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e-Turistické noviny

Milí cestovatelé, zvídavci a všichni, kteří si užíváte léto aktivně,
právě jste si na vaší obrazovce otevřeli turistické noviny, které 
pro vás Vysočina Tourism připravuje už páté léto. A jak by mělo 
vypadat to vaše? 
Moje představa zahrnuje útulnou venkovskou chalupu s velkou 
zahradou, nikde nikdo, slunce, modrou oblohu, kávu a odpočívá-
ní v lenošce s knížkou v ruce, ale také vyjížďku na kole nebo pro-
cházku pěšky a ideálně v Česku, klidně u nás na Vysočině. 

Ať už se Vaše představy o spokojeně strávených letních měsících 
podobají těm mým nebo jsou naprosto odlišné, věřím, že se let-
ním vydáním e-turistických novin inspirujete, rádi zavítáte do 
čímkoli výjimečných měst a obcí, prostřednictvím nejrůznějších 
památek Vysočiny nahlédnete do historie, objevíte krásy vyso-
činské přírody, a nebo si s pomocí našeho kalendáře naplánujete 
originální zážitky, které vám přinese mnoho letních akcí. 

Krásné léto! 
Monika Brothánková

redaktorka e-novin
Vysočina Tourism
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Letošní rok je na Vysočině ve znamení baroka, které je u nás spojeno hlavně              
s osobností skvělého architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela, jehož nejvýznam-
nějším dílem je poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad 
Sázavou, do nějž Santini zakomponoval pětkovou symboliku na základě legendy    
o sv. Janu Nepomuckém. 
Další Santiniho stavby v okolí najdete v Obyčtově, Zvoli nebo Bobrové. Klášterní 
kostel Narození Panny Marie v Želivě patří také k významným dílům tohoto sta-
vebního mistra a prohlídku navíc můžete spojit s návštěvou zdejšího pivovaru. Vý-
znamnou osobností Vysočiny z doby barokní je skladatel a houslista Jan Václav 
Stamic, rodák z Havlíčkova Brodu, považovaný za nejlepšího dirigenta své doby, je-
hož zde připomíná každoroční festival.
Z dalších barokních skvostů pak nemůžeme opomenout státní zámek v Jaroměři-
cích nad Rokytnou, Klášter v Nové Říši nebo Děkanský kostel Nanebevzetí Panny 
Marie v Polné. Organizace Vysočina Tourism spustila v lednu webové stránky vě-
nované baroku www.baroknivysocina.cz, na kterých najdete informace o barok-
ních památkách, fotogalerii, tipy na výlety a také seznam akcí spojených s baro-
kem - ochutnávka na vás čeká na další stránce.

Rok baroka na Vysočině: pochlubit se můžeme barokními perlami
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Stamicovy slavnosti – Havlíčkův 
Brod
7. dubna–14. června
www.stamic.cz

XXII. Mezinárodní hudební festival 
13 měst - Concentus Moraviae
3.–28. června
www.concentus-moraviae.cz

SANTINIHO barokní slavnosti – 
Humpolec, Želiv, Horní Bobrová, 
Zvole, Žďár nad Sázavou, Obyčtov
28. května–1. října
www.santini.cz

Den slavnosti baroka – zámek 
Světlá nad Sázavou
1. července
www.zameksvetla.cz

Oživené židovské město doby ba-
rokní – Třebíč
14.–16. července
www.samajim.eu

Mezinárodní hudební festival Pe-
tra Dvorského – Jaroměřice nad 
Rokytnou
5.–19. srpna
www.arskoncert.cz

Mezinárodní hudební festival Vác-
lav Hudeček a jeho hosté – Mo-
ravské Budějovice
18.–20. srpna
www.festival-hudecek.cz

Historické slavnosti Zachariáše 
z Hradce a Kateřiny z Valdštejna 
aneb Snoubení renesance s baro-
kem – Telč
18.–19. srpna
www.telc.eu

Barokní kratochvíle – zámek  
Chotěboř
2. září
www.cekus.eu 

Barokní nocturno – Telč
8. září
www.telc.eu

Pelhřimovské baroko – Pelhřimov
12.–13. října
www.muzeumpe.cz

Barokní malba – Havlíčkův Brod
14. prosince 2017–4. února 2018 
www.galeriehb.cz

Nenechte si ujít akce s barokní tematikou
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Letošek je rokem českého baroka a město Žďár nad 
Sázavou u tak významné akce rozhodně nebude 
chybět. V průběhu celého roku je pro návštěvníky 
i obyvatele města připraveno mnoho tematických 
akcí, u kterých je možné ochutnávat žďárské Baro-
ko všemi smysly. Z fascinující a okázalé doby baro-
ka se nám dochovalo mnoho překrásných umělec-
kých děl i staveb. Protože se barokní velikáni, jako 
byl například malíř Michael Willmann, sochař Ře-
hoř Thény nebo samotný Santini, svými díly naštěs-
tí otiskli také v oblasti Žďárska, bude se Rok baroka 
týkat i tohoto regionu. Pořádnou dávku hudby, di-
vadla, sportovních aktivit, výstav a mnoha dalších 
věcí si budete moci užít na bujarých oslavách po 
celém městě v rámci už tradičního Dne Žďáru nebo 
na podzimních Slavnostech jeřabin. Náročnější  
publikum jistě zaujme taneční festival Korespon-
Dance nebo koncert zpěváka Marca Beasleyho, sa-
mozřejmě speciálně s barokní tematikou. Pomysl-
ným vyvrcholením barokního roku budou Santini-
ho barokní slavnosti, které do města přivedou ne-
jen odborníky, ale především fanoušky Santiniho 
tvorby. Je tedy opravdu z čeho vybírat.
A kde si žďárské baroko můžete osahat? Rozhodně 
navštivte poutní kostel svatého Jana Nepomuckého 

na Zelené hoře, podívejte se na Dolní hřbitov, pro-
jděte se po barokním mostě u zámku. Při procház-
ce po centru města byste pak neměli minout ani 
kapli svaté Barbory nebo Trojiční sloup na náměs-

tí. A to stále není zdaleka vše. Celý rok jsou pro vás 
otevřené expozice Umění baroka ze sbírek Národní 
galerie v Praze, Po stopách Santiniho a v neposled-
ní řadě Muzeum nové generace.

• Den Žďáru 2017 (9.–10. června), bohaté dvou-
denní oslavy po celém městě

• Marco Beasley (15. června), koncert v rámci fes-
tivalu Concentus Moraviae

• Kouzelný zámek (18. června), soutěžní pohádko-
vý program pro děti

• Festival KoresponDance (7.–8. července),
mezinárodní taneční festival

• Slavnosti jeřabin (24. srpna–17. září),  festival
výtvarné, hudební a dramatické tvorby

• Santiniho barokní slavnosti (8.–10. září), setkání 
odborníků a obdivovatelů Santiniho barokní tvorby 
a Klášterní noc

• Ostrov pohody barokní (15.–17. prosince),          
hudební a divadelní představení, tvořivé dílny

www.zdarns.cz                www.zelena-hora.cz       www.zamekzdar.cz               www.santini.cz

Užijte si žďárské Baroko všemi smysly
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Slavnosti baroka na zámku ve Světlé nad Sázavou
Významnou letní událostí na zámku ve Světlé nad Sázavou bude hned          
1. července Den slavnosti baroka určený pro rodiny s dětmi. Celý zámec-
ký areál ožije v duchu šlechtického a lidového baroka. Pro návštěvníky bude 
připravený bohatý kulturní program určený všem věkovým kategoriím:  
kostýmované prohlídky expozic, velký dobový jarmark, tvůrčí dílničky a di-
vadelní vystoupení pro děti, barokní tance, hudební vystoupení, šermířské 
souboje a mnoho dalšího. Umělci a řemeslníci nabídnou krásné výrobky a 
chybět nebude ani spousta dobrot a lahůdek pro mlsné jazýčky. Závěrem 
programu budou netradiční noční prohlídky zámku. Více informací  
na www.zameksvetla.cz nebo www.facebook.com/zameksvetla.

Na zámku v Chotěboři se chystá Barokní kratochvíle
Závěr letních prázdnin bude v Chotěboři patřit baroku. Celodenní společenská 
událost pro všechny věkové kategorie s názvem Barokní kratochvíle navazuje 
na úspěšnou akci Středověká kratochvíle aneb po stopách Karla IV., která 
se konala v loňském roce na nedalekém Modletíně. Chotěbořský raně barokní 
zámek z počátku 18. století ožije dobovým životem v sobotu 2. září. Zazní hud-
ba populární před tři sta lety, letní vzduch proseknou nemilosrdné kordy šermí-
řů, ve velkém reprezentačním sále se divadelní příběhy odehrají, zruční mistři 
lidových řemesel předvedou svůj um, kuchaři lahodné pokrmy připraví 
a ve tmě oheň se rozzáří. Aktuální informace na www.cekus.eu.
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Velká letní fotosoutěž Letní barokní Vysočina hledá nejlepší fotografy regionu

Každý, kdo rád fotí, se může v průběhu června 
a července zapojit do velké fotosoutěže Letní ba-
rokní Vysočina. Vyhlašuje ji příspěvková organizace 
Vysočina Tourism, která se těší na povedené foto-
grafie barokních památek, přírody, snímky z výletu 
nebo dovolené na Vysočině a předem upozorňuje 
na to, že fantazii se meze rozhodně nekladou.
„Fotosoutěž jsme rozdělili do dvou kategorií. Vzhle-
dem k letos vyhlášenému Roku baroka bude první 
částí Barokní Vysočina a druhou kategorii předsta-
vuje Letní Vysočina. Do každé je možné zaslat cel-
kem šest snímků, konkrétně na adresu info@vyso-
cinatourism.cz, očekávat výrok poroty a následně 
si užít hodnotné ceny,“ vysvětluje ředitel Vysočina 
Tourism Tomáš Čihák s tím, že ve hře je ubytování 
v Barokní věži na zámku ve Žďáře nad Sázavou, 
hodnotný poukaz do areálu Šiklův mlýn, rodinné 
poukazy do zábavního parku Robinson v Jihlavě 
a ekotechnického centra Alternátor v Třebíči, roční 
vstupenka do Centra Eden v Bystřici nad Pernštej-
nem nebo rodinné vstupné do podzemí v Telči.
„Hledáme také nejoblíbenější fotografii veřejnosti, 
která získá nejvíce reakcí na Facebooku. Její autor 
si i s rodinou užije zábavu v Šiklově mlýně s obě-
dem,“ prozradila Klára Čechová z Vysočina Tourism.

Soutěžící mohou své soutěžní fotografie zasílat 
až do 6. srpna přes Úschovnu na emailovou adre-
su info@vysocinatourism.cz. Snímky Vysočina Tou-
rism zveřejní na facebookovém profilu @regionvy-
socina, kde se utkají o cenu veřejnosti, a dále bu-
dou ke zhlédnutí na www.baroknivysocina.cz. 
Vyhlášení celé soutěže se uskuteční nejpozději 
15. srpna.
Vysočina Tourism děkuje všem partnerům soutěže, 
kteří se rozhodli věnovat ceny vítězům: Zámku ve 
Žďáře nad Sázavou, zábavnímu areálu Šiklův mlýn 
a strašidelnému zámku Draxmoor v Dolní Rožín-
ce, parku Robinson v Jihlavě, ekotechnickému cen-
tru Alternátor v Třebíči, centru Eden v Bystřici nad 
Pernštejnem i městu Telč.

Foto: Lucie Kroupová, 
Jan Tichý, 
Rudolf Jedlička
(fotosoutěž)
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Nové číslo turistického magazínu Léto na Vysočině je tady. Opět přináší inspirativní tipy na výlety, 
zajímavá místa, ubytování i sportovní a kulturní akce. Magazín Léto na Vysočině navazuje na prv-
ní dvě úspěšná letní a zimní vydání. Najdete v něm mapku Vysočiny s vyznačenými památkami, kul-
turními organizacemi i přírodními zajímavostmi, součástí je přehled nejvýznamnějších akcí 
a také upoutávka na barokní perly Vysočiny, protože letošek je Rokem baroka. Magazín upozorňuje 
na mobilní aplikaci Cyklovýlety po Vysočině a dává prostor k prezentaci měst, obcí, služeb partne-
rů z řad subjektů cestovního ruchu i památek našeho regionu. Nabízí zábavu a poznání, stejně jako 
celá Vysočina. Pokud jste nestihli tištěnou podobu v deníku MF DNES v polovině května, stáhněte    
si magazín v elektronické podobě zde. 
Tištěný turistický magazín v počtu 64 tisíc výtisků vydává příspěvková organizace Vysočina Tourism 
ve spolupráci s Mediální skupinou MAFRA. Na letní vydání má v listopadu letošního roku navázat 
už druhé zimní číslo magazínu Zima na Vysočině.

Magazín Léto na Vysočině odhaluje zajímavosti a krásy regionu
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Jedete za přáteli na druhou stranu republiky a rádi byste je pozvali na vý-
let k vám domů? Nebo naopak čekáte návštěvu a máte v plánu svým hostům 
co nejatraktivněji představit turistické možnosti Vysočiny? Pak využijte multi-
mediální prezentaci Vysočiny, která se dá, pod odkazem czechdays.cz/cz/kra-
j-vysocina/, stáhnout jako aplikace do telefonu. Slouží jako inspirace pro tu-
risty, kteří v ní najdou upoutávky na nejvýznamnější akce, které se na Vyso-
čině pořádají, krásy vysočinské přírody, i zmínku o významných osobnostech 
Vysočiny. Nechybí profesionální fotografie a videa, která prezentují památky 
UNESCO na Vysočině. Najdete v ní to nejlepší z Vysočiny. Neváhejte a inspiruj-
te se!

Multimediální publikace představuje atraktivní místa Vysočiny

www.region-vysocina.cz 8
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Od května můžete cestovat po Vysočině a přitom se zapojit do poznáva-
cí, cestovatelské soutěže určené všem, kteří rádi odhalují krásy nových míst.        
K poznání je 29 soutěžních míst po Vysočině. Pokud během léta navštíví-
te alespoň pět z nich, můžete vyhrát pobyt na Haškově Lipnici nad Sázavou.     
Organizace Vysočina Tourism je jedním z partnerů projektu, který organizu-
je Aleš Dvořák – provozovatel Strašidelného bludiště a Jihlavské šatlavy v kraj-
ském městě.
Velká letní soutěž s názvem Hurá po Vysočině a Kraji Jihočeském je urče-
ná všem, kteří rádi cestují a léto chtějí strávit poznáváním Vysočiny i našich 
jižních sousedů. Od začátku května až do 5. září stačí zavítat například do 
Šlakhamru ve Žďáře nad Sázavou, do Muzea veteránů aut Tatra v Bystřici nad 
Pernštejnem, do Muzea Tři oříšky pro Popelku v Počátkách, do Selského mu-
zea Michalův statek v Pohledi u Světlé nad Sázavou nebo do Strašidelného 
bludiště Jihlava a dalších 24 míst po Vysočině. Následně získat minimálně pět 
potvrzení do Hrací karty, kterou soutěžící za symbolických deset korun zakou-
pí na všech soutěžních místech nebo v turistických informačních centrech Vy-
sočiny, stránku s navštívenkami odeslat a čekat pozvánku na veřejné losová-
ní výherců. Hlavní výhrou je pobytový poukaz v Haškově Lipnici nad Sázavou       
a další slevové a pobytové poukazy, které vítěze podpoří v dalším cestování.
Na Vysočině máme řadu krásných míst, které stojí za to navštívit, vidět je 
nebo je prožít a právě soutěž Hurá po Vysočině a Kraji Jihočeském láká na ně-
kolik takových míst.                  

www.strasidelnebludiste.cz

Cestujte po Vysočině a vyhrajte pobyt na Haškově Lipnici
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Filmová místa na Vysočině
Že Vysočina je atraktivní filmovou lokalitou nejen pro české, ale i zahraniční fil-
mové producenty, má za cíl ukázat Filmová kancelář Kraje Vysočina. Od konce 
roku oficiálně spadá pod krajskou příspěvkovou organizaci Vysočina Tourism 
a ve stejné době se připojila k fungující síti kontaktních míst a regionálních fil-
mových kanceláří v České republice, které sdružuje a koordinuje národní filmo-
vá kancelář Czech Film Commission. Už nyní je Vysočina vyhledávanou filmo-
vou lokalitou. Proto se prostřednictvím filmové kanceláře bude region snažit 
využít a zároveň posílit audiovizuální aktivity, které u nás probíhají nebo jsou 
teprve v plánu, a ve výsledku maximalizovat přínos pro Vysočinu. Turisté pak 
často vyhledávají filmová místa a jdou takzvaně po stopách svých oblíbených 
filmových snímků. V minulosti některé filmaře Vysočina okouzlila. Vždyť kdo  
by neznal legendární Postřižiny točené v Dalešicích na Třebíčsku v areálu míst-
ního pivovaru. Navíc se na Vysočině natočilo hned několik známých pohádek. 
Na zámku panoval dobrý král Miroslav v pohádce Pyšná princezna, v Telči se 
narodila Růženka z pohádky Jak se budí princezny, hrad v Ledči nad Sázavou 
se stal útočištěm filmového štábu jedné z nejúspěšnějších pohádek poslední 
doby Anděl Páně 2 a na hradu Lipnice nad Sázavou se točila pohádka  
Čert ví proč.
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Věděli jste, že v létě na Vy-
sočinu přijedou filmaři? Na 
hradě v Ledči nad Sázavou 
budou natáčet vánoční po-
hádku roku 2019 Čertí brko.
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Co dělat v létě na Vysočině? Inspirujte 
se u odborníků
Na Vysočině začaly v posledních dvou letech fungovat dvě 
oblastní organizace destinačního managementu. Zatímco 
Krajem Vysočina zřízená organizace Vysočina Tourism pro-
paguje od roku 2008 turistickou nabídku celého kraje, desti-
nační společnosti Rozvoj Třebíčska a Koruna Vysočiny vznik-
ly, aby podporovaly vybrané části Vysočiny a jejich turistické 
atraktivity. Přitom se zaměřují nejen na turisty z jiných částí 
republiky a ze zahraničí, ale také na místní obyvatelstvo. Na 
Žďársku působí od září 2015 Koruna Vysočiny, která zaštiťu-
je nejen oblasti Vysočiny, jako je Bystřicko, Novoměstsko, Bí-
tešsko, Velkomeziříčsko a Žďársko, ale zasahuje i na jihomo-
ravské Nedvědicko a Tišnovsko. Na Třebíčsku pak v polovi-
ně července 2016 vznikla organizace Rozvoj Třebíčska, která 
propaguje destinaci Třebíčsko – moravská Vysočina. Cílem 
obou společností je efektivní spolupráce poskytovatelů slu-
žeb regionu tak, aby se hosté cítili dobře, dostali vše, co po-
třebují a rádi se do oblasti vraceli. Zaměřují se na rozvoj ces-
tovního ruchu a pro turisty připravují balíčky tak, aby moh-
li v jejich oblasti strávit několik příjemných dní plných klidu, 
zábavy a odpočinku.
Koruna Vysočiny navíc spravuje webové stránky www.koru-
navysociny.cz, které představují turistické cíle, zvou na vý-
znamné akce a události a turistům pomáhají s výběrem uby-
tování nebo vhodné restaurace. Určitě stojí za návštěvu.
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Za jedinečnou zábavou na Vysočinu
Havíři projdou Jihlavou
Krajské město letos opět ožije slavnostmi Jihlavské havíření. Součástí progra-
mu od 23. do 25. června bude tradiční havířský průvod, který připomene slav-
nou stříbrnou historii královského města Jihlavy a chybět nebudou koncerty, 

divadelní představe-
ní ani další atrakce. 
Malí účastníci v prů-
vodu budou obleče-
ní do přesných ko-
pií historických krojů 
z 16. století se vše-
mi doplňky a náleži-
tostmi, aby předsta-
vili zhruba 25 profesí 
souvisejících s dobý-
váním stříbra. Ostat-
ní přihlížející se mů-
žou těšit na boha-

tý doprovodný program a třídenní slavnosti vyvrcholí nedělní poutí u kostelí-
ka svatého Jana Křtitele mší. Tradice Jihlavského havířského průvodu obnovilo 
v Jihlavě občanské sdružení Jihlavský havířský průvod v roce 1999, kdy průvod 
vyšel po více než třiceti letech. Od té doby se do Jihlavy vrací každý lichý rok.

