na 
náměstí T. G. Masaryka.

7. – 9. 7. 
Vysočina Fest 2016. Jihla-
va. Multižánrový kulturní 
festival.

7. – 10. 7. 
Letní kino. Třešť. Areál 
bývalého zimního sta-
dionu, letní promítání, 
začátek po setmění, 
prog ram bude upřesněn.

8. – 10. 7. 
KoresponDance. Žďár 
nad Sázavou. Mezinárod-
ní festival současného 
tance a pohybového di-
vadla.

8. – 15. 7. 
Křížem krážem Vysočinou 
na kole 2016. 9. ročník 
cyklistického putování 
Vysočinou.

9. 7.  
Jezdecký den. Brt-
nice. V areálu bývalého 
fotbalového hřiště u 
Šimánkových proběhne 
tradiční jezdecký den.

9. 7. 
Horácký jarmark. Telč. 
Na náměstí Zachariáše z 
Hradce je připraven bo-
hatý kulturní program 
doplněný stánkovým 
prodejem a atrakcemi.

9. 7. 
Noc na Karlštejně. Telč. 
Na zámeckém nádvoří 
proběhne hudební 
komedie na motivy di-
vadelního představení 
Jaroslava Vrchlického.

9. 7. 
1. narozeniny Panského 
dvora. Telč. Čekají vás 
soutěže, řemesla, dílny, 
živá hudba.

9. 7. 
IYASA. Hrad Roštejn. 
Vystoupení hudební a 
taneční skupiny ze Zim-
babwe.

11. – 17. 7. 
Týden princů a princezen. 
Pohádková říše Fábula. 
Kamenice nad Lipou. 
Těšit se můžete na školu 
princů a princezen, 
soutěže, atrakce a mnoho 
dalšího.

12. 7. 
Není socha jako socha. 
Nové Město na Moravě. 
Horácká galerie uvádí 
letní kreativní dílny.

12. 7. – 17. 7. 
Řvoucí roura, mravenci a 
melasa. Oblastní galerie 
Vysočiny. Jihlava. Letní 
festival zvukového umění 
v prostoru KRA v Hran-
icích u Malče.

13. 7. 
Do plenéru s Oldřichem 
Blažíčkem. Nové Město 
na Moravě. Horácká 
galerie uvádí letní krea-
tivní dílny.

13. 7.  
Workshop - Moderní 
umění: smaž hranici 
kýče. Muzeum Vysočiny 
Pelhřimov. Doprovodný 
program k výstavě Umění 
KÝČE.

13. – 17. 7. 
Hračkobraní. Kame nice 
nad Lipou. Festival hraček 
z přírodního materiálu na 
zámku v Kamenici.

14. 7. 
Inspiruj se Afrikou, ryj 
a tiskni! Nové Město na 
Moravě. Horácká galerie 
uvádí letní kreativní dílny.
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14. – 21. 7. 
Kurzy dirigování Leoše 
Svárovského. Telč. 
F r a n c o u z s k o - č e s k á 
hudební akademie.

15. – 17. 7. 
Mezi dvěma brana-
mi. Telč. Retro závod 
automobilů pořádá 
spolek Mezi dvěma 
branami. 

15. – 17. 7. 
Oživené židovské 
město. Třebíč. Kulturně-
historická akce s cílem 
seznámit návštěvníky 
s původním životem v 
třebíčském židovském 
městě.

16. 7. 
Pohár motorových dvou-
kolek. Hrad Kámen. 3. 
ročník setkání majitelů 
nejstarších motocyklů.

16. 7. 
Slavnosti Karla IV. Světlá 
nad Sázavou. Kostý-
mované prohlídky zám-
ku, program pro děti, 
hudební a divadelní vys-
toupení, jarmark.

16. 7.  
Šermířská šarvátka. 
Zámek Brtnice. Šermířské 
vystoupení, dobové 
tance, vystoupení, po-
hádky a spousty jiných 
atrakcí.

16. – 18. 7. 
Zahrada Vysočiny. 
Žirovnice. Žirovnický 
zámek rozkvete a 
promění se v Zahradu 
Vysočiny.

14. – 30. 7. 
Mistrovské interpretační 
kurzy, kurzy komorní 
hudby, koncerty. Telč. 
F r a n c o u z s k o - č e s k á 

hudební akademie.

