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Máte rádi pohyb a jezdíte na kole? Chcete poznat krásy
Vysočiny? Rádi soutěžíte? Pak právě pro vás připravuje
příspěvková organizace Vysočina Tourism již sedmý ročník
vícedenního putování na kolech.
Objevovat krásy Vysočiny můžete
společně s námi již posedmé ve
dnech 4. – 11. 7. 2014 v rámci
vícedenního putování na kolech
s názvem „Křížem krážem
Vysočinou na kole 2014“, které
účastníky provede Vysočinou a
představí její krásy jak přírodní,
tak i historické. Podrobný rozpis
jednotlivých etap najdete na
www.vysocinounakole.cz nebo
na
www.facebook.com/vysocinounakole.
Vybrat si můžete z těchto tras:
4.7.2014
Jihlava – Štoky
- Větrný Jeníkov – Mladé Bříště Humpolec
54 km
5.7.2014
Humpolec – Lipnice nad Sázavou – Věž- Okrouhlice – Havlíčkův Brod 51 km
6.7.2014
Havlíčkův Brod –
Česká Bělá – Cibotín – Chotěboř –
Nejepín - Horní Krupá - Havlíčkův
Brod 54 km
7.7.2014
Havlíčkův Brod
– Šlapanov - Přibyslav – Nížkov
– Velká Losenice - Žďár nad Sázavou
54 km
8.7.2014
Žďár nad Sázavou
– Staré Ransko – Polnička - Žďár
nad Sázavou – Veselíčko - Nové

Město na Moravě
57 km
9.7.2014
Nové Město na
Moravě – Tři Studně – Sněžné –
Jimramov – Zubří – Nové Město
na Moravě
67 km
10.7.2014
Nové Město na
Moravě – Řečice – Ostrov nad
Oslavou – Velké Meziříčí – Třebíč
63 km
11.7.2014
Třebíč – Klučov –
Jaroměřice na Rokytnou – Ohrazenice – Hrotovice – Dalešice
54 km
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Přijďte, pojeďte s námi, bavte
se, poznávejte!
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NETRADIČNÍ PROHLÍDKY KLÁŠTERA ŽELIV
Vysočina Tourism navazuje na velice povedené
netradiční prohlídky a
zve opět do Kláštera v
Želivě. Po celý víkend
26. a 27. července budou moci návštěvníci
absolvovat
prohlídku
prostor této významné
památky formou neobvyklého divadelního
představení a odnést si
z ní vskutku nevšední
zážitek. V loňském roce

představil historii kláštera
sám mistr Santini se svým
kouzelným pláštěm. Při
letošních
prohlídkách
návštěvníky
překvapí
opět významná historická postava.
Více informací na
www.region-vysocina.cz.
Navštivte
netradiční
prohlídky Kláštera Želiv
v tradičních časech dne
26. a 27. července 2014!

ZÁMEK VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU OŽÍVÁ
V roce 2013 zámek ve
Světlé nad Sázavou změnil
majitele. Hlavním cílem
majitelů je záchrana kulturní památky, a proto již
v roce 2014 bude zámek
zpřístupněn veřejnosti.
V první polovině května
začne v dosud zrekonstruovaných
prostorech
instalace
Expozice
historického
evropského skla z unikátních depozitárních sbírek
Uměleckoprůmyslového
muzea v Praze. Její
slavnostní otevření se
uskuteční na vernisáži
v pátek 30. května, a
současně
bude
pro
veřejnost od 31. května
otevřen I. zámecký okruh.
Na víkend 31. května a 1.
června, kdy zámek poprvé
v historii otevře své brány
veřejnosti, bude pro
malé návštěvníky a jejich
rodiče připraven bohatý

program nazvaný Den
dětí na zámku, při kterém
bude otevřen zkušební
provoz
pohádkového
okruhu. Zároveň od 31.
května bude pro malé
čtenáře otevřená speciální expozice, inspirovaná
knihami světelské spisovatelky Markéty Práškové.
Návštěvníci
se
mohou těšit i na novou
zámeckou kavárnu, která
otevře 26. května a do
29. května proběhnou
speciální
ochutnávky
různých druhů kávy.
Zajímavou kulturní akcí
ještě před zahájením
bude večer 23. května
hudební pořad známého
českého
multiinstrumentalisty, skladatele a
textaře Jana Spáleného.
Zámek bude zpřístupněn
veřejnosti
i
během
konání
Sázavafestu,
který se uskuteční opět v

zámeckém areálu od 31.
července do 3. srpna.
Rodiče budou moci nechat své děti i na několik
hodin v dětském koutku
pod dohledem zámeckých animátorů, kde
o ně bude dobře postaráno, a sami rodiče
si budou moci užít
festivalové programy.
Další velkou letní akcí
na zámku bude 1.
ročník festivalu Svět
hraček, který bude trvat
4 dny od 28. do 31.
srpna. Bude připraven
rozmanitý
program

pro děti a dospělé.
V následujících letech
za
stálého
provozu
proběhne
kompletní
rekonstrukce
celého
zámeckého areálu a
vznikne
II.
zámecký
okruh, který podchytí
období od renesance
po novorenesanci. Dále
bude otevřena vinárna,
restaurace a budou vybudovány hotelové pokoje,
včetně svatebního apartmánu. Již nyní je možné
mít
svatební
obřad
v prostorách zámku.
w w w.kyticesvetla.cz
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AUTOBUSEM Z TELČE DO RAABSU
JOd konce roku 2011 spojuje mezinárodní autobusová linka horní Waldviertel s příhraničními regiony v jižních Čechách a na Vysočině. Autobus na
trase Telč – Dobersberg – Raabs an der Thaya jezdí
každý pátek, sobotu a neděli. Novinkou v letošním
roce je přeprava jízdních kol. Cestující mohou v období od 28. března do 26. října 2014 využít přívěs na
jízdní kola, kterým je autobus vybaven. Navíc do 30.
června 2014 je přeprava jízdních kol zcela zdarma.
Cílem je zlepšení dostupnosti turisticky atraktivní oblasti česko-rakouského příhraničí

veřejnou dopravou. Nabízí se výlety do středověkého
města Raabsu za nákupy nebo koupáním v termálních lázních, procházka údolím Dyje pod zříceninou
hradu Karlstein nebo návštěva voliéry vzácného
ibise skalního ve Waidhofenu. V Telči mohou cestující při předložení přeshraniční jízdenky z linky
WA15 využít zajímavou nabídku, a to vstup zdarma
do Městské galerie Hasičský dům a na Věž sv. Ducha.
Jízdní řád, ceník jízdného a další užitečné informace najdete na
www.raabs-telc.eu.

NOVÉ STEZKY PRO PĚŠÍ NA NOVOMĚSTSKU
Nové Město na Moravě připravilo pro milovníky pěší turistiky dvě nové trasy, které provází zajímavé
pověsti.
Stezka Okolo Černé skály
Stezka Okolo Černé skály začíná na křižovatce lesních cest, v místě zvaném U Buku. Podle pověstí ji
střeží Horácký hejkal. Je to lesní bytost, a jak vypadá,
uvidíte na obrázku, který je umístěn na jednom ze
stromů. V podvečer a v noci se zde prý ozývá jeho
volání "hej, hej". Pokud se tedy při setmění nacházíte v lese, dejte si pozor. Hejkal je škodolibý. Stačí
mu jednou odpovědět a hned vám skočí na záda a
ponesete ho až na konec lesa.
V letech 1898 až 1911 zde stála dřevěná turistická
chata. Historické prameny uvádí, že se jednalo o
nejoblíbenější výletní místo v blízkosti Nového
Města.
Délka trasy je 700 m a je vybavena hracími prvky
pro děti i dospělé, odpočívadly s lavičkami a
informačními tabulemi.

Stezka K Hubertovi
Končí v místě u sv. Huberta, což dokládá i obrázek
umístěný na stromě. Říká se, že Svatý Hubert pocházel
z velmi bohaté šlechtické rodiny v Akvitánii. Byl
výborným lovcem a milovníkem hýřivých zábav a
prý patřil k družině franckého krále Theodoricha III.
Měl dobré srdce a byl spravedlivý. Poté co jeho žena
zemřela při porodu, zažil nečekané setkání s jelenem,
který měl mezi parožím zářící kříž. A promluvil k němu
nadpřirozený hlas, který se ho zeptal: „Huberte, proč
stále lovíš a honíš zvěř? Je načase, abys začal hledat mě,
který se za tebe obětoval.” Následně se Hubert stává
knězem, později biskupem. Je znám především jako
patron myslivců a lesníků.
Délka trasy je 233 m a je vybavena odpočívadly s
lavičkami a informačními tabulemi. Stezka je vhodná
pro vozíčkáře.
www.nmnm.eu

MALÉ MUZEUM MALÝCH MOTOCYKLŮ A DEPOZIT
MUZEUM VETERÁN TATRA KLUBU BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Muzeum malých motocyklů disponuje více než
třicetikusovou nabídkou strojů domácí i zahraniční
výroby. Mezi zajímavosti muzea patří policejní, vodou chlazená, čtyřtaktní dvoustovka anglické firmy
Velocette, italská závodní čtyřtaktní padesátka Motom, nejstarší moto této sbírky francouský Alcyon z
období výroby 1924 – 1939. Ve vojenském koutku
jsou dvě „silnější“ Jawy – 350 pérák a 250 speciál.

