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NOVINKY OD VYSOČINA TOURISM
PRO ZIMNÍ TURISTICKOU SEZÓNU
Vysočina Tourism doplnila edici
tištěných průvodců s mapami. Cyklovýlety po Vysočině a
Pěší výlety po Vysočině nově
doplňuje průvodce pro milovníky běžeckého lyžování –
Na běžkách po Vysočině.
Obsahuje brožuru s 22 tipy
na výlety po upravovaných
běžkařských stopách, každý
s komplexním popisem trasy
včetně detailního zákresu v
mapě a informacemi o turistických zajímavostech v okolí. V
celkové mapě Kraje Vysočina je
pak možné se zorientovat, kde
se který výlet nachází. Zde jsou
informace o běžeckých trasách
ještě doplněny o možnosti,
kam si na Vysočině zajet na sjezdovky a na snowboard.
Vysočina je ideální místo, kde
strávit zimní dovolenou, víkend
či jen jednodenní výlet. Inspirujte se více na
www.region-vysocina.cz.

Materiály vydané organizací
Vysočina Tourism jsou k dispozici na vyžádání na
info@vysocinatourism.cz.
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ZÁMEK TŘEBÍČ – MODERNIZACE ZÁMKU A ZPŘÍSTUPNĚNÍ
NOVÝCH EXPOZIC
Kraj Vysočina v současné době dokončuje
jeden z nejvýznamnějších projektů na úseku
kultury, památkové péče a cestovního ruchu
– strategický projekt „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“.
Projekt je realizován od roku 2010 v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod s
cílem zkvalitnit a rozvinout infrastrukturu pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu Výstupem projektu je stavební obnova hlavní zámecké
budovy Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, která je národní kulturní památkou,
rozšíření a zpřístupnění nových expozičních ploch
a prohlídkových tras, vytvoření moderně pojatého
expozičního systému a interiérového vybavení
muzea a instalace návštěvnicky atraktivních expozic. Ve spojení s dalšími navazujícími projekty v
zámeckém areálu bude zajištěna širší a kvalitnější
společná nabídka služeb pro moderní využití
celého komplexu bývalého kláštera v turistickém
ruchu a pro kulturní vyžití místních obyvatel a
četných turistů z České republiky i ze zahraničí.
Návštěvníci muzea budou moci prožít příběh

člověka v interaktivní expozici Lidé.Místa.Osudy.,
nasát atmosféru kláštera v expozici Svět portálů a bran,
poznat způsob bydlení posledních majitelů zámku v
nové zámecké expozici Valdštejnové na Třebíči a obdivovat unikátní vltavíny a další ojedinělé exponáty
v mineralogické expozici Svět neživé přírody. Nové
prohlídkové trasy budou veřejnosti zpřístupněny v
závěru listopadu 2013.

ŠTAFÍŘSTVÍ A INTARZIE - KOUZLO A TAJE ZAPOMENUTÝCH
ŘEMESEL
Detailní seznámení se starými řemeslnými
technikami přináší výstava Štafířství a intarzie s podtitulem Kouzlo a taje zapomenutých řemesel, je možné shlédnout na Státním zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou od
24. října do 29. listopadu. Výstavu je možné
navštívit po předběžné domluvě kterou se
správou zámku. Návštěvníci se dozvědí zajímavosti o obou technikách a dokonce si
budou moci některé trojrozměrné exponáty
doslova osahat. Více informací naleznete na
www.zamek-jaromerice.cz .
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MUZEA GALERIE NA VYSOČINĚ ON-LINE
Celkem 50 muzeí, galerií a pamětních síní nalézajících se v Kraji Vysočina tři roky pracovalo na
přípravě a realizaci nového informačního webu
www.mgvysociny.cz. V rámci projektu „Muzea a
galerie na Vysočině on-line“, spolufinancovaného z
Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, vznikl originální veřejně přístupný on-line katalog sbírkových předmětů a exponátů, ale i nová síť
infomačních kiosků prioritně zaměřených na prezentaci sbírkotvorných organizací a jejich pokladů.
Hlavní ideou projektu Muzea a galerie na Vysočině
on-line je oslovit širokou veřejnost – obyvatele i
návštěvníky kraje, objevit nové příznivce kultury a
umění, ale i zaujmout odborníky z oblasti muzejnictví a přivést do kulturně-poznávacích institucí
Vysočiny nové návštěvníky všech věkových kategorií.
Nový interaktivní on-line katalog byl pro veřejnost
spuštěn od října 2013. Základem je speciální webová aplikace určená k prezentaci vybraných částí sbírek zapojených organizací formou karet sbírkových předmětů a exponátů,

nechybí ani fotografie či 3D skeny předmětů, dobový
kontext, odkazy na související práce či inspirační
zdroje, citace z literatury a informace o autorech.
Výhodou 3D obrazu je především možnost otáčení
předmětu a tím jeho prohlížení ze všech úhlů, v expozicích jsou obvykle prezentovány čelní, tzv. návštěvnicky
líbivé pohledy na exponát, nezřídka ale zvídavého
návštěvníka zajímá, jak vypadá např. gotická madona
zezadu, v on-line databázi se na ni může podívat, aniž
by ohrozil bezpečí exponátu. Škála naskenovaných
exponátů je široká, od vojenské helmy až po saracénský
štít, od cechovní ferule až po korbel na víno, od školního
globu až po africkou domorodou sošku.
V průběhu realizace projektu Muzea a galerie na
Vysočině on-line, která probíhala od května 2010 do srpna 2013, bylo zdigitalizováno ve 2D nebo 3D formátu, tj.
nafoceno či naskenováno a popsáno přes 5 000 sbírkových předmětů a exponátů.Ve 47 z 50 do projektu zapojených organizací byl nainstalován informační kiosek,
díky kterému získávají návštěvníci přístup nejenom do
aktuální on-line databáze, ale i na veřejný internet.
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MOUČKŮV DŮM – EXPOZICE DĚJIN MĚSTA ŽĎÁRU NAD
SÁZAVOU
Dne 22. srpna se otevřely turistům dveře zrekonstruovaného Moučkova domu, který se nachází v
centru města nedaleko fary. V přízemí nové pobočky
Regionálního muzea ve Žďáru nad Sázavou je
umístěna expozice mapující historii města i jeho
okolí včetně ukázek archeologických nálezů,typický
žďárský prvorepublikový obchod představující
zdejší živnosti a řemesla a část věnovaná výrobkům,
které město Žďár proslavily. V prvním patře se
pak nachází parádní měšťanský salón napodobující interiér domu bohatého žďárského měšťana z
přelomu 19. a 20. století. Pro malé i velké návštěvníky
je připravena i interaktivní forma prezentace - dotykové obrazovky s doplňujícími texty, fotografiemi
a možnost vyzkoušet si repliky dobových oděvů.
V budově se kromě expozic nachází bezbariérový
přednáškový sál s vybavením.
Stát se alespoň na chvíli mnichem nebo vidět
město s dnes již zbořeným Špalíčkem či zaniklou

Kovářovou ulicí můžete denně kromě pondělí od 9
do 16 hodin v Moučkově domě ve Žďáru nad Sázavou. 			
www.muzeumzdar.cz

ZOO JIHLAVA – PRVNÍ ZOO SE SLUŽBOU PRUVODCE4U
Návštěvníci jihlavské zoologické zahrady mají od 24.
října možnost využít služeb moderních technologií.
Jihlavská zoo jako první zoologická zahrada v České
republice zprovoznila multimediálního průvodce
s názvem Pruvodce4U pro chytrá mobilní zařízení.
Projekt vznikl za podpory Kraje Vysočina a vlády R.O.C.
(Taiwanu). Jedná se o jediného průvodce tohoto typu
instalovaného ve venkovních prostorách v Evropě.
Systém Pruvodce4U je jednoduchý – návštěvníci
využijí svůj mobilní telefon či tablet, na který
si nahrají potřebnou aplikaci. Pruvodce4U jim

