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VYSOČINA TOURISM JE PŘIPRAVENA
NA LETNÍ TURISTICKOU SEZONU
Blíží se čas prázdnin a dovolených a dlouhodobou snahou
krajské příspěvkové organizace Vysočina Tourism je, aby
co nejvíce lidí trávilo volný čas u nás na Vysočině. Již tak
pestrou nabídku kulturních a společenských akcí po celém
kraji doplní sama Vysočina Tourism dvěma aktivitami,
které se v Kraji Vysočina stávají pomalu již tradičními.
Pokud máte rádi pohyb, a zejména pak jízdu na kole, pak právě
pro vás chystá organizace šestý
ročník cyklistického putování
Křížem krážem Vysočinou na
kole. Jedná se o organizovanou
cyklojízdu v termínu 28. 6. – 5. 7.
2013 obohacenou o návštěvy turistických atraktivit. Startujeme z
Masarykova náměstí v Jihlavě v
pátek 28. 6. 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 by sloužilo 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.
Druhou akcí, kterou chystá

Vysočina Tourism na blížící se
léto, jsou netradiční prohlídky v
Klášteře Želiv o víkendu 6. – 7. 7.
2013. Návštěvníci budou moci absolvovat prohlídku tohoto unikátního objektu formou neobvyklého
divadelního představení a odnést
si z prohlídky vskutku nevšední
zážitek.
Více informací nejen o zmíněných
dvou akcích bude na turistickém
portálu Vysočiny
www.region-vysocina.cz.
Vysočina Tourism doplnila edici
tištěných publikací pro potenciální
návštěvníky. Novinkami letošního
roku jsou mapa Pivovary na
Vysočině a dva průvodci s mapami
– Cyklovýlety po Vysočině a Pěší
výlety po Vysočině. Materiály vydané organizací Vysočina Tourism
jsou k dispozici na vyžádání na
info@vysocinatourism.cz.
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KŘÍŽEM KRÁŽEM VYSOČINOU NA KOLE 2013
Máte rádi pohyb a jezdíte na kole? Chcete
poznat krásy Vysočiny? Rádi soutěžíte?
Pak právě pro vás připravuje příspěvková
organizace Vysočina Tourism již šestý
ročník vícedenního putování na kolech.
Objevovat krásy Vysočiny můžete společně
s námi již po šesté ve
dnech 28. 6. - 5. 7. v
rámci vícedenního putování na kolech s názvem „Křížem krážem
Vysočinou na kole
2013”, které účastníky
provede Vysočinou a
představí její krásy jak
přírodní, historické, tak
i technické.

První den 28. 6. 2013
startujeme z Jihlavy z
Masarykova
náměstí
v 9:30 (sraz od 8:30) a
postupně navštívíme
například
Brtnici,
Třešť, Křemešník, Pelhřimov, Kámen, Pacov,
Černovice,
Kamenici
nad Lipou, Žirovnici,
Počátky, Telč, Třebíč a
Dalešice. Podrobný rozpis jednotlivých etap

je zveřejněn na www.
vysocinounakole.cz.
Přijďte, jeďte s námi,
bavte se, poznávejte!

Partneři akce:

VÝLETY DO HISTORIE V KLÁŠTĚŘE ŽELIV ANEB „PLÁŠŤ
MISTRA SANTINIHO“
Vysočina
Tourism,
příspěvková organizace
navazuje na již tříletou
tradici akce pod návem
„Výlety do historie“,
která se koná na historických objektech v Kraji Vysočina. Jejím cílem
je ukázat návštěvníkům,
především rodinám s
dětmi, památkové objekty našeho regionu
netradičním způsobem
prostřednictvím
divadelního představení.
V roce 2008 jsme tak
putovali
s
rytířem

Čeňkem po hradech
Roštejn, Lipnice a Kámen. V roce 2012 jsme
zase odhalili tajemství velkého pergamenu spolu s literátem
Tomášem Štítným ze
Štítného na zámcích
v Jaroměřicích nad
Rokytnou, ve Velkém
Meziříčí, v Žirovnici
a v Náměšti nad Oslavou. Na návštěvu
krále Jiřího z Poděbrad
jsme čekali v loňském
roce na hradech Lipnice, Roštejn a v Polné.

O víkendu 6. a 7.
července
bude
návštěvníkům Kláštera
Želiv přiblížena jeho
historie podobně originálním
způsobem.
Ve spolupráci s Agenturou Modua a Opatstvím Želiv se v
prostorách
kláštera
odehrají prohlídky ve
stylu živých obrazů. V
historickém divadelním
příběhu vystoupí na 20
profesionálních herců
a provede nás sám architekt J. B. Santini.

Přijďte i vy na netradiční
prohlídky národní kulturní památky a nechte
se vtáhnout do historie kláštera pomocí
kouzelného
pláště
mistra Santiniho. Čeká
vás zábava, napětí
a svět plný fantazie!
Zveme
vás
na
netradiční
prohlídky
Kláštera Želiv ve dnech
6. a 7. července 2013.
Více informací na www.
region-vysocina.cz .
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LETNÍ SEZÓNA NA OBJEKTECH VYSOČINY POD
SPRÁVOU NPÚ
Novinky na trasách - Apartmán hraběte Haugwitze
Jedná se o osm zcela nově zpřístupněných místností v přízemí jižního křídla státního zámku
Náměšť nad Oslavou. Pro interiérovou instalaci
bylo zvoleno období posledních majitelů zámku
hraběte Jindřicha Haugwitze a jeho ženy Alice.
Soukromý hraběcí apartmán je ve zvolených prostorech doložený minimálně od poslední čtvrtiny
19. století. Nejedná se o přesnou rekonstrukci
stavu, nicméně určení a částečně i podobu jednotlivých místností známe z dochovaných dobových
fotografií a také z písemných popisů z období před
přestavbou zámku na letní sídlo prezidenta Beneše.
Stavební podoba místností se, na rozdíl od prostorů
prvního patra, od dob Haugwitzů téměř nezměnila.
Navíc se nabízela možnost pracovat s téměř kompletním mobiliárním fondem, identifikovaným
podle výše zmíněných archivních dokladů. Tento
Hudební festivaly
Jaroměřice nad Rokytnou
3. 8. – 17. 8., Mezinárodní hudební festival Petra
Dvorského, XV. ročník
26. 6., koncert v rámci Mezinárodního hudebního
festivalu Concentus Moraviae
Náměšť nad Oslavou
7. 6. a 20. 6., koncerty v rámci Mezinárodního
hudebního festivalu Concentus Moraviae
20. – 27. 7., Folkové prázdniny – 28. ročník letního
multižánrového kulturního festivalu
6. – 17. 8., Moravian Master Class – mezinárodní
interpretační kurz české operní a písňové tvorby
pro studenty prestižních zahraničních vysokých
hudebních škol

původní mobiliář se zachoval v depozitářích zámku. Prostory doplňuje stolní i užitkové sklo a porcelán, množství
drobnějších předmětů osobního charakteru např. psací
náčiní, rodinné fotografie, sportovní trofeje ale také
ložní prádlo s hraběcím erbem či vybavení koupelny. Místnosti by tak měly vykazovat vysokou míru autenticity.
Apartmán zahrnuje předpokoj s koupelnou, malou
jídelnu, hudební salon, ložnici a pracovnu hraběte,
klubový a kulečníkový salon. V závěru trasy budete moci
nahlédnout do koupelny, kterou nechala hraběnka
Alice zbudovat pro svého manžela jako překvapení.
Nová prohlídková trasa bude zpřístupněna od 1. 6. 2013.
www.zamek-namest.cz
Výstavy květinových aranžmá v rámci projektu
FLEUR DE LYS
Obliba aranžování květin v historických interiérech rok od roku vzrůstá. Letošní projekt Slavnosti lilií navazuje na loňskou sérii úspěšných výstav
věnovaných tulipánům v renesanci. Květ lilie, francouzsky Fleur de lys, byl vybrán záměrně, protože
koresponduje s projektem Rok francouzské kultury.
Autorem květinových aranží je florista Slávek Rabušic.
Telč					
9. – 16. 6., Hostina pro Zachariáše a Kateřinu
Jaroměřice nad Rokytnou 		
28. 6. – 7. 7., Ve znaku lilie
Výstavy s filmovou tematikou
Telč
30. 3. – 31. 12., Jak se budí princezny – výstava
kostýmů a rekvizit ze stejnojmenné pohádky