Silnější stroj vás uvítá i při vstupu, jako kdyby to tu
střežil – Jawa 634 v originální policejní verzi. K vidění
je tu i zástupce TATRY – ve formě jízdního kola vybaveného i karbidkou značky TATRA.
http://info.bystricenp.cz/
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OBJEVTE ZUBŘÍ STEZKY NA BYSTŘICKU
Cyklistika je stále velmi populární forma sportovní i odpočinkové aktivity všech věkových
kategorií a obzvláště krajina Vysočiny nabízí
mnoho rozličných míst, kam se spolu s kolem
vydat. Těm, kdo chtějí uniknout na kole do klidné přírody bez frekventovaných a hlučných silnic, mohou být inspirací nové cyklovýlety, které
vznikly na Bystřicku.
Letošní mírná zima nám nedala spát a byla motivací k přemýšlení nových možnostech pro sportovní a volnočasové aktivity. Jedním z plánů,
které už dostávají finální podobu, je síť Cyklistický stezek v okolí Bystřice nad Pernštejnem,
jež by zaujaly jak rodiny s dětmi, tak turisty a
sportovce. Vznikly tak trasy různých délek a
obtížností, vedoucích k historickým, technickým
a kulturním památkám a zajímavostem našeho
regionu a blízkého okolí.
Pod názvem Zubří stezky se skrývá síť deseti
okružních tras, které spojuje tematická linka.
Můžete se tedy vydat po cestě „Za relaxací“, či „Za
historií“ po místních hradech, „Za rozhledy“ nebo
„Za malebností“ po stopách mramoru k hradu
Pernštejn a do Doubravníku. Vynechány nejsou ani technické zajímavosti spojené s těžbou
železné a uranové rudy, k nimž cyklo nadšence

dovedou výlety do okolí Štěpánova nad Svratkou s
názvem „Za uranem“ a „Za permoníky“. Tematická
stezka „Za lidovou architekturou“ zase krouží po klidných silnicích mezi lesy a vesničkami v ztracených
koutech v okolí Svratky.
Ke každému výletu bude vydán informační letáček
s přehlednou mapkou, popisem trasy a všemi
důležitými informacemi, které se na cestě můžou
hodit.
Zahájení cyklistické sezóny a otevření Zubřích stezek
proběhne 17. května 2014, kdy se od TIC v Bystřici
nad Pernštejnem vydají příznivci sportu a milovníci
zdejší romantické krajiny na první vyjížďku.
http://info.bystricenp.cz/

NOVÁ EXPOZICE NA HRADĚ ROŠTEJN
Od loňských letních prázdnin je na
hradě Roštejn otevřena nová expozice s názvem Pracovna polesného, která nahradila původní
sedm metrů dlouhý betlém, instalovaný třešťskými betlémáři v roce
1985.
Pro zařízení místnosti bylo restaurováno více jak deset kusů
sbírkového nábytku a návštěvníci
tak mají možnost zhlédnout, jak
asi vypadala na počátku 20. století pracovna polesného. Součástí
této místnosti je i nástěnná malba
koně. Původní malba, která může
pocházet už z doby přestavby
hradu v 16. století. Předlohou byla
stará renesanční rytina z učebnice

Hippologie
therapie.
Malba
s největší pravděpodobností
sloužila jako učební pomůcka
při školení adjunktů a panských
úředníků na telčském panství.
Více jak 300 let od konce 16. století byl hrad střediskem lesnického a mysliveckého hospodářství.
Už v roce 1573 byl v Telči vydán
první lesní řád na Moravě a zaznamenána v několika ročních
„hájemstvích register“ těžba
dřeva. Na hradě sídlil polesný,
který se staral o zvěř v oboře a
podléhal hejtmanu panství.
Podle dochovaných záznamů
nastal větší rozmach v lesním
hospodářství na velkostatku Telč

až v přelomu 18. a 19. století za lesmistra Františka Lošana. V té době
se hospodařilo ve 13 revírech o
rozloze 6.600 hektarů lesa.
Ještě v roce 1945 za vrchního
lesního rady Bohma bývalo
zaměstnáno 350 sezónních a 50
stálých lesních dělníků. Poslední
šlechtický majitel hrabě Podstatský měl v oblibě chov bažantů a
jejich hon.
www.hrad-rostejn.cz
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ZREKONSTRUOVANÉ PROSTORY 1. PATRA VĚŽE
SAMSON NA HRADĚ LIPNICE NAD SÁZAVOU
Významnou novinku představí
během letošní návštěvnické
sezóny SH Lipnice nad Sázavou,
který si navíc ještě připomene
700 let od první nepřímé zmínky
o hradě. V červnu 2014 budou
pro veřejnost zpřístupněny restaurované prostory 1. patra
Thurnovského paláce, který
procházel v letech 2008 – 2013
stavební obnovou. Během ní byly
staticky zajištěny dvě místnosti
včetně doplnění historických
cihelných kleneb. V zachovaných
starých místnostech byla vybourána novější historická příčka
a tím byl rehabilitován jedinečný
středověký obytný prostor, jehož
součástí je i soukromá kaple.
V kapli se zachovaly nástěnné
malby, které prošly restaurováním a jejichž ústředním motivem je výjev Ukřižování a
Zmrtvýchvstání Krista. Malby

pocházejí pravděpodobně z
období kolem roku 1520, kdy
byla dokončována pozdně
gotická
přestavba
hradu.
Úplně první možnost spatřit
tyto krásné prostory bude mít
veřejnost v rámci Mezinárod-

ního dne památek v sobotu
19. 4. během dvou chystaných
prohlídek s kastelánem (Lipnice
má jinak volnou prohlídku bez
průvodce).

CO NABÍDNE TURISTŮM LETOŠNÍ SEZÓNA V TELČI?
Významným trendem
současnosti je využití
mobilního
zařízení
na přenos dat. Mobilní aplikace CLiCK
nabízí
návštěvníkovi
města během chvilky
kompletní servis a
všechny potřebné informace o městě, a to
zcela bezplatně. Navíc
mapu s aktivními body
zájmu a navigaci GPS
s vyznačením vycházkových tras Město a
historie, Město a voda.

Další
možností
je
využití
zvukového
audioprůvodce,
ve
kterém je nahraná
vycházková trasa historickým
centrem
města se Zachariášem
z Hradce a Kateřinou
z Valdštejna. Ti, kdo
tuto službu využijí, si
mohou zvolit výklad v
češtině, němčině nebo
angličtině a v průvodci
je zapracovaný i znakový jazyk. Výklad je koncipovaný tak, že je vhod-

ný pro děti i dospělé.
Všechny tyto materiály
v tiskové podobě jsou
uloženy rovněž na turistických stránkách města
Telče
www.telc.eu
Do Telče jste zváni k
návštěvě Státního zámku, Muzea Vysočiny,
Muzea
techniky,
Telčského domu, věží
kostelů sv. Jakuba a
sv. Ducha, rozhlednu
na Oslednicích a také
do nově otevřené
Expozice
historie

železniční dopravy na
vlakovém nádraží. Zde
jsou k vidění unikátní vozy, které dříve
brázdily
železniční
tratě, atraktivní expozice s informačními
panely o historii a
současnosti železniční
tratě se zajímavými
texty a dobovými fotografiemi, technickými výkresy a náčrtky.
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VÝROČÍ 100 LET OD ZAHÁJENÍ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
CÍSAŘSKÉ MANÉVRY U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ A VÝSTAVA
NA ZÁMKU V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU
Rok 2014 bude rokem,
kdy si celá Evropa bude
připomínat 100. výročí
Sarajevského atentátu a
začátku I. světové války.
V tomto roce taktéž plyne i 105 let od konání
císařských
manévrů
u Velkého Meziříčí za
účasti císaře Františka
Josefa I. a německého
císaře Viléma II.
Hlavním
hostitelem
a ubytovatelem pro
šlechtu byl tehdejší
majitel zámku hrabě
František Harrach. Jednalo se o téhož muže,
který doprovodil jeho
výsost Františka Ferdinand D´Este do Sarajeva v roce 1914, a který
do Velkého Meziříčí
přivezl kapesník s krví
následníka, jemuž se
po atentátu v Sarajevu
snažil zachránit život.
O krvi na kapesníku se
traduje, že je to první
krev prolitá v I. světové
válce.
Vzhledem k tomu, že se
toto cvičení uskutečnilo
v září roku 1909, byl pro

oslavy tohoto výročí zvolen víkend 6. – 7. září
2014. Půjde o dvoudenní akci v duchu secese
a sklonku habsburské
monarchie.
www.mestovm.cz
18. června 1914 pobýval
na zámku v Náměšti
nad Oslavou následník
trůnu František Ferdinand d´Este, který se
zde toho dne účastnil
střelby na holuby. Byla
to pro tehdejší Náměšť
ojedinělá
událost,

kterou navštívily různé
významné osobnosti.
Z Náměště pak d´Este
odjel na Konopiště,
deset dní na to byl
zastřelen v Sarajevu.
K výročí této události
připravuje správa zámku na měsíce červen
– září 2014 malou tematickou výstavu, kde
bude představena kniha
hostů rodiny Haugwitz
s přepisy telegramu
zaslaného následníkem
trůnu v následujících

dnech z Konopiště s
poděkováním za pobyt
v Náměšti, dále telegram
Žofie Chotkové zaslaný
z Konopiště do Náměště
Františkovi F. d´Este,
telegramy
některých
dalších hostí související
s touto událostí, dobový
plán tehdejší střelnice v
oboře, zasedací pořádky
u slavnostních tabulí a
další zajímavosti. Výstava bude instalována v
čítárně knihovny zámku.
www.zamek-namest.cz

