
e-Turistické noviny
Příznivci zimních radovánek, romantici, kteří se už nemůžete dočkat 
té pravé vánoční atmosféry i rodiče, kteří plánujete, 
jak zabavit své ratolesti, 

právě jste si na svém počítači nebo mobilu otevřeli turistické noviny, které pro vás Vysočina Tou-
rism připravuje už pátou zimu. Přinášíme vám přehled běžkařských tras i sjezdovek, další mož-
nosti sportovního vyžití, ale také vánoční programy a adventní akce napříč celou Vysočinou. 

Pamatujte, že adventní čas má být dobou zklidnění a radostného očekávání. Proto, pokud to je-
nom trochu půjde, zpomalte a jakýmkoliv pro vás příjemným způsobem si užívejte času s rodi-
nou, vašimi blízkými i přáteli a využijte všech možností, které vám Vysočina nabízí. Vydejte se 
na procházku, nadýchejte se čerstvého vzduchu, navštivte vánoční trhy, ochutnejte voňavý sva-
řák nebo s lyžemi na nohou vyjeďte vstříc třpytivým lánům. Nejen prosinec bude nabitý akcemi, 
ale i po Novém roce na vás na Vysočině čekají nezapomenutelné chvíle. 

Proto neváhejte, projděte noviny, udělejte si přehled o nadcházejících několika měsících, inspi-
rujte se v kalendáři akcí a vyrazte za zážitky.

Krásnou zimu!
          Monika Brothánková
                 Vysočina Tourism, p. o.

Magazín zimních tipů pro Vysočinu            zima 2017/2018          

www.region-vysocina.cz

Vysočina je domovem zručných betlemářů

Přijeďte si k nám zalyžovat...

nebo si jen užívejte pravé vánoční atmosféry...

/regionvysocina

https://www.facebook.com/regionvysocina/
https://www.instagram.com/regionvysocina/


www.region-vysocina.cz 2

Tradiční dřevěné vyřezávané betlémy, papírové, mechanické a v době adventu také 
takzvané živé betlémy. Ty všechny najdete v srdci České republiky – na Vysočině, kte-
rá je už desítky let proslulá svou lidovou výrobou betlémů. 
Městem betlémů je na Vysočině bezesporu Třešť. Nejenom, že ve městě na Jihlavsku 
můžete obdivovat přes dvě stě let staré originálně vyvedené scény narození Ježíš-
ka, ale navíc vám je jejich zruční majitelé ukážou přímo doma, kde svou cennost kaž-
doročně vystavují. Spolek přátel třešťských betlémů připravuje mapku s vyznačený-
mi téměř dvaceti místy, kam můžete za betlemáři zavítat a ti vám poví o historii svých 
betlémů a navrch přidají mnoho zajímavostí. Letošní Betlémská cesta v Třešti, která 
se v roce 2016 dostala na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Čes-
ké republiky, začíná letos na druhý vánoční svátek 26. prosince a potrvá do 2. února. 
Pokud se ale už nemůžete dočkat, na své si od 4. prosince přijdete v Schumpeterově 
domě v Třešti, kde na vás až do 2. února čeká stálá expozice betlémů. Právě tady na-
jdete stále se rozšiřující betlém. Do něj přispívají řezbáři, kteří se každoročně v čer-
venci účastní akce Dřevořezání.
Plánek města s vyznačenými výstavními místy získáte v Turistickém informačním cen-
tru Třešť.

Betlémářství má na Vysočině dvousetletou tradici

http://www.region-vysocina.cz/
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Tradiční výstava betlémů v Třebíči
Le tošn í  vánočn í  výs tava  be t l émů,  k te rou  t rad i čně  po řádá  Muzeem Vysoč iny  T řeb íč , 
bude  od  1 .  p ros ince  až  do  14 .  l edna  zdob i t  kon í rnu  t řeb íčského  zámku .  „Pokud  ex -
poz ic i  navš t í v í te ,  z í ská te  j ed inečnou  p ř í l ež i t os t  nah lédnou t  do  be t l emářské  t vo r -
by  sousedn ího  Rakouska .  Čeka t  na  vás  bude  na  t ř i ce t  be t l émů rakouské  p roven i -
ence , “  p roz rad i l  Tomáš  Har tman  z  t řeb íčského  muzea ,  k te ré  nav íc  vys tav í  k las i cký 
p ř ib l i žně  č t y ř i  me t ry  d louhý  be t l ém z  T řeb íče ,  j ehož  au to rem je  Eduard  K laus .  Na 
výs tavě  spo lup racu j í  T řeb íčš t í  s  muzeem be t lémů ve  Vösendor fu ,  kde  ma j í  až  do 
6 .  l edna  p ř í š t ího  roku  pu tovn í  výs tavu  t řeb íčských  be t l émů.  Obohacu j í c í  spo lup rá -
c i  ve  s te jný  den ,  na  T ř i  k rá le ,  uzav ře  t ř í k rá lový  koncer t .  V  Kamenném sá le  t řeb íč -
ského  zámku  své  h lasy  rozezn í  cca  č t y ř i ce t i č lenný  sbo r  z  rakouského  Vösendor fu .

Telčský betlém letos k vidění naposledy 
Jedinečný betlém manželů Vostrých ukrývá pobočka jih-
lavského muzea v Telči. Už několik let s příchodem ad-
ventního času, vždy o víkendech a během vánočních 
svátků, zpřístupňuje dílo knihtiskaře a jeho manželky, 
které společně postavili v 19. století. Betlém bude le-
tos v zámeckých prostorách k vidění pravděpodobně na 
delší čas naposledy. „Muzeum zámecké prostory opouš-
tí, čeká nás velké balení a stěhování. Proto bude bet-
lém rozebrán a na nějaký čas zůstane v depozitáři,“ 
uvedla Dana Oberreiterová z Muzea Vysočiny Jihlava.

Živé betlémy na Vysočině
Biblický příběh o narození Ježíška láká hudebníky i herce,  
kteří každoročně, v řadě míst po celé Vysočině, ztvárňují 
příběh hudbou, pohybem i tancem. 
•	Živý betlém v Telči, 16. a 17. prosince, nádvoří státního zámku
•	Živý betlém ve Žďáře nad Sázavou, 19. prosince, ná-

městí Republiky
•	Tradiční živý betlém v Měříně, 24. prosince, areál za 

kostelem (10.00 a ve 20.30)
•	Živý betlém ve Stonařově, 26. prosince, náměstí
•	Živý betlém v Třebíči, 27. prosince, nádvoří baziliky sv. 

Prokopa

http://www.region-vysocina.cz/
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Vydejte se po stopách pohádek z Vysočiny
Čistá příroda, významná historie i jedinečné památky v srdci České republiky jsou pravděpodobně důvodem 
častého zájmu filmařů o Vysočinu. A že náš kraj filmaře okouzlil hned v několika důležitých případech. Vždyť 
kdo by neznal legendární Postřižiny točené v Dalešicích na Třebíčsku v areálu místního pivovaru. Točilo se u 
nás také několik známých pohádek. Na zámku v Telči panoval dobrý král Miroslav v pohádce Pyšná princez-
na, 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 točil se tady i Anděl Páně, 
hrad Lipnice nad Sázavou využili filmaři pro pohádku Čert ví proč. Z novějších filmových počinů vzpomeňme 
snímek Špunti na vodě, který našel útočiště ve Šlakhamru v Hamrech nad Sázavou, a nejnovější Bajkeři, kte-
ří měli premiéru 19. října, se natáčeli v areálu Panského dvora Telč a v okolí Telče. Vysočinu jako atraktivní fil-
movou lokalitu propaguje Vysočina Film Office, která spadá pod krajskou příspěvkovou organizaci Vysočina 
Tourism. Podporuje natáčení v kraji a Vysočinu propaguje jako film friendly region. 
A pokud jste filmovými fandy a rádi se vydáváte po stopách známých snímků, navštivte nové webové stránky 
www.filmvysocina.cz a inspirujte se k výletu plnému zážitků.

http://www.region-vysocina.cz/
http://www.filmvysocina.cz/cs/
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Vysočina Tour ism ve spolupráci  s mediálním partnerem vydává zim -
ní čís lo tur ist ického magazínu Zima na Vysočině. Vyšel  v polovi -
ně l is topadu jako pří loha deníku MF Dnes a ve svých schránkách ho 
našl i  předplat i te lé v Kraj i  Vysočina i  ve všech sousedních kraj ích - 
Středočeském, J ihočeském, J ihomoravském a Pardubickém kraj i . 
Pokud se k vám nedostal  v t iš těné podobě, můžete s i  ho pod t ímto 
odkazem stáhnout a inspirovat se t ipy,  jak využít  z imu na Vysočině.
Magazín Zima na Vysočině vychází po druhé a navazuje na další 
dvě úspěšná letní  čís la.  „Tentokrát  se zaměřujeme na bet lémy vše -
ho druhu -  přes papírové, dřevěné až po ty ž ivé,  a zveme i  na t ra -
diční bet lémskou cestu v Třešt i .  Sportovce inspirujeme t ipy na běž -
ky i  přehledem sjezdovek, zveme na zaj ímavé kul turní  akce i  vánoč -
ní výstavy nebo rukodělné dí lny a nechybí ani  přehled rekordních za -
j ímavostí  Vysočiny,“  informuje Klára Čechová z Vysočina Tour ism.
V magazínu najdou čtenář i  mapku Vysočiny s vyznačenými lyžař -
skými areály,  z imními stadiony, bazény i  dalšími t ipy na místa,  kte-
rá stoj í  za to navštív i t  na Vysočině i  v z imě. Stačí  j ím zal istovat 
nebo si  ho otevří t  v počítači  a hned vyrazi t  za zábavou a poznáním. 

Pokud nejste předplat i te l i  deníku, stáhněte s i  magazín v elektronické 
podobě pod t ímto odkazem: www.vysocinatourism.cz.

Tipy na sportovní 
záži tky a vánoční 
akce získaj í  také 
čtenář i  týdeníku 
5plus2 na Vysoči -
ně, kde vyjde ma -
gazín jako pří lo -
ha, a celý měsíc 
bude onl ine ver -
ze magazínu do -
stupná na zpravo -
dajském serveru 
iDNES.cz  v kraj -
ské část i  J ih lava. 

 Tištěný tur ist ic-
ký magazín v po -
čtu více než 61 t i -
síc výt isků vydává 
příspěvková orga -
nizace Vysočina 
Tour ism ve spolu -
práci  s Mediální 
skupinou MAFRA.

Magazín Zima na Vysočině zve na běžky i prohlídku betlémů

http://www.region-vysocina.cz/
http://www.vysocinatourism.cz/files/prilohy/Magazin%20Zima%20na%20Vysocine.pdf
http://www.vysocinatourism.cz/files/prilohy/Magazin%20Zima%20na%20Vysocine.pdf
http://www.vysocinatourism.cz/files/prilohy/Magazin%20Zima%20na%20Vysocine.pdf
https://www.mfdnes.cz/ctecka.aspx?d=15.11.2017&n=MAGAZIN&e=SPC-JIHLAVA
https://www.facebook.com/regionvysocina/
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Kostýmované prohlídky v třebíčské bazilice i Ježíškova pošta
Turistické informační centrum Bazilika 
opět připravilo večerní kostýmované pro-
hlídky v podání herců divadelního spolku 
Ampulka. Herci v dobových kostýmech 
představí osobnosti, které se podílely na 
věhlasu baziliky svatého Prokopa a pou-
tavým způsobem provedou návštěvníky 
bazilikou za zvuků varhan.  
Prohlídky se uskuteční v sobotu 16. pro-
since v 18.00 a 19.00. Zbystřit by měli 
všichni, kteří se chtějí na chvíli přenést 
do historie a prohlédnout si památku svě-
tového významu v Třebíči. 

www.visittrebic.eu
Ježíškova pošta
Přímo v informačním centru u bazili-
ky mohou děti navštívit Ježíškovu poš-
tu. Bude zde na ně čekat ozdobený vá-
noční stromeček a pod ním ukrytá truh-
lice, do které děti mohou vložit svá vá-
noční přání. Vymalují si vánoční obráz-
ky, splní malé úkoly a za odměnu dosta-
nou cukrovinky. Obálky označené celou 
zpáteční adresou a nalepenou poštovní 

známkou budou odeslány Ježíškovi. Děti 
se pak mohou těšit na dopis s jeho odpo-
vědí i s razítkem Ježíškovy pošty. Ježíš-
kova pošta se uskuteční od 20. listopadu 
do 18. prosince od 9.00 - 17.00 v Před-
zámčí v Třebíči. 
Tak neváhejte a připravte s dětmi dopis, 
který zaplní nejrůznější přání, od hraček, 

přes první lyže, aktovku do školy. A ne-
mělo by chybět ani to nejdůležitější přá-
ní - ať se v novém roce všichni ve zdra-
ví sejdeme. 

Expozice Kaiserpanorama
V třebíčském Malovaném domě mohou 
návštěvníci vidět předchůdce dnešního 
kina, historický stereoskop Kaiserpanora-
ma, který umožňoval hromadné předvádě-
ní stereoskopických fotografií – diapozitivů 
na skleněných deskách. 
V Malovaném domě byla umístěna polovi-
na původních čelních desek, uvniř přístroje 
je naistalovaná digitální technologie, která 
umožňuje divákovi srkz kukátka vidět sou-
bor čtyřiceti fotografií z Třebíče. Malovaný 
dům najdete v Třebíči na Karlově náměs-
tí 53, otevřeno má denně kromě pondělí          
(10.00-12.00, 13.00-17.00).

http://www.region-vysocina.cz/
https://www.visittrebic.eu/
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Zimní sezóna v Muzeu Vysočiny Třebíč
Přijďte se ohřát v zimních měsících do Muzea Vysočiny Třebíč, které nabízí mnoho různých pohledů na dějiny i svět kolem nás, s nimiž se 
může návštěvník seznámit ve čtyřech stálých expozicích. Zároveň muzeum každoročně připravuje zajímavé krátkodobé výstavy, progra-
my pro školy, akce pro rodiny s dětmi, je otevřeno badatelským aktivitám a pravidelně organizuje celorepubliková setkání muzejních pra-
covníků. 

1. Svět neživé přírody
Expozice představuje rozmanitou sbírku mineralogickou, petrografickou, soubor tektitů a zvláštní pozornost je věnována unikátnímu sou-
boru moravských vltavínů. Tato trasa návštěvníkům umožňuje nahlédnout do světa regionální geologie a geologického vývoje Třebíčska. 

2. Svět portálů a bran
Klášterní expozice připomíná místní historickou tradici benediktinského řádu. Návštěvník vstupuje do autentických prostor někdejšího 
kláštera, kde se seznámí s dějinami církevních řádů v Třebíči, s krásou klášterní architektury a rovněž s osudy duchovních ve 20. století. 

3. Valdštejnové na Třebíči
Zámecká expozice přináší vůbec poprvé pohled na přítomnost rodu Valdštejnů v Třebíči, a to především na přelomu 19. a 20. století. V 
rámci této trasy je představena také část jedinečné sbírky dýmek.

4. Lidé. Místa. Osudy.
Muzejní expozice přibližuje v nových souvislostech příběhy lidí a míst Třebíčska napříč staletími. Vystaveny jsou nejcennější sbírkové 
předměty uměleckohistorické, zvláštní prostor je věnován tradici třebíčských betlémů, životním osudům básníků Vítězslava Nezvala a Jana 
Zahradníčka, či sbírce orientálií a militarií. 

Pobočka Moravské Budějovice
Muzeum řemesel Moravské Budějovice nabízí stálé expozice ve dvou objektech muzea, v budově zámku a v budově bývalých masných 
krámů. Například nahlédnete pod šikovné ruce řemeslníků, jejichž obory postupem času zanikaly, a to jak ve městě, tak na venkově.

www.muzeum.mbudejovice.cz    www.muzeumtr.cz   

http://www.region-vysocina.cz/
http://www.muzeum.mbudejovice.cz/
http://www.muzeumtr.cz/
https://www.facebook.com/zamektrebic/
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Vánoční výstava betlémů – betlémy z Rakouska        
a Třebíče
1. prosince 2017–14. ledna 2018
Letošní Vánoční výstava betlémů nabídne návštěvníkům pohled do bet-
lémářské tvorby v sousedním Rakousku. Ve spolupráci s 1. Niederöster-
reichisches Krippenmuseum Vössendorf vzniká výstava, která představí při-
bližně tři desítky betlémů rakouské provenience. Muzeum Vysočiny Třebíč 
pak ze svých sbírek vystaví mimojiné velký stavěcí betlém, jehož autorem je 
Eduard Klaus. Figurky vznikaly právě při jeho pobytu v Dolním Rakousku.

Sopky v geologické minulosti Moravy a Slezska
2. února 2018–25. března 2018
Pozvání na výstavu znamená pro návštěvníka jedinečnou možnost seznámit se s výbuš-
nou historií Moravy a Slezska. Je těžké uvěřit, že i na naši na pohled klidnou krajinu se 
kdysi vylévala žhavá láva, krátery četných sopek vyvrhovaly sopečné pumy, mračna oh-
nivého popela a z úbočí se valily smrtící bahnotoky. Přesto tomu tak bylo, a to v době do-
konce geologicky „nedávné“, během třetihor a 
čtvrtohor. Četné důkazy v podobě vulkanických 
hornin z našeho území i ze světa svědčí o tom, že 
naše Země je stále živým a dynamickým tělesem.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 1. úno-
ra 2018 v 17.00 v prostorách konírny třebíčské-
ho zámku. 

Zpívání u slámového betlému
Přijďte si zazpívat na třetí advent-
ní neděli koledy u slámového bet-
lému na nádvoří třebíčského zám-
ku. Slámový betlém stojí na zámec-
kém nádvoří v době adventu j iž tře-
tím rokem. Před samotným zpívání a 
vystoupení dětí z mateřské školy se 
malí návštěvníci mohou těšit na di-
vadlo v podání dramatického krouž-
ku Uhlíř při ZŠ Kpt. Jaroše. Začíná 
se v 17.00. 