NOVÁ EXPOZICE RYBÁŘSTVÍ V
MĚSTSKÉM MUZEU V BYSTŘICI
NAD PERNŠTEJNEM
Čtyřdenním programem plným přednášek, koncertů
a také vernisážemi ke dvěma novým výstavám oslavilo bystřické muzeum 100. výročí svého založení. Jeho
vznik předznamenala první schůze muzejní rady, jejíž
členové zasedli ke společnému stolu v říjnu 1913.
Od Vánoc bude pro návštěvníky Městského
muzea v Bystřici nad Pernštejnem připravena
nová expozice sladkovodních ryb, která vzniká
ve sklepních prostorech. Velká vlhkost zde
běžně vystavovaným exponátům nesvědčí, v
bystřickém muzeu tak vymysleli unikátní expo-

potom zobrazí textová, obrazová, audio a případně
i video data popisující dané místo v zoo. Služba
je nabízena v českém jazyce a dalších jazykových mutacích – v tuto chvíli je obsah dostupný v češtině, angličtině a mandarínské čínštině.
Na celkem 18 stanovištích se návštěvníci mohou pomocí audio nahrávek a fotografií dozvědět řadu zajímavostí o daných druzích zvířat, ale i o aktuálním dění
v zoo. Systém spravují pracovníci zoologické zahrady,
obsah tedy bude průběžně aktualizován a doplňován.
http://www.zoojihlava.cz
zici, jedinou na Vysočině. Ve sklepě je po celý rok
stálá teplota, což je pro ryby naprosto ideální.
Ve čtyřech speciálních akváriích si návštěvníci
prohlédnou nejrůznější druhy živých ryb, které
jsou typické pro bystřický region. V největším
akváriu o objemu 3 700 litrů poplavou zástupci
dravých ryb, např. sumec, candát, štika a okoun. V
proudném akváriu, které simuluje řeku, se zabydlí říční ryby, jako je parma, pstruh nebo jelec. Ve
třetím akváriu bude navozeno prostředí rybniční
mělčiny, kde návštěvníci objeví třeba cejna, cejnka, lína či plotici. Rybniční část expozice bude
doplněna i vodními rostlinami. Čtvrté a nejmenší
akvárium o objemu 500 litrů budou obývat různé
chráněné, ale i místní druhy drobných rybek.
www.muzeumbystricko.cz
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DO MUZEA DR. ALEŠE HRDLIČKY V HUMPOLCI I V ZIMĚ

Chumelí se, chumelí!

V nadcházející zimní sezoně
zveme do humpoleckého muzea
nejen za poznáním, ale i za „zimními radovánkami“. Již v loňském
roce zde jako součást národopisné expozice vznikl zimní koutek,
který představuje předměty,
nástroje a další nezbytnosti
používané na Vysočině v zimě
v dobách našich prababiček.
Koutku dominuje postava ženy s
dřevěnými kočárkovými sáněmi,
v nichž sedí malý chlapec. Vedle
zaujmou malé dětské sáňky a
sáně pro velké děti. Po stranách
jsou lyže s hůlkami a brusle
– šlajfky. Zimní kulisu koutku
dotváří velký obraz, na kterém
jsou ztvárněny zimní radovánky
v krajině v pozadí s hradem Orlíkem. Přijďte se i vy podívat a
zavzpomínat na dávno minulé
doby.

v zemi hledají a objevují, to se
mohou vaše děti dozvědět v
novémanimačním
programu
„Malým Hrdličkou“. Ten bude
připraven od prosince 2013
v Muzeu Dr. Aleše Hrdličky v
Humpolci.
V rámci programu se malý
návštěvník nejprve dozví něco
o pravěku lidstva, poté mu budou vysvětleny základní metody
archeologického či antropologického terénního výzkumu
a nakonec si bude moci sám
zkusit terénní odkryv a jeho dokumentaci v naší „prabedně“.
Přichystány jsou i další hry, které
dětem poutavým způsobem
přiblíží lidskou minulost i práci
vědců.
Účastnit programu se mohou
jednak školy, ale také skupiny
rodičů s dětmi.

Do muzea za vědou

Neradi za dlouhých zimních
večerů sedíte doma? Zajímá
Vás věda, rádi si poslechnete
něco nového a rádi se ptáte?
V tom případě si nenechte ujít
nový přednáškový cyklus Muzea
Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci s názvem Věda v muzeu.
Každou druhou středu v měsíci
počínaje letošním listopadem,
se uskuteční ve výstavním sále
na Dolním náměstí přednáška
s besedou. Hosty cyklu budou
významné české vědkyně a
vědci, kteří budou hovořit jak
o tématech ze současného výzkumu, tak i o tématech, která se
dotýkají každodenního života.
V rámci cyklu vystoupí bývalá
předsedkyně Akademie věd
paní profesorka Helena Illnerová
(13. listopadu 2013 od 17 hod.),
která bude přednášet o našem
vnitřním čase – biorytmech,
biologických hodinách a o tom,
proč je důležité se jimi řídit.
Dále se můžete setkat třeba s biologem a význačným popularizátorem české vědy profesorem
Jaroslavem Petrem (11. Prosince
2013), jež pohovoří na téma,
které si mohou sami návštěvníci
zvolit hlasováním na webu.
Mezi další hosty cyklu patří
například archeolog působící
na Vysočině doktor Petr Hejhal,
či pelhřimovský rodák profesor František Vyskočil, jehož
přednáška se bude věnovat
populárnímu tématu rozdílů žen
a mužů z pohledu neurofyziologie.

Staň se Malým Hrdličkou.

Zkusit si nanečisto, jak vypadá
práce na antropologických či
archeologických vykopávkách,
to je sen každé malé vědkyně
či vědátora! Jak takové vykopávky probíhají, co vlastně vědci
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Jak se žilo, jak se šilo

… to je název nově připravované
expozice v Muzeu Dr. A. Hrdličky v
Humpolci.
V podzimní a zimní sezoně totiž
zavládne v humpoleckém muzeu čilý stavební a tvořivý ruch.
V rekonstruovaných prostorách
vznikne nová expozice, která bude
věnována historii krejčovství a obuvnictví a zároveň ukáže zajímavé
sbírkové předměty vztahující se k
těmto řemeslům.
Muzeum během několika let
získalo do svých sbírek řadu
šicích strojů, krejčovské panny,
žehličky, žehlicí prkna, mandl a
další drobné doplňky, které jsou

ke krejčovskému řemeslu nezbytné. Ve sbírkách vlastním také
obuvnický stroj, obuvnické nářadí,
formy na boty – kopyta a různé
doklady humpoleckého obuvníka. V minulých letech se v muzeu
postupně opravoval a restauroval
vhodný nábytek do interiéru dílny,
pro jejíž oživení zde budou nainstalovány i figuríny – švadlenu a
ševce. To vše budou doplňovat doprovodné texty k vývoji krejčovství
a ševcovství.
Pro zvýšení zájmu zejména
dětských návštěvníků vznikne i
interaktivní dílna, kde si budou
moci vyzkoušet šití, udělat střih a
další dovednosti a znalosti z obou

oborů.
Expozice, jejíž otevření zahájí letní sezonu příštího roku,
byla podpořena dotací z Fondu
Vysočiny.
Více se můžete dozvědět na http://
infohumpolec.cz/muzeum/ nebo
na Facebooku.

JAK SE NAKUPOVALO PŘED 40 I 80 LETY UKAZUJE
MĚSTSKÉ MUZEUM SVRATKA
Od 28. října mají návštěvníci
Městského muzea ve Svratce díky
jeho expozicím, možnost nahlédnou jak do prvorepublikového
obchodu, tak do Jednoty z doby
komunistického režimu.
V historickém obchodě, který
připomíná dobu před 40 lety,
nechybí ani dobové zboží, např.
skládaný toaletní papír, mléko
v pytlíku, ale především funkční
exponáty jako historické kasy
či mlýnek na zrnkovou kávu.
Návštěvníky obslouží dobově ustrojené prodavačky a za nákup
dokonce vracejí tehdejší peníze.
Koloniální obchod s trafikou je
součástí stálé expozice, která nabízí
pohled na rušnou prvorepublikovou ulici malého města. V jednotlivých domcích, z nichž některé
jsou přístupné, lze vidět expozice
domácnosti, klempíře, hrnčíře,
spořitelny, ševce, výrobce lyží, školy,
kloboučníka, kožešníka a krejčího.

