






chcete si z vysočiny odvézt netradiční zážitek? jste příznivci 

gastroturistiky a milovníci zlatavého moku? Pak rozhodně oceníte 

novou Pivovarskou stezku vysočiny, která vás zavede do nejkrás

nějších míst našeho čistého kraje. 

virtuální stezka spojuje třináct pivovarů z vysočiny. Pokud je na

vštívíte, seznámíte se s podstatou jednoho z nejstarších řemesel,

nahlédnete pod pokličku výroby piva, jež je často spojena s ochut-

návkou, a užijete si poznání všemi smysly. Partnery stezky jsou 

jak tradiční velké pivovary, tak i minipivovary s originální pivní 

nabídkou z celé vysočiny.

Naše Pivovarská stezka má ambici spojit gastronomický zážitek 

s poznáváním vysočiny a nabídnout zaručené tipy na ubytování 

a rovněž na výlety, jež můžete spojit s příjemnou zastávkou v jed

nom z partnerských pivovarů. 

Pivovarská stezkaVysočiny





Tipy na výlety, zajímavá
místa, ubytování,
sportovní a kulturní akce

Vysočina 
v hlavní roli

TURISTICKÝ MAGAZÍN 17. KVĚTNA 2019





























































































































   







KŘÍŽEM KRÁŽEM VYSOČINOU NA KOLE 2019

JihlaVa - BítoVčice - KameničKa - měřín - (oBěd 30 Km) - netín - martinice - FaJtůV Kopec - VelKé meziříčí.
VelKé meziříčí - Vídeň - radostín n. oslaVou - ostroV n. oslaVou (oBěd 30 Km) - BoBroVá - dlouhé - noVé město na moraVě.
Nové Město Na Moravě - KoNíKov - sNěžNé - KarlštejN - svratKa (oběd 31 KM) - Herálec - stržaNov 
- žďár Nad sázavou.

PelHřiMov - ryNárec - libKova voda - Častrov - žirovNice (oběd 29 KM) - PoČátKy - HorNí dubeNKy - 
roštejN - růžeNá - třešť.     

HavlíČKův brod - oKrouHlice - liPNice Nad sázavou - Kejžlice (oběd 28 KM) - HuMPolec - KleteČNá - KoJčice - pelhřimoV. 

žďár Nad sázavou - sázava - vePřová - Havl. borová - žižKovo Pole - Přibyslav (oběd 30 KM) - dlouhá Ves - míroVKa - haVlíčKůV Brod.

třešť - dlouHá brtNice - oPatov - oKříšKy (oběd 30 KM) - Hvězdoňovice - ČecHoČovice - stařeČ - mastníK - peKelný Kopec - slaVice - třeBíč.     
třebíČ - střítež - KožicHovice - PozďátKy - ČíMěř - stroPešíN - dalešice.      

1. etaPa - PáteK, 5. 7. 2019 - Jihlava - velké Meziříčí (50 kM)  
2. etaPa - sobota, 6. 7. 2019 - velké Meziříčí - nové Město na Moravě (51 kM) 
3. etaPa - Neděle, 7. 7. 2019 - Nové Město Na Moravě - Žďár Nad sázavou (54 KM) 
4. etaPa - PoNdělí, 8. 7. 2019 - Žďár Nad sázavou - HavlíčKův Brod (50 KM) 

5. etaPa - úterý, 9. 7. 2019 - HavlíčKův Brod - PelHřiMov (55 KM)

6. etaPa - středa, 10. 7. 2019 - PelHřiMov - třešť (57 KM)

7. etaPa - ČtvrteK, 11. 7. 2019 - třešť - třeBíč (53 KM)

8. etaPa - PáteK, 12. 7. 2019 - třeBíč - dalešice (34 KM)www.vysocina.euwww.vysocinounakole.cz       @vysocinou na kole

















KyTICe a Pivovar Poutník – pořadatel Poutník Festu Vás zvou 
v pátek 21. června 2019
na tradiční

občerstvení, skákací hrad a dílničky pro děti, ...

od 13 hodin v parku ve Světlé
(u dětského hřiště)

Změna programu vyhrazena.  
V případě nepříznivého počasí  

se akce přesune do Tanečního sálu.  
Koncerty jsou přístupné zdarma. 

