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KŘÍŽEM KŘÁŽEM VYSOČINOU NA KOLE 2015

Pokud máte rádi pohyb, a zejména pak jízdu na kole, potom právě 
pro vás chystá organizace Vysočina Tourism již devátý ročník cykli
stického putování Křížem krážem Vysočinou na kole. Jedná se o or
ganizovanou cyklojízdu v termínu 3. 7. – 10. 7. 2015 obohacenou o 
návštěvy turistických atraktivit.
Startujeme z Masarykova náměstí v Jihlavě v pátek 3. 7. 2015 v 9.30 
hod. a během následujících osmi dnů se peloton přesune až do cíle 
putování do Dalešic. Je možné absolvovat libovolný počet  etap 
či pouze určité úseky. Ubytování si zařizuje každý individuálně, 
organizátoři se snaží zajistit doprovodné vozidlo, které slouží i ke 
svozu účastníků z Jihlavy na místo startu etapy a po jejím skončení 
zpět do Jihlavy. 
Akce se koná za  finanční podpory společnosti ČEZ.

Více informací: www.facebook.com/vysocinounakole
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JIHLAVSKÉ HAVÍŘENÍ 2015

19. – 21. 6. 2015

Jihlavský havířský průvod připomíná krásu a slávu 
nejstaršího královského horního města Jihlavy v 
době, kdy se zde dolovala stříbrná ruda. Děti, ale i 
dospělí se převlečou do kostýmů a stanou se histo
rickými postavami, které všem připomenou dávné 
bohatství, slávu a krásu hrdého a významného 
horního města. Je to podívaná pro všechny, pro děti 
i dospělé, pro mladé i seniory. Centrum města Jih
lavy v těchto dnech ožívá jedinečnou podívanou, 
kterou jinde neuvidíte.

Havířské průvody: 
19. 6. 2015 v 18:00 (Masarykovo náměstí)
20. 6. 2015 v 10:00 (Masarykovo náměstí)
21. 6. 2015 Pouť ke sv. Jánu.

V rámci programu 20. 6. 2015 Koncert bez hranic a 
Den Ježka.

Budete mít jedinečnou možnost ochutnat pivo 
Perkmistr, polotmavou dvanáctku jantarové barvy, 
uvařenou speciálně k této příležitosti jihlavským 
pivovarem na počest jihlavského Havíření a jih
lavských havířů zvlášť.

Pořadatel: statutární město Jihlava a Jihlavský havířský průvod.
Více informací na www.visitjihlava.eu a www.havirskypruvod.cz

VÝSTAVA NA BRÁNĚ MATKY BOŽÍ V JIHLAVĚ

Od června do září 2015 se na Bránu Matky Boží v Jihlavě 
nastěhují panenky Barbie, Monster High, autíčka, motorky 
a modely slavných staveb z Puzzle. Mezi panenkami se na
jdou i slavné osobnosti jako královna Elizabeth, císařovna 
Josefína, dále pak také filmové a hudební hvězdy např. Lady 
Gaga.
Pro děti bude připraven zajímavý kvíz, nebude chybět ani 
hrací koutek s Barbie domem, prostor pro autíčka a malování.

Výstava bude určena jak pro holčičky, tak i kluky!
Srdečně Vás všechny zveme!

Výstava zapůjčena z Galerie panenek DollsLand v Praze, 
www.dollsland.eu

Více informací na www.visitjihlava.eu
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MAHLER JIHLAVA 2015 - HUDBA TISÍCŮ
Music Festival 18. 5.–7. 7. 2015

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

Kromě hudby se nechte zlákat např. Živým obrazem„Komenský“ 
u sochy Gustava Mahlera nebo cyklojízdou na trase Kaliště  Jih
lava.
Kompletní program koncertů a dalších uměleckých vystoupení 
naleznete v kalendáři akcí na konci novin a na: 
www.mahler2000.cz.

OTEVŘENÍ ROBINSON PARKU
Ostrov zábavy v Jihlavě - rodinný park Robinson - 
přivítá první návštěvníky už o letošních prázdninách! 
Otevření je plánováno na srpen 2015.

Rodinný park Robinson, největší indoorový zábavní park 
v Kraji Vysočina, otevírá své dveře zábavy už letos v srp
nu! Na ploše 2500 m2 se nacházejí desítky originálních 
dětských atrakcí, nechte se nalákat např. na labyrint v 
podobě nekonečné džungle chodeb, prolézaček, žebříků 
a tobogánů, kanónovou střelnici, lodní stěžeň, pirátskou 
loď, sopku, nafukovací lebku, opičí stezku, pavoučí věž a 
spoustu další zábavy. Robinson je otevřen každému od 0 
do 99 let. Zatímco děti budou řádit v herně, vy si můžete 
v klidu povídat u kávy, surfovat na internetu anebo číst 
noviny. Součástí parku je totiž restaurace a komfortní 
zázemí pro dospělé. A když budete mít chuť, můžete si 
zařádit s dětmi, neboť všechny atrakce umožňují přístup 
dospělým. Nabídka v restauraci zahrnuje tradiční jídla, 

dětská jídla, sendviče, domácí burgery, sladké 
dobroty a řadů nápojů. Restaurace je přístupná 
nejen návštěvníkům parku, ale i cyklistům, 
bruslařům a chodcům na přilehlé cyklostezce a 
inline dráze i všem ostatním, kdo si chtějí vy
chutnat něco dobrého v příjemném prostředí.

Robinson park najdete Pod Jánským kopečkem 
v Jihlavě, naproti Kauflandu hned u Pražského 
mostu. Ideální je napojení na sportoviště, 
cyklostezku, inline dráhu jako atraktivní za
stávka či cíl výletu.

www.robinsonjihlava.cz

https://www.facebook.com/RobinsonJih-
lava
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SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM ČESKÝ MLÝN V JIHLAVĚ
Na začátku prosince 2014 byla dokončena realizace pro
jektu Sportovně relaxační centrum Český mlýn. V rámci pro
jektu byl vybudován jeden z nejmodernějších skateparků v 
ČR, vzniklo zde nové dětské hřiště, které je také vybaveno 
lezeckou stěnou pro děti a posilovacími stroji pro občany 
všech věkových kategorií. Součástí je i upravená travnatá 
sportovní plocha, která slouží jak k odpočinku, tak k  spor
tovním aktivitám.  Další důležité součásti centra jsou také 
skoro kilometrový osvětlený okruh pro inline bruslení, 
schodiště na protilehlé straně řeky a lávka přes řeku Jihlavu, 
která je důležitým prvkem v návaznosti na stávající a nově 
vybudované cyklostezky. 

Realizací projektu došlo k dokončení uce
leného řešení území v lokalitě Český mlýn, 
kdy hlavním cílem bylo vybudovat podél 
řeky Jihlavy zónu určenou pro sport a re
laxaci. Projekt přímo navazuje na již reali
zované projekty cyklostezek R04 vedoucí z 
centra města do této lokality a cyklostezky 
při levém břehu řeky Jihlavy podél ulice Ro
mana Havelky. 

www.visitjihlava.eu

MUZEUM AUTÍČEK NA ZÁMKU V PŘÍSECE

Na zámku v Přísece, asi 4 km od Jihlavy, se na začátku léta 2015 otevírá jedinečné muzeum 
autíček!

Ve všech prostorách nově zrekon
struovaného zámku, o němž první 
historické záznamy sahají až do 13. 
století, vzniká podívaná pro kluky 
i pány. Všechny současné gene
race mužského pohlaví si mohou 
připomenout většinu autíček, 
která se vyráběla na území dnešní 
České a Slovenské republiky. 
Připravte se na cca 10 000 vesměs 

vzácných exponátů, především 
pak modelů autíček různých ve
likostí a materiálů. 
Ke zhlédnutí zde budou také 
modely vyrobené nejen v dalších 
zemích evropského kontinentu, 
ale i USA, Číny a Japonska.  Po
dobná výstava, obdobného 
zaměření a rozsahu, nemá v 
České republice ani v Evropě ob
doby. 
V několika částech expozic 
budete moci obdivovat i jiné 
hračky vyrobené především na 
území České republiky, Sloven
ska a Německa. Část expozic 
bude pravidelně obměňována, 
můžete tak muzeum navštívit i 
několikrát ročně a pokaždé na 
vás bude čekat nové překvapení.  
V dalším objektu areálu zámku, 

v původní rovněž nově zre
konstruované stodole, je pro 
Vás připravena kavárna, kde si 
můžete po prohlídce muzea 
odpočinout a občerstvit se. 

www.abrex.cz 
www.muzeumauticek.cz
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NETRADIČNÍ KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY 
PROHLÍDKY

Vysočina Tourism 
pokračuje v úspěšné 
tradici originálních kos
týmovaných prohlídek, 
tentokrát na hradě Ká
men.  Akce proběhne v 
termínu od 22. 8. 2015 
do 23. 8. 2015, kdy na 
hradě vystoupí skupina 
divadelních nadšenců a 
milovníků českých hradů 
a zámků se svým projek
tem Živé obrazy. Jedná 
se o originální prohlíd

ky formou divadelních 
představení, které probíhají 
v nejpřitažlivějších částech 
památkových objektů. 

www.region-vysocina.cz

LETNÍ DOBRODRUŽSTVÍ NA HRADĚ KÁMEN

22. 8. - 23. 8. 2015

KÁMEN NAPŘÍČ STALETÍMI

4. 7. - 19. 7. 2015

Akce s názvem „Kámen napříč staletími“ je určena pro 
děti i dospělé všech věkových kategorií. Dobu středověku 
a raného novověku bude zastupovat skupina historick
ého šermu Jezerničtí páni, která návštěvníky seznámí se 
zbraněmi, způsobem boje a každodenním životem rytíře.   
Novější a nejnovější dějiny pak představují samotné ex
pozice hradu Kámen – expozice bydlení a expozice jed
nostopých vozidel. K doprovodnému programu bude po 
celou dobu patřit jarmark, kde se vystřídají řemeslníci a 
jiní obchodníci se svým zbožím.
O sobotách 4. a 18. července se návštěvníci mohou těšit 
i na noční prohlídky hradu, které budou zakončené 
ohňovou show.

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD

V tomto roce se již podruhé hrad Kámen a 
jeho park připojí k celoevropské akci víkend 
otevřených zahrad. Během tohoto víken
du bude veřejnost formou komentované 
prohlídky po parku seznámena s jeho historií 
a současným stavem. Kromě prohlídek parku 
čeká na návštěvníky znalostní kvíz, malířská 
dílna a květinové vazby v interiérech hradu.

13. 6. - 14. 6. 2015

KÁMENSKÉ HRADOBRANÍ

8. 8. - 9. 8. 2015

Dvoudenní akce je zaměřená především na 
rodiny s dětmi. V tento víkend se děti, ale i hraví 
dospělí, dozví zábavnou formou něco o hradě 
a jeho historii. Během víkendu své šermířské 
umění opět předvěde skupina Jezerničtí páni, 
kteří sehrají i několik pohádek. Děti se mohou 
těšit na malířskou dílnu a skákací hrad.

V sobotu 8. srpna se pak uskuteční večerní 
prohlídky hradu zakončené ohňovou show.

www.hradkamen.cz
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PEKELNÝ KOPEC - NOVÁ ROZHLEDNA U TŘEBÍČE
Sběratelé turistických vizi
tek mají další důvod, proč 
vyrazit do Třebíče. Ke stáva
jícím vizitkám totiž v březnu 
přibyla i zbrusu nová vizitka k 
rozhledně na Pekelném kopci. 
Ta byla otevřena na podzim 
loňského roku a najdete ji na 
Pekelném kopci (572 m n. m.) 
zhruba 5 km jižně od Třebíče. 
Rozhledna měří 26,5 metrů a 
jejím tvůrcem je architekt Pavel 
Jura. Rozhledna je tvořena z 
modřínového dřeva s kovový
mi prvky a její vzhled odráží 
prvky třebíčských UNESCO 
památek – baziliky sv. Proko
pa a židovské čtvrti. Vede k ní 

značená cesta s turistickými 
odpočívadly a rozcestníky. Ne
jen turisté, ale i místní se tak 
těší z dalšího zajímavého cíle 
výletů a procházek, který na
bízí krásný výhled na Třebíč i 
okolní krajinu. 
Vizitka je k zakoupení ve všech 
třech třebíčských informačních 
centrech. 

Do nadcházející turistické 
sezony máme pro sběratele 
připravenu také novou 
dřevěnou známku rozhledy s 
číslem 2142. 

www.visittrebic.eu

ZA POZNÁNÍM KARLOVA NÁMĚSTÍ V TŘEBÍČI
Jako novinku do nadcházející turistické sezóny připravilo Městské kulturní středisko Třebíč nejen pro 
návštěvníky našeho města komentované prohlídky Karlova náměstí. 
Základní variantou je prohlídka náměstí spojená s návštěvou Divadla Pasáž, kde je vystaven model Karlova 
náměstí ve stavu z r. 1835 z dílny třebíčského modeláře Stanislava Vršky. V případě zájmu je možné prohlídku 
rozšířit o výstup na městskou věž, nebo o návštěvu některé z uměleckých galerií.

Od 1. května budou okruhy po náměstí v nabídce celoročně, v letošním roce pouze v českém jazyce. Zájemci 
si mohou prohlídku objednat v Turistickém a informačním centru v Národním domě (tel. 568 610 021 nebo 
info@mkstrebic.cz) minimálně tři dny předem a pro skupinu nejméně pěti osob. Prohlídky jsou možné v rámci 
otevírací doby TIC Národní dům.

www.visittrebic.eu

ŽIDOVSKÉ ŘEZNICTVÍ V TŘEBÍČI
Prohlídka Zadní synagogy a Domu Seligmanna Bauera rozšířena o košer řeznictví.

Návštěvníci třebíčské židovské 
čtvrti mohou od začátku roku 
2015 zavítat do nové expo
zice košer řeznictví.  Expozice 
se stala součástí prohlídkové 
trasy, která zahrnuje prohlídku 
Zadní synagogy a muzea s 
ukázkou meziválečné židovské 
domácnosti.
V přístavku Domu Selig
manna Bauera, kde je expo
zice umístěna, se návštěvníci 
dozvědí, jaké nástroje používali 

židovští řezníci (tzv. šocheti), 
prohlédnou si košerovací nůž v 
původním pouzdru, zjistí, jaký 
byl postup při rituální porážce 
a jaká zvířata splňují přísné 
předpisy judaismu, tedy jsou 
rituálně čistá.
Předměty do nové expozice 
zapůjčilo Řeznické muzeum v 
Náměšti nad Oslavou. 

www.visittrebic.eu
Tel.: 568 610 023
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LETNÍ VEČERY V TŘEBÍČSKÝCH PAMÁTKÁCH 
Návštěvníci Třebíče si mohou zpříjemnit červencové letní večery s FILMY PRO KARLA IV., 
navštívit památky UNESCO a prohlédnout si večerní město z městské věže. 

V týdnu od 20. do 26. července nabízí Městské 
kulturní středisko Třebíč možnost vychutnat si 
podvečerní atmosféru židovské čtvrti i Zadní 
synagogy, navštívit baziliku sv. Prokopa a 
odpočinout i u filmů promítaných pod širým 
nebem na Karlově náměstí v centru města.

www.visittrebic.eu, www.tkl-trebic.cz

Otevírací doby památek a nabídka filmů: 

20. – 26. 7. 2015 

Filmy pro Karla IV Karlovo náměstí, denně po setmění
Zadní synagoga 9:00 – 22:00
Městská věž  10:00 – 12:00, 13:00 – 22:00
Bazilika sv. Prokopa 9:00 – 22:00 (pouze ČTNE)

CENTRUM EDEN V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM
Ráj zábavy, poznání a inspirace na Vysočině

Po osmi letech příprav se dne 21. 3. 2015 otevřelo 
Centrum EDEN. Jedná se o unikátní a ojedinělý pro
jekt i v evropském měřítku  nejbližší podobné cen
trum je až ve Velké Británii. Jeho cílem je vytvoření 
jedinečného centra šetrného cestovního ruchu, 
poznání a vzdělání.

Vyrazte na Vysočinu do ráje. V Horácké vesnici 
poznáte život našich předků, uvidíte repliky do
bových stavení z 19. století a ukázky tradičních 
lidových řemesel, jako například včelař, hrnčíř, 
tkad lec a mnohá další. V Panském dvoře se dozvíte, 
jak se vaří pivo, vyrábí mošt nebo bylinkové mýdlo, 
co všechno umí zvířata na statku anebo se stanete 
na chvíli kovářem a řezbářem. 

V Ekopavilonu objevíte Svět živlů a seznámíte se 
s prostředky úsporných řešení budoucnosti, s 
různými stavebními materiály, uvidíte fotovoltaic
ké články, tepelné čerpadlo či zjistíte, jaké věci 
se vyrábí recyklací plastů nebo papíru. Na elek
trokolech si vyzkoušíte vyrobit tolik elektřiny, 
abyste rozsvítili žárovku či rozehráli gramofon. 
A také tu je připravena jízdárna a obchůdek s 
produkty z naší farmy. 