LETNÍ SEZÓNA V MĚSTSKÉM MUZEU V CHOTĚBOŘI
Letošní sezónu se Městské muzeum v Chotěboři ukazuje s
novou tváří. Kdo ho znal, bude
překvapen jeho proměnou. Muzeum se otevírá širšímu okruhu
návštěvníků a celým rodinám.
Pro menší návštěvníky připravil
výstavu Muzejní šotek. Dlouho
putoval, než se z tiskárny dostal
do našeho muzea a teď zkouší,

jak se mu tu bude líbit. Malí i
větší návštěvníci se na výstavě
dozvědí mnoho zajímavého o
této drobné bytosti, o jeho životě
a historii. Zároveň si mohou
vyzkoušet řadu šotkových her a
legrácek, nebo pomoci napravit,
co ve své horlivosti a tvořivosti
napáchal.
Ti větší i největší si mezi tím mo-

hou prohlédnout nové stálé expozice. První přibližuje originální
formou celou sbírku obrazů
Zdenka Rykra, tvůrce čokoládové
hvězdy Orion. Druhá představuje
kresby Jindřicha Pruchy, malíře
krajiny Železných hor, ale v
netradičním světle jeho portrétů.
www.cekus.eu/muzeum
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SOCHA ČERTA, KTERÝ HRAJE ŠACHY
Za dávných časů bydlel prý v jeskyni nedaleko
Čertova stolku zbožný poustevník, který zde trávil
své dny v rozjímání a modlitbách. Poustevník přísně
dodržoval všechny půsty, a to nejen ty, které stanovila církev, ale i ty, které si sám uložil. Život mu však
silně ztrpčoval čert, jenž obýval spolu s ním skály
nad Doubravkou. Pekelník usiloval o poustevníkovi duši, a tak se ho všemi prostředky snažil svést
k porušení půstu. Kdykoli byl poustevník zeslaben
půstem, předkládal mu čert nejchutnější pokrmy a
nápoje. Aby mu dodal chuti, sedl si sám ke kamennému stolu, jedl s velikou chutí, mlaskal a snažil se
všemožně vzbudit v poustevníkovi touhu po jídle.
Ten si však ďábla nevšímal a modlením se udržoval
ve zdrženlivosti. Již více než jeden rok pokoušel čert
marně poustevníka, když tu se přiblížil velikonoční
týden. Čert věděl, že se poustevník postívá od
Květné neděle až do Hodu božího, a proto si umínil,
že ho v tom čase stůj co stůj svede. Předkládal mu
nejchutnější jídla libé vůně a nejvzácnější nápoje.
Sám hodoval tak labužnicky, že musel svatý muž
sebrat všechny síly, aby nepodlehl pokušení. Na Zelený čtvrtek šel poustevník ke zpovědi a k svatému
přijímání. Ve zpovědi si postěžoval na ohavného
pekelníka a na jeho nečisté lákání. Dobrý kněz,
jemuž se poustevník zpovídal, slíbil, slíbil, že ho
čerta zbaví. Na Bílou sobotu spálil kněz svěcený olej,
sebral posvěcený uhel a odebral se k poustevně.
Tam udělal na místě, kde čert sedával, tři kříže. Když
se blížil konec půstu, vyváděl čert hůře než kdy jindy
a div že poustevníka nepřiměl k porušení půstu.
Ten již sahal po jídle a čert, aby mu dodal chuti, též
zasedl ke svému stolku, na němž se kouřilo ze vzácných pokrmů. Sotva se však posadil na své obvyklé

VÝSTAVA ORIGINÁLŮ OCENĚNÍ SLAVNÉ
UMĚLECKÉ DYNASTIE LIPSKÝCH
Znáte je z televize nebo
z časopisů. Ceny, které
přebírají Ti nejlepší herci, režiséři a muzikanti
u nás i ve světě. Jak ale
vypadá Cena Thálie,
Cena Anděl, Pamětní
medaile senátu nebo
třeba Stříbrná mušle
z filmového festivalu
ve španělském San Sebastian ve skutečnosti?
Jedinečnou
výsta-

vu originálů českých
i světových ocenění,
které zapůjčili městu
Pelhřimov rodiny jeho
slavných rodáků Oldřicha
a Lubomíra Lipských,
můžete shlédnout v
nádherném
prostředí
pelhřimovského kostela
sv. Víta 27. 6. – 24. 8. 2014.
www.pelhrimovsko.cz

místo a dotknul se uhelných křížů, vyletěl jako
pružina, zařval, až se skály zachvěly, z úst vysoptil
oblaka dýmu a ohně a navždy zmizel. Zůstal po
něm jen odporný zápach. Od té doby měl poustevník pokoj a jen Čertův stolek mu připomínal
pokušení, které musel vytrpět.
Právě tato pověst vedla město Chotěboř k
rozšíření turistické nabídky. Vzniklé dílo se stalo
lákadlem nejen pro dětské návštěvníky. Jedná se
o sochu postavy s prvky tajemna, v tomto případě
je jí čert. Realizace byla svěřena Michalu Olšiakovi.
Jak si tento na Žďársku populární sochař umí s
masou betonu pohrát, přijeďte posoudit osobně.
Na pekelníka natrefíte v parčíku mezi ulicemi Herrmannova a F. X. Šaldy. Na cestu si nezapomeňte
přibalit pořádnou svačinu a turistickou obuv,
abyste mohli zavítat i do jeho domoviny - Údolí
Doubravy.
www.icchotebor.cz

PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA ROZSVÍCENOU
TŘEBÍČ Z OCHOZU MĚSTSKÉ VĚŽE
Městská věž při kostele
sv. Martina v Třebíči nabízí výhled ze svého
ochozu také ve večerních
a nočních hodinách.
Koná se tak v letních
měsících např. také u
příležitosti
některých
festivalů a slavností (Zámostí, Oživené židovské
město,
Šamajim)
a
potom pravidelně v
měsíci srpnu. Každý srp-

nový pátek a sobotu od
21 do 24hod.
w w w. m k s t r e b i c . c z
www.visittrebic.eu
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NOVÁ EXPOZICE V HUMPOLECKÉM MUZEU, ANEB „ JAK SE
ŽILO, JAK SE ŠILO“.
Od začátku června bude v muzeu Dr. A. Hrdličky v
Humpolci otevřena nová expozice, která přibližuje
práci švadlen a ševců v domácím prostředí.
Jedná se o interiér místnosti běžné domácnosti
přelomu století, kde kromě toho, že lidé žili, také
provozovali své řemeslo - žena jako švadlena, muž
jako švec. Tomu odpovídá i vybavení interiéru, kde
je na jedné straně k vidění šicí stroj, pomůcky k šití a
švadlena stojící u žehlícího prkna. Na opačném konci místnosti pak sedí muž u obuvnického stroje a
kolem něj je rozloženo ševcovské nářadí. Mimo tuto
dobově vybavenou místnost jsou ve vedle stojících
vitrínách vystavené různé druhy žehliček, historická
kamínka na jejich nahřívání, či starý mandl. Nechybí
ani ukázka pomůcek potřebných k praní oděvů –
dřevěné necky a historické valchy. To vše doplňují
doprovodné texty k vývoji jednotlivých oborů.
Zejména pro malé návštěvníky, kteří si chtějí sami
něco zkusit, jsou připraveny různé aktivity, při nichž
si budou moci vyzkoušet své dovednosti – např.
tkaní na malém tkalcovském stávku, či vyrobit jednoduchou botu z látky.
31. května 2014 proběhne 8. humpolecká
muzejní noc, kdy muzeum Dr. A. Hrdličky přivítá své

návštěvníky v nezvyklém čase a s připraveným programem nejen pro děti.
Od 15:00 hodin bude zpřístupněna nová expozice
„Jak se žilo, jak se šilo“, ve výstavním sále budou
probíhat ukázky řemesel s výtvarnými dílnami –
pletení košíčků, drátkování, malování žehličkou,
výroba svíček z včelího vosku, malování perníků,
Prohlídka celého muzea bude možná až do 22:00
hodin a nebude chybět malé občerstvení.
www.infohumpolec.cz