Parním vlakem na Vysočinu
Pro letní turistickou sezonu 2017 
připravily Jindřichohradecké místní 
dráhy, které každoročně přepraví 
na 120 tisíc turistů, pravidelné par-
ní vlaky na Vysočinu. Po dobu let-
ních prázdnin bude každé pondělí 
jezdit z Jindřichova Hradce pohád-
kový parní vlak do Kamenice nad 
Lipou. Během jízdy se o dobrou 
náladu a pohodu cestujících posta-
rá živá pohádková bytost, se kte-
rou z kamenického nádraží můžete vyrazit přímo do zážitkového parku skřítka 
Fábuly. Po třech hodinách je parní vlak odveze údolím říčky Kameničky a hlu-
bokými lesy kolem Lovětína zase zpátky do Jindřichova Hradce.
Letošní parní sezonu na vysočinské úzkokolejce zakončí 30. září tematická jíz-
da S párou za čokoládou. V její cílové stanici v Černovicích u Tábora budou pro 
cestující vedle čokoládového občerstvení připraveny čokoládové divadelní po-
hádky, kouzelnická a balónková čokoládová představení, čokoládovo-marci-
pánové modelovací dílny a prohlídky v místní výrobně čokoládových pralinek. 
S párou za čokoládou je co do ujeté vzdálenosti i doby jízdy největší parní jíz-
dou, jakou můžete v roce 2017 na úzkokolejné železnici vůbec zažít.
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Areál zámku v Kamenici nad Lipou bude na začátku prázdnin tradičně několik 
dnů patřit výhradně hračkám. Od středy 12. do neděle 16. července 
se tady uskuteční v pořadí již 12. ročník festivalu hraček z přírodního mate-
riálu Hračkobraní, které chce být především přá-
telským a pohodovým setkáním všech, kdo si rádi 
hrají, a to bez ohledu na věk. Patří nejen hrač-
kářským profesionálům, ale hlavně těm, kte-
rým se hračky líbí a chtějí svým dětem udělat ra-
dost nákupem nové hračky nebo vytvořením vlast-
ní v některé z tvořivých dílen. Cílem organizáto-
rů je mimo jiné propagovat české autorské hrač-
ky z přírodního materiálu. Pro návštěvníky 12. roč-
níku festivalu je připravena celá řada výstav. Mla-
dé adepty hračkářské tvorby zastupují práce stu-
dentů oboru hračka Vyšší odborné školy umělec-
koprůmyslové a střední uměleckoprůmyslové ško-
ly Praha – Žižkov. Jako každoročně je prezentová-
na přehlídka hraček oceněných v roce 2016 znač-
kou Správná hračka – vybráno odborníky. Na ně-
kolika místech zámeckého sklepení je navíc instalován výběr hraček z uplynu-
lých dvaceti ročníků Správné hračky. Uměleckoprůmyslové museum v Praze 
nabízí ze svých sbírek stálou expozici pokojíčků pro panenky a velmi populární                                                                                                                                
a obdivovanou expozici Angličáci, která se jistě opět stane velkým lákadlem. 
Přehlídky hračkářské tvorby na zámeckém nádvoří se tentokrát zúčastní

rekordních dvacet výrobců krásných hraček (převážně dřevěných a textilních). 
Ve více než dvaceti tvůrčích dílnách (m.j. výroba lodiček, textilních maňás-
ků, tvoření z pedique, tvoření z hoblin, slámování, malování na trička a hrneč-

ky, hrnčířský kruh, origami a mnoho dal-
ších) budou návštěvníci rozvíjet své doved-
nosti při vlastnoruční výrobě hraček a dal-
ších předmětů. Doprovodný program na-
bídne loutková i činoherní pohádková diva-
delní představení, vystoupení kejklíře, chů-
dochodce nebo výuku žonglování. Hrač-
kobraní se stalo z akce regionálního význa-
mu akcí celorepublikovou. Každým rokem 
narůstající návštěvnost ukazuje jeho stá-
le se zvyšující popularitu. Dnes se festival 
řadí mezi nejvýznamnější kulturní akce Kra-
je Vysočina.
Pořadatelem Hračkobraní je Správa kultur-
ních zařízení města Kamenice nad Lipou. 
Významnými spolupracovníky pak Město 

Kamenice nad Lipou, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (správce zámku 
v Kamenici nad Lipou, kde se festival koná), Unie výtvarných umělců ČR, Aso-
ciace hračka, Sdružení pro hračku a hru a další. 

www.hrackobrani.cz 

Zámek v Kamenici nad Lipou letos znovu ožije Hračkobraním
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Alternátor – místo, kde se pobavíte i poučíte
Chcete vidět opravdový evropský unikát? Pak navštivte Ekotechnické cent-
rum Alternátor v Třebíči, jediné science-centrum na Vysočině. Jeho chlou-
bou je unikátní projekční koule, tzv. Science on a Sphere, vědecko-technic-
ké zařízení, jichž v Evropě najdeme pouze osm. Alternátor ho získal z ame-
rického Národního úřadu pro oceán a atmosféru a z NASA, které na něm 
zobrazují přírodní nebo vesmírné úkazy.
Expozice Alternátoru jsou zaměřeny zejména na výrobu energie – a to jak 
na její historii, tak současnost a samozřejmě i budoucnost. Vše je pojato 
hravou formou pochopitelnou pro děti i dospělé. Nejvýznamnější část je 

věnována výrobě „ze-
lené“ energie, 
a to hlavně z bioma-
sy. Nejnovější expozi-
cí, která vznikla tepr-
ve v polovině květ-

na, je Cesta elektřiny aneb Od zdroje po zásuvku předvádějící, jak elektric-
ká energie putuje z elektrárny až do našich domovů. Nechybějí ani dočasné 
výstavy a každou sobotu odpoledne se koná i science-show plná zábavných 
chemických pokusů.
A ještě něco. Zajímá vás okolí Třebíče? Pak si v Alternátoru půjčte elektro-
kola nebo elektroskútry. Bez námahy, zato však ekologicky se můžete vy-
pravit do blízkých i vzdálených míst.

www.alternator.cz

Velká výstava vystřihovánek časo-
pisu ABC

A když už do Alternátoru zavítáte, 
můžete si prohlédnout výstavu vy-
střihovánek abíčka, která se koná 
u příležitosti oslav kulatého 60le-
tého výročí vzniku oblíbeného ča-
sopisu. Uvidíte průřez všemi mož-
nými žánry (automobily, stavby, 
technika…) a sami si budete moci vystřihnout a slepit část papírového měs-
ta. Vystřihovánky hostí Alternátor až do podzimních měsíců.
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V současnosti velmi oblíbenou zážitkovou hru exit games otevírají na zám-
ku ve Světlé nad Sázavou. Vůbec poprvé se úniková hra, kde musíte rozluš-
tit šifry a za 60 minut se dostat z uzavřené místnosti, dostává do zámeckých 
prostor a určená je dětem nebo rodinám s dětmi. 

Dvě únikové míst-
nosti, nesoucí ná-
zev Minotaurův la-
byrint a Zlaté rou-
no, ve stylu řeckých 
bájí jsou jako stvo-
řené pro partu spo-
lužáků, kamarádů 
nebo rodin s dětmi, 
které táhnou za je-
den provaz. Exit ga-
mes nabízejí vzru-
šující zábavu, při 

které se testují schopnosti, zručnost, logika a nápady. Hra zároveň klade dů-
raz na týmovou spolupráci, bezprostřední nápady, prostorovou představi-
vost a tvořivý přístup k problémům.  
Exit games spočívají v tom, že je skupina dětí nebo rodinka s dětmi odve-
dena do příslušné místnosti, která je ihned potom zvenčí uzamčena. V ten 
okamžik se skupině začíná odpočítávat čas jedné hodiny. Do této doby musí 
společně v týmu zvládnout všechny nástrahy místnosti, vyřešit šifry a najít 
příslušný klíč, aby se dostali ven.

www.zameksvetla.cz

A když už na zámku ve Světlé nad Sázavou budete, můžete prozkoumat his-
torii místní památky a odhalit ji prostřednictvím exkluzivních prohlídek čtyř 
zámeckých okruhů. První okruh se nachází v interiérech barokního křídla 
a je zaměřený na evropské historické sklo. Ve druhé návštěvnické variantě 
zájemce čekají historické hodiny, obrazy a sochy, to vše v renesanční a empí-
rové části zámku. Pro děti jsou určeny okruhy Dětské království a pohádko-
vý okruh Na Sázavě plný příběhů, pověstí a strašidel z Posázaví. K naladění 
správné atmosféry poslouží zámecká kavárna Ladurée s bohatou nabídkou 
čerstvých dezertů, osvěžujících nápojů a lahodných káv nebo zmrzlin.

Unikněte ze zámku ve Světlé nad Sázavou a užijte si exit games
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Do Šiklandu za zábavou a zážitky! 
Hledáte nevšední zábavu, nové přátele, zkušenosti a hlavně suprové zážitky? To vše a mnohem více najdete v Šiklandu, v areálu poblíž vesničky Zvole nad 
Pernštejnem. 
Návštěvníky největšího přírodního zábavního areálu v České republice čeká každý letní den zábavný program. Ten je plný akčních, dobrodružných a naučných 
divadel, které jsou dějem koncipované do stylu westernového městečka nacházejícího se v Šiklově mlýně. Letošní rok vás čeká zbrusu nová divadelní show, 
plná humoru, akce, ale i drama. Děti se také mohou zabavit na skákacích hradech, zahrát si na indiány a zastřílet si lukem nebo se stát zlatokopy a vyrýžovat      
si zlaté kamínky. Každou sobotu čeká na návštěvníky mimořádná a nezapomenutelná akce, která je vždy tematicky zaměřená, jako například ohňová show, 
rodeo, velký den koní, létohrátky nebo oblíbený rodinný den. Velkou a očekávanou novinkou je TRUCK ARÉNA Šikland, jde o historicky první setkání trucků 
v tomto areálu s mezinárodní účastí. 
Na ty, co se rádi bojí a vyhledávají adrenalin, čeká nově zrekonstruovaný strašidelný zámek Draxmoor v Dolní Rožínce a vláček, který zájemce pod noční oblo-
hou proveze areálem westernového městečka, plným nástrah a nočních přízraků.

    www.sikland.cz

Akce letošního léta
24. června  Truck aréna Šikland 
1. července  Motosraz a slavnostní zahájení sezóny 2017
8. července  Mexický víkend 
15. července  Velký den koní 
22. července  Americký den
29. července  Létohrátky 
5. srpna             Velká ohňová show 
12. srpna  Rodeo show
19. srpna  Hudební rodinný festival
26. srpna  Rodinný den s Haribo
2. září   To nejlepší nakonec – Zlatý šiklák 
3. září   Derniéra aneb den naruby – den herců

www.region-vysocina.cz 16
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Oslavte Den pirátů v rodinném parku Robinson
Rodinný park Robinson v Jihlavě se chystá slavit Mezinárodní den pirátů. Při-
padá na 19. srpna, kdy se můžou všichni malí i velcí stát piráty, pirátkami, vy-

zkoušet svoji nebojácnost, svézt se na 
obří pirátské lodi nebo si zastřílet 
z luku. Zábavný program doplní hudeb-
ní vystoupení Adama Mišíka a předsta-
vení Michala Nesvadby. A chybět nebu-
de ani dinosaurus Valík. Na jednu pirát-
ku nebo piráta navíc čeká zájezd k moři. 
Po celé prázdniny je Robinson rodinám 
k dispozici, a to včetně prolézaček, sklu-

zavek, autíček, střelnice a spousta další zábavy. A když budete v Jihlavě, neza-
pomeňte na zoologickou zahradu, kde projdete všemi světadíly, a na Vodní ráj 
a jeho parádní osvěžení.
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Pohádkový areál Fábula, svět zábavy pro celou rodinu v Kamenici nad Lipou, na-
bízí dětem i dospělým celodenní zážitkové programy. Mezi oblíbené atrakce pat-
ří hlavně dobrodružná cesta za pokladem, plná živých bytostí z českých pohádek, 
ukrytých indicií a úkolů. Hladinu adrenalinu v krvi vám dozajista zvedne i úniko-
vá hra s názvem Útěk ze žaláře. Velkým zážitkem je také návštěva expozice obřích 
společenských her, zapsaná do České knihy rekordů a kuriozit. Celé rodiny se tady 
pod vedením lektora mohou utkat v turnajích v obřím člověče, nezlob se!, dámě 
nebo kostkách. Nechybí ani veliké pexeso, domino, nebo piškvorky nebo logik.  
Pokud však potřebujete větší výzvy, pokuste se rozluštit desítky hlavolamů nebo 
se vydat na zábavnou hru Tajemné šifrování. Odpočinout a pobavit se pak může-
te na divadelním představení, při tvoření v dílnách, u zvířátek v mini ZOO, nebo 
u dobrého jídla v zážitkové krčmě U Loupežníka nebo v pohádkové cukrárně. Po 
celé léto nabízí park Fábula přijíždějícím rodinám mnoho kulturních akcí, ať už 
to jsou dobové slavnosti, jako třeba klasická staročeská pouť a hodokvas, či po-
hádkově zaměřené týdenní programy, jako vodnický rej, týden princů a prince-
zen nebo třeba průchod Krampus čertů a mnoho dalších. Pořadatelé samozřejmě 
myslí i na školáky, pro které chystají každý rok nové celodenní interaktivní progra-
my školních výletů plné divadel a zážitků.

Rodinný zábavný park Fábula

18

http://pohadkova-rise.cz/


www.region-vysocina.czwww.region-vysocina.cz 19

S Vysočina Festem 2017 ožije Amfiteátr v Jihlavě
Pátý jubilejní ročník jednoho z největších festivalů Kraje Vysočina letos připa-
dá na 6.–8. července. Už začátkem května ale organizátoři hlásili, že mají vy-
prodáno. Pokud jste však vstupenky nestihli zakoupit, nemusíte smutnit. 
V úterý a ve středu 4. a 5. července proběhne na Masarykově náměstí v Jihla-
vě warmup Vysočina Festu – FEST NA ROZJEZD. Vstup na akci je zdarma, pro-
dukce budou probíhat mezi 17.00 až 22.00 a těšit se můžete na El´brkas, UDG, 
Procz nebo Petra Bende & Band. 
Pokud jste stihli vstupenky zakoupit nebo ještě máte možnost je směnit, při-
pomínáme, že největšími hvězdami festivalu budou Habera & Team, Mand-

rage, No Name, Xindl X 
nebo Wanastowi vjecy.
Sobota 8. července bude 
tradičně patřit dětem. 
Prostory dětského hřiš-
tě se opět promění v kou-
tek, který nabídne ne-
přeberné množství akti-
vit doplněné o program 
s moderátorem Milanem 
Řezníčkem. A Vysočina 
Fest také pomáhá. Nada-

ce Můj nový život a šlapání na oranžových kolech Pomáhej pohybem pro Na-
daci ČEZ bude opět součástí festivalu, zejména pak tedy sobotního programu. 

www.vysocinafest.cz

Léto v Novém Městě ve znamení festivalů
Příznivci komorní, klasické hudby a letos také bluegrass se začátkem července 
sjedou do Nového Města na Moravě na 8. ročník Slunohraní. Součástí progra-
mu budou workshopy pro hráče na smyčcové nástroje a tři koncerty pod ši-
rým nebem na nádvoří Horácké galerie v Novém Městě na Moravě.

• 5. července, 20.00 Bluegrassový večer s kapelou MONOGRAM
• 6. července, 20.00 Barokní dýchánek – úžasná flétnistka Michaela Koudel-

ková se svým pětičlenným hudebním seskupením
• 7. července, 20.00 Janáčkovo kvarteto a Letní orchestr na závěr festivalu 

Po skončení programu čeká diváky 
tradiční zakončení  Slunohraní s plo-
voucími lampionky v městské kašně. 

Nova Civitas 
Dvoudenní slavnosti města se letos připomenou v termínu od 16. do 17. červ-
na. Příjemná festivalová atmosféra přinese tradiční prezentaci místních nezis-
kových organizací, šikovných rukou žáků Střední odborné školy, ale také boha-
tý doprovodný program pro dospělé i děti. Během slavností uslyšíte místní za-
čínající kapely, ale i stálice českého showbyznysu. Letos si Nové Město na Mo-
ravě připomíná 120 let výroby lyží na Novoměstsku. Ve spolupráci s firmou 
Sporten se podařilo domluvit hlavní hvězdu slavností – Janka Ledeckého. Dal-
šími lákadly bude kapela Wohnout, britská bluesová a jazzová zpěvačka Victo-
ria Klewin Band nebo Hoochie Coochie Band.
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Mahler Jihlava 2017 – Hudba tisíců 
Jihlava je místem dětství a mládí světoznámého hudebního skladatele a diri-
genta Gustava Mahlera. Letošní 16. ročník mezinárodního hudebního festiva-
lu, který se v Jihlavě tradičně koná od května do července, nabídne opět šňů-
ru koncertů za účasti významných hostů, ale i pestrý doprovodný program. 
Koncerty bude hostit jihlavský kostel Povýšení sv. Kříže, radnice, hotel Gus-

tav Mahler i v Horácké divadlo. 
Část programu je nachystána 
do rodných Kališť u Humpolce 
a také dalších měst Vysočiny. 
Červnové koncerty zahájí Sta-
micovo kvarteto, které připo-
mene letošní výročí rodáka 
z Havlíčkova (Německého) Bro-
du J. V. Stamice, ale i tvorbu 
českého skladatele J. B. Foer-

stera. Přijedou i další vynikající soubory jako Moravia Quintet nebo Pražské 
kytarové kvarteto. Mezi sólisty nebude chybět špičková česká violistka Kristina 
Fialová, která vystoupí se zahraničním hostem Bosch Streichersoloisten. Pobyt 
Antonína Dvořáka v Americe připomene komponovaný pořad s četbou mis-
trových dopisů v podání oblíbeného herce Jana Šťastného s vynikající mladou 
mezzosopranistkou Petrou Vondrovou ve spolupráci s Irvinem Venyšem (klari-
net) a Martinem Kasíkem (klavír). Závěr festivalu bude patřit dalším zahranič-
ním hostům: švédský univerzitní sbor a orchestr z Malmö zahraje mimo jiné 
díla Gustava Mahlera i jeho ženy Almy. Koncertní maraton vyvrcholí
27. června provedením Čajkovského „Patetické“ symfonie v podání Chicago 
Youth Orchestra. 

K festivalu neodmyslitelně patří i oblíbená cyklojízda, setkání mladých decho-
vých hudeb a sázení růží v rozáriu v Kalištích u Humpolce nebo výstavy a stu-
dentské koncerty. 
Podrobný program festivalu na stránkách www.mahler2000.cz.

Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského po-
těší nejen příznivce vážné hudby
19. Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského nabídne od 5. do 19. srp-
na deset koncertů. Kromě Jaroměřic nad Rokytnou festival zavítá do pivova-
ru v Dalešicích a na zámky do Valče a Dukovan. Letošní dramaturgie navazu-
je na předchozí ročníky a zaměřuje se především na vokální programy. Festi-
val letos představí dva projekty, které jsou parafrází na známé televizní pořa-
dy. Koncert Když hvězdy netančí je inspirovaný populární televizní soutěží Star 
Dance. Zpěvačka Dasha a Moondance Orchestra na něm 12. srpna v Jaroměři-
cích nad Rokytnou představí filmo-
vé hity v hudebním aranžmá Mar-
tina Kumžáka. Podobně i název vy-
stoupení Bratří Ebenů, Ebenové „na 
plovárně“, odkazuje s trochou nad-
sázky na televizní pořad jednoho 
z hlavních protagonistů. Další kon-
certy pozvou posluchače na více 
méně tradiční místa. V dalešickém 
pivovaru vystoupí Zora Jandová se 
svým manželem Zdenkem Mertou a na nádvoří zámku v Dukovanech zazpívá 
soubor Linha Singers. Kompletní program festivalu naleznete na www.arskon-
cert.cz/mhfpd/cz/.
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Program Centra Eden na léto: festival minipivovarů i Dožínky
Chcete si vyzkoušet předtkalcovskou techniku? Umíchat si vlastní vonný olej v lékárně nebo nakouknout do zámec-
kých prostor? To vše a mnohem více můžete zažít v zábavním a inspirativním Centru Eden, které navíc na léto při-
pravilo dvě jednodenní akce. 