Dovnitř návštěvník projde "časem",
po chodbách jsou rozmístěny dobové plakáty a reklamy, které jdou
chronologicky za sebou a mají
tak ilustrovat návštěvníkovi cestu

časem - ze současnosti (vchod do
budovy) do první republiky (expozice).
www.svratka.cz
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VÁNOČNÍ ČAS V TŘEŠTI – MĚSTĚ BETLÉMŮ
Ježíškova cesta

V době od 9. do 31. prosince bude pro všechny
připravena Ježíškova cesta městem. Na několika
tradičních stanovištích budete řešit různé úkoly a
otázky, které se budou týkat Vánoc, ale také doby
před nimi - adventu. V informačním centru nebo na
webových stránkách města si můžete vyzvednout či
stáhnout Ježíškův zápisník.

Betlémská cesta a rozšířený poutač Na Hrázi

I v letošním roce v době od 26. prosince do 2. února
si budou moci návštěvníci prohlédnout betlémy
v rodinách po celé Třešti. Při procházení Třeští a
návštěvě jednotlivých rodin si můžete také prohlédnout poutač Třeště – město betlémů. Nachází se
v ulici Na Hrázi a v letošním roce byla Svatá rodina
rozšířena o Tři krále, ovečky a poutníky.

Tip na vánoční dárek – zvýhodněné vstupenky
na kulturní akce

Město Třešť pro Vás na letošní advent připravilo zajímavou nabídku na nákup vstupenek na kulturní akce v
Třešti. Dárková poukázka může být vhodným vánočním
dárkem pro Vaše blízké. Koupí poukázky získáte 20%
slevu ze vstupného na tyto kulturní akce:
•
Vztahy na úrovni - 1 vstupenka na divadelní
představení společnosti Háta, 19. 2. 2014 v 19.30
hod. v KD Třešť. Vztahy na úrovni je velmi svižná
moderní komedie ze zákulisí vysoké politiky, která
nevynechává ani milostný život mužů sedících na
vlivných křeslech v Evropské obchodní komisi.
•
Třešťské divadelní jaro – 1 permanentka na
53. ročník krajské soutěžní přehlídky amatérských
souborů, 14. – 21. 3. 2014 v KD Třešť
•
2 vstupenky na jakékoliv představení v Kině
Máj v Třešti – poukázku lze vyměnit za vstupenky na
promítání v termínu 1. 1. – 31. 3. 2014
Za zvýhodněnou cenu Vám nabízíme tři varianty, jak je
možné akce zkombinovat:
1. balíček – Třešťské divadelní jaro + Vztahy na úrovni +
kino = 690,- Kč
2. balíček – Třešťské divadelní jaro + Vztahy na úrovni
= 540,- Kč
3. balíček – Vztahy na úrovni + kino = 370,- Kč
Poukázky na zvýhodněné kulturní balíčky lze koupit v
Turistickém informačním centru v Třešti (Rooseweltova
462) v době od 18. listopadu do 20. prosince 2013.
Poukázku je následně nutné vyměnit v infocentru za
platné vstupenky na akce (s vyznačením konkrétního
sedadla), případně za permanentku na Třešťské divadelní jaro 2014. Poukázky lze měnit za vstupenky či
permanentky od 2. ledna 2014.

JEŽÍŠKOVA POŠTA
Každý, kdo si od pátku 15. listopadu do neděle 15.
prosince 2013 osobně přinese psaníčko se svými
tajnými přáníčky do Informačního centra u Baziliky
sv. Prokopa v Třebíči, dostane sladkou odměnu a
potvrzení o předání přáníčka. Přáníčka vložte do nezalepené obálky se jménem a celou zpáteční adresou
a přiložte poštovní známku v hodnotě 13,- Kč
TIC Bazilika sv. Prokopa
Zámek 1, 674 01 Třebíč
Tel.: 568 610 022
777 746 982
e-mail: infobazilika@mkstrebic.cz
.

Stejně jako v loňském roce bude moci i letos každý
zaslat Ježíškovi přání přímo z Třeště přes kouzelnou schránku, a to ve dnech od 2. do 18. prosince
v prostorách kanceláře Turistického informačního
centra v Třešti. Malí i velcí tak mohou přinést svá
přání, které si zde orazí speciálním razítkem a vhodí
je do schránky. Kdo by chtěl překvapit své blízké
pohledem s netradičním razítkem, může nám je
přinést nebo zaslat a rádi mu tuto službu splníme.
TIC Třešť
Rooseweltova 462/6
58901 Třešť
(Dům J. A. Schumpetera)
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„CESTY ČASEM“ ANEB PROCHÁZKY
TŘEBÍČSKOU HISTORIÍ
Městské kulturní středisko Třebíč nabízí lektorské programy na
školní rok 2013/2014 pro mateřské, základní a střední školy. V rámci lektorského programu převezme školní skupinu do svých rukou muzejní lektorka, která hravou formou zasvětí účastníky programu do jednotlivých témat. Všechny programy jsou obtížností
uzpůsobeny rozdílným věkovým skupinám kolektivů.
Na jednotlivé lektorské programy je třeba se min. týden předem
objednat - telefonicky: 601 567 581, 568 610 020, emailem:
cestycasem@mkstrebic.cz. Délka programu je cca 60 - 90 minut.
Více informací najdete na internetových stránkách:
www.mkstrebic.cz
www.visittrebic.eu
www.facebook.com/cestycasemtrebic

POHÁDKOVÁ
VESNIČKA

V loňském roce byla otevřena Pohádková Vesnička Podlesíčko, která
je součástí ubytovacího resortu Hotel Podlesí v blízkosti města Sněžné.
Ve vesničce stojí devět samostatných domečků a jeden dvojdomek.
Do každého stavení se pohodlně
vejde čtyřčlenná rodina. Chaloupky
jsou postaveny ve starobylém stylu,
ale uvnitř každý najde zařízení, které
odpovídá požadavkům moderní doby.
V každé chaloupce je v přízemí
předsíňka, koupelnička se sprchovým koutem a světnička, ve které
jsou stylová krbová kamna, elektrické
topení se samostatným ovládáním,
chladnička a varná konvice.V podkroví se nachází útulná ložnice pro
celou rodinu. K domečkům přiléhá
malá teráska nebo předzahrádka
laděná do stylu jednotlivých domků.
V pohádkové vesničce najdete následující chaloupky: Rumcajs a Cipísek,
U ševce, Pařezová chaloupka, Nebe
a Peklo, Karkulka, Budulínek, Mlýn,
Rákosníček, Sněhurka a Kovář Matěj.
Ve vesničce potkáte pohádkové bytosti a celoročně je pro Vás
připraven rozmanitý program, divadlo a další akce. Můžete se tak
na chvíli vrátit do dětských let.
www.pohadkova-vesnicka.cz
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EDUKAČNÍ CENTRUM V TELČI NABÍZÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště v Telči, otevřel počátkem května
tohoto roku ve svém sídle (Hradecká 6, Telč)
Edukační centrum. To vzniklo v souvislosti s projektem „Vzdělávací role Národního památkového
ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění
péče o kulturní dědictví České republiky“, který je
financován Ministerstvem kultury ČR z programu
NAKI – Aplikovaný výzkum a vývoj národní a kulturní identity. Cílem tohoto projektu je vytvoření
vzdělávacích programů pro školní skupiny, rodiny s dětmi, laickou a odbornou veřejnost.
Programy jsou oživeny edukačními pomůckami,
z nichž jsou mnohé vyrobeny přímo na míru.
Vedle replik brnění, historického skla, keramiky
nebo stylizovaných oděvů vznikly pro jednotlivé programy také unikátní repliky vitráží,
zvukových strojů používaných v barokním divadle, sady měřidel, stavebnice pro demonstraci
stavby kleneb či bedýnky s možností ukázky
archeologických profilů. Účastníci programů si
tedy mohou vyzkoušet různá řemesla, stavební
technologie a další činnosti, které jim pomohou
přiblížit život našich předků.

