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Z CHOTĚBOŘE PŘÍMO DO NEW 
YORKU!

V nově zrekonstruovaném sále 
mají vedle místních svá stálá mís
ta milovníci opery z Jihlavy, Žďáru 
nad Sázavou, Havlíčkova Brodu, 
Čáslavi, Prahy, Brna a dalších měst. 
Přijeďte slavnostně strávit jeden 
či dva dlouhé sobotní večery v 
měsíci s tituly jakými jsou: 

Bizetova CARMEN, Rossiniho LA
ZEBNÍK SEVILLSKÝ, Wagnerovi 
MISTŘI PĚVCI NORIMBERŠTÍ, Le
hárova VESELÁ VDOVA, Offenba
chovy HOFFMANNOVY POVÍDKY, 
Čajkovského JOLANTA a Bartókův 
MODROVOUSŮV HRAD, Rossi
niho JEZERNÍ PANÍ, Mascagniho 
SEDLÁK KAVALÍR a Leoncavallovi 
KOMEDIANTI.

Přijměte pozvánku do Chotěboře na přímé přenosy z Metro-
politní opery New York. V žádném jiném kulturním zařízení 
Kraje Vysočina tuto možnost nemáte...

ZVEME VÁS:
VýSTaVa “POKlaDY VYSOčINY” 
     
                                                 str. 2

PlaVBa lODÍ PO DalEšICKÉ 
PŘEHRaDĚ    
                                                              str. 3

MIKUlÁšSKÁ MašINKa V 
CHOTĚBOŘI
    str. 11

KalENDÁŘ KUlTURNÍCH  a SPOR-
TOVNÍCH aKCÍ 
         od   str. 16

V předprodeji získáte vstupenku 
za 250 Kč (rezervace na telefo
nním čísle Informačního centra 
Chotěboř 569 626 634), na místě 
si připravte 300 Kč. K dispozici je 
občerstvení v kinokavárně v téže 
budově.

Bližší informace se dozvíte na we
bových stránkách www.cekus.
eu v záložce Kulturní akce pod 
heslem METROPOLITNÍ OPERA. 

Přejeme neopakovatelný kulturní 
zážitek!
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VýSTaVa „POKlaDY VYSOčINY“
Muzeum Vysočiny Jihlava připravuje putovní výstavu „Poklady Vysočiny“, která představí 
to nejzajímavější ze sbírek muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina.

Na organizaci výstavy se podílí muzea v Jihlavě, Třebíči, 
Havlíčkově Brodě a Pelhřimově a galerie v Novém 
Městě na Moravě, Havlíčkově Brodě a v Jihlavě. 

Smyslem výstavy je ukázat bohatství sbírkových fondů 
těchto institucí – představit historickou, vědeckou, 
morální i faktickou hodnotu muzejních a galerijních 
sbírek. 

Výstava poprvé v historii představí na společné akci 
to nejvýznamnější, co muzea a galerie Kraje Vysočina 
ve svých sbírkách mají. 
Řada z těchto unikátů nebyla dosud vystavena nebo 
byla návštěvníkům prezentována již před dlouhou 
dobou. Zároveň bude veřejnosti prezentována cesta 
sbírkového předmětu muzeem a systém péče o něj: 
princip akvizic, evidence, uložení v depozitářích, 
konzervování a restaurování. 

Výstavu bude doprovázet také řada doplňkových 
programů: přednášek a dílen o tom, jak pečovat o 
předměty muzejního typu, akcí pro školy, prezen
tace sbírek muzeí a galerií apod.

Výstava je koncipována jako putovní. Na podzim 
2014 bude zahájena v Muzeu Vysočiny Jihlava a v Ob
lastní galerii Vysočiny v Jihlavě, v průběhu roku 2015 
pak bude postupně instalována v dalších městech 
Vysočiny. Finančně akci podpořil mimořádnou do
tací Kraj Vysočina. 

http://muzeum.ji.cz
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PlaVBa lODÍ PO DalEšICKÉ PŘEHRaDĚ I V 
ZIMĚ!
Na podzim, po celou 
zimu i na začátku jara vy
plouvá loď HORÁCKO na 
pravidelné nedělní vyh
lídkové plavby v 13.00 z 
přístaviště v Kramolíně. 
Dalešická přehrada jako 
jediná NIKDY nezamrzne, 
a proto loď vyplouvá 
celý rok. Kromě pravidel
ných  nedělních plaveb 
pak zveme zájemce i 
na mimořádné plavby: 

7., 14., 21. 12. 2014 PROSIN-
COVé plavby z Kramolína

26. 12. 2014 ŠTĚPÁNSKÁ 
plavba

31. 12. 2014 SILVESTRO
VSKÁ plavba

1. 1. 2015 NOVOROČNÍ 
plavba – zahájení 4. lodní 
sezony

„Daleko na Moravě, 
uprostřed Valašského 
království na malém 
smetišti poblíž Vizovic, 
žijí dva krysáci  Hubert a 
Hodan. A s nimi sádrový 
trpaslík Ludvík. Bydlí 
v útulných zásuvkách 
šicího stroje.“ Kdo by 
neznal úvodní slova ani
movaného seriálu Krysáci. 
Hodana, Huberta a jejich 
kamaráda Edu, labora
torního potkana z Prahy 
můžete až do 15. ledna 
2015 vidět v Horáckém 
muzeu v Novém Městě 
na Moravě.  Navštívit je 
můžete ve výstavním 
sále v prvním patře i ve 
vstupní renesanční síni.

HORÁCKÉ MUZEUM NOVÉ MĚSTO Na MORaVĚ 
– VERNISÁŽ VýSTaVY KRYSÁCI

Podrobnosti o těchto a dalších plavbách se dozvíte na www.dalesickaprehrada.cz

Na malém smetišti poblíž Vizovic… 

Vstupné je symbolických 10 Kč. Zváni jsou malí i velcí milovníci vtipného večerníčku. Na výstavě je možné 
si zakoupit také DVD, pexeso, pohlednice a plyšáky těchto oblíbených televizních hrdinů. 

http://hm.nmnm.cz/
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Centrum zelených vědomostí v Bystřici nad 
Pernštejnem je místem, kde se setká minulost 
s budoucností, historie s futuristickými vizemi. 
Měli by se zde malí i velcí zastavit v pokoře před 
umem a moudrostí předků, prožít dobrodružství 
poznávání a porozumění a nadchnout se pro bu
doucnost.  Projekt Centrum EDEN je výjimečný i 
v evropském kontextu, měl by přivést do Bystřice 
nejméně 50 000 návštěvníků ročně a přispět 
tím k prosperitě města, jeho obyvatel i celého 
našeho kraje.

Projekt už finišuje a pořadatelé zvou širokou veřejnost 
na následující akce: 
Slavnosti moravského uzeného 7. - 8. 2. 2015.
O víkendu 7. a 8. února provoní nádvoří Centra EDEN 
uzené od předních uzenářů. Návštěvníci ochutnají 
zabijačkové a uzenářské speciality, chybět nebude 
kuchařská show, soutěže a doprovodný program pro 
děti.
Slavnosti jara 21. - 22. 3. 2015
V Horácké vesnici poznáte život našich předků. V Pan
ském dvoře se dozvíte, jak se vaří pivo, vyrábí mošt 
nebo by¬linkové mýdlo, co všechno umí zvířata na 
statku anebo se stanete na chvíli kovářem či řezbářem. 
Jak ušetřit již dnes při bydlení? Z čeho postavit nový 
dům v 21. století? To je svět živlů, který najdete v Eko
pavilonu. A také je tu jízdárna a obchůdek s produkty 
z naší farmy. Opět i soutěže a doprovodný program. 
Všichni se na Vás těšíme!

www.edencentre.cz

CENTRUM ZElENýCH VĚDOMOSTÍ BYSTŘICE NaD 
PERNšTEJNEM

BYSTŘICKÁ ZDRCaDlENÍ UŽ POčTVRTÉ
Fotografická soutěž ZRCADLENÍ 
si získává renomé po celé repub
lice, což dokázal právě vrcholící 
4. ročník. Tematicky se soutěž 
letos opět věnovala krásnému 
kraji Bystřicka, druhým tématem 
pak byl Rok české hudby 2014 
ve fotografii. V obou tématech 
bylo možné přihlásit jednotlivé 
fotografie i větší cykly vyprávějící 
zajímavé příběhy. Soutěžní část 
skončila 30. září a konkurence je 
zase větší a kvalitnější než loni. Na 
80 fotografů přihlásilo do soutěže 
777 zajímavých snímků.
Šestičlenná odborná porota v čele 

s prof. Jindřichem Štreitem zaháji
la nesnadné vybírání nejlepších. 
Výsledky se soutěžící i veřejnost 
dozví 22. 11. 2014 na Dnu s fo
tografií. Ten se uskuteční v aule 
bystřického gymnázia, kde budou 
nejlepší autoři odměněni a jejich 
díla vystavena. A jako každoročně 
pak bude putovní výstava fo
tografií navštěvovat nejen obce 
regionu, ale i vzdálenější místa. 
Například letos to byla Jaderná 
elekt rárna Dukovany.
Na Dnu s fotografií budou mít své 
medailonky loňští vítězi. Pavla 
Benešová (vyhrála snímkem Nad 

střechami kategorii „Bystřicko – 
ohlédni se, to je tvůj kraj, eden, 
ráj...“), Zdeněk Vošický (ovládl 
kategorii „Neobvyklé pohledy na 
památky UNESCO“ leteckým sním
kem Srdce Jižní Moravy, Hynek 
Jurman (vyhrál cyklus fotografií 
příběhem Dejme hlavy dohro
mady a Jiří Hřebíček (získal Cenu 
starosty Města Bystřice n. P. za fo
tografii Koupání).

www.fotosoutez-bystricko.cz, 
www.bystricenp.cz

Bystřický ráj se otevírá...
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Současně s rozhlednou se v 
Třebíči buduje také Tourist point 
v Národním domě na Karlově 

Na listopad je plánováno slavnost
ní otevření nové rozhledny na 
Pekelném kopci jižně od Třebíče. 
Rozhledna, která se již nyní tyčí 
na vrcholu Pekelného kopce (527 
m n m.), měří 26,5 metrů a jejím 
tvůrcem je architekt Pavel Jura. Ro
zhledna je tvořena z modřínového 
dřeva s kovovými prvky a její vzhled 
odráží prvky třebíčských UNESCO 
památek – baziliky sv. Prokopa a 
židovské čtvrti.  K rozhledně pov
ede značená cesta s turistickými 
odpočívadly a rozcestníky. Nejen 
turisté se tak mohou těšit na další 
zajímavý cíl výletů, který nabídne 
krásný výhled na Třebíč i okolní 
krajinu. 