18. – 24. 7. 
Ať žijí strašidla. Pohád-
ková říše Fábula. Ka-
menice nad Lipou. Bude 
se hrát divadlo, tančit 
v maskách, čarovat 
a nakonec se vyhlásí 
nejkrásnější strašidýlko.

18. – 24. 7. 
Filmy pro Karla IV. Třebíč. 
Promítání filmů pod 
širým nebem, Karlovo 
náměstí.

20. 7. 
Workshop - Tajemství 
starého obrazu. Mu zeum 
Vysočiny Pelhřimov. Do-
provodný program k 
výstavě Umění KÝČE.

21. – 23. 7. 
Fajtfest. Velké Meziříčí. 
Fajtův kopec. Hardcore, 
Metal festival.

22. 7. 
Čeřínek fest. Hutě - Cejle 
u Jihlavy. Multižánrový 
hudební festival.

22. – 23. 7. 
Festival pod Zelenou 
horou. Žďár nad Sáza-
vou. Tradiční kulturně-
hudební festival.

23. 7. 
Farmářské trhy. Telč. Na 
náměstí Zachariáše z 
Hradce od 9 do 16 hodin.

23. – 30. 7. 
Folkové prázdniny. 
Náměšť nad Oslavou. 
Neobyčejný hudební fes-
tival.

25. – 31. 7. 
Divadelní festival v po-
hádkovém království 
skřítka Fábuly. Pohádko-
vá říše Fábula. 

Kamenice nad Lipou. 
Užijte si divadelní pohád-
ky nebo si vyzkoušejte si 
pantomimu.

26. – 31. 7. 
Výstava fuchsií. Telč. 
Zámecká zahrada.

27. 7. 
Workshop - Cizí slovo 
ornament. Muzeum 
Vysočiny Pelhřimov. Do-
provodný program k 
výstavě Umění KÝČE.

29. 7. – 4. 8. 
Letní kino - Kinematograf 
bratří Čapků. Pacov. 
Zámecká zahrada.

29. 7. – 14. 8. 
Festival Prázdniny v Telči. 
Telč. Náměstí Zachariáše 
z Hradce a zámek, 
tradiční hudební festival.

30. 7. 
Dračí lodě. Telč.  Na 
Štěpnickém rybníku se 
uskuteční závody na 
dračích lodích.

30. 7. 
Parní léto. Telč. Výletní 
jízda parního vlaku s do-
provodným programem 
na trati Telč - Třešť - Kos-
telec.

30. 7.  
Večerní prohlídka hradu. 
Hrad Kámen. Prohlíd-
ky proběhnou formou 
krátkých divadelních 
scének.

30. 7.  
Vystoupení skupiny 
Dei Gratia. Hrad Ká-
men. Gotická a raně 
renesanční hudba.

30. 7. 
Country půlení léta. Vilé-
mov. 6. ročník festivalu, 

výborná muzika, skvělá 
zábava.

31. 7. 
Léto s párou. Třešť. 
Zábavné odpoledne pro 
děti na nádraží.

31. 7. 
Parní léto. Telč. Výletní 
jízda parního vlaku s do-
provodným programem 
na trati Telč - Třešť.

1. – 6. 8. 
Šamajim. Třebíč. 13. 
ročník festivalu židovské 
kultury.

1. – 7. 8. 
Prázdninový rej s 
hitrádiem Faktor. Po-
hádková říše Fábula. Ka-
menice nad Lipou. Pro-
gram plný pohádkových 
bytos tí, atrakcí i soutěží 
pro děti.

2. – 31. 8. 
Výstava strašidel a 
pohádkových expo-
zic. Světlá nad Sázavou. 
Galerie Na Půdě.

2. 8. – 4. 9. 
Paličkovaná krajka. Mu-
zeum Vysočiny Jihlava. 
Ukázka náročné textilní 
techniky.

3. 8. – 30. 9. 
120 let jemnické lokálky. 
Muzeum Vysočiny Třebíč 
pobočka Moravské 
Budějovice. Výstava 
připomene výročí za-
hájení provozu na 
železnici z Mor. Budějovic 
do Jemnice.