Účinkující vystupují bez nároku na honorář.www.KyTICeSVeTla.Cz  |  www.FaCebooK.Com/KyTICeSVeTla

vstup 

zDaRma



Hrava vystava Hrava vystava 
pro rodiny 

3. 7. - 31. 8. 

www.kyticesvetla.cz | www.facebook.com/kyticesvetla

S oblíbeným večerníčkem 
hravě: 

animační dílna, scény  
a loutky, kino s projekcí 
filmu, herna, fotokoutek  

a mnoho dalšího...

2019

GALERIE NA PŮDĚ, SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
VSTUPNÉ: dospělí 80 Kč, děti do 15 let (včetně) 40 Kč, rodinné (max 2 dospělí + 3 děti) 200 Kč

Otevřeno denně kromě pondělí: ÚT–PÁ 9–17 hod. / SO, NE, svátky 13–17 hod.

v průběhu celého léta na parkovišti za kinosálem ve Světlé n. S.
L ETNÍ  KI NO  2 01 9

Začátek promítání cca ve 21:30 hodin. Vstupenky bude mož-
né zakoupit na místě půl hodiny před začátkem promítání. 
Občerstvení zajištěno. Změna programu vyhrazena.

Program letního kina zveřejníme na stránkách www.kyticesvetla.cz 
nebo na www.facebook.com/kyticesvetla.

www.kyticeSVetla.cZ | www.facebOOk.cOm/kyticeSVetla









H    U    M    P    O    L    E    C    K    É

KULTURNÍ  LÉTO
SOBOTA 13.7.2019 - 18:00 
KAŠPÁRKOVY POPLETENÉ POHÁDKY
Divadelní pohádkové představení. 

PÁTEK 19.7.2019 -  19:00 
SENIOR-BAND DECHOVKA 
Dechová hudba k poslechu nebo i k tanci v podání Jaroslava  Hlouška. 

SOBOTA 27.7.2019  -  19:00 
NEŘEŽ
Česká folková kapela, která loni oslavila 20 let je stálicí folkových festivalů. Vít Sázavský,  
Zdeněk Vřešťál, Filip Benešovský  a Robert Fischmann hrají pohodovou a veselou muziku.

PÁTEK  2.8.2018-9 - 19:00 
CIMBÁLOVÁ MUZIKA MILANA BROUČKA
Jedinečná, virtuózní, temperamentní, originální...jejich je široký, muzikantům nechybí odvaha 
zkoušet nové věci a překračovat i prolínat hudební žánry. Uslyšíte i filmové melodie a rock! 

PÁTEK 9.8.2019 - 19:00 
BUBENICKÁ SHOW - TAM TAM BATUCADA
Po roce se opět vrací parta perkusistů, která řádí pod vedením píšťalky Miloše Vacíka. 
Strhující bubenická show nabitá energií hraje karnevalovou sambu z Rio de Janeira.

PÁTEK 16.8. v 19:00 
LUBOŠ POSPÍŠIL - koncert
 Kráska v nesnázích, Tenhle vítr jsem měl rád..Luboš Pospíšil pronikl na českou hudební scénu 
v 70. letech 20. století, a tyto i nové hity představí v humpolecké muzejní zahradě.  

Pátek 23.8.2019 v 19:00 
HAKMAK - koncert 
Hardcore - punk z Rohozné.

www.infohumpolec.cz

Sobota  31.8.2019 v 18:00 
ČARODĚJ ZE ZEMĚ OZ
Divadelní pohádka pro děti. 



Zahrada muzea, Dolní náměstí HUMPOLEC

MěKIS v Humpolci a Vysočina Tourism vás zve na letní kino na podporu projektu

VYSOČINA FILMOVÁ

ČT
27.6.2019

21:21

NE
30.6.2019

21:21

SO
29.6.2019

21:21

PÁ
28.6.2019

21:21

JAK SE BUDÍ PRINCEZNY
Ještě před narozením královské dcery jedou král s královnou do zpustlé tvrze - 
v ní žije královnina sestra, už spoustu let odloučena od světa. Když si král vy-
bíral ženu, dal přednost Elišce a zlá Melánie od té doby myslí jen na pomstu - o 
smíření ani teď nestojí. Po narození dcerušky Růženky vyřkne kletbu: Růženka 
se má píchnout do prstu, navěky usnout a celé království s ní Růženka roste do 
krásy a všechny špičaté předměty jsou z jejího dosahu odstraňovány, sama 
nesmí ani na krok. Pro jistotu jí rodiče, hned jak dosáhne patnácti let, seženou 
ženicha. Je jím princ Jiří ze sousední země, který přijede na námluvy i se svým 
bratrem Jaroslavem...
Pohádka se natáčela mj. také na hradě ORLÍK U HUMPOLCE