V květnu a červnu je otevřeno v úterý, ve středu, 
v sobotu a neděli od 9.30 do 18.00, v červenci a 
srpnu od pondělí do neděle od 9.30 do 18.00. V 
září si můžete udělat výlet o víkendu od 9.30 do 
18.00 hodin. 

www.centrumeden.cz
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STRAŠIDELNÉ BLUDIŠTĚ V JIHLAVĚ

Pobavit se můžete v jedinečném strašidelném 
bludišti, kde na vás čekají strašidla, pohádkové 
postavy, hrdinové z oblíbených filmů i dinosauři. 
Budete se trochu bát, hodně se smát, bavit se a 
poznávat. 
Určitě si nezapomeňte vzít fotoaparát. Fotky 
například se Shrekem, Spidermanem, Fanto
masem nebo na unikátní 3D malbě s dinosaury jistě 
nepořídíte každý den. 

Celá expozice je tvořena naučnou dvojjazyčnou (Čj 
a Aj) formou. Dozvíte se zajímavé věci o Bílé paní, 
mumii, čarodějích a spoustě dalších expozic v obou 
jazycích. 

Můžete u nás oslavit i narozeniny, svátek nebo jiný 
významný den. 

www.strasidelnebludiste.cz

VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ  „HURÁ PO VYSOČINĚ“

Cílem soutěže, kterou uspořádalo Strašidelné 
Bludiště Jihlava, je navštívit co nejvíce krásných 
míst Vysočiny!
Vybrat si můžete z 25 turistických atraktivit, 
jejichž seznam naleznete v Hrací kartě a na 
stránkách www.strasidelnebludiste.cz. Pokud 
navštívíte minimálně pět z těchto objektů a 
necháte si návštěvu potvrdit do Hrací karty, 
získáte slosovací lístky do osudí, ze kterého na 
konci soutěže vylosujeme několik výherců, kteří 
budou odměněni atraktivními cenami. Soutěž 
probíhá od května do září. Po získání potřebných 
potvrzení a vyplnění Vašich kontaktních údajů 
v Hrací kartě odstřihněte soutěžní stránku a 
zašlete ji na adresu Cezastra s.r.o., Horní Ves 61, 
393 01 Pelhřimov nebo ji můžete osobně přinést 
do Strašidelného bludiště na adrese Křížová 2, 
Jihlava nejpozději však do 2. 9. 2015. 
Soutěž, kterou uspořádalo Strašidelné Bludiště 
Jihlava, probíhá za podpory Kraje Vysočina a 
herce Josefa Dvořáka.www.strasidelnebludiste.cz
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KULATÉ VÝROČÍ UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA

ZA POZNÁNÍM I ZÁBAVOU DO MUZEA VYSOČINY PELHŘIMOV

V Muzeu Vysočiny Pelhřimov je pro Vás dne 2. 6. od 
18.00 přichystána přednáška na téma 600 let od upá
lení Mistra Jana Husa, aneb jak si žil svým druhým 
životem. Na letošní kulaté výročí upálení Mistra 
Jana Husa si tuto osobnost společně připomeneme 
nejen v dobových souvislostech, ale zaměříme se 
především na jeho „druhý život“, tedy na to, jak se 
jeho kult v dějinách proměňoval. Odhalíme, co a 
kdy mu přidávalo na popularitě, a kdy byl naopak 
zastíněn jiným trendem.

DOTEKY STRUN A KOUZLA MĚCHU

Koncert 24. 7. 2015 od 19:00
Hudební pořad představí upravené kompozice pro 
netradiční duo  ojedinělou zvukovou kombinaci 
aerofonu a historického nástroje – loutny.

DRÁTENÍKŮV ROK

Výstava 15.5 - 30.8. 2015
Výstava představí drátenické řemeslo v proměnách 
času, jeho historii a postupy mistrů dráteníků. K 
vidění budou také umělecké výrobky z drátků.

POKLADY VYSOČINY - 
SKVOSTY Z DEPOZITÁŘŮ

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. se zapojilo do 
velkého výstavního projektu, který návštěvníkovi 
představí nejcennější a nejzajímavější sbírkové 
předměty, které se nalézají v depozitářích muzeí a 
galerií zřizovaných Krajem Vysočina.
Bude probíhat v termínu 14. 9. – 29. 11. 2015.

www.muzeumpe.cz

JEDINEČNÁ VÝSTAVA „STOPAMI VÁLKY“

Sedmdesáté výročí konce druhé světové války připomene velkomeziříčské muzeum výstavou pojmeno
vanou „Stopami války“. Návštěvníci se seznámí nejen s dobou okupace, ale prostor bude věnován také 
květnovým událostem ve Velkém Meziříčí. Své místo na výstavě bude mít i velkomeziříčský rodák generál Jiří 
Jaroš, který se během druhé světové války významně zapojil do odbojové činnosti. K vidění budou také ori
ginály nejrůznějších vyhlášek, plakátů či fotografií. Chybět nebude ani seznam židovských obyvatel města. 
Kromě archivních materiálů a fotografií budou válečná léta připomínat i trojrozměrné předměty ze sbírek 
muzea. Vystaven bude například oděv z koncentračního tábora, jídelní misky, zbraně, přilby či protiplynové 
masky. 

Výstava bude otevřena od 24. dubna – 31. května, a to každý den kromě pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 
do 16.00 hodin.

www.muzeumvm.cz
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MEZINÁRODNÍ FESTIVAL PELHŘIMOV – „MĚSTO REKORDŮ“ 
Město Pelhřimov uvádí ve dnech 12. – 13. 6. 2015 jubilejní 25. ročník multikulturního festivalu rekordů a 
kuriozit. Přijďte navštívit největší akci svého druhu v Evropě, kde na Vás čekají desítky rekordmanů s výkony, 
které jinde na vlastní oči v takovéto koncentraci neuvidíte. Festival, který je zásobárnou podkladů pro Českou 
knihu rekordů, přináší každoročně překvapivé počiny lidí, kteří jsou špičkami ve svých oborech. V minulosti 
padlo na pelhřimovském Masarykově náměstí přes tisíc rekordů. A co na Vás čeká letos?

PÁTEK 12. 6. 2015

Startujeme v 15.00 s autem zavěšeným ve výšce, 
ovšem zavěšeným nikoliv na hákách, ale na knize! V 
19.30 začíná Galavečer Kuriozit, kde vystoupí UKU
LELE Orchestra jako Brno, neboli koncertní show 
úžasného seskupení rekordního počtu hráčů na 
ukulele, dále na Vás čeká silák  legenda Železný 
Zekon, jehož specialitou je tlačení auta oštěpem 
zapřeným o hrdlo, nebude chybět ani kejklíř, 
žonglér, artista a klaun na chůdách v jednom – 
PUPA, těšit se můžete na neuvěřitelného Petra Fie
dora a jeho fakírské ohnivé kousky, či na Televizního 
rekordmana VEČERNÍČKA, uváděného v televizi již 
50 let. Nenechte si ujít specialitku v podobě tupláka 
piva hlavou dolů na ex. Celý večer Vám zpříjemní 
koncert skupiny ABBA Stars revival.

SOBOTA 13. 6. 2015

V sobotu na Vás čeká následující program: vrhání 
nožů a hřebíků, nejvíc Večerníčkovských postav, 
Dřevorubec od hradu Sovinec: 20 sov a 20 čápů 
vyřezaných na čas řetězovou pilou, nejvíc lidí v 
tašce uháčkované babkou z Babovřesk, králičí dosti
hy, levné vyhlídkové fotolety vrtulníkem, rozbíjení 
kamenů holou rukou, vytrvalostní lukostřelba, 
šestimetrová sekera a výstava historických seker. 
Dále babka z Babovřesk, 10 km řetízku, kuriózní 
kola, obří puzzle Slovanská epopej Alfonse Muchy, 
vytrvalostní pletení šály, herna deskových her a 
mnoho dalších českých NEJ.
V 19.30 opět začíná večerní program pod názvem 
Galavečer Rekordman roku. Vystoupí Alena Smolí
ková se psí show, Bob Divílek  muž v krabici, Patrik 
Jandejsek  hulahop se svítícími kruhy, Adam Gerža 
s show na jednokolce, známý rychlokarikaturista 
Luboš Vaněk, Denisa Kudláčková s tancem na tyči 
a Martin Komárek představí dřevorubecký timber 
sport. Můžete se těšit na koncert Vladimíra Hrona, 
zpěváka a rekordmana v počtu nejvíce imitovaných 
hvězd popmusic. Celou akci pak završí ohňostroj.

Mimo náměstí proběhne FOLKCOUNTRY scéna na 
zahradě Domu dobrých dnů s kapelou SEMTAM, 
která představí i velkou expozici mobilního TRAMP
SKÉHO muzea. Vlastní scénu budou mít v Městských 
sadech příznivci dechovky, u KD Máj si přijdou na 
své příznivci rockové muziky. 

 Více informací na www.dobryden.cz.

Muzeum rekordů je živým organizmem, který neustále reaguje na to, co se právě děje, takže za poslední 
měsíce přibyly tyto zajímavé novinky: obří kostka od Člověče nezlob se vážící 164 kg, která pro svou velikost 
musela být nastěhována vysokozdvižnou plošinou, dále největší papírový tank T72, což je obří zvětšenina 
papírové vystřihovánky, zbrusu nový hudební nástroj Tondobrnk, nejstarší velikonoční řehtačka či nejmenší 
tetřev vyřezaný z parohu... a viděli jste někdy džbánek vytočený na hrnčířském kruhu s objemem “jedna 
třetina kapky”?

I Vy buďte NEJ... a dejte nám o tom vědět! Neboť rekordmanství bývá cestou z bezejmennosti!

www.muzeumrekorduakuriozit.cz

NOVINKY V MUZEU REKORDŮ A KURIOZIT PELHŘIMOV
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Stalo se již takřka tradicí, že motokrosový areál Pacovský Propad 
hostí první závod seriálu mistrovství ČR v motokrosu, kde závodí 
absolutní česká špička. Letos se akce uskuteční v neděli 31. května. 
Tréninky začínají od 8.00 hodin ráno, finálové jízdy startují ve 13.00. 
Těšit se můžete na kategorie MX1, MX2, veteráni, ženy. 

www.motocrosspacov.cz

PACOVSKÝ OKRUH - ZÁVOD HISTORICKÝCH MOTOCYKLŮ

Město Pacov je již více než 100 
let označováno za místo, kde 
vznikla v roce 1904 myšlenka 
celosvětově organizovat mo
tocyklový sport. Stále je tato 
skutečnost uváděna v hlavních 
dokumentech vydávaných 
FIM se sídlem v Ženevě. V roce 
1906 byl na Pacovském okruhu 
dlouhém 61,5 km uspořádán 
první závod silničních motocyklů 

o světovou trofej Coupe Interna
tioanale. Místní AMK v ÚAMK a 
Město Pacov při vzpomínce na 
tyto události již tradičně zve do 
Pacova, každou třetí sobotu v 
červnu, letos tedy 20., všechny 
nadšence motocyklů. V letošním 
roce se akce přesune do prostor 
zámku, kde bude účastníkům 
zajištěn větší komfort včetně 
veškerého zázemí. www.amkpacov.cz

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V MOTOKROSU

HUDEBNÍ LÉTO V PACOVĚ

V létě se můžete v Pacově těšit na pořádnou 
dávku dobré muziky. V sobotu 25. července se 
v zámecké zahradě uskuteční hudební festival 
JATKA FEST. Vystoupí zde mnoho populárních ka
pel, například UDG, Vypsaná Fixa, Jelen či Voxel a 
nebude chybět ani skupina Olympic. Děti si užijí 
spoustu zábavy s Václavem Upírem Krejčím. 

Více na www.jatkafest.cz

JATKA FEST

V srpnu se pak od pátku 20. do neděle 23. pořádá 
VÍCEŽÁNROVÝ FESTIVAL PACOVSKÝ POLED
NÍK. Příznivci alternativních hudebních stylů a 
netradičních divadelních forem si Pacov již více 
než deset let spojují s pohodovým festivalem, kde 
takřka vládne rodinná atmosféra. V Pacově tak 
můžete vidět i slyšet mnohdy ne úplně známé, ale 
o to zajímavější interprety.

Více na www.polednik.cz

PACOVSKÝ POLEDNÍK
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K PAMĚTNÍ DESCE HLINÍKOVI PŘIBYLA DALŠÍ RECESE 
– HUJEROVA ŠVESTIČKA

Hliník se odstěhoval do Humpolce! Tato věta z 
kultovního českého filmu „Marečku, podejte mi 
pero!“ způsobila, že humpolečtí občané svému 
nejslavnějšímu přistěhovalci odhalili pamětní 
desku a o pár let později otevřeli dokonce i recesis
tické muzeum této neexistující osobě. Vzhledem k 
neustálému zájmu o Hliníka ze strany turistů jsme 
připravili pro tuto sezónu další recesi: V parku Stro
movka, vedle kamene s pamětní deskou Hliníkovi 
jsme vysadili strom. Je to samozřejmě švestka a u 
ní je umístěna tabulka s nápisem: Zde je přesazena 
švestka z Hujerovy zahrádky. Jenom pro vás. 
Poslužte si, prosím!
Sázení švestky proběhlo v duchu recese  stromek 
zasadil starosta města pan Jiří Kučera, který také 
spolu s tajemníkem Jiřím Fialou přinesl dárek  
švestičky v kapalném i tuhém skupenství, které 
jsme všichni společně ochutnali. Celá akce 
proběhla během slunného dopoledne, za účasti 
několika místních příznivců Hliníka a  za velké 

účasti médií. Věříme, že tento počin přinese všem 
dobrou náladu a vykouzlí úsměv na tváři turistům 
i kolemjdoucím.

Více o Hliníkovi na www.infohumpolec.cz

HOPSA HEJSA DO HUMPOLCE! 
Pod tímto názvem Humpolec nabízí novou a v oblas
ti sportu ještě velmi mladou zážitkovou atraktivitu  
skákací boty.
Na těchto botách mohou dovádět děti i dospělí, 
muži i ženy, sportovci i “lenoši”. Každému z vás tento 
zážitek navodí dobrou náladu a přinese báječný eu
forický pocit.
Neexistuje zde žádné věkové omezení. Na skákacích 
botách může skákat každý, kdo se vejde do váhové 
kategorie 30  120 kg. Na skákacích botách se naučí 
pohybovat každý. I když to na první pohled vypadá 
složitě a nebezpečně, opak je pravdou… Proškolení 
instruktoři vám během lekce vše vysvětlí a během 
pár minut už dokážete dělat první krůčky, kroky, a za 
chvíli začnete přirozeně poskakovat a skákat a běhat. 

BUDOVA ŠPITÁLU V JAROMĚŘICÍCH 
NAD ROKYTNOU

Od letošního roku 2015 je v Jaroměřicích nad 
Rokytnou veřejnosti otevřena budova Špitálu, která 
prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Své místo zde nalezlo 
Městské kulturní středisko a turistické informační 
centrum. 

Provozní doba tohoto TIC:

Pondělí  7.30  12.00            13.00  17.00
Úterý  7.30  12.00            13.00  15.30
Středa    7.30  12.00            13.00  17.00
Čtvrtek   7.30  12.00            13.00  15.30
Pátek    7.30  12.00            13.00  15.30
Sobota   9.00  14.00    (červen  září)

Tel.: 775 547 522, 
Email: ks@jaromericenr.cz 
F. V. Míči 726, Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51 

www.jaromericenr.cz
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NAUČNÉ STEZKY V OKOLÍ TŘEŠTĚ

V Mikroregionu Třešťsko vznikly nově tři naučné stezky. Využijte pěkného počasí a vydejte se na 
procházku po některé z nich.

PODIVUHODNÁ SETKÁNÍ ELEONORY STERNABA-
CHOVÉ

První stezka s názvem „Podivuhodná setkání Eleonory 
Sterna bachové“ je určena nejen pro děti školou povinné. 
První zastavení najdete na kraji zámeckého parku u Zámeck
ého hotelu v Třešti. Stačí si v recepci hotelu vyzvednout 
herní plán s tajenkou. Trasa je nenáročná a měří asi dva a půl 
kilometrů. Naučná stezka je tematicky propojená postavou 
dcery barona Leopolda Sternbacha Eleonorou, která na zám
ku v Třešti prožila své dětství a mládí. Provede vás krajinou, 
kterou důvěrně zná. Na patnácti zastaveních vás seznámí s 
osobnostmi, které v Třešti žily, tvořily a zanechaly zde svou 
jedinečnou stopu.