Celosezónní výstavy
Jaroměřice nad Rokytnou
Telč
duben – září 2013, Její královská Výsost hraběnka
26. 7. – 10. 8., Prázdniny v Telči
Elvíra z Vrbna a její buldočci – o životě a osobnosti
22. – 25. 8., Krajina hudby 2013 – hudební festival
poslední majitelky jaroměřického zámku, která chovala
nejen klasické hudby
buldočky a přivezla je do Čech
Noční prohlídky
Lipnice
28. – 29. 6., 19. – 20. 7., 9. – 10. 8., 16. – 17. 8., 30. –
31. 8., začátky vždy ve 20:30 a 22:30
Divadelně zpracované šermířské prohlídky hradu
a jeho historie. Vstupenky na prohlídku je nutno
objednat na www.sigri.cz.

Lipnice
do října, Podlipnické kostely – výstava věnovaná zajímavým kostelům v okolí – sv. Martinu v Dolním Městě,
sv. Markétě v Loukově a sv. Jiří v Řečici
do října, Lipnice v dobách budovatelských – fotografie
dokumentující velkou reoknstrukci hradu v 80. letech
20. století
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DO HUMPOLCE ZA ADRENALINEM I DO SKANZENU
Hopsa hejsa do Humpolce!
To je název nové zážitkové atraktivity, kterou
nabízí v Humpolci. Jestliže máte rádi adrenalin, rádi se hýbete a poznáváte nové věci, pak
si určitě vyzkoušejte skákací boty. Na hodinové lekci s instruktorem zažijete spoustu
legrace a zábavy. Po pěti minutách dokážete
sami chodit a potom už je jen na vás, jakým
směrem se vydáte. Na skákacích botách
můžou dovádět děti i dospělí, sportovci i
lenoši, muži i ženy v rozmezí váhové kategorie
30 - 120 kg. Ceník, způsob objednání a další
informace najdete na webových stránkách
www.infohumpolec.cz či facebooku.

Skanzen Zichpil – pohled do života méně
majetných
Čtvrť Zichpil se spolu s Židovským městem nachází mezi Horním náměstím a hřbitovem v Humpolci. Zdejší skanzen nabízí obraz života chudých
lidí z přelomu 18. a 19. století, byl otevřen po
tříleté rozsáhlé rekonstrukci v loňském roce.
Prohlídka začíná v Nápravníkově stavení. Jedná se o
poloroubený domek, kde si prohlédnete interiéry a
seznámíte se prostřednictvím dochovaných artefaktů
lidové kultury se životem místních obyvatel. Prohlídka pak pokračuje v protějším Tolerančním kostelíku a
přiblíží vám soužití třech duchovních kultur – katolické,
evangelické a židovské, které v této části města žily
v těsném sousedství. Více informací www.zichpil.cz.

„STAŇ SE LOVCEM INDICIÍ A ULOV SI SBĚRATELSKOU RARITU“
PRVNÍ MULTIQUEST V ČESKÉ REPUBLICE
Národní geopark Železné hory připravil ve spolupráci s informačními centry atrakci v podobě
honby za pokladem. K tomu, abyste se k pokladu
dostali, musíte odhalit heslo, které se ukrývá v
tajence. Soutěž vás nebude nic stát, pouze čas a
někdy trochu námahy při přemýšlení nad jednotlivými úkoly. Pro úspěšné odhalení hesla musíte
navštívit dostatečný počet soutěžních okruhů.
Někomu budou stačit třeba tři, někdo navštíví
všechny. Okruhů je celkem 12 a každý z nich vás
zavede na zajímavá místa na území Národního
geoparku Železné hory. Pro deset vylosovaných
je připravena sběratelská geologická odměna.

Více
informací
vám
poskytnou
pracovníci
informačních center nebo jsou k dispozici na jejich
webových stránkách, případně na stránkách Národního geoparku Železné hory www.geoparkzh.cz.
Soutěže se účastní informační centra v těchto
městech: Chrudim, Slatiňany, Heřmanův Městec,
Třemošnice, Seč, Chotěboř, Hlinsko, Nasavrky,
Skuteč, Chrast, Luže, Proseč a Ždírec nad Doubravou.

4

TIPY NA LETNÍ NÁVŠTĚVY MĚSTA TŘEBÍČ
Noční prohlídky baziliky sv.
Prokopa s mnichem
Po úspěchu z loňského roku i
letos Městské kulturní středisko
Třebíč připravuje na prázdniny
noční oživené prohlídky baziliky sv. Prokopa. Bude možné
navštívit části baziliky, které nejsou veřejnosti přístupné a kam
se návštěvníci běžně nepodívají.
Informace o prohlídkách najdete
na stránkách www.mkstrebic.
cz, www.visittrebic.eu. Místa
na prohlídku je nutné rezervovat
předem.
Po stopách opatů a rabínů
Nová naučná stezka „Po stopách
opatů a rabínů“ propojuje tři
nejcennější památky v Třebíči baziliku sv. Prokopa a židovské
město se hřbitovem - zapsané
do seznamu UNESCO. Stezka
vznikla z praktické potřeby
Za památkami s dětmi?
Ano! Proč ne! Návštěva památek
s celou rodinou nemusí být
pro nejmenší členy žádná
nuda, obzvláště ne v Třebíči.
V nově zrekonstruovaném
předzámčí je od loňského
podzimu otevřena interaktivní
expozice „Cesty časem“ aneb
procházky třebíčskou historií.
A co přesně znamená slovo interaktivní? Výkladový slovník
uvádí: umožňující přímý vstup
do činnosti stroje nebo programu. A to je přesně to, co si zde
můžete vyzkoušet i vy.
Expozice je rozdělena do tří
okruhů – Jak se staví bazilika
– Jak vzniká město - Jaká byla
řemesla. Prohlídkou celé expozice lze s dětmi příjemně
strávit hodina a půl. Mohou
si za tuto dobu vyzkoušet jak
postavit gotickou klenbu či
mostní oblouk. Zjistí, na jakém
principu fungoval středověký
jeřáb. Postaví si základy baziliky. Na interaktivním modelu

pomoci turistům s orientací v
křivolakých a nepřehledných
uličkách bývalého židovského
ghetta. Za pomoci tištěného
průvodce
s
orientačním
plánkem a značek, které lemují
trasu, teď snadno trefíte z Karlova náměstí do židovské čtvrti,

domu porovnají, jak se odlišovaly
jednotlivé místnosti gotických
renesančních či barokních domů.
Postaví si město Třebíč podle období jeho vývoje na interaktivním
modelu města. Z krásně a barevně
vymalovaného městečka projdou do jednotlivých domečků,
kde objeví středověká řemesla a
vyzkouší si například, jak se mlelo
obilí na žernovu, jak se vyráběli
provazy na licnovačce, jak se tkalo

na židovský hřbitov i do zámeckého areálu. Pokud se navíc po absolvování trasy prokážete razítky ze
všech tří informačních center, dostanete malý dárek jako upomínku
na návštěvu města Třebíč.

na tkalcovském stavu nebo, jak
se vyrábělo dřevěné kolo.
Navíc je pro vás v expozici
během celého roku připraveno
spoustu doprovodných akcí. Jejich seznam a termíny průběžně
najdete na www.facebook.
com/cestycasemtrebic, www.
mkstrebic.cz nebo www.visittrebic.eu.
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letošní rok s výhodnou novinkou – společnou vstupenkou pro návštěvu třebíčských
památek a plavbu po Dalešické
přehradě. Zakoupením vstupenky si zájemci zajistí nejen
prohlídku světově proslulých
pamětihodností, zapsaných v
seznamu UNESCO, ale i atraktivní
dvouhodinovou okružní plavbu
po jedné z našich nejkrásnějších
přehradních nádrží.