Vánoční dílničky
17. a 27. prosince, 14.00–17.00
Malí i velcí návštěvníci si budou moci 
odnést vlastnoručně vyrobenou vá-
noční dekoraci. Vánoční atmosfé-
ru naladí koledy, cukroví, horký čaj 
a svařené víno a nebude chybět ani 
prohlídka vánoční výstavy betlémů. 

http://www.region-vysocina.cz/
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V Třebíči otevřeli zábavní park Labyrint
Rodinný zábavní park Labyrint 
najdete nově v čtyřpatrové budo-
vě zrekonstruované zámecké sýp-
ky, v klidné lokalitě Nad Zámkem 
blízko baziliky sv. Prokopa. Park 
se veřejnosti poprvé otevřel kon-
cem září a je snadno dostupný i 
pěšky ze samotného centra Tře-
bíče. 

V Labyrintu si najdou zá-
bavu děti všech věkových 
kategorií
Největší dominantou parku je pě-
tipatrový prolézací labyrint s to-
bogánem, skluzavkami a trampo-
línou. Děti se mohou dále vyřádit   
v nafukovacím skákacím hradu, 
na hřišti s bodyzorbingovými kou-
lemi, v multifunkčním hřišti je pro-
stor pro hraní fotbalu, volejbalu, 
streetballu nebo stolního fotbálku 
v životní velikosti. Součástí par-
ku jsou také lanové prvky a velký 
dřevěný domeček. Nejmenší děti 

si užijí samostatný oddělený ba-
tolecí koutek se skluzavkou, ba-
zénkem s míčky, vzduchovou fon-
tánou, kolotočem, houpačkami a 
dalšími doplňky. Pro zpestření je 
možné využít herní stoly na fotbá-
lek a airhockey, obří lego kostky, 
velké molitanové a dřevěné sta-
vebnice. 
Ve druhém patře je k dispozici po-
sezení s občerstvením, místa k 
sezení a relaxační kouty jsou v 
každém ze čtyř pater. V nejvyš-
ším patře je výstup na věžičku, ze 
které se nabízí krásný výhled na 
město Třebíč. 
V Labyrintu je možné pořádat na-
rozeninové oslavy, pro které je 
připravena oddělená místnost. 
Kromě dětských oslav se pořádají 
také mimořádné akce pro uzavře-
nou společnost, jako jsou team-
buildingové akce, firemní večírky, 
besídky pro rodiny zaměstnanců 
a podobně.

Labyrint je návštěvníkům otevře-
ný ve dnech úterý–pátek v době 
od 14.00 do 19.00, o víkendech, 
prázdninách a státních svátcích v 
době od 10.00 do 19.00. Každou 
středu dopoledne v době od 9.00 
do 12.00 je navíc otevřen pro rodi-
če s nejmenšími dětmi, které ješ-
tě nejsou školou povinné. V do-
poledních hodinách si mohou pro-
stor Labyrintu zarezervovat ško-
ly a školky.
Kromě běžného provozu se zde 
konají také mimořádné akce jako 
nocování v Labyrintu, večery pro 
dospělé nebo příměstské tábory.

Veškeré informace a aktuality se 
zájemci dozví na webových strán-
kách www.labyrint-trebic.cz 
nebo na Facebooku.

http://www.region-vysocina.cz/
http://www.labyrint-trebic.cz/
https://www.facebook.com/Labyrint-T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D-1185844864858738/
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Areál bývalé obuvnické továrny v Třebíči-Borovině 
se chystá na velké vánoční trhy, které se jako ob-
vykle uskuteční v sobotu 9. prosince v bývalé Ba-
ťově budově č. 54 vedle Ekotechnického centra Al-

ternátor. Ná-
vštěvníci se 
jako obvykle 
mohou těšit na 

regionální potraviny a rukodělné výrobky, chybět 
nebude ani bleší trh, který vždy ocení sběratelé. 
Otevřeno bude od 8.00 do 13.00. Zajímavostí ten-
tokrát bude neobvyklá atrakce 
pro děti – velké bludiště z ob-
řích balíků slámy, které bude 
umístěno přímo v hale, kde se 

trhy bu-
dou konat. 
Přístupné 
bude zcela zdarma. Bludiš-
tě nechal zřídit spolek EKO-
BIOENERGO, který je zřizo-

vatelem zmíněného centra Alternátor. Slámu na ně 
dodala firma Agro Ořechov.

www.borovinazivadodnes.cz

Trénink mozku rozhodně není nuda. Lidé chodí do 
mozkoherny jako do posilovny. Netrénují však sva-
ly, ale mozek a mentální kondici. 
Doslova peckou je Mindball. Interaktivní hra pro 
dva hráče funguje na principu snímání mozkových 
vln pomocí EEG čelenky.  Uprostřed stolu je dráha 
s kuličkou, tu ovládají hráči pouze svou myslí. Vy-
hrává ten, kdo dostane kuličku do soupeřovy bran-
ky. V průběhu souboje mozků jsou na monitoru za-

znamenávány 
mozkové vlny v 
podobě křivek. 
Na podobném 
principu fungují 
mozková ouška. 
Je to čelenka 
s kočičíma uši-

ma, které se hýbou podle toho, na co člověk prá-
vě myslí. Nejen děti, ale i dospělí milují Mindflex. 
Je to překážková dráha pro mozek. Podle úrov-
ně koncentrace hráč ovládá kuličku, se kterou zdo-
lává nejrůznější překážky. I tady musí mít hráči na 
hlavě speciální čelenku. Další technologií jsou in-
teraktivní míčky Sunball. Toto zařízení udržuje stá-
lý tlak v míčku, při jeho zmáčknutí se pohyb proje-

ví ve hře na po-
čítači. Hráči mo-
hou tyto kouzel-
né míčky stlačo-
vat rukama, ale 
také bradou, ko-
lenem a jinými 
částmi těla. Na 
výběr je z osmi her a různých obtížností. 
Software Brain Jogging je program pro komplex-
ní trénink mozku. Zábavným způsobem si potrénu-
jete paměť, koncentraci, verbální a logické myšlení 
i prostorovou orientaci. V mozkoherně na vás če-
kají desítky mozkohraček. Jsou to chytré hry a hla-
volamy, které zábavným způsobem nutí mozek hle-
dat řešení. 

Zábavně–tréninkové programy připravuje trenérka 
mozku Eva Fruhwirtová. Přizpůsobí vám je na míru. 
Mozkohernu najdete v třebíčské židovské čtvrti ob-
klopenou památkami UNESCO.
Adresa mozkoherny: L. Pokorného 24/28, Třebíč

www.mindball.eu         fruhwirtova@efcomm.cz

V Třebíči vznikla první česká mozkohernaVánoce v borovinském areálu

http://www.region-vysocina.cz/
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Rodinný park Robinson

Rodinný park Robinson je největší indo-
orový zábavní park v Kraji Vysočina.  V 
Jihlavě na ploše 2500 m2 se nacházejí 
desítky originálních dětských atrakcí. Za-
tímco děti budou řádit v herně, rodiče si 
můžou v klidu povídat u kávy, surfovat na 
internetu anebo číst noviny. A když budou 
mít dospěláci chuť, můžou si zařádit spo-
lečně s dětmi. Novinkou je v Robinsonu 
pirátská fotostěna, díky které se i s celou 

svojí rodinou ocitnete na pravém pirátském korábu. A už v neděli 26. listopadu 
odstartuje předprodej vstupenek na druhý ročník Dne pirátů v areálu okolo Ro-
binsona v 18. srpna 2018. Podél parku prochází významná cyklostezka, takže 
můžete spojit rodinný cyklovýlet se zastavením v restauraci nebo návštěvou par-
ku.               www.robinsonjihlava.cz 

Vysočina nabízí nejkrásnější zimní přírodu a nejbláznivější zimní rado-
vánky, kde jinde tedy oslavit příchod nového roku než právě u nás na 
Vysočině. Jednou z možností je zvolit Silvestrovský pobyt ve westerno-
vém městečku Šiklův mlýn u Zvole nad Pernštejnem, kde se budete cí-
tit jako doma. Tematicky zaměřený pobyt, který se uskuteční od 29. pro-
since do 1. ledna 2018, vám připraví nezapomenutelnou atmosféru. Bě-
hem pobytu si užijete zimní aktivity, vytvoříte si masky, zasoutěžíte si, 
užijete si animační večery s hudbou, tancem a se spoustou další zába-
vy. Celý pobyt zakončíte oslavou nového roku s velkolepým novoročním 
ohňostrojem. I nový rok nabídne zajímavý víkendový program, můžete 
navštívit například Valentýnský, Velikonoční nebo ČaroMájový pobyt. Ši-
klův mlýn vás velmi rád přivítá v zimě a samozřejmě i v létě, kdy můžete 
vidět westernové show, akční divadla, indiánskou vesnici nebo navštívit 
jednu z tematických sobotních akcí.

www.sikland.cz

Silvestrovský pobyt ve westernovém městečku
Šiklův mlýn

Jarní víkendové akce

 •  17. 2.–18. 2. 2018 Valentýnský pobyt  
 •  31. 3.–1. 4. 2018  Velikonoční pobyt 
 •  28. 4.–29. 4. 2018 ČaroMájový pobyt 
 •  3. 6. 2018   Den dětí v Šiklandu 

http://www.region-vysocina.cz/
http://www.robinsonjihlava.cz/
http://www.sikland.cz/
http://www.sikland.cz/
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Vánoce v Telči
Telč má ve své nabídce pro adventní čas bohatý kulturní, ale i sportovní program. 
Letošní advent zahájí v Městské galerii Hasičský dům ve čtvrtek 23. listopadu výsta-
vou s názvem Kašpárci celého světa z Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. V kos-

tele Jména Ježíš se každou adventní neděli budou ko-
nat adventní koncerty v podání pěveckých sborů San-
tini Telč, Smetana Telč, 
studentů a učitelů ZUŠ 
Telč.
K Vánocům patří i ožive-

ní vánočních tradic. Živý betlém zhlédnete na nádvo-
ří zámku v podání horáckých folklorních souborů Pod-
javořičan, Kvíteček a Kvítek. V komponovaném pořadu 
sestaveném ze staročeských lidových koled, říkadel a tanců se představí několik de-
sítek účinkujících různých věkových kategorií v autentických kostýmech za doprovo-
du živé hudby.

V závěru roku se na zámku uskuteční oblíbe-
né Vánoční Prázdniny v Telči. O svátcích může-
te navštívit také Zámeckou galerii s výstavou z 
pohádky Pyšná princezna, Telčské podzemí s in-
teraktivní zábavně-naučnou expozicí, ráj vláč-
ků a železnic s hernou pro děti v Telčském domě 
(www.telcsky-dum.cz), Muzeum techniky (www.

muzeumtechnikytelc.cz) a centrum volnočasových aktivit Panský dvůr (www.pan-
skydvurtelc.cz). A určitě si nenechte ujít Silvestrovský výstup na Javořici, nejvyšší 
vrchol Českomoravské Vysočiny, který každým rokem láká čím dál více lidí. 

Na Nový rok Telč zve na společné novoroční setkání občanů s představiteli města a vel-
kolepým ohňostrojem. Je to akce, která každoročně přiláká do města stovky návštěvníků 
z blízkého i dalekého okolí.
Vždyť vstoupit na zasněžené náměstí s rozsvíceným vánočním stromem a vánočním 
osvětlením náměstí a nasát vánoční atmosféru, stojí určitě za to. Je to pohlazení po duši. 

http://www.region-vysocina.cz/
http://www.telcsky-dum.cz/
http://www.muzeumtechnikytelc.cz/
http://www.muzeumtechnikytelc.cz/
http://www.panskydvurtelc.cz/
http://www.panskydvurtelc.cz/
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Od 9. listopadu si návštěvníci OGV v Jihlavě užít tvorbu jihlavského rodáka, akademického malíře 
Gustava Kruma, který je právem řazen mezi přední české ilustrátory. Svými kresbami doprovodil té-
měř stovku historických a dobrodružných knih. Na výstavě budou zastoupena Krumova díla ze sbí-
rek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě s náměty souvisejícími především s historií Jihlavy, ale také 
kresby z majetku soukromých sběratelů, zaměřené hlavně na tematiku dobrodružnou. Od 23. listo-
padu se potom návštěvníkům galerie představí několik autorů, jejichž kořeny tkví v domácí graffiti 
scéně. Těžiště výstavy s názvem Crewní obraz bude tvořit malba, v expozici se ale objeví také prá-
ce na papíře nebo objekty.                 www.ogv.cz

Zimní výstavy Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Ježíškova pošta i cesta městem
V turistickém informačním centru v Třešti si už připravují speciální ježíškovská razítka. Od 4. až do 22. prosin-
ce sem mohou děti nosit své dopisy určené Ježíškovy. Jakmile dostanou razítko, samy si je vhodí do veliké poš-
tovní schránky, ze které se přáníčka posílají přímo do vlastních rukou Ježíška. Malí dopisovatelé navíc dostanou 
sladkou odměnu. A jakmile pošlou Ježíškovy dopis, mohou si čekání na kouzelný Štědrý den zkrátit luštěním 
úkolů s vánoční tematikou. Do speciálního deníku, který si vyzvednou v informačním centru, si budou zapisovat 
odpovědi na otázky umístěné na cedulkách v centru města. Na všechny děti, které budou mít deníček v době od 
11. do 31. prosince správně vyplněný, čeká odměna.
Turistické informační centrum v Třešti má otevřeno každý pracovní den od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00.
A nezapomeňte, že Třešť je ne nadarmo městem betlémů. Tradiční vánoční výstavu betlémů můžete navštívit 
od 4. prosince do 2. února v Schumpeterově domě a 26. prosince se otevřou dveře téměř dvaceti domácností, 
které vás rády přivítají a ukážou vám svůj jedinečný betlém přímo u sebe doma. Navštěvovat jednotlivá stavení 
budete moci až do 2. února. Plánek betlémské cesty a více informací poskytne TIC Třešť.

www.trest.cz, betlemy-trest.cz

Ježíšek má své pomocníky v Třešti – městě betlémů

http://www.region-vysocina.cz/
http://www.ogv.cz/
http://www.trest.cz/
http://betlemy-trest.cz/


www.region-vysocina.cz 14

Turistická oblast Koruna Vysočiny
Zima je na Vysoči-
ně kouzelná, stej-
ně jako každé roč-
ní období. Tak co ji 
tentokrát prožít ne-
tradičně? Na žďár-

ské Vysočině totiž můžete potkat neskutečná dobrodružství 
zimy z celého světa. Inspirujte se.

1. SNOWKITING, Novoměstsko
zábava pro velké i malé draky
Nechce se vám stát frontu na vlek, ani šlapat do kopce po 
svých? Zkuste si zapřáhnout vítr. S tím správným drakem – ki-
tem – se netřeba snowkitingu bát. Ideálním místem je Novo-
městsko – spoty Pohledec, Odranec, Sněžné, Lísek či Studnici 
vám poradí každý zkušený kiter.                
              www.snowkiting.cz

2. MUSHING, Tři Studně
arktická pohádka
Bílé pláně a štěkot psího spřežení, které táhne sáně řízené zku-
šenou rukou mushera, je zážitkem arktické pohádky i u nás na 
Třech Studních. Závody psích spřežení s nejlepšími mushery se 
odehrávají tradičně v lednu a únoru. A pokud chcete jízdu psím 
spřežením zažít na vlastní kůži, můžete si to dopřát v Hotelu 
Horník.                               www.hotelhornik.cz 

3. DRAČÍ LYŽE, Žďár nad Sázavou
Dragon Boat Race On Ice
S podzimem opouštějí i dračí lodě vodní hladinu a jejich 
posádky se odvážně ženou na ledové plochy jako dra-
čí sáně. Bude-li počasí přát, vyrazí závodníci na svých 
saních do boje opět 13. ledna 2018 ve Žďáře nad Sáza-
vou.     www.dragonboard.cz 

4. SNĚŽNÝ SKÚTR, hotel Horník
Alpy v srdci Vysočiny
Nezapomenutelná a dobrodružná jízda na sněžném 
skútru po lesích a pláních Vysočiny si nezadá z horský-
mi zážitky z Alp. A to po celou dobu řídíte sami skútr, s 
instruktorem, který volí trasu. Na trase jsou i úseky, kde 
si zkusíte rychlejší jízdu. Navštivte Tři Studně. 

5. STOPA PRO ŽIVOT, Vysočina Arena
na 5 minut sportovní hvězdou
Projížďka v přírodě na čerstvém horském vzduchu, a k 
tomu s adrenalinem závodu. Dlouhé trasy i kratší vari-
anty, nezávodní vyjížďky, velkokapacitní vyhřívaný stan, 
catering, úschovna i prodejní stánky. To je Prolog seriá-
lu běžeckých závodů 20. ledna 2018. 
               www.stopaprozivot.cz

http://www.region-vysocina.cz/
http://www.snowkiting.cz/
http://www.hotelhornik.cz/
http://www.dragonboard.cz/
www.stopaprozivot.cz
http://www.korunavysociny.cz/
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6. LEDOVÁ STĚNA, Vír
Himálajské dobrodružství
Ledopád na 45 m vysoké skále za obcí Vír v údo-
lí Svratky je jako stvořený pro ledového lezení. Přita-
huje horolezce zdaleka, ale i amatéři si tady přijdou 
na své - mají k dispozici půjčovnu potřebného vyba-
vení. Lezecká elita si nenechá ujít Vírský cepín – Mi-
strovství ČR v ledovém lezení, které se koná 17. úno-
ra 2018. 
            www.ledovastenavir.cz

7. PIVNÍ LÁZNĚ, Tišnov - Červený mlýn
…relax na závěr
Novinkou letošní zimy v regionu se stanou nově ote-
vřené pravé pivní lázně pivovaru Grádo v Červeném 
mlýně v Tišnově. Kromě toho se návštěvníci mohou 
těšit na krásné relaxační pobyty, které zahrnují jak 
svět saun (finská, parní,infra, hammam), tak i wellne-
ss a fitness, restauraci i penzion.   

www.pivovargrado.cz

Malý, hbitý a ekologický. To je elektromobil Smart 
ForTwo ED. Nic lepšího na poznávání vzdálenějších 
turistických cílů na Vysočině s respektem k přírodě 
nenajdete. Právě tento elektromobil zapůjčuje spo-

lečnost E.ON svým partnerů na Vysočině na podpo-
ru propagace rozvíjející se elektromobilní sítě dobíje-
cích stanic a půjčoven pod značkou e-Vysočina. Prv-
ní dobíjecí stojan pro elektrokola, koloběžky, skútry a 
elektromobily na Žďársku otevřel loni v létě Penzion 
V Kapli u žďárského Zámku. V letošním roce se rodi-
na rozrostla o pět dalších sourozenců - dobíjecí sto-
jany (a půjčovny elektro dopravních prostředků) na-
jdete u Centra EDEN v Bystřici nad Pernštejnem, ve 
Vysočina Areně v Novém Městě na Moravě, u Hote-
lu Leopold v Račíně a v centru Žďáru na náměstí Re-
publiky a na parkovišti u tržnice. 