PO STOPÁCH KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO

ÚDOLÍM JIHLÁVKY NA ALEJE Druhá naučná stezka ve Stonařově se jmenuje „Údolím 
Jihlávky na Aleje“. Na devíti zastaveních naučné stezky se 
dozvíte to nejzajímavější o historii Stonařova, odkryjete 
tajemství zdejších středověkých vykopávek a nahléd
nete do minulosti zaniklé vesnice Zhořec. Objevíte novou 
křížovou cestu na Kalvárii i empírový zámeček Aleje. Proj
dete se po hrázích rybníků a podíváte se, jak se stonařovské 
nebe, z kterého občas padají i meteority, odráží v lesních 
tůních. Poslechnete si žáby a šumění lesa. Čekají na vás 
čolci, rosničky a užovky, které jinak ve svých úkrytech 
návštěvníky příliš nevítají. Vybrat si můžete z 10 km dlouhé 
trasy nebo můžete zvolit kratší variantu, dlouhou téměř 
pět kilometrů. 

Za třetí naučnou stezkou musíte do Batelova a má název „Po stopách 
Karla Havlíčka Borovského“. Novinář, spisovatel, c. k. disident Karel 
Havlíček Borovský jezdíval jako student do Batelova k faráři Slavíkovi na 
prázdniny. Kopec nad obcí byl svědkem vzniku prvních slok Dumky na 
batelovském vrchu a u starého rodinného přítele poštmistra Jana Raj
ského poobědval, když byl pod policejním dohledem eskortován do 
Brixenu. 
Stezka pojmenovaná po jedné z nepřehlédnutelných postav naší his
torie si neklade za cíl mapovat kdejaký kámen, který se zde slavnému 
vlastenci připletl do cesty, ale na deseti panelech přinést výsek z místní 
bohaté historie a něco z Havlíčkova stále živého odkazu. Terén je sice 
náročnější, ale pět kilometrů se jistě zvládnout po svých dá.

Zámeček aleje

Zámecký hotel Třešť

Kostel sv. Petra a Pavla, Batelov
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OBJEVTE TELČ S CHYTRÝM TELEFONEM

Nezastavitelným trendem současnosti je využívání chytrého telefonu téměř k čemukoliv. Město Telč 
nezůstalo pozadu a pro novou generaci turistů připravilo hned několik vychytávek. 

DARUMAgo Telč

DARUMAgo! – Telč je mul
timediální a vícejazyčný 
průvodce po městě Telč. Ap
likace disponuje desítkami 
audio a video spotů, stovkami 
fotografií, textů a navigací na 
bod zájmu.
Zaposlouchejte se do 
vyprávění, které vám zajíma
vou formou přiblíží město 
Telč. Aplikace vás pomocí GPS 
navede rychle a spolehlivě 
k místu, které vás zajímá, 
poskyt ne informace o vstup
ném i otevíracích hodinách. 
Objevte krásu Telčska a další 
turistické zajímavosti.

CLiCK

Mobilní aplikace CLiCK nabízí 
turistům zdarma kompletní 
servis a všechny potřebné in
formace o městě. K lokálnímu 
stažení aplikace potřebuje 
zájemce pouze svůj mobilní 
telefon a má tak přístup k in
formacím, i když je infocen
trum zavřené. Služby jsou 
aktualizované a rozšířené o 
dynamickou mapu s aktivními 
body zájmu a navigaci GPS 
s vyznačením vycházkových 
tras.

inCity

Mobilní průvodce 
městem inCity je 
určen jak pro občany, 
tak pro návštěvníky 
města a umožňuje 
obsluhu celého 
města jen z mobilu.

www.telc.eu

XI. ROČNÍK EVROPSKÉHO FILMOVÉHO FESTIVALU O UMĚNÍ ARTS&FILM 

Město Telč a AVANT Promotion s.r.o. pořádají v červnu mezinárodní filmový festival o evropském umění 
Arts&film. Jedenáctý ročník se uskuteční v termínu od 11. 6. do 13. 6. 2015. Program bude odhalen na we
bových stránkách www.telc.eu a na www.artsfilm.com. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný pro
gram  vernisáž výstavy, koncerty na náměstí, filmové projekce, zábavné odpoledne pro děti s Českou in
spirací. Poprvé se uskuteční také workshop s Danem Svátkem a jeho kolegy pro všechny filmové nadšence, 
profesionály amatéry a fanoušky, více na http://fwt.artillusion.cz.
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V TELČI SE OTEVÍRÁ EXPOZICE V HISTORICKÉM DEPU A PANSKÝ 
DVŮR

V rámci projektu DYTHA rail 
vznikla v objektu železničního 
depa v Telči unikátní expozice 
mapující historii železniční do
pravy v ČR i v Rakousku. K vidění 
jsou unikátní vozy, které dříve 
brázdily železniční tratě. Dále je k 
vidění atraktivní expozice tvořena 
informačními panely o historii a 
současnosti železniční tratě se 
zajímavými texty a dobovými 
fotografiemi, technickými výk
resy a náčrtky. V rámci expozice si 
rovněž můžete prohlédnout různé 
předměty a technická zařízení vz

tahující se k železnici a její historii. 
Seznamte se s historií a 
současností železniční tratě Ko
stelec u Jihlavy  Slavonice X Fra
tres  Waldkirchen  Waidhofen an 
der Thaya. Je pro Vás připraven 
i odborný výklad, který poskyt
nou zástupci společnosti telčské 
místní dráhy, ta zajišťuje provoz 
expozice.
Expozici můžete po telefonické 
domluvě (+420 605 176 997, +420 
725 963 852) navštívit od 1. 4.  14. 
6., v termínu od 15. 6. do 15. 9. 
2015 a pak každý pátek od 13.00 

do 16.00 hod., sobotu a neděli od 
9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 
16.00 hod.
Během hudebního festiva
lu Prázdniny v Telči, který se 
uskuteční od 24. 7. do 9. 8., bude 
expozice zpřístupněna každý 
všední den od 13.00 do 16.00 
hod., v sobotu a neděli od 9.00 
do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 
hod. 
Přístup  vlevo za viaduktem na 
Novou Říši. 

www.pokoleji.cz

EXPOZICE V HISTORICKÉM DEPU 

PANSKÝ DVŮR 

Doba vzniku panského dvora se 
datuje do období po husitských 
válkách, v posledních letech byl 
však z větší části nevyužívaný a 
ponechaný v zanedbaném stavu. 
V současné době probíhá rekon
strukce a celý areál prochází ob
novou. 
Slavnostní otevření prostor 

Panského dvora Telč  centra 
volnočasových aktivit a turistiky, 
proběhne v o víkendu 19. 6. – 21. 
6. 2015. 
Přijďte si vyzkoušet lezeckou 
stěnu či si protáhnout tělo do 
lanového centra. Děti si mohou 
užít v Herně u zvířátek a rodiče 
si odpočinou o šálku dobré 

kávy.  Shlédnout můžete expo
zici V zámku a podzámčí, která 
názorně ukazuje tehdejší život a 
práci v podzámčí a také důležitost 
hraběcího statku pro život na 
zámku nebo výstavu ze sbírek 
Národního zemědělského muzea. 

www.panskydvurtelc.cz

VÝLETNÍ VLAK NA TRATI JEMNICE – MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Vychutnejte si nevšední zážitek v maleb
né krajině jihozápadní Moravy. Spolek pro 
veřejnou dopravu zajišťuje příležitostné 
jízdy a letní prázdninový provoz vlaku na 
trati Jemnice – M. Budějovice. Lokomo
tiva byla vyrobena v roce 1976 a dosahuje 
maximální rychlosti 30 km/h.  Ve vlaku 
na Vás čeká bufetový a vyhlídkový vůz, 
odkud budete mít okolní přírodu jako na 
dlani. 

Více informací a aktuální jízdní řád naj-
dete na www.svd-jzm.cz.
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BOHATÝ PROGRAM V HORÁCKÉ GALERII V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

GALERIJNÍ NOC A POKLADY VYSOČINY

Horácká galerie vás zve na 8. ročník Galerijní noci, který se koná v pátek 12. června 2015 od 17 hodin. V rám
ci večera proběhne vernisáž výstavy Poklady Vysočiny, představení znělky Horácké galerie, komentované 
prohlídky, dílny a koncert pěveckého sboru Gaudeamus z Brna. Poklady Vysočiny, netradiční putovní výsta
va skvostů depozitářů, bude v galerii k vidění až do 30. srpna 2015. Sbírka zahrnuje výběr toho nejlepšího, co 
nabízejí depozitáře muzeí a galerií napříč celou Vysočinou, včetně představení každodennosti a zajímavostí 
muzejní práce a přiblížení smyslu existence muzeí a galerií.

LETNÍ VÝSTAVY

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě připravila na léto několik zajímavých výstav známých umělců:

KONTINUITA DVOU GENERACÍ 
TASOVSKÝCH

Souvislosti v díle dvou generací hledá 
výstava Kontinuita uměleckých kovářů 
Pavla Tasovského a jeho syna Pavla 
mladšího.  Jméno Pavla Tasovského 
staršího není v uměleckých kruzích 
jménem neznámým. Jeho více jak 
pětadvacetileté působení zapříčinilo, že 
je odbornou veřejností řazen k předním 
českým tvůrcům ve svém oboru. Letní 
novoměstská výstava se odehrává hned 
na třech místech, z nichž dvě jsou v ex
teriéru, kde objekty nejlépe vyniknou. 
Nejobjemnější díla najdete v parku na 
Vratislavově náměstí,  subtilnější a mo

bilní objekty představuje Pavel Tasovský na galerijním nádvoří. 
Právě zde dochází ke konfrontaci s tvorbou vlastního syna. 
Umělecká tvorba Pavla ml. je na výstavě zastoupena zhruba ze 
třetiny. Posledním společným prostorem, kde můžeme hledat 
kontinuitu, je Malá galerie HG. Zde budou k vidění drobné plas
tiky a reliéfy.  Výstavu je možné navštívit od 29. dubna do 21. září 
2015.

VILÉM REICHMANN (1908 – 1991) MIRKA ŠPAČKOVÁ – COMMEDIA DELL´ARTE 

Za návštěvu stojí též výstava fotogra
fa Viléma Reichmanna, jehož dílo 
zaujímá zásadní postavení v surre
alistické linii české fotografie. Iniciátor 
výstavy, pan Miroslav Myška, vybral na 
novoměstskou retrospektivní výstavu 
bezmála čtyřicet černobílých fotografií 
zahrnující ukázku z cyklů Metamor
fózy, Dvojice, Tabularia, Agáve, nechybí 
mezi nimi ani cyklus Českomoravská 
vrchovina a Nezvalova Svratka. Výstava 
bude bez vernisáže přístupná od úterý 
7. dubna do neděle 21. června 2015 v 
arkádové chodbě Horácké galerie.

Mirka Špačková, hanácká rodačka, která svůj druhý domov našla 
ve vesničce Moravec na Vysočině, nevystavuje v Novém Městě 
na Moravě poprvé a její práce jste v minulých letech mohli vidět 
na kolektivních výstavách. Námětem pro současnou tvorbu a 
individuální výstavu se jí staly postavy italského divadla a při 
jejich realizaci se autorka odklonila i od tradičních sochařských 
technik. Výstava Mirka Špačková – Commedia dell´Arte, potrvá v 
Horácké galerii až do konce letních prázdnin. 

www.horackagalerie.cz
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LETNÍ DÍLNY FILMOVÉ ANIMACE

O prázdninách chystá Horácká galerie v Novém 
Městě na Moravě pro veřejnost letní dílnu filmové 
animace navázanou na výstavu Poklady Vysočiny, 
na které se bude vzácným exponátům vdechovat 
život pomocí nejrůznějších animačních technik. V 
termínu od 14. července do 18. srpna 2015 se každé 

úterý od 9 hodin můžete v prostorách Horácké 
galerie seznámit s některým z druhů animace např. 
s kreslenou, ploškovou či loutkovou.  Pokud je vás 
více, můžete se jako skupina hlásit samostatně mimo 
úterní termíny. 
Bližší info na stránkách: www.horackagalerie.cz

NOVOMĚSTSKÉ SLUNOHRANÍ ODTAJNILO SVŮJ PROGRAM

Pořadatelé letního hudebního setkání, které znáte 
pod názvem Novoměstské Slunohraní, překvapili 
barevným a vytříbeným programem plným zvučných 
jmen i letos. Tento hudební svátek proběhne v 
Novém Městě na Moravě již pošesté. Trojici koncertů 
otevře 8. 7. ve 20.30 svým okouzlujícím hlasem jazz
ová zpěvačka Melanie Scholtz.  Sluncem prosycenou 
ener gii přiveze až z Jihoafrické republiky a vystoupí za 
doprovodu tria českých jazzmenů. Skvělou zprávou 
jak pro hudebníky, tak pro návštěvníky koncertů, je 
letošní účast výjimečné české houslistky a zpěvačky 
Ivy Bittové. Do Nového Města na Moravě přijede 
Iva Bittová ve čtvrtek 9. 7.  a rozhodla se přizvat na 
podium ke spolupráci také Janáčkovo kvarteto, 
publikum tak bude svědkem zcela unikátního kon
certu. Janáčkovu kvartetu bude patřit i první půlka 

závěrečného koncertu o den později. Druhá polovi
na, pod taktovkou Richarda Kružíka, pak bude patřit 
Letnímu orchestru, který vytvoří všichni účastníci 
hudebních kurzů. Letos spolu s talentovanou cim
balistkou Barborou Jagošovou připraví skutečnou 
hudební  lahůdku  koncertní symfonii pro cimbál 
a orchestr „Malované na cimbál“ z dílny Dalibora 
Štrunce. Pořadatelé si i pro letošek objednali krásné 
počasí a pohodovou letní atmosféru plnou hudby.  
Těšte se tedy nejen na koncerty na nádvoří Horácké 
galerie, ale i na kavárničku před její branou, na krátká 
hudební vystoupení kurzistů v parku i na tradiční 
závěr s plovoucími lampionky v kašně. 

www.slunohrani.cz

VÝSTAVA „ČERNÁ SMRT – HISTORIE MOROVÝCH RAN“

V termínu 7. 6. – 30. 9. 2015 se v prostorách zámku 
v Brtnici bude konat výstava na téma “Černá smrt 
 historie morových ran”. Expozice Vás seznámí s 
morovými epidemiemi, které postihly naše území, 
způsoby léčby této nemoci a jejími dopady na další 
vývoj společnosti. Možnost bude také nahlédnout 
do středověkého špitálu nebo bylinkové apatyky, 

navštívíte unikátní historické prostory zámku Brt
nice. Dne 30. 8. 2015 se pak uskuteční Historický 
morový průvod – historický průvod městem v rámci 
brtnické Pouti. 

www.zamek-brtnice.cz
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PUTOVÁNÍ S VODOMILEM 2015

Poznejte zajímavá místa 
Bystřicka a Novoměstska 
s Vodomilem, masko
tem Bystřicka a patronem 
Svratecké vodohospodářské 
naučné stezky. Za pu
tování s Vodomilem budete 
odměněni připravenými 
cenami a nevšedními zážitky. 
Pro malé i dospělé Vodo
mil každoročně připravuje 
nové zajímavé cíle, za jejichž 
návštěvu získáte razítko 
do Vodomilovy legitimace. 
Soutěž spočívá ve sbírání 10 
razítek, navštívíte tedy 10 

zajímavých lokalit. Turistická 
soutěž „S Vodomilem Zubří 
zemí 2015“ začíná počátkem 
května a trvá do konce října. 
Vodomilova legitimace je 
po spuštění soutěže k vyz
vednutí na Turis tickém 
informačním centru v 
Bystřici nad Pernštejnem 
nebo přímo na kontaktních 
místech. K dispozici bude 
také ke stažení na webových 
stránkách. V letošním roce 
je to již 10 let od otevření 
Vodohospodářské naučné 
stezky a maskota Vodomila. www.bystricko.cz

OKOLÍ BYSTŘICE V CHYTRÝCH TELEFONECH PROSTŘEDNICTVÍM 
STEZEK DO HÁJE.CZ

Projekt Doháje.cz aneb Stezky do mobilu 
představuje novou generaci značení turistick ých 
tras v České republice. Stezky do mobilu jsou 
moderní a interaktivní formou zprostředkování 
zajímavých turistických informací. Oproti klasic
kým velkým informačním panelům jsou malé, 
nenarušují tedy okolní prostředí, a jejich výroba 

je ekologická. Pomocí chytrého telefonu s přístupem 
na internet a s aplikací na čtení QR kódu nabízí infor
mace o navštíveném místě. Výhodou tohoto značení 
je také možnost informace aktualizovat a doplňovat. 
Cedulky s QR kódy nově objevíte i na svých výletech po 
Bystřicku. Instalace bude zahájena v jarních měsících, 
dle sněhových a povětrnostních podmínek. 

