
e-Turistické noviny

Ať se sněhem nebo bez sněhu, zima je na Vysočině kouzelná
Přátelé, právě jste si na svém počítači nebo tabletu otevřeli nové vydání e-Turistických 
novin Vysočiny, které Vysočina Tourism připravuje už šestou zimu. Přinášíme vám pře-
hled běžkařských tras, sjezdovek, krytých bazénů s atrakcemi, další možnosti sportovní-
ho vyžití, ale také vánoční programy a adventní akce napříč celou Vysočinou. Náš krás-
ný čistý kraj nabízí nádhernou přírodu, která v zimním období působí až pohádkovým 
dojmem, což mimo jiné neušlo ani filmařům. Pamatujte, že Vysočina je správnou volbou 
pro zimní dovolenou a úplně nejlepší volbou pro život. 

Za celý tým Vysočina Tourism vám přejeme krásnou zimu!

          Monika Brothánková
             Vysočina Tourism, p. o.

Magazín zimních tipů pro Vysočinu          zima 2018/2019         

www.vysocina.eu

Zimní Vysočina skýtá pohádkové výhledy...

...i stovky kilometrů běžkařských tratí.

Oblíbili si ji i filmaři a je domovem pohádek.

/regionvysocina

http://www.region-vysocina.cz
https://www.facebook.com/regionvysocina/
https://www.instagram.com/regionvysocina/?hl=cs
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V zimě na Vysočinu za sportem i za zábavou 
Vysočina je rájem sportovně založených turistů, a to platí i pro zimní období. Pokud hledáte místo pro aktivní zimní dovolenou, v jednom z nejčistších krajů v republice vás čekají stovky 
kilometrů sjezdových a běžeckých tratí. Co ale na Vysočině dělat, když zrovna nepřeje počasí, sníh přírodu Českomoravské vrchoviny zatím nezahalil a vy přemýšlíte, jak si užít výlet 
nebo dovolenou s celou rodinou? Přinášíme několik tipů, stačí si jen vybrat.

Inspirujte se tipy na zimní zážitky z Vysočiny

Zoo Jihlava
V jednom jediném 
odpoledni procestu-
jete pět kontinentů, 
uvidíte přes 200 dru-
hů exotických zvířat, 
prohlédnete si tro-
pický pavilon, afric-
kou vesnici Matongo, 
asijský parčík Hokkaido nebo jihoamerickou hacien-
du Escondido. A když budete mít štěstí, čekat na vás 
bude například sněžný levhart a další šelmy, anakon-
da velká, medvědi malajští, vlci nebo žirafy. 
Oblíbené jsou ukázky dravců a sov, noční prohlídky, 
dny zvířat, přednášky a jiné besedy, stejně jako ko-
mentovaná krmení. Velkou atrakcí je tropický pavilon 
s řekou a vodopádem, tůněmi s krokodýly, havarova-
ným letadlem i s největšími hady světa – anakondami 
velkými. 

www.zoojihlava.cz

Muzeum rekordů a kuriozit Pel-
hřimov
Největší, nejmenší, nejdelší, nejtěžší, nejrychlejší, 
nejvytrvalejší… To vše jsou přívlastky, s nimiž se v ex-
pozici mapující unikátní výkony českých i světových 
rekordmanů setkáte na každém kroku. Muzeum rekor-
dů a kuriozit bylo otevřeno v Pelhřimově jako jediné 
zařízení svého druhu ve střední Evropě. V pěti zre-
konstruovaných patrech historické věže se podařilo 
nashromáždit stovky exponátů, jinde na světě neví-
daných. 

www.dobryden.cz

Centrum Eden
Z bývalého statku Mitrovských v Bystřici nad Pernštej-
nem vyrostlo v roce 2015 nové ekologické centrum, 
které je rájem zábavy a poznání pro celou rodinu. V 
horácké vesnici poznáte život našich předků a vyzkou-
šíte si lidová řemesla nebo výrobu různých produktů. 
Děti ocení, že v centru neplatí žádné zákazy – vše 
si můžete ohmatat, očichat, vyzkoušet a samozřej-
mě vyfotit. Několikrát do roka tady pořádají tematické 
akce, jako například 8. prosince Advent na Edenu. 

www.centrumeden.cz

http://www.region-vysocina.cz
https://zoojihlava.cz/
http://www.dobryden.cz
https://www.centrumeden.cz/cs/kalendar-akci/advent-na-edenu
https://www.centrumeden.cz/cs
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Ekotechnické centrum Alternátor 
v Třebíči
Centrum vědy a techniky spojené se zábavou a tvůrčí 
činností najdete v Třebíči Borovině. Expozice se za-
měřují na historii energie až po současnost a na his-
torii obuvi. Jedinečný exponát Věda na kouli s více 
jak tisíci programy je zcela unikátní a nadchne oprav-
du každého. Na rozdíl od běžných muzeí je přísně 
přikázáno dotýkat se exponátů. Protože jedině tak, 
prostřednictvím praktického experimentování, hlavně 
mladší návštěvníci mohou pochopit fungování okolní-
ho světa. 