Vzdělávací programy pro školy jsou samozřejmě
přizpůsobeny věku dětí, ať už to jsou žáci mateřských
škol, žáci prvního či druhého stupně základních škol
nebo studenti víceletých gymnázií.
V současné době organizuje telčské Edukační centrum tyto programy: Město? Město!, Čtyři roční
období, Vitráž je…, Řemesla zapomenutých časů,
Památky UNESCO, Archeologie zblízka, Tajemství
písma, Renesance.
Více informací o edukačních aktivitách najdete na
www.pamatkynasbavi.cz.
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KALENDÁŘ AKCÍ
1. 11. – 30. 12. 2013,
Chotěboř
Výstava - Vánoce ve
starých pohlednicích z
dob Rakousko- uherské
monarchie. Městská
knihovna.
www.icchotebor.cz
1. 11. – 10. 11. 2013,
Jihlava
Králové gerewolu z
Nigeru – Lenka Klicperová. Výstava.
www.ogv.cz
8. – 11. 11. 2013,
Dalešický pivovar
Svatomartinské hody
www.pivovar-dalesice.
cz
8. 11. 2013 – 9. 2. 2014,
Jihlava
JOSEF BULANT.
Výstava, Josef Bulant
je nepřehlédnutelnou
výtvarnou osobností Jihlavy druhé poloviny 20.
století. Oblastní galerie
Vysočiny.
www.ogv.cz
8. 11. 2013, Přibyslav
Charleyova teta.
Divadelní představení.
Kulturní dům, od 19:00
hod.
www.pribyslav.cz
9. 11. 2013 – 26. 1.
2014, Jihlava
KK3 - Klub konkretistů
– Interaktivita. Výstava.
www.ogv.cz
9. 11. 2013, Přibyslav
Hrobka s vyhlídkou.
Divadelní představení.
Kulturní dům, od 19:00
hod.
www.pribyslav.cz

10. 11. 2013, Třešť
Svatomartinský
průvod. Historický
průvod sv. Martina, vychází z fary od kostela sv.
Martina, od 16:00 hod.
www.trest.cz

děti. Pohádková říše
Fábula.
www.pohadkovarise.cz

16. 11. 2013, Žďár nad
Sázavou
Dovolená podle mého
bratra. Divadelní
13. 11. 2013, Pelhřimov představení, Sázavská
Génius evropské hudby divadelní společnost
Chátra. Městské divadlo,
4. Tematický cyklus
klavírních večerů. Kostel od 19:00 hod.
sv. Víta, od 19:30 hod.
www.kdzdar.cz
www.pelhrimovsko.cz
17. 11. 2013, Polná
14. 11. 2013, Velké
Martinský trh v muzMeziříčí
eu. Pečení perníčků,
Královská harfa s
prodej perníčků z
muškátem a vanilkou.
dřevěných forem, prodej
Koncertní představení.
rukodělných výrobků,
Luteránské gymnázium, zboží fair trade. Městské
od 19:00.
muzeum, od 14:00 hod.
www.mestovm.cz
www.muzeum-polna.cz
15. 11. 2013 – 5. 1.
2014, Jihlava
Helena Krotká – Vizuální transformace
funerálního prostoru.
Výstava.
www.ogv.cz

17. 11. 2013, Třebíč
Světlo pro 17. listopad.
Oslava státního svátku
spojená s lampiónovým
průvodem.
www.visittrebic.eu,
www.mkstrebic.cz

15. 11. 2013, Přibyslav
Přes přísný zákaz
dotýká se sněhu.
Divadelní představení.
Kulturní dům, od 19:00
hod.
www.pribyslav.cz

19. 11. 2013, Pelhřimov
Černobílé písničky.
Koncertní program,
Městské divadlo, od
19:00 hod.
www.pelhrimovsko.cz

15. 11. 2013, Velké
Meziříčí
Tři věže života. Divadelní představení. Jupiter
club, od 19:30hod.
www.mestovm.cz
16. 11. 2013, Kamenice
nad Lipou
Fábula má narozeniny.
Zábavný program pro

19. 11. 2013, Žďár nad
Sázavou
Dívčí válka. Divadelní
představení. Městské
divadlo, od 19:00 hod.
www.kdzdar.cz
20. 11. 2013, Třešť
Koncert rodin s
předáním ocenění
„Hvězda roku“. Vysoupení žáků ZUŠ. Sál
ZUŠ, od 18:00 hod.
www.trest.cz

20. 11. 2013, Žďár nad
Sázavou
Wabi Daněk. Koncert.
Městské divadlo, od
19:00 hod.
www.kdzdar.cz
21. 11. 2013, Žďár nad
Sázavou
Štika k obědu. Divadelní
představení. Městské
divadlo, od 19:00 hod.
www.kdzdar.cz
22. 11. 2013, Pelhřimov
Vratká prkna. Divadlo,
KD Máj – Malá scéna, od
19:00 hod.
www.pelhrimovsko.cz
22. 11. 2013, Velké
Meziříčí
Když svíce dohořívá.
Charitativní muzikálové
představení. Jupiter club,
od 19:00hod.
www.mestovm.cz
22. 11. 2013, Žďár nad
Sázavou
Revival Fest 2013. Kulturní dům.
www.kdzdar.cz
23. 11. 2013, Kamenice
nad Lipou
Hádej, lež či pravda?
Zábavný program pro
děti. Pohádková říše
Fábula.
www.pohadkovarise.cz
23. 11. 2013, Pelhřimov
Staročeská zabijačka.
Masarykovo náměstí, od
10:00 do 16:00 hod.
www.pelhrimovsko.cz
23. 11. 2013, Třešť
Předadventní
světélkování. Trh,
ukázky výroby vánočních
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dekorací, tvořivé dílny,
doprovodný program.
KD Třešť, od 10:00 do
16:00 hod.
www.trest.cz

sv. Kříže, od 19:00 hod.
http://tic.jihlava.cz/
27. 11. 2013, Žďár nad
Sázavou
Muži v offsidu. Divadelní představení. Městské
divadlo, od 19:00 hod.
www.kdzdar.cz

23. 11. 2013, Velké
Meziříčí
Když svíce dohořívá.
Charitativní muzikálové
představení. Jupiter club, 28. 11. 2013, Jihlava
od 19:00hod.
Škodovkou k hranicím
www.mestovm.cz
Číny. Přednáška, Dům
Gustava Mahlera, od
24. 11. 2013, Dalešický 17:00 hod.
pivovar
www.mahler.cz
Adventní tvoření a
vánoční trhy
28. 11. 2013, Jihlava
www.pivovar-dalesice. Plesinger, Tomáš – 5000
cz
let knihy. Přednáška,
Antikvariát Jihlava –
25. 11. – 1. 12. 2013,
Čajovna & Bar, od 18:00
Habry
hod.
Výstava - Staročeské
http://tic.jihlava.cz/
Vánoce. Radnice.
www.habry.cz
28. 11. 2013 – 12. 1.
2014, Jihlava
26. 11. 2013, Pelhřimov Hračky ze staré půdy.
4zdi – křest nového
Výstava provázející
CD, hod Žalman a spol. světem hraček od časů
Městské divadlo, od
prababiček a pradědečků
19:00 hod.
až po současnost. Muzwww.pelhrimovsko.cz
eum Vysočiny.
http://muzeum.ji.cz/
26. 11. 2013, Třešť
Pan kaplan má
28. 11. 2013 – 10. 1.
třídu rád. Divadelní
2014, Jihlava
představení. KD Třešť, od Oldřich Kulhánek - /
19:30 hod.
ne/známe prostředí.
www.trest.cz
Grafika a fotografie Martina Říhy z posledního
26. 11. 2013, Žďár nad
atelieru a litografické
Sázavou
dílny O. M+K galerie.
Michal Pavlíček +
www.mk-galerie.cz
Michal Nejtek – Harmony Tour 2013. Koncert.
28. 11. 2013, Žďár nad
Café U tety Hany, od
Sázavou
19:00 hod.
Kristýna. Koncert.
www.kdzdar.cz
Městské divadlo, od
19:00 hod.
27. 11. 2013, Jihlava
www.kdzdar.cz
Schola Gregoriana
Pragensis – Adventus
28. 11. 2013, Žďár nad
Domini. Kostel Povýšení Sázavou
Čtyři dohody. Divadelní