ROZHlEDNa Na PEKElNÉM KOPCI, TOURIST POINT 
a GalERIE FRaNTa V TŘEBÍčI

náměstí, kde sídlí informační cen
trum. Nové zázemí pro turisty na
bídne ve dvoře Národního domu 
možnost odpočinku, využití 
toalet nebo stojanů na kola. 
Slavnostní otevření Tourist pointu 
je naplánováno na Mikuláše 5. 
prosince. 
Ve dvorním traktu Národ
ního domu vzniká kromě 
zmiňovaného Tourist pointu také 
nová galerie, kde budou umístěna 
díla světoznámého umělce Mis
tra Franty, který svá díla městu 
daro val. Galerie Franta bude 
slavnostně otevřena 3. prosince.

MUZEUM REKORDů a KURIOZIT MÁ ZBRUSU NOVý 
ExPONÁT I PŘEKVaPENÍ PRO SVÉ NÁVšTĚVNÍKY!

www.visittrebic.eu

S největší dřevěnou kostkou z 
“Člověče, nezlob se” by tuto hru 
provozovat rozhodně nešlo. 
Důvod je nasnadě: kostka váží 164 
kilogramy. V 90. letech minulého 
století ji vyrobili v Třešti ve firmě 
Pod zimek a synové. Kostka má 
rozměry 79x79x79 cm, její výška 
tedy dosahuje klasické výšky sto
lu. Zajímavostí navíc je, že dříve 
sloužila jako netradiční vzorník 
barevnosti dřeva. Podzimkové jí 
totiž zhotovili  neboť má 6 stran  
ze 6 druhů dřeva (borovice, ořech, 
buk, dub, jasan, smrk). Nastěhování 

exponátu do pelhřimovské Dolní 
brány, kde Muzeum rekordů sídlí,  
nebylo vzhledem k hmotnosti 
hrací kostky možné provést po 
schodišti. Proto proběhlo dosti 
krkolomným způsobem  za po
moci mohutné vysokozdvižné 
plošiny, která vyzvedla obří ko
stku do výšky cca 9 metrů, do 
míst, kde kdysi býval věžní ochoz. 
Dnes nepoužívané dveře byly 
totiž jediným možným otvorem, 
kterým lze tento exponát do 
útrob věže dostat. 
Překvapení pro návštěvníky 

spočívá nejen v možnosti vidět 
“hrací monstrum”, ale také moci vy
hrát Českou knihu rekordů. Zkrát
ka: přijďte si nejen prohlédnout 
přehlídku nevídaných exponátů a 
umu českých lidí, ale i hodit kost
kou ... lépe řečeno vysypat z kalíšku 
plnou hrst kostek. Tipněte, kolikrát 
Vám padne šestka ... třeba se na Vás 
usměje štěstí.

www.muzeumrekorduakuriozit.
cz

Největší, nejmenší, nejdelší, nejtěžší, nejrychlejší, nejvytrvalejší … To vše jsou přívlastky, s nimiž se v expozici Muzea 
rekordů a kuriozit setkáte na každém kroku. Muzeum mapuje unikátní výkony českých a světových rekordmanů. 
Mnoho z místních rekordmanů je zapsáno v České knize rekordů a někteří také v publikaci Guinnessovy světové 
rekordy. Muzeum sídlí v historické budově Jihlavské (Dolní) brány.  Pelhřimovská Agentura Dobrý den zastřešuje v 
České republice celou oblast rekordů a kuriozit. Muzeum rekordů a kuriozit má i pokračování - expozici nazvanou 
Zlaté české ručičky. Obě jsou od sebe vzdálené 5 minut chůze. 

NEJVĚTšÍ DŘEVĚNÁ HRaCÍ KOSTKa Z „člOVĚčE NEZlOB SE“
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“140 lET MUZEJNICTVÍ V HaVlÍčKOVĚ BRODĚ”
V letošním roce slaví 
Muzeum Vysočiny v 
Havlíčkově Brodě 140 
let muzejní činnosti a k 
tomuto výročí je 
připravena od 26. 9. 
2014 výstava, která 
návštěvníkům přibližuje 
popularizační formou 
všechny muzejní 
činnosti a prezentuje 
také nejnovější nákupy 
a dary do sbírek za pos
ledních deset let. Tato 
výstava umožňuje 
návštěvníkům na konk
rétních příkladech 
získat přehled o smyslu 
vytváření sbírek a 
názorně ukazuje kul
turní a historické bohat
ství města a regionu.
Seznámí Vás s činností 
archeologa, historika, 

konzervátora, se 
způsoby získávání a 
tvorbou sbírek, konzer
vováním a restau
rováním sbírek, 
uložením sbírek v 
depozitáři, badatelskou 
a publikační činností 
muzea, výstavní a 
přednáškovou činností. 
Jsou zde také 
představeny dosud 
nevystavené exponáty, 
některé v ještě 
původním nekon
zervovaném stavu tak, 
jak muzeum získalo. 

V rámci výstavy nabízí 
muzeum komentované 
prohlídky pracovníků 
muzea a přednášky, 
které lze domluvit i 
individuálně:

VýSTaVY V MUZEU VE VElKÉM MEZIŘÍčÍ

Již třetím rokem bude 
velkomeziříčské muzeum zaha
jovat sezonu výstavou hraček. I 
tentokrát se bude jednat o ex
ponáty zapůjčené z Muzea 

hraček v Rychnově nad Kněžnou. 
Návštěvníci se mohou těšit na 
hračky z prostředí šlechtických 
sídel. Výstava bude probíhat v 
měsících únor – březen 2015 

(termín bude upřesněn). 

www.muzeumvm.cz

1. Komentované prohlídky výstavy (po dobu 
trvání výstavy, na objednání pro skupiny a školy)

2. Přednášky (8. 12. 2014 v 17.00 – sál Staré rad
nice)
Deutsch Brod, Kokořín, Čechovka – o vývoji města 
a jeho čtvrtí
Přednáší: Mgr. Michal Kamp

3. Muzejní a historická poradna – po dobu trvání 
výstavy 
Máte zajímavý předmět, nevíte, k čemu sloužil? 
Starožitnost? Fotografii? Písemnost? Chcete pora
dit s oceněním? Chcete poradit s ošetřováním Vaší 
starožitnosti? Přijďte k nám, poradíme Vám :)

Výstava je otevřena denně mimo pondělí 
od 9:00 do 17:00 (od 12:00 do 13:00 polední 
přestávka), a to až do 5. 1. 2014. 

Záštitu nad výstavou převzala RNDr. Marie 
Kružíková, radní pro kulturu, památkovou péči a 
cestovní ruch Kraje Vysočina, Ing. Jana Fischerová, 
poslankyně Parlamentu České republiky a Mgr. Jan 
Tecl, starosta města Havlíčkův Brod.

Více informací: www.muzeumhb.cz

Výstava hraček z prostředí šlechtických sídel
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Slovo. Obraz 

Biografie
Vera Atkarskaya se narodila v roce 1956 na Ukrajině, 
nyní žije v Moskvě. Studovala na Moskevské poly-
grafické škole, kde získala titul v oboru grafika. 
Je členkou moskevské Unie výtvarných umělců. 
Vyučovala výtvarnou výchovu na gymnáziu, později 
kresbu, malbu a kompozici na moskevské vysoké 
škole. Pro státní historické muzeum vytvářela kopie 
starých rukopisů. Má za sebou přes čtyřicet výstav, z 
toho čtrnáct bylo autorských.

Poslední letošní výstava ve velkomeziříčském 
muzeu bude věnována výtvarnému umění. Na 
výstavě „Slovo. Obraz“ představí svoji tvorbu ruská 
výtvarnice Vera Atkarskaja s dcerou Varvarou. Vera 
Atkarskaja vystaví grafické práce, její dcera 
představí tvorbu fotografickou. Vernisáž se 
uskutečnila 6. listopadu, výstava bude otevřena až 
do 14. prosince. Návštěvníci zaplatí desetikoru
nové vstupné. 

www.muzeumvm.cz

MUZEUM VYSOčINY JIHlaVa – OTEVŘENÍ NOVýCH ExPOZIC

V historických propojených budovách na 
Masarykově náměstí v Jihlavě se 19. září 2014 
otevřely nové interaktivní expozice věnované 
živé přírodě a nejstarším a nejnovějším dějinám 
regionu. Různě intenzivními obměnami prošly 
rovněž ostatní muzejní expozice. Návštěvníkům 
se zpřístupnily i některé dosud uzavřené prostory, 
které sloužily původně jako depozitáře. Celková 
expoziční plocha je nyní cca 1000 m².
 
Muzeu Vysočiny Jihlava, jež je páteřní součástí 
muzejního systému v Kraji Vysočina a jako ta
kové zajišťuje řadu vysoce odborných činností, se 
podařilo úspěšně zrealizovat projekt „Modernizace 
a dokončení expozic muzea v Jihlavě – rozvoj tu
ristických atraktivit krajského města“, jehož bylo 
administrátorem. Celkové výdaje na projekt činily 
více než 13,6 milionu korun.

Otevřením expozic veřejnosti uzavírá Muzeum 
Vysočiny Jihlava čtyřleté, finančně i organizačně 
vysoce náročné období kvantitativních a kvalita
tivních změn, během kterého byl vybudován nový 
depozitář v Heleníně a do něho byly přestěhovány 
sbírkové předměty, vytvořily se nové expozice 
umožňující emocionální návštěvnický prožitek, 
uskutečnila se řada zajímavých výstav, přednášek, 
programů a doprovodných aktivit a to vše za plného 
provozu muzea. 

Motto: „Muzeum Vysočiny Jihlava: moderní – vstřícné 
– jedinečné“ je bezpochyby naplňováno.