Nově budou vyznačeny čtyři stezky: 

•	 Mitrovská kulturní krajina od EDEN centra směrem 
na Dolní Rožínku, Mitrov a Krčmu

•	 Architektura Horní Svratky navštíví Zubštejn, Víto
chov, Dalečín, Ubušínek, Polom 

•	 Štěpánovský rudní revír přiblíží turistům stará důlní 
díla v okolí Štěpánova a Koroužného 

•	 Vírská stezka putující po všech zajímavostech a 
unikátech v okolí Víru

Cedulky doplní o nové informace již stávající informační 
panely Mikroregionu Bystřicko a ve většině případů 
upozorní na nová velmi zajímavá místa a unikáty, které 
dosud v terénu označeny nebyly. 
Informace o každé stezce najdete na webu 
www.dohaje.cz. 
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MUZEUM DR. ALEŠE HRDLIČKY V HUMPOLCI SLAVÍ 120 LET
Muzeum dr. Aleše Hrdličky v Humpolci slaví letos 
120 let od svého založení. K této příležitosti je na 
měsíc srpen připravena výstava, která návštěvníky 
seznámí s historií i současností muzea  s důležitými 
osobnostmi i zajímavými exponáty. Budete tak 
například moci porovnat plakáty zvoucí na výstavu 
v minulém století s těmi dnešními, uvidíte Diplom 
čestného člena muzejní společnosti z roku 1941, 
zjistíte, jak se za dobu své existence proměnila 
národopisná expozice, či co se v muzeu vystavova
lo původně. Ve výroční den založení 28. července 
pak muzeum doslova ožije. Nedivte se tak, až vám 
chasník Honza ve své světničce nabídne z ranečku 
buchtu nebo až vás indiáni přizvou k rituálnímu 
tanci kolem totemu.

Muzeum nabízí v současné době k návštěvě 6 
expozic: v hlavní budově je k vidění národopisná 
expozice seznamující s životem na Humpolecku 
v dobách minulých. Dále antropologická expo
zice, která popisuje teorii vzniku a vývoje života 
na Zemi. Na ní navazující Hrdličkova expozice 
seznamuje s životem a dílem humpoleckého 
rodáka a významného antropologa dr. Aleše 
Hrdličky a zahrnuje také indiánskou vesničku – 
jeden z předmětů Hrdličkova zkoumání. Expozice 
loutek Vás zavede do světa pohádek a představí 
humpolecké loutkáře a nová expozice Jak se žilo, 
jak se šilo, ukazuje práci švadlen a ševců v minulém 
století. V pobočce muzea pak můžete shlédnout 
expozici Peklo. Tu vytvořili žáci výtvarného oboru 
ZUŠ Gustava Mahlera v Humpolci a v letošním roce 
ji čeká revitalizace. Téměř všechny expozice jsou 
doplněny o interaktivní prvky a při návštěvě mu
zea si tak můžete vyzkoušet třeba hru na indiánské 
hudební nástroje, práci se starým dřevěným man
dlem nebo zahrát si divadlo s maňásky.
Kromě stálých expozic muzeum pořádá ve dvou 
výstavních sálech každý měsíc umělecké, tema
tické i naučné výstavy, pravidelné muzejní vycház
ky a další doprovodné akce. 

www.infohumpolec.cz/muzeum
www.facebook.com/MuzeumHumpolec

ZVÝHODNĚNÁ VSTUPENKA PO 
ATRAKTIVITÁCH V TŘEŠTI

Muzeum Vysočiny Jihlava s pobočkou v Třešti 
společně s městem Třešť připravilo pro své 
návštěvníky Zvýhodněnou vstupenku po turistick
ých cílech. Stačí zakoupit společnou vstupenku do 
všech expozic v Schumpeterově domě a získáte tak 
volný vstup do synagogy v Třešti a na věž hradu 
Roštejn. 
V muzeu je současnosti připravena expozice 
věnovaná betlémářství v Třešti a okolí, která je 
hodnotným dokumentem této dodnes živé lidové 
tradice. Dům, který se stal sídlem muzea, patřil v 
minulosti rodině Schumpeterů. Z této významné 
rodiny místních továrníků pocházel i světově pros
lulý ekonom J. A. Schumpeter, který se v Třešti 
narodil v r. 1883. A právě jeho životu a dílu je 
věnována další expozice, která vznikla z dostup
ných archivních materiálů za spolupráce muzea s 
městem Třešť a Muzejním spolkem. Nejnovější část 
expozic pod názvem Zaniklý třešťský průmysl Vás 
přenese do doby průmyslového rozkvětu města.

ZÁMEK JEMNICE SI PŘIPOMÍNÁ 70. 
VÝROČÍ KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY
V zámku Jemnice byly otevřeny expozice mo
tivované druhou světovou válkou. Od května do 
října 2015 tak můžete navštívit Vojenské muzeum s 
expozicemi Naše ženy bojující poodhalující historii 
našich žen bojujících za II. světové války. Další ex
pozice nese název Tmavomodrý svět (2001). Jedná 
se o dokumentární výstavu z natáčení stejnojmen
ného filmu. Expozice jsou doplňovány výstavami s 
tématikou sedmdesátého výročí konce II. světové 
války v Evropě. 

www.cyriaci.com



MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SOUČASNÉHO TANCE A POHYBOVÉHO UMĚNÍ

V červenci díky českým a zahraničním umělcům ožije 
genius loci barokního prostoru bývalého kláštera a 
zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou. Nenechte si 
ujít jedinečnou událost na Vysočině  třídenní festi
val tance a pohybového umění, který se uskuteční v 
termínu od 3. 7. do 5. 7. 2015.
Je pro Váš připraven současný kulturní program, 
jenž je snadno srozumitelný a přístupný pro ce
lou rodinu v kombinaci s unikátním historickým 
dědictvím Žďáru nad Sázavou. Součástí festivalu je 
vedle tanečních a pohybových představení i řada 
aktivit pro děti a jejich rodiče, i kreativní příměstský 
tábor pro děti, jehož výsledky budou na festivalu Ko

responDance k vidění. Festival probíhá v partnerství 
se Zámkem Žďár. Organizátorem festivalu je SE.S.TA 
Centrum choreografického rozvoje, jehož cílem je 
podpořit v České republice rozvoj profesionálního 
současného tance v mezinárodním kontextu. 
Těšit se můžete na vystoupení talentovaných 
umělců, vystoupí například Divadlo bratří Formanů 
(CZ), Pierre Nadaud a Cie Beau Geste (FR), Béa
trice Massin (FR), Jordi Galí (ES), Jean Gaudin & Se
bastien Fournier (FR), Petra Fornayová (SK), Halka 
Třešňáková a Jan Bárta (CZ) a další. 

www.se-s-ta.cz 
www.korespondance.cz.

JIHLAVSKÉ KOLEKTORY - NOVÝ OKRUH PODZEMNÍMI CHODBAMI
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Nový prohlídkový okruh nabízí spojení prohlídky 
moderní (sanované) i historické části podzemního 
labyrintu pod historickým centrem města Jihlavy. 
Okruh měří 1 km, z toho 900 m vede v páteřních 
chodbách kolektorů a 100 m v chodbách historic
kého labyrintu. Trasa je vedena ve třech úrovních. 
Páteřní větev v hloubce 20 – 25 m pod úrovní terénu 
Masarykova náměstí, chodby mezipatra v hloubce 16 
m a vrchní horizont v hloubce 10 m. Po trase na jed
notlivých stanovištích poskytují průvodci odborný 
výklad o historii města, podrobný výklad o historii, 
účelu a době budování kolektoru. Během prohlídky 
se několikrát stoupá po ocelových žebřících. Prohlíd
ka je zakončena v Benešově ulici v podzemní míst
nosti ve  II. podzemním podlaží s výstavními expozi
cemi a fotodokumentací z ražby kolektoru a sanace 
historického podzemí.  Součástí expozic jsou i ukáz
ky hornických svítidel, vzorky ryzího stříbra.

Zájemci o prohlídku, kteří se přihlásí přes elek
tronický rezervační systém na www.visitjihlava.
eu, se dostaví 15 min. před konáním prohlídky do 
pokladny v objektu Hluboká 1 (pokladna histo
rického podzemí), kde si zakoupí vstupenky, vyz
vednou ochranné přilby a odejdou s průvodcem  
do kolektorů do Křížíkovy ulice, kde začíná vlastní 
prohlídka kolektorů.
Prohlídka končí pod objektem v ulici Benešova. 

Vstupné: základní  100 Kč, snížené 50 Kč
Doba trvání prohlídky – cca 1 hodina.

Prohlídky: soboty v 9:00, 11:00, 13:00 a 15:00 hodin.

Tel.: 567 167 311, 603 518 110
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V Hrotovicích na vás v létě čeká spouta zábavy, přijďte si užít některou z následujících akcí nebo 
navštivte všechny!

Hrotovický koločas

V sobotu 22. 8. 2015 se v Hrotovicích uskuteční jízda 
historických vozidel do vrchu s názvem Hrotovický 
koločas. Akce začíná v 8.00 na náměstí 8. května regis
trací, poté bude následovat výstava historických vozidel 
a doprovodný program. Samotná jízda do vrchu pak 
odstartuje ve 13.00 hodin. Srdečně vítáni jsou všichni 
návštěvníci a majitelé vozidel starších než 30 let na ja
kýkoliv pohon.

Hrotovicko tančí 

Dne 5. 9. 2015 pak dobrovolné sdružení regionu Hro
tovicka pořádá již pátý ročník oblíbené taneční přehlídky 
Hrotovicko tančí 2015. Této události se zúčastní mnoho 
tanečních souborů různých žánrů a letošní ročník poctí 
svou přítomností i zpěvačka Debbi. Akce začíná ve 13.00 
ve sportovním areálu města Hrotovice. 

Běh městem Hrotovice

V září pak město Hrotovice pořádá již druhý ročník 
sportovně kulturní akce s názvem Běh městem Hrotov
ice. Akce se mohou zúčastnit celé rodiny, kromě běhu 
je připraven další bohatý doprovodný program. Za
hájení proběhne v Hrotovicích dne 19. 9. 2015 v 8.00 na 
náměstí 8. května. O půl deváté odstartují ti nejmenší, 
ve 12.00 bude následovat běh na 2,5 km a ve 13.00 akci 
završí hlavní běh na 10 km. Běžci se musí zaregistrovat na 
stránkách www.behhrotovice.cz, www.hrotovice.cz. 

INFORMAČNÍ CENTRUM JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY 

Původní Infocentrum Jaderné elektrárny Du
kovany bylo otevřeno v listopadu 1994 a za dobu 
jeho působnosti jej navštívilo více než půl milionu 
návštěvníků. Během roku 2014 prošlo Infocentrum 
komplexní rekonstrukcí a bylo znovu zpřístupněno 
veřejnosti od ledna 2015. Návštěvníci se v infocentru 
zábavnou formou dozvědí nejen spoustu informací 
o provozu a bezpečnosti Jaderné elektrárny Duko
vany, ale také řadu dalších zajímavostí o energetice.
K dispozici jsou dva moderní kinosály a také jsou zde 
zachovány některé oblíbené modely z původního 
informačního centra, které jsou však nyní využívány 
za pomocí nových technologií. Infocentrum 

zprostředkovává reálnou představu o fungování 
jaderné elektrárny od informací o jaderném palivu 
přes princip výroby elektrické energie v jaderné 
elektrárně až po nakládání s použitým palivem a ra
dioaktivními odpady. Samostatné místo v expozici 
má i přehled o jaderné energetice ve světě, tématika 
jaderné bezpečnosti a vysvětlení základů jaderné 
fyziky. Informační centrum je vybaveno moderní 
špičkovou audiovizuální techniku, k dispozici je řada 
tištěných informačních materiálů.

www.cez.cz
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GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ SLAVÍ 50 LET

V rámci oslav 50 výročí od založení Galerie výtvarného 
umění byla v Havlíčkově Brodě připravena nová stálá 
expozice pod názvem „Fenomén papír“ představující 
veřejnosti to nejlepší ze sbírek ilustrace, kresby a grafiky. 
Veřejnosti je prezentován výběr z rozsáhlé kolekce 
společenské a politické karikatury, jež v dobách vzniku 
galerie vytvořila základ sbírky kresby. Na vybraných 
ilustračních konvolutech lze demonstrovat, jakým 
směrem se ubírala česká ilustrace ve dvacátém století. 
Doprovodné programy budou zahrnovat přednášky 
a besedy s autory nebo o autorech zastoupených ve 
sbírkách (Bohuslav Reynek, Jaroslav Šerých, Jaroslav 
Panuška, Venda Truhlářová, Josef Saska, Pavel Sukdolák) 
a pracovní listy pro veřejnost.

Výstavní program léto 2015

 Fimfárum Jana Wericha aneb Do třetice všeho do-
brého (15. 5. – 28. 6. 2015)

Výstava připravená ve spolupráci s produkční společností 
Maurfilm představuje svět animovaného filmu Fimfárum 
III. Vystavené trojrozměrné scény představí všechny 
tři pohádky z Fimfára: Jak na Šumavě obři vyhynuli, O 
kloboučku s perkem sojčím a Rozum a štěstí. Výstavu do
plní svými ilustracemi a návrhy také jednotliví výtvarníci 
těchto pohádek.

Mikoláš Axmann - !LUSTRACE 
(3. 7. – 23. 8. 2015)

Pavel Sukdolák – výstava k 90. narozeninám autora 
(28. 8. – 4. 10. 2015)

Docent Mikoláš Axmann je dalším z absolventů 
tvz. Čepelákovské školy na AVU v Praze. Pro 
svou tvorbu si vybral techniku kamenotisku v 
jeho tradiční podobě. Svá díla označuje jako 
kamenopisy a jsou vlastně tvůrčí renesancí lito
grafie, která v jeho podání nabízí nekonečnou 
škálu možností zpodobnění daného námětu. 
Vedle volné grafiky se věnuje ilustraci a au
torským knihám, které svojí originální kon
cepcí navazují na tisky Josefa Váchala. Za své 
celoživotní dílo získal i prestižní české ocenění 
 Cenu Vladimíra Boudníka za rok 2009.

Výstava je ohlédnutím za 65 lety tvorby jubilujícího 
výtvarníka a rodáka z Humpolce Pavla Sukdoláka. Jeho 
barevné lepty vytvářejí vlastní svět, básnivý, tajemný, 
snový, ale bez záludností a děsu. Vyznačují se především 
barevným expresivním výrazem a lapidární formou. Ač 
každému jeho grafickému listu předchází pastelová kres
ba, v níž je barva pojednána ve své hmotě, měkké, roz
tíratelné, strukturovatelné, nelze tyto pastely považovat 
za pouhou přípravu, mají totiž malířské kvality. Z nich pak 
Pavel Sukdolák vybírá ty, které jsou vhodné k převedení 
do grafiky. Výstava představí výběr z tohoto jedinečného 
a specifického díla.
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VÝSTAVA DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA NA HAVLÍČKOBRODSKU

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod pořádá ve 
dnech 10. dubna až 7. června 2015 výstavu k 
výročí sedmdesáti let od konce druhé světové 
války v Evropě. Tématem nebude jen přiblížení 
nejděsivějšího konfliktu v dějinách lidstva jako 
celku, ale také popis událostí na Havlíčkobrodsku 
– okupace, dění za Protektorátu, aktivity odboje 
domácího i zahraničního a květnové dny roku 
1945. Vystaveny proto budou zbraně, uniformy, 
dobové věci denní potřeby a předměty se vzta
hem k regionu. Některé z nich budou unikáty 
doposud neviděné. Abychom návštěvníku 
dokázali tíživou atmosféru Protektorátu ještě 
víc přiblížit, uslyší znít tehdejší rozhlas, přečte si 
autentické protižidovské plakáty a uvidí spous
tu dobových fotek z Havlíčkobrodska. Součástí 
výstavy jsou komentované prohlídky pro školy 
i veřejnost.

V duchu připomenutí výročí 12. sv. války se ponese i 
Muzejní noc s velkou a dobrodružnou bojovou hrou pro 
všechny děti.

www.muzeumhb.cz

POHÁDKOVÁ STEZKA ANEB PUTOVÁNÍ MALÉHO ČLOVÍČETE 
V loňském roce byla u Jemnice v obci Panenská a 
přilehlém lese otevřena zcela nová pohádková 
stezka pro děti. Jistě se teď zeptáte, kdo že je to 
to Človíče? Je to bytost, která provádí děti jednot
livými pohádkami a úkoly. Představuje dítě jako ta
kové, proto se s postavou mohou ztotožnit jak kluci, 
tak holky každého věku. Zvídavé a hravé Človíče 
probudí vaši fantazii, ukáže vám nejen cestu lesem, 
ale také jak se zde pohybovat, dívat se kolem sebe a 
jak pečovat o přírodu.

Pohádková stezka je dlouhá 4 kilometry a najdete na 
ní celkem 11 zastavení. Každé zastavení je tvořeno 
informační tabulí s lavičkou a dřevěnou pohádkovou 
postavou. Jednotlivá zastavení mají svůj vlastní po
hádkový příběh a soutěžní úkol pro děti. Při putování 
po stezce vystoupáte i na jeden z nejvyšších vrcholů 
v okolí obce Panenská – Sedlo 600 m. n. m. Ke stezce 
byly vydány propagační materiály, které jsou zdarma 
k dispozici v informačním centru v Jemnici nebo v 
plastovém infoboxu na prvním zastavení stezky. 
Najděte si s dětmi o prázdninách chvilku volna a 
vydejte se společně s malým Človíčetem na putování 
po pohádkové stezce. 