3. 8. 
Workshop - Můj „krásný“ 
dům. Muzeum Vysočiny 
Pelhřimov. Doprovod-
ný program k výstavě 
Umění KÝČE.
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4. 8. 
Kontrasty. Nové Město 
na Moravě. Horácká 
galerie uvede koncert na 
zámeckém nádvoří, za-
jímavostí koncertu jsou 
originální kompozice 
napsané pro netradiční 
souznění nástrojů.

4. – 6. 8. 
Sázavafest 2016. Světlá 
nad Sázavou. 16. ročník 
hudebního festivalu, 
zámecký areál.

5. 8. 
Letní noc v ZOO. Jihlava. 
Netradiční noční pu-
tování po ZOO, komen-
tované prohlídky.

5. – 6. 8. 
Horácký džbánek. Žďár 
nad Sázavou. Tradiční 
žďárský hudební festival.

6. 8.  
Dřevorubecké závody 
s jarmarkem. Brt-
nice. Závody a jarmark 
proběhnou na zámku v 
Brtnici.

6. 8. 
Parní léto. Telč. Výletní 
jízda parního vlaku s do-
provodným programem 
na trati Telč - Dačice - Sla-
vonice.

6. – 20. 8. 
Mezinárodní hudební 
festival Petra Dvorského. 
Jaroměřice nad Rokyt-
nou, Dalešice, Valeč, Du-
kovany. 18. ročník hudeb-
ního festivalu se jménem 
významného operního 
pěvce.

7. 8. 
Den Sdílení. Telč. 
Charitativně - zábavná 
akce pro všechny gene-
race proběhne na 

náměstí Zachariáše z 
Hradce.

7. 8. 
Parní léto. Telč. Výletní 
jízda parního vlaku s do-
provodným programem 
na trati Telč - Dačice.

8. 8. – 12. 8. 
Příměstský tábor „V 
přímém přenosu“. Ob-
lastní galerie Vysočiny. 
Letošní příměstský tábor 
je inspirován výtvarnými 
zásahy do městské kra-
jiny.

8. – 14. 8. 
Pohádkové putování s 
Karlem IV. Pohádková říše 
Fábula. Kamenice nad 
Lipou. Velká pohádková 
bitva, divadlo, soutěže.

10. 8.  
Workshop - Folklorní 
kýč nebo lidové umění. 
Mu zeum Vysočiny 
Pelhřimov. Doprovodný 
program k výstavě Umění 
KÝČE.

12. 8.  
Pohádková noční prohlíd-
ka. Žirovnice. Pohádková 
prohlídka na žirovnickém 
zámku.

13. 8. 
Léto s párou. Třešť. 
Zábavné odpoledne pro 
děti na nádraží.

13. 8. 
Magmafest. Jihlava. 
6.  ročník rockového fes-
tivalu.

13. 8. 
Parní léto. Telč. Výletní 
jízda parního vlaku s do-
provodným programem 
na trati Telč - Třešť - Kos-
telec.

13. 8.  
Pouťový jarmark. Hroto-
vice. Jarmark proběhne 
na nádvoří hrotovického 
zámku a ulici 1. máje.

13. 8. 
Koncert Františka 
Nedvěda a TIE BREAK. 
Hrotovice. Pouťový kon-
cert, který proběhne na 
hřišti pod sokolovnou.

13. 8. 
Svět hraček a tvoření. 
Světlá nad Sázavou. Akce 
zaměřená na rodiny s 
dětmi.

13. 8. 
Večerní prohlídka hradu. 
Hrad Kámen. Prohlíd-
ky proběhnou formou 
krátkých divadelních 
scének.

13. – 14. 8. 
Házenkářský turnaj. 
Třešť. Celostátní turnaj v 
házené mužů a žen.

13. – 14. 8. 
Kámenské Hradohraní. 
Hrad Kámen. Akce pro 
rodiny s dětmi.

14. 8. 
Túfaranka. Hrotovice. 
Pouťová veselice, která se 
uskuteční na nádvoří hro-
tovického zámku.

14. 8. 
Parní léto. Telč. Výletní 
jízda parního vlaku s do-
provodným programem 
na trati Telč - Dačice - Sla-
vonice.

15. – 21. 8. 
Pohádková říše zahalená 
do čokolády. Pohádková 
říše Fábula. Kamenice nad 
Lipou. Spojení dětských 
atrakcí s marcipánovými 
a čokoládovými dílnami.