Zdroj: Kraj Vysočina

http://muzeum.ji.cz
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OBlaSTNÍ GalERIE VYSOčINY V JIHlaVĚ VÁS ZVE…

PŘIJďTE SE ROZHlÉDNOUT Z HRaDU ORlÍK NaD HUMPOlCEM

Na hradě Orlíku nad Humpol
cem se mohou návštěvníci 
roz hlédnout z hradní věže.  
Chybějící část hradní hlásky 
byla doplněna ocelovou kon
strukcí s točitým schodištěm, 
které umožňuje vystoupat 
po 105 schodech do výšky 22 
metrů a rozhlédnout se po 
kraji za dobré viditelnosti až do 
vzdálenosti cca 40 km. V zimním 
období bude věž stejně jako 
hrad přístupná spíše výjimečně. 

Otevření na první pohled pro
zradí červený prapor se znakem 
zakladatelů hradu pánů z Dubé.  

Podrobnější informace nal-
eznete na webu www.hrad-
orlik.cz 

Absolvent pražské akademie výtvarných 
umění Martin Kuriš (1973) je autor nara
tivních malířských cyklů, knížek pro děti, 
pedagog, a zabývá se také loutkovým 
divadlem. V jeho rozsáhlých obrazových 
celcích vystupují postavy, vycházející z 
předobrazů z jeho nejbližšího okolí, které 
figurují v příbězích na pomezí reality a 
fikce. Některé příběhy jsou pohádkové, 
některé využívají prvků bajky a často jsou 
jejich nálada i zpracování pochmurně 
baladické. Mezi jeho díla patří Profesor 
Frankenstein, Petr a Lucie, Navarana, Don 
Giovanni, Smutný rybář, Magda či Baryk. 

Místo konání: OGV Komenského 10, Jih
lava
Termín konání:  7. 11. 2014  18. 1. 2015

Martin Kuriš – lola

Expozice nabízí část z výběru 
těch nejlepších děl ze sbírky 
Oblastní galerie Vysočiny v 
Jihlavě. Prezentováno je zde 
české umění od 19. století až 
po současnost s odborným 
výkladem širšího kontextu a 
vývoje moderního českého 
výtvarného umění.

Stálá expozice ze sbírek OGV, 
OGV Masarykovo náměstí 24

Ozvěny minulosti - doteky krásna

Sběratelův drobnopis. šárka Koudelová - Ondřej Basjuk 
- Ondřej Boušek

Výstava představuje práce 
tří studentů pražské AVU, 
kteří jsou dlouhodobě také 
činnými sběrateli. Spojuje 
je znalost pocitu blaženosti 
po náhodném nálezu, ale 
především jsou schopni vidět 
jiným možná neviděné.

Místo konání: OGV galerie Al
ternativa Komenského 10
Termín konání: 14. 11. 2014  
11. 1. 2015

www.ogv.cz/
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VÁNOCE V TŘEšTI

VÁNOčNÍ JEŽÍšKOVa DÍlNa VE SVĚTlÉ NaD SÁZaVOU

JEŽÍšKOVa POšTa

Turistické informační centrum v Třešti opět připravilo 
pro děti JEŽÍŠKOVU POŠTU. 
Děti i se svými rodiči mohou nosit svá přáníčka pro 
Ježíška do turistického informačního centra, kde 
je orazíme “ježíškovským” razítkem a děti si je pak 
sami vhodí do veliké poštovní schránky, ze které se 
přáníčka posílají přímo Ježíškovi.  Děti, které nám 
přinesou svá přáníčka, dostanou malou sladkou 
odměnu.

Svá přáníčka můžete nosit do TIC v Třešti od 1. do 23. 
prosince 2014 (Po – Pá 8,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 
hod.) 

Stejně tak je i letos připravena pro všechny děti a je
jich rodiče poznávací soutěž s úkoly rozmístěnými na 
různých místech města. Tentokrát na téma „pohádky“. 
Deníček na zapisování správných odpovědí si můžete 
vyzvednout v TIC v Třešti nebo stáhnout z webu města 
(www.trest.cz). 

Soutěž probíhá od 8. do 31. prosince 2014 (Po – Pá 8,00 
– 12,00 a 13,00 – 17,00 hod.) a všechny děti, které bu
dou mít deníček správně vyplněný, od nás dostanou 
odměnu. 

JEŽÍšKOVa CESTa MĚSTEM

VÁNOčNÍ VýSTaVa BETlÉMů V 
SCHUMPETEROVĚ DOMĚ

Na výstavě bude možné zakoupit vánoční ozdoby, 
mikulášské a vánoční perníčky a spoustu jiných 
dárečků. Otevřeno je denně 9,30  16,30 hod. Výsta
vu pořádá Spolek přátel betlémů v Třešti, a to od 2. 
12. 2014 do 2. 2. 2015.

BETlÉMSKÁ CESTa

Tradiční výstava betlémů v třešťských domácnos
tech. Projděte se zimní Třeští a navštivte dvě desítky 
domácností, které vám ukážou svůj betlém. Plánek 
betlémské cesty je možné vyzvednout v TIC nebo 
stáhnout na www.trest.cz. Výstavu pořádá Spolek 
přátel betlémů v Třešti, a to od 26. 12. 2014 do 2. 2. 
2015.

Více informací: www.trest.cz, e-mail: info@trest.cz,  tel. 567 234 567

V prostorách zámku bude od 6. prosince každou pros
incovou sobotu a neděli až do Vánoc otevřena pro děti 
JEŽÍŠKOVA VÁNOČNÍ DÍLNA.  Výroba vánočních dárků bude 
probíhat pod vedením výtvarníků. Součástí budou také 
vánoční představení se zapojením dětí. Pořadatelem akce 
je Zámek Světlá s. r. o.

www.zameksvetla.cz
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DO PElHŘIMOVa Za čERTY, REKORDY I TRaDICEMI...

čERTÍ ROJENÍ V PElHŘIMOVSKÉM PEKlE

Čas letí jako voda a rychle se blíží mikulášská nadílka, na kterou se 
nedočkavě těší všechny hodné děti. Ovšem pozor  s touto nadílk
ou je spojena také návštěva čertů! Odkud se ti čerti berou? Každý 
ví, že z pekla. Ale kde vlastně to peklo je? No přece v Pelhřimově! 
Najdete ho ve sklepení budovy, kde sídlí Turistické informační cen
trum. Čertí rojení se koná 5. 12. 2014 v Pelhřimovském pekle (Ma
sarykovo náměstí  10). 
Začátek akce:  15.00 18. 00.

www.pelhrimovsko.cz/pages/kulturni_akce.php?id=2734

PElHŘIMOVSKÉ PEKlO NEJEN V 
PROSINCI

Staňte se na chvíli čerty či jen jako 
obyčejní hříšníci si plně užijte této 
interaktivní strašidelné expozice. 
Zapište do knihy hříchů největší lotry 
ze svého okolí, zvažte se na pekelné 
váze, užijte si pobyt v pekelném kotli, 
na Záhořově loži nebo na pekelném 
trůně samotného Lucifera. Pravou 
atmosféru pomohou navodit také 
světelné, zvukové a kouřové efekty. 
Návštěvníci všech věkových kate
gorií se tu mohou opravdu vyřádit 
a samozřejmě si všechno i vyfotit. 
Děti se mohou převléknout a na
maskovat jako malí čertíci. Kromě 
standardních pekelných procedur 
má to pelhřimovské dokonce i svou 
třináctou komnatu, tu ale musí každý 
návštěvník objevit sám na vlastní 
nebezpečí.

www.pelhrimovsko.cz/peklo

SlaVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOčNÍHO STROMU

V neděli 30. listopadu 2014 proběhne v na Masarykově náměstí v 
Pelhřimově slavnostní rozsvícení  stromu (v 17:30h). Přijďte si pos
lechnout vánoční písně, s kterými vystoupí pěvecký sbor ZUŠ (v 17 
h). Sváteční slovo pronese pan starosta, a také pan vikář. Proběhne 
hlasité odpočítávání rozsvícení stromu pelhřimovskými prvňáčky a 
společné zvonění.  Nezapomeňte si s sebou přinést zvoneček!

www.pelhrimovsko.cz/pages/kulturni_akce.php?id=2733

ZlaTÁ NEDĚlE Na RaDNICI

Tradiční akce, kterou Agentura Dobrý den pořádá 
ve městě rekordů už 18. rokem, je typická svým 
pohodovým laděním směřujícím pryč od “nákup
ního tempa” k vánoční atmosféře a k zastavení se 
pod vánočním stromem s předváděním starých 
řemesel, vánočními NEJ z Muzea rekordů a kuriozit, 
soutěžemi pro děti (o nejkrásnější vánoční pohled
nici), grogem z obří konvičky pro dospělé... Celý 
den tradičně zakončí společné zpívání koled a malý 
OHŇOSTROJNÝ pozdrav z věže kostela svatého 
Bartoloměje.

Zlatá neděle na radnici je setkáním „Pelhřimáků“ a 
návštěvníků města, kteří mohou vyslechnout trubače 
z věže, shlédnout vánoční pohádku divadelního 
spolku Hralous, pokochat se živým betlémem včetně 
živého velblouda, vidět výstavu sdružení FOKUS 
nebo živé ovečky. Ve vestibulu radnice bude Dům 
dětí a mládeže realizovat ukázky zdobení perníčků, 
keramiky, zahrádkáři představí suchou vazbu a 
vánoční výzdobu.
Agentura „Dobrý den“ roztopí oheň pod největší 
čajovou konvičkou na světě (640 litrů), ale představí i 
staročeské  zvykosloví: odlévání olova  zvedání štěstí 
 kovářské řemeslo.
Pekárna Adélka provoní náměstí ukázkami pečení 
vánoček přímo na místě, chybět nebude tradiční 
obří vánočka. Řezníci nabídnou prodej pečeného 
masa, vonět bude svařák i teplé sýry. Zkrátka a dobře 
o tradičních pelhřimovských Vánocích se budou na 
náměstí linout krásné vůně a vánoční písně.
Tato akce se koná v neděli 21. prosince od 9.30 h na 
Masarykově náměstí v Pelhřimově. 

http://www.pelhrimovsko.cz/pages/kulturni_
akce.php?id=2735
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MIKUlÁšSKÁ MašINKa V CHOTĚBOŘI

V sobotu 6. prosince 2014 vyjede z Chotěboře již 
tradiční Mikulášská mašinka. Jde o zvláštní vlak, 
který všechny malé i velké doveze za Mikulášem 
a dalšími adventními postavami. Ve vlaku platí 
speciální jízdenky, které jsou k zakoupení před nás
tupem do vlaku. Dětští účastníci za ně od Mikuláše 
obdrží dárek. Zároveň mohou všichni jejich držitelé 
navštívit peklo plné nefalšovaných čertů v jednom 
zapomenutém domku v areálu chotěbořského 
nádraží. Letos bude Mikulášská mašinka z Chotěboře 
odjíždět ve 13.40, 14.45, 15.45 a 16.45 hodin a zhru
ba za 50 minut se vláčkem zase vrátíte do Chotěboře. 