Stanice zprovoznila energetická společnost ve spo-
lupráci s městy. Budováním dobíjecích stanic chtě-
jí města Koruny Vysočiny podpořit moderní trendy tu-
ristiky na Ždársku, ke kterým elektromobilita rozhod-
ně patří. 
Od listopadu do ledna testuje elektromobil i sama de-
stinační společnost Koruna Vysočiny, která tak připra-
vuje pro nadcházející sezónu především doporučení 
vhodných výletů pro odpovídající dojezdové vzdále-
nosti elektromobilů, elektroskůtrů nebo elektrokol. 

www.e-vysocina.info

Elektromobilita na Vysočině

http://www.region-vysocina.cz/
http://www.ledovastenavir.cz/
http://www.pivovargrado.cz/
http://www.e-vysocina.info/
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Pokud jste fanoušky literatury, bude k vám Žďár nad Sázavou tento podzim opravdu 
štědrý. A pokud jste ještě k tomu fanoušky Žďáru nad Sázavou, pak bude štědrý dvoj-
násob. Vychází totiž hned dvě publikace a třetí se připravuje k vydání na rok 2018.
Od září je k dostání fotografická kniha nazvaná Žďár nad Sázavou včera a dnes. Ta 
má čtenářům představit podoby města Žďáru nad Sázavou v současnosti v porovná-
ní s minulostí. Autoři Miloslav Lopaur, historik ždárskému regionálního muzea, a foto-
graf Milan Šustr pečlivě vybrali více než stovku srovnávacích fotografií z celého úze-
mí města včetně Zámku Žďár. V knize tedy najdete vždy historickou fotografii města 
a vedle ní odpovídající fotografii stejného místa ze současnosti. Fotograf Milan Šustr 
dbal na to, aby současný pohled odpovídal co nejvíce tomu původnímu. Jak moc se 
konkrétní místa změnila nebo nezměnila, můžete posoudit sami. Všechny fotografie 
jsou samozřejmě doplněné komentářem historika Miloslava Lopaura. Kniha Žďár nad 
Sázavou včera a dnes by neměla chybět v knihovně žádného fanouška historie a fo-
tografie. 

Další a jistě neméně lákavou publikací, kterou nově najdete v knihkupectvích, je dru-
hý díl Žďárského uličníka. První díl nazvaný Žďárský uličník I. – Město Žďár vyšel již 
v roce 2012 a seznamuje čtenáře se životem obyvatel ve Městě Žďáře. Lákavou for-
mou mapuje starou zástavbu a uliční síť města do roku 1948. 
Oproti tomu Žďárský uličník II bude mít hned dvě části. První vyšla na podzim roku 
2017, druhá část se připravuje na rok 2018. První část „Uličníka dvojky“ je zaměře-
ná na historický místopis obce Zámek Žďár, která v minulosti nebývala součástí obce 
Žďár, ale existovala samostatně. 
Čtenář se dozví spoustu zajímavostí o dnešním areálu Zámku, seznámí se ale také s 
osudy jednotlivých staveb a jejich obyvatel. Speciální pozornost je věnovaná osudům 

konventních budov, kostela i opatství. Můžeme se zatoulat do dějin kláštera a poznat 
jeho významné opaty. Uličník jistě odkryje mnoho nových informací a objevy histori-
ků z posledních let. Svoje místo mají v knize také místní zámecká škola, mlýn, pivo-
var nebo hasiči. 
Prostor zde dostanou významné osobnosti nejen zvučných jmen, jako jsou sklář 
František Ignác Hafenbrädl, spisovatel a národní obrozenec František Turinský nebo 
podnikatel a vynálezce tašky síťovky Vavřín Krčil, ale i tehdejší běžní občané. 
V roce 2018 se pak můžeme ve druhé části knihy z prostředí obce Zámek těšit na pří-
běh sirkárny, drůbežárny, úzkorozchodné lesní dráhy a chybět nebude samozřejmě 
ani Zelená hora. Autory „Uličníků“ jsou Miloslav Lopaur, Jana Fuksová, Stanislav Mi-
kule a Silvie Jagošová.

Knižní novinky ze Žďáru nad Sázavou

http://www.region-vysocina.cz/
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Galerie skryté ve žďárském zámku
Areál zámku ve Žďáru nad Sázavou ukrývá dvě ga-

lerie. Jedna z nich byla veřejnosti celoročně zpří-

stupněna teprve nedávno. Jedná se o Galerii rodu 
Kinských založenou v roce 2003 jako dárek k 75. 

narozeninám hraběte, Dr. Radslava Kinského. Na 

této výstavě dobových fotografií a obrazů rodu Kin-

ských, současných majitelů zámku, si prohlédne-

te, jak vypadal hrabě Radslav Kinský v dětství i na 

své svatbě s novomanželkou, gruzínskou princez-

nou Thamar, kdo se účastnil historicky význam-

ných a společenských událostí odehrávajících se 

na žďárském zámku, uvidíte ale také fotografie z 

koupání u rybníka nebo lyžování. Galerie Kinských 

tedy ukazuje rod v naprosto lidském světle. Nejed-

ná se o žádné stylizované fotografie, ale o rodinné 

„momentky“. Na mnoha fotkách jsou i koně a není 

se čemu divit. Hrabě Oktavián Kinský byl jedním ze 

zakladatelů Velké pardubické steeplechase a prv-

ní ženou, která ji vyhrála, byla Lata Brandisová. Tu 

podporoval její vzdálený bratranec Zdenko Rad-

slav Kinský, dědeček Constantina Kinského. Stálá 

výstava se nachází v bývalých konírnách postave-

ných architektem J. B. Santinim a je přístupná ve-

řejnosti podle otevírací doby Muzea nové genera-

ce. Vstupné je dobrovolné. 

Naprosto unikátní je výstava Umění baroka ze 

sbírek Národní galerie v Praze. Jedná se totiž o 

jedinou expozici Národní galerie umístěnou mimo 

Prahu. Kolekce děl této stálé výstavy v budově 

konventu je postavena na jménech a dílech auto-

rů, která souvisejí s dobou a dílem J. B. Santini-

ho, geniálního architekta, jenž svojí barokní pře-

stavbou silně ovlivnil prostředí bývalého žďárské-

ho kláštera. Nechybí zde díla od Karla Škréty, Pe-

tra Brandla, Matyáše Bernarda Brauna nebo Fer-

dinanda Maxmiliána Brokofa. Soubor historických 

děl svým obsahem a uspořádáním evokuje atmo-

sféru barokních uměleckých muzeí a řeholních 

domů. Otevřeno je celoročně a vstupenku zakou-

píte na recepci Muzea nové generace.

Více informací najdete na www.zamekzdar.cz.

http://www.region-vysocina.cz/
http://www.zamekzdar.cz/
https://www.facebook.com/zamekzdar/
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A zase to Baroko!
Kalendářní rok 
se sice chý-
lí ke svému kon-
ci, Rok českého 
baroka ve Žďá-
ře nad Sázavou 
ale ještě rozhod-
ně neskončil. I v 
listopadu a pro-
sinci na vás če-
kají nezapome-
nutelné barokní 
zážitky! Na kon-
ci listopadu, tedy 
přesněji ve čtvr-
tek 30., navštíví 

Žďár nepřekonatelná operní pěvkyně Dagmar Pecková 
společně s orchestrem Barocco sempre giovane. Jejich 
společné vystoupení nazvané příhodně Vánoce s Dag-
mar Peckovou a Barocco sempre giovane se, jak název 
napovídá, zaměří především na barokní hudbu s vánoč-
ní tematikou. V programu zazní skladby velikánů, jako 
jsou A. Vivaldi, J. S. Bach, G Bizet a další. 
Lístky na tuto akci jsou v předprodeji na stránkách žďár-
ského Domu kultury www.dkzdar.cz.

O adventu je především pro děti připravena tra-
diční akce Ostrov pohody, tentokráte ryze ba-
rokní. Na celých deset dní (7.–17. prosince) ob-
sadí nejen žďárské Městské divadlo bohatý kul-
turní program. Těšit se můžete na divadelní a hu-
dební představení. Dobu českého baroka budou 
účinkující představovat prostřednictvím živé ba-

rokní hudby, kostýmovými vystoupeními, výstava-
mi a tvořivými dílnami. Návštěvníci si budou moci 
vyzkoušet třeba tisky barokních kreseb za účasti 
profesionálního výtvarníka a mnoho dalšího.
Ostrov pohody letos slaví již dvacáté výročí a i v 
tomto roce je vstupné čistě dobrovolné.

www.ostrovpohody.cz

A jako neobvyklé zpestření z exotických kra-
jin zavítá 9. prosince do Žďáru filipínský pěvecký 
soubor The Philippine Madrigal Singers se svým 
pestrým pěveckým programem. Tento soubor je 
pravidelně oceňován těmi nejvyššími ocenění-
mi za sborový zpěv. Ve Žďáře nad Sázavou bu-
dete moci obdivovat jejich um hned při dvou vy-
stoupeních. The Philippine Madrigal Singers pod-
poří svým zpěvem odpolední bohoslužbu v pout-
ním kostele svatého Jana Nepomuckého na Ze-
lené hoře. Na večerním koncertu si je pak budete 
moci poslechnout také při samostatném vystou-
pení za doprovodu žďárského pěveckého sboru 
Žďáráček. Že jistě půjde o nezapomenutelný zá-
žitek, není třeba zdůrazňovat. Podrobné informa-
ce k programu najdete na www.zdarns.cz. 

http://www.region-vysocina.cz/
http://www.dkzdar.cz/
http://www.ostrovpohody.cz/
http://www.zdarns.cz/


www.region-vysocina.cz 19

Ve žďárském zámku v zimě nezamykají
Jedno z nej-
lepších mu-
zeí střední Ev-
ropy, unikátní 
stavby geniál-
ního architek-
ta J. B. San-
t iniho, sbír-
ka barokní-
ho umění, ga-
lerie rodu Kin-
ských, rybo-
lov ve středo-
věkých sád-
kách, památ-

ka UNESCO na dosah, kavárna s výbornou kávou a domácími dezerty 
nebo zámecký obchod s dárkovými předměty. To je jen část toho, co 
celou zimu nabízí Zámek Žďár nad Sázavou, bývalý cisterciácký kláš-
ter ze 13. století.
Muzeum nové generace vyznamenané oceněním ŽIVA za nejkrea-
t ivnější muzeum ve střední Evropě vás prostě bude bavit. Stanete se 
součástí příběhu o cisterciáckých mniších, kteří zde ve 13. století za-
ložil i  klášter a nahlédnete do světa barokního umění a doby geniální-
ho architekta J. B. Santiniho. Prohlídka vás doslova vtáhne do děje, 
takže se budete těšit na objevení každého dalšího exponátu. Dlou-

hé texty byste v muzeu hledali marně, vše důležité se dozvíte z au-
dioprůvodce se sluchátky, v nichž uslyšíte dialog malého děvčátka a 
dávného mnicha z cisterciáckého kláštera. Expozice využívá kontras-
tu světla a stínů, animací, optických klamů, projekcí a dalších moder-
ních nástrojů, jako jsou multidotykové tabule nebo interaktivní mode-
ly. Muzeum je spolu s výstavou Umění baroka, Galerií rodu Kinských, 
zámeckou kavárnou a obchodem otevřeno v zimních měsících od úte-
rý do neděle od 9.00 do 17.00. Otevřeno bude také o vánočních svát-
cích (aktuální otevírací dobu najdete na www.zamekzdar.cz). 
O víkendech nabízejí v zimě také další formu odpočinku. Rybolov… 
Říkáte si, co má rybolov společného se zámeckým areálem? Věřte, že 
hodně. Svého pstruha si totiž můžete chytit na středověkých sádkách, 
které byly součástí žďárského klášterního hospodářství už od 13. sto-
letí. Dodnes se nachází na původním místě. Protože cisterciákům ře-
hole zakazovala jíst maso čtvernožců, staly se ryby důležitou součás-
tí jejich jídelníčku. 
Pokud si budete chtít prohlédnout zámecký areál s průvodcem, ne-
zapomeňte vzít s sebou dalších devět přátel a předem si zarezervo-
vat termín. Od listopadu do března totiž na zámku nabízí prohlídky Po 
stopách Santiniho pro objednané skupiny deset a více osob (rezerva-
ce na telefonu 602 565 309).
A ještě malé upozornění na závěr - nebojte se na zámek zamířit i  s 
běžkami, vždyť běžecké stopy se nachází necelých 300 metrů odsud!

www.zamekzdar.cz

http://www.region-vysocina.cz/
http://www.zamekzdar.cz/
http://www.zamekzdar.cz/
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Žďár v duchu Vánoc
Adventní Fler trh letos opět ve žďárském Domě kultury
Chtěli byste pro své blízké letos nějaký opravdu nevšední dárek a nevíte kde takový najít? Jistý úspěch 
máte zaručený na žďárském Adventním fler trhu, který se uskuteční v neděli 10. prosince v Domě kultury.
Všechny výrobky pochází od pověstných „šikovných českých ručiček“, a že bude z čeho vybírat je jisté, 
trhu se totiž zúčastní přibližně 120 prodejců. Jelikož se jedná o trh adventní, nebudou chybět originální 
vánoční vazby, andělíčci nebo ručně vyráběné svíčky. Z tradičního sortimentu se můžete těšit na šper-
ky, keramiku, kalendáře, výrobky z kůže, papíru i textilu, výrobky háčkované, tkané, pletené… K dostá-
ní bude jednoduše vše, po čem jen může vaše srdce zatoužit. 
Trh nebude ale jen o nakupování. Ve více než dvaceti výtvarných dílnách si zájemci budou moci vy-
zkoušet své dovednosti a třeba si svůj dokonalý vánoční dárek i sami vyrobit. Chybět nebude ani dět-
ský koutek, občerstvení a hudební doprovod.

Vánoční tvořivé dílny 
Tři předvánoční soboty (2., 9. a 16. prosince) budou na zámku Žďár nad Sázavou ve znamení tvoření 
a předvánoční pohody. V Inventoriu Muzea nové generace si děti i jejich rodiče mohou vytvořit krásné 
dekorace z přírodnin a chvojí, svíčky nebo krabičku na vánoční dárek. Společnými silami vyrobíme v 
průběhu tří adventních sobot také vánoční model města Žďár nad Sázavou, který před Vánoci rozsví-
tíme a vystavíme v prostorách zámku.

Vánoční trh
Krásné ruční výrobky, které pod stromečkem každého potěší, vůně svařeného vína, rozsvícení vánoč-
ního stromku, dílničky pro děti, vánoční koledy a k tomu jedinečná atmosféra zimního zámku ve Žďá-
ru nad Sázavou… prostě předvánoční atmosféra se vším všudy. Celodenní program v běžně nepřístup-
ných prostorách bývalého muzea knihy a na nádvořích zámku můžete zažít v sobotu 9. prosince. 

www.zamekzdar.cz
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Ve Velkém Meziříčí oslaví 700. výročí první písemné zmínky o kostele sv. Mikuláše
Oslava výročí 700 let první zmínky o kostele sv. Mikuláše připadá na neděli 3. prosince. Mi-
kulášská mše svatá se s biskupem brněnským Mon. Vojtěchem Cirkle uskuteční v 10.30. V 
závěru bohoslužby účastníci přivítají i představitele sv. Mikuláše. Při příležitosti výročí vyjde 
i nová publikace a v Turistickém informačním centru bude možné zakoupit i výroční turistic-

kou známku.
Farní chrám sv. Mikuláše patří mezi nej-
starší dominantu města Velkého Meziří-
čí. Jeho počátky sahají hluboko do stře-
dověku. Zasvěcen je svatému Mikulá-
ši, patronu kupců a ochránci před vod-
ním živlem. První zmínka o kostele je z 
roku 1317.
V kostele se dodnes dochovala gotická 
socha Madony ze 14. století, další vý-
zdoba je barokní a mladší. Pozornost si 
zaslouží velké obrazy. Po levé straně od 
hlavního vchodu blíže k hlavnímu oltáři 
visí obraz sv. Mikuláše, který býval pů-
vodně na hlavním oltáři. Od roku 1954 je 
hlavní vchod osazen portálem se symbo-
ly čtyř evangelistů kolem Beránka. Auto-

rem plastiky i portálu je místní rodák akademický sochař Jiří Marek.
Součástí kostela je i věž, která byla dostavěna v letech 1411–1465. Věž, kterou můžete kaž-
doročně navštívit od června do konce srpna, zdobí hodiny s největším prosvětleným ciferní-
kem ve střední Evropě. 

http://www.region-vysocina.cz/
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Bystřické muzeum dá nahlédnout do dobové horácké hospody
S létem zajímavý program Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem 
rozhodně neskončil. Přijďte se zahřát do stálých expozic, jako jsou Živé 
ryby Vysočiny, Uran na Vysoči-
ně, Stará bystřická řemesla, Sta-
rá škola a další, a nebo si vyhléd-
něte připravované novinky. V po-
sledních měsících letošního roku 
na vás bude v Bystřici čekat výsta-
va modelů hradů a zámků od Zdeň-
ka Brachla. Tahákem se jistě, od 9. 
prosince, stane nová stálá expozi-
ce s názvem Hospoda a byt slád-
ka. Muzeum se touto cestou vyda-
lo zpátky ke kořenům. Expozici totiž bude hostit budova bývalého pivova-
ru, která je součástí muzea. Nahlédnout budete moci do horácké hospody 

a typu bydlení z pře-
lomu 19. a 20. století, 
dozvíte se, jak se bys-
třickému sládkovi žilo. 
V lednu a únoru 2018 
proběhne v Městském 
muzeu Bystřice nad 
Pernštejnem už tradič-
ní výstava fotografické 
soutěže Zrcadlení.