Už v sobotu 3. června zažije Centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem celodenní festival regionálních pivovarů.

• ochutnávka piva Edenského minipivovaru, ale také z pivovarů Grado, Mazaný lišák, Chotěboř a Tišnovský pivovar
• ochutnávky různých pivních specialit a pochoutek, jako například pivní zmrzlina 
• vystoupení dětských akordeonových souborů, nafukovací atrakce
• na nádvoří vystoupí od 18.00 místních hudební skupiny - Kroky, Babylon a další

A jak se žilo na Horácké vesnici a jak zde probíhaly dožínky? Tak to se dozvíte v sobotu 26. srpna, kdy v Edenu                 
v rámci celodenního programu od 9.30 do 18.00 ukáží, jak se zpracovávalo obilí v období našich babiček, návštěvníci si budou moci vlastnoručně vyzkoušet se-
čení obilí kosou a tzv. pavoukem, vázání povřísel a snopů nebo mlácení obilí za pomocí cepů. K vidění bude výstava traktorů a zemědělské techniky, vystoupí 
folklórní soubor a chybět nebudou ani ochutnávky tradičních specialit, dožínkového piva a další zajímavosti.

Dny otevřených ateliérů na Vysočině připadají letos na první říjnový víkend

Na Vysočině se uskuteční 7. ročník otevřených ateliérů, prezentace umělců, školních ateliérů a řemeslnic-
kých dílen. Dny otevřených ateliérů na Vysočině 2017 dávají uměnímilovným návštěvníkům možnost na-
hlédnout do tvorby malířů, sochařů, kameníků, sklářů, kovářů, keramiků …, přímo v prostředí, kde jejich 
díla vznikají. V sobotu a v neděli 7. a 8. října budou otevřené ateliéry regionálních výtvarných a umělec-
kých škol, umělců a řemeslníků na Pelhřimovsku, Havlíčkobrodsku, Jihlavsku, Žďársku a Třebíčsku, tedy po 
celé Vysočině. Projekt představuje dobrý příklad přeshraniční spolupráce a sdílení dobré praxe lidí z Kraje 
Vysočina, Dolního Rakouska, Jihočeského kraje a Jihomoravského kraje, kde se otevřené ateliéry také ode-
hrávají.                    www.vysocina-kultura.cz
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Klub kultury Velké Bíteše ve spolupráci s městem Velká Bíteš zvou na letošní 
Tradiční bítešské hody, které se uskuteční od středy 6. září do středy 13. září. 
Tahákem letošního programu bude 
narozeninový koncert Petra Bende 
s jeho hosty. Zpěvák totiž v pátek 
8. září oslaví na hodech svým kon-
certem dvacet let hudební kariéry, 
a také své významné životní jubi-
leum. Na tento výjimečný koncert 
ve své domovině si Petr Bende po-
zval svoji věrnou kapelu, se kterou 
koncertuje třináct roků v nezmě-
něné sestavě. Kapelu doplní velký 
rockový-dechový Big Band, legen-
da skupiny YoYo Band Richard Te-
sařík, zpěvák legendární skupiny 
Burma Jones Bohouš Josef a hit-
maker Ivan Hlas. Na velkém pódiu, 
které bude zdobit bítešské náměstí, bude připravena ojedinělá zvuková apara-
tura, světelný park a netradiční videoprojekce. Před tímto koncertem vystoupí 
místní hudebníci Tom Tom Band z bítešské Základní umělecké školy. Následo-

vat bude samostatný koncert Ivana Hlase. O hodové sobotě 9. září se může-
te těšit na 15. ročník folklorního festivalu Setkání na Podhorácku, kterým pro-

vede Karel Hegner. Sobotní večer vy-
stoupí slovenský folklorní soubor Var-
govčan z partnerského města Hanu-
šovce nad Topľou, následně slovenská 
kapela R2 Brothers, která představí 
jedinečné propojení cimbálu, houslí 
a pop-rockového stylu, a můžete se 
těšit na cimbalistu skupiny, který je 
držitelem ocenění nejrychlejší cimba-
lista na světě. Závěr sobotního hodo-
vého večera bude ve znamení swingu 
a jazzu v podání Vojenské hudby Olo-
mouc Armády ČR. V neděli 
10. září se uskuteční tradiční hodový 
program pod májí s krojovaným prů-
vodem městem a s chasou za účas-

ti dechové hudby Lesanka, Muzikantů Ladislava Prudíka a historického šermu 
Taranis. Dopolední program na náměstí zajistí dechová hudba Doubravěnka. 

Tradiční bítešské hody letos s narozeninovým koncertem Petra Bende
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Objevujte s námi Vysočinu
Návštěvníci hradu Kámen na Pelhřimovsku se mohou těšit hned na několik 
novinek, z nichž nejvýraznější je přemístění pokladny. Dále došlo v expozici  
k obměně vystavených kočárků a kolébek tak, aby byl hrad stále atraktivní 
i pro ty návštěvníky, kteří se sem opakovaně vrací.
Ucelená sbírka historických kočárků a kolébek bude od letošního roku prezen-
tována v nově zřízené malé výstavní síni hradu Kámen. Nová expozice před-

staví celou škálu typů dětských 
kočárků včetně stylů, které se pro-
mítly v jejich podobě a funkčnosti. 
Výstavu doprovodí dobové foto-
grafie a speciální panely s komen-
táři a popisem technického vývoje 
jednotlivých modelů. Tato výstav-
ní síň se nachází za novou poklad-
nou, která sem byla přemístěna 
z důvodu zrušení venkovního dře-
věného stánku. „Věříme, že toto 

řešení je provizorní, a že se Hrad Kámen dočká nového návštěvnického centra, 
se kterým je počítáno v místě bývalého pivovaru,“ uvedl ředitel Muzea Vysoči-
ny Pelhřimov Ondřej Hájek a dodal: „Přestože je nová pokladna koncipována 
jako dočasná, věříme, že návštěvníci ocení uzamykatelné odkládací skříňky, do 
kterých si budou moci uložit své věci, aby je nemuseli nosit během prohlídky 
a také nový odbavovací systém, který se chystáme v nejbližších dnech spustit.“

Na své si ale přijdou i pánové. Do expozice motocyklů pro letošní sezónu při-
byl další unikát - Jawa 350/634, v jejímž sedle seděl cestovatel a novinář Pavel 
Suchý. Na této 35 let staré Jawě podnikl úplně sám téměř osmiměsíční ces-
tu čtyřmi světovými kontinenty, při které urazil 49 003 km a stal se tak prvním 
Čechem, který na motorce objel Zemi.

Dále stejně jako v předchozích letech budou i letos až do srpna vždy dvakrát 
denně ve vybraných víkendech probíhat komentované prohlídky hradního 
parku, a to 15. a 16. července a 19. a 20. srpna. V měsíci červnu se navíc park 

zapojí do Evropského víkendu ote-
vřených zahrad, kdy se ve dnech                  
10. a 11. června komentované pro-
hlídky rozšíří o znalostní kvíz a kvě-
tinové vazby umístěné do hradního 
interiéru. Nadto v neděli bude pro 
děti připravena nafukovací dráha 
s názvem Přeskoč, přelez, recyk-
luj. Na děti ale myslí Muzeum Vy-
sočiny Pelhřimov, které je provo-
zovatelem hradu, po celou sezónu. 

Základním pilířem aktivit zaměřených na malé návštěvníky jsou ve vybraných 
termínech speciálně uzpůsobené prohlídky hradních interiérů. 
                                                                                                                                      

Hrad Kámen letos vstupuje do své 44. sezóny
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21Hrad Kámen bude hostit i další tradiční akce se šermíři, a to o víkendu 
8. a 9. července s názvem Kámen napříč staletími a o víkendu 5. a 6. srpna 
Kámenské hradohraní, a v programu nechybí ani návštěvnicky oblíbené noční 
kostýmované prohlídky. A dobrá zpráva na závěr – vstupné zůstává ve stejné 
výši jako v předchozím roce.
Hrad Kámen byl založen původně jako gotický pravděpodobně v polovině 
13. století. Jeho název je odvozen od pozoruhodného skaliska, na kterém byl 
vystavěn. Současné interiéry hradu vypovídají o dobovém vkusu přelomu 
19. a 20. století. Kromě toho můžete zhlédnout jedinečnou kolekci loveckých 
trofejí a především obsáhlou expozici historických motocyklů, vybudovanou 
ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze, soukromými sběrate-
li a výrobci.

www.hradkamen.cz

Proměny hradu Roštejna
Letošní rok je pro hrad Roštejn v blízkosti Telče velmi významný. Zahajuje totiž 
víceletou obnovu svých expozic spojenou se stavebními úpravami. K omezení 
milovníků historie však dojde jen částečně – zájemci budou moci zvolit základ-
ní expoziční trasu, vystoupat na věž nebo se zúčastnit nejrůznějších kulturních 
akcí.
Začátkem května odstartovaly stavební práce financované z evropského pro-
gramu IROP projektu Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic. V letošním 
roce budou stavbaři pracovat v prostoru hradních ochozů, kaple sv. Eustacha 
a Botanického sálu. Nově upravená trasa, která bude interaktivní a zaměřená 
na témata přírody, lovectví a myslivosti, bude zpřístupněna na přelomu květ-
na a června 2018. Uvedené prostory jsou již proto od začátku sezony 2017 pro 
veřejnost uzavřeny a ve druhém květnovém týdnu se přidalo i omezení parko-
vání v prostoru před hradem. Náhradními možnostmi jsou louka poblíž vstupu 

do lesa směrem od obce Růžená (cca deset minut chůze) nebo veřejné par-
koviště v obci Doupě vedle hasičské zbrojnice (cca dvacet minut chůze). V let-
ních měsících pak kastelánka hradu Kateřina Rozinková v návaznosti na prů-
běh stavby vypíše speciální prohlídky vedoucí skrze obnovovanou část hradu. 
Informace najdou zájemci na webových stránkách hradu nebo na facebooko-

vém profilu hradu. 
Stále přístupná je o letošní sezóně trasa 
A  – hradní interiéry a věž. Pro organizova-
né skupiny dětí je na objednání připraven 
edukační program Život na loveckém hra-
dě. 

Akce na hradě Roštejn
• Divadelní prohlídky hradu, 
8. a 9. července
• Hudební a taneční zábava před hradem 
se skupinou Proměny, 14. července
• Hradozámecká noc, 26. srpna 
• Malé jazzové odpoledne, 27. srpna
• Kostýmované noční prohlídky, 15. čer-
vence, 22. července, 12. srpna a 19. srpna 
(21.00 a 22.00)

Návštěvníky bude po celý rok vítat před 
dvěma lety nově upravené předhradí s možností posezení v altánech a na 
opékání špekáčků zase čeká místní ohniště.

           www.hrad-rostejn.cz
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Tři zajímavé expozice budou přes léto k vidění v Galerii výtvarného umění 
Havlíčkův Brod. Od začátku května až do 25. června můžou milovníci umění 
zhlédnout výstavu Létat je tak snadné, která představuje výběr z užitné i vol-
né výtvarné tvorby brněnského rodáka Aloise Mikulky, malíře, sochaře, grafi-
ka, ilustrátora, scénografa, autora divadelních her, pohádek, básní a próz pro 
děti a dospělé. Od posledního červnového dne až do 20. srpna ovládne pro-
story galerie Smích skrz slzy – Česká karikatura 20. století nejen ze sbírek míst-
ní galerie. Expozice představí tvorbu autorů oboru, jehož typickými tématy 
byla kritika měšťáckého způsobu života, ironie politických reprezentantů, boj 
proti fašismu, legrace z falešné morálky i ze sebe samých, ale i propaganda a 
ideologický patos. K vidění budou například práce Adolfa Hoffmaistera, Anto-
nína Pelce, Adolfa Borna, Vladimíra Renčína, nebo Jiřího Slívy.
Letní sérii uzavře v období od 25. srpna do 15. října výstava děl českého vý-
tvarníka Oldřicha Jelínka, který za svou tvorbu, převážně grafickou a ilustrační, 
získal celou řadu cen z mezinárodních knižních festivalů a výrazně se uplatnil i 
v animovaném filmu. V roce 1981 emigroval do Spolkové republiky Německo 
a před několika měsíci do sbírek brodské galerie daroval 110 obrazů, kreseb a 
grafik, jejichž výběr výstava reprezentuje. 
Pro velký zájem se v galerii znovu v červenci pustí do grafického tvoření a děti 
můžou o letních prázdninách navštívit Tvořivé dny v galerii.               
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Na co se těšit v létě v Oblastní galerii Vysočiny        
v Jihlavě?
Výstavy Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 
budou v létě ve znamení moderního malíř-
ství a práce s textilem. První expozice je 
k vidění od 18. května do 27. srpna a před-
stavuje reprezentativní průřez malířského 
díla Rudolfa Kremličky, který patří k význam-
ným osobnostem českého moderního malíř-
ství 1. poloviny 20. století zejména v oblas-
ti figurální malby a krajinných kompozic, a jeho jméno se zapsalo do dějin vý-
tvarného umění nejen v českém, ale i evropském kontextu. Druhé expozice 
nese název Vlákna, klubka, tkaniny – Myšlenky jsou tenká vlákna a jihlavská 
galerie ji hostí od 8. června do 20. srpna. Tématem výstavy, která přiblíží díla 
studentů Uměleckoprůmyslové školy v Praze, je práce s textilem v současném 
umění. Na přípravě spolupracuje SUPŠ Jihlava-Helenín. V rámci výstavy bude 
vznikat kolektivní gobelín. Součástí budou i další doprovodné programy, jako 
přednášky, dílny, komentované prohlídky nebo také koncert. 

www.ogv.cz
Středověkou sklářskou pec znovu roztopí 
v Havlíčkově Brodě
Jednou z řady zajímavých aktivit Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, a to v rám-
ci projektu Sklářství na Vysočině, které muzeum iniciovalo, je výstavba funkční 
repliky středověké sklářské pece a následná tavba. První úspěšný pokus za 

pomoci smrkového a bukového dřeva se uskutečnil minulý rok v září a letos 
budou v Brodě tavit sklo po druhé.

Tento experimentální archeologic-
ký projekt navazuje na průkopnický 
projekt Moldava II, kdy v roce 1994 
tým archeoložky Evy Černé a seve-
ročeských sklářů poprvé rekonstru-
oval středověkou pec a tavil sklo. 
Ve Vlkovsku na okraji Havlíčkova 
Brodu tak můžete od 8. do 10. září 
vidět celý technologický postup, 
mistra skláře při práci a navíc 
si s jeho pomocí vyrobit malou po-
zornost ze skla. 

Příroda Havlíčkobrodska i móda v muzeu
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod připravilo ve svém sídle na Havlíčkově ná-
městí zajímavé výstavy. Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny
a Záchrannou stanicí v Pavlově chystá velkou výstavu s názvem Příroda Havlíč-
kobrodska věnovanou přírodnímu bohatství okresu Havlíčkova Brodu ale i kra-
je. Výstava s doprovodnými akcemi bude také hlavním tématem Muzejní noci 
2. června a potrvá až do 20. srpna. Po ní bude následovat větší expozice, kte-
rá potěší především ženy. Autorská výstava pracovníků muzea totiž přiblíží his-
torii odívání a výroby látek, v níž má město i region bohatou tradici. Výstava 
představí tradiční výrobu a zpracování lnu, vlny, tkaní, výrobu sukna a barve-
ní látek. Budete si moci vyzkoušet tkaní podle starých vzorů, přiblíží průmys-
lovou revoluci v regionu neodmyslitelně spjatou s výrobou textilu a zastoupe-
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nou známými jmény - především rodinou Mahlerů. K vidění budou modely 
z doby secese, první republiky a z období 60. let 20. století, chybět nebu-

dou ani rozličné módní doplňky, 
kroje a krojové součásti. Pro zá-
jemce bude připraven módní sa-
lón, v němž si bude moci vyzkou-
šet různé modely. Součástí výsta-
vy budou dílničky pro děti ke zpra-
cování látek a šití oděvů. 

Historie havlíčkobrodského mu-
zea, jednoho z nejstarších regi-
onálních muzeí vlastivědného 
typu v Čechách, se datuje od roku 

1874. Provoz je celoroční, každý den od 9.00 do 12.00 a od 13.00 
do 17.00, kromě pondělí. 

www.muzeumhb.cz

Letní sezóna v Muzeu Vysočiny Třebíč
Přijďte si užít letní sezónu do Muzea Vysočiny Třebíč, které nabízí mno-
ho různých pohledů na dějiny i svět kolem nás, s nimiž se může ná-
vštěvník seznámit ve čtyřech stálých expozicích. Zároveň muzeum kaž-
doročně připravuje zajímavé krátkodobé výstavy, programy pro ško-
ly, akce pro rodiny s dětmi, je otevřeno badatelským aktivitám a pra-
videlně organizuje celorepubliková setkání muzejních pracovníků. 

Expozice

1. Svět neživé přírody
Expozice představuje rozmanitou sbírku mineralogickou, petrografickou, 
soubor tektitů a zvláštní pozornost je věnována unikátnímu souboru mo-
ravských vltavínů. Nahlédněte do světa regionální geologie a geologického 
vývoje Třebíčska. 

2. Svět portálů a bran
Klášterní expozice připomíná místní historickou tradici benediktinské-
ho řádu. Návštěvník vstupuje do autentických prostor někdejšího klášte-
ra, kde se seznámí s dějinami církevních řádů v Třebíči nebo s krásou klášter-
ní architektury.

3. Valdštejnové na Třebíči
Zámecká expozice přináší vůbec poprvé pohled na přítomnost rodu Vald-
štejnů v Třebíči, a to především na přelomu 19. a 20. století. V rámci této 
trasy je představena také část jedinečné sbírky dýmek.
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4. Lidé. Místa. Osudy.
Muzejní expozice přibližuje v nových souvislostech příběhy lidí a míst Třebíč-
ska napříč staletími. Vystaveny jsou nejcennější sbírkové předměty umělecko-
historické, zvláštní prostor je věnován tradici třebíčských betlémů, životním 
osudům básníků Vítězslava Nezvala nebo Jana Zahradníčka.

Výstavy a jiné akce v třebíčském muzeu

FRANTA ve sbírkách českých soukromých sběratelů
31. března–11. června
Franta (vlastním jménem František Mertl), narozený roku 1930 v Třebíči, od 
ukončení studií žijící a tvořící v jižní Francii, patří k umělcům, kteří se prosadi-
li na mezinárodní scéně. Výstava v Muzeu Vysočiny Třebíč je třetí prezentací 
Frantových děl v jeho rodném městě, tentokrát ze sbírek českých soukromých 
sběratelů.

Open performance
19. května–2. července 
Výstava uspořádaná k hudebnímu festivalu Zámostí. Po několikaleté pauze se 
vrací zpět do prostor zámku. Přijďte i vy zhlédnout autory Open performance. 

Koncert Fragile Bliss spojený s vernisáží grafik Luboše Maliny
1. června
Počátek června věnují v muzeu koncertu uskupeni Fragile Bliss (nominace 
Ceny Anděl 2016, Jazz and blues) v sestavě Luboš Malina, Tomáš Liška a Mi-
chal Nejtek. Koncert se uskuteční v Kamenném sále od 19.00. Před začátkem 
koncertu, v 18.00, zahájí v Třebíči výstavu grafik Luboše Maliny v prostoru mu-
zeuní kavárny. 

Muzejní noc
9. června
V páteční podvečer se otevřou brány třebíčského zámku při tradiční akci 
Muzejní noc (18.00–23.00). Návštěvníky čeká bohatý program v podo-
bě méně náročných i složitějších aktivit pro děti, prohlídka prostor, kte-
ré jsou běžně nepřístupné, komentované prohlídky a mnoho dalšího. Ob-
čerstvení nabídne muzejní kavárna. Vstup do prostor zámku je zdarma.