Do Třebíče za památkami
UNESCO na lodi Horácko
Městské kulturní středisko Třebíč
a provozovatel lodi Horácko na
Dalešické přehradě přicházejí pro

STEZKA POZNÁNÍ
Naučná stezka vznikla z projektu realizovaného třemi místními
akčními skupinami - Královská
stezka o.p.s., Podhůří Železných
hor o.p.s. a Společnost pro rozvoj
Humpolecka o.s. Propojuje území
Havlíčkobrodska,
Chotěbořska
a Humpolecka a svoji délkou
130 km je v současnosti nejdelší
naučnou stezkou v EU. Prochází
22 obcemi Kraje Vysočina a má
celkem 52 zastávek. Zeleně, žlutě
a modře značené trasy mapují
přírodní a kulturní památky. Na
stezce jsou instalovány informační
tabule, směrovky a odpočívadla.
www.stezkapoznani.cz,
www.pamatky-venkova.cz

Vstupenky v ceně 350,- Kč (sleva
50,- Kč proti součtu hodnoty
jednotlivých vstupenek) bude
možno zakoupit od 1. dubna ve
všech třebíčských Turistických
informačních centrech a od 1.
května v Informačním centru
v Kramolíně (u lodní zastávky),
nebo přímo na lodi Horácko.
www.mkstrebic.cz,
www.visittrebic.eu

Slavnosti Tří Kápí
Velkolepé historické oslavy
10. výročí zápisu třebíčských
památek na seznam UNESCO.
Návrat do slavné minulosti
města Třebíče, historická bitva,
noční průvod, vojenské ležení,
středověké tržiště a skvělý
ohňostroj se budou odehrávat v
podzámecké nivě.
22. 8. Koncert skupiny Bratři
Ebenové, předkapela The Tap
Tap
23. 8. Koncert pro Tři kápě –
současné kapely
24. 8. Koncert pro Tři kápě –
historické skupiny
25. 8. Mše svatá, Slavnostní shromáždění k 10. výročí
UNESCO
www.mkstrebic.cz,
www.visittrebic.eu

DO HORÁCKÉHO MUZEA SE
NASTĚHUJÍ STRAŠIDLA
Pro malé i velké snílky připravuje
Horácké muzeum v Novém Městě
na Moravě strašidelné podzemí.
Ve sklepení budovy budete moci
od letních prázdnin potkat skřítky,
hejkala i bludičky. Přistihnete
čerty, jak hrají kuželky, uvidíte
ohnivý sud a další překvapení.
Celkem bude v muzeu nain-

stalováno pět strašidelných zastavení, které vychází z místních
pověstí a legend.
Ti, kterým se zdají prázdniny daleko a mají chuť se se strašidly setkat
dříve, mohou navštívit 20. června
akci Městské knihovny s názvem
„Strašidelný den.“
www.nmnm.eu
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ŠIKLAND - NEJVĚTŠÍ PŘÍRODNÍ ZÁBAVNÍ AREÁL V ČR
Šiklův mlýn ve Zvoli nad
Pernštejnem patří dnes
již mezi velký komplex
areálů s největší nabídkou služeb a zábavy v
České republice pod
názvem ŠIKLAND. Jen 4
km od Zvole, se v Dolní
Rožínce nachází další
dva areály Strašidelný
zámek Draxmoor a
Fotopark
Krokodýl.
Zmiňovaný Šiklův mlýn,
krom
westernového
městečka nabízí i letiště
a offroadovou dráhu a s
nimi spojené akce jako
je Aeroshow nebo motoristické srazy i mistrovské závody. Jako každý
rok je tento celý komplex otevřen non-stop,
červenec – srpen a nabízí opět nové celodenní programy s divadly,
soutěžemi přehlídkami
a atrakcemi pro děti
i dospělé. Šikland již
tradičně patří mezi
nejčastější místa pro
letní celodenní výlety a
díky kvalitnímu ubytovacímu a stravovacími
zázemí i pro rodinné
dovolené. Tento rok
zde navázali na stále

oblíbené dětské tábory
a udělali nově i tábor
pro seniory. Senioři si
zavzpomínají na mladá
léta. Budou mít ranní
rozcvičku, vytvoří si
vlastní vlajku, splní si
pár bobříků a navštíví
památky
v
okolí.
Z aktivit si můžete
vyzkoušet
novinku
discgolf,
jeden
z
nejrozšířenějších sportů
s létajícím diskem.
Setkat se také můžete
s novým kamarádem
bizonem americkým.
Děti se však mohou
těšit i na lva Alexe, který
přes zimu pořádně vy-

rostl. Alex je takovou
raritou Šiklova mlýna,
je to totiž lev berberský, který již v přírodě
vyhynul a v zajetí
přežívá jen několik posledních desítek kusů.
Jako každý rok se na
Šiklově mlýně chystají speciální víkendové
akce. Mezi ty největší
patří například Karneval
v Riu II. Exotičtí tanečníci
a tanečnice vystoupí v
sobotu 6. července. O
týden později městečko
oslaví Den koní, kdy
americké
disciplíny
jako je Barrel Race
nebo Pole Bending do-

plní ukázka drezúry
koní, soutěže pro děti
a večerní zábava. Poslední
červencovou
sobotu je na programu
Velká ohňová show a
3. srpna potom Aeroshow 2013, na kterou
se jako tradičně sjedou
nejlepší letci z celé republiky. V sobotu 10.
srpna bude Šiklův mlýn
už poněkolikáté hostit
Mistrovství České republiky v rodeu a v sobotu 24. srpna Rodinný
den. Speciální aktivity
pro děti i celé rodiny
doprovodí
koncert
Františka Nedvěda.

POSTŘIŽINY NA ZÁMKU V KAMENICI NAD LIPOU
Opravdovou lahůdku
pro širokou kamenickou veřejnost i
návštěvníky
města
připravuje na pátek
2. srpna Město Kamenice nad Lipou a Správa
kulturních zařízení. Po
loňském úspěchu Noci
na Karlštejně na kamenický zámek opět
zavítá
Poberounský

divadelní soubor ze
Zadní Třebaně, který
vede scénárista, producent a režisér Miloslav Frýdl. Divadelníci
tentokrát přijedou s
dalším hitem, kterým
budou
POSTŘIŽINY.
A tak se opět můžete
těšit na kombinaci
profesionálních a amatérských herců, z

nichž nejznámější budou Pavel Vítek, Lumír
Olšovský, Petr Jančařík,
Jan Rosák, ale také

Pavla Švédová v roli
Maryšky a v životní roli
strýce Pepina Karel Král.
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HLAVA XXII
V sobotu 27. dubna, v předvečer 130. narozenin Jaroslava
Haška a 90. narozenin Josepha Hellera, byla v blízkosti
křižovatky silnic vedoucích ze Světlé n. S. na Humpolec a z
Dolního Města na Lipnici slavnostně odhalena obří žulová
hlava spisovatele Jaroslava Haška.
.Neodpovídá však zcela přesně
spisovatelově podobě, neboť
její autor havlíčkobrodský
sochař Radomír Dvořák chtěl
potlačit Haškův špičatý nos.
„Je to geneticky upravený
portrét Jaroslava Haška s
nosem jeho vlastní manželky
prostřednictvím vnuka Richarda,“ říká autor.
Na portrétu začal pracovat v
září roku 2011 a nazval jej Hlava XXII podle světoznámého
protiválečného románu amerického spisovatele Josepha
Hellera. Toto propojení není
náhodné. „Heller se přiznal
Arnoštu Lustigovi, že inspirací
pro jeho román byl právě
slavný Švejk,“ říká spisovatelův
vnuk Richard Hašek.
Osmnáctitunová hlava je vysoká 2,65 metru a skládá se z
osmi částí, přičemž segmenty
levého oka a úhlopříčné části
temene jsou sejmuté a leží
na zemi. Na vnitřních stěnách
segmentů je citát z Osudů
dobrého vojáka Švejka: „Život

lidský, poslušně hlásím, pane
obrlajtnant, je tak složitej, že
samotnej život člověka je proti
tomu hadr.“ Citát je vytesán
v deseti jazycích – češtině,
němčině a maďarštině, což
byly jazyky monarchie, dále v
ruštině, angličtině, arabštině,
hebrejštině, čínštině a v esperantu) a pěti druhy písma (latinkou, azbukou, hebrejským
písmem, arabským písmem a
čínskými znaky). „Aby si lidé
mohli přečíst, co nosil Hašek v
hlavě,“ dodává Radomír Dvořák.
S Haškem souvisí i předchozí
sochařova tvorba. Národní
památník odposlechu, což
je triptych jeho děl Bretschneiderovo ucho, Ústa pravdy
a Zlatý voči ve stěnách zatopených žulových lomů v lesích
pod Lipnicí, byl inspirovaný
rovněž autorem Švejka.