Vánoční koledování v Bystřici
Na Masarykově náměstí v Bystřici se uskuteční Vánoční koledování v sobotu 25. listopa-
du. V amfiteátru vystoupí se svým programem žáci bystřických škol a zájmových orga-
nizací. S divadelním představením se představí populární Divadlo Beze Jména při ZUŠ 
Bystřice.
Navíc bude v Městském muzeu v Bystřici ve stejný den připravena výstava Vánoce v ho-
rácké hospodě a v půdních prostorách proběhnou řemeslné dílny pro děti i dospělé. Od 
9.00 mohou zájemci registrovat svoje výtvory v soutěži Bystřická vánočka 2017. O té nej-
lepší rozhodně porota složená ze všech zájemců o kousek sladké vánočky. Při slavnost-
ním rozsvícení vánočního stromu v 17.00 hodin zapěje pěvecký sbor ALTER EGO.

http://www.region-vysocina.cz/
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Za běžkami i za kulturou do zimního Havlíčkova Brodu
Pokud v zimním období zavítáte do Hav-
líčkova Brodu, máte hned několik mož-
ností, jak si zpříjemnit volné chvíle. V 
Havlíčkově domě, kde sídlí Muzeum Vy-
sočiny Havlíčkův Brod, na vás čeká stá-
lá expozice v podobě bytu Karla Havlíč-
ka Borovského a od 1. prosince až do 
3. ledna výstava Staročeské Vánoce 
a zimní práce. „V prostředí selské jizby 
mohou návštěvníci zažít atmosféru sta-
ročeských Vánoc a seznámit se se za-
pomenutými řemeslnými činnostmi, které 
byly typické pro zimní období,“ prozradil 
ředitel muzea Jiří Jedlička s tím, že sou-
částí výstavy jsou i vánoční dílny, kde si 
budete moci vyrobit papírový betlém, vá-

noční ozdoby, dřevěné hračky nebo si 
vyzkoušet, jak se dralo peří (4. a 11. pro-
since od 8.00 do 16.00), vánoční perníč-
ky pak ozdobíte ve stejném čase v pon-
dělí 18. prosince.

Do vánoční nálady se ponoří i cent-
rum Havlíčkova Brodu. Už 3. prosince v 
17.00 se na Havlíčkově náměstí rozsví-
tí vánoční strom i výzdoba ve městě, o 
dva dny později se do centra sletí Miku-
láši, čerti i andělé a za návštěvu bude 
stát Peklo v podzemí ve Svatovojtěšské 
ulici, dopoledne 9. prosince bude pat-
řit vystoupením folklorního souboru Kala-
majka, dívčího pěveckého sboru ze ZUŠ 
J. V. Stamice Prímadonky a těsně před 

obědem zazáří a hlavně zahřeje akor-
deonový soubor Pohoda při ZUŠ. A jako 
už tradičně, 24. prosince se z věže kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie rozezní 
dechové nástroje sextetu pod vedením 
Pavla Kletečky. Hudebníci vás od 15.00 
slavnostně naladí koledami. Hezké a 
originální dárky pod stromeček pak seže-
nete od 8. do 24. prosince na vánočních 
trzích.           www.vanocehb.cz

Běžky v okolí Havlíčkova Brodu
Pokud bude počasí přát a sv. Martin za-
řídí, na své si kolem Brodu přijdou i běž-
kaři. Využít budete moci tři okruhy (A 
Žižkovská trasa - Žižkov OAHŠ - Obči-
ny - Č. Dvůr - Knyk - Volovský vrch – Ra-

dostín, B Pelestrovská trasa - Nový hřbi-
tov - Drátovec Pelestrov - Veselý Žďár 
- Chlum - Radostín - Pelestrov - Perknov 
- Drátovec - vodojem u hřbitova - čerpací 
stanice OMV a C – Papšíkovská trasa – 
Humpolecká ulice – hřiště Horní Papší-
kov a podél trati zpátky do Brodu). Infor-
mace o aktuálních podmínkách a upra-
vených trasách najdete na mic.muhb.cz/
bezecke-lyzarske-trasy/.

Příznivci kultury pak můžou volit mezi 
návštěvou Galerie výtvarného umění v 
Havlíčkově Brodě, Štáflovy chalupy nebo 
Staré radnice, kde je k vidění model 
města – barevná 3D maketa, která přibli-
žuje vzhled města po II. světové válce. 

http://www.region-vysocina.cz/
http://vanocehb.webnode.cz/
http://mic.muhb.cz/bezecke-lyzarske-trasy/ds-27509
http://mic.muhb.cz/bezecke-lyzarske-trasy/ds-27509
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V Havlíčkově Brodě zahřeje nová pletená stezka
Havlíčkův Brod má nové turistické lákadlo. Neformální spolek Motanice ote-
vřel v září Pletenou stezku. Vede celým městem a kolemjdoucí seznamuje s 
životy básníka Bohuslava Reynka, jeho synů a malíře Jana Zrzavého. 
„Stezkou chceme přiblížit životní příběhy významných osobností, které jsou 
neodmyslitelně spjaté s Brodem,“ vysvětluje Michaela Krpálková ze spol-

ku Motanice. Na jednotlivá místa Plete-
né stezky upozorní náhodné kolemjdou-
cí, ale také turisty informační tabule. Ty 
připomenou příběhy, které ztrácí nebo 
mnohdy už ztratily své pamětníky a dnes 
se o nich dočteme pouze v knihách. „Vě-
říme, že prosaické příběhy osobností, 
které jsme ještě nedávno mohli potkávat 

v brodských ulicích, mohou podpořit silnější vazbu místních k městu i dané-
mu místu a zájem mohou vzbudit i u turistů,“ přiblížila cíl projektu Michaela 
Krpálková s tím, že jednotlivá zastavení jsou zatím instalována po dobu jed-
noho roku, například u bývalého autobusového nádraží, na Žižkově ulici, v 
parku Budoucnost, v knihkupectví Vyso-
čina, na Smetanově náměstí nebo u cen-
trální pošty ve Svatovojtěšské ulici.
Tištěné reálie a zajímavosti navíc dopl-
ňují tzv. QR kódy, které zájemce za po-
moci chytrých telefonů navedou na we-
bové stránky www.pletenastezka.cz, 
kde najdou další informace o osobnos-

tech a s nimi spjatých místech. „Součástí informační tabule je také mapa, 
která navede na další stanoviště stezky, a samozřejmě nechybí originální 
pletáž. Ta nás totiž jako Motanici provází ve všech našich projektech,“ dopl-
ňuje Michaela Krpálková.
Součástí projektu je mapa Pletené stezky, která je k dispozici na městském 
informačním centru, vytištěné jsou navíc také turistické vizitky a pohledy.

http://www.region-vysocina.cz/
http://www.pletenastezka.cz/
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Dětské ilustrace Anny Vojtěchové i nizozemské baroko v havlíčkobrodské galerii
Ilustrace spojující lásku k malování a přírodě s touhou vyprávět příběhy jsou typickým 
rukopisem výtvarnice a ilustrátorky Anny Vojtěchové. Umělkyně, která vystudova-

la design hraček, animovaný film a grafi-
ku a absolvovala akademie v Antverpách i 
v Hamburku, vystavuje v Galerii výtvarné-
ho umění v Havlíčkově Brodě do 26. listo-
padu. Pokud do galerie zavítáte, těšit se 
můžete nejen na ilustrace k dětským kni-
hám a výtvarné ztvárnění rostlin, ale sou-
částí výstavy jsou i knihy a malé nahléd-
nutí do autorčiny dílny loutek.

Rok baroka v galerii uzavřou výstavou, která začíná 14. prosince. Půjde o 
výběr z nizozemské barokní malby uchovávané ve sbírkách Národního pa-
mátkového ústavu na moravských 
památkových objektech. Kolekce 
bezmála čtyř desítek obrazů před-
staví nizozemské malířství v celé 
jeho námětové šíři od portrétů přes 
slavnou nizozemskou krajinomalbu 
až po bravurně ztvárněná zátiší a 
náboženskou malbu. Některé obra-
zy dosud odpočívaly pouze v depo-
zitářích a k vidění budou vůbec poprvé, a to až do 4. února 2018 v Galerii 
výtvarného umění v Havlíčkově Brodě.          www.galeriehb.cz

http://www.region-vysocina.cz/
https://www.galeriehb.cz/cs/


www.region-vysocina.cz 26

Pelhřimov a jeho vánočně laděné muzeum 
rekordů

Jedním z oblíbených výletních cí lů Pelhřimova je bezesporu Muze-
um rekordů a kuriozit  Pelhřimov. Má dvě expozice – Muzeum rekordů 
a Zlaté české ručičky a také zve k návštěvě venkovní zahrady s obřími 
předměty. K průzkumu toho „nej“ zve nejenom v létě, ale má co nabíd-
nout i  v zimě a typicky v prosinci nasajete i  tu správnou vánoční atmo-
sféru.

1. Betlémy v Muzeu rekordů
V pelhř imovském Muzeu kuriozit  proběhne fotovýstava rekordních 
bet lémů. Některé byly úplně mal inké, j iné mega obrovské. Mnohé z 
nich t rvale vystavuj í  -  napřík lad unikátní  dí lko Mi loše Němce, kte -
rý dokázal  z l ipového dřeva vyřezat bet lém s mot ivem svaté rodiny,  a 
umíst i t  ho do skořápky l ískového oříšku. Nejvyšší  postava (svatý Jo -
sef)  měří  pouhých 12 mm! Věděl i  js te,  že existuje bet lém námořnic -
ký, vodní a dokonce i  podvodní? A že jsou domácí bet lémy stále popu -
lární ,  dokazuje i  zdař i lá akce v Sedlčanech, kde se na náměstí  sešlo 
475 l idí  s vyrobenými bet lémky. Vy se na fotky bet lémů i  stovky dal -
ších exponátů můžete př i j í t  podívat do 
obou expozic -  vánoční otevírací  dobu 
naleznete na www.muzeumrekordu-
akuriozit .cz   a v ideo o rekordních bet -
lémech na kanále Youtube: www.you-
tube.com.

Adventní  čas bude v chotěbořském muzeu pat ř i t  jednomu ze symbo -
lů  českých Vánoc -  kaprům. Muzeum vyhlás i lo  pro rok 2017 pro jekt  s 
názvem Pod h lad inou šupina.  Oslov i lo  všechny zá jemce,  veře jnost , 

ško ly,  zá jmové spol -
ky,  f i rmy a dalš í  inst i -
tuce,  aby pro vánoční 
výstavu vytvoř i ly  kap -
ř íka.  Zapoj i t  se mohl 
opravdu kdokol iv  a  zá -
leže lo pouze na fanta -
z i i  autora.  Během ně -
kol ika měsíců se ve vý -
stavních prostorách se -
š ly  s tovky kapř íků růz -
ných ve l ikost í ,  mate -
r iá lů  a za pomoci  ne j -

různějš ích technik  a vznik la  un ikátní  a  or ig iná lní  výstava.  Dokonce i 
bet lém v domácnost i  pana Vodníka bude sty lový a s  rybím námětem. 
Jak to  vypadá,  když se společnými  s i lami  vytvoř í  výstava s  jednodu -
chým zadáním? Pomyslný rybník ,  k terý  bude přehl ídkou l idové tvoř i -
vost i ,  v  Chotěboř i  o tevřou 1.  pros ince a k  úd ivu bude až do 7.  ledna. 
Více in formací  na webových s t ránkách www.cekus.eu . 

Z expozice Městského muzea v Chotěboři 
se o Vánocích stane rybník

http://www.region-vysocina.cz/
https://www.dobryden.cz/muzeum-rekordu-kuriozit-pelhrimov/
https://www.dobryden.cz/muzeum-rekordu-kuriozit-pelhrimov/
https://www.youtube.com/watch?v=Xmi2dMP2Nyg
https://www.youtube.com/watch?v=Xmi2dMP2Nyg
http://www.cekus.eu/
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2. adventní věnce v Muzeu rekordů
I v pelhřimovském Muzeu rekordů připravují vánoč-
ní výzdobu a adventní věnce. Na ten největší pa-
pírový adventní bylo zapotřebí 3 494 tenkých pa-
pírových ruliček o celkové délce 1,747 kilometru! 
Vyrobilo ho 31 účastníků Řemeslného mezinárod-
ního sympozia ve Slavonicích, má dvě poschodí 
(větší o průměru 95 cm) a je ozdoben 12 vánoční-
mi hvězdami, 35 zvonky, 4 svícemi i s „plamenem“ 
a 36 větvičkami - opět z papíru. Ty úplně největší 
by se ovšem do expozice nevešly - ve Vémyslicích 
spotřebovali při jeho výrobě dva kubíky smrkového 
dřeva a tři tuny borového chvojí a věnec v Loučni 
měl průměr skoro 16 metrů! Vy se na papírový vě-
nec i stovky dalších exponátů můžete přijít podívat 

do obou expo-
zic - vánoční 
otevírací dobu 
naleznete na 
www.muzeu-
mrekorduaku-
riozit.cz.

3. Vyfoťte se s andělem
Vyfoťte se s andělem! Po návštěvě Mikuláše zůstal        
v Muzeu rekordů a kuriozit anděl! Do Pelhřimova ho vě-
noval Jiří Halouzka - dřevorubec z hradu Sovinec. Mistr 
je dlouholetým spolupracovníkem muzea rekordů a jeho 

mnohá umělec-
ká díla jsou po 
právu zapsána 
do České knihy 
rekordů. Přijď-
te se s andělem 
do pátého patra 
historické věže, 
v níž pelhřimov-

ské muzeum rekordů sídlí, vyfotografovat. Přitom si sa-
mozřejmě můžete prohlédnout i stovky dalších exponá-
tů. 

4. Vánočky v Pelhřimově
Nejdelší vánočka, kterou v pelhřimovském muzeu re-
kordů evidují, měřila 818 cm a vážila 61 kg. Šikovné 
dámy z pelhřimovské pekárny Adélka na akci Agentu-
ry Dobrý den upekly vánočku o hmotnosti 51 kg a dél-
ce 497 cm. Dokázaly jí uplést najednou z šesti prame-

nů! Pro vánoč-
ní večírek jedné 
z pojišťoven stvo-
řily vánočku sice 
kratší (měla „jen“ 
270 cm), zato do 
ní zapekly rekord-
ních 2 425 man-
dlí! A pokud vám 
je líto, že jste neochutnali, přijďte do Pelhřimova na Zla-
tou neděli. V Muzeu rekordů bude otevřeno od 9.00 do 
17.00 a na Msarykově náměstí  se uskuteční celodenní 
vánoční program. 

5. Maxiprskavka nebo vánoční zvon

V expozici Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov se sa-
mozřejmě nacházejí i obří vánoční ozdoby: Na 70 cm 
vysoký vánoční zvon o průměru 68 cm spotřeboval Ja-
roslav Vajbar 520 m pšeničné slámy! Zkuste si jen před-
stavit, kolik klasů musel natrhat a usušit, než se do vý-
roby vůbec mohl pustit! Slaměná ozdoba „košík“ je 2,16 
m vysoká a její obvod v nejširším místě dosahuje 2,45 
m. Při výrobě spotřeboval tentýž autor dokonce 1 800 
metrů stébel! Do expozice Zlaté české ručičky rozhodně 

http://www.region-vysocina.cz/
https://www.dobryden.cz/muzeum-rekordu-kuriozit-pelhrimov/
https://www.dobryden.cz/muzeum-rekordu-kuriozit-pelhrimov/
https://www.dobryden.cz/muzeum-rekordu-kuriozit-pelhrimov/
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patří i maxiprskavka (dosahuje délky 2,5 metru, má prů-
měr 1,4 cm a vydržela prskat po dobu téměř 18 minut)  

a megaformička na vá-
noční cukroví. Ta má 
tvar vánočního stro-
mečku, je 157 cm vy-
soká, 150 cm široká  a 
vyrobila ji pelhřimovská 
firma NEZA. Pokud se 
na ně chcete přijít po-
dívat, neváhejte a za-
vítejte do Muzea rekor-
dů a kuriozit v Pelhři-
mově.

Expozice Zlaté české ručičky je součástí Mu-
zea rekordů a návštěvníci v ní mohou obdivovat přede-
vším unikátní předměty vyrobené ze sirek - funkční ky-
tary, housle, mandolíny, obrazy, vázy a dokonce i pirát-
skou loď. Jejich autor, pan Tomáš Korda, do nich v prů-
běhu 40 let života vložil 63 
tisíc hodin práce a spotře-
boval více než půl milionu 
zápalek a čtvrt milionu zá-
palkových hlaviček. Kromě 
zápalkových exponátů mů-
žete obdivovat i čtyřmilime-
trovou zlatou klícku, hous-
ličky vyřezané z mramoru, 
parní stroj ze skla, obraz 
Mony Lisy z rýže, čtyřmet-
rového plyšového medvěda a další neuvěřitelné výtvory 
šikovných českých, moravských i slovenských rukou. 
Součástí expozice je volně přístupná zahrada, která 
se stává odpočinkovým místem pro školní výlety i rodi-
ny s dětmi. Posedět můžete u největší nerezové kuchy-
ně (polévkový hrnec, čajová konvička, trychtýř), v létě tu 
cyklisté zaparkují svá kola. Přímo se zahradou sousedí 
městské dětské hřiště.

http://www.region-vysocina.cz/
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Malé i velké návštěvníky humpoleckého muzea jistě po-
těší zimní koutek, o který se v roce 2012 rozrostla ná-
rodopisná expozice. Uvidíte v něm předměty, nástroje 
a další nezbytnosti používané na Vysočině v zimě v do-

bách našich pra-
babiček. Koutku 
dominuje posta-
va ženy s dře-
věnými kočárko-
vými sáněmi, v 
nichž sedí malý 
chlapec. Ved-
le zaujmou malé 
dětské sáňky a 
sáně pro velké 
děti. Po stranách 
jsou vystaveny 
lyže s hůlkami, 
sněžnice nebo 
brusle – šlajf-
ky.  Zimní kulisu 

koutku dotváří velký obraz, který představuje zimní ra-
dovánky v krajině v pozadí s hradem Orlíkem. Přijďte se 
i vy podívat a zavzpomínat na dávno minulé doby.