VELKOMEZIŘÍČSKÉ KULTURNÍ LÉTO 
Kulturní akce na náměstí ve Velkém Meziříčí zpříjemní prázdninové posezení nejenom místním obyvatelům, 
ale i všem návštěvníkům města. Představí se zde různorodá škála hudebních skupin a divadelních spolků. 
Více o bohatém programu na www.mestovm.cz/kulturnileto.

www.pohadkovastezka.jemnice.cz
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POUTNÍKOVA PIVNÍ STEZKA
Turistickou novinkou v Pelhřimově je poutníkova pivní stez
ka, která spojuje nejkrásnější místa Pelhřimovska a zároveň 
Vás provede po hospůdkách, kde můžete uhasit svou žízeň 
lahodným pelhřimovským pivem. Délka celé stezky je 60 km, 
ale pokud navštívíte byť jen její část, určitě nebudete litovat! 

Bližší informace na www.pelhrimovsko.cz.

POHÁDKOVÁ ALEJ V LUŽÁNKÁCH 

Cesta v Lužánkách s alejí bude v blízké době důležitým komunikačním koridorem spojujícím Centrum ze
lených vědomostí se sportovním areálem a městem. Pro její zatraktivnění byla navržena „Pohádková alej,“ 
která je tvořena deseti dřevěnými sochami pohádkových bytostí. Sochy jsou umístěny na betonových sok
lech mezi stromy a jsou doplněny QR kódem jehož prostřednictvím budou zpřístupněny další informace. Na 
druhé straně aleje byl vybudován dětský lanový park, který slouží zejména dětem pro radostnější a hravější 
zdolání kopce Lužánky. 

http://info.bystricenp.cz

PODZIMNÍ KNIŽNÍ VELETRH V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
V pátek a v sobotu 9. a 10. října 2015 se bude konat v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě 25. Podzimní 
knižní veletrh. Motto veletrhu, Nekonečný proud času je spojeno s jubilejním, už dvacátým pátým ročníkem 
veletrhu a odráží též současný velký zájem o knihy, spojené s nedávnou i dávno minulou historií. 
Doprovodný program veletrhu se průběžně připravuje. Již teď ale můžeme prozradit, že v něm vystoupí 
mj. Michal Viewegh, Lukáš Hejlík a Listování, Olga Walló, Karel Hvížďala, Jiří Kratochvil, Jiří Padevět, Dora 
Čechova, Martin Jun a mnoho dalších zajímavých autorů.   

NOVINKY NA ZÁMKU VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU
V roce 2013 zámek změnil majitele a hlavním úkolem 
se stala záchrana památky s cílem otevřít zámek v co 
možná nejkratší době veřejnosti, to se podařilo v 
červnu 2014.
V zimním období roku 2015 se začalo s rekonstrukcí a 
opravou části renesančního a empírového křídla, kde 
vznikne nový zámecký okruh s expozicemi historick
ých hodin (zapůjčených z Uměleckoprůmyslového 
musea v Praze), historických zbraní a zbroje 
(zapůjčených z Národního muzea v Praze), obrazů 
a barokních polychromovaných soch (zapůjčených 
z Muzea Vysočiny v Třebíči). Návštěvníci tak budou 
mít možnost vidět pod jednou střechou vytříbené 
skvosty.
Stavební úpravou procházejí prostory renesanční 
části zámku, kde vzniknou stylové zámecké apart
mány s dobovým nábytkem a vybavením.
Zámek se i v této sezoně chystá na pořádání mno
ha kulturních akcí. Největší co do významu bude 
slavnostní vernisáž, kterou se otevře již zmíněný 
nový prohlídkový okruh a která se uskuteční dne 5. 

června 2015. Připravuje se Kamenosochařské sym
pozium a úplná novinka letošní sezony, Trčkovské 
slavnosti, které návštěvníky seznámí s historií jed
noho z nejvýznamnějších rodů vlastnícího světelské 
panství. Na přelomu července a srpna se uskuteční 
jubilejní 15. ročník Sázavafestu, v srpnu se děti mo
hou těšit na dvoudenní festival Svět hraček. V září 
přijde na řadu tradiční Svatováclavská pouť, v prosin
ci pak slavnostní rozsvícení zámku a Strom splněných 
přání.
Během sezony se počítá s uspořádáním Zámeckých 
nocí a také s prohlídkou nezrekonstruovaných pros
tor zámku.
Více o akcích i dalších novinkách na www.
zameksvetla.cz.
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KALENDÁŘ AKCÍ 
27. 3. 2015 – 28. 6. 2015, 
Telč
Obrazy Galiny Fleisch-
mannové: výstava v 
Městské galerii Hasičský 
dům, úterý – neděle od 
10 do 12, od 13 do 17 
hod.

2. 4. 2015 – 28. 6. 2015, 
Jihlava
Příběh nemocné duše: 
seznámení s historií péče 
o duševně nemocné. 
Muzeum Vysočiny Jih
lava.

7. 4. 2015 -  21. 6. 2015, 
Nové Město na Moravě
Vilém Reichmann. 
Výstava fotografa v 
Horácké galerii. 

10. 4. 2015 – 7. 6. 2015, 
Havlíčkův Brod
2. světová válka na 
Havlíčkobrodsku: výsta
va připomínající 70 let 
od konce války probíhá 
v Muzeu Vysočiny 
Havlíčkův Brod. 

16. 4. 2015 – 14. 6. 2015, 
Jihlava
Sopky: Sopečná činnost 
jako geologický fenomén 
– sopečné katastrofy i ak
tivní vulkány.
Muzeum Vysočiny Jih
lava.

16. 4. 2015 – 14. 6. 2015, 
Jihlava
Rytiny zemětřesení 
a erupcí sopek: 
zemětřesení, sopečná 
činnost a přírodní 
katastrofy zachycené 
umělci minulých staletí. 
Muzeum Vysočiny Jih
lava.

24. 4. 2015 – 31. 5. 2015, 
Velké Meziříčí
Stopami války: 
jedinečná výstava 
pořádaná ke konci 
sedmdesátého výročí 
války. Každý den kromě 
pondělí od 9.00 do 12.00 
a od 13.00 do 16.00 ho
din ve Velkomeziříčském 
muzeu.

29. 4. 2015 -  21. 9. 2015, 
Nové Město na Moravě
Kontinuita dvou gene-
rací Tasovských: výstava 
v Horácké galerii hledá 
souvislosti v díle dvou 
generací uměleckých 
kovářů Pavla Tasovského 
a jeho syna Pavla 
mladšího.

30. 4. 2015 – 4. 6. 2015, 
Jihlava
Jan Hus: výstava k výročí 
úmrtí náboženského 
myslitele, kazatele, re
formátora, učitele a 
kněze. Muzeum Vysočiny 
Jihlava.

9. 5. 2015 – 30. 6. 2015, 
Jihlava
Petr Adamčík OBJEKTY 
a Dorota Zlatohlávk-
ová OBRAZY: Galerie 
Horácké divadlo Jihlava, 
Komenského 22.

13. 5. 2015 – 21. 6. 2015, 
Jihlava
1. světová válka z ar-
chivních pramenů: spo
lupráce se státním okres
ním archivem.  Vernisáž: 
12. 5. v 17:00 hodin. Dům 
Gustava Mahlera, Zno
jemská 4.

14. 5. 2015 – 23. 8. 2015, 
Jihlava

Jakub Schikaneder 
(18551924): známý 
český malíř přelomu de
vatenáctého a dvacátého 
století proslul hlavně 
obrazy nostalgických 
pražských zákoutí, které 
na výstavě nebudou 
chybět. Výstavní prostor 
v budově na Masarykově 
náměstí 24.

15. 5. 2015 – 28. 6. 2015, 
Havlíčkův Brod
Fimfárum Jana Wericha 
aneb Do třetice všeho 
dobrého: výstava v 
Galerii výtvarného umění 
připravená ve spolupráci 
s produkční společností 
Maurfilm představuje 
svět animovaného filmu 
Fimfárum III. Vystavené 
trojrozměrné scény 
představí všechny tři po
hádky z Fimfára: Jak na 
Šumavě obři vyhynuli, 
O kloboučku s perkem 
sojčím a Rozum a štěstí. 
Výstavu doplní svými il
ustracemi a návrhy také 
jednotliví výtvarníci 
těchto pohádek. 

15. 5. 2015 – 30. 8. 2015, 
Pelhřimov
Dráteníkův rok: Mu
zeum Vysočiny Pelhřimov 
uvádí výstavu, která 
představí drátenické 
řemeslo v proměnách 
času, jeho historii a pos
tupy mistrů dráteníků. 
K vidění budou také 
umělecké výrobky z 
drátků.

18. 5. 2015 – 28. 6. 2015, 
Světlá nad Sázavou
CESTA – výstava Ivy Ma-
linové: abstraktní obrazy 
inspirované především 

přírodou a architekturou, 
malované akrylátovými 
barvami. Galerie Na Půdě 
ve Světlé nad Sázavou.

18. 5. 2015 – 7. 7. 2015, 
Jihlava
Hudba tisíců - Mahler 
Jihlava 2015: 13. ročník 
Mezinárodní hudební 
festival vážné hudby, 
Kraj Vysočina, www.mah
ler2000.cz. 

30. 5. 2015 – 27. 6. 2015
Concentus Moraviae: 
20. ročník Mezinárodní 
hudební festival klasické 
hudby v 5 městech Kraje 
Vysočiny, www.concen
tusmoraviae.cz

31. 5. 2015, 
Jihlava
Světový den bez 
tabáku: Cesta za čistým 
vzduchem. Vstup na 
vyhlídkovou věž kostela 
sv. Jakuba a na Bránu 
Matky Boží zdarma! 
Přijďte a podpořte zdravý 
život bez kouření! Brána 
Matky Boží: 10.00–13.00 
měření zanesení plic 
CO2, celý den zdarma 
analýza složení těla na 
přístroji INBody 230. 
Pořádá Zdravé město Jih
lava, informace: Ing. Soňa 
Krátká, koordinátorka 
PZM a MA21, tel.: 567 167 
125, email: koordinator
ma21@jihlavacity.cz

31. 5. 2015, 
Jihlava
Den dětí v Zoo: “Od pólu 
k pólu” nejen za ledními 
medvědy a tučňáky. Zoo 
Jihlava, 10:00 hodin.

31. 5. 2015, 
Pacov
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Mezinárodní mistro-
vství České republiky 
v motokrosu: tréninky 
od 8.00 hodin ráno, 
finálové jízdy ve 13.00. 
Těšit se můžete na kate
gorie MX1, MX2, veteráni, 
ženy. Více na www.moto
crosspacov.cz

31. 5. 2015, 
Telč
Setkání dechových 
hudeb: Telčská decho
vka a její host Kameník
ovi muzikanti z Brna, vys
toupí telčské mažoretky, 
od 13,30 hod. na náměstí 
Zachariáše z Hradce.

Červen – září 2015, 
Jihlava
Výstava na Bráně Matky 
Boží: panenky barbie, 
monster high, autíčka, 
motorky a modely 
slavných staveb z puzz
le. Mezi panenkami se 
najdou i slavné osob
nosti jako královna Eliza
beth, císařovna Josefína, 
dále pak také filmové a 
hudební hvězdy např. 
Lady Gaga. Více infor
mací na www.visitjihlava.
eu Výstava zapůjčena 
z Galerie panenek 
DollsLand v Praze, www.
dollsland.eu

1. 6. 2015, 
Jihlava
Mahler Jihlava 2015: 
MUSIC FESTIVAL - HUD-
BA TISÍCŮ, od 19.00 Ho
tel Gustav Mahler, Jihlava, 
vstupné 100 Kč. Fibichův 
Poem a německé texty, 
v dílech českých autorů, 
Josef Václav Tomášek, 
Zdeněk Fibich, Lucie Silk
enová – soprán, Markéta 
Janoušková – housle, 
Miroslav Sekera – klavír,, 

Ondřej Kepka – umělecký 
přednes.

1. 6. 2015 – 31. 8. 2015, 
Velké Meziříčí
Vyhlídková věž kostela 
sv. Mikuláše ve Velkém 
Meziříčí – Možnost 
prohlédnout si město 
z ptačí perspektivy. Ve 
vnitřních patrech věže 
je instalována výstava 
historických fotografií 
“Město Velké Meziříčí” a 
3D model města.

2. 6. 2015 – 14. 6. 2015, 
Jihlava
Jihlavský havířský 
průvod: reportážní fo
tografie z předchozích 
ročníků jihlavských 
havířských průvodů. 
Kavárna Muzeum, Masa
rykovo náměstí 55.

2. 6. 2015, 
Pelhřimov
600 let od upálení Mis-
tra Jana Husa, aneb jak si 
žil svým druhým životem: 
přednáška v muzeu 
Vysočiny Pelhřimov od 
18.00.

4. 6. 2015, 
Jihlava
Mahler Jihlava 2015: 
MUSIC FESTIVAL - HUD-
BA TISÍCŮ, od 19.00 Velká 
gotická síň radnice, Jihla
va, vstupné 150 Kč. Hud
ba mezi obrazy Rudolfa 
Veverky, W. A. Mozart, Cl. 
Debussy, M. Ravel, Vilém 
Veverka – hoboj, Kateřina 
Englichová – harfa.

4. 6. 2015, 
Velké Meziříčí, Jupiter 
club
CONCENTUS MORAVI-
AE – Solamente Naturali 
– Miloš Valent (housle).

4. 6. 2015, 
Světlá nad Sázavou
Sbohem, zůstávám!: 
francouzská komedie Isa
belle Mergaultové. Stejně 
jako ve Francii, i v případě 
tuzemského uvedení jde 
o mimořádnou divadelní 
událost, neboť tato hra 
svede poprvé dohro
mady na jedno jeviště 
tři skvělé komiky Ivu 
Janžurovou, Janu Pau
lovou a Pavla Zedníčka. 
Výjimečné herecké ob
sazení doplňují ještě Ja
romír Dulava v alternaci s 
Antonínem Procházkou, 
který inscenaci rovněž 
režíruje. Divadelní sál ve 
Světlé nad Sázavou od 
19.00 hodin. 

4. 6. 2015 – 9. 6. 2015, 
Velké Meziříčí, Jupiter 
club
Evropský festival filo-
zofie – tentokrát na téma 
Konflikt a soulad www.
festivalfilosofie.cz.

5. 6. 2015, 
Jihlava
Noc snů: plníme sny 
dětem s tělesným 
postižením. Zoo Jihlava, 
17:00 hodin.

5. 6. 2015, 
Havlíčkův Brod 
Muzejní noc: muzeum 
Vysočiny Havlíčkův Brod 
pro své návštěvníky 
pořádá muzejní noc 
v pátek od 17 hodin, 
Galerie výtvarného 
umění v Havlíčkově 
Brodě zahájí galerijní noc 
v 18 hodin.  

5. 6. 2015 – 7. 6. 2015, 
Jihlava

Festival sborového 
umění Jihlava 2015: 
nesoutěžní přehlídka 
amatérských špičkových 
pěveckých sborů z ČR i 
zahraničí (58. Ročník)., 
www.fsujihlava.com

6. 6. 2015, 
Panenská, Jemnice
Večerníčkův pohád-
kový les Panenská: 
cesta lesem plná pohád
kových postav, bohatý 
doprovodný program 
(skákací hrad, trampolína, 
facepainting, čtyřkolky, 
jízda na ponících, vys
toupení mažoretek, bar
manská show,… ). Více 
na www.pohadkovyles.
jemnice.cz.

6. 6. 2015, 
Měřín
44. Měřínská padesátka 
a 3. Oblastní cyklosraz. 
Start 7 – 9 hod. z Měřína. 
Trasa pěší 15 – 100 km, 
cyklo 25 – 100 km. Akci 
pořádá KČT Měřín.

6. 6. 2015 – 7. 6. 2015, 
Telč
Pohádkový víkend plný 
zábavy pro děti a jejich 
rodiče na zámku. Dětský 
den s Rádiem Vysočina, 
dětské dílny, soutěže, 
www.zamektelc.eu

6. 6. 2015 – 7. 6. 2015, 
Jihlava
Pohár Vysočiny 2015: 
parašutistická soutěž 
v seskoku padákem na 
přesnost přistání. Letiště 
Henčov Jihlava, www.
aeroklubjihlava.cz 
7. 6. 2015, Třešť
Setkání auto, moto, velo 
veteránů a 
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příznivců starého železa, 
dobového oblečení... 
Náměstí 
T. G. Masaryka 8.00 – 
13.30 hod. Po 13.30 hod. 
odjezd směr Hodice s 
cílem na hradě 
Roštejn. Pořádá Město 
Třešť a Jaromír Menčík.

7. 6. 2015 – 30. 9. 2015, 
Brtnice
Černá smrt – historie 
morových ran: expozice 
Vás seznámí s morovými 
epidemiemi, které postih
ly naše území, způsoby 
léčby této nemoci a její
mi dopady na další vývoj 
společnosti. 