16. 8. 
Není socha jako socha. 
Nové Město na Moravě. 
Horácká galerie uvádí 
letní kreativní dílny.

17. 8. 
Do plenéru s Oldřichem 
Blažíčkem. Nové Město 
na Moravě. Horácká 
galerie uvádí letní krea-
tivní dílny.

17. 8.  
Workshop - Kýč a hračky. 
Muzeum Vysočiny 
Pelhřimov. Doprovodný 
program k výstavě Umění 
KÝČE.

18. 8. 
Inspiruj se Afrikou, ryj 
a tiskni! Nové Město na 
Moravě. Horácká galerie 
uvádí letní kreativní dílny.

18. 8. 
Laura a její tygři. Třebíč. 
Koncert k 30. výročí ka-
pely za účasti bývalých 
“Laur” Ilony Csákové a 
Lenky Nové se uskuteční 
v Podzámecké Nivě.

18. 8. – 18. 9. 
Slavnosti jeřabin. Žďár 
nad Sázavou. Festi-
val výtvarné, hudební i 
drama tické tvorby, který 
nabídne návštěvníkům 
celou řadu kulturních 
zážitků.

19. 8. 
Pohádková noční prohlíd-
ka. Žirovnice. Pohádková 
prohlídka na žirovnickém 
zámku.

19. – 20. 8 
Karel IV. na Telči. Telč. 
Historické slavnosti 
Zachariáše z Hradce a 
Kateřiny z Valdštejna nyní 
na téma Karel IV.
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19. – 20. 8.  
Oslavy památek UNESCO 
v Třebíči. Muzeum 
Vysočiny Třebíč. Vstup do 
expozice Svět portálů a 
bran zdarma.

19. – 21. 8. 
Slavnosti Tří kápí. Třebíč. 
Velkolepá oslava historie 
Třebíče se uskuteční v 
Podzámecké Nivě.

19. – 21. 8. 
Václav Hudeček a 
jeho hosté. Moravské 
Budějovice. Mezinárodní 
hudební festival.

20. 8. 
Hrotovický koločas. Hro-
tovice. Aneb jízda histo-
rických vozidel proběhne 
v okolí hrotovického 
zámku. 

20. 8. 
MRAUFEST XII. 
Pelhřimov. Statek U 
Bracha Čakovice uvede 
12. ročník přehlídky fol-
kové, country, trampské 
a bluegrassové muziky.

20. 8. 
Schumpeter Open Air. 
Třešť. Divadelní vys-
toupení Třešťského 
průměru.

20. – 21. 8. 
Čekání na jeho výsost 
Karla IV. Hrad Roštejn. 
Živé obrazy ze života 
slavného vládce.

21. 8. 
Dostaveníčko s dechov-
kou. Třešť. Zahrada 
Schumpeterova domu. 
Dechová hudba.

22. – 27. 8. 
Filmové pohádky Josefa 
Dvořáka. Pohádková říše 

Fábula. Kamenice nad 
Lipou. Projděte pohád-
kovým sklepením a na-
sbírejte ukryté indicie.

26. 8. 
Noční prohlídka expo-
zice Svět portálů a bran. 
Muzeum Vysočiny Třebíč. 
Netradiční noční prohlíd-
ka.

26. – 27. 8. 
Pacovský poledník. Pa-
cov. Festival alterna-
tivních hudebních stylů 
a netradičních divadel-
ních forem.

26. – 28. 8. 
Arts&film. Telč. Evropský 
festival filmů o umění s 
doprovodným progra-
mem.

26. – 28. 8. 
Noční kostýmované 
prohlídky baziliky sv. 
Prokopa v Třebíči.

26. – 28. 8. 
Balóny nad Telčí. Telč. 
Létání horkovzdušných 
balonů.

26. – 28. 8.  
Brtnická Pouť. Brtnice. 
Taneční zábava, kon-
certy, stánky, atrakce a 
mnoho dalšího.

26. – 28. 8. 
Otevřeno Jimramov. Jim-
ramov. Tradiční hudební 
festival.

27. 8. 
Farmářské trhy. Telč. Na 
náměstí Zachariáše z 
Hradce od 9 do 16 hodin.

27. 8. 
Historické hasičské 
stříkačky v Telči.