Do muzea za habešánkem
10. června 
V červnu pokračuje cyklus Do muzea za ... 
některým z exponátů. Tentokrát se v mu-
zeu vydají za habešánkem. Co to je pa-
nenka nebo nádoba? Jak to vypadá a z ja-
kého materiálu je to vyrobeno? Kdo při-
jde, dozví se odpovědi na otázky 
i mnoho dalšího. Začátek v 15.00.

Výstava na téma barokní zbožnost aneb 
poutní místa nejen z Třebíčska
30. června–15. října

Prázdninový den v muzeu
11. července, 29. srpna; děti od 9 do 12 let mají možnost strávit v prostorách 
Muzea Vysočiny Třebíč den bez rodičů. Tentokrát se malí účastníci vžijí do role 
průvodců. Prázdninový den v muzeu trvá od 8.00 do 15.00. 
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Rozloučení s prázdninami
26. srpna
Během celého dne bude připraveno několik aktivit pro rodiny s dětmi. Muze-
um zve všechny malé i větší na tvořivé dopoledne, od 15.00 proběhne další díl 
z cyklu DO muzea za.... nějakým exponátem, tentokrát za skleničkou ZONky. 
Muzeum bude otevřeno do 22.00. 

Pobočka Moravské Budějovice
Muzeum řemesel Moravské Budějovice nabízí stálé expozice ve dvou objek-
tech muzea, v budově zámku a v budově bývalých masných krámů. Prohlídky 
jsou realizovány s průvodcem, od 1. května do 30. září denně kromě pondělí 
od 9.00 do 17.00.     www.muzeum.mbudejovice.cz

Bude lépe? Výstava o nových začátcích našich bývalých sousedů
2. května–4. června, Zámecké konírny
Muzeum řemesel Moravské Budějovice a Městské kulturní středisko ve spolu-
práci s Dolnorakouský zemským archivem zve na dvojjazyčnou výstavu Poma-
lu začalo být zase dobře, která vypráví o osudu vyhnaných českých a morav-
ských Němců po roce 1945 v Rakousku, v jejich nové domovině. 

Pelhřimov nabízí letní vyžití pro dospělé i děti

Muzeum strašidel, Pelhřimovské peklo, Síň Lipských aneb První české MÚZY-
um, Muzeum rekordů a kuriozit, Expozice Zlaté české ručičky – unikáty ze si-
rek nebo Zámek pánů z Říčan, kde sídlí Muzeum Vysočiny. To je jen neúpl-
ný výčet zajímavých míst, kam můžete nejen v létě v Pelhřimově zavítat, něco 
nového se dozvědět nebo zabavit své malé i větší ratolesti. Místní turistické 
informační centrum Pelhřimov přináší tipy, jaké zajímavosti ve městě a jeho 
okolí navštívit.
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Vyhlídková věž kostela sv. Bartoloměje
Vyhlídková věž byla ke kostelu sv. Bartoloměje při-
stavěna v roce 1576. Krásný a nezapomenutelný 
výhled z ochozu věže z výšky třiceti metrů, kde je 
možné mít celé město Pelhřimov jako na dlani. 
V horní části věže je zpřístupněna komůrka hlásné-
ho s historickými fotografiemi města Pelhřimova. 

Pelhřimovské peklo
Ve městě rekordů najdou návštěvníci strašidelný 
turistický cíl pro děti i dospělé - ve sklepení budo-
vy, kde sídlí Turistické informační centrum, se totiž 
nachází Pelhřimovské peklo. Zapište do knihy hří-
chů největší lotry ze svého okolí, zvažte se na pe-
kelné váze, užijte si pobyt v pekelném kotli, na Zá-
hořově loži nebo na pekelném trůně samotného 
Lucifera. 

Síň Lipských aneb První české MÚZYum
Vstupte do děje nejznámějších filmů bratrů Lip-
ských. Návštěva Síně Lipských, která se s letošní se-
zónou přesouvá do nových prostor, potěší malé 
i velké návštěvníky a v každém zanechá kousek ra-
dosti. Nos princezny Roxany vás zavede do Síně 
Lipských aneb Prvního českého MÚZYa, jejímž vy-
tvořením vzdává Pelhřimov hold svým slavným 
rodákům.

Muzeum strašidel
V muzeu najdete unikátní naučnou expozici straši-
del vyskytujících se v minulosti i současnosti na Vy-
sočině. Můžete se pod kamennými klenbami zblíz-
ka setkat například s hejkalem, raráškem, klekánicí, 

bludičkami nebo vodníkem. 

Muzeum rekordů a kuriozit
Největší, nejmenší, nejdelší, nejtěžší, nejrychlejší, 
nebo například nejvytrvalejší. To vše jsou přívlast-
ky, s nimiž se v expozici Muzea rekordů a kuriozit 
setkáte na každém kroku. Muzeum mapuje unikát-
ní výkony českých a světových rekordmanů. Mu- 
zeum sídlí v historické budově Jihlavské (Dolní) brány. 
www.muzeumrekorduakuriozit.cz
Expozice Zlaté české ručičky – unikáty ze 
sirek
Expozice Zlaté české ručičky zahrnuje na 80 unikát-
ních exponátů vyrobených ze sirek - kytary, hous-
le, mandolíny, vázy, obrazy. Jsou dílem jednoho člo-
věka – Tomáše Kordy, který do nich v průběhu čty-
řiceti let vložil více než 63 tisíc hodin práce a spo-
třeboval více než půl milionu zápalek a téměř čtvrt 
milionu zápalkových hlaviček. V zahradě patřící 
k expozici stojí obří exponáty – trychtýř, čajová 
konvice a polévkový hrnec.

Stezka po stavebních slozích
V Pelhřimově objevíte mnoho objektů postavených 
v rozličných stavebních slozích. Nejzajímavějšími 
stavbami jsou bezesporu kaple Panny Marie Sed-
mibolestné a Drechselova vila a Fárův dům. Mnoho 
zajímavých staveb leží i na Masarykově náměstí 
a v jeho okolí.                  www.pelhrimovsko.cz
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Zámek pánů z Říčan – sídlo Muzea Vysoči-
ny Pelhřimov
Součástí zámku, jehož počátky jsou obestřeny 
mnoha nejasnostmi, je i Městská šatlava. Byl snad 
původně věžovitou gotickou stavbou asi z 15. sto-
letí. Po velkém požáru města v roce 1561 byla část 
zámku zahrnuta do rozsáhlé renesanční přestavby 
o dvou poschodích a následky požáru z roku 1682 
znovu iniciovaly přestavbu – tentokrát v barokním 
slohu. 

Roku 1707 byla v těsném sousedství zámku přista-
věna solnice (dnes divadlo). Po opravách budovy 
zámku, který zachvátil požár ještě v roce 1766, 
si architektonická památka uchovala svůj vzhled 
s menšími úpravami dodnes. Od roku 1908 jsou 
v zámku expozice okresního muzea. 

www.muzeumpe.cz

Poutníkova pivní stezka
Projděte nebo si projeďte nejkrásnější místa Pelhři-
movska - Brány Vysočiny a svou žízeň uhaste v kou-
zelných hospůdkách lahodným pelhřimovským pi-
vem. Délka celé stezky je 60 km, ale pokud navští-
víte byť jen její část, určitě nebudete litovat.

Poutní místo na vrchu Křemešník 
Nachází se 9 km od Pelhřimova a nabízí zajímavos-
ti a zábavu pro každého. Najdete zde kostel Nejsvě-
tější Trojice a Křížovou cestu, poutní hotel, rozhled-
nu Pípalku, lanový park nabízející vyžití pro malé 
i velké, naučnou stezku Křemešník, která odkrývá 
historii vrchu i okolní přírody.

www.nakremesniku.cz

Turistická sezóna 2017 v Muzeu 
Vysočiny Pelhřimov
Pro návštěvnickou sezónu roku 2017 připravila pří-
spěvková organizace Muzeum Vysočiny Pelhřimov 
bohatý program vyplněný nejrůznějšími aktivitami 
určenými dětem i dospělým, jednotlivcům, skupi-
nám i rodinám, místním, návštěvníkům z České re-
publiky i zahraničním turistům.

Stěžejním programem léta bude projekt BAROKO: 
Velký sloh na malém městě, který obsáhne svým 
načasováním celou turistickou sezonu od květ-
na do listopadu. Jeho cílem je upozornit na málo 
známé či přehlížené barokní památky Pelhřimova, 

ozřejmit jejich his-
torii i současný stav 
a seznámit veřej-
nost s pojetím 
a vnímáním barok-
ní krajiny a její in-
terakcí s barokními 
stavbami. Ve dvou 
výstavách, interak-
tivní mapě a infor-
mačních a propa-
gačních brožurách 
tak vyplní hlavní 
marketingové téma 
Příběh barokní kra-
jiny a jejích stavite-
lů agentury Czech-

Tourism pro rok 2017. Projekt je podpořen Stát-
ním fondem kultury ČR a agenturou Vysočina Tou-
rism, p. o. 
S ohledem na další zájemce o historii a kulturu, 
které by jednostranně zaměřený program neuspo-
kojil, připravilo muzeum výstavu s atraktivním ná-
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mětem spodního prádla a hygieny, která bude 
zájemcům k dispozici až do 3. září. Výstava vás 
provede po staletí skrytým světem spodního 
prádla a hygienických návyků. Zdánlivé samo-
zřejmosti našeho každodenního života, jako je 
pravidelné převlékání, umývání rukou a použí-
vání mýdla nebo šamponu nebyly vždy běžné. 
Jejich všeobecné prosazení v průběhu 
19. století souviselo se změnou medicínských 
názorů i s proměnou ideálu tělesné krásy 
a přitažlivosti. Vkus se ale rychle měnil i ve 
století dvacátém, stačí připomenout oblíbe-
né sovětské parfémy a silonové košilky z Tuze-
xu. Výstava pozve návštěvníky, aby nahlédli za 
paravány a zástěny z dob, kdy vodu a sprcho-

vý gel mnohdy nahrazovaly voňavky a na ušití kousku spodního prádla bylo za-
potřebí dvou metrů látky. Budete si moci prohlédnout obsah prádelníků z dob 
našich babiček a představit si, co to znamenalo být přitažlivá v socialistickém 
Československu.

Program projektu BAROKO: Velký sloh na malém městě
Výstava- Obnova kaple Panny Marie Sedmibolestné v Pelhřimově
15.–23. června
Výstava se zaměří nejen na historii objektu, ale především na jeho náročnou 
revitalizaci. Vnitřní zařízení kaple obnovoval restaurátor Jaroslav Benda, který 
poskytl své restaurátorské zprávy. Tento materiál doplněný o historické foto-
grafie ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov, se stal základem pro výstavu o ob-
nově kaple, která byla na konci 80. let 20. století v katastrofálním stavu. 

Na úterý 20. června bude pro veřejnost připravena komentovaná prohlídka 
s kurátorkou výstavy Miroslavou Kvášovou a restaurátorem Jaroslavem Ben-
dou.

Výstava Zamlklí průvodci našich cest. Posvátná krajina barokního Pelhřimo-
va, 19. září 2017–14. ledna 2018
Výstava poukazuje na drobné sakrální památky ve veřejném prostoru Pelhři-
mova. Jedná se o různorodé objekty, od božích muk a křížů, přes sochy až po 
drobnou výklenkovou plastiku. Budou představeny především objekty s dolo-
žitelným původním umístěním – ať už ty, které se dodnes nacházejí ve veřej-
ném prostoru, nebo ty, které jsou součástí sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov,  
a jejichž původní umístění známe díky obrazovým nebo písemným prame-
nům. Součástí programu projektu Baroko: Velký sloh na malém městě budou 
i Letní komentované prohlídky města v období od června do září. V červnu bu-
dou určené školním skupinám, o prázdninách veřejnosti ve čtyřech pevných 
termínech a dalším skupinám na objednávku. Dvě prohlídky se uskuteční 

i v rámci Evropského historické-
ho dědictví 9. září.
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Od poloviny května je v Domě Gustava Mahlera ke zhlédnutí výstava s ná-
zvem Bratři Foersterovi – umělci tónu, slova i palety. Expozice připomíná živo-
ty a díla skladatele a hudebního publicisty Josefa Bohuslava Foerstera a jeho 
bratra Viktora, malíře a mozaikáře. Nabízí převážně výtvarné práce obou au-
torů, pocházející ze soukromé sbírky z Vysočiny a dále ze sbírek Českého mu-
zea hudby v Praze. Kolekci doplňují artefakty spojené s hudebním a literárním 
životem Josefa Bohuslava a jeho manželky Berty, vynikající operní pěvkyně 
přelomu 19. a 20. století. Soubor děl pochází převážně z pozůstalosti Foerste-
rovy rodiny a mnohé z obrazů i autentických předmětů dosud nebyly na veřej-
nosti vystaveny. Výstava, která potrvá do 27. června, zahrnuje i zajímavý do-
provodný program. Ve spolupráci s festivalem Mahler Jihlava – Hudba tisíců 
zazní 1. června od 19.00 v gotické síni jihlavské radnice mimo jiné Foersterův 
smyčcový kvartet a během koncertu bude vůbec poprvé veřejnosti předčítáno 
ze skladatelovy intimní lyriky. Dne 8. června se od 18.00 v Café Gustav Mahler 
uskuteční čtení z Foersterových pamětí líčících setkání a přátelský vztah s Gus-
tavem Mahlerem v Hamburku. 

Umělci tónu, slova i palety, bratři Foersterovi v Domě Gustava Mahlera v Jihlavě

Fotografie Františka Kubici
12. července–27. srpna
vernisáž 11. července v 17.00
Životním posláním MUDr. Františka Kubici bylo lékařství. Během života se věnoval, kromě činností jako publicistika či editorství, především fotografii, na níž za-
chycoval svět a život kolem sebe. Výstavu pořádá statutární město Jihlava ve spolupráci s Moravským zemským archivem v Brně – Státním okresním archivem 
Jihlava a se souhlasem a podporou dcery Františka Kubiceho Drahou Štěpánkovou.         

www.mahler.cz
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Novým turistickým lákadlem Třebíče je zámecká 
ledovna
K atraktivitám města Třebíče přibyly další unikátní prostory - nově zrestauro-
vaný komplex Zámecké ledovny a přilehlých parkově upravených zámeckých 
příkopů. Objekt ledovny v Třebíči je podzemní historická stavba postavená 

z plných pálených cihel 
a kamene. Stropy mají 
valenou klenbu, pod-
laha je tvořena říčními 
oblázky a v prostorách 
návštěvníci najdou 
hlavní sklep a malý 
sklep. V ledovně jsou 
nainstalovány kamenné 
prvky, které se dochova-
ly ze staveb v jejím bez-
prostředním okolí. Jde 
především o fragmen-

ty stavebních dílů. Zvídavci zde ale objeví i zbytek schodu, patky sloupů, části 
ostění se žlábkováním nebo díly žeber z depozitu Muzea Vysočiny Třebíč. Ob-
jekt je přístupný dvěma vstupy, a to z ulice Nad Zámkem a dále ze zámeckého 
příkopu. Zámeckou ledovnu provozuje Městské kulturní středisko Třebíč,  
v měsících květnu až říjnu bude veřejnosti volně přístupná denně v době 
od 9.00 do 17.00.

www.visittrebic.eu

Pamětní síň Antonína Kaliny v Třebíči
Turisté, kteří zavítají do třebíčské židovské čtvrti, mohou od letošního roku na-
vštívit Pamětní síň Antonína Kaliny, kterou ve městě slavnostně otevřeli v po-
lovině února, v den 115. výročí narození Antonína Kaliny hned vedle turistic-
kého a informačního centra Zadní synagoga. Zachránce židovských dětí An-
tonín Kalina získal za své činy in memoriam řadu vyznamenání.  V roce 2012 

ho ocenil Památník Yad Vashem titu-
lem Spravedlivý mezi národy, udělova-
ným lidem nežidovského původu, kte-
ří přispěli k záchraně Židů před holo-
caustem. V roce 2014 byl Kalina jmeno-
ván čestným občanem města Třebíče a 
byla mu prezidentem České republiky 
udělena Medaile Za zásluhy I. stupně. V 
září 2015 byla na budově bývalé židov-
ské školy v třebíčské 

židovské čtvrti odhalena pamětní deska připomínající Antonína Kalinu a jeho 
nezištné hrdinství. 
Antonín Kalina (1902 - 1990) byl třebíčský rodák, vyučený švec, aktivní
komunista, rebel. Po nástupu fašismu v roce 1939 byl nacisty jako jejich 
politický odpůrce zatčen a transportován nejprve do koncentračního tábora 
Dachau a o pár měsíců později do Buchenwaldu, kde se mu podařil skutek 
vpravdě heroický. Od roku 1944 hledal mezi vězni z příchozích transportů  
převážně židovské chlapce, které shromažďoval, a i za cenu ohrožení vlastního 
života ochraňoval před smrtí až do konce války. Podařilo se mu zachránit 
víc jak 900 lidských životů. Po válce přesídlil za prací do Prahy, kde také 
v roce 1990 zemřel. 
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Do nové sezóny s novými suvenýry
Třebíčská informační centra rozšiřují sortiment nabízených suvenýrů o dvě no-
vinky, které zaručeně potěší všechny věkové kategorie návštěvníků. První 
z nich jsou oblíbené puzzle s motivy třebíčských památek. Skládačky bazilika 
sv. Prokopa nebo Zadní synagoga mají 500 dílků, ti zkušenější a trpělivější mů-
žou vybrat tisícidílkové puzzle s leteckým prohledem na centrum Třebíče. 
Pro návštěvníky, kteří raději mlsají, mají třebíčská informační centra připrave-
nou druhou novinku - čokoládové pralinky, které nejen skvěle chutnají, ale la-
hodí i oku. Každá pralinka je na povrchu ozdobená některou z třebíčských do-
minant, kromě památek na Seznamu UNESCO se objevuje i motiv větrného 
mlýna nebo rozhledny na Pekelném kopci. 