Co dalšího v muzeu uvidíte?
Humpolecké muzeum nabízí k návštěvě čtyři expozice: 
hlavní budova hostí národopisnou expozici seznamující 
s historií města a s dřívějším životem na Humpolecku. 
Hrdličkova expozice s indiánskou vesničkou přibližuje 
život a dílo místního rodáka a významného antropolo-
ga dr. Aleše Hrdličky. Expozice loutek pro změnu zave-
de do světa pohádek a představí humpolecké loutkáře 
a expozice Jak se žilo, jak se šilo ukazuje práci švadlen 
a ševců v minulém století. 
V přízemí hlavní budovy je k vidění také mineralogická 
sbírka s nálezy typickými pro zdejší region. V pobočce 
muzea pak můžete zhlédnout stálou výstavu keramic-
kých figur čertů a permoníků Peklo, kterou vytvořili žáci 
výtvarného oboru ZUŠ Gustava Mahlera v Humpolci.

Věda v muzeu
Populárně vědecké podvečery se v uplynulých letech v 
Humpolci zabydlely, letos se uskuteční už popáté. Kaž-

dý první čtvrtek v mě-
síci od listopadu až 
do dubna se do mu-
zea sjedou vědci ze 
všech koutů republiky, 
aby se podělili o nej-

novější poznatky ze svých oborů. V rámci cyklu před-
nášek nazvaného Věda v muzeu se výstavní sál muzea 
promění v útulnou kavárnu, kde se servíruje káva, čaj, 
něco sladkého k zakousnutí a hlavně vydatná porce ak-
tuálních vědeckých informací. S letošními tématy zaví-
táme do vzdálených zemí, minulosti i budoucnosti, pro-
zkoumáme říši rostlin nebo sílu radioaktivních pramenů.

Humpolecké Muzeum dr. A. Hrdličky zve na Staročeskou zimu

Program muzea v zimě 2017/18:
Výstavní sál na Horním náměstí:
•	 listopad: Ladislav Zápařka – Z Vysočiny do Egyp-

ta – výstava obrazů k 70. narozeninám autora
•	prosinec: Vánoční výstava Daniely Kociánové s 

tvůrčími dílnami
•	 leden: Teakwondo Lacek – sportovně zaměřená vý-

stava

Výstavní sál na Dolním náměstí:
•	 listopad: Petr Berger – Příroda a žena – výstava fo-

tografií, Voda a krajina – výstava u příležitosti 90. 
výročí vzniku Sedlické přehrady

•	prosinec: Vánoční výstava Domova Jeřabina
•	 leden: LTC Jiřice – výstava modelů letadel

www.infohumpolec.cz/infocentrum

http://www.region-vysocina.cz/
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www.facebook.com/MuzeumHumpolec
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Hlasujte pro Vysočinu a rozhodněte o vítězství v anketě Kraj mého srdce
Vysočina je jako stvořená pro letní dovolenou, pěší tu-
ristiku, zimní dovolenou nebo výlety s dětmi. Její krá-
sy můžou všichni zájemci až do 31. ledna 2018 ocenit 
v anketě Kraj mého srdce. Hlasovat je možné na turis-
tickém portálu www.kampocesku.cz a Vysočinu zvolit 
hned v deseti kategoriích. „V posledním ročníku získala 
Vysočina pět medailových pozic - lidé rozhodli o tom, že 
jsou u nás skvělé podmínky pro letní dovolenou, pěší 
turistiku, cykloturistiku, zimní dovolenou a na své si při-
jdou i milovníci koňských stezek,“ pochvaluje si ředitel 
Vysočina Tourism Tomáš Čihák. Za pět uplynulých let 
se anketa stala sledovaným a očekávaným kláním kra-
jů České republiky o přízeň široké veřejnosti. Jejím cí-
lem je zmapovat popularitu krajů v celkem deseti kate-
goriích (letní dovolená; pěší turistika; cykloturistika; folk-

lor a tradi-
ce; lázně, 
lázeňství 
a welness; 
památky/
historická 
místa; zim-
ní dovole-
ná; výlety s 
dětmi; koně 

a koňské stez-
ky; zážitky a adre-
nalin). „Vysočina 
se pyšní krásnou 
přírodou, čistým 
vzduchem, památkami UNESCO i celou řadou sportov-
ních aktivit, které jsou na vysoké úrovni a radost přine-
sou i náročným amatérským sportovcům. Ve většině ka-

tegorií mů-
žeme být 
na špici,“ 
nechala se 
slyšet ná-
městkyně 
hejtmana 
Kraje Vyso-
čina Jana 
Fischerová, 

která má oblast cestovního ruchu na starosti. Hlasují-
cí má v každé kategorii tři hlasy, které může rozdat pre-
ferovaným krajů. Přitom v některých kategoriích se kaž-
doročně svádí tuhý boj o konečné pořadí a rozhodnout 
může i jediný hlas. Proto si najděte chvilku a zvolte ty 
nejlepší aktivity za Vysočinu. V minulých ročních si náš 
kraj vedl více než dobře. V roce 2016 Vysočina získala 

ocenění v pěti kategoriích, o rok dříve dvě medailové 
pozice a v roce 2014 zaznamenala úspěch ve čtyřech 
kategoriích. Hlasující se navíc můžou těšit na zajímavé 
ceny. Deset z nich, které organizátoři soutěže vylosují, 
získají ceny od Edice Česká televize, Českého rozhla-
su Radioservis, Kartografie Praha a dalších. Výsled-
ky 6. ročníku ankety Kraj mého srdce budou vyhlášeny 
15. února 2018, v první den 27. ročníku mezinárodního 
veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze, kde 
vítězné kraje získají ocenění.  Pořadateli ankety Kraj 
mého srdce jsou Vydavatelství KAM po Česku ve spo-
lupráci s ve-
letržní sprá-
vou INCHE-
BA EXPO 
PRAHA a 
pod zášti-
tou Asociace 
krajů České 
republiky.

http://www.region-vysocina.cz/
https://www.kampocesku.cz/
https://www.kampocesku.cz/clanek/22951/anketa-kraj-meho-srdce
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Za sportem a v pohybu
Na bílou zimu se těší „sjezdovkáři“ i běžkaři
Když počasí přeje, Vysočina je hotovým rájem ly-
žařů i běžkařů. Krajina Českomoravské vrchovi-
ny je typická mírně zvlněným terénem, který z ní 
v případě dostatku sněhu dělá jednu z nejzajíma-
vějších oblastí na běžky v Česku. Na Chotěbořsku 
je výchozím místem běžeckých tras areál Svatá 
Anna. Sněžný skútr pravidelně upravuje základní 

okruh na louce 
pod sjezdovkou 
a na Slavíko-
vě louce. Trasy 
se pak napojují 
na běžecké tra-
tě upravované 
obcí Škrdlovice. 

To v okolí Humpolce najdete bezmála 70 kilometrů 
tras rozdělených do čtyř okruhů. Jedním z nich je 
tzv. jižní stopa vedoucí z Humpolce, přes Plačkov, 
Lipovky a Krásnou vyhlídku zpátky do Humpolce v 
délce 29 kilometrů. V okolí Ždírce nad Doubravou 
najdete pravidelně udržované trasy - směrem na 
Krucemburk, Vojnův Městec, Radostín až do Pol-
ničky, Račína a Havlíčkovy Borové. 

Běžkařský ráj
Na samostatnou kapitolou je až 150 kilometrů upra-
vovaných tratí na Novoměstsku a Žďársku, které jsou 
nejvyhledávanějšími běžkařskými lokalitami. Tra-
sy jsou upravovány rolbami nebo skútry a jednoduše 
vás navede praktické značení. Na turistickém portále 
www.region-vysocina.cz/bezky najdete desítky tipů, 
kam na běžky vyrazit. Jeden tip z Novoměstka si ne-
odpustíme ani tady v novinách.

Kolem Fryšavy
Výchozím bodem této nenáročné trasy s malým pře-
výšením je obec Tři Studně, kde můžete využít parko-
viště před obecním úřadem. Odtud se vydáte k Fryša-
vě, přes místo přezdívané Fryšavský ledovec. Na lou-
kách krytých lesem se udrží souvislá vrstva sněhu po 
každé oblevě, dá se tu tedy slušně lyžovat i při jarním 
tání. U Bradelského rybníka sjedete k Fryšavě. Obcí 
můžete pouze projet nebo se zastavit v některé z míst-
ních hospůdek, kde načerpáte nové síly. Poté pokraču-
jete volnou krajinou k rozcestníku Nad Kadůvkem, kde 
se napojíte na lyžařskou magistrálu a kolem rybníka a 
kempu Medlov se vrátíte zpět do Třech Studní. 

Zajímavosti na trase a v okolí:
• Obec Tři Studně má nejmenší náměstí na světě
• Obec Fryšavu zdobí alej javorů stříbrných
• Fryšavský ledovec
• Rybník Medlov
• CHKO Žďárské vrhy se pralesem Žákova hora a vr-
cholem Devět skal (836 metrů nad mořem)

•	 Vzdálenosti: Tři Studně (0 km) – U Třech Stud-
ní (0,5 km) – Fryšava (3 km) – Nad Kadůvkem 
(6,5 km) – Medlov (7,2 km) – Tři Studně (9 km)

•	 Značení trasy: lyžařské KČT
•	 Terén: pole, louky, lesní cesty
•	 Převýšení: 65 metrů

Aktuální informace o stavu trasy: lyzovani.nmnm.cz 
nebo www.nmnm.eu

Vysočina Tourism vydala celou brožuru Na běžkách 
po Vysočině, kde na 48 stranách najdete praktické 
tipy na běžkařské okruhy napříč celou Vysočinou – 
od Pelhřimovska po Žďársko. Ke stažení je pod tímto 
odkazem: www.vysocinounakole.cz.

http://www.region-vysocina.cz/
http://ww.region-vysocina.cz/bezky
https://lyzovani.nmnm.cz/
http://www.nmnm.eu/
http://www.vysocinounakole.cz/prilohy/106_NA_BEZKACH_PO_VYSOCINE.pdf
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Sjezdovky kam se podíváš

Pokud místo běžek volíte raději sjezdovky, na Vysočině 
si také rozhodně vyberete. 
Na Jihlavsku se jezdí v Lukách nad Jihlavou, v Brtnici, 
na Čeřínku nebo na Šacberku. Na Pelhřimovsku si mů-
žete vybrat například Křemešník nebo Božejov, na Hav-

líčkobrodsku zprovozňují Vysokou, Melechov nebo Ka-
dlečák, Žďársko má velké možnosti díky Fajtově kopci, 
Karasínu, Svratce nebo Harusově kopci a na Třebíčsku 
funguje Želetava, Jalovec nebo dětský vlek Pod Koste-
líčkem. Stačí jen oprášit lyže, udělat dostatečnou revizi 
a držet palce pohádkově bílé zimě.
Pod tímto odkazem najdete přehled aktuálně zprovoz-
něných vleků, předpověď počasí i sněhové podmínky: 
www.region-vysocina.cz/lyze.

Že se raděj proháníte na rybníku? Proč ne, ale pokud by vám 
počasí přece jen nepřálo, přinášíme přehled některých zim-
ních stadionů na Vysočině, které veřejné bruslení pořádají. 

Horácký zimní stadion Jihlava 
www.hcdukla.cz 

Zimní stadion Telč
www.htctelc.com

Zimní stadion Třebíč 
www.hstrebic.cz 

Areál stadionu Na Hvězdě - venkovní bruslení
www.nuclears.cz/demo/index.php

Zimní stadion Moravské Budějovice 
www.zimnistadionmb.cz 

Zimní stadion Náměšť nad Oslavou 

www.sportvnamesti.cz 

Zimní stadion Velká Bíteš 
www.tsvb.cz 

Zimní stadion Pelhřimov 
www.tspe.cz

Zimní stadion Humpolec 
www.tshumpolec.cz 

Zimní stadion Žďár nad Sázavou 
www.sportispo.cz 

Zimní stadion Bystřice nad Pernštejnem 
www.zimakbystrice.cz 

Zimní stadion Velké Meziříčí 
www.tsvelmez.cz 

Zimní stadion Havlíčkův Brod
www.tshb.cz 

Zimní stadion Chotěboř 
www.teles-chotebor.cz/zimni-stadion

Sportovní centrum Pěšinky Světlá nad Sázavou 
www.pesinky.cz 

Zimní stadion Ledeč nad Sázavou 
www.tsledec.cz 

Rádi bruslíte? Stačí si jen vybrat

http://www.region-vysocina.cz/
http://www.region-vysocina.cz/lyze/
http://www.hcdukla.cz/
http://www.htctelc.com/
http://www.hstrebic.cz/
http://www.nuclears.cz/demo/index.php
http://www.zimnistadionmb.cz/
http://www.sportvnamesti.cz/
http://www.tsvb.cz/
http://www.tspe.cz/
http://www.tshumpolec.cz/
http://www.sportispo.cz/
http://www.zimakbystrice.cz/home/
http://tsvelmez.cz/
http://www.tshb.cz/
http://www.teles-chotebor.cz/zimni-stadion/
https://www.pesinky.cz/
http://www.tsledec.cz/
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Ledová stěna Vír
Vysočina má nejvyšší ledopád v České republice a vůbec nejvyšší umě-
le vytvořený ledový útvar v Evropě. Najdete ho v obci Vír v hlubokém údolí 
řeky Svratky a všech deset lezeckých cest slouží k nácviku ledového leze-
ní. Zkušení horolezci mají i mimo běžnou otevírací dobu k dispozici i horní 
partie stěny. Díky umělému osvětlení je možné i večerní a noční lezení. Pro 
velký zájem a omezenou kapacitu je potřeba, abyste si čas rezervovali, a to 
na webových stránkách provozovatele www.ledovastenavir.cz. 
A jak se k ledové stěně dostanete? Vírem budete projíždět po silnici 388, u 
mostu přes řeku Svratku se dáte směrem na Hluboké a po 650 metrech za-
parkujte po levé straně silnice. Ledovou stěnu uvidíte na pravém břehu a 
dostanete se k ní přes mostky pro pěší.

http://www.region-vysocina.cz/
http://www.ledovastenavir.cz/
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Velká zimní inspirace

Den pro dětskou knihu
25. listopadu, Dětské oddělení Krajské 
knihovny Vysočiny, sál Staré radnice, 
Havlíčkův Brod, 9.00–12.30
11. ročník akce na propagaci dětských 
knih a dětského čtenářství. Děti se mů-
žou těšit na tvořivé dílničky, veřejné čte-
ní, na Hru s klaunem, na vystoupení 
dětí z mateřských škol a na dětský pís-
ničkový kabaret Listujeme s Tomem. V 
pravé poledne zahájí výstavu výtvar-
ných prací na téma Rodinná pohoda, 
která bude prostory staré radnice krášlit 
až do 16. prosince.

Lampionový průvod a rozsvícení vá-
nočního stromečku
26. listopadu, Ledeč nad Sázavou, od 16.30
Sraz lampionového průvodu je na sídliš-
ti u Severky (trasa: pod ubytovnou, ulice 
Komenského, náměstí Svobody, most, 
Husovo náměstí). Právě na Husově ná-
městí se rozsvítí vánoční strom v 18.00, 

kdy bude možné nakoupit drobné vá-
noční dárky.           www.svcledec.cz

Staročeské vánoce a zimní práce
1. prosince–3. ledna, Muzeum Vysočiny 
Havlíčkův Brod
Součástí výstavy jsou také vánoční díl-
ny. 4. a 11. prosince budete moci tvořit 
betlémy, vánoční ozdoby, dřevěné hrač-
ky a připomenout si, jak se dralo peří. 
18. prosince pak přijde na řadu zdobení 
perníků. Vždy od 8.00 do 16.00.

Vánoční výstava
1. prosince–7. ledna, Městské muzeum 
Chotěboř
Tématem výstavy budou kapříci.

Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu a výzdoby města
3. prosince, Havlíčkovo náměstí, Havlíč-
kův Brod, od 16.30
Vystoupí pěvecký sbor Oříšek ze ZŠ V 

Sadech pod vedením Jana Kletečky a 
od 17.00 dojde k rozsvícení stromu a 
výzdoby města.

Staročeské Vánoce u kašny
3. prosince, nám. T. G. Masaryka, Cho-
těboř, od 15.30
Program vyvrcholí rozsvícením vánoční-
ho stromu. Více na www.cekus.eu.

Tradiční slet Mikulášů, čertů a andělů
5. prosince, Havlíčkovo náměstí, Havlíč-
kův Brod, od 16.00
Peklo v podzemí ve Svatovojtěšské uli-
ci, vánoční písně a koledy v podání or-
chestru Zbyňka Paličky a zábavný pro-
gram pro děti v režii Českého rozhlasu 
Vysočina.

Mikulášská nadílka
5. prosince, Ledečský hrad, Ledeč nad 
Sázavou, 16.30–18.00
Pekelná atmosféra se soutěžemi a mi-

kulášská nadílka pro každé dítko. Ob-
čerstvení bude zajištěno a ohňostroj od-
startuje v 18.00.

Adventní instrumentální koncert
5. prosince, kostel sv. Václava ve Světlé 
nad Sázavou, od 18.45
Představí se duo Jitka Baštová s akor-
deonem a Jindřich Macek s lout-
nou. Přijďte se naladit na adventní čas 
(skladby: M. Murto, G. Zamboni, A. 
Michna z Otrado vic, F. Angelis).

Havlíčkobrodsko

http://www.region-vysocina.cz/
http://www.svcledec.cz/
http://www.cekus.eu/
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Prodejní výstava patchworku a keramiky
5. prosince–14. ledna, Galerie na Půdě, Svět-
lá nad Sázavou    www.kyticesvetla.cz

Mikulášský den
5. prosince, Světlá nad Sázavou, 9.00–19.00
Mikulášský jarmark před radnicí a tvořivé díl-
ničky v tanečním sále (12.00–18.00), peklo v 
podzemí a čertovská školička (16.00–19.00), 
na pódiu se odpoledne postupně představí 
MŠ Bambino, dětské soubory a Majky a spol, 
u kašny se budou od 16.30 pouštět Světýlka 
naděje a od 18.00 čekejte rozsvícení vánoční-
ho stromečku. 

Vánoční trhy
8.–24. prosince, Havlíčkovo náměstí, Havlíč-
kův Brod
Prodejní stánky a bohatý doprovodný pro-
gram, www.vanocehb.cz

Adventní odpoledne na náměstí
9. prosince, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův 
Brod, 10.00–12.00
Vystoupí folklórní soubor Kalamajka, dívčí pě-
vecký sbor ze ZUŠ J. V. 
Stamice Primadonky pod 
vedením Ondřeje Štefáčka 
a akordeonový soubor Po-
hoda při ZUŠ J. V. Stamice 
pod vedením Ivany Laštovičkové.