POHÁDKOVÁ ŘÍŠE FÁBULA SE CHYSTÁ NA NOVOU SEZÓNU
V červenci to bude rok, co v Kamenici nad Lipou
otevřela svou bránu Pohádková říše Fábula. Celé
léto a podzim přijížděly do Kamenice rodiny s
dětmi, aby se staly součástí pohádkového světa.
Nová sezona začala 3. května, a to velkou
staročeskou poutí. I letos je možno vidět živé pohádkové bytosti, je připravena pohádková cesta,
avšak s novým příběhem a indiciemi, které je na
cestě potřeba odhalit. Kromě tvořivých dílen a
cukrárny se děti i dospělí můžou těšit na úplnou

novinku - království hlavolamů.
Komu vyhládne, určitě zavítá do stylového hostince
u loupežníka Bambitky, kde v otevřeném krbu praská
hořící dřevo a utrmácené pocestné obslouží známé
české pohádkové bytosti. A protože Pohádková říše je
hlavně pro děti, tak i tady je připravený dětský koutek
a v blízkosti letní zahrádky venkovní dětské hřiště,
aby se caparti nenudili.
www.pohadkovarise.cz

INTERAKTIVNÍ EXPOZICE CESTY ČASEM TŘEBÍČ
Zveme všechny rodiče, aby přišli
oslavit s dětmi jejich velký svátek
24. května od 10 do 17 hod do interaktivní expozice Cesty časem
v třebíčském předzámčí. Tentokráte s podtitulem „Cestování
za zvířátky“. Můžete se těšit, že
se vám v prostorách expozice
představí tradiční zvířátka, která
usnadňovala řemeslníkům jejich práci nebo bez kterých by
se neobešli.

Během letních prázdnin je
pro vás v expozici připravena
prodloužená otevírací doba všední dny 9 – 17 hod, víkendy
10 – 17 hod.
Po letních prázdninách se opět
vrátí tematická odpoledne pro
seniory v expozici. Konají se
každé poslední pondělí v měsíci
od 13 do 15 hod.
www.facebook.com/cestycasemtrebic, www.mkstrebic.
cz, www.visittrebic.eu
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LÉTO V TŘEŠTI
DŘEVOŘEZÁNÍ

O státních svátcích 5. – 6. 7.
2014 se na náměstí T. G. Masaryka uskuteční již 13. ročník
Dřevořezání, řezbářského festivalu, na který se sjíždějí řezbáři
nejen z různých koutů republiky, ale můžete zde potkat
i zahraniční řezbáře, kteří
Vám ochotně předvedou své
řemeslo. Stalo se již tradicí, že
každý řezbář, který třešťské
Dřevořezání navštíví „má povinnost“ zanechat v Třešti alespoň
jednu figurku do společného
betléma, který má dnes už přes

800 příspěvků a můžete ho
vidět v Schumpeterově domě v
Třešti. Akci pořádá Spolek přátel

JEDNOROŽNÉ ROŽNĚNÍ

ORCHESTRijón

V sobotu 13. 9. 2014 se hlavní
silnice na náměstí T. G. Masaryka v Třešti (vedoucí z Jihlavy
do Telče) promění v jednu velkou grilovací párty. Uzavřenou
silnici zaplní rožniči se svými
grily a budou soutěžit o to, kdo
ugriluje nejchutnější specialitu. Kdo nebude chtít soutěžit,
může si přijít jen tak posedět s
přáteli, ugrilovat si klobásu či se
pobavit programem, který pro
vás připravilo Město Třešť. Jako
každý rok se bude soutěžit v krocení divokého jednorožce, pro
děti budou připraveny pohádky
apod. Celé odpoledne bude
zpříjemňovat kapela Fontána. Čtvrté jednorožné rožnění
pořádá Město Třešť.

betlémů v Třešti za finanční podpory Města Třešť.

12. 7. 2014 bude hlavní vlakové nádraží v Třešti svědkem velkolepé
akce, na které poprvé třešťskému publiku přestaví Petr Píša se
Zatrestbandem svůj mechanický theatr s názvem Orchestrijón.
Hostem večera bude kapela Laura a její tygři. Orchestrijón přijede na
hlavní vlakové nádraží v 19,30 hod. Akci pořádá Město Třešť v rámci
projektu DY – THA rail.

LÉTO S PÁROU V TŘEŠTI

Po tři sobotní odpoledne (26. 7,
9. 8., 23. 8.) se můžete se svými
dětmi přijít podívat na hlavní
vlakové nádraží v Třešti, kde pro
Vás bude připraven parní vlak a
sveze Vás buď do Kostelce či na
druhou stranu do Telče a zpět.
Historický vlak vyjíždí vždy v
12:40 hod. z Telče - Třešť - Kostelec (13:30 – 13:49) – Kostelec –

Třešť (14:05 – 14:26) – Třešť – Telč
(16:30 – 17:05). Na nádraží budou
také připraveny pro děti soutěže,
divadla apod. Akci pořádá Město
Třešť.
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VODNÍ LYŽOVÁNÍ ZA MOTOROVÝM ČLUNEM
Klub vodního lyžování SLAVOJ Kostelec je jediným
klubem v kraji Vysočina, kde je od května do září
možnost zažít příjemnou relaxaci spojenou s originální letní zábavou. Jestlize máte rádi adrenalin,
rádi poznáváte nové věci, pak si určitě vyzkoušejte
vodní lyžování. Jízda na vodních lyžích je opravdový zážitek a není určena pouze závodníkům,
ale také široké veřejnosti. Zvládne to skoro každý
a v každém věku. Nejdříve dostanete instrukce
ohledně techniky vodního lyžování. Pak už si budete moci sami vyzkoušet jízdu na dvou nebo na
jedné lyži. Veškeré potřebné vybavení lze zapůjčit
přímo ve sportovním areálu. Ceník, způsob objednání a další informace najdete na webových
stránkách http://kvl-kostelec.webnode.cz.

KOSTERNÍ STEZKA GEOPARKU VYSOČINA BYLA VYBAVENA
BEETAGGY
Informační panely umístěné nedávno na kosterní
stezce Geoparku Vysočina nabízejí základní informace o živé i neživé přírodě, o pamětihodnostech
a historických zajímavostech. Informační tabule zřetelně označují kosterní stezku geoparku a
současně nabízejí základní informace moderní formou. Texty na tabulích jsou ve třech jazykových
mutacích (NJ, AJ, FJ), jsou vybaveny kvalitními fotografiemi ukázek.
Kosterní stezka vybavena technologií beetaggů.
Geopark Vysočina se v této věci inspiroval moderní metodou předávání informací používanou v
některých evropských geoparcích. Návštěvníci geoparku mají už nyní možnost volby samostatného
putování krajinou v okolí Javořice při využití moderní ekologické metody bee‐taggů.
Projekt umožňuje oživit zájem hlavně mladých lidí
o naučné stezky, přírodní a kulturní památky. Klasická informační tabule je doplněna nebo zcela nahrazena tzv. tagglistem, který uživatele přesměruje
na interaktivní podobu naučné stezky navrženou
speciálně pro mobilní telefon. Využití tagglistů
umožňuje alternativu informačních tabulí v místech,
kde není možné umístit z hlediska rozměrů a dispozic klasickou informační tabuli. Malé tagglisty
nepůsobí v přírodě rušivě a jejich obnova v případě
poškození je z hlediska nákladů minimální a není
časově náročná. Seznámení mládeže s technologií
beetaggů umožní zvýšit zájem dětí o turistiku, která
díky využití mobilního telefonu bude atraktivnější.
Systém poskytuje údaje o krajině, které
návštěvníkovi nabízejí informace o daném místě.

Mobilní telefon je dnes běžně využíván hlavně
mladou generací k práci s interaktivním obsahem
a dokáže zobrazit velké množství informací. Technologie beetaggových stezek pracuje se schopností mobilních telefonů za pomoci jednoduché
aplikace číst kódy a propojit je s interaktivní akcí
jako je přesměrování na webové stránky, stažení
požadovaného obsahu či získání dodatečných informací.
Projekt jistě přispěje ke zvýšení informovanosti veřejnosti o důležitosti významu přírodních,
kulturních a geologických hodnotách kraje. Na
území Geoparku Vysočina je řada míst a lokalit,
které jsou zahrnuty do kulturního a přírodního
dědictví se spoustou státních přírodních rezervací a chráněných přírodních útvarů. Realizací
projektu bude vytvořena síť stezek, které budou
dosažitelné nejen přímou návštěvou vybraných
zastavení, ale i na zřízeném serveru pomocí internetových sítí. Značení jednotlivých zastavení
vybraných naučných stezek v Geoparku Vysočina
tabulkami o rozměru 10x21 cm s grafickými
kódy/tagglist/, které po přečtení pomocí mobilního telefonu /musí být vybaven fotoaparátem/
otevře v prohlížeči strukturovanou textovou a
obrazovou informaci. Jedna z velkých výhod
tagglistů je procházení stezek nejen v terénu, ale
možnost si naučnou stezku projít virtuálně doma
prostřednictvím počítače. Informace je dosažitelná
nejméně ve dvou jazykových mutacích (AJ, NJ).
www.geoparkvysocina.cz
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NOVÉ NAUČNÉ STEZKY V KRAJI VYSOČINA
Naučná stezka Tři kříže v Novém
Městě na Moravě
Nejen pro procházky je určena naučná stezka Tři
kříže. Nabízí nové poznatky, nádherné výhledy,
řadu informací o památkách a pamětihodnostech
lokality, flóru a faunu chráněného krajinného
území i část historických, etnografických a geografických zajímavostí Nového Města na Moravě.
Nejnižší bod trasy je ve výšce 594 m n.m., nejvyšší
v 675 m n.m, návštěvník tedy zdolá převýšení 81
metr. Terén je vhodný i pro kolaře či maminky s
kočárky. Začátek Naučné stezky Tři kříže je na
Jánské ulici u hostince Za vodou. Cesta směřuje
dále po Brněnské ulici na kopec Kalvárie zvané
také Kaplisko k unikátní památce Tří křížů, odkud

je nádherný výhled na panorama města. Dále
nás zavede k soustavě michovských rybníků s
jedinečnou flórou a faunou a přes Horní Dvůr
zpět na Jánskou ulici.
www.nmnm.eu