Od poloviny května je v prvním patře hlavní budovy Zámku Dukovany 
k vidění nová expozice zámeckého bydlení. Návštěvníci si můžou prohléd-

nout sedm zámeckých salo-
nů zařízených dobovým ná-
bytkem a doplňky. Nechybí 
jídelna, dámský ani lovecký 
salonek. Součástí prohlídko-
vé trasy je také freskový sál 
Pantheon, který se využívá 
i jako obřadní nebo koncert-
ní síň. Z původního vybave-
ní v zámku bohužel nezůsta-
lo nic. Ač veškerý nábytek, 

obrazy a další věci v zámecké expozici pocházejí odjinud, vypadá to, jako by 
to takto na zámku vypadalo od nepaměti. Vystavené předměty jsou buď zá-
půjčky z muzejních depozitářů, nebo se jedná o kousky nakoupené ve staro-
žitnictvích u nás i v Rakousku. 
Důležitou roli při tvorbě interiérů hrál také výběr tapet, závěsů a dalších do-
plňků. Na zámku mimo jiné najdete i repliku tapet z Buckinghamského pa-
láce v Londýně nebo královského paláce ve Stockholmu. Expozice však není 
jen o nábytku, ale jejím cílem je především přiblížit návštěvníkům historii du-
kovanského zámku a jeho majitelů od konce 18. století až do znárodnění. 

zamekdukovany.cz
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Nejmodernější průvodcovský systém ve Žďáře nad Sázavou, to je aplikace ZDAR4U!
Město Žďár nad Sázavou a Kraj Vysočina připravili pro turisty i obyvatele města od letošní sezóny opravdovou specialitu. Jde o nejmodernější průvodcovský 
systém založený na technologii iBeacon. Jedná se o první venkovní instalaci v České republice a právě město Žďár je průkopníkem této technologie ve formě 
turistického průvodce. Název průvodce je ZDAR4U. Spolufinancuje ho Ministerstvo zahraničí (MOFA) Taiwan.
Technologie iBeacon je založená na automatickém obdržení obsahu do chytrých telefonů nebo tabletů prostřednictvím malých vysílačů rozmístěných po měs-
tě. Jediné, co musíte udělat, je nainstalovat si aplikaci ZDAR4U do vašeho chytrého telefonu nebo tabletu a mít zapnuté Bluetooth4. Aplikace ZDAR4U je zdar-
ma a bude dostupná pro zařízení Android a iOS. Poté už stačí jen užívat si toulání po městě a seznamovat se zajímavými místy Žďáru. 
Na místech zobrazených na mapě budete automaticky upozorněni, že se nacházíte tam, kde vám průvodce zprostředkuje svůj obsah. Aplikace vám nabídne 
poutavý text hned v několika jazycích, fotografie, videa, informace o probíhajících akcích nebo slevové kupony do místních zařízení. Vše pohodlně ve vašem 
chytrém telefonu nebo tabletu. 
ZDAR4U vás provede po dvaceti nejzajímavějších místech Žďáru. Na své cestě navštívíte náměstí, parky, sportovní zařízení, přírodní naučné stezky, ale také 
areál Zámku Žďár nad Sázavou a poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Seznam iBeacon stanovišť
1. Farská humna
2. Park U Ivana 
3. Nádražní ulice – Pěší zóna
4. Nádraží 
5. Doležalovo náměstí
6. Náměstí Republiky 
7. Stará radnice a TIC
8. Tvrz nad řekou Sázavou 

a Regionální muzeum
9. Havlíčkovo náměstí 
10. Relaxační centrum 
11. Dům kultury a Modelové království

12. Klafar
13. Sportovní areál Bouchalky
14. Naučná stezka kolem Zelené hory -  
       trasa B 
15. Naučná stezka kolem Zelené hory - 
       trasa A 
16. Zámek Žďár nad Sázavou
17. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého

na Zelené hoře
18. Bazilika Nanebevzetí Panny
19. Areál Pilák, Pilská nádrž
20. Hraniční kámen Čech a Moravy
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Žďárské náměstí letos v létě opět 
oživí farmářské trhy
Z dobrých nápadů a vůle něco dělat se občas zro-
dí krásná tradice. Letošní další ročník populárních 
farmářských trhů ve Žďáře nad Sázavou je toho dů-
kazem. Od roku 2014 jsou Žďárské farmářské trhy 
pravidelnou součástí letního programu žďárského 
náměstí Republiky a ani letos tomu nebude jinak. 
Celá idea se přitom zrodila z nadšení dvou spoluža-
ček z místního gymnázia. 
Dlouholeté kamarádky Kateřina Fialová a Jana Vi-
nopalová objížděly farmářské trhy po okolí a hleda-
ly možnosti nákupu čerstvých lokálních potravin. 
A tak se zrodila myšlenka uspořádat vlastní trhy 
přímo v rodném městě, tedy ve Žďáře nad Sáza-
vou. Dámy vzaly věci do svých rukou a ve spolu-

práci s městem vytvořily tradici farmářských trhů, 
které jednou měsíčně zaplní žďárské náměstí. 
Na trzích nejde jen o nakupování ve velkém,  
ale především o setkávání a celkovou atmosféru. 
Tu pomáhá krom stánkařů vytvářet také hudební 
doprovod klarinetu nebo harmoniky. Lidé se na 
trzích někdy jen procházejí, popíjí kvalitní kávu 
a sem tam si koupí něco dobrého na zub. Jednodu-
še si užívají pěkný začátek dne. Mezi nejpopulár-
nější produkty patří uzeniny, ale k dostání jsou 
i mléčné výrobky, ovoce, zelenina a mnoho dal-
šího. Pro letošní rok se uvažuje také o zpestření 
v podobě propojení s Fler klubem nebo speciální 
edice slavné žďárské síťovky. Někteří prodejci jsou 
na trzích stálicemi a opakovaně se vracejí. Přibývají 
ale také noví prodejci se svými kvalitními produkty. 
Zatímco na začátku bývalo stánkařů okolo deseti, 
loni už to bylo přibližně dvojnásobek a do dalších 
let by se měl jejich počet ustálit na pětadvaceti.

Turistické značky na zámku 

ve Žďáře nad Sázavou
Až do 18. června můžete na zámku ve Žďáře nad 
Sázavou navštívit historicky první výstavu v České 
republice s názvem Krajina značek. Ze svých foto-
grafií ji vytvořil Francouz Stéphane Corbet jako vý-
sledek svého hobby. „Nápad 
fotit turistické značky v kra-
jině přišel po dlouhých ho-
dinách procházek po znače-
ných trasách. Chci zachytit 
kouzlo turistických značek, 
které budou postupně zniče-
ny přírodními událostmi, lid-
skými i zvířecími zásahy. Byla 
by škoda tato dočasná umělecká díla nezazname-
nat,“ vysvětluje autor fotografií Stéphane Corbet, 
který je schopný fotit uprostřed bouřky nebo se 
vrátit kvůli jedinému záběru z Prahy do Pece pod 
Sněžkou. V současné době má Česká republika více 

Trhy se konají vždy v sobotu od 8.00 do 11.30            
na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou.

• 27. května   • 24. června

• 22. července  • 19. srpna

• 16. září   • 14. října

než 42 000 km značených pěších turistických tras. 
To je více než délka rovníku. O více než milion zna-
ček se stará okolo 1 500 „značkařů“. Výstava Kraji-
na značek je uspořádána se souhlasem Klubu čes-
kých turistů a na zámku ve Žďáře nad Sázavou je k 
vidění každý den mezi 9.00 a 18.00.
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Počasí je nevyzpytatelné. To každý turista jistě někdy poznal na vlastní kůži. Žďár 
na tyto situace rozhodně myslí a má co nabídnou i za deštivého počasí. Pro mi-
lovníky historie jsou celoročně připraveny různé expozice v Regionálním muzeu 
a Moučkově domě. Na interaktivní procházku historií města se můžete vydat 
také do Muzea nové generace v areálu Zámku Žďár nad Sázavou. Dávíte-li před-
nost sportovnímu vyžití, pak si přijdete na své v městském Relaxačním centru, 
kde je k dispozici několik druhů bazénů, wellness nebo solná jeskyně. Pokud jste 
ale vyloženě dobrodružné povahy a nezaleknete se ani méně tradičních aktivit, 
můžete zkusit svoji odvahu ve žďárské laser aréně Matrixx, která nabízí 300 m² 
zábavy. O co že se jedná? Skupinka dvou až dvanácti hráčů je vpuštěná do po-
temnělé arény, vyzbrojená laserovými pistolemi a speciální vestou. A pak už mů-
žete dát volný průchod adrenalinu a snažit se laserem zasáhnout své spoluhrá-
če. Cílem hry je získat co nejvíce bodů (zásahů) pro sebe nebo svůj tým. Pokud 
však raději trénujete svoje mozkové závity, můžete vyzkoušet únikovou hru  
Escape game. Jde o populární logickou hru, při které musí dva až pět hráčů spo-
lečně v uzamčené místnosti vyřešit několik hádanek, úkolů a rozluštit nápově-
dy tak, aby se dostali ven. Vaším úkolem je najít cestu z místnosti za 60 minut. 
Skvělé také je, že obě tyto netradiční aktivity se nacházejí přímo v centru města, 
na náměstí Republiky.  
A pokud vám v muzeu, bazénu nebo při laser aréně vyhládne, máte to vždy 
jen pár kroků do některé z příjemných žďárských kaváren a restaurací. Takže 
ať si klidně padají trakaře, ve Žďáře na Sázavou o vás bude dobře postaráno. 

Dobrodružství za každého počasí
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Město Telč je oblíbeným místem k návštěvě turistů nejen v letních měsících. 
Po právu je vyznamenané zápisem na Seznam světového kulturního a přírod-
ního dědictví UNESCO s historickým náměstím i pohádkovým zámkem. Ne-

jen v létě ale město na Jihlavsku hostí 
řadu významných kulturních akcí. K nej-
známějším patří festival Prázdniny v Tel-
či, který se letos uskuteční od 28. červen-
ce do 13. srpna. Jeho příznivci se opět 
můžou těšit na koncerty, tvůrčí dílny, ko-
couří scény, divadelní představení, výsta-
vy, nocturna, pohádky a jiné performan-
ce. Významnou událostí jsou také Histo-

rické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna, které letos do Tel-
če přitáhnou návštěvníky 18. a 19. 
srpna a ponesou se v duchu odka-
zu Zachariáše z Hradce. Vrátíme se do 
16. století, připomeneme si 490 let od 
jeho narození a předání rodové linie 
pánů z Hradce po meči, ale také 
25. výročí zapsání historického cent-
ra Telče na prestižní seznam UNESCO. 
Od 11. do 19. srpna se na Panském 
dvoře uskuteční týdenní divadelní dílna, která bude probíhat formou work-
shopů pod vedením zkušených divadelníků. Připravené divadelní inscenace 
se poté budou prezentovat v rámci Historických slavností 18. a 19. srpna.

Pokud do Telče zavítáte, navštívit můžete nejen zámek, ale také městské pod-
zemí. Pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce i pod částí zámec-
kého areálu jsou totiž středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové 
sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlou-
há téměř 150 metrů s interaktivní zábavně-naučnou expozicí. Rezervační sys-
tém je k dispozici na Informačním centru. Vstup je ze dvora Základní umělec-
ké školy na náměstí č. p. 71. K návštěvě vyzývá i Expozice historie železniční 
dopravy, kterou zájemci najdou na vlakovém nádraží – vlevo za viaduktem na 
Novou Říši. Depo na jediné koleji ukrývá až čtyři historické vagony nebo loko-
motivy a na panelech jsou k přečtení nejrůznější informace o historii železnice 
od jejích počátků až do 60. let i o historii trati Slavonice–Kostelec.

Další letní akce v Telči

Setkání dechových hudeb
4. června, náměstí Zachariáše z Hradce, 13.30
Zahraje Telčská dechovka a Božejáci; vystoupí telčské mažoretky.

Noc kostelů
9. června
Od odpoledních hodin až do půlnoci se pro veřejnost opět otevřou telčské 
kostely, pro příchozí je připraven pestrý kulturní program, koncerty, prohlídky. 
www.nockostelu.cz

Pohádková neděle na zámku a Pohádkový park
11. června, www.zamek-telc.eu, www.ddmtelc.cz
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Farmářské trhy
17. června, 22. července, 27. srpna, 
9. září, náměstí Zachariáše z Hradce, 
9.00-15.00

Hrůza na zámku
17. června, zámecký park, 
14.00–23.00
koncert Michala Hrůzy; zábavné od-
poledne s koncertem a divadelním 
představením

Horácký jarmark
8. července, náměstí Zachariáše 
z Hradce
tradiční horácký jarmark s kulturním 
programem

Mezi dvěma branami
14.–16. července
retro závod automobilů
www.mezi2branami.cz

Prázdniny v Telči
28. července – 13. srpna, náměstí Za-
chariáše z Hradce, zámek
Prázdniny v Telči nejsou festival, ale 
způsob života! Koncerty, tvůrčí dílny, 
kocouří scény, divadelní představení, 
výstavy, besedy, happeningy a perfor-
mance. www.prazdninyvtelci.cz

Závody Dračích lodí
29. července, Štepnický rybník,
www.dragonboard.cz/draci_v_telci.
php

Parní léto
29.–30. července, 5.–6. srpna,  
12.–13. srpna
výletní jízdy parního vlaku na trati 
Kostelec, Třešť, Telč, Dačice, Slavoni-
ce s doprovodným programem

Běh pro hospic
6. sprna, náměstí Zachariáše z Hradce
charitativně-zábavná akce pro všech-
ny generace
www.sdileni-telc.cz

Balóny nad Telčí
25.–27. srpna
Od čtvrtka do neděle budou balóny 
startovat ze zámeckého parku,od roš-
tejnského rybníku a dalších míst 
v okolí Telče, a budou dělat radost pi-
lotům, posádkám, pasažérům,  
divákům, dětem, dospělým...,  
prostě všem. 
www.telc.balon.cz

Dny evropského kulturního dědictví 
Den otevřených dveří památek v Telči
9. září
zpřístupnění historických objektů, 
koncerty, výstavy, videoprojekce

Na kole dětem Vysočinou s Josefem 
Zimovčákem
9. září, náměstí Zachariáše z Hradce
charitativní cyklojízda, start z náměs-
tí v 10.00
www.nakoledetemvysocinou.cz

Svatováclavské slavnosti s řemesl-
ným trhem
23. září, náměstí Zachariáše z Hradce
ukončení letní sezóny; tradiční slav-
nost s příjezdem sv. Václava

Akce jsou průběžně 
doplňovány 
a aktualizovány  
na www.telc.eu.
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Prázdninové výstavy v humpoleckém muzeu se totiž letos točí tak trochu 
kolem papíru. V sále na Dolním náměstí bude v červenci plno všelijakých 
příšer a potvůrek. Společné mají to, že jsou všechny vyrobené z recyklova-
ných materiálů – ze zbytků papírů, kartonů, lepenek, atd. Vytvořily je děti 
z výtvarného oboru ZUŠ Gustava Mahlera v Humpolci a s trochou šikovnos-
ti si budete moci z připravených materiálů sestavit svoje vlastní. A aby toho 

papíru nebylo málo, 
v srpnu se těšte na 
papírové modely hra-
dů a zámků Ivana Za-
dražila. Za jeden jedi-
ný den na výstavě na-
vštívíte desítky čes-
kých hradů a zám-
ků, dozvíte se o nich 
mnoho zajímavého 
a třeba si i nějaký od-
nesete domů. Hum-

polecké muzeum vyráží za poznáním pravidelně také do terénu, a nejinak 
tomu bude i v létě. Muzejní vycházky se za krátkou dobu své existence sta-
ly oblíbeným způsobem, jak aktivně trávit volný čas. Letní muzejní vycház-
ka zamíří v červenci k Sedlické přehradě, která na řece Želivce stojí už 90 
let. O její historii promluví Pavel Holub z pelhřimovského archivu. Dál trasa 
vycházky povede na Výstavu v lese – sympatický počin mladých humpolec-
kých fotografů. 

A pokud jste zvídaví a zajímá vás, co všechno je možné v muzeu objevit, vy-
užijte k návštěvě pět muzejních expozic. V hlavní budově je k vidění náro-
dopisná expozice, která líčí historii města a dřívější život na Humpolecku. 
Antropologická expozice popisuje teorii vzniku a vývoje života na Zemi. Na 
ní navazující Hrdličkova expozice s indiánskou vesničkou přibližuje život a 
dílo místního rodáka a významného antropologa Dr. Aleše Hrdličky. Expo-
zice loutek zase návštěvníky zavede do světa pohádek a představí humpo-
lecké loutkáře, a expozice Jak se žilo, jak se šilo ukazuje práci švadlen a šev-
ců v minulém století. V pobočce muzea pak můžete zhlédnout stálou vý-
stavu Peklo, kterou vytvořili žáci výtvarného oboru ZUŠ Gustava Mahlera 
v Humpolci. Téměř všechny expozice jsou doplněny o interaktivní prvky 
a při návštěvě muzea si tak můžete vyzkoušet třeba hru na indiánské hu-
dební nástroje, práci se starým dřevěným mandlem nebo si zahrát divadlo 
s maňásky.   

www.infohumpolec.cz/infocentrum/
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Nejen papírové prázdniny v humpoleckém muzeu Dr. Aleše Hrdličky
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Zámecký barokní areál je dominantou města, kromě budovy zámku zahrnuje kostel sv. Markéty 
a zámeckou zahradu, rozkládající se na obou březích říčky Rokytné. Na trase A jsou k vidění nejen 
hraběcí apartmány, ale také taneční sál, římské lázně nebo sala terrena. Trasa B je zařízena ve stylu 
hostinských společenských pokojů, kde zájemci najdou také jídelnu s kuchyní. Trasa C zahrnuje pro-
hlídku barokního interiéru chrámu sv. Markéty. 
Návštěvníci jaroměřického zámku mají možnost zavítat také na výstavu Hračky z půdy. Expozice sta-
rožitných hraček je volně přístupná, bez průvodce a nutnosti čekání na prohlídku. K vidění jsou sta-
rožitné panenky včetně jejich cestovních kufříků a veškerého vybavení na cesty, plyšoví medvědi, 
kočárky, pokojíčky, stavebnice a mnoho dalšího. Pro letní sezónu 2017 je v prostorách zámku při-
pravena také výstava s názvem S ozvěnou lesního rohu. Zámek je otevřený v dubnu a v říjnu 
o víkendech, od května do září denně mimo pondělí. 

www.zamek-jaromerice.cz

V Jaroměřicích nad Rokytnou stojí za to vidět i Špitál s kaplí sv. Kateřiny, kde mimo jiné najdeme turistické infor-
mační centrum. Objekt přestavěl v letech 1671–1672 hofmistr Jana Antonína z Questenberka, Jan Kreutz. Špitál 
existoval ve městě již před rokem 1382, avšak barokní přestavbou se zcela změnil. Po rozsáhlé rekonstrukci byl 
Špitál v roce 2015 otevřen veřejnosti. Od letošního ledna v něm navíc funguje volnočasový klub pro děti od 7 
do 14 let, otevřený každé pondělí od 15.00 do 18.00, kdy mohou malí tvořivci pracovat v dílničkách, hrát desko-
vé hry nebo se účastnit zajímavých přednášek a besed. V blízkosti Špitálu je k odpočinku a relaxaci bylinková za-
hrádka, kde najdeme na 43 druhů bylinek, které bylo možné pěstovat v 17. století.
A když už budete v Jaroměřících, nezapomeňte navštívit nejstarší literární muzeum na Moravě. Muzeum 
Otokara Březiny, které je otevřené od dubna do října denně mimo pondělí, mapuje život a dílo tohoto význam-
ného českého básníka.                www.otokarbrezina.cz
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Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou a chrám sv. Markéty
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Náměšťský zámek v letošním roce opět předsta-
ví dříve nepřístupné prostory a nabídne řadu tra-
dičních i nových akcí. V měsících červenci a srpnu 
se o sobotách, nedělích a státních svátcích otevřou 
místnosti Dětského a Královského apartmánu, kte-
ré jsou sice ve stavu instalovaného depozitáře, 
ale představují naprosto autentickou podobu 
šlechtického bydlení na přelomu 19. a 20. století. 
V roce 2015 byla část prostor obou apartmánů 
upravena do podoby instalovaného depozitáře 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s tím, že tak byl učiněn první krok k budoucí celko-
vé rehabilitaci prostor horního patra zámku a k je-
jich navrácení do podoby z počátku 20. století.  