Výstava Nizozemská barokní malba
14. prosince– 4. února, Galerie výtvarného 
umění v Havlíčkově Brodě
Výstava představí výběr z nizozemské barok-
ní malby uchovávané ve sbírkách Národní-
ho památkového ústavu na moravských hra-

dech a zámcích. Portréty, krajinomalba, nábo-
ženská malba. 

Koledy z věže kostela Nanebevzetí Pan-
ny Marie
24. prosince, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův 
Brod, od 15.00
Z věže zahraje koledy dechový sextet pod ve-
dením Pavla Kletečky.

Putování za betlémskou hvězdou
26. prosince, Pohled, poutní areál sv. Anny
Poutní místo u Pohledu na Havlíčkobrodsku 
ožije tradičně 26. prosince. Chystá se živý bet-
lém, hudba i něco na zahřátí. Začátek putová-
ní je před kostelem sv. Ondřeje v Pohledu.

Cestopisné besedy v krajské knihovně
15. ledna, 5. února, 5. března, sál Staré rad-
nice, Havlíčkovo nám., Havlíčkův Brod, od 
18.00
Napříč Asií - cestopisná přednáška Pavla 
Svobody, Sám s oceánem – přednáška To-
máše Kůdely a Papua – přednáška Tomáše 
Kubeše.

Jen pro ten dnešní den
18. ledna, kino Družba, Chotěboř

Oblíbené melodie stříbrného plátna a slavné 
filmové písničky z první poloviny 20. století

Biograf v knihovně – promítání filmu z pro-
jektu Promítej i ty! 
29. ledna, 26. února, 26. března, m-centrum 
Krajské knihovny Vysočiny, Havlíčkovo nám., 
Havlíčkův Brod, od 19.00
Promítání jsou zdarma.

Čtenář roku
3. týden v březnu, Krajská knihovna Vysočiny, 
Havlíčkův Brod

Ocenění nejlepších čtenářů  v rámci krajské-
ho kola soutěže, kterou vyhlašuje Sdružení 
knihovníků a informačních pracovníků ČR. V 
průběhu propagační kampaně Březen – mě-
síc čtenářů knihovny pravidelně každý rok hle-
dají své nejlepší čtenáře, aby je vyhlásily jako 
„Čtenáře roku“. Cílem této aktivity je posi-
lovat společenský význam a prestiž čet-
by a ocenit ty, kteří služby knihoven nej-
více využívají.

http://www.region-vysocina.cz/
http://www.kyticesvetla.cz/
www.vanocehb.cz
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Jihlavsko

Výstava Pyšná princezna
do 31. prosince, Zámecká galerie, Telč
Výstava originálních kostýmů a rekvizit z filmové 
pohádky od režiséra Bořivoje Zemana.

Bláznivé tramvaje v Muzeu Vysočiny Jihlava
7. listopadu–17. prosince 2017, Muzeum Vyso-
činy Jihlava
Obrazy Pavla Bezděčky (computer paitings).

Gustav Krum (1924 – 2011)
9. listopadu–11. února, Oblastní galerie Vysoči-
ny v Jihlavě
Výstava jihlavského rodáka, malíře, který proslul 
zejména svou ilustrační tvorbou.

Crewní obraz 
23. listopadu–14. ledna, Oblastní galerie Vyso-
činy v Jihlavě
Současný český street art

Reprenez vos méches
23. listopadu–14. ledna, Oblastní 
galerie Vysočiny v Jihlavě
Tématem výstavy Tomáše Hodbo-
da je zkoumání svobody v opozi-
tech jako jsou práce, otroctví a po-
vinnost.

IGLOO 7: Skupina
23. listopadu–4. března, Oblastní 
galerie Vysočiny v Jihlavě
Skupina s názvem Skupina se za-
bývá terénními nahrávkami, zvuko-
vou krajinou, orální a aurální histo-
rií a akustickou ekologií.

Kašpárci celého světa
23. listopadu–8. ledna, Městská galerie 
Hasičský dům
Výstava loutek Kašpárků z Muzea lout-
kářských kultur v Chrudimi. Verni-
sáž výstavy ve čtvrtek 23. listopadu v 
16.00 s vystoupením žáků ZUŠ Telč.

www.telc.eu

Čertování
29. listopadu, Kulturní dům, Třešť, 
od 16.00

Strom splněných přání na náměstí
30. listopadu–14. prosince, Masarykovo 
náměstí, Jihlava
Tradiční charitativní akce pro děti z dět-
ských domovů, azylových domů a ústavů 
sociální péče na Vysočině. Pomozte. Utrh-
něte ze stromečku kartičku s přáním a dá-
reček doneste do sběrných míst - Turistic-
ké informační centrum, Masarykovo ná-

městí 2 a City Park - Eiscafe Delikana, 
Hradební 1. Dárečky budou do Štědrého 
dne rozvezeny. 

Vánoční tradice a zvyky v Evropě
30. listopadu–7. ledna, Muzeum Vysočiny 
Jihlava
Výstava připravená ve spolupráci s Vlasti-
vědným muzeem v Šumperku

http://www.region-vysocina.cz/
http://www.telc.eu/
https://www.facebook.com/MestoTelc/
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Photographia Natura 2017
1. prosince–29. ledna, Muzeum Vysoči-
ny Jihlava
XIV. ročník tradiční fotografické soutěže, 
tentokrát na téma Linie v krajině.

Malováno objektivem
1. prosince–2. února, Třešť
Výstava fotografií Davida Tesaře.

Peklo v jihlavském podzemí
1.–3. prosince, jihlavské podzemí, Jihlava
I letos se otevře jihlavské podzemí v po-
době pekla. Od 1. do 3. prosince proběh-
nou prohlídky podzemí spojené s vystou-
pením čertů, Mikuláše, anděla a zlobivých 
dětí uvězněných v pekelné kobce. Rezer-
vaci je možné provést na www.jihlava.cz. 
V pátek budou prohlídky vždy po půl hodi-
ně od 16.00 do 18.00. V sobotu a v nedě-
li odstartují v 10.00 a po půl hodině budou 

pokračovat do 11.00, a od 14.00 v sobotu 
až do 17.00 a v neděli do 16.30. 

Velká prosincová soutěž aneb Roc-
co vypravuje
1.–31. prosince, Zoo Jihlava a Facebook
Soutěž pro všechny zvídavé na Face-
booku a v areálu jihlavské zoo o zají-
mavé ceny. Každý týden jiný příběh, 
každý den nová nápověda! Sledujte 
náš Facebook nebo přijďte do zoo. 

www.zoojihlava.cz

Mikuláš v Telči
1. prosince, náměstí Zachariáše z 
Hradce, 13.00–17.00

Vánoční trh, vánoční koledy, zpívá-
ní dětí u stromečku, čertování a pek-
lo v Domě dětí a mládeže, příchod 
Mikuláše s družinou a rozsvícení vá-

nočního stromu a vánočního osvětle-
ní města.

Předvánoční jarmark
1. prosince, Evangelické fara, Vrch-
lického 1, Jihlava
Prodejní výstava výrobků klientů z 
chráněných dílen Diakonie ČCE, fair 
trade zboží atd.

Mikulášovy rybí (… a jiné) hody
2. a 3. prosince, Hybrálec
Tradiční vánoční výstava v roubence a 
její 9. ročník. Uskuteční se za každého 
počasí.  

Čas Vánoc
2. prosince, DIOD Jihlava, od 18.00
Přichází kouzelný čas plný dětských taj-

ných přání. Advent. Nalaďte se na vánoč-
ní notu s malými tanečníky a zpěváčky z 
jihlavského Dřeváčku. Jako hosté vystou-
pí DFS Jitřenka z Českého Krumlova. 
Každého diváka čeká malá pozornost. 
Akce je finančně podpořena statutárním 
městem Jihlava. Pořádá Dětský folklorní 
soubor Dřeváček.

Adventní jarmark Sdílení
2. prosince, nádvoří státního zámku, 
Telč, 13.00–17.00
Řemeslný trh, tvořivé dílny, rukodělné vý-
robky, občerstvení. V Zámecké galerii 
bude zpřístupněna Výstava „Pyšná prin-
cezna“.
         www.sdileni-telc.cz
         www.zamek-telc.cz

Zahájení adventního času
2. prosince, Husovo náměstí, od 16.00
Koledy před radnicí v podání Hav-
l íčkobrodské dechovky, otevření 
vánoční výstavy a od 17.00 hudeb-
ní program na pódiu, příjezd Ne-
beského pošťáka se schránkou na 
dopisy Ježíškovi, betlémský prů-
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vod, ohňostroj, bohaté občerstve-
ní atd.

Mikulášská nadílka ve Strašidel-
ném bludišti Jihlava
2. prosince, Strašidelné bludiště, 
Křižová 111/2, Jihlava, 9.00–16.00
Mikuláš, anděl a čert. Bohatá miku-
lášská nadílka pro všechny děti.

Adventní dílny
2.–3. prosince, vzdělávací centrum 
PodpoVRCH, Jihlava, 10.00–15.00
Předvánoční rukodělné tvoření ve 
vzdělávacím centru PodpoVRCH. V 
neděli v 15.00 hodin slavnostní roz-
svícení vánočního stromu spojené s 
kulturním programem. 
Sledujte www.zoojihlava.cz.

1. adventní koncert Pěveckého sboru 
Santini Telč
3. prosince, kostel Jména Ježíš, 17.00
         www.santini-telc.cz

První adventní neděle na náměstí v 
Jihlavě
3. prosince, Masarykovo náměstí, od 16.00 

Rozsvícení velkého vánočního stromu a 
vánoční výzdoby města. Od 16.00 ani-
mační program pro děti s Milanem Řez-
níčkem, dále skupina VOXEL, v 16.45 
rozsvícení vánoční výzdoby a od 17.00 
koncert Petra Kotvalda. Pro zahřáí sva-
řák, medovina, punč a nechybět nebudou 

ani andělé v nadživotní velikosti a ukázka 
kovářské práce.
Něco pro uši, pro oči i pro duši
3. prosince, Evangelická fara, Vrchlické-
ho 1, Jihlava, od 17.30
Adventní koncert - violoncellisté České 
filharmonie Jan Keller a Matyáš Keller. 
Vstupní slovo J. Keřkovského.

Zahájení adventu 
3. prosince, Náměstí T. G. Masaryka, 

Třešť, od 17.00
Slavnostní zahájení adventního času a 
rozsvícení vánoční výzdoby města. Vy-
stoupí žáci ZUŠ Třešť a pěvecký sbor 
Cantare. 

Vánoční jarmark v Jihlavě
3.–23. prosince, Masarykovo náměstí, 
denně od 9.00
Vánoční zboží, občerstvení, svařák, me-
dovina, punč, jmelí. Vybrané dny se od-
poledne uskuteční kulturní program v po-
době hudebních i divadelních vystoupe-
ní. Více o programu na www.visitjihla-
va.eu.

Adventní koncerty v Polné
3., 10., 17. prosince, chrám Nanebevzetí 
Panny Marie a sál Městského kina, Polná
Nejprve v chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie vystoupí 3. prosince od 18.00 Fil-
harmonie Gustava Mahlera. O týden poz-
ději vystoupí v sále Městského kina od 
16.00 Pěvecký sbor ZŠ Polná a zlatou 
neděli se v sále Městského kina předsta-
ví Orchestr a sólisté ZUŠ Polná. Vánoč-
ní koncert pak v pátek 22. prosince od 

19.00 v sále Zámku zajistí Polenský big 
band, jeho sólisté a hosté. 

Mikulášská nadílka
4. prosince, Oblastní galerie Vysočiny v 
Jihlavě, Masarykovo náměstí 24, Jihla-
va, od 16.00
Děti se mohou těšit na vánoční hranou 
pohádku Čert a Káča a na nadílku od Mi-
kuláše, anděla a čertů.

Ježíškova pošta
4.–22. prosince, Turistické informační 
centrum Třešť
Turistické informační centrum Třešť přijí-
má dopisy pro Ježíška. Dopisy orazí spe-
ciálním razítkem a pošlou Ježíškovi.

Vánoční výstava betlémů
4. prosince–2. února, Schumpeterův 
dům, Třešť, denně 9.30–16.30
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Stálá expozice betlémů v Schumpetero-
vě domě. Pořádá spolek přátel betlé-
mů Třešť.

Mikuláš
5. prosince, Masarykovo náměstí, Jih-
lava, od 15.30
Čertovské dovádění s Divadlem Pinder, 
koncert Bohuše Matuše, ohňová show 
NOVUS ORIGO, Opravdové peklo s ži-
vými čerty, projížďka s Mikulášem v ko-
čáru i pravý čertovský lektvar.

Mikuláš na náměstí a v Sokolském 
domě
5. prosince, Náměstí T. G. Masaryka, 
Třešť, od 16.30

Mikulášská nadílka - SDH Třešť.
5. prosince, Sokolský dům, 17.00–
19.00
Mikulášské soutěže pro děti a dopro-
vodný program s nadílkou.

Peklo na hradě
5. prosince, sklepení hradu, Polná, 15.00–
18.00

Tradiční setkání s Mikulášem, čerty a anděly.

Barevné Vánoce
7. prosince, sídlo Kraje Vysočina, Žižko-
va 57, Jihlava, od 9.30
Tradiční předvánoční akce pro širo-
kou veřejnost, na které příspěvkové 
organizace zřizované Krajem Vyso-
čina prezentují ochutnávku vánoční-

ho cukroví, výrobu ozdob a dekorací, 
balení vánočních dárků, vánoční zvy-
ky, ukázky tradičního zdobení vánoč-
ních stromků a přípravu sváteční ta-
bule.
Celostátní setkání sběratelů
9. prosince, Dům kultury, Tolstého 2, Jih-
lava, 7.00–12.00
Celostátního setkání sběratelů. V zá-

jmu sběratelů je především filatelie, 
numismatika, odznaky, pohlednice, 
figurky z čokoládových vajíček, tele-
fonní karty, starožitnosti, pivovarské 
suvenýry a jiné.

Ježíškova cesta městem
11.–31. prosince, Třešť
Soutěž pro děti. V centru města jsou při-
pravena stanoviště s úkoly. Jakmile je 
děti vyplní a získají potvrzení do speciál-
ního deníčku, dostanou sladkou odměnu.

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers 
to tentokrát vezmou od První Křaplav-
ky Jazzové
12. prosince, DKO, Jihlava, od 19.00
Ondřej Havelka se svým ansámblem 
oslaví letošním koncertem sto let od vy-
dání první jazzové nahrávky na šelakové 
desce, zvané křaplavka.

Gospelové Vánoce
13. prosince, Kostel sv. Ignáce, Masary-
kovo náměstí, Jihlava, od 19.00
Donnel Elley and United Voices ze se-
verovýchodního pobřeží Spojených stá-
tů po více než 15 let spolupracují a živě 

vystupují s těmi největšími světovými go-
spelovými a R&B umělci. Od první noty, 
která zazní v podání této pečlivě posklá-
dané skupiny progresivních gospelových 
talentů, budete okouzleni nejenom je-
jich neuvěřitelnou vokální schopností, ale 
také jejich spiritualitou, která všechny je-
jich strhující představení doprovází…

Živý betlém s folklorními soubory 
Podjavořičan a Kvítek při DDM Telč
16. prosince, nádvoří státního zámku, 
17.00 a 18.15
17. prosince, nádvoří státního zámku, 
14.00 a 15.00
Komponovaný pořad telčských folklor-
ních souborů vychází z biblického pří-
běhu o Ježíškovi, je sestavený ze sta-
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ročeských lidových koled, říkadel a 
tanců. Vystoupí několik desítek účin-
kujících v autentických kostýmech 
za doprovodu živé hudby.

Vánoční koncert Filharmonie G. Mahlera
17. prosince, Dům Kultury, Tolstého 2, 
Jihlava, od 19.00
Na programu tradičního koncertu jsou 
slavné skladby z klasického repertoáru 
orchestru a vánoční písně, koledy, pas-
torely. Vystoupí celá řada sólistů a hostů. 
Dirigent Jiří Jakeš.

Vánoce s DDM
18. prosince, sál Divadla Na Kopečku, Jihlava
Vánoční vystoupení kroužků DDM Jihla-
va. Pásmo vánočních písní i tanečních 
choreografií, které kroužky za čtvrt roku 
své práce připravily. Vystoupení se usku-
teční v sále Divadla Na Kopečku. Bližší 
informace na začátku prosince na webo-
vých stránkách nebo Facebooku.

Vyhlášení soutěže O nejhezčí vánoční 
stromeček
19. prosince, Masarykovo náměstí, Jihla-
va, od 16.00

Vyhlášení 15. ročníku soutěže O nejhezčí 
vánoční stromeček. Po vyhlášení soutěže 
bude následovat vystoupení Michala Ne-
svadby s programem To nejlepší z Michala.

Vánoce v DDM
20. prosince, Dům dětí a mládeže, Br-
něnská 46, Jihlava, pravděpodobně od 
15.00
Tradiční akce s vánoční tematikou na 
DDM. Každoroční výtvarné a tvořivé díl-

ny na téma Vánoc. Přijďte si užít vánoč-
ní atmosféru a kreativně se připravit a in-
spirovat na vánoční čas. Konkrétní čas 
bude upřesněn. 

Speciální zimní večer-
ní prohlídka zoo s prů-

vodcem
21. prosince, ZOO Jihlava, 18.00–19.30
Komentovaná prohlídka zoo s odborným 
zoologickým výkladem.

Živý betlém
23. nebo 24. prosince, areál před KD Třešť, 
v 13.00 a 14.00
Divadelní představení vánočního příběhu 
doprovázené zpěvem koled dětí a mládeže, 
možnost odnést si domů Betlémské světlo.

Štědrý den v zoo
24. prosince, Zoo Jihlava
Na Štědrý den budou mít všechny děti 
vstup do zoo v Jihlavě za 1 Kč. 

Živé jesličky
25. prosince, Parkán u Brány Matky 
Boží, Jihlava, 16.00 a 18.00
Přijďte si zazpívat koledy a připomenout 
staré vánoční zvyky. 