Tři naučné stezky v Jihlavě
V krajském městě Jihlava vznikly v loňském roce
hned tři naučné stezky. Jedna připomíná staletou tradici vaření piva, druhá je věnována hudebním osobnostem a třetí připomíná středověké
opevnění Jihlavy.
Pivovarská naučná stezka v sobě spojuje historii Královského města Jihlavy a příběh jednoho z mnoha původních řemesel sladovnictví a
právovárečného pivovarnictví.
Návštěvník na ní odhalí malebná zákoutí, městské
pivovárky, sladovnické a významné právovárečné
domy, hostince a jejich neopakovatelnou atmosféru s odérem tabáku, piva, kořalky a pachu dobových toalet.
Stezka Hudební osobnosti Jihlavy prochází centrem města a má 11 zastavení. Ta informují o všech
místech spojených s hudbou a významnými osobnostmi, mezi něž patří hudební skladatel Gustav
Mahler.
Devět zastavení stezky Jihlavská pevnost mapují
někdejší městské opevnění, ze kterého se zachovaly jen části hradeb a jedna z pěti bran.
http://tic.jihlava.cz/

Naučná stezka po
Jaroměřicích nad Rokytnou
Cílem této stezky je seznámit návštěvníky s
významnými místy města, která nejsou běžně
přístupná, ale i přesto si zaslouží, aby o nich
byli informováni. V této naučné stezce tak získá
důležité informace nejen o zámku, který je velmi
navštěvovaný, ale také například o Špitálu s kaplí sv. Kateřiny, sochařské výzdobě města nebo
sýpce, která je nejstarší památkou v Jaroměřicích
nad Rokytnou. Detailněji je zde popsáno také
fungování a historie Muzea Otokara Březiny
a samotný život básníka, o jehož působení v
Jaroměřicícíh nad Rokytnou bohužel není příliš
velká povědomost.
www.jaromericenr.cz
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NOVÉ MINIPIVOVARY V KRAJI VYSOČINA
O tom, že pivo je stále velmi oblíbený nápoj našeho národa svědčí každoroční nárůst počtu
pivovarů a počtu obcí a měst, kde se vaří zlatý mok. Je tomu tak i na Vysočině, kde v loňském roce
vznikly 3 nové minipivovary.

PiVOVAR RUPRENZ UHŘÍNOVICE
Pivovar Ruprenz naleznete v obci Uhřínovice,
která se nachází v samém srdci Vysočiny nedaleko města Brtnice. Původní jméno obce pocházející z 13. století je Ruprenz, odtud tedy název
piva. Založení pivovaru v roce 2013 předcházelo
několik let domácího vaření, ladění receptur a
pořizování potřebných technologií. V současné
době se v pivovárku vaří pivo Ruprenz pro
potřebu obce a nejbližšího okolí a jeho sládek
Martin Povýšil by rád vyplnil bílé místo na mapě
místního pivovarnictví, které vzniklo uzavřením
brtnického pivovaru v roce 1945. Standardně
se dnes v pivovaru vaří spodně kvašená piva
plzeňského typu, nefiltrovaná a nepasterizovaná.
Ke svátečním událostem přidávají výrobu pivních
speciálů (např. vánoční devatenáctka).
Vzhledem k tomu, že provoz minipivovaru je
nepravidelný, pro případnou návštěvu či objednávku piva prosím kontaktujte sládka.
www.pivoruprenz.cz

Její pivovar, který se nachází v bezprostředním
sousedství zámku, se z malého hospodářského
areálu vyvinul v průmyslový provoz, rozšířený a
modernizovaný v 60. letech 19. století. Posledním
majitelem velkostatku, který zde pivo vařil až do
konce druhé světové války, byl hrabě Geymüller.
Pivovar byl roku 1945 vyvlastněn a již za dva roky
zrušen a definitivně uzavřen.
Díky iniciativě otce a syna Kopačkových se ale
vaření piva do města vrátilo. Ve sklepení jejich
rodinného domku vznikl malý domácí pivovárek
a po letech pokusů byl v roce 2013 zlegalizovaný
jako skutečný pivovarský provoz.
www.pivokokes.cz

PIVOVAR KOKEŠ KAMENICE NAD
LIPOU

Pivovar je v provozu od června roku 2013. Nachází
se v malebné vísce Biskupice na pomezí krajů Jihomoravského a Vysočina. Pivo můžete ochutnat
přímo z výčepu v pivovaru. Otevírací doba pro
veřejnost je v pátek a v sobotu od 17hod do 23hod
a v neděli od 14hod do 20hod.
www.facebook.com/biskupickygajdos

Pivo se v Kamenici nad Lipou vařilo zřejmě již v 15.
a 16. Století. Historický vývoj pak způsobil, že až
do 20. století ho vařila ve městě pouze vrchnost.

BISKUPICKÝ PIVOVAR GAJDOŠ
BISKUPICE
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KALENDÁŘ AKCÍ
1. 5. – 30. 9., Jihlava
Dravci nad hlavami v
ZOO Jihlava. Každý den
kromě pondělí v 11:00 a
v 15:00 hodin.
Sezónní ukázky výcviku dravců a sov pod
dohledem zkušených
sokolníků.
12. 5. – 6. 6., Zámek
Velké Meziříčí
Velkomeziříčské restaurování. Návštěvníci
velkomeziříčského
zámku budou moci v
této sezoně nahlédnout
do tajů restaurátorského
umění. Na několik týdnů
se v prostorách muzea
usídlí studenti Vyšší
odborné školy restaurátorské v Brně, kteří
budou přímo před zraky
návštěvníků renovovat nábytek, jenž byl
až doposud uložen v
depozitáři. www.muzeumvm.cz
15. 5. – 17. 7., Jihlava
Festival Mahler Jihlava
2014 – Hudba tisíců,
www.mahler2000.cz
31. 5., Zámek Náměšť
nad Oslavou
Svatební veletrh – svatba na zámku. Svatební
veletrh pořádaný ve spolupráci s o.s. Míša – Míša
pro pomoc handicapovaným a Foto – Video
Brelovi. Módní přehlídky,
prezentace různých
svatebních služeb, hudba, na závěr opravdová
svatba handicapovaných
snoubenců, ohňostroje,
ohňová show a další.
Host veletrhu Eva Pi-

larová. 12:00 – 18:00 hod.
31. 5., Třebíč
Festival malých
pivovarů. Přehlídka
kvalitních piv, zejména nefiltrovaných
a nepasterizovaných
z malých tuzemských
minipivovarů. Centrum
Lihovar
31. 5., Zámek Velké
Meziříčí
Festival muzejních nocí. Divadelní
představení Tři mušketýři
- ve spolupráci s divadelním spolkem „Špatně
namíchaný bublifuk“ pod
vedením Josefa Marka.
1. 6., Třešť		
VELKÉ AutoMotoVelo
SETKÁNÍ. Setkání
veteránů a příznivců
staré techniky a dobového oblečení. Nám. T.
G. Masaryka 8:00 – 13:30
hod.
1. 6., Třešť		
Pohádkový les. Start
u Zámeckého hotelu v
Třešti 13:30 – 14:30 hod.
2. 6. – 13. 6., Zámek
Jaroměřice nad Rokytnou
Kulturní program pro
školní výlety. Pohádka
pro děti, workshop o
divadelních loutkách,
maskách a kostýmech,
výstava Stolování, park
pečení buřtů.
2. 6. – 31. 8., Jihlava
Brána do pohádkového světa skřítků
a strašidel. Výstava
pohádkových postaviček

a skřítků z dílny spisovatelky a ilustrátorky
Vítězslavy Klimtové,
www.pohadkovazeme.
info. Brána Matky Boží

oživení třebíčských ulic
a umělecké performance v židovské čtvrti.
Podzámecká niva, www.
zamosti.cz

3. 6., Žďár nad Sázavou
Concentus Moraviae
2014, PRAŽSKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE,
JAKUB HRŮŠA - dirigent,
SOŇA ČERVENÁ - recitace, slavnostní zahajovací
koncert. Dům kultury od
19:00 hod.