Instalovaný depozitář je veřejnosti přístupný pou-
ze omezeně a rezervace prohlídek je nutná. Zájem-
ci ho najdou v nejvyšším patře zámku, převýšení je 
rovných sto schodů. Kromě uvedených dnů v čer-
venci a srpnu budou tyto prostory přístupné ještě 
jeden den v každém měsíci, a to 18. května, 
14. června, 13. září a 11. října.
Zámek v Náměšti nad Oslavou tradičně hostí zná-
mé letní festivaly:
• Mezinárodní hudební festival Concentus Mo-

raviae (8. a 27. června)
• Letní multižánrový festival Folkové prázdniny 

(22. – 29. července)
• Letní mistrovský kurs české operní a písňové 

tvorby Moravian Master Class 
       (11. – 20. srpna)

Vyvrcholením hudebního života na zámku pak 
bude 27. Zámecký koncert, na němž se předsta-
ví špičkový rakouský soubor Concilium musicum 
Wien (23. září). 
Večer a v noci 26. srpna se náměšťský zámek sta-
ne centrem a hlavním místem celostátního projek-
tu Národního památkového ústavu Hradozámecká 
noc. V čase od 18.00 do 23.00 bude pro návštěv-
níky připraven program představující Náměšť jako 

významné renesanční sídlo na Moravě. V netra-
dičních časech budou otevřeny všechny prohlídko-
vé okruhy, přístupné budou i prostory oratoře kap-
le s výstavou šestidílné Bible kralické, nejvýznam-
nějšího renesančního tisku z konce 16. století, kte-
rý vznikl na náměšťském panství. V bývalé hrad-
ní prostoře zvané Luteránka bude instalovaná bra-
trská tiskárna, kde si návštěvníci budou moci sami 
vyzkoušet, jak se tvořily knihy před více než čtyřmi 
stoletími. Připraveny jsou slavnostní fanfáry, kon-
cert renesanční hudby v knihovně zámku, výstava 
květinových dekorací inspirovaných starými obra-
zy, doprovodný program v parku a na vnějším ná-
dvoří a jako vrchol závěrečný ohňostroj s hudbou.
„A protože je letošní rok věnovaný renesanč-
ní šlechtě, pochlubíme se i tím, že letos zahájíme 
rozsáhlou rekonstrukci renesanční podstaty zám-
ku, arkádového nádvoří, cenného arkýře a omí-
tek vstupního křídla. Pozorujte proměnu památky 
na vlastní oči. Těšíme se na vás na zámku v Náměš-
ti nad Oslavou,“ uzavírá osobní pozvánkou kastelán 
Marek Buš. 

www.zamek-namest.cz
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Zámek Náměšť nad Oslavou zve na mimořádné prohlídky i bohatý letní program
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Pokud se domníváte, že betlémy se navštěvují pouze ve vánočním čase, mýlí-
te se. Stálá expozice betlémů v Schumpeterově domě je otevřená po celý rok. 
Stačí, když si v turistickém informačním centru zakoupíte vstupenku 
a těmi největšími třešťskými betlémy se můžete kochat i během letních mě-
síců. Pokud by vám prohlídka hlavní expozice betlémů nestačila, betlémy je 
možné zhlédnout i v třešťské pobočce Muzea Vysočiny ve stejné budově. 
Pokud se chystáte navštívit stálou expozici betlémů a třešťskou pobočku Mu-
zea Vysočiny v Schumpeterově domě, vyplatí se vám zakoupit si společnou 
vstupenku do obou expozic. Zároveň tím získáte zdarma vstup na věž hradu 
Roštejn a do bývalé židovské synagogy, kde můžete celé léto zhlédnout putov-
ní výstavu Židovské vzdělávání a školství. Výstava návštěvníky provede dlou-
hou historií židovského vzdělávání od biblických dob až po současnost, zájem-
ce seznámí s různými formami židovských škol, hlavními obdobími židovské 
vzdělanosti a jejími nejvýznamnějšími představiteli. 

Mezi stálé výstavy třešťské synagogy patří také expozice o Franzi Kafkovi  
a jeho vztahu k Třešti a poměrně nově také výstava Po stopách zmizelých sou-
sedů v Třešti, která představuje židovské občany očima pamětníků. Do bývalé 
židovské synagogy se dostanete s průvodcem z turistického informačního cen-
tra. 

www.trest.cz
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Nejen betlémy jsou v Třešti k vidění v létě
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Šlápněte do pedálů na Vysočině a vydejte 
se na osmidenní cyklistické putování 
s názvem Křížem krážem Vysočinou na kole 
2017. Letošní jubilejní desátý ročník, kte-
rý opět připravuje příspěvková organizace 
Kraje Vysočina Vysočina Tourism, se usku-
teční ve dnech 7.–14. července. Akci spo-
lečně odstartujeme v pátek 7. července 

z Masarykova náměstí v Jihlavě v 9.30 a během následujících dnů se skrz Vy-
sočinu přesuneme až do Dalešického pivovaru, kde si za odměnu pochutnáme 
na výborném gulášku a vyhlášeném dalešickém pivu. Je čistě na vás, zda  
se vydáte pouze na některé úseky nebo se pokusíte zdolat celou trasu a na-
jet tak až 440 km. Zajištěno je doprovodné vozidlo, které cyklistům poskytu-
je zázemí během cesty. Těšit se navíc můžete na doprovodný program i soutě-
že. Akce se koná za finanční podpory Skupiny ČEZ. Podrobný rozpis etap a dal-
ší informace najdete na www.vysocinounakole.cz.             

Projeďte si Vysočinu křížem krážem na kole

Mapka celého putování je zde.
1. etapa – pátek: 7. července: Jihlava–Telč (53 km)

2. etapa – sobota: 8. července: Telč–Pelhřimov (58 km)

3. etapa – neděle: 9. července: Pelhřimov–Humpolec (52 km)

4. etapa – pondělí: 10. července: Humpolec–Havlíčkův Brod (50 km)

5. etapa – úterý: 11. července: Havlíčkův Brod–Nové Město na Moravě (60 km)

6. etapa – středa: 12. července: Nové Město na Moravě–Žďár nad Sázavou (55 km)

7. etapa – čtvrtek: 13. července: Žďár nad Sázavou–Třebíč (55 km)

8. etapa – pátek: 14. července: Třebíč–Dalešice (53 km)
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Za sportem a v pohybu

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1WnGUTR8pOGzGn4nXAmM4kHjXgig&ll=49.37158341107047%2C15.605648984201252&z=10
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Rádi poznáváte přírodu, místa i památky ze sedla 
kola, ale ne vždy si víte rady s plánováním cesty, kte-
rá by zaujala celou rodinu? Přesně pro vás je určená 
nová aplikace Cyklovýlety po Vysočině, která přibli-
žuje krásy tohoto jedinečného kraje. Aplikace přiná-
ší čtyřicet tipů na cyklovýlety, které přehledně dělí 
podle okresů a trasy, zároveň popisuje jejich povrch 
i náročnost, udává vzdáletnost, doporučuje typ kola, 
ale najdeme v ní i kontakty na turistická informační 
centra. Každý výlet je zakreslený v mapě, kde cyklis-
té díky turistické vrstvě uvidí i zajímavosti a turistic-
ké cíle v blízkosti místa, kde se pohybují. Praktickou 
novinku, která funguje na Androidu a iOS, připra-

vil cyklokoordinátor Kraje Vysočina Petr Stejskal ve 
spolupráci s krajskou příspěvkovou organizací Vyso-
čina Tourism, která ji odtajnila na přelomu března 
a dubna na veletrhu For Bikes v pražských Letňa-
nech.

Malebnou krajinu Vysočiny protíná hustá síť znače-
ných cykloturistických tras, které poskytují neopa-
kovatelné zážitky jak milovníkům přírody, tak zájem-
cům o unikátní památky. Trasy, které nová aplika-
ce doporučuje, vedou po lesních cestách, málo frek-
ventovaných silničkách, údolími, okolím vodních ná-
drží nebo po hrázích rybníků. Zdatnější sportovci 
dají přednost náročnějším terénům Žďárských a Jih-
lavských vrchů, rodiny s dětmi využijí trasy vedené 
údolími a po mírnějších táhlých svazích s nádherný-
mi výhledy. 

Cyklisté se prostřednictvím nové aplikace Cyklovýle-
ty po Vysočině seznámí s chráněnými územími 
a památkami lidového stavitelství, navštíví půvabná 
městečka s řadou stavebních památek, objeví mís-
ta spjatá s významnými osobnostmi a každý se může 
potěšit pohledem na krajinu z romantických vyhlí-
dek nebo několika rozhleden.

Na Havlíčkobrodsku cyklistům aplikace doporu-
čí okruh v okolí Lipnice nad Sázavou, který zahr-
nuje nejen tamější hrad, ale také zámek ve Svět-
lé nad Sázavou nebo Michalův statek v Pohledi.  
Žďársko mimo jiné zastupuje trasa z Bystřice  
nad Pernštejnem k Vírské přehradě nebo jižní 
část Žďárských vrchů. Na Jihlavsku můžeme vy-
razitz Telče do Želetavy nebo z krajského města 
do Polné. S cyklistickou helmou po dvou kolech 
můžeme odhalit krásy Pacovska nebo se z Hum-
polce vydat po stopách osobností a na Třebíčsku 
na nás čeká malebné údolí Oslavy, přírodní park 
Třebíčsko nebo okolí vodní nádrže Dalešice. 

Tipy na cyklovýlety po Vy-
sočině přímo do telefonu 
(iOS)

Inspirujte se novou aplikací 
cyklovýletů (Google Play)
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Vysočinou na kole s mobilní aplikací
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Inspiraci, kam na Vysočině zavítat, přinášejí další 
dvě mobilní aplikace připravené příspěvkovou 
organizací Vysočina Tourism. Turisté si do svých 
chytrých telefonů mohou stáhnout zábavnou 
geolokační hru, která funguje podobně jako popu-
lární geokešing. Po instalaci Geohry se lokalizuje-
te pomocí GPS souřadnic a následně plníte úkoly 
související s místy, u kterých se nacházíte. Geohra 
má dva herní okruhy, provede vás po rozhlednách 
a židovských památkách na Vysočině, kde otestu-
je vaše znalosti. Za správné odpovědi sbíráte body, 
své výsledky pak můžete sdílet přes sociální sítě. 

Kromě zábavné geohry mohou majitelé chytrých 
telefonů využívat i mobilního Turistického průvod-
ce po Vysočině. Aplikace návštěvníkům Vysočiny 
zprostředkovává praktické informace týkající 

se turistických atrakcí, výletních cílů, nechybí ote-
vírací doby, kontakty a třeba i předpověď počasí 
nebo tipy na ubytování. Dozvíte se o nových turis-
tických aktualitách na Vysočině, může nahlédnout 
do kalendáře akcí nebo pracovat s mapami. Napříč 
celou Vysočinou najdete u památek a zajímavých 
míst tzv. QR kódy, které načtete do svého telefonu 
a získáte informace o historii i současnosti dané-
ho místa. „Plánujeme karty s QR kódy po Vysočině 
obnovit a rozšířit o nově vzniklá turistická lákadla, 
jedním z nich je Letecké muzeum Koněšín. Aplika-
ce je zdarma stažitelná ve virtuálních obchodech 
Appstore, Google Play a Windows Store,“ připomí-
ná ředitel krajské příspěvkové organizace Vysočina 
Tourism Tomáš Čihák.

Dřevorubecký závod Eurojack v 
Jihlavě slibuje skvělou podívanou
Do Jihlavy o druhém červnovém víkendu zavítají 
dřevorubci z celé Evropy. Amfiteátr Heulos bude 
ve dnech 10. a 11. června hostit 6. ročník Českého 
závodu Eurojack, na kterém bude 18 špičkových zá-
vodníků bojovat o vítězství. Skvělé výkony při pře-
sekávání kmenů, řezání dřeva velkými ručními 
i motorovými pilami, házení sekerou nebo 
stromolezení slibují neodolatelnou podívanou pro 
návštěvníky, kteří se navíc můžou těšit na samo-

statný závod v lezení do deseti metrů jak pro muže, 
tak pro ženy, samostatný závod v řezání silnými pi-
lami Powersaw a letos nově samostatný závod  
v řezání ruční pilou pro smíšené páry tzv. Jack 
& Jill. Po celý víkend bude navíc v areálu Heulos 
i oblíbený festival minipivovarů a v sobotu večer 
po kvalifikačním závodě Eurojack se uskuteční kon-
cert, na kterém vystoupí Oldřich Vlček Band,  
písničkář Xavier Baumaxa a skupiny Nikdo Neví Nic 
a MIDI LIDI.
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Užijte si slunečné letní dny na Přírodním koupališti 
Malvíny v Třešti
Poprvé během loňského léta se návštěvníci Třeště mohli vykoupat ve zbrusu 
novém přírodním koupališti o rozloze téměř 3 500 metrů čtverečních. Pokud 
i vám vadí chlór v bazénech nebo prostě a jednoduše nestojíte o pálení očí 
a suchou kůži, které jdou ruku v ruce s chlorovanou vodou, pak může být kou-
pání v třešťském koupališti tou správnou volbou. Jedná se totiž o biotop, což 
znamená, že voda v koupališti neobsahuje chlór nebo podobné chemické čis-
ticí látky. Čištění probíhá pouze biologickou cestou, kterou zajišťují vodní rost-
liny a filtrační substráty. Koupací plocha koupaliště je rozdělena na plaveckou 

a mělkou část. Součástí 
mělké části je 40 centime-
trů hluboké brouzdaliště 
a neplavecká část s hloub-
kou do 1,2 metru. U pla-
vecké části dosahuje 
hloubka 2,6 metru.  
Areál koupaliště je připra-
ven denně přivítat až 600 
návštěvníků. Koupaliště 
nabízí atrakce v podobě 
vodního hřibu a chrličů. 
Děti se navíc mohou vy-

řádit na šestimetrové skluzavce. Pokud nechcete jen tak polehávat a slunit se, 
pak můžete zvolit i aktivní formu odpočinku a zahrát si s přáteli plážový volej-
bal.      
www.koupaliste-malviny.cz

Letní kemp florbalu pod vedením Dušana Přívary
Čtyřnásobný mistr ČR a odchovanec místního klubu SK Jihlava připravil víken-
dový kemp. Absolvovat ho můžou kluci, holky i brankáři, kteří nechtějí 
o prázdninách s florbalem zahálet a chtějí se přiučit novým věcem pod vede-
ním zkušeného extraligového hráče. Kemp se uskuteční 1.–2. července 
v hale SK Jihlava na ulici Okružní a je určený pro mladé sportovce ve věku 
od 10 do 16 let. Program se bude skládat z třífázového tréninku, všeobecného 
pohybového rozvoje a jeho kapacita je čtyřicet dětí.

Dračí lodě se opět utkají na rybníku Řeka
Začátečníci i amatérské posád-
ky poměří své síly na VI. ročníku 
závodů Dračích lodí O trofej ry-
tíře Mikuláše Střely a jeho scho-
vanky Doubravky. Posádky s mi-
nimálně čtyřmi ženami na pád-
le nebo ryze dámské posádky 
odstartují v sobotu 17. června, 
aby podél pláže směrem ke hrá-
zi zvládly 200 metrů a následně 
absolvovaly závod na pekelných 888 metrů. Celý program završí večerní ohňo-
stroj ve 22.00. Další závody dračích lodí na Vysočině hostí 
29. července Telč, 19. srpna žďárský Pilák a 9. září Horní Cerekev. 
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Ve Žďáře si můžete vypůjčit elektroskútr  
i elektrokoloběžku
V loňském roce vznikla v rámci aktivit Penzionu V Kapli v Zámku Žďáře nad 
Sázavou první nabíjecí stanice a projekt e_Vysočina pro elektromobilitu, kte-
rý přispívá k rozvoji ekologického turismu. V letních měsících byla v penzionu 
kromě nabíjecí stanice otevřena i půjčovna elektroskútrů, elektrokoloběžek 
a kol, která si velmi rychle získala oblibu. „Těší nás, že se v letošním roce 

k tomuto projektu připo-
jují města Žďár nad Sáza-
vou, Nové Město na Mo-
ravě a Bystřice nad Pern-
štejnem a dále také Hotel 
Leopold na Račíně, kde 
vzniknou nabíjecí místa,“ 
uvedl Jan Hendrych 
z Penzionu V Kapli s tím, 
že v Bystřici bude také 
otevřena půjčovna elekt-
rovehiklů. Vznikne tak ně-
kolik dalších míst podpo-

rujících ekologičtější způsob dopravy po našem regionu. Na těchto stanicích 
lze nabíjet samozřejmě i elektromobily.
Příznivci tohoto záměru by rádi přivítali další místa s touto možností dobíje-
ní. Subjekty, které by se k této myšlence rádi připojily, najdou podrobné infor-
mace na www.e-vysocina.info.

Vytrvalost běžců prověří jihlavský i brodský 
půlmaratón
Běžci z Vysočiny se hned po prázdninách mají na co těšit. Ve dvou městech 
Vysočiny se totiž poběží půlmaratóny. První z nich bude hostit v neděli 

10. září Jihlava, druhý 
se pak uskuteční v sobotu 
23. září v Havlíčkově Bro-
dě. Na přibližně 21kilome-
trů dlouhou trať jihlavské-
ho běhu mohou vyrazit jak 
jednotlivci, tak i dvoučlen-
né nebo čtyřčlenné štafety. 
Připraven bude také krat-
ší rodinný závod a opět se 
poběží v charitativním du-
chu – tentokrát pro dětské 
centrum Hvězdička. 

O necelé dva týdny později pak zástupy atletů dorazí i na půlmaraton do Hav-
líčkova Brodu. Také ve městě na Sázavě organizátoři chystají štafetové běhy 
nebo dětské závody. Na oba půlmaratony se mohou startující hlásit v den ko-
nání závodu přímo na místě nebo prostřednictvím internetu. 

www.jihlavskypulmaraton.cz
www.havlickobrodskypulmaraton.cz
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Velká letní inspirace

Výstava Alois Mikulka – Létat je tak 
snadné
5. května–25. června, Galerie výtvar-
ného umění Havlíčkův Brod
Výstava představí výběr z užité i volné 
výtvarné tvorby brněnského rodáka 
Aloise Mikulky, malíře, sochaře, grafi-
ka, ilustrátora, scénografa, autora di-
vadelních her, pohádek, básní 
a próz pro děti i dospělé.

Představení pro děti JuliDáda show
2. června, Krajská knihovna Vysočiny, 
Havlíčkův Brod
Zábavný pořad Dagmar Patrasové pro 
děti a jejich rodiče přináší spoustu 
soutěží, písniček a povídání. Děti 
si během téměř dvouhodinového 
představení zatančí s Dádou přímo na 
jevišti a naučí se taneční kroky vybra-
ných písniček.

Koncert vokální skupiny Marika Sin-
gers
9. června, sál Staré radnice, Havlíč-
kův Brod
Skupina existuje od roku 2008, čítá 
cca 20 amatérských zpěváků a něko-
lik hudebníků. Připravuje koncerty, na 
kterých se nikdo nenudí. Efektní stří-
dání a prolínání sólových a sborových 
partů, duchovní i světské skladby, pís-
ně lidové, muzikálové, gospely, popo-
vá i rocková klasika.

REBELfest
10. června, areál Měšťanského pivo-
varu Havlíčkův Brod, od 14.40
Festival plný hudby, zábavy a výbor-
ného piva. Představí se kapely Do-
ctor Victor, Vosa Rock, Whishmasters, 
UDK a The Basketles, které proloží 
One man Show v podání Tomáše Ma-
tonohy a pekelně ostrá Chillishow.

Koncert Husak Quartet + Inflagranti
19. června, sál Staré radnice  
Havlíčkův Brod, od 18.00
Hudba, jak ji opravdu neznáte.

Festival fantazie
29. června–9. července, Chotěboř
22. ročník největšího českého festi-
valu popkultury. Pro-
gram zahrnuje až 25 
linií – sci-fi, fantasy, 
horor, seriály a filmy 
–  až 1 400 pořadů. 
www.festivalfantazie.cz

Výstava Smích skrz slzy
30. června–20. srpna, Galerie výtvar-
ného umění Havlíčkův Brod
Výstava poprvé uceleně představí ve-
řejnosti početnou skupinu karikatur 
20. století, která ve velké většině po-
chází ze sbírkového fondu galerie.

Galerijní kurz Grafiky II  
v brodské galerii
červenec, Galerie výtvarného umění 
Havlíčkův Brod
Přijďte si vyzkoušet rozličné grafické 
techniky a vytvořte si vlastní grafické 
listy v kurzu pro nejširší okruh zájem-
ců – děti a mládež, dospělé, seniory, 
začátečníky i pokročilé.

Den slavnosti baroka
1. července, Zámek Světlá nad Sázavou
Tradiční jednodenní akce pro rodiny 
s dětmi je letos věnovaná baroku. 
Kostýmové prohlídky expozic, velký 
dobový jarmark, tvůrčí dílničky, ba-
rokní tance i šermířské souboje. Od 
19.00 noční kostýmované prohlídky 
s barokními knížaty a dvorem.
www.zameksvetla.cz

Havlíčkobrodsko
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Výstava Barokní Brod
3. července–10. září, Výstavní sál  
Staré radnice, denně 10.00 – 17.00
Výstavu připravilo Město Havlíčkův 
Brod ve spolupráci s Muzeem Vysoči-
ny Havlíčkův Brod, Galerií výtvarného 
umění Havlíčkův Brod a Moravským 
zemským ústavem v Brně – Státním 
okresním archivem Havlíčkův Brod.
Expozice představují hudbu, architek-
turu i výtvarné umění Brodu.
                                                               
Nedělní koncerty v létě na Havlíčko-
vě náměstí
červenec–září, Havlíčkovo náměstí, 
Havlíčkův Brod, 18.00
Tradiční prázdninové nedělní podve-
černí koncerty. Začínají 2. července 
Humpoleckým Dixielandem, dále vy-
stoupí skupiny Nice Navels, Za notou, 
L.U.X., Vrabčí trh, Wobčas, Starý klá-
dy, Ozzy Osbourne Revival a posled-
ním bodem programu bude 3. září 
pohádka pro děti na zahájení škol-
ního roku v podání herců Divadýlka 
eMILLIOn (od 15.00).