Text a foto: Jaroslav Vála

PUTOVÁNÍ
VELKOMEZIŘÍČSKEM

Celkem pět naučných stezek prochází
Balinským a Nesměřským údolím u
Velkého Meziříčí, podél toku řek Oslavy a Balinky. Výchozím bodem pro
naučné stezky je Turistické informační
centrum Velké Meziříčí, kde k nim
získáte i tištěné propagační materiály.
Tři delší stezky nabízejí návštěvníkům
zamyšlení
nad
krajinou
Velkomeziříčska. Na téměř čtyřiceti
kilometrech potkáte patnáct panelů
vyprávějících o přírodě a člověku, o
říčních údolích, o loukách, pastvinách,
polích, rybnících i lesích. Hrbolaté
polní cesty vás nejspíš občas donutí
sesednout s kola, odměnou vám
bude řada možná dříve nepoznaných
pohledů na údolí řek Oslavy a Balinky.
Pro rodiny s dětmi jsou připraveny
dvě kratší trasy. Modrá stezka
Nesměřským údolím s netradičním
putováním světem bezobratlých,
při kterém si můžete vyzkoušet i
porovnat svoje smyslové vnímání
s vybranými živočichy. Také dříve
vybudovaná červená stezka Balinským údolím se může pochlubit novými panely, na kterých si
děti vyzkouší, jak například funguje
mlýn, nebo si prohlédnou říční dno.
Více informací a mapy najdete na
http://naucnestezky.mestovm.cz/.

8

SVĚT MODELŮ V TŘEŠTI

JIHLAVSKÉ HAVÍŘENÍ 2013
Jihlavský havířský průvod prochází Jihlavou každý lichý
rok. Letos postavičky havířů projdou městem ve dnech
21. – 23. června. Připomenou někdejší bohatství města a
těžbu stříbra. Největší letní akce v Jihlavě ale nebude jen
o hornické tradici. Bohatý doprovodný program nabídne
celou řadu koncertů hudebních skupin, řemeslný trh,
kejklířská vystoupení nebo ohňostroj. Podrobný program
najdete na www.jihlava.cz.

V budově hlavního vlakového nádraží v Třešti
našla svoje místo unikátní sbírka pana Vladimíra
Balíka. Expozice s názvem„Svět modelů“ udělá radost nejednomu modeláři. Třešťský modelářský
nadšenec - pan Balík za svůj život sestavil téměř
750 plastikových modelů vojenské techniky.
Skládal vše od letadélek až po komplikované
modely tanků a bojových vozidel. Unikátnost
celé sbírky je v tom, že ji celou postavil jeden
modelář. Návštěvníci uvidí modely armády
Československa, Německa, Velké Británie, Ruska
nebo Americky včetně jejich leteckých složek.
Prodej lístků v pokladně na nádraží.

PUTOVÁNÍ S VODOMILEM
2013 - SOUTĚŽ NEJEN PRO
TURISTY
Poznejte zajímavá místa Bystřicka a Novoměstska s Vodomilem,
maskotem Bystřicka
a patronem Svratecké vodohospodářské
naučné stezky.
Pro malé i dospělé Vodomil každoročně
připravuje nové zajímavé cíle, za jejichž návštěvu
získáte razítko do Vodomilovy legitimace. Soutěž
spočívá ve sbírání 10 razítek, navštívíte tedy 10 zajímavých lokalit. Letošní turistická soutěž „S Vodomilem Zubří zemí 2013“ začne 1. května, potrvá
do konce října a provede zájemce po březích řek,
říček i potoků. Vodomilovu legitimaci si můžete
od dubna 2013 vyzvednout na Turistickém
informačním centru v Bystřici nad Pernštejnem
nebo přímo na kontaktních místech.
Více informací, propozice soutěže a legitimace ke
stažení na http://info.bystricenp.cz.

NOVÁ LANOVÁ CENTRA NA
VYSOČINĚ
Koncem května se v
Rekreačním
středisku
Želivka
slavnostně
otevřelo lanového centrum pro děti i dospělé.
www.zelivka.com, www.
coody.cz
Od 1. června je zpřístupněn
lanový park Javořice v
areálu Turistatku Javořice
ve Lhotce. K dispozici je proškolené obsluhy.
9 překážek za doprovodu www.javorice.cz/lana
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POHÁDKOVÁ ŘÍŠE FÁBULA OTEVŘE SVOU BRÁNU
Nově vznikající pohádková říše
Fábula v Kamenici nad Lipou uvítá
své návštěvníky už se začátkem
prázdnin. Od 29. června čeká na
děti i dospělé dobrodružná výprava pohádkovým světem, ale i
řada dalších aktivit.
Ve dvou patrech budovy bývalého
soudu je pro veřejnost připravené
skutečně pohádkové prostředí.
První pohádková trasa vede
temným sklepením, jehož obyvatelé mnohým návštěvníkům
připomenou jejich hříšné skutky.
Cesta ztraceným světem je naopak
příjemná a poklidná. Určitě si ji
užijí i nejmenší děti a budou se mít
na co dívat. „Nechtěli jsme, aby lidé
procházeli trasu jen tak pasivně.
Proto jsme pro návštěvníky
připravili pohádkový příběh, který
je vtáhne do děje a jejich cesta
temným sklepením i ztraceným

světem tak získá další rozměr.
Věříme, že si pohádkovou cestu
užije celá rodina,“ říká majitel pohádkové říše Rostislav Kružík.
Kromě dobrodružství v pohádkovém světě čeká na malé i větší
děti řada aktivit v prvním patře
budovy. Tam návštěvníci najdou tvořivé dílny, dětské hrací
koutky a stylovou kavárnu s cukrárnou. Také v této části budou
návštěvníkům dělat společnost
„živé“ pohádkové bytosti a stylově
oblečený personál. Ve večerních
hodinách se počítá s programem
pro dospělé návštěvníky, kteří se
mohou stát součástí příběhů odehrávajících se v temném sklepení
či mučírně. Po celý den bude
návštěvníkům k dispozici stylový
Hostinec u loupežníka, který bude
lákat na čerstvě upečené maso na
otevřeném krbu a další speciality.