7. 6. – 8. 6., Zámek
Náměšť nad Oslavou
Klubová soutěžní
výstava psů plemen
irský vlkodav, deerhound a italský chrtík.
Zámecký park, od 9:00
hod.

6. 6., Jihlava
Muzejní a galerijní noc
2014 aneb do muzea v
netradiční čas – derniéra výstavy Venkovské
kostely v srdci Vysočiny,
přednášky archeologické a cestovatelské,
překvapení pro děti,
vystoupení přibyslavské
skupiny La Via a
závěrečná ohňová show
Ad Infinitum. c
6. 6. – 8. 6., Jihlava
Festival sborového
umění Jihlava 2014.
Nesoutěžní přehlídka
amatérských špičkových
pěveckých sborů z ČR i
zahraničí (57. ročník).
6. 6. 2014 - 7. 6. 2014
Chalupa na Bělici,
Kaliště
FOLKALIŠTĚ - III. ročník.
Tradiční festival folkových kapel Folkaliště.
6. 6. – 7. 6., Třebíč
Zámostí. Netradiční
hudební koktejl napříč
žánry i bohatý doprovodný program.
Nebude chybět filmový
klub, ochotnické divadlo,

8. 6., Třešť
Herní odpoledne.
Ponořte se s námi do
světa her. Více informací
na wg-trest.blueforum.
cz. Kulturní dům v Třešti
ve 14:00 hod.
8. 6., Jihlava
Nekamenujte proroky.
Koncert k roku české
hudby, Pěvecké sdružení
Campanula Jihlava, Jihlava, gotická síň radnice,
19:30 hod.
11. 6., Zámek Náměšť
nad Oslavou
Mezinárodní hudební
festival Concentus
Moraviae. 19. ročník
tradičního festivalu
klasické hudby tentokrát
s tématem České sny
k Roku české hudby.
Účinkující – Janáčkův
komorní orchestr, Josef
Špaček (housle). Vnitřní
nádvoří zámku, od 19:00
hod.
12. 6. - 14. 6., Telč
Arts & film 2014 - Telč
International European Film Festival.
Evropský filmový festival,
představuje evropskou
filmovou tvorbu v oblasti
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umění (filmovou, dokumentární, experimentální, studentskou).
13. 6., Třebíč
Concentus Moraviae,
koncert Pavla Steidla.
Zadní synagoga od 19:30
hod, www.concentusmoraviae.cz

15. 6., Hrad Lipnice nad
Sázavou
Ars camerata. Balady a
duchovní hudba. Kaple,
od 14:00 hod.
15. 6., Sněžné
Řemeslný jarmark.
Doprovodný program,
od 9:00 hod.

13. 6. – 14. 6.,
Pelhřimov
Mezinárodní festival
rekordů a kuriozit
“PELHŘIMOV MĚSTO
REKORDŮ”. Pelhřimov
město rekordů Společenská akce
spojená s udělováním
výročích rekordmanských cen. Největší akce
svého druhu v Evropě.

16. 6., Jihlava
Setkání s Melodií.
Program koncertu bude
sestaven ze sborových
úprav lidových písní a
skladeb populární hudby
tak, aby doplňoval atmosféru pohody téměř
letního podvečera. Rajský dvůr hotelu Gustav
Mahler, od 18 hod http://
melodiejihlava.cz

14. 6., Zámek Telč
Noc na Karlštejně.
Známá divadelní
komedie na motivy
divadelního představení
Jaroslava Vrchlického
v podání Divadelního
souboru Karla Čapka a
SHŠ Hebrix,o.s. z Třeště.
Nádvoří zámku, od 20:30
hod.

19. 6., Chotěboř
Letecká show, dětský
den & mistrovství ČR v
letecké akrobacii 2014,
letiště Chotěboř.

14. 6., Jihlava
Jihlavské pivní pábení.
4. ročník festivalu
minipivovarů přinese
tradičně skvělé pivo
od sládků z malých,
rukodělných pivovarů,
samozřejmě večerní
dobrou muziku a po celý
den unikátní spojení
s evropskými závody
dřevorubců EUROJACK
2014. Amfiteátr Heulos.
13:00 – 24:00 hod.www.
radnicni-jihlava.cz

19. 6. – 24. 8., Jihlava
Židovské památky
na Vysočině, výstava
představí výjimečnost
židovských památek
na Vysočině. Muzeum
Vysočiny Jihlava
18. 6., Žďár nad Sázavou
Zemlinského kvarteto
Josef Špaček - housle
J. Suk, H. W. Ernst, A.
Dvořák. Barokní sály
zámku Kinských, 19:30 h
19. 6., Kamenice nad
Lipou
Koncert na náměstí
k Mezinárodnímu
dni hudby, nám. Čsl.
armády.

20. 6., Jihlava
Den Ježka. Ochutnávka
dvou nově uvařených
speciálních piv exkurze v
pivovaru zdarma (15.0020.00 v každou celou
hodinu) pivní soutěže,
vyjížďky koňským povozem, moderuje De facto
mimo. Pivovar Jihlava od
15:00 hod.
20. 6., Jihlava
Den s Krajem Vysočina.
Masarykovo náměstí.
21. 6., Světlá nad Sázavou
Svátek hudby 2014, 13.
ročník hudební slavnosti
ve Světlé n. S. Nám. Trčků
z Lípy v dopoledních
hodinách.
21. 6., Pacov
Den mikroregionu a
Veteran rallye
21. 6., Třešť
Salavická jízda spojená s městskými
slavnostmi. Začátek od
13:00 hod. Vystoupí - JCS
Salavice, VIGO, Preston,
Bon Jovi revival, FILTR,
TON UNTER.
22. 6., Jihlava
Pouť ke svatému Jánu.
Tradiční celodenní
událost u kostelíčku
svatého Jana Křtitele
Průvod jihlavských
havířů od ZŠ Křížová
na ranní mši svatou. V
programu především pro
děti nebude chybět:
flašinetář Jan Bondra,
Divadlo TEJP, Divadlo
DeFactoMimo, Vojta
Vrtek, TEÁTR Víti Marčíka,
Divadlo Já to jsem, folk-

lórní soubor Pramínek,
hudební skupina „Jak
chceš“ a houslistka Jitka
Šuranská
22. 6., Třešť
Herní odpoledne.
Ponořte se s námi do
světa her. Více informací
na wg-trest.blueforum.
cz. Kulturní dům v Třešti
ve 14:00 hod.
22. 6., Žďár nad Sázavou
Festival dechových
hudeb. I. nádvoří zámku
Kinských
23. 6., Zámek Náměšť
nad Oslavou
Mezinárodní hudební
festival Concentus
Moraviae. 19. ročník
tradičního festivalu
klasické hudby tentokrát
s tématem České sny
k Roku české hudby.
Účinkující – Pocta Leoši
Janáčkovi, Dvořákovo
Trio, Jan Fišer (housle),
Tomáš Jamník (violoncello), Ivo Kahánek (klavír).
Zámecká knihovna, od
19:30 hod.
24. 6., Třebíč
Concentus Moraviae
koncert Tine Thing Helseth Quartet. Národní
dům od 19:30, www.
concentus-moraviae.cz
24. 6., Hrad Lipnice nad
Sázavou
Koncert absolventů
a žáků ZUŠ Havlíčkův
Brod. Od 17:00 hod.
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25. 6., Hrad Lipnice nad
Sázavou
Koncert lipnické ZUŠ
a jejího pěveckého
sboru. Od 17:00 hod.
27. 6., Třešť
Made in Třešť. Festival, na kterém vystoupí
třešťské kapely. Zahrada
u Schumpeterova domu
19:00 24,00 hod.
27. 6. - 6. 7., Chotěboř
Festival fantazie.
Největší festival her,
comicsu, sci-fi a fantasy (League of Legends,
Minecraft, Pán času,
Hobit., Star Wars, Harry
Potter…). www.festivalfantazie.cz
28. 6. – 6. 7., Zámek
Jaroměřice nad Rokytnou
Zámecké květinové
slavnosti. Výstava
květinových aranžmá v
hraběcích apartmánech,
letošní ročník s názvem
Pocta květinám a vodě.
29. 6., Havlíčkův Brod
Dixieland Humpolec
(jazz), koncert.
Havlíčkovo náměstí, od
17:30 hod.
1. 7. – 11. 7., Telč
Francouzsko-česká
hudební akademie.
Projekt spolupráce ČR a
Francie v oblasti hudby mistrovské interpretační
kurzy a kurzy komorní
hudby. 19. ročník

3. 7. – 6. 7., Zámek Telč
Řemeslné trhy, nádvoří
zámku, d 9:00 do 18:00
hod.

dětská dílna a herna,
divadla, doprovodný
program. www.hrackobrani.cz

3. 7. – 28. 8., Jihlava
Promenádní koncerty na Masarykově
náměstí. Každý čtvrtek
od 16:00 hod

10. 7. – 12. 7., Jihlava
Vysočina Fest. Ambiciózní multižánrový
festival má za sebou
teprve první ročník, ale
hned se dokázal zařadit
mezi velké letní festivaly
České republiky. Ukázalo se, že podobná akce
přímo v centru Vysočiny
fanouškům skvělé
muziky dlouho chyběla.
Amfiteátr, www.vysocinafest.cz

4. 7., Zámek Kamenice
nad Lipou
Koncert absolventů
JAMU Brno a prof.
Schnierera
4. 7. – 5. 7., Zámek
Jaroměřice nad Rokytnou
Noční prohlídky.
5. – 6. 7., Třebíč
Svatoprokopská pouť,
historické pouťové atrakce, řemeslný jarmark
a předvádění historických řemesel. Areál
baziliky sv. Prokopa a
Valdštejnského zámku,
www.tkl-trebic.cz
5. – 6. 7., Třešť
Dřevořezání. Řezbářský
festival na nám. T. G. Masaryka 9:00 – 17:00 hod.
6. 7., Havlíčkův Brod
Vrabčí trh (folk), koncert. Havlíčkovo náměstí,
od 17:30 hod.