Prázdniny v havlíčkobrodské galerii
Letní prázdniny, Galerie výtvarného 
umění Havlíčkův Brod

Každý druhý týden pro děti od 6 
do 12 let připravují tematické dílnič-
ky. Děti si vyzkoušejí nejrůznější vý-
tvarné techniky, které rozvinou jejich 
kreativitu, zručnost a fantazii. 
www.galeriehb.cz

ME v letecké akrobacii kategorie 
Advanced
3.–13. srpna, letiště Chotěboř
www.akchotebor.cz

Sázavafest
3.–5. srpna, zámecký park,  
Světlá nad Sázavou 
oblíbený hudební festival
www.sazavafest.cz

Výstava Oldřich Jelínek
25. srpna–15. října, Galerie výtvarné-
ho umění Havlíčkův Brod
Český výtvarník Oldřich Jelínek nada-
ný talentem výtvarné zkratky, karika-
turním viděním a nevyčerpatelným 
humorem od druhé poloviny 50. let 
20. století spolu se svým dlouholetým 
spolužákem a blízkým přítelem Adol-
fem Bornem dlouhá léta vytvářel do-
slova tvůrčí duo.

Barokní kratochvíle
2. září, zámek Chotěboř
Divadlo pro děti i dospělé, dobový ta-
nec, šermířské souboje, dílničky pro 
děti, show s koňmi, barokní hudba, 
ukázky dobových řemesel, komen-
tovaná prohlídka zámku v barokním 
oděvu, lahodné pokrmy a nejen to.                             
www.cekus.eu

Tavba skla ve středověké peci
8.–10. září, Vlkovsko, Havlíčkův Brod
Návštěvníci uvidí celý technologický 
postup tavby skla, při práci zhlédnout 
mistra skláře a s jeho pomocí si vyro-
bí malou pozornost ze skla. 

Výstav Móda a odívání na Havlíč-
kobrodsku – od historie po součas-
nost
15. září–26. listopadu, Muzeum Vyso-
činy Havlíčkův Brod
Autorská výstava pracovníků muzea 
přiblíží historii odívání a výroby látek, 
v níž má město i region bohatou tra-
dici.

Havlíčkobrodský půlmaraton
23. září, sportovní areál Plovárenská, 
Havlíčkův Brod, od 8.00
Akce pro širokou veřejnost, profe-
sionální i amatérské sportovce. Kdo 
si nevěří na zdolání celé trati, může 
spojit síly ve dvoučlenné nebo čtyř-
členné štafetě. 
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Jihlavsko

Koncert festivalu Mahler Jihlava 
2017 – Hudba tisíců: Josef Bohuslav 
Foerster–skladatel a malíř
1. června, gotická síň radnice, Jihla-
va, 19.00
Vystoupí Stamicovo kvarteto ve slo-
žení Jindřich Pazdera, Josef Kekula, 
Jan Pěruška a Petr Hejný, kteří zahra-
jí smyčcové kvartety Jana Václava Sta-
mice, Josefa Bohuslava Foerstera 
a W. A. Mozarta. Kompletní program 
festivalu je k dispozici na webových 
stránkách www.mahler2000.cz.

Den dětí v Zoo Jihlava
3. června, Zoo Jihlava
Program pro děti s Volnoletci (skupi-
nou volného létání papoušků) a další 
doprovodné aktivity pro děti v areá-
lu zoo. Kdo přinese vysloužilý elektro-
spotřebič, získá volnou dětskou vstu-
penku do zoo na tento den (od 10.00 

do 15.00).

Pohádkový les
4. června, zámecký park Třešť,  
od 13.30
Pohádkový les pořádá Spolek přá-
tel Konfína s dalšími členy třešťských 
spolků. K výběru jsou dvě trasy. První 
tříkilometrovou trasu s pohádkovým 
zaměřením zvládnou nejmenší děti 
se svými rodiči a druhá šestikilomet-
rová sportovní trasa je určená starším 
dětem a jejich rodičům.

Kašpárci celého světa
8. června–10. září, Brána Matky Boží, 
Jihlava
Jedinečné loutky z Muzea loutkář-
ských kultur v Chrudimi. Můžete si 
sami zahrát divadlo s opravdovými 
loutkami.

Výstava Jiří Škývara Modely hudeb-
ních nástrojů
do 18. června, Kavárna Muzea  
Vysočiny Jihlava
Výstava modelů hudebních nástrojů 
ostravského „naivního“ umělce Jiřího 

Škývary, který svou lásku k hudbě vy-
jadřuje prostřednictvím zmenšených 
verzí hudebních nástrojů, které ručně 
vytváří převážně z balsového dřeva. 

Výstava Bratři Foersterovi – umělci 
tónu, slova i palety
do 27. června, Dům Gustava Mahle-
ra, Jihlava
Unikátní výstava maleb, listinné po-
zůstalosti a předmětů osobní povahy 
bratrů Josefa Bohuslava a Viktora Fo-
ersterových pořádá statutární město 
Jihlava ve spolupráci s dědici a Čes-
kým muzeem hudby v Praze.

Den Ježka
3. června, Pivovar Jihlava, 
13.00–22.00
Pivovarská akce, která má v regionu 
letitou tradici. Skvělé jihlavské pivo, 
bohatý hudební program, komento-
vaná degustace, škola čepování a sa-
mozřejmě prohlídky pivovaru. Vy-
stoupí například skupiny Voxel, Hor-
kýže Slíže nebo Škwor.

Vlákna, klubka, tkaniny
8. června–20. srpna, Oblastní galerie 
Jihlava
Tématem výstavy je práce s textilem 
v současném umění.

Noc kostelů v Třešti
9. června, kostel sv. Kateřiny Sienské 
a kostel sv. Martina, kostnice a bývalá 
židovská synagoga
Program pro děti, soutěže, hry, kon-
certy, přednášky, výstavy a ochutnáv-
ka mešních vín. Pořádá Římskokato-
lická farnost a Město Třešť. 
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Eurojack Jihlava + Jihlavské pivní  
pábení
10.–11. června, Amfiteátr Jihlava
ME v dřevorubeckém sportu Eurojack 
a 7. ročník festivalu minipivovarů. 
Tradičně na vás čeká skvělé pivo od 
sládků z malých, rukodělných pivo-
várků, večerní dobrá muzika a po celý 
víkend unikátní spojení s evropskými 
závody dřevorubců EUROJACK. 
www.eurojack.cz
www.radnicni-jihlava.cz

Koncert festivalu Mahler Jihlava 
2017 – Hudba tisíců: A ŠMYTEC!!!!!!!
14. června, Dělnický dům, Jihlava,  
od 18.00
Žáci a studenti ZUŠ Jihlava končí svůj 
školní rok 2016/2017.

Modely Emanuela Hody ve skleně-
ných lahvích
15. června–30. července, Muzeum 
Vysočiny Jihlava 
Prezentace vlastnoručně vyrobené 
sbírky Emanuela Hody ze Strakonic.

Koncert barokní hudby
16. června, Kongresový sál jihlavské-
ho hotelu Gustav Mahler, Jihlava
Vystoupí vokálně-instrumentální sku-
pina SoliDeo.

Brtnické kovadliny
16.–18. června, klášterní zahrada kos-
tela blahoslavené Juliány, panská sýpka
10. ročník mezinárodního setkání 
uměleckých kovářů
www.brtnickekovadliny.cz

Divadelní představení Dokonalá 
svatba
18. června, Kulturní dům Třešť, 19.00
divadelní hra v podání DS Karla Čap-
ka z Třeště

Světový den žiraf v Zoo
21. června, Zoo Jihlava
Nejdelší den v roce věnovaný nejvyš-
ším zvířatům. Od 11.00 do 16.00 žira-
fí stezka, komentované krmení žiraf 
a výtvarné tvoření (kdo přinese již ho-
tový žirafí obrázek, získá drobnou od-
měnu a obrázky vystaví zoo v pavilo-
nu žiraf). Od 19.00 do 21.00 speciální 
večerní žirafí program – nutná rezer-
vace předem prostřednictvím 
e-shopu na www.zoojihlava.cz
nebo na vstupních pokladnách zoo.

Jihlavské havíření a Koncert bez 
hranic, 23.–25. června, Jihlava
Díky občanskému sdružení Jihlavský 
havířský průvod se podařilo znovu 
obnovit tradici těchto slavností. Hlav-
ní aktéři průvodu „Havířci“ jsou ob-
lečeni do přesných kopií historických 
krojů z 16. století se všemi doplňky 
a náležitostmi. Program slavností do-
plní Jihlavský jarmark 23. a 24. června 
od 9.00 do 22.00, respektive 23.00. 

Vystoupí Barbora Poláková, Petr Ben-
de & Bend nebo Iflagranti a Josef Voj-
tek. 

havirskypruvod.cz

Letní kino v Třešti
26.–29. června, zimní stadion po se-
tmění, nejdříve ve 21.15

Jedeme na dovolenou
29. června–3. září, Muzeum  
Vysočiny Jihlava
Putování v čase – kdy a jak se jezdilo 
na dovolenou.

Letní kino na náměstí
červenec–září, Masarykovo  
náměstí, Jihlava
Letní zahrádka kavárny Muzeum 
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Vysočiny Jihlava (při nepřízni poča-
sí – klubová scéna Radničního pivova-
ru). Každé promítání bude začínat až 
po setmění, mezi 21.00 a 21.30. 

Dřevořezání
5.–6. července, Třešť
Setkání řezbářů na náměstí T. G. Ma-
saryka vždy 9.00–17.00. Pořádá Spo-
lek přátel betlémů v Třešti za finanční 
podpory Města Třešť.

Vysočina Fest 2017
6.–8. července, Amfiteátr Jihlava
Multižánrový kulturní festival, na kte-
rém vystoupí mimo jiné Anna K., 
David Koller, Mandrage, Wanastowi 
vjecy, Ewa Farná, Pavol Habera 
& TEAM nebo skupina No Name.

Mezi dvěma branami
14.–16. července, Náměstí Zachariá-
še z Hradce, Telč
Retro závod automobilů, vzpomínko-
vá jízda vozidel vyrobených do roku 
1939 s výstavou vozidel na historic-
kém náměstí. www.mezi2branami.cz

Pivní fest Telč 2017
15. července, Panský dvůr, Telč
Oblíbené kapely, minipivovary, ku-
chařská show, soutěž pro jedlíky a pi-
jáky.

Z Itálie do Telče – po stopách kavalíra
18. července–13. srpna, zámek v Telči
Kostýmované prohlídky pro děti (tra-
sa A – renesanční sály), časy prohlí-
dek út, pá, so, ne 11.00; 14.00; 15.00; 
16.00.

Obrazy Valdštejnské noci
21.–23. července, 18.–20. srpna, 
zámek v Telči
Noční kostýmované prohlídky na 
zámku na trase A ve 20.30; 21.30; 
22.30.              www.zamek-telc.eu

Prázdniny v Telči
28. července–13. srpna, Telč
Koncerty, tvůrčí dílny, Kocouří scé-
na, divadelní představení, výstavy, 
nocturna, pohádky, besedy, happe-
ningy, performance. 
www.prazdninyvtelci.cz

Závody dračích lodí na rybníku Roštejn
29. července, rybník Roštejn
www.dragonboard.cz/draci_v_tel-
ci.php

Parní léto
29.–30. července, 5.–6. srpna,  
12.–13. srpna
Výletní jízdy parního vlaku na trati 
Kostelec, Třešť, Telč, Dačice, Slavoni-
ce s doprovodným programem. 

Polenský táborák na letní scéně 
zámku
29. července, zámek Polná
letní hudební festival

Historické slavnosti Zachariáše 
z Hradce a Kateřiny z Valdštejna 
aneb Snoubení renesance s barokem
18.–19. srpna, Telč
Návštěvníci se vrátí do 16. století, při-
pomenou si 490 let od narození 
Zachariáše z Hradce a předání rodové 
linie pánů z Hradce po meči. V roce 
2017 si město prostřednictvím Histo-
rických slavností připomíná 25. výročí 
zapsání historického centra Telče 
na prestižní seznam UNESCO. 
www.telc.eu
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Živé kino Jihlava
18.–27. srpna, různá místa po Jihlavě
Letní promítání vybraných českých 
a slovenských dokumentárních fil-
mů na netradičních místech – projek-
ce toho nejlepšího z minulých ročníků 
Mezinárodního festivalu dokumen-
tárních filmů Ji.hlava přímo v ulicích 
krajského města. 
www.dokument-festival.cz

Mrkvancobraní
19. srpna, Husovo náměstí, Polná
vyhlášení soutěže o nejchutnější mrk-
vanec a bohatý kulturní program

Arts & film
25.–27. srpna, Telč
Záměrem mezinárodního festivalu 
Arts&film je šíření a hledání tvůrčích 
cest k lepšímu pochopení evropského 
umění a kultury. 
www.arts-film.com

Balóny nad Telčí
25.–27. srpna, Telč
Od čtvrtka do neděle budou baló-

ny startovat ze zámeckého parku, od 
roštejnského rybníku a dalších míst 
v okolí Telče a budou dělat radost pi-
lotům, posádkám, pasažérům, di-
vákům, dětem, dospělým ... prostě 
všem. 

www.telc.balon.cz

Mladá Vysočina
5. září–18. října, Oblastní galerie 
Jihlava
Výstava představí mladé umělce 
regionu.

Barokní nocturno
8. září, Kostel sv. Jakuba Většího, Telč
Účinkují telčští varhaníci pod vede-

ním Pavla Saláka. Barokní koncert na 
unikátní a jedinečné barokní varhany 
v kostele sv. Jakuba. 
www.telc.eu

Mrkvancová pouť
8.–10. září, Polná
Jedna z největších poutí na Vysoči-
ně – Mrkvancová pouť se koná druhý 
zářijový víkend v Polné.

Den otevřených dveří památek 
a Den zemědělců
9. září, Masarykovo náměstí, Jihlava
Slavnostní zahájení zástupci města, 
kraje a zemědělci v 10.00. Následo-
vat budou dožínkové tance, předání 
dožínkového věnce a kytic a vystoupí 
folklorní soubory, jako například Pra-
mínek nebo Vysočan. Odpoledne 
se uskuteční přehlídka krojovaných 
dechových hudeb, k vidění bude vý-
stava zemědělské techniky, prodej 
regionálních produktů a trh řemesel. 
Na děti čeká střelba z kuše, historický 
kolotoč, jízda na ponících nebo malo-
vání na obličej.

Dny evropského kulturního dědictví, 
Den otevřených dveří památek
9. září, Telč
Zpřístupnění historických objektů, 
koncerty, výstavy, videoprojekce.
www.historickasidla.cz

Jihlavský půlmaratón
10. září, Masarykovo náměstí, Jihlava
Závod jednotlivců, dvojic a čtveřic na 
21,0975 km. Organizátory akce jsou 
spolek Sliby – Chyby a statutární měs-
to Jihlava. Uskuteční se i Rodinný běh 
na 1,2 km. 
www.jihlavskypulmaraton.cz

Kolem noční Jihlavy po historických 
pamětihodnostech
15. září, Dům dětí a mládeže, Jihlava, 
17.00–19.00
28. ročník turistického pochodu, kte-
rý pořádá Klub českých turistů  
Tesla Jihlava. Příznivci pěší turistiky 
a vyznavači zdravého pohybu, rodiny 
s dětmi, senioři, dospělí i mládež mů-
žou volit z 8kilometrové a 15kilomet-
rové trasy.

www.region-vysocina.cz



www.region-vysocina.cz 56

Pelhřimovsko

Výstava Spodní prádlo a hygiena 
19. května–3. září, Muzeum Vysočiny 
Pelhřimov
Výstava návštěvníky provede po sta-
letí skrytým světem spodního prá-
dla a hygienických návyků. Přijďte 
nahlédnout za paravány a zástěny z 
dob, kdy vodu a sprchový gel mnohdy 
nahrazovaly voňavky a na ušití kous-
ku spodního prádla bylo zapotřebí 
dvou metrů látky. 

SANTINIHO barokní slavnosti
28. května–1. října, Humpolec, Želiv, 
Horní Bobrová, Zvole, Žďár nad Sáza-
vou a Obyčtov
www.santini.cz

Mezinárodní mistrovství ČR v moto-
krosu
4. června, motokrosový areál Propad, 
Pacov
www.motocrosspacov.cz

Pelhřimov – Město rekordů
9.–10. června, Masarykovo náměstí, 
Pelhřimov
27. ročník festivalu, který opět nabíd-
ne pozoruhodný program. Největší 
nerezový tři metry dlouhý příbor, nej-
rychlejší karikaturista a fotbal v ob-
řích koulích, páteční galavečer  

rekordů, vzdušná akrobacie na šá-
lách, pivo na čas hlavou dolů, nej-
vyšší točitá věž z dřívkové stavebni-
ce, největší sbírka suvenýrových boti-
ček, fotbalový žonglér i legenda české 
kulturistiky 72letý Bob Divílek. To vše, 
ohňostroj a mnohem více v letošním 
programu.

Hrad Kámen
Komentované prohlídky po parku
(15.–16. července, 19.–20. srpna)
Večerní prohlídky (8. července, 
22. července, 5. srpna, 19. srpna)
Speciální prohlídky pro děti 
(27.–28. května, 24.–25. června, 
22.–23. července, 26.–27. srpna)
Víkend otevřených zahrad 
(10.–11. června, hrad Kámen)

Výstava Obnova kaple Panny Marie 
Sedmibolestné v Pelhřimově
15.–23. června, Muzeum Vysočiny 
Pelhřimov
Výstava bude zaměřena na historii 
objektu i na jeho náročnou revitali-
zaci. V úterý 20. června se uskuteční 
komentovaná prohlídka s kurátorkou 
výstavy Miroslavou Kvášovou 
a restaurátorem mobiliáře Jarosla-
vem Bendou.

www.region-vysocina.cz
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Pacovský okruh 2017
17. června, Pacov
V roce 1906 byl na Pacovském okru-
hu dlouhém 61,5 km uspořádán prv-
ní závod silničních motocyklů o svě-
tovou trofej Coupe Internationale. 
Místní AMK v ÚAMK a Město Pacov 
při vzpomínce na tyto události tradič-
ně zvou do Pacova každou třetí so-
botu v červnu všechny, koho zajíma-
jí motocykly.
www.amkpacov.cz

Slavnosti města – Cannondale Juris 
Real MTB Maratón
24. června, Kamenice nad Lipou
13. ročník oblíbeného MTB maratónu 
pro širokou veřejnost v překrásné pří-
rodě Vysočiny. Součástí závodu jsou 
Slavnosti města Kamenice nad Lipou 
s bohatým doprovodným progra-
mem.

Jatka fest 2017
30. června–1. července, Pacov
Hudební festival pořádaný v Zámec-
ké zahradě, který nabídne velmi pest-

rou hudební přehlídku. Těšit se může-
te třeba na skupinu No Name, Jelen, 
UDG nebo na Davida Kollera, Vašo 
Patejdla a další. Moderátor Jatka Fes-
tu bude od 12.00 Jakub Kohák. 
www.jatkafest.cz

Pelhřimovské kulturní léto
1. července–31. srpna, Masarykovo 
náměstí a prostor před KD Máj, 

Pelhřimov
Letní promenádní koncerty na Masa-
rykově náměstí od 10.00 (od 2. čer-
vence každou neděli až do 20. srpna, 
vystoupí například Humpolecký  
dixieland, Vysočanka, Sklenařinka 

nebo Malá muzika). Prázdninové  
pohádky před KD máj od 16.00  
(od úterý 11. července každých čtr-
náct dní až do 22. srpna, vystoupí 
Loutkoherecká skupina Rolnička Pel-
hřimov, Divadelní spolek MIMO.S  
Praha, DS Tábor a Hralous Pelhřimov). 