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ VE
ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
Úspěšná výstava, kterou loni v pražském
Národním muzeu vidělo přes čtvrt milionu lidí,
se přesunula do Žďáru nad Sázavou. Hostí ji
Národní muzeum – Muzeum knihy a expozice
„Čechové na Řípu“ zde bude otevřena letos i
během příští turistické sezony.
Výstava nabízí setkání s bájnými postavami
českých dějin počínaje praotcem Čechem,
kněžnou Libuší s Přemyslem pokračujíc a Hostivítem, otcem prvního historicky doloženého
Přemyslovce Bořivoje, konče. K vidění jsou výtvarná díla na motivy starých pověstí, archeologické
nálezy, ale i politické vtipy. Do legend lze vstoupit
i pomocí počítačových a interaktivních her. Na
interaktivní mapě můžete sami určit, v jaké jiné
zemi se podle něj měl raději praotec Čech zastavit.
Potěžkáte si i Bivojova kance.
Výstava doplňuje stálou expozici muzea „Dějiny
knihy a knihtisku od počátků do současnosti“.
Více informací na www.zamekzdar.cz.
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ZOO PĚTI KONTINENTŮ

Projekt
„Zoo
pěti
kontinentů“ změní zásadním způsobem tvář zoologické zahrady v Jihlavě.
Největší stavební projekt
v dějinách jihlavské zoo
byl zahájen v listopadu
2011 a v průběhu čtyř
let vyroste v areálu celá
řada unikátních expozic, které představí nejen
typické zástupce zvířat
daného kontinentu, ale
i jejich prostředí a život
původních obyvatel.
Ve volném prostoru spojujícím hlavní vchod s
expoziční částí zoo již
vyrostla EXPOZICE AUSTRÁLIE (otevřena 20.
dubna 2013). Celek architektonicky ztvárňuje
australský venkov a jeho
součástí jsou tři objekty.
Centrální starou australskou farmu doplňuje
výběh a ubikace pro emu
a expozice a voliéra pro
ledňáky. Venku nechy-

bí větrné čerpadlo a v
okolí farmy jsou k vidění
nejrůznější zemědělské
stroje, které sloužily
farmářům na přelomu 19.
a 20. století.
Farmu obývají australská
zvířata – barevní australští
papoušci (andulky, korely, rozely nebo lori
mnohobarvý), součástí
vnitřních expozic jsou i
noctunaria, kde jsou k
vidění druhy s noční aktivitou (klokánek králíkovitý, myš bobří, kuskus
pozemní a vakoveverka
létavá). Nechybí ani zástupci hmyzu (strašilky),
plazů (krajta hnědohlavá)
a samozřejmě typičtí
obyvatelé Austrálie –
klokani rudí. Ve venkovním výběhu bydlí ovce
valašské a labutě černé.
V horní části expozice
jsou k vidění ledňáci
obrovští,
australský
pštros emu hnědý a jeden

z nejvzácnějších druhů
– kunovec tečkovaný,
jež patří mezi největší
masožravé
vačnatce.
Jeho výskyt je v přírodě
prokázán pouze na Tasmánii, v evropských zoologických zahradách je
chován pouze v německé
Zoo Leipzig a v Jihlavě.
EXPOZICE
AFRICKÉ
SAVANY
je
druhou
dokončenou stavbou tohoto projektu. Pavilon
s rozlehlým výběhem
je navržen pro skupinu
žiraf, do výběhu mohou
chodit i další afričtí kopytníci (zebry damarské a
vodušky abok), kteří mají
vlastní výběh sousedící
s výběhem žiraf. Stavba
svým vzhledem evokuje
africkou savanu a u pavilonu vyrostly ochozy
s
vyhlídkami,
takže
návštěvníci se budou
moc dívat žirafám takřka
„z očí do očí“. Uvnitř
pavilonu bude kromě
ustájení žiraf a kopytníků

také několik vnitřních
expozic pro malé africké savce (kočka pouštní,
fenek, komba senegalská, tarbík velký, komba
Garnettova, kaloň rodriguezský nebo daman
stepní). Africká expozice bude slavnostně
otevřena 5. června 2013.
EXPOZICE
AFRICKÝCH
PRIMÁTŮ se rýsuje mezi
pavilonem žiraf a hlavním
vstupem do zoo. Africký
celek uzavírá EXPOZICE
PRO HYENY. Stavba obou
expozic budedokončeno
během letošního léta.
Do konce tohoto roku
ještě vyroste v místech
bývalého
výběhu
klokanů expozice pro
asijské druhy zvířat.
Celý projekt pak uzavře
stavba nového tropického pavilonu určeného
především pro plazy,
která bude dokončena v
roce 2014.
www.zoojihlava.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ
1. 5. – 31. 8., Žirovnice
Výstava prací Českého
svazu žen
Výstava je součástí
prohlídky špýcharu.
www.zirovnice.cz
16. 5. – 7. 7., Jihlava
Mahler Jihlava 2013
20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu
Hudba tisíců v Jihlavě.
www.mahler2000.cz

Šerých, www.nmnm.eu
1. 6. – 31. 8., Velké
Meziříčí
Otevřená věž kostela
sv. Mikuláše,
www.mestovm.cz
1. 6. – 31. 8., Muzeum
Velké Meziříčí
Výstava 120 let muzea,
zámek.
www.muzeumvm.cz

24. 5. – 21. 7., Muzeum
Vysočiny Jihlava
Všichni jsme stvořeni z
lásky
Mezinárodní výstava
prací členů surrealistické
skupiny Stir – up a jejich
hostů.
http://muzeum.ji.cz/

1. 6. – 31. 8., Velké
Meziříčí
Toulky děkanstvím
5. ročník razítkové vědomostní
soutěže pořádané
Římskokatolickou
farností Velké Meziříčí.
www.mestovm.cz

1. 6., Pacov
3. Pacovské pivní
slavnosti
Zámecká zahrada od 13
hod.
www.mestopacov.cz

1. 6. – 30. 9., Bystřice
nad Pernštejnem
Zrcadlení 2013
3. ročník fotografické
soutěže.
www.fotosoutezbystricko.cz

1. 6., Těchobuz
Barva, Radost,
Setkávání
Vernisáž výstavy děl
Andrey Cihlářové a Jany
Kochánkové v Galerii
Bernarda Bolzana.
www.techobuz.cz
1. 6. – 1. 9., Horácká
Galerie Nové Město na
Moravě
Litografie Jaroslava
Šerých,
www.nmnm.eu
1. 6. – 1. 9., Horácká
Galerie Nové Město na
Moravě
Malba Jaroslava

5. 6., Humpolec
Jazzový koncert
Vít Křišťan - klavír a zpěv,
Jaromír Honzák – basa,
Roman Vícha – bicí,
Marek Kadziela – kytara.
Výstavní sál muzea,
19:30.
www.infohumpolec.cz
5. 6. – 8. 6., Nové Město
na Moravě
Sbírka motýlů
Divadelní přehlídka s
podtitulem Hyjé, divadlo! Slavnostní průvody,
divadelní představení,
koncerty a další zajímavý
doprovodný program.
www.nmnm.eu

5. 6. – 5. 7., Třešť
Cyrilometodějská cesta
Akce je pro děti 1.
stupně ZŠ. Přijďte si
vyluštit tajenku na osmi
stanovištích po Třešti
a dozvědět se něco o
Cyrilu a Metodějovi.
Kartičky k vyzvednutí v
TIC Třešť nebo ke stažení
na www.trest.cz.
7. 6., Pacov
Cesta s motocykly
Laurin & Klement 1901
a Rösler & Jauernig
1904 na Grossglockner
(2011) a z Paříže do
Vídně (2012)
Přednáška Petra Hošťálka
o cestě na více než 100
let starých motocyklech
spojená s projekcí fotografií.
www.mestopacov.cz
7. 6., Bystřice nad
Pernštejnem
Concentus Moraviae
XVIII. mezinárodní
hudební festival, kostel
sv. Vavřince.
http://info.bystricenp.cz
7. 6. – 8. 6., Třebíč
Zámostí
XVII. ročník multikulturního festivalu, tentokrát v novém kabátě.
Rock, pop, alternativní
žánry. Součástí bude po
letech opět Zámostí v
modrém.
www.visittrebic.eu
7. 6. – 8. 6., Pelhřimov
Mezinárodní festival
rekordů a kuriozit
23. ročník oblíbeného
festivalu v městě
rekordů.
www.pelhrimovsko.cz