www.alternator.cz

Rodinné parky Vysočiny

Pravděpodobně největ-
ším indoorovým zábav-
ním parkem na Vysočině 
je Robinson v Jihlavě. Na 
ploše 2 500 m² najdete 
desítky originálních dět-
ských atrakcí, jako na-
příklad rychloskluzavku 
s tobogánem, nebeské 
trampolíny nebo stezku 
přidrzlých opic. Zatímco děti budou řádit v herně, ro-
diče si můžou v klidu povídat u kávy, surfovat na inter-
netu nebo číst noviny. Součástí parku je totiž restau-
race a komfortní zázemí pro dospělé. 
Bývalá zámecká sýpka nedaleko třebíčského zámku 
se v roce 2017 proměnila na rodinný zábavní park 
Labyrint. Jeho největší dominantou je pětipatrový 
prolézací labyrint s tobogánem a skluzavkami a tram-
polínou. Nechybí další atrakce, posezení s rychlým 
občerstvením, relaxační koutky a výstup na věžičku 
nabízí i krásný výhled na město.

www.robinsonjihlava.cz
www.labyrint-trebic.cz

Lezecké stěny

Stále čekáte až napadne a nenavoskované běžky zů-
stávají ve sklepě? Trochu adrenalinu do krve snadno 
vyplavíte například na lezeckých stěnách.
V Jihlavě ve staré kotelně bývalého Motorpalu na plo-
še 500 m² se nachází 40 jistících linií a postupně se 
tady staví na sto cest různých obtížností. V nejvyšším 
bodě stěna dosahuje 10,5 metru a největší převis je 
převislý na deseti metrech výšky o 9 metrů. Veškeré 
potřebné vybavení si můžete půjčit a zvolit si termín 
v sedmidenní otevírací době. 

www.lezecke-centrum-jihlava.cz
Další lezecké stěny najdete ve sportovním areálu 
v Bystřici nad Pernštejnem, ve Sportovním centru ve 
Velkém Meziříčí, v tělocvičnách ve Žďáře nad Sáza-
vou, Havlíčkově Brodě, v Třebíči i v Hamrech nad Sá-
zavou.

http://www.region-vysocina.cz
http://www.alternator.cz
http://www.robinsonjihlava.cz
http://www.labyrint-trebic.cz
http://www.lezecke-centrum-jihlava.cz
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Výletní motoráček křižuje Vysoči-
nu i v zimě
Zasněžená krajina Vysočiny, kterou projíždí vánoční 
vláček. To není pohádka ani popis obrazu, ale realita, 
kterou můžete zažít na Vysočině. 
Za okny historických vagónů se budou střídat zasně-
žená pole s lesy s bílými čepicemi stromů a vy si tak 
budete moci užít vánoční atmosféru trochu jinak. 
Výletní vlak tažený lokomotivou vyrobenou v roce 
1976 se prohání na trase Jemnice – Moravské Budě-
jovice. V sobotu 1. prosince z Moravských Budějovic 
a z Jemnice, přesně ve 14.00, vyjedou dva páry vlaků 
v rámci Mikulášské jízdy. Chybět nebude Mikuláš, čert 
ani anděl a pro děti i dospělé bude na nádražích při-
praveno občerstvení. Ve čtvrtek 27. prosince se mů-
žete svézt vánočním vlakem, ve kterém budou znít 
koledy a pro cestující bude připravený čaj i svařené 
víno. Vánoční vlak vyjede z Jemnice v 10.30 a ve 
14.30, z Moravských Budějovic ho výpravčí odmává 
ve 13.00 a v 16.00. Speciální výletní jízdy organizuje 
Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě. 
Další informace, detaily k programu i přesný jízdní řád 
najdete na ZDE.

Nalaďte se vánočně s pohádkami 
z Vysočiny
Pohádky jsou naprosto nezbytnou součástí Vánoc. Mno-
ho lidí si bez nich nedokáže nejkrásnější svátky roku 
představit, zrovna tak jako bez kapra nebo bez vánoč-
ního stromečku. Napříč televizními stanicemi si můžeme 
vybrat z desítek českých i zahraničních pohádek. Ty nej-
oblíbenější se točily na Vysočině.
Na zámku v Telči panoval dobrý král Miroslav v pohádce 
Pyšná princezna, v Telči se narodila Růženka z pohádky 
Jak se budí princezny, ve které si zahrál i hrad Roštejn 
a hrad Orlík nad Humpolcem, kde bydlela závistivá ses-
tra královny Melánie. 
Zámky v Telči a v Náměšti nad Oslavou si zahrály v po-
hádce Kouzelný měšec se Sašou Rašilovem a Mahule-
nou Bočanovou. Na Vysočině se točily i pohádky Zdeňka 
Trošky Z pekla štěstí 1 i 2, ve kterých se objevil nejen 
zámek v Telči ale také nedaleký hrad Roštejn.
Hrad v Ledči nad Sázavou se stal útočištěm filmového 
štábu jedné z nejúspěšnějších pohádek poslední doby 
Anděl Páně 2 s Ivanem Trojanem jako Petronelem a Ji-
řím Dvořákem jako Uriášem. 
Oblíbeným místem filmařů je také hrad Lipnice, který mů-
žete poznat hned v několika pohádkových scénách. Na-
táčela se tady pohádka o království, kde slušnost a úctu 
k lidem nahradila láska k moci a penězům pojmenovaná 
příznačně Čert ví proč. 