představení. Městské
divadlo, od 19:00 hod.
www.kdzdar.cz
29. 11. 2013, 13. 12.
2013, 20. 12. 2013
Chotěboř
Chotěbořské vánoční
trhy. Náměstí T. G. M.,
8:00 – 17:00 hod.
www.cekus.cz, www.
icchotebor.cz
29. 11. 2013, Chotěboř
Loutnová hudba v
renesanční Evropě.
Městská knihovna, od
17:00 hod.
www.icchotebor.cz
29. 11. 2013 – 26. 1.
2014, Jihlava
Photographia Natura
2013. Jubilejní X. ročník
tradiční fotografické
soutěže, tentokrát na
téma Přírodní poklady
Českomoravské vrchoviny. Muzeum Vysočiny.
http://muzeum.ji.cz/
29. 11. 2013, Jihlava
Vladimír Václavek – Neviditelný svět. Koncert
s autorským čtením.
Knihkupectví a čajovna
Kuba a Pařízek, od 19:00
hod.
www.cajovna-jihlava.
ic.cz
29. 11. 2013, Jihlava
Kristína & band: Horehronie Tour 2013.
Koncert, DKO Jihlava, od
19:00 hod.
www.dko.cz
29. 11. 2013, Pelhřimov
Tančírna. KD Máj, od
20:00 hod.
www.pelhrimovsko.cz
29. 11. 2013, Telč
Mikuláš v Telči. Rozsvícení vánočního stromu

a vánočního osvětlení
ve městě, vánoční trh na
náměstí.
www.telc.eu
29. 11. 2013, Velké
Meziříčí
Františkovo čarování
s Majdou. Dětské
představení. Jupiter
club, od 17:00hod.
www.mestovm.cz
30. 11. 2013, Bystřice
nad Pernštejnem
Bystřické koledování
aneb otevření Adventu
2013.
http://info.bystricenp.
cz/
30. 11. 2013, Chotěboř
Mikulášská mašinka.
Tradiční vláček za
Mikulášem čerty a
anděly. Nádraží v
Chotěboři.
www.icchotebor.cz
30. 11. 2013, Jeřišno
Mikulášská párty.
Mikulášská maškarní
párty – akce plná nových
soutěží, zábavy a s
velkým
překvapením! KD Jeřišno,
od 16:00 hod.
www.fantazaci.cz
30. 11. – 1. 12. 2013,
Jihlava
Adventní dílny v ZOO.
Výroba dárků, přáníček
i vánočních dekorací z
přírodních materiálů.
ZOO Jihlava, od 10:00 do
15:00 hod.
www.zoojihlava.cz
30. 11. 2013, Kamenice
nad Lipou
Mikulášská. Zábavný
program pro děti. Pohádková říše Fábula.
www.pohadkovarise.cz
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30. 11. 2013, Pelhřimov
Sluha dvou pánů. Divadlo, Městské divadlo,
od 19:00 hod.
www.pelhrimovsko.cz
30. 11. 2013, Polná
Zahájení adventního
času. Koledy před radnicí, zahájení vánoční
výstavy, hudební program, příjezd Nebeského
pošťáka, ohňostroj,
občerstvení. Husovo
náměstí, od 16:15 hod.
www.infocentrumpolna.cz
30. 11. 2013, Vilémov
Hudební slavnosti
Vladimíra Reiského
De Dubnic. VI. ročník
hudebního festivalu.
Zámek Vilémov, od
18:00.
www.vilemovcastle.cz
1. 12. 2013, Dalešický
pivovar
Sváteční večeře s degustací vín a odborným
výkladem
www.pivovar-dalesice.
cz
1. 12. 2013, Habry
Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu.
Žižkovo náměstí, od
16:00 hod.
www.habry.cz
1. 12. 2013, Havlíčkův
Brod
Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu.
Havlíčkovo náměstí, od
16:00 hod.
Kulturní program,
promluvy, požehnání,
svěcení adventních
věnců, občerstvení,
prodej adventních věnců
a vánočních dekorací.
http://mic.muhb.cz/

1. 12. 2013, Chotěboř
Slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu.
Náměstí T. G. M., kulturním program a
vánoční jarmark.
www.icchotebor.cz
1. 12. 2013, Jihlava
Rozsvícení velkého
vánočního stromu
a vánoční výzdoby
města. Masarykovo
náměstí, od 15:30 hod.
http://tic.jihlava.cz/
1. 12. 2013, Jihlava
Michaela Gübelová:
Druhý břeh. Divadlo,
DKO Jihlava, od 19:00.
www.dko.cz
1. 12. 2013, Kamenice
nad Lipou
Adventní koncert.
Kostel Všech svatých, od
15:00 hod.
www.kamenicenl.cz
1. 12. 2013, Kamenice
nad Lipou
Vánoční výstava.
Vernisáž, Městské muzeum - zámek, od 15:30
hod.
www.kamenicenl.cz
1. 12. 2013, Kamenice
nad Lipou
Rozsvícení vánočního
stromu. Náměstí Čsl.
armády, od 16:30 hod.
www.kamenicenl.cz
1. 12. 2013, Ledeč nad
Sázavou
Lampionový průvod a
rozsvícení vánočního
stromečku. Husovo
náměstí, od 17:00.
www.svcledec.cz
1. 12. 2013, Pelhřimov
Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu.

Masarykovo náměstí, od
17:00 hod.
www.pelhrimovsko.cz
1. 12. 2013, Polná
I. adventní koncert. Adventní koncert skupiny
Kapky. Městské kino, od
16:00 hod.
www.infocentrumpolna.cz
1. 12. 2013, Polná
Amadeus. Divadelní
představení v podání
Rádobydivadla Klapý. Sál
Zámku, od 18:00 hod.
www.infocentrumpolna.cz
1. 12. 2013, Přibyslav
Rozsvícení vánočního
stromu. Bechyňovo
náměstí, od 17:00 hod.
www.pribyslav.cz
1. 12. 2013, Sněžné
Vánoční trhy. Náměstí
Sněžné, od 9:00 hod.
www.snezne.cz
1. 12. 2013, Sněžné
Uvítání předvánoční
doby. Slavnostní rozsvícení vánočních stromů
s Jakubem Pustinou.
Prostor v parku, od 17:00
hod.
www.snezne.cz
1. 12. 2013, Sněžné
Koncert Jakuba Pustiny. Katolický kostel, od
17:30 hod.
www.snezne.cz
1. 12. 2013, Třebíč
Cestování vánočním
časem v třebíčském
předzámčí. Zámek, od
10:00 do 17:00 hod.
www.visittrebic.eu,
www.mkstrebic.cz