9. – 13. 7., Zámek Kamenice nad Lipou
IX. ročník
HRAČKOBRANÍ,
prázdninový festival,
který navazuje na tradici
2. 7. – 3. 9., Jihlava
výroby hraček v KamenLetní kino na náměstí,
ici nad Lipou. Výstavy,
Kavárna Muzeum Jihlava, přehlídka hračkářské
http://www.kavarnatvorby, tvůrčí dílny,
muzeum.cz/

10. 7. – 28. 8., Jihlava
Kulturní léto v pivovarské restauraci 2014.
Vždy ve čtvrtek od 18.00
hodin, www.pivovarjihlava.cz
12. 7., Kamenice nad
Lipou
Koncert barokní a klasické hudby v Kostele
Všech svatých. Účinkují
- Jitka Čudl (soprán,
varhany), Libor Janeček
(kytara)
12. 7., Zámek Telč
Noc na Karlštejně.
Známá divadelní
komedie na motivy
divadelního představení
Jaroslava Vrchlického
v podání Divadelního
souboru Karla Čapka a
SHŠ Hebrix,o.s. z Třeště.
Nádvoří zámku, od 20:30
hod.
12. 7., Třešť
Léto s párou.
Odpoledne plné her
a zábavy na hlavním

vlakovém nádraží v Třešti.
Historický vlak vyjíždí v
12:40 hod. z Telče, jízdní
řád Třešť - Kostelec (13:30
– 13:49) – Kostelec – Třešť
(14:05 – 14:26) – Třešť –
Telč (16:30 – 17:05).
12. 7., Třešť
ORCHESTRijón. Petr Píša
a Zatrestband, Laura a
její tygři. Hlavní vlakové
nádraží.
12. 7., Žďár nad Sázavou
Festival Pod Zelenou
horou. I. nádvoří zámku
Kinských
13. 7., Havlíčkův Brod
Africa Alive Iyasa, koncert. Havlíčkovo náměstí,
od 17:30 hod.
15. 7. – 19. 7., Pacov
Letní kino Čáslavský
17. 7. – 20. 7., Žďár nad
Sázavou
Kinematograf bratří
Čadíků, ovál u zimního
stadionu
18. 7., Hrad Lipnice nad
Sázavou
Lipnická brána. Koncert mladých folkových
hudebníků, od 16:00 hod.
18. 7., Zámek Kamenice
nad Lipou
4 ZDI, koncert folkové
kapely z Pelhřimova.
18. 7. – 20. 7., Třebíč
Oživené židovské město.
Kulturně-historická
akce s cílem seznámit
návštěvníky s původním
životem v třebíčském
židovském městě.
Židovská čtvrť se na tři
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dny vrátí do 30. let 20.
století. V uličkách na
návštěvníky čekají potulní muzikanti, flašinetář,
prodejní stánky a
řemeslníci. Židovská
čtvrť, www.mkstrebic.cz
19. 7., Světlá nad Sázavou
Kocour v botách. Příběh
o tom, že si láska podle
kapsy nevybírá. Klasická
francouzská pohádka
je kombinací činohry a
tradičního jarmarečního
loutkového divadla z
repertoáru divadla Elf,
Praha. Nádvoří zámku ve
Světlé n. S. od 16:00 hod.

zámku, kocouří scény
na náměstí, nocturna,
výstavy, tvůrčí dílny,
výlety, happeningy, performance.
25. 7. – 26. 7., Hrad Lipnice nad Sázavou
Noční prohlídky hradu.
20:30 hod a 22:30 hod.
26. 7., Zámek Kamenice
nad Lipou
Balada pro banditu.
Muzikál – příběh o velké
lásce, zradě a touze po
svobodě.

26. 7., Třešť
Léto s párou.
Odpoledne plné her a
20. 7., Havlíčkův Brod
zábavy na hlavním vlaWobčas (country), kon- kovém nádraží v Třešti.
cert. Havlíčkovo náměstí, Historický vlak vyjíždí
od 17:30 hod.
v 12:40 hod. z Telče,
jízdní řád Třešť - Kostelec
21. 7. – 27. 7., Třebíč
(13:30 – 13:49) – Kostelec
Filmy pro Karla IV.
– Třešť (14:05 – 14:26)
Sedm večerů pod širým
– Třešť – Telč (16:30 –
nebem při sledování
17:05).
filmů režisérky Marie
Poledňákové. Karlovo
26. 7. – 2. 8., Zámek
náměstí, po setmění,
Náměšť nad Oslavou
www.mkstrebic.cz
Folkové prázdniny – Mezinárodní
22. 7. – 24. 7., Zámek
letní kulturní festival.
Telč
29. ročník tradičního
Noční prohlídky na
multižánrového letního
zámku v Telči - Píseň
kulturního festivalu.
pro Zachariáše. Noční
Koncerty, divadla, tvůrčí
prohlídky historickými
dílny, noční koncerty,
interiéry státního zámku open scéna, výstavy.
v Telči za slovního doNádvoří, parky a interiéry
provodu členů DS TYL a
zámku.
písničkáře IVO JAHELKY.
Od 20:00 hod.
27. 7., Havlíčkův Brod
Ozzy Osbourne re25. 7. – 10. 8., Zámek
vival (rock), koncert.
Telč
Havlíčkovo náměstí, od
Prázdniny v Telči.
17:30 hod.
Prázdniny v Telči nejsou festival, ale způsob
života! Koncerty na

28. 7. – 2. 8., Třebíč
Šamajim. Festival
židovské kultury,
navazující na slavnou
židovskou historii
Třebíče. Divadla, koncerty, přednášky, taneční
vystoupení, soutěže,
tvořivé dílny. Židovská
čtvrť a Zadní synagoga,
www.samajim.cz
29. 7. - 10. 8., Zámek
Telč
Výstava fuchsií v
zámecké zahradě.
Každoroční výstavy fuchsií pod arkády v zámecké
zahradě.
29. 7. – 1. 8., Pacov
Konematograf bratří
Čadíků
2. 8., Hrad Lipnice nad
Sázavou
Pomozte dětem v
Ugandě! Prezentace neziskové organizace Bwindi
Orphans o.s., od 11:00
hod.
2. 8. – 16. 8., Zámek
Jaroměřice nad Rokytnou
Mezinárodní hudební
festival Petra Dvorského, XVI. ročník.
2. 8., Třešť
Schumpeter open
air thetre. Večer plný
scének Třešťského
průměr, zahrají Lajky. Zahrada u Schumpeterova
domu, 20:00 – 24:00 hod.
3. 8., Třešť
Dostaveníčko s dechovkou. Zahrada u Schumpeterova domu, 15:00
– 16:30 hod.

3. 8., Růžená
Růženská lávka.
3. 8. - 28. 9., Zámek Telč
Krysáci z Večerníčku v
Telči aneb ze smetiště
na zámku. Výstava
filmových loutek a kulis
ze známého večerníku
Krysáci.
3. 8., Havlíčkův Brod
El’brkas (rock), koncert.
Havlíčkovo náměstí, od
17:30 hod.
4. 8. – 13. 8., Zámek
Náměšť nad Oslavou
Moravian Masterclass. Mezinárodní
interpretační kurzy
české operní a písňové
tvorby pro studenty
prestižních zahraničních
vysokých hudebních
škol. Závěrečný koncert účastníků 13. 8. v
17:00 hod v zámecké
knihovně.
5. 8. – 8. 8., Třešť
LETNÍ kino. Kinematograf bratří Čadíků.
8. 8., Hrad Lipnice nad
Sázavou
Robert Křesťan a Druhá
Tráva, Jura Pařez a
Pozdní sběr. Koncert od
18:00 hod.
8. 8. – 9. 8., Žďár nad
Sázavou
Horácký džbánek, 32.
ročník festivalu folkové
písně. I. nádvoří zámku
Kinských
9. 8., Zámek Kamenice
nad Lipou
Irské balady. Koncert
Věry Kláskové
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9. 8., Třešť
Léto s párou.
Odpoledne plné her a
zábavy na hlavním vlakovém nádraží v Třešti.
Historický vlak vyjíždí
v 12:40 hod. z Telče,
jízdní řád Třešť - Kostelec
(13:30 – 13:49) – Kostelec
– Třešť (14:05 – 14:26)
– Třešť – Telč (16:30 –
17:05).