Mezi 13. a 18. hodinou bude navíc mezi náměstím 
a nádražím v Chotěboři ve 30minutovém intervalu 
v provozu zvláštní a bezplatný Andělský autobus. 
S podporou města Chotěboře akci pořádá DDM
SVČ Junior Chotěboř a Sdružení přátel železnice v 
Chotěboři. Partnerem akce je společnost Arriva Vý
chodní Čechy, a. s. Přijďte se svézt, těšíme se na vás. 

http://www.ddmchotebor.cz/content/mikulass-
ka-masinka-1
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STaROčESKÉ VÁNOCE Na MICHalOVĚ STaTKU

Letos již tradičně (tentokrát 20. – 21. 12. 2014) můžete nahléd-
nout do života selského lidu o vánočních svátcích za časů našich 
praprarodičů v 17. až 19. století. 

Čekají na vás ukázky výzdoby, obyčejů a některých zimních prací 
(mlácení obilí cepem a výroba dřevěného šindele) na rolnické 
used losti. V přilehlé vesnické hospůdce bude připravena ochutnáv
ka postního vánočního jídla. V sobotu vystoupí se svým vánočním 
programem folklorní soubor Škubánek ze Světlé nad Sázavou. Po 
oba dny dopoledne se bude letos poprvé hrát ve špejchaře lout
kové divadlo s vánoční tématikou pro malé i velké diváky s názvem 
Kašpárek jde do Betléma.

Můžete přijít vždy od 10 do 17 hod. Pořadatelem je Spolek pro ob
novu Českého království, Pohleď. 

www.michaluvstatek.cz
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aDVENT V TŘEBÍčI

Období adventu bude i letos 
v Třebíči patřit tradičním 
předvánočním akcím. 

V pátek 5. prosince proběhne 
na Karlově náměstí oblíbená 
Mikulášská nadílka spojená s 
rozs vícením vánočního stromu. 
Pravou vánoční atmosféru si pak 

se zastavíte a odpočinete si 
od předvánočního shonu. Do 
Třebíče přijede například Václav 
Hybš s orchestrem a hosty, Ja
kub Smolík & Band nebo skupi
na Javory. 

www.visittrebic.eu

můžete vychutnat od 16. do 18. 
prosince na Vánočním náměstí. 
Připravena jsou vystoupení 
tanečních, pěveckých a hudeb
ních souborů, ukázky lidových 
řemesel a chybět nebudou ani 
tradiční voňavé dobroty. 
Těšit se můžete také na několik 
vánočních koncertů, při kterých 

15. listopadu  15. prosince 2014

Také letos připravilo Turistické informační cen
trum Bazilika pro děti tradiční Ježíškovu poštu.

Děti mohou nosit své dopisy Ježíškovi, doplněné 
o zpáteční adresu a poštovní známku, přímo do 
informačního centra u baziliky a to od 15. listo
padu do 15. prosince.

JEŽÍšKOVa POšTa

JEŽÍšKOVY DÍlNIčKY

Pro děti jsou na 30. listopadu připraveny i 
Ježíškovy dílničky v Expozici Cesty časem. 
Děti si budo moci vyrobit originální ozdoby, 
přání a betlémy, dozví se zajímavosti z his
torie a vánočních tradic a připraven bude i 
hravý koutek pro nejmenší.

www.visittrebic.eu/jeziskova-posta
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KalENDÁŘ aKCÍ 
KUlTURNÍ aKCE

11. – 3. 1. 2015
Jihlava
JaROMIR ZEMINa: ZIM-
NÍ čaS Fotografie. Mini
galerie Trifoil, grafické 
papíry, Husova 10.

11. – 28. 2. 2015 
Jihlava
BaREVNÉ SNĚNÍ Enkau
stické obrázky výtvarníků 
z Denního a týden
ního stacionáře Jihlava. 
Galerie Bez obav, Husova 
16.

20. 11. 2014 – 22. 2. 2015 
Jihlava
POKlaDY DEPOZITÁŘů 
Velký výstavní projekt 
představující sbírky muz
eí a galerií zřizovaných 
Krajem Vysočina. Mu
zeum Vysočiny Jihlava.
http://muzeum.ji.cz

24. 11. – 17. 12. 2014
Jihlava
STROM SPlNĚNýCH 
PŘÁNÍ Tradiční chari
tativní akce pro děti z 
dětských domovů, azy
lových domů, ústavů so
ciální péče na Vysočině. 
Každý může pomoci tím, 
že utrhne ze stromečku 
kartičku s přáním 
dítěte a dáreček done
se do sběrných míst. V 
Jihlavě je to Turistické 
informační centrum, 
Masarykovo náměstí 2 
a City Park, Hradební 1. 
Stromy budou postaveny 
na Masarykově náměstí 
v Jihlavě a v City parku. 
Hitrádio Vysočina je pak 
rozváží přímo dětem do 

zařízení tak, aby je měly 
pod stromečkem a měly 
pěkné Vánoce. Pořadatel: 
Hitrádio Vysočina.
www.radiovysocina.cz

24. 11. – 28. 11
Velké Meziříčí
TVOŘIVý TýDEN Tento 
týden si vytvořte, cokoliv 
Vás napadne. Možností je 
spousty. Sádra, barevný 
papír, vykrajovátka… 
Stačí si jen vybrat. Ak
tivity budou probíhat 
spontánně v otevírací 
době zařízení. Wellmez 
– nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež.
www.wellmez.cz

24. 11.  27. 11. 2014
Telč
čERTOVÁNÍ V DOMĚ 
DĚTÍ Pohádka, čertoviny, 
výroba čertovského 
dárečku. 8.00 – 9.30, 
10.00 – 11.30, Dům dětí a 
mládeže.
www.ddmtelc.cz

24. 11. – 25. 11. 2014
Pacov
VýSTaVa MĚSTSKýCH 
KRONIK v Zámeckém 
sále od 8.30 do 16 hodin.
www.mestopacov.cz

25. 11. 2014
Velké Meziříčí
V ZEMI PRaMENů 
MODRÉHO NIlU 
Vlastivědná a genealo
gická společnost pořádá 
přednášku. Přednáší: Li
bor Smejkal. Vstup zdar
ma! Začátek: 15:30 hodin 
ve vestibulu kina JC Velké 
Meziříčí. Jupiter club s.r.o.
www.vgsvm.estranky.cz

25. 11. 2014
Jihlava
POHÁDKOVÉ ÚTERKY V 
CUKRÁRNĚ DENa Celý 
den vás obslouží pohád
kové bytosti, soutěže, 
hry malování. Cukrárna 
Dena, Fibichova 28, 
www.penziondena.cz

25. 11. 2014
Jihlava
DESET KROKů KE 
ZDRaVÍ Přednáška z 
cyklu Ke zdraví jsem zro
zen… Přednese dietolog 
a životní trenér Sam Fu
jera. Co všechno musí 
člověk udělat pro to, aby 
byl zdravý? Kolik toho 
musí změnit, aby viděl a 
cítil zjevné výsledky? Je 
dobré si v těchto otáz
kách udělat jasno. Vstup
né 100 Kč. 
Natural Centrum, náměstí 
Svobody, 17:00 hodin.
www.samfujera.estranky.
cz

25. 11. 2014
Jihlava
VčElÍ PRODUKTY a JE-
JICH VlIV Na ZDRaVÍ 
– přednáška. Pořádá ZO 
ČSV Jihlava. Divadlo Na 
Kopečku, Brněnská 54, 
18:00.

25. 11. 2014
Pacov
PROF. FERDINaND Pa-
KOSTa (1884–1914) 
Historik a zaklada
tel Městského muzea. 
Přednáška Bc. Vlastimila 
Simoty v Zámeckém sále 
od 14:00 hodin.
www.mestopacov.cz

26. 11. 2014
Jihlava
ING. alŽBĚTa HaVElK-
OVÁ: VIETNaM Cyklus 
tematických přednášek 
PESTROBAREVNÝ SVĚT. 
Vždy od 17:00 do 19:00 
hodin. Centrum multikul
turního vzdělávání, Ma
sarykovo nám. 34.
www.jml.centrumjihlava.
cz

26. 11. 2014 
Jihlava
FER PlaY. Cirkus Mlejn. 
Akrobatická performance 
železného muže a dvou 
kujných žen. Je to hra, 
hra na nejželeznějšího, 
n e j s k l a d n ě j š í h o , 
nejkrásnějšího i 
nejhloupějšího. Kdo je 
kdo a jaká jsou pravidla 
fer play? Jednou jsi dole, 
jednou nahoře... jenže 
kdo bývá často nahoře, 
chce být taky někdy dole, 
jinak to není fér! Vstup: 
160/140/50 Kč. DIOD, di
vadlo otevřených dveří, 
Tyršova 12, 19:30 hodin.
www.diod.cz

27. 11. – 29. 12. 2014
Jihlava
aDVENTNÍ čaS V 
ZOO JIHlaVa, aNEB 
KaŽDý DEN SE NĚCO 
DĚJE Každý den bude 
ozvláštněn speciálním 
programem. 
www.zoojihlava.cz

27. 11. 2014
Jihlava
SlaVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
PaVIlONU aSIE Zoo Jih
lava, v 16.00 hodin.
www.zoojihlava.cz
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27. 11. 2014
Jihlava
„EKVÁDOR – SRDCE 
JIŽNÍ aMERIKY“ Cesto
vatelská přednáška Jana 
Brotánka s promítáním 
fotografií. Městská 
knihovna Jihlava, 
Hluboká 1, 17:00 hodin.
www.knihovnaji.cz

27. 11. 2014
Jihlava
laCO DECZI & CElUla 
NEW YORK Přijďte zažít 
jedinečný 3hodinový 
jazzový koncert s mistry  
ve svém oboru do Sou
lu! Začátek koncertu v 
19:00 hodin (otevřeno od 
18:00). Předprodej vstu
penek online na www.
soulmusicclub.cz za 180 
Kč, na místě 230 Kč. SOUL 
music club, Žižkova 15.