27. 8. 
Hradozámecká noc. Hrad 
Roštejn. Kostýmované a 
hrané noční prohlídky.

27. 8. 
Noční prohlídka expo-
zice Svět portálů a bran. 
Muzeum Vysočiny Třebíč. 
Netradiční noční prohlíd-
ka. 

27. 8. 
Večerní prohlídka hradu. 
Hrad Kámen. Prohlíd-
ky proběhnou formou 
krátkých divadelních 
scének.

27. 8. 
II. ročník MAMUT CUP. 
Telč. Panský dvůr. Ama-
térské závody v lezení na 
umělé stěně.

27. – 28. 8. 
Pelhřimovská pouť. 
Pelhřimov. Tradiční česká 
pouť.

27. – 28. 8. 
Celostátní hasičský fes-
tival dechových hudeb 
a Dny záchranářů. 
Pelhřimov. Hudební vys-
toupení, záchranářská 
výstava a mnohem více 
na Masarykově náměstí.

28. 8. 
Narozeniny skřítka Fábu-
ly aneb ukončení sezóny. 
Pohádková říše Fábula. 
Kamenice nad Lipou. 
Grilování, soutěže, divad-
lo a bohatý doprovodný 
program.

1. – 30. 9. 
Týdny pro duševní 
zdraví. Pelhřimov. Fokus 
Vysočina a Masarykovo 
náměstí. Pohádková 
představení, přednášky, 
tvořivá odpoledne a 

mnohem více.

1. – 16. 10. 
Rakušan z Jihlavy - Do-
minik Österreicher. Ob-
lastní galerie Vysočiny. 
Výstava děl jihlavského 
rodáka, který se proslavil 
v polském Krakově.

2. – 3. 9. 
Trampský širák. Štoky. 
Hanesův mlýn, 13. ročník 
hudebního festivalu.

3. 9. 
Akce s Krajem Vysočina. 
Pohádková říše Fábula. 
Kamenice nad Lipou. 
Akce je pouze pro 
držitele rodinných pasů.

3. 9. 
Klášterní noc. Zámek 
Žďár nad Sázavou. O 
pochopení co to vlastně 
klášter je, formou 
odpoledního a večerního 
programu.

3. 9.  
Pelhřimovské Dožínky. 
Pelhřimov. Oslava konce 
sklizně.

3. 9. 
Trh řemesel. Jihlava. Na 
Masarykovo náměstí se 
kupující mohou opět 
těšit na tradiční řemesla, 
dobové kostýmy a stánky 
s ukázkou řemesel.3. 9. 
Koječínská traktoriáda 
2016.

3. – 4. 9. 
Historické slavnosti 
města. Velké Meziříčí. 
Dobové kostýmy, vojen-
ská patrola, divadlo a 
mnohem více.

5. 9. – 20. 11.  
Pelhřimovské stopy 
Pavla Janáka. Muzeum 
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Vysočiny Pelhřimov. 
Výstava Pavla Janáka.

7. – 13. 9. 
Tradiční Bítešské hody. 
Velká Bíteš. Bohatý do-
provodný program.

8. 9. – 16. 10. 
Jej! Svet. Oblastní galerie 
Vysočiny. Jihlava. Výstava 
7 současných sloven-
ských malířek.

9. 9.  
Kolem noční Jih-
lavy po historických 
pamětihodnostech. Jih-
lava. Turistický pochod.

9. – 11. 9. 
Mrkvancová pouť. Polná. 
Tradiční pouť s bohatým 
doprovodným progra-
mem.

10. 9. 
Dny evropského kul-
turního dědictví. 
Pelhřimov. Vybrané 
památky mají v tento 
den vstup zdarma.

10. 9. 
Dny evropského kul-
turního dědictví. Telč. 
Vybrané památky mají v 
tento den vstup zdarma.

10. 9. 
Dny evropského kul-
turního dědictví. Světlá 
nad Sázavou. Vybrané 
památky mají v tento 
den vstup zdarma.

10. 9.  
Farmářské trhy. Telč. Na 
náměstí Zachariáše z 
Hradce od 9 do 16 hodin.

10. 9.  
Na kole dětem Vysočinou 
s Josefem Zimovčákem. 
Telč. Charitativní cyklo-
jízda.