Česká pohádka, režie: Václav Vorlíček

ANDĚL PÁNĚ 2
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si 
zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela 
ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen 
Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude volná. Hádka Petronela s Uriášem o 
jablko Poznání ale skončí neslavně. V potyčce se vzácné ovoce skutálí až na 
Zemi. Anděl - popleta a jeho kamarád čert-pokušitel musí šupem na svět jablko 
Poznání najít a přinést zpátky. V předvečer svátku svatého Mikuláše se 
zamotají do podivuhodného reje. 
Pohádka se natáčela mj. také na hradě a ve městě LEDEČ NAD SÁZAVOU

Česká pohádka, režie: Jiří Strach

TŘI ŽIVOTY
Česká pohádka, režie: Jiří Strach

Když tři vojáci zběhnou a ukryjí se ve zřícenině starého, kdysi mocného hradu, 
ani jeden z nich netuší, co je čeká. Vejdou dovnitř a vida: uprostřed největšího 
sálu stojí dlouhý stůl a na něm spousta vybraných pokrmů. Hladoví vojáci 
nejdřív strnou, ale potom se rozzáří a vrhnou se na ně. To už ale vcházejí tři 
dívky, tváře sice zakryté, ale i tak je zřejmé, že jsou nesmírně krásné. Dívky 
vojákům nabídnou, že můžou na hradě v pohodlí a bezpečí klidně zůstat, 
ovšem pod jednou podmínkou – strávit s dívkami jednu jedinou noc a během ní 
jejich závoj ani o kousíček nepoodhalit, ani prstem se jich nedotknout...
Pohádka se natáčela mj. také na hradě LIPNICE NAD SÁZAVOU

MAREČKU, PODEJTE MI PERO!
Česká komedie, režie: Oldřich Lipský
Jiří Kroupa, mistr v továrně na zemědělské stroje, by mohl povýšit - musel by 
ovšem vystudovat večerní průmyslovku. Pan Kroupa se tomu vehementně 
brání, nakonec však podlehne naléhání členů dílenského výboru a na školu se 
dá zapsat. Stejný vzdělávací ústav navštěvuje i jeho syn, přes den dokonce 
sedává v téže lavici. Náhle se ukazuje, že tatínek má mnohem horší prospěch 
než jeho ratolest. Dokáže si rodič napravit reputaci a obstát před profesory i 
spolužáky?
Film se sice v Humpolci nenatáčel, ale památná věta „Hliník se odstěhoval 
do Humpolce!” jej navždy s Humpolcem spojila.

*** VSTUP ZDARMA!! *** PRO KAŽDÉHO MALÉ OBČERSTVENÍ K FILMU ***
Seznámíme vás s projektem VYSOČINA FILMOVÁ. 

Zdarma si odnesete turistický pas a malý dárek.  w
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LETNÍ KINO V HUMPOLCI
Zahrada muzea, Dolní náměstí 

Během letních prázdnin 1.7. - 31.8.2019 
pro vás budou připravené 
nejúspěšnější filmy sezóny:

 Bohemian Rhapsody
Ženy v běhu
Teroristka
Po čem muži touží
Dvě nevěsty a jedna svatba
Po strništi bos
Špunti na vodě
Bezva ženská na krku
..a možná ještě něco navíc..

Podrobný program 
na www.infohumpolec.cz

MěKIS v Humpolci vás zve na



SOBOTA 15.6.2019
start a cíl : Horní náměstí, před muzeem

XII. ROČNÍK

letos opět 2 trasy! cca 30 a 13 km... 

9:00 - 13:30   registrace cyklistů
        14:00 START    
 16:30 - 17:00  vyhlášení vítězů 
 Obě trasy jsou vhodné pro děti, dospělé, skupinky, jednotlivce, 

závodníky, pohodáře...a všechny ostatní! 
w  w  w  .  i  n  f  o  h  u  m  p  o  l  e  c  .  c  z

využijte online registraci!
Ušetříte si stání ve frontě před závodem! 

BUBENICKÁ 
SHOW

w  w  w  .  i  n  f  o  h  u  m  p  o  l  e  c  .  c  z
