21. 8. – 21. 9., Žďár nad
Sázavou
Slavnosti jeřabin,
všechny výstavní a kulturní prostory
22. 8., Zámek Kamenice
nad Lipou
Koncert - Pavlína
Jíšová, Jaroslav Matějů,
Adéla Jonášová

22. 8. – 23. 8., Třebíč
10. 8., Havlíčkův Brod
Slavnosti Tří kápí.
Nice Navels (rock), kon- Podzámecká niva, www.
cert. Havlíčkovo náměstí, tkl-trebic.cz
od 17:30 hod.
22. 8. – 23. 8., Hrad Lip15. 8. – 16. 8., Třebíč
nice nad Sázavou
Flaming Nights. Třetí
Noční prohlídky hradu.
ročník ohnivého festivalu 20:30 hod a 22:30 hod.
Flaming Nights. Velký
svátek žonglování a
22. 8. – 24. 8., Zámek
hudby, pořádaný vynika- Telč
jící třebíčskou skupinou
Noční prohlídky na
Magnis. Areál bývalých
zámku v Telči - Píseň
Baťových závodů v
pro Zachariáše. Noční
Třebíči – Borovině, www. prohlídky historickými
tkl-trebic.cz
interiéry státního zámku
v Telči za slovního do16. 8., Jihlava
provodu členů DS TYL a
Jazz na Roštejně.
písničkáře IVO JAHELKY.
Tradiční jazzový festival. Od 19:30 hod.
http://www.hrad-rostejn.
cz/
22. 8. - 24. 8., Pacov
Pacovský poledník.
16. 8., Jihlava
Pohodový vícežánrový
Magmafest. Hudební
festival, www.polednik.cz
festival, amfiteátr Jihlava
23. 8., Třešť
17. 8., Havlíčkův Brod
Léto s párou.
Barock (rock), koncert. Odpoledne plné her a
Havlíčkovo náměstí, od
zábavy na hlavním vla17:30 hod.
kovém nádraží v Třešti.
Historický vlak vyjíždí
21. 8., Třebíč
v 12:40 hod. z Telče,
Koncert skupiny China- jízdní řád Třešť - Kostelec
ski, Podzámecká niva, od (13:30 – 13:49) – Kostelec
19:00 hod.
– Třešť (14:05 – 14:26)
– Třešť – Telč (16:30 –
17:05).

24. 8., Havlíčkův Brod
E.M.I.L. (rock), koncert.
Havlíčkovo náměstí, od
17:30 hod.
29. 8., Hrad Lipnice nad
Sázavou
Noční prohlídky hradu.
20:30 hod a 22:30 hod.
30. 8., Zámek Náměšť
nad Oslavou
Hradozámecká noc.
Noční prohlídky zámku
s doprovodným programem.
30. 8., Světlá nad Sázavou
Cestami Jaroslava
Haška, 33. ročník dálkového pochodu s trasami
10, 20, 30, 50 km a
současně cykloturistické
jízdy s trasami 20, 40, 60
a 80 km. Akce je zařazena
do IVV a seriálu Dvoustovka. Start od 6:00 do
10:00 hod. od základní
školy v Lánecké ul.
30. 8., Žďár nad Sázavou
Diecézní pouť rodin.
Areál zámku Kinských
31. 8., Havlíčkův Brod
Cirkus Pavlíny, koncert.
Havlíčkovo náměstí, od
15:00 hod.
31. 8., Jihlava
Tančírna v pivovaru.
Koncert třešťského Zatrestbandu v Pivovarské
restauraci.
31. 8., Třešť		
VELKÉ AutoMotoVelo
SETKÁNÍ. Setkání
veteránů a příznivců
staré techniky a dobového oblečení. Nám. T.

G. Masaryka 8:00 – 13:30
hod.
31. 8., Zámek Kamenice
nad Lipou
Závěrečný koncert
letních žesťových kurzů
Žďár. Vystoupí na něm
všichni účastníci a to
znamená cca 30 hráčů na
žesťové nástroje, z velké
části studenti akademií a
konzervatoří z celé ČR.
31. 8., Hrad Lipnice nad
Sázavou
Pražské dechové kvinteto. Koncert klasické
hudby pod taktovkou
pana Miloše Wichterleho,
od 18:00 hod.
1. 9. – 26. 9., Zámek
Velké Meziříčí
Velkomeziříčské restaurování. Návštěvníci
velkomeziříčského
zámku budou moci v
této sezoně nahlédnout
do tajů restaurátorského
umění. Na několik týdnů
se v prostorách muzea
usídlí studenti Vyšší
odborné školy restaurátorské v Brně, kteří
budou přímo před zraky
návštěvníků renovovat nábytek, jenž byl
až doposud uložen v
depozitáři. www.muzeumvm.cz
5. 9. – 6. 9., Hrad Lipnice
nad Sázavou
Noc na Karlštejně.
Populární muzikál s živou
hudbou. Nádvoří hradu,
od 18:00 hod.
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6. 9., Jihlava
18. 9. – 17. 11., Jihlava
Den památek + den
zemědělců. Masarykovo Dějiny pohřbívání v
náměstí.
Jihlavě, výstava mapující významná pohřební
6. 9., Žďár nad Sázavou místa seznámí i s podoOslavy 20 let v UNESCO bami katolického, protesa Klášterní noc. Areál
tantského a židovského
zámku Kinských
pohřebního ritu. Muzeum Vysočiny Jihlava.
6. 9. – 7. 9., Zámek
Velké Meziříčí
20. 9., Zámek Náměšť
Císařské manévry.
nad Oslavou
První zářijový víkend se 24. Zámecký konvelkomeziříčský zámek
cert. Tradiční vrchol
pomyslně přenese na
zámecké hudební scény.
počátek 20. století, do
Účinkující – LUX ET
doby hraběte Františka
UMBRAE, Robert Crowe,
Harracha. Návštěvníci se Michael Eberth. Zámecká
mohou těšit na bohatý
knihovna, od 17:00 hod.
program, vojenské
jednotky či na dámy v
20. – 21. 9., Třešť
secesních kostýmcích.
Třešťský jednorožec.
www.muzeumvm.cz
25. oblastní výstava
králíků, drůbeže a holubů
13. 9., Třebíč
spojená se 17. ročníkem
Bramborobraní.
memoriálu Josefa
Třebíčské BramboroDrasticha, výstavní areál
braní je festivalem lidové Klínarka Třešť. Otevřeno
hudby, tance a zejména So: 8:00 – 18:00 hod.,
brambor, které se tu
Ne: 8:00 – 13:00 hod, ve
podávají na všechny
13:00 hod. předávání cen
známé způsoby – v
vítězům.
bramborácích, hranolcích, kroketách nebo
26. 9. – 27. 9., Třebíč
v tradiční bramborové
FabrFest. Kulturní
polévce. Bramborobraní festival v nekulturním
tradičně doprovází jarprostředí. Přehlídka
mark a ukázky lidových regionálních divadelních
řemesel. Karlovo
souborů. Areál výrobní
náměstí.
haly bývalé firmy UNIPLET, od 16:00 hod,
13. 9., Třešť
www.fabrfest.cz
Jednorožné rožnění.
Grilování na hlavní silnici. říjen, Zámek Velké
Náměstí T.G.Masaryka
Meziříčí
10:00 – 17:00 hod.
Výstava „Neztratit
víru v člověka...Protek13. 9. – 14. 9., Jihlava
torát očima židovských
Horácký letecký den.
dětí“. Putovní výstava
Letiště Jihlava – Henčov, zapůjčená z Židovského
www.aeroklub-jihlava.cz muzea v Praze představí
osudy šesti židovských

dětí od roku 1938 do
roku 1945 v kontextu
historických událostí.
Osobní příběhy budou
pro návštěvníky výstavy
klíčem k poznání historie předválečného
a válečného
Československa. www.
muzeumvm.cz

Sportovní akce

28. 6., Kamenice nad
Lipou
Slavnosti města + Cannondale Juris Real mtb
maratón
10. ročník oblíbeného
MTB maratonu pro
širokou veřejnost v
překrásné přírodě
23. – 28. 10., Jihlava
Vysočiny. Součástí
Mezinárodní festizávodu jsou slavnosti
val dokumentárních
Města Kamenice nad
filmů Ji.hlava 2014.
Lipou s bohatým doFestival autorského
provodným programem
dokumentárního filmu. – koncerty, atrakce pro
Prestižní a výjimečný,
děti, ohňostroj. Cyklonejvětší svého druhu ve maraton pro širokou
střední Evropě. 18. ročník veřejnost. Trasy závodu
50 km a 25 km vedou krásnou přírodou
Českomoravské vrchoviny převážně po lesních
a polních cestách. http://
www.mtbkamenicenl.cz/
22. 8. - 24. 8., Humpolec
Zlatá podkova 2014.
Tradiční celorepublikové
finále seriálu závodů ve
všestrannosti a spřežení.
49. ročník.
12. 9., Jihlava
25. ročník turistického
pochodu kolem noční
Jihlavy po historických
pamětihodnostech.
Trasy: 8 a 15 km. Start:
17.00 - 19.00 hod.
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