8. 6., Muzeum Velké
Meziříčí
Noční prohlídky zámku
V rámci celostátního
Festivalu muzejních
nocí se uskuteční kostýmované noční prohlídky
velkomeziříčského zámku. www.muzeumvm.cz
8. 6. – 12. 10., Nové
Město na Moravě
Farmářské trhy
3. ročník velmi oblíbených trhů, kde je
možné zakoupit čerstvé
a kvalitní suroviny a
produkty od lokálních
dodavatelů. Každý trh je
doplněn o doprovodný
program v podobě
workshopů a tvořivých
dílen. Termíny - 8. 6.,
22. 6., 6. 7., 20. 7., 3.
8., 17. 8., 31. 8., 14. 9.,
28. 9., 12. 10., vždy od
8:00 do 12:00 hod. na
Vratislavově náměstí.
www.nmnm.eu
11. 6. – 12. 6., Velké
Meziříčí
Na kole dětem s
Josefem Zimovčákem
Charitativní cyklojízda.
www.nakoledetem.cz
11. 6. – 23. 6., Muzeum
Vysočiny Jihlava
Havíření
Reportážní fotografie
z předchozího ročníku
jihlavského havířského
průvodu.
http://muzeum.ji.cz/
13. 6. – 15. 6., Telč
Arts&film 2013
Mezinárodní filmový
festival o umění.
www.arts-film.com
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15. 6., Pacov
Den mikroregionu &
Pacovský okruh 2013
Celodenní program
na náměstí Svobody
v Pacově. Odpoledne
vystoupí Budvarka,
Blueband, Orchestr ZUŠ
Pacov a další.
www.mestopacov.cz
15. 6., Pivovar Dalešice
Setkání historických
vozidel „Po stopách
hraběte Chorinského“,
www.pivovar-dalesice.cz
15. 6., Amfiteátr Heulos, Březinovy sady,
Jihlava
Jihlavské pivní pábení
3. ročník festivalu
minipivovarů přinese
tradičně skvělé pivo
od sládků z malých,
rukodělných pivovarů,
samozřejmě večerní
dobrou muziku a po celý
den unikátní spojení
s evropskými závody
dřevorubců EUROJACK.
www.radnicni-jihlava.cz
15. 6., Jihlava
23. Celostátní
přehlídka dětských
folklorních souborů
Celostátní přehlídka
dětských folklorních
souborů vybraných z jednotlivých oblastí a krajů.
www.nipos-mk.cz
15. 6., Třešť 		
Třešťský brnkot
Hudba, tanec, pohoda...
Po celý večer bude hrát
třešťská kapela Spol. Pohádky a soutěže pro děti
Občerstvení zajištěno.
Zahrada Schumpeterova
domu. www.trest.cz

16. 6., Velké Meziříčí
Pouť
Pouťové atrakce a trhy na
náměstí.
www.mestovm.cz
16. 6., Velké Meziříčí
Concentus Moraviae
XVIII. mezinárodní
hudební festival, téma
Italské slunce. Zámecká
jídelna.www.mestovm.cz
16. 6., Bystřice nad
Pernštejnem
Bystřické léto
Koncert skupiny Nezmaři
+ symfonický orchestr.
http://info.bystricenp.cz
17. 6. – 29. 6., Velké
Meziříčí
Evropský festival filozofie
7. ročník festivalu na
téma „Komunikace a ne/
vzdělanost“.
www.festivalfilozofie.cz
18. 6., Jihlava
JAZZ do Jihlavy: BEHIND THE DOOR
Open-air jazzový koncert, letní zahrádka
Kavárny Muzeum.
www.radnicni-jihlava.cz
20. 6., Bystřice nad
Pernštejnem
Concentus Moraviae
XVIII. mezinárodní
hudební festival, kostel
sv. Vavřince.
http://info.bystricenp.cz
20. 6. – 22. 6., Velké
Meziříčí
Leadrfest
4. ročním setkání místních akčních skupin z
ČR i zahraničí. Řemeslný
jarmark, večerní prohlídky zámku.
www.mestovm.cz

22. 6. – 31. 8., Velké
Meziříčí
Velkomeziříčské kulturní léto
Otevřený festival
pro místní umělce i
pořadatele.
www.mestovm.cz
21. 6., Žirovnice
Jazzový most,
www.zirovnice.cz
21. 6. – 22. 6., Nové
Město na Moravě
Nova Civitas
Každoroční slavnosti
založení Nového Města
na Moravě. Představíme
Vám vedle více i méně
známých kapel i naše
školy, sdružení, spolky,
prostě všechny, co něco
dělají v Novém Městě na
Moravě.
www.nmnm.eu
21. 6. – 23. 6., Pivovar
Dalešice
Postřižinské slavnosti
Vojtěch Dyk & B-Side
Band, Horácký folklórní
den, Dětský den aneb
Kouzelná plavba.
www.pivovar-dalesice.cz
21. 6. – 23. 6., Štěpánov
nad Svratkou
Štěpánské kulturní léto
Hudební a divadelní
program, trhy.
http://info.bystricenp.cz
23. 6., Telč
Setkání dechových
hudeb
Telčská dechovka +
Vlčnovjanka, 13.30 hod.,
náměstí.
23. 6., Třešť
Jazzový most
Swingtet (CZ) a Freischwimma (AT). Zahrada
Schumpeterova domu.

www.trest.cz
25. 6. – 4. 8., Muzeum
Vysočiny Jihlava
Hory a jezera Kyrgyzstánu
Fotografie cestovatele
Michala Černého.
http://muzeum.ji.cz/
26. 6., Třešť 		
Koncert 2 v 1
Česko-rakouský koncert
s ženským pěveckým
sborem Cantare z Třeště
a smíšeným pěveckým
sborem GMV z Raabsu
an der Thaya z Rakouska
oba pod vedením Heleny
Šimánkové. Kulturní
dům. www.trest.cz
26. 6. – 30. 6., Jihlava
Jihlavská Pouť
Svatojánské veselí s
pouťovými atrakcemi
a cukrovou vatou na
Masarykově náměstí.
www.jihlava.cz
28. 6. – 30. 6., Jihlava
56. festival sborového
umění Jihlava 2013
Prestižní přehlídka
špičkových domácích
a zahraničních sborů
doplněná o soutěž
komorních pěveckých
sborů.
www.fsujihlava.com
28. 6. – 30. 6., Třebíč
Svatoprokopská pouť
Obnovení tradice slavné
třebíčské pouti. Historické pouťové atrakce,
řemeslný jarmark,
předvádění historických
řemesel. Koncerty duchovní i světské hudby,
divadelní představení,
harmonikáři, flašinetáři.
Občerstvení pro malé i
velké. www.visittrebic.eu

13

28. 6. – 25. 8., Muzeum
Vysočiny Jihlava		
Archeologie na hranicích mezi Čechami,
Moravou a Rakouskem
Výstava mapující archeologii tohoto regionu od
pravěku do novověku.
http://muzeum.ji.cz/
28. 6. – 29. 6., Vír
Vírský vánek
Vírský divadelní a hudební festival.
http://info.bystricenp.cz
29. 6., Pacov
Zdeněk Jizera Vonásek
– Vajíčkiáda
Vernisáž výstavy v
zámecké kapli sv. Václava od 14 hodin.
Recitace básní Ludmila
Votápková. Představení
nové knihy Z. J. Vonáska
„Albédo a ti odjinud“.
Výstava potrvá do 23. 8.
www.mestopacov.cz
29. 6., Pacov
Koncert muzikoterapeutické hudby
Absolventi studia Celostní muzikoterapie na
UP v Olomouci. Zámecká
kaple sv. Václava od 19
hodin.
www.mestopacov.cz
29. 6., Kamenice nad
Lipou
Slavnosti města 2013
oslavy 765. výročí
založení města Kamenice
nad Lipou. Sportovní
a kulturní program.
Stadion Vlasty Buriana.
www.kamenicenl.cz