Krásnou přírodu a lidovou architekturu si pro změnu vy-
hlídli tvůrci pohádek Obušku z pytle ven a novějšího po-
hádkového počinu Šťastný smolař, když využili v prvním 
případě malebnou krajinu Žďárských vrchů a ve druhém 
případě skanzen Michalův statek v Pohledi u Světlé nad 
Sázavou.
Věděli jste, že také na Vysočině se natáčela pohádka 
Lotrando a Zubejda? Zahrálo si v ní město Polná, filmaři 
využili zdejší třídu z roku 1866. Lotrando se Zubejdou 
tady v závěru zpívají „Nám se stalo něco překrásného“. 
Další filmové tipy nejen s vánočně laděnými pohádkami 
najdete na www.filmvysocina.cz.

http://www.region-vysocina.cz
https://www.svd-jzm.cz/vyhlidkovy-vyletni-vlak/
http://www.filmvysocina.cz
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Kalendář akcí na Vysočině 2019
Pestrou nabídku kulturních i sportovních událostí v našem kraji na příští rok 
shrnuje tištěný materiál Kalendář akcí na Vysočině 2019. Ke stažení je už nyní 
na turistickém portále www.region-vysocina.cz.
Kalendář akcí na Vysočině 2019 dává ochutnávku toho nejzajímavějšího, co se 
na Vysočině v příštím roce chystá. Akce rozděluje na společenské, hudební, na 
divadlo a film, literaturu, sport a aktivity muzeí a galerií. Brožura zve například 
na srpnové Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna do 
Telče, na Slavnosti Tří kápí do Třebíče, na festival tance a pohybového divadla 
KoresponDance do Žďáru nad Sázavou nebo na Mezinárodní festival rekordů 
a kuriozit Pelhřimov – Město rekordů. Součástí přehledu jsou festivaly vážné 
hudby i multižánrové hudební přehlídky a nechybí například pozvánka na hrad 
Kámen, který spravuje krajské Muzeum Vysočiny Pelhřimov, a díky výstavě 
historických motorek je vyhledávaným cílem výletníků. Závěrečnou kapitolou 
je přehled top sportovních událostí. Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě 
se chystá na Světový pohár horských kol, UCI MTB World Cup 2019. Havlíčkův 
Brod bude pro změnu hostit Mistrovství světa v softballu mužů.

http://www.region-vysocina.cz
http://www.vysocinatourism.cz/files/prilohy/KALENDAR_AKCE_final.pdf
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Magazín Zima na Vysočině zve za zážitky
Vydejte se za krásami zimní Vysočiny. Láká 
dalšího číslo turistického magazínu Zima na 
Vysočině, který v polovině listopadu vyšel jako 
příloha deníku MF Dnes. Ve spolupráci s tím-
to mediálním partnerem ho vydává krajská 
příspěvková organizace Vysočina Tourism. Ve 
schránkách ho najdou předplatitelé v Kraji Vy-
sočina i ve všech sousedních krajích – Středo-
českém, Jihočeském, Jihomoravském a Pardu-
bickém kraji. Pokud se k vám nedostal v tištěné 
podobě, můžete si ho pod tímto odkazem stáh-
nout a inspirovat se tipy, jak si užít zimu na Vy-
sočině.
Magazín Zima na Vysočině vychází po třetí 
a navazuje na také v pořadí třetí úspěšné let-
ní číslo. „Přinášíme tipy, kam se na Vysočině 
vydat, když zrovna nepřeje počasí a sníh pří-
rodu Českomoravské vrchoviny zatím nezaha-
lil,“ prozrazuje ředitel Vysočina Tourism Tomáš 
Čihák s tím, že nechybí tradiční pozvánka na 
to nejzajímavější do krajských muzeí a galerií 
a vánočně se můžete naladit s pohádkami z Vy-
sočiny.
V magazínu najdou čtenáři mapku Vysočiny 
s  yznačenými lyžařskými areály, zimními sta-

diony, bazény i dalšími tipy na místa, která stojí 
za to navštívit na Vysočině i v zimě. Tištěný ča-
sopis dává zároveň prostor k prezentaci měst, 
obcí, služeb partnerů z řad subjektů cestov-
ního ruchu i turistických míst z celé Vysočiny. 
K návštěvě vyzývá například destinace Koruna 
Vysočiny. Tipy na výlet přináší Žďár nad Sáza-
vou, na běžky zve Novoměstsko, zamilovat si 
můžete Třebíčsko, součástí magazínu jsou také 
pozvánky do Jihlavy, Telče, Želiva nebo do ly-
žařského areálu Šacberk a nechybí ani tipy na 
příjemné restaurace a útulné penziony.
Pokud nejste předplatiteli deníku, stáhněte si 
magazín v elektronické podobě pod tímto od-
kazem.  
Tipy na zimní zážitky a vánoční akce získají 
také čtenáři týdeníku 5plus2 na Vysočině, kde 
vyjde magazín jako příloha, a celý měsíc bude 
online verze magazínu dostupná na zpravodaj-
ském serveru iDNES.cz v krajské části Jihlava.  
Tištěný turistický magazín v počtu přibližně 
60  isíc výtisků vydává příspěvková organizace 
Vysočina Tourism ve spolupráci s Mediální sku-
pinou MAFRA.