1. 12. 2013, Třešť
Zahájení adventu. Rozsvícení stromu a vánoční
výzdoby města. Náměstí
T. G. Masaryka, od 17:00
hod.
www.trest.cz
1. 12 2013, Velké
Meziříčí
Adventní světýlka na
náměstí. Rozsvícení
vánoční výzdoby, doprovodný program. Od
17:00 hod.
www.mestovm.cz
1. 12. 2013, Vilémov
Rozžíhání vánočního
stromu, jarmark.
Náměstí, od 16:00 hod.
www.vilemov.cz
1. 12. 2013, Žďár nad
Sázavou
Přivítání Adventu s
rozsvícením vánočního
stromu. Náměstí Republiky.
www.zdarns.cz
1. 12. 2013, Žirovnice
Vánoce na zámku –
Sněhuláci. Tradiční
vánoční akce pro děti i
ospalé s pestrým programem. Zámek, od
14:00 hod.
www.zirovnice.cz
3. 12. 2013, Jihlava
Jakešová, Štěpánka
- Šamanismus And.
Přednáška, Antikvariát
Jihlava – Čajovna & Bar,
od 18:00 hod.
http://tic.jihlava.cz/
3. 12. 2013, Jihlava
Ondřej Havelka a jeho
Melody Makers: Perly
swingu 2. Koncert, DKO
Jihlava od 19:00 hod.
www.dko.cz
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3. 12. 2013 – 2. 2. 2014,
Třešť
Vánoční výstava
betlémů. Dům J. A.
Schumpetera, PO – NE
od 9:30 do 16:30 hod.
www.trest.cz

5. 12. 2013, Jihlava
Vánoční jarmark. Masarykovo náměstí, 8:00
– 18:00 hod.
www.smj.cz

5. 12. 2013, Kamenice
nad Lipou
3. 12. 2013, Velké
Nebe – Peklo.
Meziříčí
Mikulášská nadílka v
Vyhazovači. Divadelní
areálu kamenického
představení. Jupiter club, zámku. Zámek, od 15:00
od 19:30hod.
hod.
www.mestovm.cz
www.kamenicenl.cz
4. 12. 2013, Humpolec
Gospel Spiritual - Let´s
go! Evangelický kostel,
od 19:00 hod.
Koncert mezinárodní
vokální skupiny zpívající výhradně americké
spirituály, které jsou
předchůdci nejen Gospelu, ale veškeré současné
populární hudby.
www.infohumpolec.cz
4. 12. 2013, Pelhřimov
Koncert vokálního seskupení 4tet. KD Máj, od
19:00 hod.
www.pelhrimovsko.cz
5. 12. 2013, Havlíčkův
Brod
Slet Mikulášů, čertů
a andělů. Havlíčkovo
náměstí, od 16:00 hod.
Koledy a vánoční písně
v podání orchestru
Z. Paličky, soutěže a
zábavný program pro
děti v režii Rádia Region
Vysočina. Vyhlášení
nejkrásnějších masek.
http://mic.muhb.cz/
5. 12. 2013, Jihlava
Jurkovič, Pavel - Proč k
nám tak rád jezdí Dalajláma? Přednáška, Antikvariát Jihlava – Čajovna
& Bar, od 18:00 hod.
http://tic.jihlava.cz/

5. 12. 2013, Ledeč nad
Sázavou
Mikulášská nadílka.
Hrad Ledeč, od 16:30
hod.
www.svcledec.cz
5. 12. 2013, Pelhřimov
Čertovské rojení.
Pelhřimovské peklo.
www.pelhrimovsko.cz
5. 12. 2013, Polná
Peklo na hradě.
Čertovský program pro
děti a rodiče. Divadelní
scénky, mikulášské
balíčky. Sklepení hradu,
od 15:00 hod.
www.infocentrumpolna.cz
5. 12. 2013, Přibyslav
Tradiční Přibyslavské
peklo. Radniční sklepy,
od 17:00 hod.
www.pribyslav.cz
5. 12. 2013, Světlá nad
Sázavou
A možná přijde i
Mikuláš. Mikulášské
odpoledne a večer pro
malé i velké. Od 9:00 do
19:00 hod.
www.kyticesvetla.cz
5. 12. 2013, Třebíč
Mikulášská nadílka.

Rozsvícení vánočního
stromu. Karlovo náměstí.
www.visittrebic.eu,
www.mkstrebic.cz
6. 12. – 5. 1. 2014,
Chotěboř
Vánoční výstava Sněhová vločka k
vločce. Městské muzeum.
www.cekus.cz
6. 12. 2013, Jihlava
Tajemství stříbrné
vločky. Pohádka, Masarykovo náměstí, od 16:00
hod.
http://tic.jihlava.cz/
6. 12. 2013, Jihlava
Jakub Smolík. Koncert,
DKO Jihlava, od 19:00
hod.
www.dko.cz
6. – 8. 12. 2013, Jihlava
Peklo v podzemí. Pekelné prohlídky jihlavského
podzemí.
www.agricola.cz
6. 12. 2013, Polná
Vánoční setkání starší
generace. Hudební
program s tancem. Sál
Zámku, od 15:00 hod.
www.infocentrumpolna.cz
6. 12. 2013, Žirovnice
Dechovky 21. století.
Dubňanka a Třeboňská
dvanáctka. Sokolovna,
od 19:30 hod.
www.zirovnice.cz
7. 12. 2013, Kamenice
nad Lipou
Cesta do minulosti.
Zábavný program pro
děti. Pohádková říše
Fábula.
www.pohadkovarise.cz

7. 12. 2013, Pelhřimov
Lijavec – Divadelní
společnost Járy Cimrmana. Městské divadlo,
od 19:00 hod.
www.pelhrimovsko.cz
7. – 8. 12. 2013, Telč
Mikulášské historické
jízdy vlakem.
www.telc.eu
7. 12. 2013, Třešť
Tančírna. Zatrestband a
The Fireballs. KD Třešť, od
20:00 hod.
www.trest.cz
8. 12. 2013, Polná
II. adventní koncert.
Adventní koncert sboru
Základní školy v Polné.
Městské kino, od 16:00
hod.
www.infocentrumpolna.
cz
8. 12. 2013, Třebíč
Osm dnů s dárky – oslava svátku Chanuka.
Tradiční oslava židovského
svátku světel. Zadní synagoga, od 10:00 hod.
www.vistitrebic.eu
8. 12. 2013, Třešť
Mikulášská jízda parním
vlakem. Program s
Mikulášem, andělem a
čertem.
www.trest.cz
8. 12. 2013, Žďár nad
Sázavou
Citron. Koncert. Městské
divadlo, od 19:00 hod.
www.kdzdar.cz
9. 12. 2013, Jihlava
Vánoční melodie dětem.
Jihlavská radnice, od 18:00
hod.
http://melodiejihlava.cz
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9. – 22. 12. 2013,
Havlíčkův Brod
Vánoční trhy.
Havlíčkovo náměstí,
denně od 8:00 do 17:00
hod.
http://mic.muhb.cz/
9. 12. 2013, Sněžné
Výstava malířů
Vysočiny. Galerie
Sněžné, od 15:00 hod.
www.snezne.cz
10. 12. 2013, Jihlava
Filmové dokumenty
a beseda s českou
etnografkou a
tibetoložkou PhDr.
Zuzanou Ondomišiovou.
Přednáška, Antikvariát
Jihlava – Čajovna & Bar,
od 18:00 hod.
http://tic.jihlava.cz/
11. 12. 2013, Jihlava
Vánoce s Vysočankou.
Masarykovo náměstí, od
16:30 hod.
http://tic.jihlava.cz/
11. 12. 2013, Jihlava
Česko zpívá koledy.
Masarykovo náměstí, od
18:00 hod.
www.ceskozpivakoledy.cz
11. 12. 2013, Jihlava
Gospelové Vánoce
– Nate Brown & The
Washington Gospel
Singers (USA). Kostel sv.
Ignáce, od 19:00 hod.
http://tic.jihlava.cz/

12. 12. 2013, Jihlava
Barevné Vánoce.
Prezentace práce
příspěvkových organizací Kraje Vysočina (domovy pro seniory, ústavy
sociální péče a krajské
školy). Krajský úřad Kraje
Vysočina.
www.kr-vysocina.cz
12. 12. 2013, Jihlava
Cimbal Classic. Koncert,
Jihlavská radnice.
http://tic.jihlava.cz/
12. 12. 2013, Jihlava
Pavel Vítek: Vánoční
dárek. Koncert, DKO
Jihlava, od 19:00 hod.
www.dko.cz
12. 12. 2013, Žďár nad
Sázavou
Zimní trh. Náměstí Republiky.
www.zdarns.cz
13. 12. 2013, Jihlava
Slavnostní otevření
Pivovarské naučné
stezky. Nádvoří Pivovaru Jihlava, od 10:00 do
17:00 hod.
www.pivovar-jihlava.cz
13. 12. 2013, Nové
Město na Moravě
Vánoční trh. Vratislavovo náměstí.
www.nmnm.eu

13. 12. 2013, Nové
Město na Moravě
Muzejní vánoční jarmark. Horácké muzeum,
11. 12. 2013, Pelhřimov od 9:00 do 15:00 hod.
Vánoční koncert s
www.nmnm.eu
Jazzbandem ZUŠ
Pelhřimov. Městské
14. 12. 2013, Havlíčkův
divadlo, od 17:30 hod.
Brod
www.pelhrimovsko.cz
Adventní dopoledne.
Havlíčkovo náměstí, od
10:00 hod.