29. 6., Velké Meziříčí
Concentus Moraviae
XVIII. mezinárodní
hudební festival, téma
Italské slunce. Luteránské
gymnázium.
www.mestovm.cz
29. 6., Třešť 		
Made in Třešť
4. ročník hudební
produkce třešťských
kapel. www.trest.cz
29. 6., Bystřice nad
Pernštejnem
Bystřické léto
Pelíšek fest.
http://info.bystricenp.cz
30. 6., Pacov
Vernisáž výstavy Obrazy Ladislava Kulhavého
Městské muzeum Antonína Sovy, od 14 hodin.
www.mestopacov.cz
1. 7., Pelhřimov
Pelhřimovské kulturní
léto
Koncerty a divadla na
Masarykově náměstí.
www.pelhrimovsko.cz
3. 7. – 4. 9., Jihlava
Letní kino na náměstí
Letní kino na letní
zahrádce Kavárny Muzeum. Deset filmových
večerů, které přinesou
filmy z české i zahraniční
produkce. Každý čtvrtek.
www.radnicni-jihlava.cz
4. 7. – 29. 8., Jihlava
Dechovka na náměstí
Každý čtvrtek koncert
dechové hudby na
Masarykově náměstí.
Přehled kapel na
www.jihlava.cz

5. 7. – 30. 8., Jihlava
Noční prohlídky, aneb
cesta do hlubin historie
královského horního
města Jihlavy
Noční prohlídky jihlavského podzemí s dobovými výjevy z historie
Jihlavy. Termíny na
www.agricola.cz
5. 7., Žďár nad Sázavou
Festival KoresponDance
Hudební a divadelní
festival na Zámku
Kinských.
www.zamekzdar.cz
10. 7. – 14. 7., Kamenice
nad Lipou
Hračkobraní
VII. ročník festivalu
hračky z přírodního
materiálu na zámku v
Kamenici nad Lipou.
www.hrackobrani.cz
11. 7.,
Jihlava
JAZZ do Jihlavy: PETER
LIPA
Open-air jazzový koncert, letní zahrádka
Kavárny Muzeum.
www.radnicni-jihlava.cz
11. 7. – 13. 7., Jihlava
VYSOČINA FEST
Multižánrový kulturní
festival. Amfiteátr Malý
Heulos.
www.vysocinafest.cz
11. 7. – 30. 8., Jihlava
Kulturní léto v Pivovarské restauraci
Každý čtvrtek koncerty v
zahradě Pivovaru Jihlava.
Program na
www.pivovar-jihlava.cz

12. 7. – 14. 7., Třebíč
Oživené židovské město
II. ročník víkendové
kulturně-historické akce
s cílem navrátit původní
živou tvář památce
UNESCO. Pouliční
hudebníci, tanečníci,
živé prohlídky památek,
trhovci, kováři, hrnčíři,
historická hasičská jednotka, vynikající klezmerové
kapely. Jídlo, pití, dobrá
nálada.
www.visittrebic.eu
13. 7., Telč
Jarmark,
www.podjavorican.cz
13. 7., Bystřice nad
Pernštejnem
Bystřické léto
Divadlo na náměstí – Celebrity s.r.o.
http://info.bystricenp.cz
15. 7. - 21. 7., Třebíč
Filmy pro Karla IV.
Sedm letních večerů
pod širým nebem ve
společnosti vynikajícího
herce Ivana Trojana.
www.visittrebic.eu
18. 7., Pelhřimov
Večerní prohlídky
Večerní prohlídka z věže
kostela sv. Bartoloměje,
večerní prohlídka
Pelhřimovského pekla,
večerní prohlídka Muzea
strašidel.
www.pelhrimovsko.cz
19. 7., Hutě – Cejle u
Jihlavy
Čerínek fest 2013,
www.cerinekfest.cz

14

20. 7., Kamenice nad
Lipou
Letní večer s flétnou a
kytarou
Skladby J. S. Bacha, N.
Paganiniho a dalších
zahraje Brněnské duo
(Vítězslav Drápal - flétna,
Libor Janeček - kytara).
Renesanční sál zámku.
www.kamenicenl.cz
13. 7., zřícenina hradu
Zubštejn
Festival historického
šermu, hudby a tance,
http://info.bystricenp.cz
23. 7. - 26. 7., Třešť
Letní kino
23. 7. Probudím se
včera, 24. 7. Líbáš jako
ďábel, 25. 7. Signál a
26. 7. Čertova nevěsta.
Bývalý zimní stadion po
setmění kolem 21. hod.
- Kinematograf Jiřího
Čáslavského.
www.trest.cz
26. 7. – 11. 8., Telč
Prázdniny v Telči
Vícežánrový festival –
koncerty, divadla, pohádky, výstavy, nocturna
www.prazdninyvtelci.cz
27. 7., Kamenice nad
Lipou
Příhody včelích
medvídků
Pohádkové představení
v podání brněnského
Divadla věž. Renesanční
sál zámku.
www.kamenicenl.cz
27. 7. – 25. 8., Telč
Jízda parním vlakem
Víkendové výletní jízdy
historického parního
vlaku na trati Kostelec,
Třešť, Telč, Dačice, Sla-

vonice. www.telc.eu
29. 7. – 3. 8. 2013,
Třebíč
Šamajim
Festival židovské kultury,
navazující na slavnou
židovskou historii
Třebíče. Divadla, koncerty, přednášky, taneční
vystoupení, soutěže,
tvořivé dílny.
www.visittrebic.eu
1. 8. – 29. 9., Muzeum
Vysočiny Jihlava
Krojované panenky
Panenky v originálních
replikách lidových krojů
od Evy Jurmanové a
Marie Žilové.
http://muzeum.ji.cz/
2. 8., Bystřice nad
Pernštejnem
Bystřické léto
Folk country náměstíčko.
http://info.bystricenp.cz
2. 8. – 31. 8., Třebíč
Pohled na noční město
z třebíčské věže
Městská věž v Třebíči nabídne i letos v srpnu již
tradiční noční vyhlídky
ze svého ochozu. Každý
srpnový pátek a sobotu
od 21 do 24 hodin jste
srdečně zváni!
www.visittrebic.eu
6. 8. – 15. 9., Muzeum
Vysočiny Jihlava
Makrofoto z přírody
Fotografie Anežky
Konupkové, studentky
jihlavského gymnázia.
http://muzeum.ji.cz/
9. 8., Pivovar Dalešice
Mezinárodní hudební
festival Petra Dvorského – Veronika

Harcsa,
www.pivovar-dalesice.cz
10. 8., Kamenice nad
Lipou
Bohatýrská pohádka
Pohádkové představení
v podání brněnského Divadla Koráb. Renesanční
sál zámku.
www.kamenicenl.cz
11. 8., Bystřice nad
Pernštejnem
Vavřinecká pouť,
http://info.bystricenp.cz
13. 8., Jihlava
JAZZ do Jihlavy: LOS
RUMBEROS Cuarteto
Open-air jazzový
koncert, letní zahrádka
Kavárny Muzeum.
www.radnicni-jihlava.cz
15. 8., Pelhřimov
Večerní prohlídky
Večerní prohlídka z věže
kostela sv. Bartoloměje,
večerní prohlídka
Pelhřimovského pekla,
večerní prohlídka Muzea
strašidel.
www.pelhrimovsko.cz
15. 8. – 17. 8., Telč
Historické slavnosti
Zachariáše z Hradce a
Kateřiny z Valdštejna,
www.telc.eu
17. 8., Jihlava
MAGMAFEST 2013
Rockový festival. Amfiteátr Malý Heulos.
www.magmafest.cz.
17. 8., Statek u
Bracha,Čakovice
Mraufest
Přehlídka trampské,
folkové, country a bluegrassové muziky.