http://www.region-vysocina.cz
http://www.vysocinatourism.cz/files/prilohy/Zima%20na%20Vysocine.pdf
http://www.vysocinatourism.cz/files/prilohy/Zima%20na%20Vysocine.pdf
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Kraje České republiky už po 
sedmé soupeří o hlasy ve-
řejnosti a vítězství v anketě 
Kraj mého srdce, a ani Vy-
sočina není výjimkou. Až do 
31. ledna 2019 můžete hla-
sovat na turistickém portálu  
www.kampocesku.cz a roz-

hodnout o tom, že Vysočina je krajem letní i zimní do-
volené, pěší i cykloturistiky a skvěle se hodí také na 
výlety s dětmi nebo na projížďky s koňmi.
„V každé z deseti kategorií zvolí hlasující tři prefero-

vané kraje s tím, že za první volbu získává region tři 
body, za druhou dva a za třetí jeden bod. Ocenit se 
dají vlastní zkušenosti z roku 2018 nebo také to, kam 
by se účastníci ankety chtěli pro příště vydat,“ vysvět-
luje Tomáš Čihák, ředitel příspěvkové organizace Vy-
sočina Tourism, která má propagaci turistické nabídky 
kraje na starosti.
Vysočina slaví v anketě dlouhodobě úspěch. Napří-
klad v minulém ročníku se umístila na celkovém čtvr-
tém místě, když celkem z deseti kategorií podle typů 
dovolené získala pět bronzových umístění. Třetí nej-
vyšší počet preferenčních hlasů udělili účastníci v ka-

tegoriích letní dovolená, pěší turistika, cykloturistika, 
zimní dovolená a koně a koňské stezky.
Výsledky populární ankety budou vyhlášeny a ceny si 
zástupci vítězných krajů převezmou 21. února 2019, 
v první den 28. ročníku mezinárodního veletrhu ces-
tovního ruchu Holiday World v Praze.

Hlasujte pro Vysočinu v anketě Kraj mého srdce

Kategorie ankety Kraj mého srdce
▪ Letní dovolená
▪ Pěší turistika
▪ Cykloturistika
▪ Folklor a tradice
▪ Lázně, lázeňství, wellness

▪ Památky/historická místa
▪ Zimní dovolená
▪ Výlety s dětmi
▪ Koně a koňské stezky
▪ Zážitky a adrenalin

http://www.region-vysocina.cz
http://www.kampocesku.cz
https://www.kampocesku.cz/anketa
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Vánoce v Telči
Telč má ve své nabídce pro adventní čas bohatý kulturní, ale i sportovní program. Letoš-
ní advent jsme zahájili v Městské galerii Hasičský dům ve čtvrtek 22. listopadu výstavou 
k 110. výročí založení Lidové malírny v Telči „Lidová malírna o Vánocích“ ve spolupráci 
s Muzeem Vysočiny Jihlava, pobočka Telč a Muzejním spolkem.
V kostele Jména Ježíš se každou adventní neděli budou konat adventní koncerty. Vy-
stoupí pěvecké sbory Santini Telč a Melodie Jihlava, Grappolo, TELČísla a telčští var-
haníci, žáci a učitelé ZUŠ Telč, pěvecký sbor Smetana Telč, Triodam a Dechový kvintet 
Jaroslava Čajky.
K Vánocům patří i oživení vánočních tradic. Živý betlém zhlédneme na nádvoří zámku 
v podání horáckých folklorních souborů Podjavořičan, Kvíteček a Kvítek. V komponova-
ném pořadu sestaveném ze staročeských lidových koled, říkadel a tanců se představí 
několik desítek účinkujících různých věkových kategorií v autentických kostýmech za 
doprovodu živé hudby.

V období konce roku proběhnou na zámku oblíbené Vánoční Prázdniny v Telči. O svát-
cích můžete navštívit také Telčské podzemí s interaktivní zábavně-naučnou expozicí, 
ráj vláčků a železnic s hernou pro děti v Telčském domě, Muzeum techniky a centrum 
volnočasových aktivit Panský dvůr.
A určitě si nenechte ujít Silvestrovský výstup na Javořici, nejvyšší vrchol Českomorav-
ské Vysočiny, který každým rokem láká čím dál více lidí. Na Nový rok vás zveme na spo-
lečné novoroční setkání občanů s představiteli města a velkolepým ohňostrojem. Je to 
akce, která každoročně přiláká do Telče 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. V Telči jste vždy vítáni!

www.telc.eu

http://www.region-vysocina.cz
http://www.telc.eu
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Výstavy v Telči
Lidová malírna o Vánocích
22. listopadu – 6. ledna 2019, Městská galerie Hasičský dům
Výstava k 110. výročí založení Lidové malírny v Telči spojená s vánoční výzdobou v galerii. V sobotu 1. prosince od 
11.00 do 16.00 ukázky drátkování pod vedením paní Věry Studené z Kuklíku a Moniky Sochůrkové z Prahy, budete 
si moci zhotovit nebo koupit dárek. 

Mikulášská a vánoční výstava perníčků
25.–28. 11., 9.00–16.00 hod., 28. 11. 9.00–12.00 hod., klub důchodců

Vánoční výstava žáků ZUŠ Telč
28. listopadu – 11. ledna 2019, vstupní síň radnice
Vernisáž výstavy ve středu 28. listopadu v 16.00 s vystoupením žáků ZUŠ Telč

Čas vánoční
1. prosince – 31. ledna 2019, Univerzitní centrum a Cukrárna-Kavárna Haas
Na výstavu zvou Muzeum Vysočiny, pob. Telč a Univerzitní centrum

Vánoční výstava zahrádkářů
14.–16. prosince, Dům zahrádkářů
Výstava je otevřena v pátek 14.00–17.00 hod., v sobotu a v neděli 8.00–17.00 hod.
Výstava je prodejní. Prodává se zboží tematicky související s výstavou (rostliny, dekorace, pečivo)

Telč archeologická
do 28. února 2019, Knihovna Univerzitního centra
Muzeum Vysočiny představuje výstavu zaměřenou na nejstarší odhalenou historii Telčska. Kurátor výstavy David 
Zimola.