27. 11. 2014
Jihlava
VÁNOčNÍ SalON 
FEšÁKů Jako host Fešáků 
se letos představí PETR 
MARTINÁK. Vstupné: 295 
Kč. Pořadatel: DKO s.r.o. 
Jihlava. Divadelní sál DKO 
Jihlava, Tolstého 2, 19:00.
www.dko.cz

27. 11. 2014
Velké Meziříčí
UKRaJINSKý PIaNISTa 
KOSTIaNTYN TYSHKO  2. 
koncert Klubu přátel hud
by v sezóně 2014/2015.
Kostiantyn Tyshko se 
narodil v roce 1991 v 
Kyjevě. Mimo jiné získal 
v roce 2002 první místo 
na V. mezinárodní soutěži 
Vladimíra Horowitze v 
Kyjevě a o rok později 
„Bronzového louskáčka“ 
na IV. mezinárodní tel
evizní soutěži pro mladé 

hudebníky v Moskvě. 
Začátek: 19.00 hodin, 
Luteránské gymnázium 
Velké Meziříčí. Jupiter 
club s.r.o., Náměstí 17.
www.jupiterclub.cz 

27. 11. 2014 – 6. 1. 2015
Telč
čaROVNý SVĚT 
lOUTEK Autorská výsta
va výtvarníka a řezbáře 
Radka Polaneckého a 
jeho dcery Šarloty Pola
necké. Vernisáž výstavy 
ve čtvrtek 27. 11. v 16.00 
hodin s hudebním vys
toupením žáků ZUŠ Telč. 
Městská galerie Hasičský 
dům
www.telc.eu

28. 11. 2014
Jihlava
ŽIJÍ MEZI NÁMI De Facto 
Premiéra (sk. A)
Činohra. Psychologická 
komedie s vedlejšími 
účinky. Objevte psycho
evokaci a odblokujte 
se! Kurzy sebeovládání 
a sebeprosazení pod 
vedením zkušeného te
rapeuta! Máte problém? 
S námi ho můžete vyřešit. 
Vstup 90/70 Kč. DIOD, di
vadlo otevřených dveří, 
Tyršova 12, 19:30 hodin.
www.diod.cz

28. 11. 2014
Jihlava
TaNčÍRNa SWING 
DaNCE Electroswing? 
Co to sakra je? Swing byl 
popová a jazzová hudba 
ze cca 30. let minulého 
století, na kterou chodili 
lidé tančit a bavit se. 
Doba se zrychluje a staré 
hudební styly dostávají 
nový kabát. I to potkalo 
oblíbený jazzo vý styl 

swing. Celá noc bude 
ve znamení piva Fénixe 
a čekají Vás hodnot
né dárky! Pro všechny 
zúčastněné i swingové 
překvapení večera!  Vstup: 
60 Kč. SOUL music club, 
Žižkova 15, 22:00 hodin.
www.soulmusicclub.cz

29. 11. 2014 – 11. 1. 2015
Velké Meziříčí   
VýSTaVa HRačEK
Výstava hraček v nově 
otevřeném středisku 
Chaloupek v Balinách. 
Výstava je otevřena o 
víkendech od 10:00 do 
17:00 hodin a ve všedních 
dnech po objednání na 
tel. č. 564 034 536. 
www.chaloupky.cz

28. 11. 2014 – 11. 1. 2015
Jihlava
KOUZlO VÁNOčNÍCH 
OZDOB Historie a 
současnost vánočních 
ozdob – výstava v Muzeu 
Vysočiny Jihlava.
www.muzeum.ji.cz

29. 11. 2014
Jihlava
STaROčESKý JaR-
MaRK Ručně malované 
prstýnky, přívěšky, 
náušnice, háčkované a 
šité oděvy a doplňky, 
Kožešinová výroba. 
Dělnický dům, Žižkova 
15, 8:00 hodin.

29. 11. 2014
Jihlava
JIHlaVSKý SlaVÍK 
2014 Pěvecká a instru
mentální soutěžní 
přehlídka hudebních 
žánrů. Smyslem soutěže 
je vyhledávat a veřejně 
prezentovat dětské a 
mládežnické talenty. 

Divadlo Na Kopečku, 
Brněnská 54, 9:00 hodin.
www.ddmjihlava.cz

29. 11. 2014
Jihlava
VÁNOčNÍ CENa 
Pořadatel: TJ Sokol 
Bedřichov – TK Chrisstar 
Jihlava. Krajská soutěž 
v latinskoamerických 
a standardních tancích 
ve věkových kategoriích 
děti, junioři a mládež. 
Sportovní hala TJ Sokol 
Bedřichov, Sokolovská 
122c, 9:00 – 15:00 hodin.

29. 11. 2014
Jihlava
O MEDVĚDU 
ONDŘEJOVI Pohádka 
v nastudování Divadel
ní společnosti Julie 
Jurištové. Vstupné: jed
notné 80/50 Kč. Divadelní 
sál DKO Jihlava, Tolstého 
2, 15:00 hodin.
www.dko.cz

29. 11. 2014
Jihlava
POHÁDKY Na SCHODE-
CH: Příběhy adventní 
Herci Horáckého divadla 
čtou pohádky dětem a je
jich rodičům. Další čtení 
vždy každou třetí sobotu 
v 16:00 hodin. Vstupné 
10 Kč. Foyer Velké scény 
Horáckého divadla.
www.hdj.cz

29. 11. 2014
Pacov
R O Z S V Í C E N Í 
VÁNOčNÍHO STROMU 
Náměstí Svobody v 
Pacově od 17 hodin. 
Vystoupí divadlo Kvelb 
s pořadem Advent na 
kolečkách. Vstup zdarma.
www.mestopacov.cz
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29. 11. 2014
Pelhřimov
JaK JSEM SE ZTRaTIl 
Divadelní hra je po
dle téměř zapomen
utého hravého textu 
Ludvíka Aškenazyho 
„Malá vánoční povídka“ 
(1966). Představení vy
chází z divadelní úpravy 
režiséra pražského Di
vadla v Dlouhé Jana 
Borny. Začátek v 19.00 
hodin. Městské divadlo 
Pelhřimov.
www.pelhrimovsko.cz 

29. 11. 2014
Jihlava
ZPĚVY aDVENTNÍ – 
SETKÁNÍ SBORů  Letos  
Melodie ke společnému 
koncertování pozvala  
smíšené pěvecké sbory 
Slavík z Pacova, Smetana 
z Telče, dětský pěvecký 
sbor Gaudium při ZUŠ Jih
lava a hudební uskupení 
Řekni všem z Vys kytné.  
Ve společné skladbě 
bude sbory doprovázet 
smyčcov&y acute; orches
tr ZUŠ Jih lava. Vstupné 
120Kč/60Kč, předprodej: 
Trifoil,  Husova 10, od 15. 
11.2014. Koncert pořádá: 
JSPS Melodie. Kostel sv. 
Ignáce z Loyoly, 18:00 ho
din.

29. 11. 2014
Jihlava
BlaCK MOON (BROOK-
lYN, NY) & CHaMPION 
SOUND lIVE BaND 
Dámy a pánové, do Jih
lavy míří další klasika! 
Black Moon! Salutuj, když 
vidíš generály z Buck
town USA a těš se na 
ikonickej koncík, kterej 
Jihlava dlouho nezažila! 
Navíc jim bude krejt záda 

osvědčená pražská “origi
nal rude bwoy” parta 
Champion Sound. Vstup: 
250 Kč, začátek koncer
tu 21:00 (otevřeno od 
20:00). SOUL music club, 
Žižkova 15.
www.soulmusicclub.cz

29. 11. 2014
Velké Meziříčí
RECYKlUJEME KE 
KRÁSE Vánoční ozdoby 
a dekorace „z odpadu“. 
Osvěžující, uvolňující, 
tvořivý den s Hankou 
Hikešovou. Na akci je 
třeba se nahlásit předem. 
Cena včetně vegedo
brého oběda a domácího 
dezertu nepřekročí 1000 
Kč, přesná částka se 
počítá až na místě podle 
spotřebovaného mate
riálu. Tvořivé centrum 
Oslavice 18, 594 01 Velké 
Meziříčí.
www.tvorivecentrum.cz

30. 11. 2014
Jihlava
FaSHION MaRKET 
Bižuterie! Designové 
bloky! Originální 
přikrývky! Oblečení! 
Dřevěné hračky! Úple
tové zboží! A mnohem 
víc. Fashion Market 
dává možnost nakoupit 
produkty z domácích 
dílen. Nákupy bez stresu? 
Ano! Sálem voní káva a 
line se příjemná hudba. 
Nakupující mají vstup 
zdarma. DIOD, divadlo 
otevřených dveří, Tyršova 
12, 15  18 hodin.
www.diod.cz

30. 11. 2014
Jihlava
ROZSVÍCENÍ VElKÉHO 
VÁNOčNÍHO STROMU 

a VÁNOčNÍ VýZDO-
BY MĚSTa Statutární 
město Jihlava a Hitrádio 
Vysočina zvou všechny 
občany našeho města na 
1. adventní neděli. Pro
gram: 15:30  Animační 
program nejen pro děti 
s Milanem Řezníčkem, 
představení projektu 
Strom splněných přání, 
zpívání koled.  16:00  
vystoupí vokální mužský 
sextet ManyMen. 16:45 
 rozsvícení vánočního 
stromu a výzdoby 
města, zdravice primá
tora města, „Překvapení 
– předání vánočního 
dárku“, 17:00  Yvetta 
Blanarovičová – vánoční 
koncert, pro zahřátí 
svařák, otevřené ohně, 
římské svíce. Pro děti at
rakce – vláček, kolotoč.
www.jihlava.cz

30. 11. 2014
Havlíčkův Brod
R O Z S V Í C E N Í 
VÁNOčNÍHO STROMU a 
VýZDOBY  V 16:30 hodin 
úvodní slovo pana star
osty a pana vikáře (du
chovní význam Vánoc). 
Vystoupí dívčí pěvecký 
sbor pod vedením pana 
Štefáčka. V 17:00 hodin 
rozsvícení vánočního 
stromu na Havlíčkově 
náměstí a vánoční výz
doby ve městě. Svěcení 
adventních věnců panem 
vikářem.
http://mic.muhb.cz/vis
mo

30. 11. 2014
Velké Meziříčí
aDVENTNÍ SVĚTýlKa 
Každoroční rozsvěcování 
vánoční výzdoby na 
náměstí s progra mem. 