Středověké slavnosti 
5.–6. července, hrad Orlík nad Hum-
polcem
Akce pro malé i velké se spoustou ře-
mesel (včetně vypalování kachlů v re-
plice středověké keramické pece), 
dětských her, dílniček, divadla, šer-
mu, zprovozněné hradní kuchyně 
včetně chlebové pece a jiné zábavy.

Kámen napříč staletími
8.–9. července, hrad Kámen
Tradiční akce se šermíři. Rytíři ná-
vštěvníky zavedou do doby středově-
ku. Poučí je o zbraních, zbroji, způso-
bu boje a každodenním životě rytíře 
ve středověku. Po oba dva dny budou 
návštěvníky hradu provádět dámy 
v dobových kostýmech. 

Hračkobraní
12.–16. července, zámek Kamenice 
nad Lipou
Další ročník pohodového prázdnino-
vého festivalu pro rodiny s dětmi, kte-
rý navazu-
je na tra-
dici výro-
by hraček 
ve městě. 
Svým ná-
vštěvní-
kům nabí-
zí výstavy 
hraček his-
torických 
i součas-
ných, přehlídku hračkářské tvorby na 
zámeckém nádvoří, tvůrčí dílny v za-
hradě, dětskou hernu a dílnu, lout-
ková i činoherní pohádková divadelní 
představení a mnoho dalšího.
www.hrackobrani.cz

www.region-vysocina.cz
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Folkový festival Ozvěny prázdnin
21.–23. července, hrad Orlík nad 
Humpolcem
Už po čtvrté se milovníci folkové mu-
ziky sejdou na nádvoří hradu.

Malý letní rockový festival
22. července, 17.00, Pelhřimov
akce v rámci Pelhřimovského kultur-
ního léta

Kinematograf bratří Čadíků
26.–31. července, Pacov

Kámenské hradohraní
5.–6. srpna, hrad Kámen
Akce je určena především pro rodi-
ny s dětmi a v tomto roce se uskuteč-
ní už popáté.

Zlatá podkova
18.–20. srpna, Humpolec
www.zlatapodkova.cz

Filmový festival Film a dějiny 2107
 – Pravěk útočí!
18.–20. srpna, hrad Orlík nad Hum-
polcem
Čas na filmovém plátně neposune-
me tentokrát jen do středověku, ale 
až do pravěku. Kompletní informace 
naleznete na samostatných stránkách 
festivalu www.filmadejiny.cz. 

Humpolecký dixieland
19. srpna, Kamenice nad Lipou
Koncert humpolecké dixielandové ka-
pely, která se ve své produkci zamě-
řuje na modernější tzv. Anglickou di-
xielandovou školu, vznikající přede-
vším v anglických souborech 
50.–60. let minulého století.

Pelhřimovská pouť
26.–27. srpna, Solní ulice a přilehlé 
okolí, Pelhřimov
tradiční česká pouť se stánky, 
atrakcemi a dobrou zábavou

Celostátní hasičský festival decho-
vých hudeb Pelhřimov 2017 a dny 
záchranářů Pelhřimov 2017
26.–27. srpna, Masarykovo náměstí, 
Pelhřimov
vystoupení řady regionálních kapel 
a taneční zábava

Závěrečný koncert letních žesťových 
kurzů Žďár
27. srpna, Kamenice nad Lipou
Závěrečný koncert Letních žesťo-
vých kurzů bývá tradičně nezapome-
nutelným zážitkem. Vystoupí na něm 
všichni účastníci a to znamená 
cca 30 hráčů na žesťové nástroje, 
z velké části studentů a pedagogů 
akademií a konzervatoří z celé ČR.

Výstava Zamlklí průvodci našich cest. 
Posvátná krajina barokního 
Pelhřimova
19. září 2017–14. ledna 2018,  
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Výstava se zaměří na drobné sakrál-
ní památky ve veřejném prostoru Pel-
hřimova. Jedná se o různorodé objek-

ty, od božích muk a křížů přes sochy 
až po drobnou výklenkovou plastiku. 

Pelhřimovské dožínky – XII. agrární 
a potravinářský den
2. září, Masarykovo náměstí,  
Pelhřimov, od 13.30
oslava konce sklizně na Pelhřimovsku 
s bohatým doprovodným programem

Dny evropského dědictví
9. září, Masarykovo náměstí a vybra-
né turistické cíle, Pelhřimov
www.historickasidla.cz

www.region-vysocina.cz
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Zámostí
2.–3. června, Třebíč
multikulturní festival
www.zamosti.cz

Odpoledne s BESIPem na dopravním 
hřišti
4. června, dětské dopravní hřiště,  
Jaroměřice nad Rokytnou, 15.00
Areál dopravního hřiště je volně pří-
stupný veřejnosti, o víkendech si na-
víc mohou zájemci zdarma zapůjčit 
autíčka a motokáry. 
www.jaromericenr.cz

Koncert mezinárodního hudebního 
festivalu Concentus Moraviae
8. června, zámecká knihovna, 
Náměšť nad Oslavou, 19.30
Luca Dordolo, Francesca Lombardi 
Mazzulli, Riccardo Pisani /zpěv, Mar-
co Mencoboni/ cembalo, umělecký 
vedoucí

Klub přátel historie: Sochy a pomní-
ky v Jaroměřicích nad Rokytnou
14. června, Špitál s kaplí sv. Kateřiny, 
Jaroměřice nad Rokytnou

Žáci v roli průvodců na zámku 
v Náměšti nad Oslavou
15.–18. června, reprezentační prosto-
ry zámku, denně 9.00–16.00
tradiční projekt řetězového provázení 
ve spolupráci se ZŠ Komenského Ná-
měšť nad Oslavou

Historická slavnost Barchan
16.–18. června, Jemnice
V červnu po svátku sv. Víta se každo-
ročně v Jemnici koná slavnost s  po-
divným názvem – Barchan. Traduje 
se, že patří mezi nejstarší v Čechách 
a na Moravě. 
www.barchan.cz

Slavnosti růžového vína
17. června, areál zámku Třebíč
pohodové sobotní odpoledne plné la-
hodného vína a kvalitní gastronomie

Slavnostní otevření koupaliště
17. června, koupaliště Jaroměřice 
nad Rokytnou, od 14.00
Areál koupaliště se nachází při výjez-
du z Jaroměřic nad Rokytnou směrem 
na Bohušice. Je otevřený denně od 
června do srpna podle aktuálního po-
časí.                                 www.tesma.cz

Olympijský běh
21. června, Moravské Budějovice
Na Vysočině se poběží ve čtyřech 
městech, jedním z nich jsou Morav-
ské Budějovice. V 17.00 startuje ro-
dinný běh na 1,3 km, v 18.00 společ-
ně vyběhnou závodníci po celé ČR. 
Podrobnosti na webu TJ Sokol Morav-
ské Budějovice.        mbsokol.cz

Z industriálu do baroka
24. června, Alternátor, Třebíč
Akce se uskuteční ve večerních ho-
dinách s nosnou tematickou projekcí 
mappingu na budovu Alternátoru 
v Třebíči.

Třebíčsko
(Destinace Třebíčsko – moravská Vysočina)

www.region-vysocina.cz
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Cesta pohádkovým lesem v Náměšti 
nad Oslavou
25. června, zámecký park,  
14.00–17.00
Tradiční odpoledne pro děti, které 
pořádá Český svaz žen Náměšť nad 
Oslavou.

Koncert mezinárodního hudebního 
festivalu Concentus Moraviae
27. června, zámecká knihovna,  
Náměšť nad Oslavou, 19.30
Roman Hoza/baryton, Barbara Maria 
Willi/cembalo

Svatoprokopská pouť
1.–2. července, areál zámku Třebíč 
obnovení tradice slavné třebíčské 
pouti; historické pouťové atrakce,  
řemeslný jarmark, předvádění histo-
rických řemesel; bohaté pouťové ob-
čerstvení pro malé i velké

Večerní prohlídky zámku v Náměšti 
nad Oslavou s historickým divadlem
7.–8. července, reprezentační prosto-
ry zámku, 18.00–22.00

Program: Hrabě Monte Christo. Ve 
spolupráci s Divadlem historie v po-
hybu Exulis. 

Oživené židovské město doby barokní
14.–16. července, Třebíč
Šestý ročník kulturněhistorické slav-
nosti odehrávající se v památce 
UNESCO, židovské čtvrti v Třebíči.  
Cílem třídenní akce je seznámit turis-
ty a návštěvníky města s životem ži-
dovské komunity v 17. a 18. století. 

www.samajim.eu

Filmy pro Karla IV.
17.–23. července, Karlovo náměstí, 
Třebíč
filmové večery pod širým nebem

Folkové prázdniny
22.–29. července, zámecký park  
v Náměšti nad Oslavou
32. ročník letního multižánrového 
kulturního festivalu, celodenní pro-
gramy, koncerty od 16.30
www.folkoveprazdniny.cz

Mezinárodní hudební festival Petra 
Dvorského
5.–19. srpna, Jaroměřice nad Rokyt-
nou, Valeč, Dukovany
www.arskoncert.cz

Večerní prohlídky zámku v Náměšti 
nad Oslavou s historickým divadlem
11.–12. srpna, reprezentační prosto-
ry, 18.00–22.00
Program: Paní z Monsoreau. Ve spo-
lupráci s Divadlem historie v pohybu 
Exulis. 

VII. jemnická bitva
11.–12. srpna, zámecký park, Jemnice
Zámecký park se opět vrátí do středo-
věku, doby chrabrých rytířů, bojujících 
za spravedlnost, lásku, čest a slávu.

Tradiční posvícení v Jaroměřicích 
nad Rokytnou
13. srpna
hudební vystoupení; program pro 
děti; zábavný večer

Koncert skupiny Rangers
13. srpna, odpočinková zóna, Jaromě-
řice nad Rokytnou, od 19.00

Mezinárodní hudební festival Václav 
Hudeček a jeho hosté
18.–20. srpna, Moravské Budějovice
www.festival-hudecek.cz
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Slavnosti Tří kápí
18.–20. srpna, Podzámecká niva, Třebíč
Oslava výročí zápisu baziliky sv. Pro-
kopa, židovské čtvrti a židovského 
hřbitova na seznam světového kultur-
ního a přírodního dědictví UNESCO.

Hrotovický koločas aneb jízda histo-
rických vozidel do vrchu
26. srpna, Náměstí 8. května, Hrotovice
Vítáni jsou majitelé vozidel starších 
30 let na jakýkoliv pohon, nejen mo-
torový. Od 8.00 registrace, od 8.30 
do 12.00 výstava vozidel, bohatý do-
provodný program. Od 14.00 jízda do 
vrchu a následně slavnostní ukončení.

Hradozámecká noc na zámku v Ná-
měšti nad Oslavou
26. srpna, 18.00–24.00
Zámek v Náměšti letos bude hlavním 
objektem projektu Národního památ-
kového ústavu Hradozámecká noc.

Hrotovicko tančí 2017
9. září, Sportovní areál města Hroto-
vice, od 13.00
Sedmý ročník taneční přehlídky s bo-
hatou účastí tanečních souborů růz-
ných žánrů. Hostem bude zpěvák Se-
bastian. 

Oživený zámek
9.–10. září, zámek v Náměšti nad 
Oslavou
Tradiční víkend netradičních prohlí-
dek zámku. Pořádá Městské kultur-
ní středisko, správa zámku a dobro-
volníci.

Bramborobraní
16. září, Karlovo náměstí, Třebíč
mezinárodní folklorní festival s řeme-
slnými trhy

O putovní pohár starosty města 
Jaroměřice nad Rokytnou
23. září, nová tělocvična ZŠ, Jaroměři-
ce nad Rokytnou, 14.30

Běh městem Hrotovice
23. září, Náměstí 8. května, Hrotovi-
ce, od 8.00
Čtvrtý ročník sportovně kulturní akce 
pro celé rodiny. V 8.00 zahájení, od 
8.30 dětské běhy, od 12.00 běh

na 2,5 km a od 13.00 hlavní běh na 
10 km za doprovodu několikanásob-
ného mistra světa i ČR v jízdě na vy-
sokém kole Josefa Zimovčáka. 
Registrace běžců do 15. září na 
www.behhrotovice.cz.

Svatováclavská poutní mše
28. září, zámek v Náměšti nad Osla-
vou, 17.00
V letošním roce správa zámku ve 
spolupráci s náměšťskou farností  
obnovuje tradici poutních slavností 
k poctě sv. Václava, jemuž je zasvěce-
na zámecká kaple.
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Žďársko
(Destinace Koruna Vysočiny)

Bítešský dětský den
1. června, Velká Bíteš, 8.30
ukázka techniky Hasičského záchran-
ného sboru, sboru dobrovolných ha-
sičů, záchranné zdravotnické služby 
Kraje Vysočina a Policie ČR - ukázka 
výcviku psů

Festival regionálních pivovarů
3. června, Centrum Eden Bystřice 
nad Pernštejnem
K ochutnání bude pivo z místního mi-
nipivovaru, ale také z pivovarů  
Grado, Mazaný lišák, Chotěboř 
a Tišnovský pivovar nebo různé pivní 
speciality a pochoutky, jako například 
pivní zmrzlina.

46. ročník Měřínské padesátky
2.–3. června, fotbalový areál  
TJ Jiskra Měřín

Královničky na Velkobítešsku
4. června, Březské u Velké Bíteše
Svatodušní obchůzka dívek po vsi 
s prováděním obřadních zpěvů a tan-
ců. Žehnání ratolestí v pátek 
2. června v 18.00 při večerní mši sva-
té ve farním chrámu sv. Jana Křtitele 
ve Velké Bíteši.

Fiat Meeting 
10.–11. června, hotel Svratka
setkání vozů italské výroby

Jarmark tradičních řemesel 
18. června, Sněžné 

Dějiny udatného českého národa: 
výstava obřího leporela Lucie Seifer-
tové
20. června–31. srpna, Horácká gale-
rie v Novém Městě na Moravě
Výstava obřího leporela Lucie Seifer-
tové vznikla na základě její knihy Dě-
jiny udatného českého národa. Kres-

lené komiksové dějiny sklidily obrov-
ský úspěch a staly se nejlepší dětskou 
knihou roku 2005. Výstava v podobě 
sedmdesátimetrové procházky čes-
kou historií se po turné v Evropě 
a v Americe představí v Novém Měs-
tě na Moravě. 

Bítešská pouť Mladé Bítešsko
23.–25. června, Velká Bíteš
Vystoupí místní dětské folklorní sku-
piny a soubory jako Národopisný 
kroužek Bítešánek, kroužek Sluníč-
ko nebo Národopisný soubor Bítešan.

Pohádkový les
24. června, obec Křižánky 

Velkomeziříčské kulturní léto
25. června–31. srpna, náměstí ve Vel-
kém Meziříčí

Motosraz a slavnostní zahájení sezo-
ny 2017
1. července, Šikland u Zvole nad Pern-
štejnem

Oslavy 150. výročí povýšení Svratky 
na město a 140. výročí založení Sbo-
ru dobrovolných hasičů
7.–9. července, Svratka
Součástí programu oslav bude kon-
cert Hany a Petra Ulrychových a sku-
piny javory v sokolovně, koncert 
skupiny Katapult v areálu stadionu, 
sobotní řemeslné trhy u sokolovny 
i vystoupení šermířů skupiny Libertas.

www.region-vysocina.cz
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KoresponDance
7.–10. července, Žďár nad Sázavou
www.korespondance.cz

VázaFest
28. července, koupaliště v Novém 
Městě na Moravě

9. Retroden
5. srpna, Svratka
Těšit se můžete na vystoupení Kar-
la Kahovce a skupinu George and Be-
atovens, na módní retro přehlídku 
nebo sraz veteránů. Na večer je při-
pravená diskotéka s hity 60.–80. let.

Velká ohňová show
5. srpna, Šikland u Zvole nad 
Pernštejnem

Slavnosti jeřabin
24. srpna–17. září, Žďár nad Sázavou
festival výtvarné, hudební a dramatic-
ké tvorby

Dožínky 
26. srpna, Centrum Eden Bystřice nad 
Pernštejnem

Jak se žilo na Horácké vesnici a jak 
zde probíhaly dožínky? Tak to se do-
zvíte dne v závěru srpna v Bystřici 
nad Pernštejnem, kde vám ukáží, jak 
se zpracovávalo obilí, jak se sekalo 
kosou, jak se vázaly povřísla a snopy 
nebo mlátilo obilí za pomocí cepů. 

Medové slavnosti 
26. srpna, Vratislavovo náměstí, 
Nové Město na Moravě

To nejlepší nakonec – Zlatý Šiklák
2. září, Šikland u Zvole nad Pernštejnem

Historické slavnosti
3. září, Velké Meziříčí
letos na téma 1. republika

Tradiční bítešské hody 2017
6.–13. září, Velká Bíteš
Součástí programu je v pátek 8. září 
narozeninový koncert Petra Bende 
s jeho hosty, v sobotu 9. září se může-
te těšit na 15. ročník folklorního festi-
valu Setkání na Podhorácku a neděle 
10. září bude patřit tradičnímu 

programu pod májí, krojovanému 
průvodu městem s chasou i historic-
kému šermu Taranis.

Santiniho barokní slavnosti
8.–10. září, Žďár nad Sázavou
Setkání odborníků a obdivovate-
lů Santiniho barokní tvorby; Klášter-
ní noc

Folklórní festival SETKÁNÍ NA POD-
HORÁCKU
9. září, Velká Bíteš
XV. ročník přehlídky folklorních sou-
borů a skupin z Podhorácka, soused-
ních regionů a hostů

www.region-vysocina.cz
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Dům Gustava Mahlera
út-ne 10-12, 13-18

www.mahler.cz
facebook.com/mahler.jihlava
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  Mahler?  
             Hudba  
      našeho srdce!  

 Mahler Jihlava  
 Music Festival   
 18. 5.–7. 7. 2017  
 Hudba tisíců   

  www.mahler2000.cz 

Thomas Hampson, 
mahlerovský pěvec No. 1  

 předprodej: 
www.ticketon.cz / Turistické 
informační centrum Jihlava / DIOD
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Letní florbalový kemp Vysočina
čtyřnásobný mistr ČR 
odchovanec jihlavského florbalu DUŠANA PŘÍVARY

Víkendový kemp pro kluky, holky i brankáře, kteří nechtějí ani
o prázdninách s florbalem zahálet a chtějí se přiučit novým 

věcem pod vedením zkušeného extraligového hráče.









Hala SK Jihlava
Okružní 4628/2 Jihlava 586 01

S ubytováním 1 390 Kč
Bez ubytování 1 190 Kč

Od 10 do 16 let

1. - 2. července 2017

Třífázový trénink

Všeobecný pohybový rozvoj

Strava 4x denně, pitný režim

Možnost ubytování na jednu noc 
na ubytovně přímo na hale

Uzávěrka přihlášek:  31.5.2017

Kapacita: 40 dětí 

Garant kempu:

Dušan Přívara
   736 432 531   

Vedení kempu a kontakt: 

Bc. Jakub Král
   777 246 591 

   kobecisko@gmail.com V případě malého zájmu jsme oprávněni kemp zrušit

pod 
vedením
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Elektronické turistické noviny Vysočiny 
Vydání deváté, červen 2017.

Vydal:
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 144/3,
586 01  Jihlava

Neoznačené foto: Archiv Vysočina Tourism, 
Vladimír Kunc a turistická informační centra
v Kraji Vysočina.

Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava
e-mail: info@vysocinatourism.cz

www.region-vysocina.cz, www.vysocinatourism.cz,
www.region-vysocina.cz/temata, www.baroknivysocina.cz,
www.vysocinaconvention.cz, www.vysocinounakole.cz,
www.vysocina-fandi-kulture.cz, www.dedictvivysociny.cz,
www.mgvysociny.cz
Facebook: @regionvysocina, Instagram: @regionvysocina.cz

www.region-vysocina.cz

https://www.facebook.com/regionvysocina/?fref=ts
http://www.region-vysocina.cz/
http://www.vysocina-fandi-kulture.cz/
http://www.region-vysocina.cz/temata/temata/barokni-vysocina/
http://mgvysociny.cz/