Panský dvůr v Telči
Panský dvůr Telč je volnočasový areál určený všem ge-
neracím. Najdete tady unikátní Lanové centrum, Hernu 
pro děti s kavárnou, Infocentrum i půjčovnu elektro kol. 
Zveme vás na pestrý výběr kulturních akcí, výstavy, 
divadla, koncerty, festivaly, dětské tábory i na míru ušité 
školní a firemní dny. Zažít pohodlí můžete v našem nově 
otevřeném penzionu. Kulturní akce, otevírací doby a ak-
tuality najdete na www.panskyvurtelc.cz. Tak neváhejte 
a přijďte se bavit s námi, těším se na Vás!

Nejbližší akce:
Byla cesta byla ušlapaná – divadlo
8. prosince, začátek v 19.00
Hraje Divadlo Studna

Vernisáž fotografií Raná péče
6. ledna, začátek v 17.00
Vytavuje středisko rané péče SPRP

Aktuální kalendář akcí najdete na www.panskydvurtelc.cz.

http://www.region-vysocina.cz
http://www.panskydvurtelc.cz
http://www.panskydvurtelc.cz
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Třešť, město betlémů
Vánoční výstava betlémů a bet-
lémská cesta
Vánoční období v Třešti je tradičně spjato s výstavou 
betlémů. Tradiční vánoční výstava betlémů bude k vidě-
ní od 4. prosince do 2. února 2019 ve stálé expozici bet-
lémů v Schumpeterově domě. Na výstavě bude možné 
zakoupit si vánoční dárečky, nazdobené perníčky nebo 
třeba vánoční ozdoby. Na druhý vánoční svátek, tedy 
26. prosince, se otevřou dveře téměř dvaceti domác-
ností, které vás rády přivítají a ukážou vám svůj jedineč-
ný betlém přímo u sebe doma. Navštěvovat jednotlivá 
stavení budete moci až do 2. února. Tzv. Betlémská 
cesta byla na konci roku 2015 zapsána na Seznam ne-
materiálních statků tradiční lidové kultury České repub-
liky. Plánek betlémské cesty a více informací zájemcům 
poskytne TIC Třešť (Po–Pá: 8.00–12.00 a 13.00–17.00 
hod., tel.: 567 234 567, e-mail: info@trest.cz)

Ježíškova pošta
Děti mohou nosit své dopisy pro Ježíška do turistic-
kého informačního centra, kde je orazíme speciálním 
„ježíškovským“ razítkem a děti si je pak samy vhodí do 
veliké poštovní schránky, ze které se přáníčka posíla-
jí přímo Ježíškovi. Děti můžou svá přáníčka nosit od 
3. do 21. prosince a těšit se můžou na sladkou odměnu. 

Ježíškova cesta městem
Také letos si děti budou moci krátit čekání na Ježíška 
luštěním úkolů s vánoční tematikou. Do speciálního de-
níčku, který bude možno si vyzvednout v informačním 
centru v Třešti, si děti zapisují odpovědi na otázky, které 
jsou umístěny na cedulkách v centru města. Soutěž 
probíhá od 10. prosince až do 2. února 2019 a všechny 
děti, které budou mít deníček správně vyplněný, od nás 
dostanou odměnu.

http://www.region-vysocina.cz
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Vánoce budou v Jihlavě patřit patchworku, aneb vánočním motivům v náročné textilní technice. Za návštěvu bude rozhodně stát i výstava autorských novoročenek Jindřicha 
Roháčka – třešťského rodáka a celosvětově uznávaného etnologa ze Slezského muzea, která bude k vidění v pobočce jihlavského muzea v Třešti. Od 7. prosince pak budou 
muzeum v Jihlavě zdobit fotografie XV. ročníku tradiční fotografické soutěže, tentokrát na téma Květy, listy, plody – všímáme si detailů. Zajímavá je také výstava Hvězdné 
nebe nad námi – patnáct let pod oblohou s Jihlavskou astronomickou společností, která bude v muzeu k vidění do 6. ledna.      www.muzeum.ji.cz

Slavnostně i vánočně laděné Muzeum Vysočiny Jihlava

Přehled výstav:
do 25. 11. 254 historických pohlednic Jihlavy 
výběr z historických pohlednic Jihlavy, od těch nejstar-
ších až po ty nedávno zasílané

do 25. 11. 100 let republiky – očekávání, naděje 
a skutečnost 
odraz významných přelomových událostí 20. století 
v Jihlavě 

13. 11. – 6. 1. Hvězdné nebe nad námi: 
Patnáct let pod oblohou s Jihlavskou astronomickou 
společností

30. 11. – 6. 1. Milé drobnosti
drobné výrobky amatérských i profesionálních řemeslní-
ků a výtvarníků

30. 11. – 6. 1. Patchwork
vánoční motivy v náročné textilní technice

1. 12. – 2. 2. Novoročenky Jindřicha Roháčka
výstava autorských novoročenek třešťského rodáka 
RNDr. Jindřicha Roháčka, CSc., celosvětově uznávané-
ho etnologa ze Slezského muzea – pobočka MVJ Třešť

7. 12. – 3. 2. Photographia Natura 2018
XV. ročník tradiční fotografické soutěže, tentokrát na 
téma Květy, listy, plody – všímáme si detailů

8. 1. – 17. 2. Obrazy Jaroslavy Pokorné
autorská výstava obrazů v prostorách Kavárny Muzeum

11. 1. – 8. 5. Legendy v miniatuře
výstava věnovaná historii i současnosti plastikového 
modelářství