Od 16:45 hodin na 
náměstí. Od 10.00 hodin 
– divadelní pohádka pro 
děti – VÁNOČNÍ HVĚZDA. 
Od 17:30 hodin – fil
mová pohádka KRÁSKA 
A ZVÍŘE.
www.jupiterclub.cz

30. 11. 2014
Telč
aDVENTUS DOMINI 
Výběr duchovních děl 
naší i světové sborové 
literatury. Účinkuje: 
Smíšený pěvecký sbor 
Santini Telč, Ad Hoc 
 Quartet Třebíč a hosté. 
17:00 hodin, kostel Jmé
na Ježíš.
www.santinitelc.cz

30. 11. – 31. 12. 2014
Telč
VÁNOCE S TElčSKýM 
BETlÉMEM Prohlídka 
betlému manželů Vost
rých. Muzeum Vysočiny 
Jihlava, pobočka Telč, 
otevřeno v adventní 
víkendy a 25.28. 12. a 
30.31. 12 2014.
Muzeum je přístupné od 
10.00 do 16.00 hodin.
http://muzeum.ji.cz

1. 12. 2014 
Jihlava
V. PEšKa: O PERNÍKO-
VÉ CHalOUPCE aneb 
Jenom jako Klasická 
pohádka v dramatizaci 
režiséra Jiřího Ondry o 
princi, který se vypraví do 
světa a jako němý sluha 
Bajaja si dokáže získat 
srdce princezny i utkat 
se s drakem… Pohádka 
o hrdinství bez velkých 
gest a slov, o tom, že i 
všemi vysmívaný a opo
vrhovaný outsider může 
být  „velký člověk“    velký 
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duchem a srdcem, ne 
svým postavením a mocí.  
Horácké divadlo Jihlava, 
Komenského 22, Malá 
scéna, 9:00 a 10:30 hodin.
www.hdj.cz

1.12. 2014
Jihlava
BrOlN Vánoční koncert 
muzikantů a zpěváků 
souboru Brněnský or
chestr lidových nástrojů. 
Pořadatel: statutární 
město Jihlava a Český ro
zhlas Region. Gotický sál 
jihlavské radnice, 18:00 
hodin.

1. – 23. 12. 2014 
Třešť
JEŽIšKOVa POšTa
www.trest.cz

2. 12. 2014 – 2. 2. 2015
Třešť
VÁNOčNÍ VýSTaVa  
BETlÉMů V 
S C H U M P E T E R O V Ě 
 DOMĚ 
http://betlemytrest.wz.cz

2. 12. 2014
Jihlava
SINUHET Koncert z pro
jektu Malá scéna žije. 
Vstupné: v předprodeji 
110 Kč, na místě 130 Kč. 
Pořadatel: DKO s.r.o. Jih
lava ve spolupráci se Sta
tutárním městem Jihlava. 
Malá scéna DKO Jihlava, 
Tolstého 2,  19:30 hodin.
www.dko.cz

3. 12. 2014 – 17. 1. 2015
Jihlava
IRENa FIla WaGN-
EROVÁ – CHaOS a ŘÁD
Vernisáž: 2. 12. 17:00 ho
din. Dům Gustava Mah
lera, Znojemská 4.
www.mahler.cz

4. 12. 2014 – 11. 1. 2015
Jihlava  
JIHlaVSKÉ a TŘEšŤSKÉ 
BETlÉMY Betlémy ze 
sbírek Muzea Vysočiny 
Jihlava. Výstava v Muzeu 
Vysočiny Jihlava.
http://muzeum.ji.cz/

4. 12. 2014
Jihlava
CO SE TÉTO NOCI STa-
lO Koncert  účinkují 
Pavla Fendrichová, zpěv 
a Jindřich Macek, loutna. 
Muzeum Vysočiny, 18:00 
hodin.
http://muzeum.ji.cz

5. 12. 2014
Jihlava
MIKUlÁšSKý JaRMaRK 
Pořadatel: Služby města 
Jihlavy. Masarykovo 
náměstí Jihlava.
www.smj.cz

5. 12. 2014
Jihlava
M I K U l Á š S K É 
ODPOlEDNE PRO 
DĚTI Mikulášská nadíl
ka s čertem Zababou. 
Zábavné odpoledne pro 
děti plné soutěží, her 
a kouzel u příležitosti 
„Mikuláše“. Čert 
předvede dětem, jak se 
čaruje v pekle. Budou 
to ale různá rošťácká 
kouzla, která se navíc 
čertovi ne vždy správně 
podaří. Samozřejmě neb
ude chybět Mikulášská 
nadílka a výtvarná 
soutěž O nejkrásnějšího 
Mikuláše, čerta nebo 
anděla libovolnou tech
nikou (obrázek, maňásek, 
plastika, apod.) a výzva 
pro děti, aby přišly v 
maskách. Masarykovo 
náměstí Jihlava, začátek 

v 16:00 hodin  (od 15:30 
hod. převzetí výrobků 
Mikuláše, čerta a anděla).

5. – 7. 12. 2014
Jihlava
PEKlO V JIHlaVSKÉM 
PODZEMÍ
Platba vstupenek na 
pokladně u vstupu do 
jihlavského podzemí, 
ul. Hluboká. Rezervovat 
je možné 30 vstupenek 
na určitou prohlídku, 
zbylých 15 vstupenek 
bude volně v prodeji v 
pokladně, která bude 
otevřena v pátek od 
14:00 hod. do 20:00, v so
botu od 9:00 do 19:00 a v 
neděli od 9:00 do 18:00.
Maximální počet je 45 
osob. Vstupné: děti 30 Kč, 
dospělí 80 Kč.
Rezervační systém na 
www.visitjihlava.eu.

5. 12. 2014
Světlá nad Sázavou
a MOŽNÁ PŘIJDE I 
MIKUlÁš… Tradiční 
mikulášský program pro 
děti i dospělé s rozsví
cením vánočního stromu. 
Nám. Trčků z Lípy, 
středověké podzemí, 
Galerie Na Půdě a kostel 
sv. Václava. Pořadatel: 
kulturní zařízení KyTICe.
www.kyticesvetla.cz

5. 12. 2014
Světlá nad Sázavou
Z V O N E č K O V Á N Í 
ZVONKU a ZVONEčKU 
Vystoupení školních 
pěveckých sborů ze ZŠ 
v Lánecké ul. Kostel sv. 
Václava od 17 hodin. 
Pořadatel: ZŠ v Lánecké 
ul., Světlá n. S.
www.zslanecka.cz

5. 12. 2014
Havlíčkův Brod
SlET MIKUlÁšů, čERTů 
a aNDĚlů V 16:00 hodin 
vánoční písně a koledy v 
podání orchestru pana 
Paličky ml.  V 17:00 ho
din bohatý program a 
soutěže pro děti v režii 
Hitrádia Vysočina, akci 
moderuje Milan Řezníček. 
Peklo v podzemí ve 
Svatovojtěšské ulici.

5. 12. 2014
Světlá nad Sázavou
aVE MaRIa a 
NEJKRÁSNĚJšÍ SPIR-
ITUÁlY Ave Maria  
– Píseň písní ve zpra
cování různých 
autorů a nejkrásnější 
a nejznámější světové 
spirituály. Účinkují: zpěv 
– Edita Adlerová, česká 
mezzosopranistka, sólist
ka Le Grand Théatre du 
Puy du Fou ve Francii, var
hany – Tomáš Hála, diri
gent Národního divadla v 
Praze. Kostel sv. Václava, 
18:45 hodin. Pořadatel: 
kulturní zařízení KyTICe.
www.kyticesvetla.cz

5. 12. 2014
Pelhřimov
čERTÍ ROJENÍ V 
P E l H Ř I M O V S K É M 
PEKlE Pelhřimovské 
peklo, Masarykovo 
náměstí č.p. 10. Začátek: 
15:00  18:00 hodin.
www.pelhrimovsko.cz

6. 12. 2014
Jihlava
Za MIKUlÁšEM DO 
ZOO JIHlaVa Mikuláš v 
zoologické zahradě, rozs
vícení vánočního strom
ku, zahájení tradiční 
sbírky „Vánočky nejen pro 
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kočky“. Zoo Jihlava, 10:00 
– 15:00 hodin.
www.zoojihlava.cz

6. 12. 2014
Jihlava
S čERTY MO-
HOU BýT I ŽERTY 
Písničkové představení 
s Mikulášskou nadíl
kou. Vstup 45 Kč. Dětské 
karnevalové divadlo 
JEŽEK, Jarní 22, 10:00 ho
din.

6. 12. 2014
Jihlava
BlEšÍ TRH 
Trh s použitými věcmi 
za symbolické ceny a s 
přátelskou atmosférou. 
Pořadatel: Sdružení 
“Slunce”, o. s. DIOD Jih
lava, Tyršova 12, 14:00  
17:00 hodin.

6. 12. 2014
Jihlava
VÁNOčNÍ MUZICÍ RO VÁ-
NÍ   S CIMBÁlEM Svařené 
víno, dětský punč. Kavár
nacukrárna Dena, Fibi
chova 28, 14:00 – 19:00 
hodin.         

6. 12. 2014
Jihlava
VlaSTa REDl a přátelé 
Koncert pořádá pan 
Motyčák. Divadlo Na 
Kopečku, Brněnská 54, 
19:30 hodin. 