Živý betlém
26. prosince, náměstí, Stonařov
Příběh o narození Ježíška se odehraje u 
vánočního stromu na náměstí. Oslavte s 
námi nejkrásnější svátky roku. Zazpívají 

děti z MŠ a ZŠ, lidé ze Stonařova, Otína 
a Jihlavy. Výtěžek z celé akce bude vě-
nován rodině Romana Witteka.

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava 
– Vánoční koncert
26. prosince, Chrám sv. 
Ignáce z Loyoly, Jihlava, 
od 17.00     
www.campanulajihlava.cz

Betlémská cesta
26. prosince–2. února, domácnosti v Třešti
Výstava betlémů v třešťských domác-
nostech. Pořádá Spolek přátel betlémů v 
Třešti.

Velkoplošné promítání historických 
fotografií
27. prosince, Kino Máj, Třešť, v 17.00 a v 19.00

Vánoční večerní prohlídky zoo ve stylu „retro“
27.–28. prosince, ZOO Jihlava
Speciální komentované prohlídky se letos pone-
sou v retro stylu. Začátek vždy v 16, 16.30, 17, 
17.30 a v 18 hodin. Nutná rezervace a platba 
vstupenek předem prostřednictvím e-shopu na 
www.zoojihlava.cz nebo na vstupních poklad-
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nách zoo.

Vánoční prázdniny v Telči
27.–30. prosince, Konírna státního zámku, 
od 18.00
Vánoční folkové koncerty v prostorách zá-
mecké konírny a nejen to …
             www.prazdninyvtelci.cz

Kufrování s DDM
28.–29. prosince, start od DDM Jihlava
Každoroční orientační procházka v období 
vánočních prázdnin. Skupinky vyrazí do te-
rénu v okolí DDM Jihlava na orientační zá-
vod. Určeno všem nadšeným účastníkům 
napříč věkovými skupinami. Na startu obdrží 
skupina mapu a instrukce. V cíli vždy drob-
nou odměnu. Přesné časy a bližší info k na-
hlédnutí na začátku prosince na webových 
stránkách www.ddmjihlava.cz nebo Face-
booku DDM Jihlava.

Silvestr za stovku
31. prosince, Zábavní park Robinson, Jihla-
va, 10.00–17.00
Den plný her a soutěží, Silvestrovská disko-
téka a na závěr přípitek. To vše pro Vás při-
praví naši piráti. Nenechte si ujít!

21. Novoroční výstup na Šacberk-Rudný
1. ledna, start z libovolného místa, cíl Šac-
berk-Rudný, torzo rozhledny 14.00–15.00
Pořádá Klub českých turistů, odbor Tes-
la Jihlava. Na trasy dlouhé minimálně pět ki-
lometrů můžou vyrazit pěší, lyžaři i cyklisti. 
Více informací na www.kctvysocina.cz.

Tříkrálová sbírka 2017
1.–14. ledna 2018
Tradiční sbírková akce Charity ČR, 
           jihlava.charita.cz

Slavnostní novoroční ohňostroj
1. ledna 2018, Masarykovo náměstí, Jihla-
va, od 17.30
V podání ohňostrůjce a rodáka z Jihlavy Leo 
Válka. K zahřátí bude i svařák.

Vánoční koncert Pěveckého sboru San-
tini Telč
1. ledna, kostel Jména Ježíš, 15.00
                    www.santini-telc.cz

Společný novoroční přípitek představite-
lů města s občany a novoroční ohňostroj
1. ledna, náměstí Zachariáše z Hradce, Telč, 
od 16.30
Dechový kvintet Jaroslava Čajky

Zahájení nového roku
1. ledna, náměstí T. G. Masaryka, Třešť, od 17.00
Novoroční projev starosty města, zahájení 
Tříkrálové sbírky a ohňostroj.

Novoroční pekelné koupání
1. ledna, pláž rybníka Peklo, Polná, od 14.00
Pro všechny příznivce koupání v ledové 
vodě. Mimo aktivních plavců jsou vítáni i 
všichni fandové, kteří se mohou občerstvit 
svařákem, grogem a domácím moučníkem.

Novoroční přípitek se starostou
1. ledna, Husovo náměstí, Polná, od 17.00
Novoroční setkání před radnicí při skleničce 
vína a malém kulturním programu.
Den otevřených dveří VŠPJ

1. února, VŠPJ, Jihlava
Den otevřených dveří Vysoké školy poly-
technické Jihlava se koná jednou ročně. V 
tento den může kdokoliv z veřejnosti ško-
lu navštívit a seznámit se nejen s možností 
studia, ale také absolvovat skupinovou nebo 

individuální prohlídku jihlavské vysoké školy. 
Součástí je doprovodný program.      

www.vspj.cz

Třešťské divadelní jaro
16.–23. března, Třešť
57. ročník krajské soutěžní postupové pře-
hlídky ochotnických divadelních souborů. 
Pohádkové příběhy mimo jiné soutěží o do-
poručení na národní přehlídku Popelka Ra-
kovník. 

http://www.region-vysocina.cz/
http://www.prazdninyvtelci.cz/
http://www.ddmjihlava.cz/
http://www.kctvysocina.cz/
http://jihlava.charita.cz/
http://www.santini-telc.cz/
http://www.vspj.cz/
http://www.vspj.cz/


www.region-vysocina.cz 42

Obrataňské adventní tvoření a jarmark 
25. listopadu, sportovní hala, Obrataň, 
14.00–17.30
Dílničky, prodej koření, perníčků, dekora-
cí a tradičních ručních výrobků. Vystoupí 
PS Sluníčko.

Workshop Vánoční inspirace
29. listopadu, knihovna, Pelhřimov, od 17.00
Kuchařský workshop s Tomášem Per-
glem, přijďte se inspirovat a ochutnat, co 
dobrého si uvařit v čase vánočním.
Ochutnávka bude formou degustačních 
porcí, recepty na všechny
pokrmy pro účastníky v knihovně připraví.

Vánoční trhy
2. prosince, Sokolovna, Počátky, od 8.00 
do 12.00

Čertovský rej
2. prosince, nám. Čsl. armády, Kamenice 
nad Lipou, od 17.00
Až se setmí, přiletí na kamenické náměs-
tí rej čertů a čertic. Ti, kteří najdou odva-
hu, si mohou zatancovat s čerty a čerti-

cemi, ti méně odvážní se mohou jen dí-
vat. Nebude samozřejmě  chybět Mikuláš 
s Andělem, kteří budou na čerty a čerti-
ce dohlížet. 

Mikulášský běh
2. prosince, sportovní hala TJ Slovan, 
Kamenice nad Lipou, od 10.00
První prosincová sobota patří v Kame-
nici nad Lipou několik let Mikulášskému 
běhu. Prezentace soutěžících a start zá-
vodu se uskuteční před sportovní ha-
lou. Pro předškolní děti, žáky, dorosten-
ce, ženy a muže jsou připraveny tratě od 
60 m do 4 km. Odvážnější běžci mohou 
absolvovat dva okruhy po parkových ces-
tách a běžet tak celkem 8 km. Pro nejlep-

ší závodníky jsou připraveny poháry, věc-
né ceny a pro děti balíčky.

Vánoce na zámku
3. prosince, zámek Žirovnice, 14.00–17.00
Vánočně vyzdobené expozice zámku a 
rozmanitý kulturní program: Brass Quin-
tet, Divadýlkou Kuba a pohádka Návště-
va v pekle, výsledky projektu Děti za kul-
turou a kultura za dětmi, losování cen, 
vánoční trh i občerstvení. Od 17.00 pak 
na Havlíčkově náměstí rozsvítí vánoční 
strom s Ariettou ZUŠ Žirovnice.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
3. prosince, Masarykovo náměstí, Pelhři-
mov, 17.00

www.kulturape.cz

Slavnostní rozsvícení vánočního stro-
mečku s příchodem Mikuláše
3. prosince, Palackého náměstí, Počátky, od 
15.30
Čertovské občerstvení zajištěno. Jen si s se-
bou nezapomeňte vzít hodné, ale hlavně zlo-
bivé děti.

Výstava betlémů na kamenickém zámku
3.–17. prosince, zámek, Kamenice nad Lipou
Svaz tělesně postižených ve spolupráci 
s Městským muzeem v Kamenici nad Lipou 
pořádají vánoční výstavu betlémů.

Nebe-Peklo
5. prosince, zámek Kamenice nad Lipou, od 
15.00
Nejprve děti navštíví zámecké kamenické 
Peklo, kde je přivítají čerti spolu s Luciferem. 
Děti pomohou čertům uvařit polévku, uklidit v 
pekle a pěkně jim povědět o svých prohřeš-
cích. Když Lucifer uzná, že jejich hříchy ne-
jsou tak závažné, pošle je po schodech do 
Nebe. V Nebi je uvítá svatý Mikuláš spolu s 
andělem a společně s dětmi si zazpívají vá-
noční písničky a rozdají si dárky.

Pelhřimovsko

http://www.region-vysocina.cz/
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Čertovské rojení
5. prosince, Pelhřimovské peklo, Ma-
sarykovo nám. č. p. 10, Pelhřimov, 
15.00–18.00
Přijďte se podívat na vyrojení čertů z 
Pelhřimovského pekla.

www.kulturape.cz

Adventní odpoledne
9. prosince, ulice za kostelem sv. Mi-
chaela, Pacov
Městské kulturní středisko Pacov a 
Město Pacov pořádají každým rokem 
staročeské trhy. Adventní odpoledne 
bude provoněné svařeným vínem a ko-
řeněné bohatým odpoledním progra-
mem. www.mestopacov.cz

Charitní dobročinný bazárek
9. prosince, Pacov
Bazar pořádaný Farní charitou Pacov.

charitapacov.cz

Zlatá neděle na radnici
17. prosince, Masarykovo náměstí, Pelhři-
mov, od 9.30
Akce typická svým pohodovým laděním 
směřujícím pryč od „nákupního tempa“ k vá-
noční atmosféře a k zastavení se pod vánoč-
ním stromem. Předvádění řemeslných a li-
dových technik, vánoční NEJ z Muzea rekor-
dů a kuriozit, soutěže pro děti… Celý den tra-
dičně zakončí společné zpívání koled a malý 
ohnňostrojný pozdrav z věže kostela svatého 
Bartoloměje.               www.kulturape.cz

Vánoční jarmark
17. prosince, zámek Kamenice nad Li-
pou, od 10.00
Ve stáncích si návštěvníci budou moci 
zakoupit a ochutnat tradiční i méně zná-
mé výrobky a pochutiny. Těšit se může-
te na výběr svíček, svícnů, vánočních oz-
dob, vánočních vazeb, proutěného zbo-
ží, skla, porcelánu, zdobených perníčků 

a mnoho dalšího. Kulturní program zajistí 
dětský pěvecký soubor.      kulturaknl.cz

Dívka roku
6. února, KD Máj Pelhřimov, od 14.30
29. ročník soutěže pro dívku od 13 do 15 let.

Masopust
13. února, Masarykovo náměstí, Pelhři-
mov, od 14.30
Tradiční masopustní veselí s velkým prů-
vodem masek.

www.kulturape.cz

Víkend plný pohybu
16.–18. února, sportovní hala Žirovnice
Sportovní aktivity a soutěže pro všechny 
věkové kategorie. 

Dětský karneval
17. února, sokolovna, Žirovnice

Divadelní festival Honzlův Humpolec
2.–23. března, Humpolec
14. ročník přehlídky představení divadel-
ních amatérských souborů

Den s Andersenem
24. března, Městská knihovna Žirovnice

Velikonoce na Zámku Žirovnice
1. dubna, Zámek a Šprýchar, Žirovnice, 
od 14.00
Velikonoční výzdoba expozic zámku, ře-
meslný jarmark, hudební vystoupení i tra-
diční pouť

http://www.region-vysocina.cz/
www.kulturape.cz
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Výstava Kresby a fotografie Jan Vej-
tasa

14. listopadu–22. prosince, Jaroměřice 
nad Rokytnou
Výstavu bude hostit Špitál v Jaroměřicích 
nad Rokytnou. Její vernisáž se uskuteční 
14. Listopadu v 16.00.

Vánoční výstava výtvarného oboru 
ZUŠ Třebíč
17. listopadu–14. ledna, Galerie Tympa-
non, Třebíč
Vánoční výstava výtvarných prací žáků 
základní umělecké školy v Třebíči

Zabijačkové hody
25. listopadu, dopravní hřiště, Jemnice, 
od 10.00
ochutnávka a prodej výrobků z české za-
bijačky

1. adventní neděle 
26. listopadu, náves, Police 

zpěv koled u vánočního stromu a betlé-
mu

Výstava Vánoční pohoda
27. listopadu–14. prosince, výstavní síň 
Staré radnice, Náměšť nad Oslavou
Ukázka vánoční výzdoby a malých dár-
ků, betlém technikou tiffany, perníky a 
vánoční vazby, výrobky Českého svazu 
žen. Vernisáž k výstavě se uskuteční v 
pondělí 27. listopadu od 16.00.

Vánoční výstava betlémů – betlémy    
z Rakouska a Třebíče
1. prosince–14. ledna, konírny třebíčské-
ho zámku, Třebíč

Letošní Vánoční výstava betlémů nabíd-
ne návštěvníkům pohled do betlémářské 

tvorby v sousedním Rakousku. Ve spo-
lupráci s 1. Niederösterreichisches Krip-
penmuseum Vössendorf vzniká výstava, 
která představí přibližně tři desítky betlé-
mů rakouské provenience.

Vánoční betlém pod křídly andělů
1.–22. prosince, Špitál Jaroměřice nad 
Rokytnou
Doprovodná výstava Jiřího Kafuňka v 
rámci výstavy Jana Vejtasy

Pod vánočním stromem
2. prosince, Masarykovo náměstí Ná-
měšť nad Oslavou, 15.30–18.00
Slavnostní rozsvícení vánočního stro-
mu se uskuteční na Masarykově náměs-
tí. Můžete se těšit na živý betlém, zpívání 
koled, vánoční tržiště a voňavé občerst-
vení. Velmi oblíbené bývá na akci ilustra-
ce pekla a nebe, kam se děti s rodiči mo-
hou podívat.

Jízda výletního vlaku - mikulášský 
vlak do Třebelovic
2. prosince, vlakové nádraží Jemnice

Z Jemnice odjíždí výletní vlak v 14.00,     
z Moravských Budějovic v 14.05.

Rozsvícení vánočního stromu
3. prosince, náměstí Míru, Jaroměřice 
nad Rokytnou, začátek v 17.00

Rozsvícení vánočního stromu a odha-
lení betlému
3. prosince, prostranství před budovou 
podnikatelského inkubátoru, před TIC,   
od 17.00
Vystoupí dětí z MŠ Jemnice, budou se 
zpívat koledy a vyrábět vánoční ozdoby.

Setkání s Mikulášem na náměstí
5. prosince, náměstí Míru, Jaroměřice 
nad Rokytnou, začátek v 17.00

Třebíčsko (turistická oblast Třebíčsko-moravská Vysočina)
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Vypouštění balónků s přáním k Váno-
cům
6. prosince, městská knihovna, Jaroměři-
ce nad Rokytnou, od 14.25
Psaní přáníček proběhne od 14.25 do 
14.55. Vypouštění balónků se bude ko-
nat v 15.15 na náměstí Míru.

Vánoční koncert Spirituál kvintet
8. prosince, chrám sv. Markéty, Jaroměři-
ce nad Rokytnou, od 17.00

Velké vánoční trhy
9. prosince, bývalá Baťova budova č. 
54 (vedle Alternátoru), Třebíč Borovina, 
8.00–13.00
Návštěvníci se mohou těšit na regionál-
ní potraviny a rukodělné výrobky. Zají-
mavostí bude neobvyklá atrakce pro děti 
– velké bludiště z obřích balíků slámy.

Zpívání u slámového betlému
17. prosince, nádvoří zámku, Třebíč, od 17.00
Přijďte si zazpívat na třetí adventní nedě-
li koledy u slámového betléma, který stojí 
na zámeckém nádvoří v době adventu už 
třetím rokem. Před samotným zpíváním a 

vystoupením dětí z mateřské školy se mohou 
malí návštěvníci těšit na divadlo v podání dra-
matického kroužku Uhlíř při ZŠ Kpt. Jaroše.

Vánoční dílničky
17. a 27. prosince, Muzeum Vysočiny Třebíč, 
14.00–17.00
Malí i velcí návštěvníci si budou moci odnést 
vlastnoručně vyrobenou vánoční dekoraci. 
Stejně jako v loňském roce budou připraveny 
tři tipy výrobků podle náročnosti. Vánoční at-
mosféru naladíme poslechem koled, vánoč-
ním cukrovím, horkým čajem, svařeným ví-
nem a prohlídkou vánoční výstavy betlémů. 

Jízda výletního vlaku – vánoční vlak
27. prosinec, Jemnice, Moravské Budějovice
Odjezd z Jemnice v 10.30 a 14.30 a odjezd   
z Moravských Budějovic ve 13.00 a v 16.05

Silvestrovský výšlap na Modrácký kopec
31. prosince, u kostela sv. 
Víta, od 13.00
Výšlap pořádá TJ Sokol 
Jemnice. Délka trasy je 7,5  
a přípitek si vezměte s sebou.

Silvestrovský ohňostroj
31. prosince, areál jemnického zámku, Jem-
nice, od 19.00
rozloučení s rokem 2017

Tříkrálový koncert
6. ledna, Kamenný sál třebíčského zámku, 
Třebíč, od 17.00
Vystoupí soubor z rakouského Vössendorfu.

Tříkrálový průvod
6. ledna, Masarykovo náměstí, Náměšť nad Oslavou

Tradiční Tříkrálový průvod složený z té-

měř stovky dobrovolníků projde náměstím v 
10.00. Součástí programu je také oživlý Bet-
lém.

www.farnostnamest.cz

www.mks-namest.cz

Do muzea za benediktinem
20. ledna, Muzeum Vysočiny Třebíč, od 15.00
V lednu v muzeum pokračují v cyklu Do mu-
zea za ..... některým z exponátů. Tentokrát 
se vydáte za benediktinem. A proč zrovna za 
mnichem? Muzeum Vysočiny Třebíč se na-
chází v prostorách třebíčského zámku, který 
stojí na základech kláštera. Děti i rodiče si bu-
dou moci prohlédnout pozůstatky třebíčského 
kláštera a nahlédnout do života mnichů. 