17. 1. – 24. 3. Kočárky
prezentace soukromé sbírky Boženy Dvořákové

18. 1. – 17. 3. Karty, karty, karty…
výstava připravená ve spolupráci s Clubem sběratelů 
hracích karet

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


www.vysocina.eu 12

Zima v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
Zimní sezónu v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě zahájila 8. listopadu výstava 
Neighborhood Report, která představuje tvorbu vybraných umělců současného dol-
norakouského umění, mezi které patří takové osobnosti jako Alois Mosbacher nebo 
Manfred Wakolbinger. Výstava se snaží připojit k aktivitám živé kulturní výměny se 
sousedy Dolního Rakouska.
15. listopadu se návštěvníkům otevřely depozitáře galerie formou výstavy bon appétit 
(s chutí do galerie), která nabídne tematicky zaměřenou přehlídku maleb, kreseb, 
grafik a plastik ze sbírek galerie, vážící se k zobrazení jídla.

www.ogv.cz
Neighborhood Report
8. listopadu – 6. ledna 2019
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24, Jihlava
koncept, kurátor: Leopold Kogler
Vystavující umělci: Clemens Fürtler, Gerhard Kaiser, Leopold Kogler, Alois Mosba-
cher, Frenzi Rigling, Katja Praschka, Gerlinde Thuma, Maria Temnitschka, Martin 
Veigl, Manfred Wakolbinger
Výstava představuje tvorbu deseti vybraných umělců dolnorakouského současného 
umění. Patří mezi ně např. takové osobnosti jako Alois Mosbacher nebo Manfred Wa-
kolbinger. toto umění experimentuje s novými médii a intermediálními přesahy. Výsta-
va se snaží připojit k aktivitám živé kulturní výměny se sousedy Dolního Rakouska.

bon appétit
s chutí do galerie
15. listopadu – 13. ledna 2019
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10, Jihlava
kurátoři: Jana Bojanovská, Lenka Dolanová, Daniel Novák, Ilona Staňková

Cílem této rozsáhlé výstavy probíhající ve všech sálech budovy na Komenského 10 
je prezentovat opět po čase sbírky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a předsta-
vit návštěvníkům méně známá díla z depozitářů. Jedná se o tematicky zaměřenou 
přehlídku maleb, kreseb, grafik a plastik vážících se k zobrazení jídla, a to v širším 
kontextu, tedy od jeho zrodu (pěstování plodin, chovu dobytka), výroby, přípravy až k 
servírování a konzumaci… Stěžejní částí expozice jsou zátiší s tématem jídla a pití, 
tedy žánr, jenž má v dějinách výtvarného umění bohatou historii, a který se po období 
určitého opomíjení v současné době, samozřejmě v moderní podobě, opět těší oblibě 
umělců, zejména fotografů a souvisí s celosvětovým růstem zájmu o kulturu gastro-
nomie. Zastoupena jsou například díla Ludvíka Kuby, Jana Slavíčka, Emila Filly, Jana 
Zrzavého, Arnošta Paderlíka, Cyrila Boudy, Otakara Kubína, Václava Hejny, Josefa 
Lieslera, Václava Rabase a mnohých dalších umělců.

http://www.region-vysocina.cz
http://www.ogv.cz
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Vánoční vítí věnců
K vánočním svátkům a adventu patří neodmyslitelně 
i adventní věnce. Proto se už tradičně v Řásné, na první 
adventní neděli 7. prosince, sejdou všichni zájemci na 
místním Obecním úřadě, aby si umotali vlastní věneček. 
Občerstvení je zajištěné. Nezapomeňte s sebou vzít 
i děti. Jediné, co budete potřebovat jsou nůžky a svůj 
korpus na věnec. Inspiraci a skvělou atmosféru máme.
Přijďte si i vy vyzkoušet vlastní zručnost. Dozvíte se 
a můžete si sami vyzkoušet nejen jak správně má vypa-
dat tradiční věnec z přírodních materiálu, ale i aktuální 
novinky nejen v barvách, ale i tvarech.

Zpívání u vánočního stromu
Štědrý den, to je den, na který se těší všechny děti, rodi-
če už méně, hlavně maminky, které už od rána chystají 
vše ke štědrovečerní večeři. Pojďme se společně naladit 
na Vánoce 24. prosince v 16.00 u vánočního stromku 
v Řásné.
Nejenom štědrovečerní slavnostní večeře patří k Vá-
nocům, ale i cukroví, pohádky a zpívání koled. Přijďte 
si poslechnout a zazpívat vánoční koledy k vánočnímu 
stromku. Vánoční atmosféra bez spěchu a stresu, za to 
s domácím svařákem, vánočním punčem a cukrovím.
 

Silvestrovský výstup na Javořici
Přemýšlíte, co podniknete na Silvestra? A co se trochu 
projít a spojit to s podporou handicapovaných? Tradiční sil-
vestrovský výstup na Javořici je součástí akce o Novoroční 
čtyřlístek. Dobrovolný příspěvek každého účastníka akce 
– 20 Kč půjde na podporu pro handicapované spoluobčany.
Na nejvyšší vrchol Vysočiny se můžete vypravit nejen pěš-
ky, ale i na kole, koloběžce a když bude sníh i na běžkách. 
Sraz na vrcholu Javořice mezi 12.00 až 15.00. Kdo bude 
chtít stihnout slavnostní přípitek, naplánuje si stanout na 
vrcholu ve 12.30.
Pokud nevíte kudy na Javořici, máte několik možností od-
kud se můžete vydat, záleží jen na vašem odhodlání a chu-
ti. Trasy vedou z Telče, Studené, Řásné, Mrákotína, Lhotky, 
Světlé, Horního Pole a Jihlávky. 