8. 6. 2015, 
Jihlava
Vítání léta jihlavskými 
seniory: v parčíku před 
sídlem Svazu důchodců 
K. Světlé 11, 14:00  17.00 
hodin. K poslechu a tanci 
hraje Sádlo v pohybu. 
Bez vstupného. Pořádá: 
Svaz důchodců s podpo
rou statutárního města 
Jihlavy

9. 6. 2015, 
Jihlava
Mahler Jihlava 2015: 
MUSIC FESTIVAL - HUD-
BA TISÍCŮ, od 19.00 Ho
tel Gustav Mahler, Jihlava, 
vstupné 150 Kč. Poezie a 
violoncellové sonáty, J. 
S. Bach / R. M. Rilke, Jitka 
Vlašánková – violoncello,, 
Václav Vydra – umělecký 
přednes.

10. 6. 2015 – 12. 7. 2015, 
Havlíčkův Brod
Výtvarné práce dětí ze 
ZŠ u Trojice: v Muzeu 
Vysočiny Havlíčkův Brod.

11. 6. 2015, 
Jihlava
Mahler Jihlava 2015: 
MUSIC FESTIVAL - HUD-
BA TISÍCŮ, od 15.00 Park 
Gustava Mahlera, Jihlava. 
Živý obraz „Komenský“ u 
sochy Gustava Mahlera. 
Koncert a vystoupení 
všech Jihlavanů, Zdeněk 
Fibich Jan Ámos Komen
ský se loučí s Jihlavou. 
Symfonický orchestr ZUŠ 
Jihlava, Jan Nosek – diri
gent

11. 6. 2015 – 30. 8. 2015, 
Jihlava
Vesnice je svět: té
matem výstavy Oblastní 
galerie Vysočiny je ven
kov v současném umění; 
shromáždí díla umělců, 
které spojuje komplexní 
a dlouhodobý zájem o za
chycování venkovských 
prostředí a společenství 
a které navíc v mnoha 
případech do tohoto 
prostředí také specificky 
zasahují nejrůznějšími 
tvůrčími intervence
mi. Výstavní prostor v 
budově na Komenského 
ulici 10.

11. 6. 2015 – 13. 6. 2015, 
Telč
Arts&film: mezinárodní 
filmový festival o evro
pském umění. www.telc.
eu a na www.artsfilm.
com.

12. 6. 2015, 
Nové Město na Moravě
Galerijní noc: od 17. ho
din v Horácké galerii v 
Novém Městě na Moravě. 

12. 6. 2015 – 13. 6. 2015, 
Pelhřimov

Mezinárodní festival 
rekordů a kuriozit: jubi
lejní 25. ročník festivalu, 
který je zásobárnou 
podkladů pro Českou 
knihu rekordů. V pátek 
akce začíná od 15:00, 
od 19:30 galavečer Ku
riozit, festival pokračuje 
v sobotu, od 19:30 opět 
večerní program Rekord
man roku.  

12. 6. 2015 – 26. 6. 2015, 
Jihlava
Havíření: Jihlavská rad
nice, hala MIC i MHD.

12. 6. 2015 – 30. 8. 2015, 
Jihlava
Zašlá sláva jihlavských 
plováren: výstava 
provede po místech, kam 
se v minulosti chodili 
Jihlavané nejen osvěžit. 
Muzeum Vysočiny Jih
lava.

12. 6. 2015 – 30. 8. 2015, 
Nové Město na Moravě
Poklady Vysočiny: 
netradiční putovní výsta
va skvostů depozitářů v 
Horácké Galerii. 

13. 6. 2015 – 14. 6. 2015, 
hrad Kámen
Víkend otevřených 
zahrad: v tomto roce 
se již podruhé hrad Ká
men a jeho park připojí 
k celoevropské akci 
víkend otevřených za
hrad. Během tohoto 
víkendu bude veřejnost 
formou komentované 
prohlídky po parku 
seznámena s jeho historií 
a současným stavem. 
Kromě prohlídek parku 
čeká na návštěvníky zna
lostní kvíz, malířská dílna 

a květinové vazby v inte
riérech hradu.

14. 6. 2015, 
Telč
TELČísla pod širým 
nebem: v 15.00 hod. na 
nádvoří Univerzitního cen
tra v Telči
Dětský pěvecký sbor 
TELČísla se svou 
přípravkou vystoupí na 
netradičním open air 
koncertě spolu se svými 
hosty. Pro posluchače 
bude ke zpříjemnění pos
lechu k dispozici nabídka 
Univerzitní kavárny.

15. 6. 2015 - 15. 9. 2015, 
Telč
Expozice v historickém 
depu v Telči: unikátní ex
pozice mapující historii 
železniční dopravy v ČR i 
v Rakousku. Každý pátek 
od 13.00 do 16.00 hod., 
sobotu a neděli od 9.00 do 
12.00 hod. a od 13.00 do 
16.00 hod.

16. 6. 2015 – 26. 7. 2015, 
Jihlava
Napříč: skici dopravních 
prostředků, originální po
jetí graffiti, série pláten 
tvořených sprejem a 
akrylem autora Tomáše 
Starého. Kavárna Muzeum, 
Masarykovo náměstí 55.

17. 6. 2015, 
Jihlava
Mahler Jihlava 2015: 
MUSIC FESTIVAL - HUD-
BA TISÍCŮ, od 19.00 Velká 
gotická síň radnice, Jih
lava, vstupné 100 Kč. Vr
choly světového kvartet
ního umění. W. A. Mozart, 
Dm. Šostakovič, F. Schu
bert. Benda Quartet
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18. 6. 2015 – 19. 6. 2015, 
Telč
Telčský veletrh sociál-
ních služeb: nebojme 
se pečovat, fenomén 
stáří aneb pečuj doma, 
náměstí Zachariáše z 
Hradce.

18. 6. 2015, 
Světlá nad Sázavou
Farmářské trhy. Náměstí 
Trčků z Lípy od 8.00 do 
16.00 hodin.

18. 6. – 13. 9. 2015, 
Jihlava
Núdzový program 
spravovania odpadu: 
výstava představí díla 
čtyř mladých sloven
ských mediálních umělců 
(Beata Kolbašovská, Ja
kub Pišek, Richard Kitta 
a Erik Sikora), kteří ve 
své tvorbě tematizují 
odpad a jeho produkci; 
společný je jim jazyk a es
tetika di gitálních médií, 
videoartu, interaktivních 
instalací a internetového 
umění (netartu). Výstavní 
prostor v budově na Ko
menského ulici 10.

19. 6. 2015 – 21. 6. 2015, 
Jemnice
Historická slavnost Bar-
chan. Více informací na 
www.barchan.jemnice.
cz.

19. 6. 2015, 
Velké Meziříčí, Jupiter 
club
CONCENTUS MORAVI-
AE   Maria Cleary (harfa), 
Davide Monti (housle).

19. 6. 2015 – 21. 6. 2015, 
Brtnice
Brtnické kovadliny 
2015: třídenní setkání 

kovářů s výstavou je
jich děl, ukázkou prací u 
kovadlin při výrobě ko
vaných plastik a jiných 
předmětů, ukázky kování 
koní atd., www.brtnice.
cz.
 
19. 6. 2015 – 21. 6. 2015, 
Jihlava
Havíření 2015: alegorie 
někdejšího bohatství, 
krásy a slávy královského 
města Jihlavy. Havířské 
průvody: 19. 6. v 18:00, 
20. 6. v 10:00 (Masaryk
ovo náměstí), 21. 6. Pouť 
ke sv. Jánu. V rámci pro
gramu 20. 6. Koncert bez 
hranic a Den Ježka. www.
visitjihlava.eu a www.
havirskypruvod.cz 

19. 6. 2015 – 21. 6. 2015, 
Telč
Panský dvůr: slavnostní 
otevření objektu. www.
panskydvurtelc.cz

20. 6. 2015, 
Pacov
Pacovský okruh  Závod 
historických motocyklů: 
prostory zámku, www.
amkpacov.cz

20. 6. 2015, 
Telč
Farmářské trhy. Od 9 
do 16 hod. na náměstí 
Zachariáše z Hradce Ing. 
Jan Ferda, tel. 722 499 
299, farmarsketrhyvtel
ci@seznam.cz.

20. 6. 2015, 
Pacov
Den mikroregionu: 
pořádá město Pacov se 
spolky v Pacově. Akce je 
prezentací a přehlídkou 
místních kulturních 
spolků a regionu jako 

celku. Pro návštěvníky 
je na náměstí Svo
body připraven bohatý 
odpolední program.

20. 6. 2015 - 21. 6. 
2015, Bystřice nad 
Pernštejnem
Centrum EDEN: Kdo si 
hraje, nezlobí  aneb Sen 
noci svatojánské.

21. 6. 2015, 
Světlá nad Sázavou
Svátek hudby: hlavní 
myšlenkou je přimět ne
jen profesionální, ale i 
amatérské hudebníky 
a milovníky hudby, aby 
se setkali ve veřejném 
pro storu a proměnili 
na jeden den ulice ve 
spontánní živou hudeb
ní slavnost. Všichni 
účinkující vystupují bez 
nároku na honorář, vstup 
na celý program je volný. 

21. 6. 2015, 
letiště Chotěboř 
Dětský den a letecká 
show: tradiční dětský 
den spojený s leteckým 
dnem a hudebními vys
toupeními proběhne 
letos v duchu oslav sed
mdesáti let od založení 
Aeroklubu v Chotěboři.

21. 6. 2015, 
Jihlava
Světový den žiraf: 
nejdelší den v roce je 
věnovaný nejvyšším 
zvířatům. Zoo Jihlava, 
10:00 hodin.

24. 6. 2015, Jihlava
Mahler Jihlava 2015: 
MUSIC FESTIVAL - HUD-
BA TISÍCŮ, od 19.00 Ko
stel Povýšení sv. Kříže, 
Jihlava, vstupné 150 Kč. 

Pravdy každému přejte…
Sborový koncert in
spirovaný postavou Jana 
Husa, čtení citátů z díla 
Jana Husa, Jistebnický 
kancionál, P. Eben, A. 
Tučapský, Alfréd Strejček 
– umělecký přednes, 
Pěvecké sdružení Cam
panula, Pavel Jirák – 
sbormistr

24. 6. 2015 – 28. 6. 2015, 
Jihlava 
Jihlavská pouť: Svato
jánské veselí s pouťovými 
atrakcemi a cukrovou 
vatou na Masarykově 
náměstí. Pořadatel: 
František Hubený.

26. 6. 2015, 
Jihlava
Mahler Jihlava 2015: 
MUSIC FESTIVAL - HUD-
BA TISÍCŮ, od 19.00 Ko
stel Povýšení sv. Kříže, 
Jihlava, vstupné 200 Kč. 
Ewig, ewig – modravé 
dálky Vysočiny, Gustav 
Mahler Píseň o zemi (ko
morní verze), Eva Gara
jová – alt, Lukáš Hacek 
– tenor, Komorní filhar
monie Pardubice, Petr Al
trichter – dirigent.

26. 6. 2015 – 30. 8. 2015, 
Jihlava
Pavel Matuška: US-
MÍVÁNÍ. Výstava prací ka
rikaturisty, kreslíře, malíře 
a řezbáře představuje 
umělcovu tvorbu v ob
lasti výtvarného humoru. 
Muzeum Vysočiny Jih
lava.

26. 6. 2015 – 30. 8. 2015, 
Jihlava
Němečtí antifašisté 
na Jihlavsku: 70 let od 
vítězství nad fašismem v 2. 
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světové válce připomene 
výstava dosud nezdoku
mentovanou činnost a 
většinou tragické osudy 
německých antifašistů 
na Jihlavsku. Muzeum 
Vysočiny Jihlava.

27. 6. 2015, 
Polná
Polná v plamenech: 
ohňová show, mistrovství 
ČR v ohňové performance 
doplněné hudebním pro
gramem, soutěžemi pro 
děti, ohňostrojem atd. 
www.mestopolna.cz.

27. 6. 2015, 
Jihlava
Bleší trh: pořádá 
Sdružení „Slunce“, o. s. 
Prodává a nakupuje se 
vše zajímavé, co se doma 
najde, co je škoda vy
hodit a jiným může dobře 
posloužit. Informace na 
www.slunceweb.cz.
DIOD Jihlava, Tyršova 12, 
1417 hodin.

28. 6. 2015, 
Havlíčkův Brod
JAZZJOINT (jazz): 
Havlíčkovo Náměstí, 
začátek koncertu 17.30.

28. 6. – 5. 9. 2015, 
Velké Meziříčí
Velkomeziříčské kul-
turní léto: kulturní akce 
na náměstí ve Velkém 
Meziříčí zpříjemní 
prázdninové posezení 
nejenom místním 
obyvatelům, ale i všem 
návštěvníkům města. 

1. 7. 2015 – 11. 7. 2015, 
Telč
F r a n c o u z s k o - č e s k á 
hudební akademie: 

kurzy vážné hudby 
studentů hudebních škol 
z celé Evropy, www.aka
demietelc.cz

1. 7. 2015 – 31. 8. 2015, 
Velké Meziříčí
Něco o knize: v městské 
knihovně se uskuteční 
tradiční výstava originál
ních prací žáků ZUŠ Velké 
Meziříčí.

1. 7. 2015 – 31. 8. 2015, 
Telč
Bohumil Krátký – zátiší, 
krajiny, figury: výsta
va telčského malíře v 
Městské galerii Hasičský 
dům, otevřeno úterý – 
neděle 10 – 12, 13 17 
hod.

1. 7. 2015 – 27. 9. 2015, 
Nové Město na Moravě
Inspirace – Fotografie 
Josefa Fantury. Výstava 
aktů hodonínského fo
tografa Josefa Fantury v 
Horácké Galerii.

3. 7. 2015 – 23. 8. 2015, 
Havlíčkův Brod
Mikoláš Axmann - 
!LUSTRACE: Docent 
Mikoláš Axmann je 
dalším z absolventů tvz. 
Čepelákovské školy na 
AVU v Praze. Pro svou 
tvorbu si vybral tech
niku kamenotisku v jeho 
tradiční podobě. Svá 
díla označuje jako ka
menopisy a jsou vlastně 
tvůrčí renesancí lito
grafie, která v jeho podání 
nabízí nekonečnou škálu 
možností zpodobnění 
daného námětu. Vedle 
volné grafiky se věnuje 
ilustraci a autorským 
knihám, které svojí ori

ginální koncepcí navazují 
na tisky Josefa Váchala. Za 
své celoživotní dílo získal 
i prestižní české ocenění  
Cenu Vladimíra Boudníka 
za rok 2009. Galerie výt
varného umění. 

3. 7. 2015 – 5. 7. 2015, 
Žďár nad Sázavou
K o r e s p o n D a n c e : 
mezinárodní festival 
současného tance a po
hybového umění.

4. 7. 2015 – 5. 7. 2015, 
Třebíč
Svatoprokopská pouť: 
slavnostní mše svatá, 
historické pouťové at
rakce, řemeslný jarmark, 
harmonikáři, flašinetáři, 
www.visittrebic.eu.

4. 7. 2015 – 19. 7. 2015, 
hrad Kámen
Kámen napříč staletí-
mi: Dobu středověku 
a raného novověku 
bude zastupovat skupi
na historického šermu 
Jezerničtí páni, která 
návštěvníky seznámí se 
zbraněmi, způsobem 
boje a každodenním 
životem rytíře. Novější 
a nejnovější dějiny pak 
představují samotné 
expozice hradu Kámen 
– expozice bydlení a ex
pozice jednostopých 
vozidel. O sobotách 4. a 
18. července proběhnou 
noční prohlídky hradu, 
které budou zakončené 
ohňovou show.

4. 7. 2015, 
Jihlava
Prázdniny začínají v 
Zoo: Přijďte rovnou ze 
školy do zoo přivítat 
prázdniny!  Zoo Jihlava, 

10:00 hodin.

05. 7. 2015, 
Pelhřimov
Pelhřimovské kulturní 
léto: Libkovanka. Letní 
promenádní koncert na 
Masarykově náměstí, 
před KD Máj od 10.00 ho
din. 

5. 7. 2015, 
Havlíčkův Brod
WOBČAS (country
grass band), Havlíčkovo 
Náměstí, začátek koncer
tu 17.30.

5. 7. 2015 – 6. 7. 2015, 
hrad Orlík u Humpolce
19. Středověké slavnos-
ti, www.hradorlik.cz.

5. 7. 2015 – 6. 7. 2015, 
Třešť
Dřevořezání: tradiční 
setkání řezbářů. Nám. T. 
G. Masaryka každý den 
9.00 – 16.00 hod.
Pořádá Spolek přátel 
betlémů v Třešti za 
finanční podpory Města 
Třešť. 

7. 7. 2015, 
Pelhřimov
Prázdninové pohádky: 
Příhody králíčka Filuty  
Loutkohercká skupina 
Rolnička Pelhřimov. Před 
KD Máj od 16.00 hodin. 