www.pelhrimovsko.cz
17. 8., Kamenice nad
Lipou
Večerní prohlídka
zámku s historickým
tancem
Netradiční prohlídka
zámeckých expozic a
výstav rozšířená o ukázky
historických tanců z
období gotiky a renesance (v lidovém i
dvorském provedení) v
podání skupiny historických tanců La Volta.
www.kamenicenl.cz
17. 8., Třešť 		
Schumpeter Open Air
Theatre
Hudební a divadelní
vystoupení v podání
Třešťského průměru a
kapely Lajky, zahrada
Schumpeterova domu.
www.trest.cz
21. 8. – 24. 8., Telč
Balóny nad Telčí
Létání horkovzdušných
balónů,
www.telc.balon.cz
22. 8. – 25. 8. 2013,
Třebíč
Slavnosti Tří Kápí
Megakoncert Skupiny
bratří Ebenů a The Tap
Tap Velkolepé historické
oslavy 10. výročí zápisu
třebíčských památek na
seznam UNESCO. Návrat
do slavné minulosti
města Třebíče, historická
bitva, noční průvod, vojenské ležení, středověké
tržiště, skvělý ohňostroj.
www.visittrebic.eu
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23. 8., Kamenice nad
Lipou
Kamenické Vinobraní
Procházka dějem slavné
operety Oskara Nedbala
Vinobraní s milostnými
duety a dalšími písněmi
hudebního divadla.
www.kamenicenl.cz

století do roku 1910.
www.zirovnice.cz

23. 8. – 25. 8., Pivovar
Dalešice
Rockový festival,
www.pivovar-dalesice.cz

1. 9., Kamenice nad
Lipou
Závěrečný koncert Letních žesťových kurzů
Žďár,
www.kamenicenl.cz

24. 8., Pelhřimov
Pouť,
www.pelhrimovsko.cz
24. 8. – 25. 8.,
Pelhřimov
Celostátní hasičský festival dechových hudeb
Pelhřimov 2013 a Dny
záchranářů Pelhřimov
2013
www.pelhrimovsko.cz
30. 8. – 31. 8., Třebíč
Flaming Nights
Druhý ročník ohnivého
festivalu Flaming Nights.
Velký svátek žonglování
a hudby.
www.visittrebic.eu
30. 8. – 31. 8., Nové
Město na Moravě
Slavnosti medu
Každoroční sladké
zakončení léta s doprovodným programem.
www.nmnm.eu
31. 8., Žirovnice
Historie zámku
Žirovnice v obrazech
Žirovničtí ochotníci v
historických kostýmech
Vás provedou dějinami
hradu a zámku od 14.

31. 8., Bystřice nad
Pernštejnem
Bystřické léto
Divadlo na náměstí
– Babička v trenkách.
http://info.bystricenp.cz

3. 9., Jihlava
JAZZ do Jihlavy: SARAH & THE ADAMS
Open-air jazzový
koncert, letní zahrádka
Kavárny Muzeum.
www.radnicni-jihlava.cz
7. 9., Telč
Dny evropského
kulturního dědictví Den otevřených dveří
památek
Zpřístupnění vybraných
historických objektů,
koncerty, výstavy …
www.telc.eu
7. 9., Žďár nad Sázavou
Klášterní noc
Bohatý kulturní program
v budově Konventu i
Bazilice minor, večerní
průvod do poutního
kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.
www.zamekzdar.cz
7. 9., Pelhřimov
Pelhřimovské dožínky
VIII. agrární a
potravinářský den.
www.pelhrimovsko.cz

8. 9., Třešť		
EHD – Dny evropského
dědictví
Den otevřených dveří v
památkách a objektech
po Třešti.
www.trest.cz

26. 9. – 17. 11., Muzeum
Vysočiny Jihlava
Společenský život
hmyzu
Výstava přibližující sociální chování příslušníků
říše hmyzu.
http://muzeum.ji.cz/

14. 9., Třebíč
Bramborobraní
XV. ročník přehlídky folklorních souborů. Lidové
tance, kroje, zvyky a
bramborové speciality.
www.vitittrebic.cz

28. 9., Třebíč
Svatováclavský koncert
duchovní hudby
Klasická hudba v unikátních prostorách baziliky
sv. Prokopa.
www.visittrebic.cz

14. 9., Jihlava
Památky v novém
světle
Den otevřených
dveří památek. Den
zemědělců, potravinářů a
venkova Kraje Vysočina.
www.jihlava.cz
14. 9. – 15. 9.,
Pelhřimov
Dny evropského
dědictví,
www.pelhrimovsko.cz
17. 9. – 28. 10., Muzeum Vysočiny Jihlava
Obrazy Miroslava Krejči
Výtvarné práce spisovatele, malíře a bývalého
herce Horáckého divadla.
http://muzeum.ji.cz/
21. 9., Telč
Svatováclavské
slavnosti
ukončení letní sezóny,
tradiční slavnost s
příjezdem sv. Václava z období raného
středověku, řemeslný trh.
www.telc.eu

SPORTOVNÍ AKCE

8. 6., Pacov
Pacovský kapr
XII. ročník rybářských
závodů na rybníku Valcha
u Cetoraze.
www.mestopacov.cz
11. 6. – 12. 6., Velké
Meziříčí
Na kole dětem s Josefem
Zimovčákem
Charitativní cyklojízda.
www.nakoledetem.cz
14. 6., Velké Meziříčí
1000 mil
československých
Jízda veteránů Praha –
Bratislava.
www.vccpraha.cz
15. 6. – 16. 6., Jihlava
EUROJACK 2013
2. ročník evropského mistrovství dřevorubeckých
sportů. Areál Amfiteátr
Malý Heulos.
www.eurojack.cz
22. 6., Telč
bm(X)treme fest 2013
5. ročník sportovně
hudebního festivalu se zastoupením freestylových a
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extrémních sportů
www.bmxtreme.itelc.net

Hlavními disciplínami
jsou sprinterský trojboj,
800 m, skok vysoký,
trojskok, koule a oštěp.
Atletický stadion v ulici
Na Stoupách.
www.atletikajihlava.cz

29. 6., Kamenice nad
Lipou
Kamenický MTB Maraton 2013, o pohár
starosty města Kamenice
23. 8., Jihlava, Pávov
nad Lipou.
www.mtbkamenicenl.cz 17. běh na vysoký kámen,
http://bezecvysociny.cz
5. – 6. 7., Třešť
Dřevořezání
24. 8., Vír
Setkání řezbářů na
Malý svratecký manám. T. G. Masaryka,
ratón.
doprovodný program.
Běh na 32 km.
www.trest.cz
http://info.bystricenp.cz
20. 7., Telč
Český pohár v triatlonu 28. 7., Dalečín
Mezinárodní mistrohttp://czechtriseries.cz
vství ČR v motokrosu,
http://info.bystricenp.cz
21. 7., Dalečín
Mezinárodní mistro30. 8. – 1. 9., Jihlava,
vství ČR v motokrosu,
http://info.bystricenp.cz Pávov
Jihlavské motoslavnosti
Sraz motorkářů v ATC
17. 8., Jihlava
Velké ceny Jihlavy 2013 Pávov od dopoledních
Tradiční atletický mítink. hodin. www.jihlava.cz

31. 8., Telč
Rybářské závody na
Štěpnickém rybníku,
www.telc.eu
31. 8., Pivovar Dalešice
Závod horských kol –
Itchampions,
www.pivovar-dalesice.cz
6. 9., Jihlava
27. jihlavská hodinovka,
http://bezecvysociny.cz
7. 9., Telč
Na kole dětem
Vysočinou s Josefem
Zimovčákem
Charitativní cyklojízda,
www.nakoledetemvysocinou.cz

11. 9., Pelhřimov
SCOTT kritérium
horských kol,
www.pelhrimovsko.cz
14. 9., Telč
Hasičský den
Republiková soutěž
dobrovolných hasičů v
požárním útoku a soutěž
mladých hasičů na
náměstí
www.sdhnevcehle.cz
14. 9. – 15. 9., Letiště
Jihlava
XXIV. Horácký letecký
den 2013,
www.aeroklub-jihlava.cz

7. 9., Velké Meziříčí
4 klíče k velkomeziříčské
bráně
Sportovní klání zástupců 4
měst. www.mestovm.cz
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Vydal: Vysočina Tourism, příspěvková organizace, Věžní 26, 586 01 Jihlava.
www.vysocinatourism.cz , info@vysocinatourism.cz
Fotografie: Archiv Vysočina Tourism, MKS Třebíč, Jaroslav Vála, TIC Třešť,
ZOO Jihlava.
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