Sopky v geologické minulosti Moravy a 
Slezska
2. února–25. března, konírna zámku, Třebíč
Máte jedinečnou možnost seznámit se s vý-
bušnou historií Moravy a Slezska. Je těžké 
uvěřit, že i na naši na pohled klidnou krajinu 
se kdysi vylévala žhavá láva. Vernisáž výsta-
vy se uskuteční ve čtvrtek 1. února v 17.00 v 
prostorách konírny třebíčského zámku. 

http://www.region-vysocina.cz/
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Vánoční koledování
25. listopadu, Masarykovo náměstí, 
Bystřice nad Pernštejnem, 15.00–18.00
Čeká vás vystoupení dětí bystřických 
škol a zájmových organizací, řemeslné 
dílny, Ježíškova pošta, výstavy v měst-
ském muzeu, vyhlášení vítězů poznáva-
cí akce S Vodomilem Zubří zemí, sou-
těž Bystřická vánočka roku 2017 a na-
konec slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu.

Koncert Vánoční Nezmaři
26. listopadu, Bystřice nad Pernštej-
nem, od 18.00
Počtvrté zahraje v Bystřici legendár-
ní folková skupina Nezmaři společně se 
smyčcovým orchestrem Něhoslava Ky-
jovského a s dalšími hosty. Kromě zná-
mých písní zazní i nové skladby.

Andělský jarmark
26. listopadu, Dům dětí a mládeže, 
Nové Město na Moravě, 9.00–16.00
Akce je určena rodinám, zvlášť dětem, 
ale rádi přivítáme všechny ostatní, kte-

ří si rádi vyrábějí nebo jen chtějí pobýt v 
příjemné předvánoční atmosféře.

Rozsvícení adventních světýlek
26. listopadu, náměstí, Velké Meziříčí
Mezi nejkrásnější období v roce pat-
ří vánoční svátky. Každý rok se pro-
to na první adventní neděli, na náměs-
tí Velkého Meziříčí, rozsvěcuje vánoční 
výzdoba města. Za přispění dětí s roz-
svěcenými lucerničkami nebo lampióny 
a za zvuku koled se rozzáří celé měs-
to. Sváteční atmosféru tomu dodá ne-
beský pošťák, který převezme přáníč-
ka od dětí.

Mikuláš a Vánoce na Edenu
2. prosince, Centrum Eden, Bystřice 
nad Pernštejnem
Přijďte si užít předvánoční čas a na 
chvíli zapomeňte na každodenní shon. 
Po celý sobotní den budete moci nasá-

vat předvánoční atmosféru ve vyzdobe-
ném centru Eden.
Ve sklepeních najdete čerty, kteří po-
straší zlobivé děti. V zámečku se za-
bydlí Mikuláš s anděly. Hodné děti do-
stanou dárečky, výměnou za písničku 
nebo básničku. Po celý den budou pro-
bíhat rukodělné dílničky, kde se naučíte 
vytvářet vánoční dekoraci, nebo si vyro-
bíte nějaký ten dáreček, pro své blízké.

Tradiční Mikuláš v Pohádkové vesničce
2. prosince, Podlesí u Sněžného, 
12.00–16.30
Přijďte se podívat jak se čertům na 
Podlesíčku daří a jak u nás andělé s Mi-
kulášem hospodaří.

Přivítání Adventu s rozsvícením vá-
nočního stromu
3. prosince, náměstí Republiky, Žďár 
nad Sázavou, od 16.00

Rozsvícení vánoční výzdoby
3. prosince, kostel sv. Mikuláše, Jupiter 
club, náměstí, Velké Meziříčí, 10.30–
17.30
V 10.00 děti uvidí ve velkém sále Jupi-
ter clubu divadelní pohádku Putování 
za vánoční hvězdou, od 15.00 budou ve 
farním sále zdobit mikulášské perníky a 
od 16.45 začne na náměstí kulturní pro-
gram, který vyvrcholí rozsvícením vá-
nočního stromu.

Adventní dobročinný jarmark
3. prosince, Evangelický kostel a park, 
Nové Město na Moravě, 14.00–17.00
Stánky neziskových organizací – fairtra-
de zboží – dětská tržnice – rukodělné 
výrobky – adventní i vánoční dekorace a 
dobroty – punč pro děti i dospělé – sbír-
ka vánočních dárků pro děti.

Žďársko (turistická oblast Koruna Vysočiny)

http://www.region-vysocina.cz/


www.region-vysocina.cz 47

Vánoční trhy
5. prosince, náměstí, Velké Meziříčí
Město Velké Meziříčí pořádá tradiční vá-
noční trhy na náměstí. K vidění i zakoupe-
ní budou vánoční ozdoby, perníčky, deko-
race a další.

Mikulášské čertohrátky
5. prosince, Horácká galerie, Nové Město 
na Moravě, 14.00–19.00
Na návštěvníky čeká peklo ve sklepení, 
bludiště pro nebojsy, malování na obličej, 
Lucifer se svojí kovadlinou, čerti, různé 
soutěže i kreativní dílnička. Mlsouny potě-
ší krčma U kopyta nebo voňavé čertovské 
topinky na nádvoří.

Adventní Fler trh 
10. prosince, Dům kultury, Žďár nad Sá-
zavou, 9.00–16.00
jarmark rukodělných výrobků

Adventní koncert v Netíně
10. prosince, kostel Nanebevzetí Panny 
Marie v Netíně, od 17.00
Účinkují: Jaroslav Tůma, varhany, Franti-
šek Zahradníček, zpěv

Ostrov pohody 2017 – barokní
15.–17. prosince, Městské divadlo, Žďár 
nad Sázavou, pátek 19.30, víkend 14.00

www.ostrovpohody.cz

Nikodémova noc
16. prosince, kostel sv. Jana Nepomuc-
kého Zelená hora, Žďár nad Sázavou, 
19.00–21.00
Každý měsíc je možnost přijít na Zele-
nou horu a najít večer otevřený kostel k ti-
ché chvíli přemýšlení, rozjímání, modlitbě 
nebo tichému duchovnímu rozhovoru. K 
dispozici je vždy kněz i jáhni.

Zahájení Vánoční výstavy
16. prosince, Vzdělávací centrum Křižánky, od 17.00

Živý betlém
19. prosince, náměstí Republiky, Žďár 
nad Sázavou, od 16.00
Hra o narození Ježíše Krista v podání stu-
dentů žďárského Biskupského gymnázia.

Zpívání pod vánočním stromkem
23. prosince, před Obecním úřadem Kři-
žánky, 17.00–19.00

Živý betlém v Měříně
24. prosince, Měřín
Tradiční výpravná akce o biblickém příbě-
hu začíná v 10.00 a v 20.30.

Novoroční ohňostroj
1. ledna, Velké Meziříčí

Novoroční ohňostroj
1. ledna, náměstí Republiky, Žďár nad Sá-
zavou, od 17.30

Tříkrálový koncert TiKO
6. ledna, Horácká galerie v Novém Městě na 
Moravě, Nové Město na Moravě, 18.00–19.30
Koncertem tišnovského komorního or-
chestru bude zároveň zahájena nová vý-
stavní sezóna s řadou zajímavých výstav.

Uzené slavnosti v Bystřici
17. února, Centrum Eden, Bystřice nad Pernštejnem
Slavnosti nejen masitých uzených speci-

alit. Udit se bude 
maso, ryby, různé 
druhy sýrů i zele-
nina. Ukázky vý-
roby zabijačko-

vých specialit, řeznické workshopy, řeme-
slný trh a zábava pro děti.

Pašijová hra: Co se stalo s Ježíšem?
27. března, Žďár nad Sázavou
Pašijová hra 
římskokatolic-
kých farností ve 
Žďáře nad Sá-
zavou o životě, 
smrti a vzkříše-
ní Ježíše Krista.

www.pasijezr.cz
Velikonoce v Edenu
30. března–2. dubna, Centrum Eden, Bys-
třice nad Pernštejnem
Chlapci a páni si mohou uplést pomlázku 
a děvčata se seznámí s technikami zdo-
bení kraslic. Kromě ukázky velikonočních 
tradic se můžete těšit i na jarní degustační 
menu nebo speciální várku piva Eden.
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  Vánoce 

 na Masarykově náměstí 

 30. 11.–14. 12. 

 STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 

Tradiční charitativní akce pro děti z dětských do-
movů, azylových domů, ústavů sociální péče na 
Vysočině. Pomozte. Utrhněte ze stromečku kartičku 
s přáním a dáreček doneste do sběrných míst: Tu-
ristické informační centrum, Masarykovo náměstí 2 
a City Park – Eiscafe Delikana, Hradební 1.  |  Další 
strom bude postaven v City parku. Dárečky budou 
do Štědrého dne rozvezeny.  |  Pořadatel: Hitrádio 
Vysočina, www.hitradiovysocina.cz

  3. 12. 

 1. adventní neděle 

 ROZSVÍCENÍ velkého vánočního  

 stromu a vánoční výzdoby 

 města 

16.00 animační program pro děti s Milanem Řezníčkem
16.15 VOXEL – Václav Lebeda  |  český folkpopový zpě-

vák a písničkář 
16.45 slavnostní rozsvícení vánoční výzdoby města, zdra-

vice
17.00 koncert Vánoce hrajou glórija – Petr KOTVALD s ka-

pelou TRIK  |  Host: DPS Zvoneček z Jihlavy
 Pro zahřátí svařák, medovina, punč. Otevřené ohně. 
Andělé v nadživotní velikosti, ukázka kovářské 
práce  |  Pořádají: statutární město Jihlava, Hitrádio 
Vysočina, Automotive Lighting, Magneti Marelli. 

   Vánoce na radnici 

 Velká gotická síň 

Začátky vystoupení v 18 hodin
 

 27. 11.  JAVORY – Hana a Petr Ulrychovi
Vánoční koncert pěvecké legendy. „Tradiční“ Javory 
samozřejmě fungují dál jako podstata toho, co a jak  
chceme našimi písničkami předávat.  |  Jednotné 
vstupné 250 Kč.  Předprodej TIC Jihlava, Masary-
kovo nám. 2  |  Pořadatel: statutární město Jihlava

 4. 12.  Trio OPERA DIVAS – Divy lásky a hudby
Koncert operních pěvkyň – Andrea KALIVODOVÁ, 
Pavlína SENIČ a Tereza MÁTLOVÁ. Klavírní doprovod 
– Ladislava VONDRÁČKOVÁ.   |  Jednotné vstupné 
200 Kč.  Předprodej TIC Jihlava, Masarykovo nám. 2 
|  Pořadatel: statutární město Jihlava 

 6. 12. ZPÁTKY DO BETLÉMA
Divadelní představení v podání Teátru Pavla Šmída. 
Jednotné vstupné 50 Kč.  |  Předprodej TIC Jihlava, 
Masarykovo náměstí 2  |  Pořadatel: statutární 
město Jihlava

 11. 12. VÁNOČNÍ MELODIE DĚTEM 
Koncert se koná pod  záštitou  primátora  statutár-
ního města Jihlavy PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka. 
Koncert věnovaný dětem ZŠ speciální a Praktické 
školy Jihlava.  |  Program: skladby s vánoční téma-
tikou, koledy.  |  Spoluúčinkující: děti ZŠ speciální 
– skupina Raraši  |  Pořadatel: JSPS Melodie

 13. 12. CIMBAL CLASSIC
Tradiční vánoční koncert brněnské mezižánrové 
kapely Kateřiny a Dalibora Štruncových. Jednotné 
vstupné 250 Kč.  |  Předprodej TIC Jihlava, Masary-
kovo náměstí 2 a Knihkupectví Jitka, Komenského 
16  |  Pořadatel: Milan Kolář.

 16. 12. NEZMAŘI
Tradiční koncert folkové skupiny doplněný vonícím 
punčem. Jednotné vstupné 250 Kč.  |  Předprodej 
TIC Jihlava, Masarykovo náměstí 2 a Knihkupectví 
Jitka, Komenského 16  |  Pořadatel: Milan Kolář

 18. 12. GABRIELA BEŇAČKOVÁ a JAKUB PUSTINA
Adventní koncert věnovaný památce Václava Havla 
v podání sopranistky Gabriely Beňačkové a teno-
risty Jakuba Pustiny v doprovodu pianistky Marty 
Vaškové. Po koncertu posezení s umělci u vánoč-
ního stolu – vánočka, cukroví, svařák, ...  |  Jednotné 
vstupné 250 Kč.  Předprodej TIC Jihlava, Masary-
kovo nám. 2  |  Pořadatel: statutární město Jihlava

 

Jihlavské

Vánoce 2017

Informace: Magistrát města Jihlavy, odbor školství a kultury (tel. 565 592 332), Turistické informační centrum (tel. 565 591 847)  |  www.jihlava.cz  |  Změna programu vyhrazena

Statutární město Jihlava a ostatní pořadatelé

zvou všechny občany a návštěvníky města

na akce v Jihlavě 

a přejí příjemné prožití svátků vánočních

a vše dobré v roce 2018. 

 3.–23. 12. 

  VÁNOČNÍ JARMARK 

denně od 9.00  |  Pořadatel: statutární město Jihlava. 
Mediální partner: Český rozhlas Vysočina. Partner vá-
nočního jarmarku: BOSCH DIESEL s.r.o.  |  Vánoční 
zboží, občerstvení, svařák, medovina, punč, jmelí, ...

  úterý 5. 12. MIKULÁŠ
 15.30 Čertovské dovádění s Divadlem Pinder
 16.45 Koncert Bohuš Matuš 
 17.45 ohňová show NOVUS ORIGO
  Opravdové PEKLO s živými čerty, projížďka 

s Mikulášem v kočáru, pravý čertovský lektvar

  středa 6. 12. 
 16.00 Martina Trchová, Adam Kubát: Písně Z. Navarové

  čtvrtek 7. 12.
 16.00 Věra Klásková, Martin Benda: Vánoce pro dva hlasy 

  pátek 8. 12. 
 14.00 BOSCH Svařák 2017  |  pořádá BOSCH DIESEL s.r.o.

  sobota 9. 12. 
 15.00 Divadlo KUFR: Vánoční hra aneb Co andělé 

zvěstovali 
 16.00 X-tet   |  Divadlo KUFR: Andělé na chůdách 

  neděle 10. 12. 
 15.00 Pěvecký sbor TELČísla z Telče
 16.00 Ukulele Orchestra jako Brno

  úterý 12. 12. 
 16.00 Fontána Brtnice 

  středa 13. 12. 
 18.00 Česko zpívá koledy  |  pořádá Jihlavský deník

  čtvrtek 14. 12. 
 16.00 ISARA 

  pátek 15. 12.
 16.00 Pavlína Jíšová a Bababand

  sobota 16. 12.
 15.00 Cimballica: Vánoce pro dva hlasy 

   neděle 17. 12. 
 15.00 Queenmánia
  úterý 19. 12.    
 16.00 O nejhezčí vánoční stromeček  |  pořádá  

PAROLAART, s. r. o.

  středa 20. 12.
  16.00 Divadlo Já to jsem: Betlémský příběh 

  čtvrtek 21. 12.
 16.00 Pozdní sběr a Radim Zenkl

  pátek 22. 12.  
 16.00 Good Work 

  sobota 23. 12.
 16.00 BOKOMARA s Naďou Urbánkovou

  pondělí 1. 1. 2018
 17.30 slavnostní novoroční ohňostroj v podání Leo 

Válka, rodáka z Jihlavy  |  od 17.00 novoroční 
pohoštění, zástupci města podávají „svařák“ 
 

 Parkán u Brány Matky Boží 

 25. 12.  ŽIVÉ JESLIČKY  |  v 16 a 18 hodin

http://www.region-vysocina.cz/


www.region-vysocina.cz 49

http://www.region-vysocina.cz/


www.region-vysocina.cz 50

http://www.region-vysocina.cz/


www.region-vysocina.cz 51

5. 12. 2017 Světlá nad Sázavou
9–19 hodin

9:00–18:00 Galerie Na Půdě 
Prodejní výstava patchworku a keramiky

16:30 u kašny
Světýlka naděje

18:00
rozsvícení stromečku

16:00–19:00  
Peklo v podzemí  

a čertovská školička

pódium
14:30 MŠ Bambino

15:00 dětské soubory
15:30 Majky a spol

kostel sv. Václava
15:00 koncert pěveckých sborů ze ZŠ v Lánecké ul. 

18:45 koncert Jindřicha Macka a Jitky Baštové
www.kyticeSVetLa.cZ   •  www.FaceBOOk.cOM/kyticeSVetLa

12:00–18:00 Mikulášský jarmark před radnicí 
a tvořivé dílničky v tanečním sále

Změna programu vyhrazena
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SPIRITUÁL
KVINTET

SPIRITUÁL
KVINTET

8. 12. 2017
v 17.00 hodin 

chrám sv. Markéty
v Jaroměřicích nad Rokytnou
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V JAROMĚŘICÍCH NAD ROKYTNOU OD 1. 11. 2017: 

Městská knihovna, Turistické informační centrum – Špitál
Cena vstupenky: v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč

Pořádá město Jaroměřice nad Rokytnou 

Vánoční koncert 
Vánoční koncert 

http://www.region-vysocina.cz/
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Kalendář akcí na Vysočině
Další zajímavé akce, tipy na víkendy nebo pozvánky na sváteční zážitky najdete 
v kalendáři akcí turistického portálu Vysočiny www.region-vysocina.cz v čás-
ti Co se děje. Zavítejte na stránky, inspirujte se nebo si vyberte z nepřeberného 
množství aktivit, které můžete na Vysočině vyzkoušet. 

Sjezdové lyžování Bazény

Bruslení

Lyžařské školyLyžařské školy

Mobilní turistická aplikace a geolokační hra
Nejste zimními sportovci a raději vyhlížíte sluníčko a těšíte se na jarní procház-
ky? Skvěle si je o dlouhých zimních večerech naplánujete s mobilní turistickou 
aplikací Kraje Vysočina. Nejen že se s ní neztratíte, ale poznáte vysočinské čet-
né památky a mnohé další turistické zajímavosti.
Aplikace je ke stažení na webové stránce: www.region-vysocina.cz/mobil-
ni-pruvodce/.

Tipy na výlety Kontakty na TICInformace o ubytování

Mapy Kvízy, hádanky

http://www.region-vysocina.cz/
http://www.region-vysocina.cz/
http://www.region-vysocina.cz/mobilni-pruvodce/
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