Malý adventní koncert
dětského pěveckého
sboru ZUŠ J.V. Stamice
pod vedením Ondřeje
Štefáčka .
http://mic.muhb.cz/

15. 12. 2013, Sněžné
Adventní koncert
pěveckého souboru
Svatopluk. Evangelický
kostel, od 16:00 hod.
www.snezne.cz

14. 12. 2013, Kamenice
nad Lipou
Zazpívej si s námi.
Zábavný program pro
děti. Pohádková říše
Fábula.
www.pohadkovarise.cz

15. 12. 2013, Třešť
Vánoční koncert ZUŠ
Třešť. Sál ZUŠ, od 16:00 a
18:00 hod.
www.trest.cz

14. 12. 2013, Sněžné
Předvánoční výstava
malířů Vysočiny s koncertem. Galerie Sněžné,
od 15:00 hod.
www.snezne.cz
15. 12. 2013, Jihlava
Vánoční koncert. DKO
Jihlava, od 19:00 hod.
www.f-gm.cz
15. 12. 2013, Kamenice
nad Lipou
Vánoce na zámku.
Vánoční jarmark s
kulturním programem.
Městské muzeum zámek, od 13:00 hod.
www.kamenicenl.cz
15. 12. 2013, Polná
Vánoční trhy. Prodej
vánočních stromků,
kaprů a vánočního zboží.
Sezimovo náměstí, od
8:00 hod.
www.infocentrumpolna.cz
15. 12. 2013, Polná
III. adventní koncert.
Adventní koncert sboru
Základní školy v Polné.
Městské kino, od 16:00
hod.
www.infocentrumpolna.cz

15. a 16. 12. 2013,
Velké Meziříčí
Tradiční vánoční koncert. Vystoupení ZUŠ a
dětských sborů. Jupiter
club.
www.mestovm.cz
15. 12. 2013, Žirovnice
Vánoční koncert ZUŠ
Žirovnice. Kostel sv.
Filipa a Jakuba, od 15:00
hod.
www.zirovnice.cz
16. 12. 2013, Třešť
Vánoční koncert ZUŠ
Třešť. Sál ZUŠ, od 18:00
hod.
www.trest.cz
16. 12. 2013, Třešť
Vánoční koncert Cantare. Bývalá židovská
synagoga, od 19:00 hod.
www.trest.cz
17. 12. 2013, Jihlava
Petr Nikl. Hudební
vystoupení významného
českého výtvarníka a
performera. DKO Jihlava,
od 19:30 hod.
www.dko.cz
17. 12. 2013, Polná
Vánoční hudební koncert. Kuhnova síň ZUŠ,
od 17:30 hod.
www.infocentrumpolna.cz
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17. – 19. 12. 2013,
Třebíč
Vánoční náměstí.
www.visittrebic.eu,
www.mkstrebic.cz
17. 12. 2013, Třešť
Vánoční koncert Cantare. Bývalá židovská
synagoga, od 17:00 a
19:00 hod.
www.trest.cz
18. 12. 2013, Jihlava
Vyhlášení soutěží
„O nejhezčí vánoční
stromeček“ a „Nejhezčí
maska čerta, Mikuláše
a anděla“ a vánoční
program pro děti
„Sněhánky“ s Míšou
Dolinovou. Masarykovo
náměstí, od 16:30 hod.
http://tic.jihlava.cz/
18. 12. 2013, Jihlava
BROLN – Brněnský
rozhlasový orchestr
lidových nástrojů. Jihlavská radnice, od 18:00
hod.
http://tic.jihlava.cz/
18. 12. 2013, Třešť
Vánoční koncert ZUŠ
Třešť nejen pro seniory.
Sál ZUŠ, od 18:00 hod.
www.trest.cz
18. 12. 2013, Žďár nad
Sázavou
Ondřej Havelka a
Melody Makers. Koncert. Městské divadlo, od
19:00 hod.
www.kdzdar.cz
19. 12. 2013, Jihlava
Poutníci – Country
Vánoce. Masarykovo
náměstí, od 17:00 hod.
http://tic.jihlava.cz/

19. 12. 2013, Jihlava
Kam zmizeli staří
Mayové? Civilizační
kolaps ve světle vědy.
Přednáška, Antikvariát
Jihlava – Čajovna & Bar,
od 18:00 hod.
http://tic.jihlava.cz/
19. 12. 2013, Žďár nad
Sázavou
Živý betlém. Náměstí
Republiky.
www.zdarns.cz

21. 12. 2013, Jihlava
II. Charitativní koncert. Minoritský kostel
Nanebevzetí Panny
Marie, od 18:30 hod.
http://tic.jihlava.cz/
21. 12. 2013, Kamenice
nad Lipou
Vánoční zábavný program pro děti. Pohádková říše Fábula.
www.pohadkovarise.cz

20. 12. 2013, Habry
Tradiční vánoční koncert. Žižkovo náměstí, od
17:00 hod.
www.habry.cz

21. - 23. 12. 2013,
Dalešický pivovar
Vepřové hody a
staročeské speciality
www.pivovar-dalesice.
cz

20. 12. 2013, Chotěboř
Janek LEDECKÝ a Nostitz Quartet – Vánoční
koncert 2013. Kino
Družba, od 19:00 hod.
www.cekus.cz

21. – 22. 12. 2013,
Pelhřimov
Vánoční koncerty
pěveckého sboru
Záboj. Kostel sv. Víta.
www.pelhrimovsko.cz

20. 12. 2013, Jihlava
Staročeské Vánoce –
koledy. Masarykovo
náměstí.
http://tic.jihlava.cz/

21. – 22. 12. 2013, Telč
Živý betlém s folklorním souborem
Podjavořičan a Kvítek.
www.podjavorican.cz

20. 12. 2013, Třešť
Vánoční koncert DS
Jana Lišky, o.s. Bývalá
židovská synagoga, od
17:00 hod.
www.trest.cz
1. 12. 2013, Havlíčkův
21. 12. 2013, Havlíčkův
Brod
Adventní dopoledne.
Havlíčkovo náměstí, od
10:00 hod.
Smíšený pěvecký sbor
Jasoň a koledy v jeho
podání, vystoupení
folklórního souboru
Kalamajka.
http://mic.muhb.cz/

22. 12. 2013, Jihlava
Jakub Pustina. Adventní koncert. Jihlavská
radnice.
http://tic.jihlava.cz/
22. 12. 2013, Pelhřimov
Zlatá neděle na radnici.
Masarykovo náměstí.
www.pelhrimovsko.cz
22. 12. 2013, Polná
Vánoční koncert Polenského big bandu a
hostů. Sál Zámku, od
19:00 hod.
www.infocentrumpolna.cz
w
ww.infocentrumpol