8. 7. 2015, 
Jihlava
Jihlavské pivní pábení: 
5. ročník festivalu 
minipivovarů, souběžně 
Evropské závody 
dřevorubců EUROJACK, 
www.radnicnijihlava.cz.
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8. 7. 2015, 
Nové Město na Moravě
Novoměstské Sluno-
hraní: Melanie Scholtz 
ve 20:00,  9. 7. Iva Bittová, 
Janáčkovo kvarteto 

8. 7. 2015 – 12. 7. 2015, 
Kamenice nad Lipou
Hračkobraní 2015: 
prázdninový festival pro 
celou rodinu  přehlídka 
hraček z přírodních 
materiálů, doplněná bo
hatým kulturním pro
gramem, 10. výročí, www.
muzeumvsemismysly.cz . 

8. 7. 2015 – 23. 8. 2015, 
Jihlava
Šárka Radová: Vernisáž: 
7. 7. v 17:00 hodin. Dům 
Gustava Mahlera, Zno
jemská 4.

9. 7. 2015 – 11. 7. 2015, 
Jihlava
Vysočina Fest: 
multižánrový kulturní 
festival Vysočina Fest. 
Vystoupí např. Arakain, 
Vojta Dyk, Čechomor, An
eta Langerová, Jaroslav 
Uhlíř. 

11. 7. 2015, 
Telč
Horácký jarmark, po 
celý den na náměstí 
Zachariáše z Hradce.

11. 7. 2015, 
rybník Lukavec u 
Pálovic, Jemnice
Pálovská Neckyáda: 
soutěž netradičních 
plavidel o hodnotné 
ceny. 

11. 7. 2015, 
Telč
Noc na Karlštejně: di
vadelní komedie na 
nádvoří zámku v podání 
Divadelního souboru 

Karla Čapka Třešť a 
Skupiny historického 
šermu Hebrix Třešť, www.
nocnakarlstejne.eu.

11. 7. 2015, 
Šiklův mlýn, Zvole nad 
Pernštejnem 
Velký den koní 2015: 
den věnovaný všem 
milovníkům koní www.
sikland.cz.

12. 7. 2015, 
Pelhřimov
Pelhřimovské kulturní 
léto: Venkovská kapela. 
Letní promenádní kon
cert na Masarykově 
náměstí, před KD Máj od 
10.00 hodin. 

12. 7. 2015, 
Havlíčkův Brod
AFRICA ALIVE YIASA 
(africká lidová hudeb
ní a taneční kultura), 
Havlíčkovo Náměstí, 
začátek koncertu 17.30.

14. 7. 2015 - 18. 9. 2015
Nové Město na Moravě
Oživujeme poklady: 
každé úterý od 9 hodin 
v Horácké Galerii. www.
horackagalerie.cz

17. 7. 2015 – 19.7.2015, 
Třebíč
Oživené židovské 
město: 4. ročník akce „jak 
tomu bývalo kdysi“, www.
samajim.eu.

17. 7. 2015 – 20. 9. 2015, 
Havlíčkův Brod
Obrazy – Vendula 
Císařová, Jan Svoboda: 
výstava v Muzeu Vysočiny 
Havlíčkův Brod

18. 7. 2015, 
Ledeč nad Sázavou

Bitva o Notorburg, www.
notorixdenatur.ic.cz .

18. 7. 2015, 
Pelhřimov
Pelhřimovské kulturní 
léto: Malý letní rockový 
festival. Začátek od 17:00 
hodin.

19. 7. 2015, 
Havlíčkův Brod
HUDBA PRAHA REVIV-
AL (big beat), Havlíčkovo 
Náměstí, začátek koncer
tu 17.30.

19. 7. 2015, 
Pelhřimov
Pelhřimovské kulturní 
léto: Malá muzika. Letní 
promenádní koncert na 
Masarykově náměstí, 
před KD Máj od 10.00 ho
din. 

19. 7. 2015, 
Třešť
Dostaveníčko s dechov-
kou: hraje Vysočanka. 
Zahrada Schumpeterova 
domu od 15.00 hod. 
Pořádá Město Třešť.

21. 7. 2015, 
Pelhřimov
Prázdninové pohád-
ky: Hrnečku vař, aneb 
dvě pohádky pro mlsné 
jazýčky Jihlava. Před KD 
Máj od 16.00 hodin. 

24. 7. 2015 – 9. 8. 2015, 
Telč
Prázdniny v Telči: 
vícežánrový festival  kon
certy, divadla, výstavy, 
nocturna. www.prazdn
inyvtelci.cz.

24. 7. 2015, 
Pelhřimov
Doteky strun a kouzla 

měchu: JITKA BAŠTOVÁ 
– akordeon, JINDŘICH 
MACEK  loutna
Hudební pořad představí 
upravené kompozice 
pro netradiční duo  
ojedinělou zvukovou 
kombinaci aerofonu a his
torického nástroje – lout
ny. Skladby jsou vybrány 
tak, aby vynikly přednosti 
obou nástrojů, jejich jem
nost a schopnost navodit 
určitý pocit, vykreslit 
zvukomalbu. Vhodně vo
lená akordeonová a lout
nová sóla navíc představí 
oba nástroje v různých 
stylech a žánrech. 
Začátek 19.00 v Muzeu 
Vysočiny Pelřimov.

25. 7. 2015, 
Pacov
JATKA FEST: hudeb
ní festival, vystoupí 
například UDG, Vypsaná 
Fixa, Jelen či Voxel, Olym
pic. Více na www.jatkaf
est.cz

25. 7. 2015, 
Telč
Parní léto: výletní jízda 
parního vlaku na trati Ko
stelec, Třešť, Telč, Dačice, 
Slavonice. 

25. 7. 2015, 
Kouty, Horní Pasek
Triatlon Melechov 
– silniční ANEB Malý 
železný muž/žena Mele
chova, www.melechov.
wgz.cz.

25. 7. 2015, 
Šiklův mlýn, Zvole nad 
Pernštejnem
Velká ohňová show: 
pyrotechnické efek
ty, megaohňostroje, 
kaskadérské efekty, 
www.sikland.cz. 
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25. 7. 2015 – 1. 8. 2015, 
Náměšť nad Oslavou 
Festival folkové 
prázdniny: 30. ročník 
hudebního festivalu 
 koncerty, divadla, 
výstavy, dílny, www.folk
oveprazdniny.cz.

26. 7. 2015, 
Telč
Parní léto: výletní jízda 
parního vlaku na trati 
Kostelec, Třešť, Telč, 
Dačice, Slavonice.

26. 7. 2015, 
Havlíčkův Brod
VRABČÍ TRH (folk, jazz), 
Havlíčkovo Náměstí, 
začátek koncertu 17.30. 

26. 7. 2015, 
Pelhřimov
Pelhřimovské kulturní 
léto: Batelovská ka
pela. Letní promenádní 
koncert na Masarykově 
náměstí, před KD Máj od 
10.00 hodin. 

26. 7. 2015, 
Třešť
Léto s párou: Telč – 
odjezd 14.40, následně 
jede až do Kostelce a 
zpět, pak bude cca
2hodinová zastávka 
v Třešti a vlak bude 
odjíždět okolo 18.00 
hod.

27. 7. 2015 – 1. 8. 2015, 
Třebíč
Třebíčský židovský fes-
tival ŠAMAJIM, festival 
židovské kultury, www.
mkstrebic.cz.

28. 7. 2015 – 6. 9. 2015, 
Jihlava
Mandaly Jaroslavy 
Chlupáčové: Autor
ská výstava originál
ních obrazů Jaroslavy 

PlášilovéChlupáčové. 
Kavárna Muzeum, Masa
rykovo náměstí 55.

29. 7. 2015 – 3. 8. 2015, 
Pacov
Letní kino: Kine
matograf bratří Čadíků.

30. 7. 2015 – 1. 8. 2015, 
Světlá nad Sázavou
SázavaFest: multi
kulturní festival na
bízí třídenní program 
několika scénách, vys
toupí například Tomáš 
Klus, Eva Farna, Wohnout 
nebo Václav Neckář. 

1. 8. 2015, 
Telč
Parní léto: výletní jízda 
parního vlaku na trati 
Kostelec, Třešť, Telč, 
Dačice, Slavonice.

1. 8. 2015, 
Šiklův mlýn, Zvole nad 
Pernštejnem
AEROSHOW, www.sik
land.cz.

1. 8. 2015 – 15. 8. 2015, 
Jaroměřice nad Rokyt-
nou, Valeč, Dalešice
Mezinárodní hudební 
festival Petra Dvor-
ského: 17. ročník Me
zinárodní festival vážné 
hudby, www.arskoncert.
cz.

2. 8. 2015 
Telč
Parní léto: výletní jízda 
parního vlaku na trati 
Kostelec, Třešť, Telč, 
Dačice, Slavonice.

2. 8. 2015, 
Havlíčkův Brod
OZZY OSBOURNE RE-
VIVAL (rock), Havlíčkovo 
Náměstí, začátek kon
certu 17.30.

2. 8. 2015, 
Pelhřimov
Pelhřimovské kulturní 
léto: Humpolecký dixie
land. Letní promenádní 
koncert na Masarykově 
náměstí, před KD Máj od 
10.00 hodin. 

2. 8. 2015, 
Telč
Běh za kaší Telčí naší: 
běh pro všechny ge
nerace, všude rozdávaná 
kaše za dobrovolně 
zaplacenou cenu od 
10.00 hod. na náměstí 
Zachariáše z Hradce, 
pořádá o.p.s. Sdílení Telč.

4. 8. 2015, 
Pelhřimov
Prázdninové pohádky: 
Zelené prasátko  De 
Facto Mimo Jihlava. Před 
KD Máj od 16.00 hodin. 

4. 8. 2015 – 7. 8. 2015, 
Třešť
Letní kino.

7. 8. 2015 –  8. 8. 2015, 
Jemnice
Jemnická bitva v 
zámeckém parku.

7. 8. 2015, 
Jemnice
Večerní zábava s fire 
show od 19:00.

7. 8. 2015, 
Jihlava
Letní noc v Zoo: již 
tradičně netradiční pu
tování po zoo. Zoo Jih
lava, 18:00 hodin.

7. 8. 2015 – 8. 8. 2015, 
Žďár nad Sázavou
Horácký džbánek, festi
val folkové písně, www.
dkzdar.cz.

7. 8. 2015 – 8. 8. 2015, 
Jihlava, Zoo

Letní noc v zoo: 
netradiční večerní pu
tování po zoo s průvodci 
a doprovodným pro
gramem, www.zoojih
lava.cz.

7. 8. 2015 – 9. 8. 2015, 
Hrotovice
Hrotovická pouť: v 
pátek 7. 8. večer na hřišti 
u sokolovny taneční 
zábava se skupinou 
Duo Band s Veronikou, 
v sobotu večer kon
cert skupiny Kamelot, v 
neděli večer na nádvoří 
zámku taneční večer s 
dechovou hudbou Tú
faranka.

8. 8. 2015, 
Třešť
Léto s párou: Telč – 
odjezd 14.40, následně 
jede až do Kostelce a 
zpět, pak bude cca
2hodinová zastávka 
v Třešti a vlak bude 
odjíždět okolo 18.00 
hod.

8. 8. 2015, 
Jemnice
Středověká hudba, 
tance, souboje, fire 
show, lukostřelba, 
fakír, orientální tance, 
jízda na koních, 
středověká bitva. Od 
14.00 hodin v zámeckém 
parku.

8. 8. 2015, 
Šiklův mlýn, Zvole nad 
Pernštejnem
Rodeo mistrovství ČR 
2015, www.sikland.cz.

8. 8. 2015, 
Telč
Parní léto: výletní jízda 
parního vlaku na trati 
Kostelec, Třešť, Telč, 
Dačice, Slavonice. 
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8. 8. 2015 – 9. 8. 2015, 
hrad Kámen
Kámenské hrado-
hraní: akce zaměřená 
především na rodiny s 
dětmi. Během víkendu 
své šermířské umění 
opět předvěde skupina 
Jezerničtí páni, kteří se
hrají i několik pohádek. 
Děti se mohou těšit 
na malířskou dílnu a 
skákací hrad. V sobotu 8. 
srpna se pak uskuteční 
večerní prohlídky hradu 
zakončené ohňovou 
show.

9. 8. 2015, 
Telč
Parní léto: výletní jízda 
parního vlaku na trati 
Kos telec, Třešť, Telč, 
Dačice, Slavonice. 

9. 8. 2015, 
Havlíčkův Brod
HUMPOLECKÝ DIX-
IELAND: Havlíčkovo 
Náměstí, začátek koncer
tu 17.30.

9. 8. 2015, 
Pelhřimov 
Pelhřimovské kulturní 
léto: Černovická decho
vka. Letní promenádní 
koncert na Masarykově 
náměstí, před KD Máj od 
10.00 hodin. 

14. 8. 2015 – 15. 8. 2015, 
Telč
Historické slavnosti 
Zachariáše z Hradce a 
Kateřiny z Valdštejna: 
tentokrát Setkání oso
bností Regionu Rene
sance, tradiční histo rická 
slavnost na náměstí 
Zachariáše z Hradce. 
www.telc.eu.

15. 8. 2015, 
Pacov

Pacovský jarmark: 
zámecká zahrada je 
místem konání jarmarku, 
na kterém lze zhléd
nout či zakoupit tradiční 
řemeslné výrobky. Ce
lodenní akce je doplněna 
bohatým doprovodným 
programem. více na 
www.jarmarkpacov.cz.

16. 8. 2015, 
Pelhřimov
Pelhřimovské kulturní 
léto: Spektra. Letní 
promenádní koncert na 
Masarykově náměstí, 
před KD Máj od 10.00 ho
din. 

16. 8. 2015, 
Havlíčkův Brod
KAREL NA NÁKU-
PECH (folkrock, pop), 
Havlíčkovo Náměstí, 
začátek koncertu 17.30.

18. 8. 2015, 
Pelhřimov
Prázdninové pohádky: 
Ťuk, ťuk, ťuk drak  Hra
lous Pelhřimov. Před KD 
Máj od 16.00 hodin. 

20. 8. 2015 – 23. 8. 2015, 
Telč
Balóny nad Telčí: létání 
horkovzdušných balónů, 
www.telc.balon.cz.

20. 8. 2015 – 23. 8. 2015, 
Pacov
Pacovský poledník: 
vícežánrový festival. Více 
na www.polednik.cz

21. 8. 2015 – 22. 8. 2015, 
Třebíč
Slavnosti TŘÍ KÁPÍ – os
lavy UNESCO: oslava 12. 
výročí zápisu baziliky sv. 
Prokopa, židovské čtvrti 
a židovského hřbitova na 

seznam UNESCO, www.
mkstrebic.cz.

21. 8. 2015 – 23. 8. 2015, 
Moravské Budějovice, 
Václav Hudeček a 
jeho hosté: mez
inárodní hudební festi
val  oslava houslového 
(smyčcového) umění a 
setkání s jinými význam
nými umělci, www.bese
damb.cz.

21. 8. 2015 – 23. 8. 2015, 
Humpolec
Zlatá podkova 2015: 
50. ročník tradičního 
c e l o r e p u b l i k o v é h o 
finále seriálu závodů ve 
všestrannosti a spřežení, 
www.infohumpolec.cz.

22. 8. 2015, 
Nové Město na Moravě 
Majerán - posezení 
u cimbálu: Horácká 
galerie ve spolupráci s 
občanským sdružením 
Maneor vás zvou na po
sezení u cimbálu, které 
se uskuteční v sobotu 
od 19 hodin na nádvoří 
HG. Během večera bude 
probíhat ochutnávka 
vína. V případě špatného 
počasí se posezení 
uskuteční zámeckém 
podkroví. Těšíme se na 
vás. www.majeran.cz

22. 8. 2015, 
Telč
Farmářské trhy. Od 9 
do 16 hod. na náměstí 
Zachariáše z Hradce Ing. 
Jan Ferda, tel. 722 499 
299, farmarsketrhyvtel
ci@seznam.cz.

22. 8. 2015, 
Hrotovice
Hrotovický Koločas: 

jízda historických vozidel 
do vrchu.

22. 8. 2015, 
Čakovice u Pelhřimova
MRAUFEST XI. Tradiční 
festival folkové hudby. 
Statek u Bracha Čakovice, 
od 14.00 hodin. 

22. 8. 2015, 
Telč
Na kole dětem 
Vysočinou: charitativní 
cyklojízda, www.na
koledetemvysocinou.cz.

22. 8. 2015, 
Jihlava
Evropská noc s ne-
topýry: večerní povídání 
o netopýrech spojené s 
jejich pozorováním
Zoo Jihlava, 18:00 hodin.

22. 8. 2015 – 23. 8. 2015, 
hrad Kámen
Netradiční kostý-
mované prohlídky s 
příběhem: akce, během 
které vystoupí skupina 
divadelních nadšenců 
a milovníků českých 
hradů a zámků se svým 
projektem Živé obrazy. 
Jedná se o originální 
prohlídky formou di
vadelních představení, 
které probíhají v 
nejpřitažlivějších částech 
památkových objektů. 