06. 12. 2014
Pelhřimov
Vánoční diamant 
Dětské představení. 
Andílek ztratí při 
vánočních přípravách 
vzácný diamant, který 
pouze o vánocích plní ta 
nejtajnější přání. Hraje: 

Liduščino divadlo – Pra
ha. Začátek v 15.00 h. Vs
tupné: předprodej 50,Kč, 
na místě 60,Kč. Délka: 50 
minut. Městské divadlo 
Pelhřimov.
www.pelhrimovsko.cz

6. 12. 2014
Třešť
TaNčÍRNa
Zatrestband a hosté. 
Kulturní dům v Třešti 
od 20:00 hod. Pořádá 
Tančírna Třešť.
www.tancirnatrest.cz

6. 12. 2014
Světlá nad Sázavou
RICHaRD PaCHMaN 
Koncertní zastávka spi
sovatele, malíře, zpěváka 
a zejména skladatele na 
jeho koncertní šňůře re
publikou spojená s výsta
vou jeho obrazů. Zámek 
– Rytířský sál od 18:00 
hodin. Pořadatel: Zámek 
Světlá s. r. o.
www.zameksvetla.cz

7. 12. 2014
Jihlava
čERTOVSKÁ POHÁDKa 
Hraje: Divadlo Studna. 
Vstupné: 60 Kč (rez
ervace vstupenek tel. 
732 506 053). Království, 
které díky králi propadne 
peklu... princezna Lu
cie  co ve svém zakletí 
každý večer noci upije… 
a než tma zvítězí, šašek 
Ambrož pomoc najde u 
statečného Martina, jenž 
nad peklem zvítězí... a 
martinskou husou to 
pak všichni oslaví... Kino 
Dukla, Jana Masaryka 20, 
Velký sál Reform, 15:00 
hodin.
www.kinodukla.cz

7. 12. 2014
Telč
aDVENTNÍ KONCERT 
Martino HammerleBor
tolotti a pěveckého sboru 
Melodie Jihlava. 17:00 
hodin, kostel Jména Ježíš.

8. 12. 2014
Jihlava
VÁNOčNÍ MElODIE 
DĚTEM Pořádá: JSPS 
Me lodie. Gotický sál jih
lavské radnice, 18:00 ho
din.
www.melodiejihlava.cz

8. 12. 2014
Jihlava
JaKUB SMOlÍK Tradiční 
koncert v tradičním čase  
Vánoce se blíží...  Vstupné: 
320 Kč. Pořadatel: DKO 
s.r.o. Jihlava. Divadelní sál 
DKO Jihlava, Tolstého 2, 
19:00 hodin.
www.dko.cz

8. 12. – 10. 12. 2014
Velké Meziříčí 
VÁNOčNÍ VýSTaVa 
Tradiční prodejní výsta
va s vánoční tématikou. 
Luteránské gymnázium.
www.jupiterclub.cz

9. 12. 2014 – 18. 1. 2015
Jihlava  
KRESBY aRMÉNSKýCH 
DĚTÍ Výstava pořádaná 
ve spolupráci s česko
arménským občanským 
sdružením Miasin 
představí kresby dětí 
z Jerevanu. Muzeum 
Vysočiny Jihlava.
http://muzeum.ji.cz

10. 12. 2014
Telč 
MÓDNÍ PŘEHlÍDKa 
historických kostýmů 

18:00 hodin, NPÚ  
Lannerův dům.

10. 12. 2014
 Jihlava
čESKO ZPÍVÁ KOlEDY 
Jde o tradiční ce
lostátní akci, kde lidé 
společně zpívají koledy 
v předvánočním čase. 
Zazpívat si mohou přijít 
všichni občané Jihlavy 
bez rozdílu věku. Pořádá: 
Jihlavský deník. Masa
rykovo náměstí v Jihlavě, 
18:00 hodin.
www.ceskozpivakoledy.
cz

11. 12. 2014
Jihlava
BaREVNÉ VÁNOCE V 
SÍD lE KRaJE VYSOčINa 
Akce pro veřejnost, 
občané budou mít 
možnost nakoupit si 
výrobky příspěvkových 
organizací Kraje Vysočina 
a dalších organizací 
pracujících se seniory 
a postiženými. Vstupné 
zdarma. Kraj Vysočina, 
Žižkova 57, Jihlava, budo
va B, 10:00 – 16:00 hodin.
www.krvysocina.cz

12. 12. – 23. 12. 2014
Jihlava
PROSINCOVý VÁNOčNÍ 
JaRMaRK Pořadatel: 
Služby města Jihlavy. Ma
sarykovo náměstí, 8:00 – 
18:00 hodin.
www.smj.cz

12. 12. 2014
Jihlava
GOSPElOVÉ VÁNOCE 
Černošské gospely jsou 
pro evropského diváka 
vždy obrovským zážitkem 
a objevným překvapením. 
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V době vánočních shonů 
je vánoční atmosféra 
na koncertech souborů 
příjemným zpestřením 
a odpočinkem pro 
každého návštěvníka. 
Letos do Jihlavy zavítá 
soubor „RODERICK GILES 
& GRACE“ z USA. Kostel 
sv. Ignáce, 19:00 hodin.
www.parolaart.cz

12. 12. 2014
Jihlava
SVaŘÁK 2014 Kulturní 
program a ohňostroj. 
Pořadatel: Bosch Diesel  
s.r.o. Masarykovo 
náměstí, 15:00 hodin.

12. 12. 2014 – 25. 1. 2015
Jihlava  
Photographia natura 
2014 XI. ročník tradiční 
fotografické soutěže, ten
tokrát na téma Staré ces
ty, úvozy, aleje a pěšiny. 
Muzeum Vysočiny Jih
lava.
http://muzeum.ji.cz

12. 12. 2014
Světlá nad Sázavou
VÁNOčNÍ POHÁDKa 
aneb O Vánocích a 
zak leté čepičářce Vol
né zpracování motivů 
klasického biblického 
příběhu, připomenutí 
vánočních zvyků a 
obyčejů, zdobení 
stromečku a zpívání 
koled. Pro děti od 3 do 10 
let. Účinkuje: divadýlko 
Mrak z Havlíčkova Brodu. 
Společenský dům – di
vadelní sál od 9 hod. 
Pořadatel: kulturní 
zařízení KyTICe.
www.kyticesvetla.cz

13. 12. 2014
Jihlava
POJďTE S NÁMI Za PO-

HÁDKOU O tom, že na 
Vánoce bez pohádek 
to nejde. Vstup 45 Kč. 
Dětské karnevalové di
vadlo JEŽEK, Jarní 22, 
10:00 hodin.

13. – 14. 12. 2014
Jihlava
VÁNOCE 2014 – Masa-
rykovo náměstí
13. 12. 15:00 Vánoce s Bo
bodivadlem, 16:00 kon
cert sk. Pražce Luka u Jih
lavy, 16:45 koncert Pavel 
Helán, 17:45 koncert sk. 
Pražce Luka u Jihlavy, 
18:30 koncert Irena Bud
weiserová.
14. 12. 15:00 Tři pohádky 
na Vánoce – Divadlo Po
hádka Praha, 16:00 kon
cert sk. Čakra – Jihlava
16:45 koncert Veselá 
sedma – dechovka, 17:45 
koncert sk. Čakra – Jih
lava, 18:30 koncert Ivana 
Mládka + banjo band.
Pořadatel: statutární 
město Jihlava.

13. 12. 2014
Světlá nad Sázavou
VÁNOčNÍ TRHY Nám. 
Trčků z Lípy od 7:00 ho
din. Z důvodu konání trhů 
bude náměstí uzavřeno 
pro veškerou dopravu. 
Pořadatel: město Světlá 
n. S.
www.svetlans.cz

13. 12. 2014  23. 12. 2014
Havlíčkův Brod
VÁNOčNÍ TRHY na 
Havlíčkově náměstí. 
Trhy je možné navštívit 
v uvedené termíny, vždy 
od 8:00 do 17:00 hodin.

14. 12. 2014
Telč 
aDVENTNÍ KONCERT 
Od renesance po klasiku. 

Brass Q  žesťový kvintet. 
17:00 hodin, kostel Jmé
na Ježíš.

14. 12. 2014
Jihlava
VÁNOčNÍ KONCERT 
FIlHaRMONIE G. 
MaHlERa  Tradiční kon
cert filharmonie plný 
nádherných vánočních 
a náladových skladeb. 
Pořadatel: Filharmonie 
G. Mahlera. Dům kultury, 
Tolstého 2, 19:00 hodin.
www.dko.cz

15. 12. 2014
Jihlava
DÍVčÍ ElEKTRICKÉ 
SMYčCOVÉ TRIO IN-
FlaGRaNTI Pořadatel: 
statutární město Jihlava. 
Gotický sál jihlavské rad
nice, 18:00 hodin.

16. 12. 2014
Jihlava
POHÁDKOVÉ ÚTERKY: 
DĚDa MRÁZ Po celý den 
Vás obslouží u vánočního 
stromečku Děda Mráz, 
kde každý najde svůj 
dáreček. Soutěže, hry, 
malování. Kavárna
cukrárna Dena, Fibichova 
28, 9:00  20:00 hodin.

17. 12. 2014
Jihlava
VYHlÁšENÍ SOUTĚŽÍ 
„O nejhezčí vánoční 
stromeček“ a výt
varné soutěže „O 
nejkrásnějšího Mikuláše, 
čerta nebo anděla“ li
bovolnou technikou a 
DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SHOW 
PRO DĚTI se Světlanou 
Nálepkovou. Vyhlášení 
dvanáctého ročníku 
soutěže O nejhezčí 
vánoční stromeček – 
kategorie mateřské školy, 

základní školy. Vyhlášení 
soutěže o nejhezčí 
masku čerta, Mikuláše 
a anděla.  Po vyhlášení 
soutěží proběhne dětská 
vánoční show pro děti 
se Světlanou Nálepko
vou a Petrem Máchou. 
Odpolednem provede 
moderátor Milan 
Řezníček. Masarykovo 
náměstí, 16:00 hodin.