Řásná bude žít i v novém roce

Lyžařský pohár Běžec Vysočiny
Všichni milovníci zimního lyžování ví, o čem je řeč. S blí-
žícím se koncem roku opět netrpělivě čekáme a vyhlí-
žíme zimu a sníh. Jako každý rok je tomu stejně i letos. 
Lyžařský pohár Běžec Vysočiny už má první termíny 
jednotlivých závodů stanovené. Další termín pro etapu 
v Řásné už se také rýsuje, pokud nám paní Zima bude 
přát tak se všichni potkáme 13. ledna 2019 v Řásné.
Minulé ročníky byly velmi zdařilé a účast přes stovku 
závodníků mluví za vše. Sledujte i nadále internetové 
stránky Běžec Vysočiny, kde se dozvíte aktuální novinky 
nejen o termínech. 
www.bezecvysociny.cz

Masopustní průvod v Řásné
Tradiční masopustní průvod s živou hudbou se bude 
v Řásné konat v sobotu 16. února 2019. Masky se se-
jdou u obecního úřadu ve 13.00 a vydají se na pochod 
celou obcí. Průvod skončí u obecního úřadu, kde bude 
připraveno malé občerstvení. Masopust není jenom pro 
děti, proto v maskách organizátoři masopustu v Řásné 
rádi uvidí také rodiče, tetičky, strýčky, zkrátka všechny 
podporovatele obecního veselí.

Vánoční čas v Řásné

http://www.region-vysocina.cz
http://www.bezecvysociny.cz
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Adventní akce zahájí 2. prosince Slavnostní rozsvíce-
ní vánočního stromu a vánoční výzdoby města. Na 
Havlíčkově náměstí od 16.00 předznamená večer před-
stavení „Nad Betlémem svítí hvězda“. Chybět nebudou 
andělé na chůdách a v 17.00 se na pokyn starosty města 
rozsvítí vánoční strom a výzdoba náměstí a přilehlých 
ulic v centru.

Slet Mikulášů, čertů a andělů se uskuteční na Havlíč-
kově náměstí jako vždy 5. prosince. Od 16.00 zazní or-
chestrální koledy a vánoční písně pod vedením Zbyňka 
Paličky a v 17.00 se o zábavný program pro děti v mas-
kách i bez masek postará Hitrádio Vysočina.

Samozřejmostí je pořádání Vánočních trhů 
od 12. až do 23. prosince, jejichž součástí je kulturní pro-
gram. Ten bude probíhat na náměstí denně v odpoledních 
hodinách. Chybět nebude také Strom splněných přání, na 
kterém budou zavěšena přáníčka dětí z dětských domo-
vů a handicapovaných osob z dalších zařízení od 26. lis-
topadu do 12. prosince. Sběr dárků v tomtéž čase bude 
opět na Městském informačním centru na radnici.

Adventní dopoledne pořádané městem Havlíčkův 
Brod s vystoupením místních sborů a tanečního soubo-
ru naladí veřejnost vánočním programem 15. prosince 
na Havlíčkově náměstí od 10.00 do 12.00.

Město Havlíčkův Brod pořádá také přímo na Vánoce, 
24. prosince od 15.00 Slavnostní koncert koled z bal-
kónu Staré radnice.       www.muhb.cz

V Havlíčkově Brodě vrcholí přípravy na akce spojené 
s příchodem zimního a adventního času

http://www.region-vysocina.cz
http://www.muhb.cz
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Den pro dětskou knihu
Dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny pořádá v sobotu 24. listopadu od 9.00 do 
12.00 hodin 12. ročník akce na propagaci dětských knih a dětského čtenářství – Den 
pro dětskou knihu. Pro děti i jejich rodiče bude opět připravený pestrý a veselý program 
po celé knihovně. Součástí bude divadelní představení Hlídali jsme Ježíška (10.30 sál 
Staré radnice). Vánoční příběh uvidíte netradičním pohledem – očima Oslíka a Volka, 
kteří mají důležitý úkol: zůstat u jesliček a Ježíška svým dechem zahřívat, kdyby mu 
začala být zima. Co se ale stalo, zatímco ho naši hrdinové hlídali, zatím žádný příběh 
nevyprávěl.     

www.divadlonavetvi.cz

Biograf v knihovně
Vždy každé poslední pondělí v měsíci se v Krajské knihovně Vysočiny pořádá tzv. Bio-
graf v knihovně – promítání dokumentárních filmů zabývajících se současnými tématy 
– ekologií, zdravým životním stylem, pracovními podmínkami v zaměstnání atd. V rám-
ci listopadového promítání (26. listopadu, od 19.00) budou návštěvníci moci zhlédnout 
vítězný festivalový film z Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě ze 
sekce Česká radost, ve které se každoročně uděluje cena nejlepšímu českému do-
kumentu. Tato slavnost autorského dokumentárního filmu se stala největší událostí 
svého druhu ve střední a východní Evropě. Film bude uveden ve spolupráci s Centrem 
dokumentárních filmů. 
Další promítání v novém roce budou probíhat 28. ledna, 25. února, 25. března 2019. 