22. 12. 2013, Sněžné
Koncert skupiny La Via.
Evangelický kostel, od
16:00 hod.
www.snezne.cz
24. 12. 2013, Havlíčkův
Brod
Koledy v podání brodských muzikantů pod
vedením p. Kletečky.
Havlíčkovo náměstí, od
15:00 hod.
Slavnostní troubení z
balkónu Nové radnice (budova MÚ).
http://mic.muhb.cz/
24. 12. 2013, Polná
Rozdávání betlémského
světla. Chrám Nanebevzetí Panny Marie, od 14:00
hod.
www.infocentrumpolna.
cz
24. 12. 2013, Sněžné
Štědrovečerní koledy.
Koledy v podání
žesťového souboru města
Žďáru nad Sázavou. Park,
od 15:00 hod.
www.snezne.cz
24. 12. 2013, Třešť
Živý betlém. Areál před
KD.
www.trest.cz
25. 12. 2013, Žirovnice
Boží hod vánoční –
Vánoční koledy. Kostel
sv. Filipa a Jakuba, od
11:00 hod.
www.zirovnice.cz
26. 12. 2013, Třešť
Koncert skupiny Labyrint. Kostel sv. Kateřiny.
www.trest.cz
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27. – 30. 12. 2013, Telč
Vánoční Prázdniny v
Telči.
www.prazdninyvtelci.
cz

6. 1. 2014, Velké
Meziříčí
Novoroční koncert. Jupiter club, od 19:00hod.
www.mestovm.cz

29. 12. 2013, Sněžné
Český varhanní festival, koncert Martina
Jakubíčka. Katolický
kostel, od 18:00 hod.
www.snezne.cz

7. 1. 2014, Jihlava
Tříkrálový benefiční
koncert ZUŠ Jihlava.
Kostel sv. Jakuba, od
16:30 hod.
http://tic.jihlava.cz/

31. 12. 2013, Třebíč
Silvestrovská veselice.
Tradiční silvestrovská
veselice s ohňostrojem.
Karlovo náměstí.
www.visittrebic.eu,
www.mkstrebic.cz

16. 1. 2014, Jihlava
Fenomén Mayského
kalendáře aneb mýty
o stvoření a zániku.
Přednáška, Antikvariát
Jihlava – Čajovna & Bar,
od 18:00 hod.
http://tic.jihlava.cz/

31. 12. 2013, Žirovnice
Silvestr na zámku.
Zámek, od 20:00 hod.
www.zirovnice.cz
1. 1. 2014, Jihlava
Slavnostní novoroční
ohňostroj. Masarykovo
náměstí.
http://tic.jihlava.cz/
1. 1. 2014, Telč
Přivítání Nového roku s
ohňostrojem.
www.telc.eu
1. 1. 2014, Třebíč
Novoroční ohňostroj.
Karlovo náměstí.
www.visittrebic.eu,
www.mkstrebic.cz
1. 1. 2014, Žďár nad
Sázavou
Novoroční ohňostroj.
Náměstí Republiky.
www.zdarns.cz
5. 1. 2014, Žirovnice
Na Tři krále – Vánoční
koledy. Kostel sv. Filipa a
Jakuba, od 11:00 hod.
www.zirovnice.cz

21. 1. 2014, Třešť
Španělský večer s
Carmen. Zpívá Edita
Adlerová za doprovodu
flamencové skupiny La
Magia del Flamenco,
celý program doplňuje
atraktivní vystoupení
mistryně-tanečnice
flamenca LOLY KARPENKA (Bělorusko), která
představí tanec flamenco
v různých podobách. KD
Třešť od 19:30 hod.
www.trest.cz

Divadelní komedie
společnosti HÁTA. KD
Třešť, od 19:30 hod.
www.trest.cz
1. 3. 2014, Telč
Masopust s folklorním souborem
Podjavořičan a
zabijačkou.
www.podjavorican.cz
4. 3. 2014, Pelhřimov
Masopust. KD Máj.
www.pelhrimovsko.cz
6. 3. 2014, Velké
Meziříčí
Koncert KPH. Jupiter
club, od 19:00hod.
www.mestovm.cz
8. 3. 2014, Kamenice
nad Lipou
Přes přísný zákaz
dotýká se sněhu.
Divadelní představení
kamenických ochotníků.
www.kamenicen.cz
14. – 21. 3. 2014, Třešť
Třešťské divadelní jaro.
KD Třešť.
www.trest.cz

21. 3. 2014, Velké
Meziříčí
Jitka Vrbová. Koncert
folkové zpěvačky. Jupiter
4. 2. 2014, Pelhřimov
club, od 19:00hod.
Vztahy na úrovni. Divadelní společnost HÁTA. www.mestovm.cz
Městské divadlo.
www.pelhrimovsko.cz 21. 3. 2014, Žirovnice
Dechovky 21. století.
17. 2. - 7. 3. 2014, Třebíč Sokolovna, od 20:00 hod.
www.zirovnice.cz
Festival divadla 2-34 herců. XII. ročník
29. – 30. 3. 2014, Třebíč
přehlídky profesionálTřebíčské loutkářské
ních divadel. Národní
jaro. 48. ročník krajské
dům.
přehlídky amatérských
www.visittrebic.eu,
loutkářských souborů.
www.mkstrebic.cz
Národní dům.
www.visittrebic.eu,
19. 2. 2014, Třešť
www.mkstrebic.cz
Vztahy na úrovni.

15. 4. 2014, Žďár nad
Sázavou
Pašijová hra. Víceúčelový
areál na Libušíně.
www.zdarns.cz

SPORTOVNÍ
AKCE
7. 12. 2013, Kamenice
nad Lipou
Mikulášský běh. TJ
Slovan, od 10:00 hod.
www.kamenicenl.cz
26. 12. 2013, Nové
Město na Moravě
Štěpánské závody. Běh
na lyžích. Vysočina Aréna.
www.sklnmnm.cz
28. – 29. 12. 2013, Nové
Město na Moravě
Biatlon – I. ČP D+D RZ,
ZŠS. Vysočina Aréna.
www.sklnmnm.cz
31. 12. 2013, Jihlava
Silvestrovský běh v
Jihlavě.
http://bezecvysociny.cz
31. 12. 2013, Telč
Silvestrovský výstup na
Javořici.
www.kcttelc.cz
1. 1. 2014, Jihlava
Novoroční výstup na
Šacberk – Rudný
http://www.kct.cz/cms/
oblast-kct-vysocina
4. 1. – 5. 1. 2014, Nové
Město na Moravě
Biatlon – I. ČP Ž RZ, ZHS,
skikros. Vysočina Aréna.
www.sklnmnm.cz
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11. 1. – 12. 1. 2014,
Nové Město na Moravě
SP v klasickém lyžování
- sprint. Vysočina Aréna.
www.sklnmnm.cz

27. 1. – 4. 2. 2014, Nové
Město na Moravě
ME v biatlonu. Vysočina
Aréna.
www.sklnmnm.cz

15. 2. – 16. 2. 2014,
Nové Město na Moravě
III. ČP D+D ZHS, VZ.
Biatlon. Vysočina Aréna.
www.sklnmnm.cz

18. 1. – 19. 1. 2014, Tři
Studně
Závody psích spřežení.
Hotel Horník.
www.nmnm.eu

8. 2. – 9. 2. 2014, Nové
Město na Moravě
ČP – mass V, mix
štafeta. Běh na lyžích.
Vysočina Aréna.
www.sklnmnm.cz

1. 3. – 2. 3. 2014, Nové
Město na Moravě
Sportovní hry. Běh na
lyžích. Vysočina Aréna.
www.sklnmnm.cz

10. 2. – 13. 2. 2014,
Nové Město na Moravě
Akademické MČR. Běh
na lyžích. Vysočina
Aréna.
www.sklnmnm.cz

8. 3. 2014, Nové Město
na Moravě
Mistrovství lékařů ČR.
Běh na lyžích. Vysočina
Aréna.
www.sklnmnm.cz

19. 1. – 24. 1. 2014,
Nové Město na Moravě
Zimní olympiáda dětí
a mládeže. Klasické
lyžování, biatlon.
Vysočina Aréna.
www.sklnmnm.cz
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