23. 8. 2015, 
Havlíčkův Brod
SHOUT THE BLUES 
BAND (blues), Havlíčkovo 
Náměstí, začátek koncer
tu 17.30.

23. 8. 2015, 
Pelhřimov
Pelhřimovské kulturní 
léto: Legenda. Letní 
promenádní koncert na 



33

Masarykově náměstí, 
před KD Máj od 10.00 ho
din. 

27. 8. 2015 – 20. 9. 2015, 
Žďár nad Sázavou,
Slavnosti jeřabin 2015: 
festival výtvarné, hudeb
ní i dramatické tvorby, 
www.zdarns.cz 

28. 8. 2015 – 4. 10. 2015, 
Havlíčkův Brod
Pavel Sukdolák – výsta-
va k 90. narozeninám 
autora: výstava v Gale
rii výtvarného umění 
je ohlédnutím za 65 
lety tvorby jubilujícího 
výtvarníka a rodáka z 
Humpolce Pavla Sukdolá
ka. Jeho barevné lepty 
vytvářejí vlastní svět, bás
nivý, tajemný, snový, ale 
bez záludností a děsu. 

29. 8. 2015, 
Třešť
Jednorožněné rožnění: 
grilování na hlavní silnici. 
Náměstí T.G.Masaryka 
9.0017.00 hod. 
Pořádá Město Třešť.

29. 8. 2015, 
objekty ve správě NPÚ, 
Hradozámecká noc, 
www.hradozameckanoc.
cz.

29. 8. 2015, 
Jihlava
T E R A - AQ UA - F LO R A : 
terarijní trhy, spojené 
s výměnou a prode
jem. 9:00  12:00 pro 
návštěvníky, 8:00  13:00 
pro prodejce . Vstupné: 
dospělí 40 Kč, děti, inval
idé (TP, ZTP, ZTP/P) 20 Kč, 
stůl 200 Kč. www.teraaq
uaflora.cz. Dělnický dům 
Jihlava, Žižkova 15.

29. 8. 2015 –  30. 8. 
2015, 
Pelhřimov
Pelhřimovská pouť: 
Nebudou chybět stánky, 
atrakce a dobrá zábava. 
Začátek v 9.00 v Solní uli
ci a přilehlém okolí. 

29. 8. 2015 – 30. 8. 2015, 
Pelhřimov
Celostátní Hasičský fes-
tival dechových hudeb 
Pelhřimov 2015 a Dny 
záchranářů Pelhřimov 
2015. Akce proběhne na 
Masarykově náměstí v 
Pelhřimově. 

29. 8. 2015 - 30. 8. 
2015, Bystřice nad 
Pernštejnem
Centrum EDEN: 
Dožínky.

29. 8. 2015 – 30. 8. 2015, 
Jihlava
Střípky Afriky: po 
dobu dvou dnů je pro 
návštěvníky připraven 
bohatý program nabitý 
přednáškami, work
shopy, prezentacemi, 
uměleckými dílnami, 
ochutnávkami afrických 
specialit a mnoha dalšího. 
Na akci se spolu s námi 
podílí řada významných 
cestovatelů, fotografů, 
zoologů, spisovatelů a 
dalších milovníků Afriky. 
Zoo Jihlava, www.zoojih
lava.cz

30. 8. 2015, 
Havlíčkův Brod
Divadýlko Mrak – 
Trojlístek pohádek: 
Akci pořádá Městské 
informační centrum 
Havlíčkův Brod. Začátek 
pohádky v 15:00 hod.  
Více informací na www.

muhb.cz.

30. 8. 2015, 
Jihlava
Prázdniny končí v Zoo: 
stylové rozloučení s let
ními prázdninami  ať je 
na co vzpomínat! 
Zoo Jihlava, 10:00 hodin.

30. 8. 2015, 
Brtnice
Historický morový 
průvod: historický 
průvod městem v rámci 
brtnické Pouti. www.
zamekbrtnice.cz

1. 9. 2015 – 30. 9. 2015, 
Pelhřimov
Týdny pro duševní 
zdraví v Pelhřimově. 
Místo konání: Fokus 
Vysočina, Humpolecká 
736 a Masarykovo 
náměstí 31.

3. 9. 2015
Jihlava
Senioři a dechovka: k 
poslechu a tanci hraje 
Otíňanka. Bez vstupného. 
V parčíku před sídlem 
Svazu důchodců K. Světlé 
11, 14:00  17.00 hodin. 
Pořádá: Svaz důchodců 
s podporou statutárního 
města Jihlavy

3. 9. 2015 – 20. 9. 2015, 
Jihlava
Zaniklé vesnice Brt-
nicka: výstava přiblíží 
archeologický výzkum 
zaniklých středověkých 
vsí Strenčí, Stančice a Bra
dlo. Muzeum Vysočiny 
Jihlava.

3. 9. 2015 – 21. 10. 2015, 
Jihlava
Franta: František Mertl: 
třebíčský rodák žijící ve 

Francii se svou monu
mentální figurální tvor
bou intenzivně zabývá 
otázkami přirozeného 
citu, lidskosti a hledání 
ztraceného ráje. Výstavní 
prostor v budově na 
Masarykově náměstí 24.

5. 9. 2015, 
Pelhřimov
Pelhřimovské Dožínky – 
X. Agrární a potravinářský 
den. Oslava konce 
sklizně na pelhřimovsku 
s bohatým doprovod
ným programem. Akce 
proběhne na Masarykově 
náměstí v Pelhřimově od 
13.30.

5. 9. 2015, 
Telč
Dny evropského kul-
turního dědictví, 
Den otevřených dveří 
památek: zpřístupnění 
historických objektů, 
koncerty, výstavy, video
projekce

5. 9. 2015, 
Žďár nad Sázavou 
Klášterní noc: www.
zdarns.cz, www.zelena
hora.eu

5. 9. 2015, 
Velké Meziříčí
4 klíče k velkomeziříčské 
bráně: zábavná soutěž 
4 měst (Křižanov, 
Měřín, Velká Bíteš, Velké 
Meziříčí).

5. 9. 2015, 
Hrotovice
Hrotovicko tančí 2015: 
této události se zúčastní 
mnoho tanečních 
souborů různých žánrů 
i zpěvačka Debbi. Akce 
začíná ve 13.00 ve spor
tovním areálu města Hro
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tovice. 
 
5. 9. 2015, 
Jihlava
Den otevřených 
dveří památek a den 
zemědělců: během dne 
otevřené památky – bližší 
informace na plakátech 
a propagačních ma
teriálech, www.jihlava.
cz Kulturní program na 
Masarykově náměstí. 
Pořadatel: statutární 
město Jihlava, www.jih
lava.cz

5. 9. 2015 – 6. 9. 2015, 
Velké Meziříčí 
Muzeum Velké Meziříčí 
pořádá historické 
slavnosti. www.muz
eumvm.cz.

5. 9. 2015 – 28. 9. 2015, 
Telč
Památky nás baví: výsta
va Národního památko
vého ústavu, ú.o.p. Telč, 
zahájení na Den památek 
v sobotu 5. 9. výstava v 
Městské galerii Hasičský 
dům, otevřeno úterý – 
neděle 10  12, 13 17 
hod.

8. 9. 2015 – 18. 10. 2015, 
Jihlava
Tanec a handicap: 
výstava reportážních 
fotografií. Kavárna Mu
zeum.

9. 9. 2015 – 31. 10. 2015, 
Jihlava
Moderní architektura 
Jihlavy: ve spolupráci 
s SOkA – Mgr. Dvořák. 
Vernisáž: 8. 9. v 17:00 ho
din. Dům Gustava Mahl
era.

10. 9. 2015 – 20. 10. 
2015, Jihlava
Marie Blabolilová: 

malířka a grafička Marie 
Blabolilová (1948) pracu
je solitérním způsobem, 
její tvorba je charakteris
tická nesentimentálním, 
přesným a přece citlivým 
viděním světa, které si 
všímá obyčejných věcí 
a krajiny kolem nás. 
Oblastní galerie Jih
lava. Výstavní prostor v 
budově na Komenského 
ulici 10.

10. 9. 2015 – 1. 11. 2015, 
Jihlava
Středověké hornictví: 
výstava představí me
tody, nástroje a postupy 
středověké těžby a zpra
cování stříbrných rud 
podle nejnovějších ar
cheologických dokladů 
z Vysočiny. Muzeum 
Vysočiny Jihlava.

11. 9. 2015 – 13. 9. 2015, 
Jihlava
VI. Výstava hub: tradiční 
výstava pořádaná ve spo
lupráci s Mykologickým 
klubem Jihlava.
Muzeum Vysočiny Jih
lava.

11. 9. 2015 – 13. 9. 2015, 
Velká Bíteš
Tradiční bítešské hody. 
www.velkabites.cz, www.
bitessko.com

11. 9. 2015 – 13. 9. 2015, 
Přibyslav, 
Mlékárenský den: 
soutěžní přehlídka 
mlékárenských výrobků 
spojená s ochutnávkou 
a doprovodným progra
mem.

11. 9. 2015 – 13. 9. 2015, 
Polná 
Mrkvancova pouť, www.

mestopolna.cz.

12. 9. 2015, 
Telč
Farmářské trhy. Od 9 
do 16 hod. na náměstí 
Zachariáše z Hradce Ing. 
Jan Ferda, tel. 722 499 
299, farmarsketrhyvtel
ci@seznam.cz.

12. 9. 2015, 
Nové Město na Moravě
Hachucpa: Horácká 
galerie vás zve na kon
cert brněnského souboru 
HaChucpa, který vznikl 
v roce 1997 při Ha Di
vadle. Koncert začíná v 
16.00 a je uskutečněn v 
rámci výstavy Židovské 
památky v kraji Vysočina 
a také v rámci Dnů ev
ropského dědictví. www.
hachucpa.cz.

12. 9. 2015, 
Havlíčkův Brod
Dny evropského 
dědictví: akce začíná 
od 9:00 do 16:00 hod.  
zpřístupnění památek ve 
městě Havlíčkův Brod. 
Akci pořádá Městské 
informační centrum 
Havlíčkův Brod. Více in
formací na www.muhb.
cz.

12. 9. 2015, 
Havlíčkův Brod
Výstava fotografické 
soutěže Brody v Brodě 
2015. Od 16:00 hod. 
vyhlášení výsledků fo
tografické soutěže Brody 
v Brodě 2015 v obřadní 
síňi Nové radnice. Od 
17:00 hod.  vernisáž fo
tografické soutěže Brody 
v Brodě 2015, prostory 
Nové radnice, Havlíčkovo 
náměstí 57, Havlíčkův 

Brod. Akci pořádá město 
Havlíčkův Brod. Více in
formací na www.muhb.
cz.

12. 9. 2015, 
Pelhřimov
Dny evropského 
dědictví: v tento den 
budou památky města 
přístupné veřejnosti. Mís
to konání: Masarykovo 
nám. + vybrané turistické 
cíle.

12. 9. 2015, 
Třebíč
Bramborobraní: folk
lórní festival s řemeslnými 
trhy, www.mkstrebic.cz.

12. 9. 2015 –  13. 9. 
2015, Jemnice
Dny evropského 
dědictví: otevřeny bu
dou tyto památky: kostel 
sv. Víta + podzemí, kostel 
sv. Jakuba, kostel sv. Sta
nislava a zámek.

12. 9. 2015 – 13. 9. 2015, 
Telč
Český pohár v 
orientačním běhu v 
městském sprintu.

13. 9. 2015, 
Telč
Kolečka v Lipkách: 
akce pro rodiče s dětmi 
pořádá občanské 
sdružení Javořice http://
osjavorice.webnode.cz.

13. 9. 2015, 
Jihlava
Jihlavský půlmaratón: 
vytrvalostní běžecký 
závod pro širokou 
veřejnost. Start a cíl: Ma
sarykovo náměstí, Jih
lava. Trať: 2 x okruh 10,5 
km v centru města Kate
gorie: jednotlivci, dvojice, 
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čtveřice. www.jihlavsky
pulmaraton.cz

13. 9. 2015, 
Jihlava
Rodinný běh: běh na 
1,4 km v centru města. 
Start a cíl: Masarykovo 
náměstí, Jihlava. Katego
rie: rodinné týmy. www.
jihlavskypulmaraton.cz

13. 9. 2015, 
Jihlava
Závod na koloběžkách 
na 10, 5km. Start a cíl: 
Masarykovo náměstí, Jih
lava. Trať: okruh 10,5 km v 
centru města. Web: www.
jihlavskypulmaraton.cz

15. 9. 2015 - 29. 11. 
2015, Pelhřimov
Poklady Vysočiny – 
Skvosty z depozitářů: 
muzeum Vysočiny 
Pelhřimov, p. o. se za
pojilo do velkého 
výstavního projektu, 
který návštěvníkovi 
představí nejcennější a 
nejzajímavější sbírkové 
předměty, které se nalé
zají v depozitářích muzeí 
a galerií zřizovaných Kra
jem Vysočina.

Od 15. 9. 2015, 
Jihlava
FENOMÉN IGRÁČEK: 
pohled do historie, 
současnosti, ale i bu
doucnosti legendární 
plastové figurky. Mu
zeum Vysočiny Jihlava.

16. 9. 2015 – 22. 9. 2015, 
Pelhřimov
Evropský den bez aut a 
Evropský týden mobil-
ity v Pelhřimově 2015.

17. 9. 2015 – 18. 10. 
2015, Jihlava
5 minut za městem: 

výstava je společným 
projektem autorské 
a partnerské dvojice 
Tomáš Hlavenka a Jana 
Hlavenková Prekopová; 
představí tematicky uce
lený projekt umělců, kteří 
se ve své práci inspirují 
„kutilstvím“, lidovou 
tvorbou a odlehčeným 
způsobem komen
tují vztah současného 
městského člověka a 
přírody.  Výstavní pros
tor v budově na Komen
ského ulici 10.

17. 9. 2015 – 22. 11. 
2015, Jihlava
Božena Němcová: 
Babička. Malíř a novinář 
Jaroslav Kreibich 
představí svou unikátní 
sbírku výtisků Babiček. 
Muzeum Vysočiny Jih
lava.

19. 9. 2015, 
Telč
S v a t o v á c l a v s k é 
slavnosti: tradiční 
slavnost s příjezdem sv. 
Václava s družinou z ob
dobí raného středověku, 
řemeslný trh od 10 do 
17 hod. na náměstí 
Zachariáše z Hradce

19. 9. 2015 - 20. 9. 2015, 
Bystřice nad 
Pernštejnem
Centrum EDEN: 
Slavnosti brambor.

19. 9. 2015, 
Hrotovice
Běh městem Hrotovice: 
druhý ročník sportovně 
kulturní akce, začátek v 
8.00 na náměstí 8. května.

20. 9. 2015, 
Nové Město na Moravě

Jakub Pustina a jeho 
hosté: Jubilejní 10. ročník 
festivalu Jakub Pustina 
a jeho hosté. Koncert 
proběhne v zámeckém 
podkroví. Začátek akce 
16.00, vstupné 50, www.
jakubpustina.cz.

21. 9. 2015 – 23. 9. 2015, 
Havlíčkův Brod
Houby v Muzeu: tradiční 
výstava hub v Muzeu 
Vysočiny brodského 
mykologického klubu. 

25. 9. 2015 – 6. 12. 2015, 
Havlíčkův Brod
Cesta k sobě: umělecká 
tvorba osob závislých na 
alkoholu, které zvítězili 
nad svou závislostí. Výsta
va v Muzeu Vysočiny 
Havlíčkův Brod.

26. 9. 2015 Stránecká 
Zhoř
Svatováclavské ohně: 
tradiční oslavy sv. Vá
clava ve Stránecké Zhoři 
zpestřené svatová
clavským průvodem na 
místní zámek, kde bude 
přichystán bohatý kul
turní program zakončený 
ohňostrojem. Akce 
začíná v 16:00.

26. 9.  2015, 
Jihlava
T E R A - AQ UA - F LO R A : 
terarijní trhy, spojené 
s výměnou a prode
jem. 9:00  12:00 pro 
návštěvníky, 8:00  13:00 
pro prodejce . Vstupné: 
dospělí 40 Kč, děti, inva
lidé (TP, ZTP, ZTP/P) 20 Kč, 
stůl 200 Kč. www.teraaq
uaflora.cz. Dělnický dům 
Jihlava, Žižkova 15.

26. 9. 2015, 
Jihlava
Jihlavská 24 km: rodin-
ný MTB závod na 24 
kilometrů. Start a cíl: 
Zborná, Hostinec U Lípy
Trať: 24 km. Katego
rie: chlapci, dívky, ženy, 
muži. Web: www.jih
lavska24mtb.cz 

29. 9. 2015 – 6. 12. 2015, 
Havlíčkův Brod
600 let stížného listu 
proti upálení Jana Husa: 
připomenutí v Muzeu 
Vysočiny Havlíčkův Brod. 
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