10. 6. 
Mlékárenský den. 
Přibyslav. Tradiční 
Přibyslavské slavnosti, 
které doprovází Mléká-
renský den.

16. 9.  
Zahájení sezóny Horác-
kého divadla Jihlava. Vy-
nesení živého divadla na 
ulici.

16. 9.  
Zeleninovo-ovocnářský 
jarmark. Jihlava. Masa-
rykovo náměstí.

16. – 18. 9. 
Třešťský jednorožec. 
Třešť. Oblastní výsta-
va králíků, drůbeže a 
holubů.

17. 9. 
Bramborobraní. Třebíč. 
Vystoupení folklórních 
souborů, celodenní jar-
mark lidových řemesel, 
vyhlášení soutěže o 
největší bramboru, bo-
haté občerstvení, hry a 
soutěže.

17. 9. 
Firefighter combat 
challe nge. Telč. V areálu 
Hasičské stanice v Luční 
ulici, hasičský pětiboj.

17. 9. 
Hrotovicko tančí. 
Hroto vice. Nesoutěžní 
přehlídka dětských 
souborů proběhne ve 
sportovním areálu města 
v Brněnské ulici.

18. 9. 
Kolečka v Lipkách. Telč. 
S p o r t o v n ě - z á b a v n é 
odpoledne na kolech, 
kolečkových brus-
lích, koloběžkách i s 
kočárkem, soutěže, 
závody. 

18. 9. 
Pojďte se mnou za po-
hádkou. Třešť. Divadelní 
představení pro děti, KD.

23. 9. – 27. 11. 
Broučci Jana Karafiáta. 
Havlíčkův brod. Galerie 
výtvarného umění uvede 
výstavu k 170. výročí 
narození Jana Karafiáta 
a 140. výročí prvního 
knižního vydání Broučků.

24. 9. 
Jednorožné rožnění. 
Třešť. Na náměstí T. G. 
Masaryka, grilování na 
hlavní silnici, dílny, trh, 
pohádky, zahraje skupi-
na Fontána.

24. 9. 
Svatováclavské slavnosti 
s řemeslným trhem. Telč. 
Na náměstí Zachariáše 
z Hradce se uskuteční 
ukončení letní sezony 
na tradiční slavnost 
s příjezdem sv. Vác-
lava z období raného 
středověku, po celý den 
probíhá řemeslný trh na 
náměstí.

24. – 25. 9. 
Svatováclavská pouť. 
Světlá nad Sázavou. 
Tradiční česká pouť, do-
provodný program na 
zámku.

27. 9. – 20. 11. 
Alena Matějková a Lars 
Widenfalk - kamenné 
a skleněné plastiky. 
Havlíčkův Brod. Muzeum 
Vysočiny HB uvede výsta-
vu uznávané sochařky 
a sklářky z Vysočiny a 
významného švédského 
sochaře.

28. 9.  
Den pro starou Brtnici. 

Brtnice. Na náměstí Svo-
body proběhne řemeslný 
a farmářský jarmark s 
bohatým kulturním pro-
gramem.

1. – 2. 10. 
Slavnosti bram-
bor. Bystřice nad 
Pernštejnem. Centrum 
EDEN. Tradiční gastro-
nomická akce spojená s 
prodejem bramborových 
specialit.

14. – 16. 10 
ANNAMAET ME ECF. 
Nové Město na Moravě. 
Mistrovství Evropy v indi-
viduálních musherských 
disciplínách canicrossu, 
bikejöringu a scooteru.

25. – 30. 10. 
Mezinárodní festival do-
kumentárních filmů. Jih-
lava.

28. 10. 
Výlov Štěpnického ryb-
níka. Telč. Tradiční výlov 
se koná od 8:00 hod. a je 
spojen s prodejem živých 
ryb a rybích specialit s 
hudbou a občerstvením.

29. 10. 
Podzimní tvoření v expo-
zici Cesty Časem. Třebíč. 
Od 10:00 hod.

29. – 30. 10. 
Rok hojnosti. Bystřice 
nad Pernštejnem. Cen-
trum EDEN. Čerstvé 
delikatesy z podzim-
ní sklizně a speciály z 
malých pivovarů, skvělá 
vína, degustační menu 
vybraných restaurací, 
soutěže, hry a zábava pro 
malé i velké.
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