17. 12. 2014
Jihlava
KŘTINY MlÁďaT 
PaND čERVENýCH 
S HIMalaJSKýM 
D O B R O D R U Ž S T V Í M 
V ZOO JIHlaVa Kmot
rem mláďat se stane 
horolezec Radek Jaroš. 
Dvojčata a vícerčata 
vstup  zdarma. Zoo Jih
lava, 16:00 hodin.
www.zoojihlava.cz

17. 12. 2014
Jihlava
VÁNOčNÍ KONCERT 
PS FOERSTER JIHlaVa 
Kongresový sál Hotelu 
Gustav Mahler, Křížová 4.
www.hotelgmahler.cz

17. 12. 2014
Jihlava
VÁNOčNÍ KONCERT 
Koncertní sál ZUŠ Jihlava, 
18:00 hodin.
www.zusjihlava.cz

18. 12. 2014, Jihlava
CIMBal ClaSSIC Kon
cert věnovaný památce 
Václava Havla. Gotický sál 
jihlavské radnice, 18:00 
hodin.
www.cimbalclassic.net

18. 12. 2014
Světlá nad Sázavou
VÁNOčNÍ KONCERT 
Vystoupení školních 
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pěveckých sborů. ZŠ v Lá
necké ul. – hala v 1. patře 
od 16 hodin.
www.zslanecka.cz

20. 12. 2014, 21. 12. 2014
Telč 
ŽIVý BETlÉM s folk
lorním souborem 
Podjavořičan a Kvítek. 
Komponovaný pořad 
telčských folklorních 
souborů. 17:00 a 18:15 
hod., nádvoří státního 
zámku.
www.podjavorican.cz

20. – 21. 12. 2014
Jihlava
VÁNOCE 2014 – Masa-
rykovo náměstí
20. 12. 15:00 koncert 
Josef Zoch – TV Šlágr, 
16:00 Vánoční příběh – 
divadlo Já to jsem, 16:45 
koncert sk. Nezmaři, 
17:15 Vánoční příběh – 
divadlo Já to jsem, 18:00 
koncert sk. BOKOMARA a 
Naďa Urbánková.
21. 12. 15:00 Vánoční 
hrátky – divadlo PINDER 
Jihlava, 16:00 Péro za klo
boukem, 16:45 koncert 
Evy Pilarové, 18:00 Péro 
za kloboukem, 18:45 kon
cert Leony Machálkové. 
19:45 Péro za kloboukem
Pořadatel: statutární 
město Jihlava.

21. 12. 2014
Jihlava
VÁNOčNÍ MICHalůV 
SalÁT Nové představení 
Michala Nesvadby pro 
děti z Jihlavy i okolí, které 
se poprvé věnuje tématu 
knížek. Vstupné: jed
notné 160 Kč. Pořadatel: 
Pragokoncert Bohemia, 
a.s.

Divadelní sál DKO Jihlava, 
Tolstého 2, 15:00 hodin.
www.dko.cz

22. 12. 2014
Jihlava
JaKUB PUSTINa a DPS 
Žďáráček Tradiční ad
ventní koncert. Pořadatel: 
statutární město Jihlava. 
Gotický sál jihlavské rad
nice, 18:00 hodin.

24. 12. 2014
Jihlava
PůlNOčNÍ KONCERT – 
Jakub Jan Ryba: ČESKÁ 
MŠE VÁNOČNÍ. Sváteční 
půlnoční setkání. 
Pořadatel: JSPS Melodi. 
Kostel sv. Ignáce z Loyoly, 
24:00 hodin.
http://melodiejihlava.cz

24. 12. 2014
Havlíčkův Brod
šTĚDRý DEN V 15:00 ho
din slavnostní troubení z 
balkónu Nové radnice na 
Havlíčkově náměstí.

26. 12. 2014
Jihlava
VÁNOčNÍ POHlaZENÍ 
Živě zpívané koledy, 
vánoční zvyky a pranos
tiky. Zpívají herci DKD 
Ježek a jejich hosté. 
Cukroví, svařené víno a 
vůně purpury. Vstup vol
ný. Dětské karnevalové 
divadlo JEŽEK, Jarní 22, 
16:00 hodin.       

27. 12.  30. 12. 2014
Telč 
VÁNOčNÍ PRÁZDNINY v 
Telči. Nejen folkové kon
certy. Konírna Státního 
zámku Telč.
www.prazdninyvtelci.cz

27. 12. 2014
Světlá nad Sázavou
ŽIVý BETlÉM Pros
tranství před kostelem 
sv. Václava od 16:00 a 
17:00 hodin. Pořadatel: 
Římskokatolická farnost 
Světlá n. S. ve spolupráci 
se ZŠ v Komenského ul. 
a kulturním zařízením 
KyTICe.
http://www.kyticesvetla.
cz

27. – 29. 12. 2014
Jihlava
NETRaDIčNÍ PUTOVÁNÍ 
PO ZOO JIHlaVa OD 
PÓlU K PÓlU Tradiční 
vánoční večerní prohlíd
ky. Nutná rezervace 
předem. 
 www.zoojihlava.cz

28. 12. 2014
Telč 
JaKUB JaN RYBa 
– Druhá česká mše 
půlnoční. Vánoční kon
cert pěveckého sboru 
Santini Telč a Ad Hoc 
Quartet Třebíč a hostů.  
15:00 hod., kostel Jména 
Ježíš.
www.santinitelc.cz

28. 12. 2014
Jihlava
VÁNOčNÍ KONCERT 
MElODIE Pořádá: JSPS 
Melodie, Kostel Povýšení 
sv. Kříže, 18:00 hodin. 
www.melodiejihlava.cz

28. 12. 2014
Světlá nad Sázavou
čESKÁ MšE VÁNOčNÍ 
od J. J. Ryby. Účinkují: 
Gaudeamus a sólisté. Di
rigent: Jiří Trtík. Kostel 
sv. Václava od 18:00 ho
din. Pořadatel: SPS Gau

deamus, Světlá n. S.
http://sborgaudeamus.cz

31. 12. 2014
Třešť
TaNčÍRNa
Zatrestband a hosté. 
Kulturní dům v Třešti 
od 20,00 hod. Pořádá 
Tančírna Třešť.
www.tancirnatrest.cz

1. 1. 2015
Jihlava
S l a V N O S T -
NÍ NOVOROčNÍ 
OHŇOSTROJ Kom
ponovaný ohňostroj v 
provedení ohňostrůjce 
Leo Válka, rodáka z Jih
lavy, v 17.30 hodin. 
Novoroční zdravice 
primátora statutárního 
města Jihlavy. Od 17 ho
din podáváme občanům 
„svařák“ pro zahřátí. 
Pořadatel: statutární 
město Jihlava. Masaryko
vo náměstí.

1. 1. 2015
Telč 
SPOlEčNý NOVOROčNÍ 
PŘÍPITEK a OHŇOSTROJ 
Dechový kvintet Jaro
slava Čajky. 16:30 hodin, 
náměstí Zachariáše z 
Hradce.
www.telc.eu

6. 1. 2015
Jihlava
TŘÍKRÁlOVý KONCERT 
Na podporu Tříkrálové 
sbírky. Pořadatel: ZUŠ 
Jihlava. Kostel sv. Jakuba, 
16.30 hodin.

8. 1. 2015
Světlá nad Sázavou
INFlaGRaNTI a Petr 
Kolář Unikátní kon



cert – netradiční spojení 
něžných smyčců dívčího 
tria a rockového slavíka 
s doprovodnou kapelou. 
Společenský dům – di
vadelní sál od 19:00 ho
din. Pořadatel: kulturní 
zařízení KyTICe.
http://www.kyticesvetla.
cz

16. 1. – 29. 1. 2015
POšTOVNÍ VýSTa-
Va Muzeum Vysočiny 
Havlíčkův Brod.
http://www.muzeumhb.
cz

22. 1. – 6. 4. 2014
Jihlava
HUDEBNÍ NÁSTROJE 
Nahlédnutí do soukromé 
sbírky Jaromíra Růžičky. 
Muzeum Vysočiny Jih
lava.
http://muzeum.ji.cz

7. 2. – 8. 2. 2014
Bystřice nad Pernštejnem, 
nádvoří Centra EDEN
S l a V N O S T I 
M O R a V S K É H O 
UZENÉHO
www.edencentre.cz

21.  22. 3. 2015 
Bystřice nad Pernštejnem, 
Centrum EDEN.
SlaVNOSTI JaRa
www.edencentre.cz

14. 2. 2015
Telč
MaSOPUST s folklorním 
souborem Podjavořičan. 
Tradiční lidová veselice.
www.telc.eu

20. 3. 2015
Velké Meziříčí
TÁTa – one man show 
Skvělá hra, která se dá 
popsat i slovy Caveman 

se stal tátou. Hraje: Ro
man Pomajbo. Od 19.30 
hodin – velký sál Jupiter 
clubu.
www.jupiterclub.cz/

SPORTOVNÍ aKCE

6. 12. 2014
Světlá nad Sázavou
MIKUlÁšSKÉ BRUSlENÍ 
Bruslení na ledě s dárky 
pro děti. Sportovní cen
trum Pěšinky, 14:00 – 
16:00 hodin. Pořadatel: 
Český svaz žen, Světlá n. 
S.
www.svazzen.hostuju.cz

26. 12. 2014
Vysočina Aréna, Nové 
Město na Moravě
šTĚPÁNSKÉ ZÁVODY 
Klasické lyžování.
www.sklnmnm.cz

28. 12.  30. 12.2014
Vysočina Aréna, Nové 
Město na Moravě
SCM Open. Biatlon.
www.sklnmnm.cz

31. 12. 2014
Jihlava
SIlVESTROVSKý BĚH 
Veřejný běžecký závod, 
pro mládež a dospělé. 
Pořadatel Běžec Vysočiny 
o. s., 
Start 11:00 hodin. 
Horácký zimní stadion.
http://bezecvysociny.cz

31. 12. 2014
Telč
SIlVESTROVSKý VýS-
TUP Na JaVOŘICI
www.kcttelc.cz

1. 1. 2015 
Jihlava                                                        
NOVOROčNÍ VýSTUP 
Na šaCBERK  Novoroční 

čtyřlístek. 18. Ročník. 
Trasy libovolné: min. 5 
km. Start: z libovolného 
místa, cíl: Šacberk  Rud
ný, torzo rozhledny 14.00 
 15.00 hod. Kontakt: Ing. 
Míla Bradová, tel. 736 754 
080
email: mila_bradova@
volny.cz

12. – 15. 2. 2015
Telč
xIV. čESKý ZIMNÍ SRaZ 
TURISTů v Telči. Třídenní 
přejezd/přechod přes 
čtyři vrchy (Křemešník 
765 m n.m., Čeřínek 
761 m n.m., Špičák 734 
m n.m., Javořice 837 m 
n.m.), kulturní a pozná
vací program.
www.kcttelc.cz

6. 2. . 8. 2. 2015 
Vysočina Aréna, Nové 
Město na Moravě
BMW IBU Světový po-
hár v biatlonu 2015
www.vysocinaarena.cz

22. 2. 2015 
Vysočina Aréna, Nové 
Město na Moravě
Párkové závody. Běh na 
lyžích.
www.sklnmnm.cz

Přehled dalších 
významných závodů 
pořádaných ve Vysočina 
areně je k dispozici na 
www.sklnmnm.cz.
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