LiStOVáNí: Svatá Barbora
Tradičně probíhají každý měsíc v Krajské knihovně Vysočiny představení souboru LiS-
tOVáNí. Jde o projekt, který si klade za cíl představit každý měsíc zajímavé, aktuální 
knihy, které se objevují na trhu. Vybraní autoři a jejich dílo či přímo specifická kniha 
jsou pak před diváky interpretováni v podobě scénického čtení. Jde vždy přibližně 
o hodinové divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen děj knihy, jazyk autora a at-
mosféra dané literatury na obecenstvo, které se v čele s mladou generací ve světě 
oproštěném od kultury a literatury vrací zpět k tomu, co tu bylo první – ke knize.
V pátek 30. listopadu od 19.30 bude v podkroví Staré radnice na programu předsta-
vení knihy Svatá Barbora. Je o mladé novinářce Andree, která dostala za úkol napsat 
článek o tzv. kuřimské, nikdy neobjasněné kauze, kterou před několika lety žila celá re-
publika. V jejím středu stála dospělá žena vydávající se nejprve za jedenáctiletou dívku 
a později v Dánsku za stejně starého chlapce. V příběhu se vršily nové a nové záhady, 
konspirační teorie se měnily ze dne na den. Týrání, vliv všemocné sekty, nitky vedoucí 
do nejvyšších sfér.             www.listovani.cz

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě žije, 
vyberte si ze zajímavého programu s příchodem zimního a adventního času

http://www.region-vysocina.cz
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Čtenář roku
Ocenění nejlepších čtenářů v rámci 
krajského kola soutěže, kterou vyhlašu-
je Sdružení knihovníků a informačních 
pracovníků ČR. V průběhu propagač-
ní kampaně Březen – měsíc čtenářů 
knihovny pravidelně každý rok hledají 
své nejlepší čtenáře, aby je vyhlásily 
jako „Čtenáře roku“. Cílem této aktivity 
je posílení společenského významu 
a prestiže četby a ocenění těch, kteří 
služeb knihoven nejvíce využívají.

Zápis do letního semestru Univerzity volného času
Krajská knihovna Vysočiny otevřela brány vzdělávání pro veřejnost v září roku 2002. 
Projekt s názvem Univerzita volného času (UVČ) se snaží od samého počátku přiblí-
žit celoživotní vzdělávání co nejširšímu spektru zájemců, a to bez jakéhokoli omeze-
ní. Rozhodující není věk posluchačů, ani předchozí získané vzdělání. Důležitý je pře-
devším zájem o daný obor a jeho problematiku, chuť čerpat nové vědomosti, aktivně 
trávit volný čas, setkávat se na přednáškách s lidmi podobných zájmů. Studium na 
UVČ probíhá formou přednášek, každý obor přitom sestává z osmi dvouhodinových 
lekcí. Nabídka UVČ je rozdělena do dvou semestrů – zimního (září-leden) a letního 
(únor-červen). Hlavnímu bloku je věnován každý čtvrtek, několik přednášek probíhá 
i v další dny. Přednášky vedou zkušení externí lektoři a pedagogové, kteří prezentují 
předměty poutavou a populární formou. V současné době probíhá zimní semestr, 
zápis do letního semestru se uskuteční v únoru 2019.

http://www.region-vysocina.cz
https://www.kkvysociny.cz/
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Nejen zajímavé výstavy, ale také vánoční dílny připravují na závěr roku v havlíčkobrodské galerii. Adventní věnec si můžete přijít vyrobit 
ve čtvrtek 29. listopadu od 16.00, mikulášská dílna připadá na středu 5. prosince, o den později se budou v galerii vyrábět tradiční vánoční 
ozdoby a ve čtvrtek 13. prosince můžete využít workshop na téma předvánoční tiffany. 
Závazné rezervace posílejte na t.machovcova@galeriehb.cz nebo volejte 569 427 035 nebo 739 329 160.    www.galeriehb.cz

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Výstavy v galerii
Zlomové osmičky Československa v komiksu
26. října – 9. prosince 
Netradiční výstava k letošním osmičkovým výročím představuje aktuální tvorbu ně-
kolika současných komiksových autorů reflektujících zlomové události českosloven-
ských dějin – léta 1918, 1938, 1948, 1968 neotřelou komiksovou a ilustrační optikou. 
K vidění jsou tady části komiksů a ilustrací z knižní edice Češi, kterou připravil Pavel 
Kosatík s mladými českými komiksáři – Štěpánkou Jislovou, Karlem Osohou, Pe-
trem Novákem a Karlem Jerie. Další skvělé originály s tématikou vzniku republiky 
a osobnosti Tomáše Garique Masaryka představí přední česká ilustrátorka Renáta 
Fučíková.

„DOBRÝCH STO“ aneb Nejlepší okamžiky sta let republiky očima studentů Fa-
kulty umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
26. října – 9. prosince
Výstavní projekt ke stému výročí republiky ve spolupráci s Fakultou umění a designu 
Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Studenti zdejšího oboru digitální 
a mediální ilustrace pod vedení ilustrátorky Renáty Fučíkové prezentují na výstavě 
dle vlastního výběru 100 pozitivních událostí, skutků, činů, vynálezů, výkonů z kaž-
dého jednotlivého roku. Celý výstavní projekt vyjde i v knižní podobě. 

 
Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Hodoníně
14. prosince – 3. února 2019
Výstava představí výběr děl ze sbírek partnerské Galerie výtvarného umění v Hodo-
níně, jejíž historie i sbírky jsou neodmyslitelně spjaty se spolkem Sdružení výtvar-
ných umělců moravských (SVUM), který v Hodoníně působil v letech 1907 až 1959 
a jehož posláním bylo moravské národní probuzení. Jeho iniciátory a propagátory 
byly osobnosti nejrůznějšího zaměření, od národopisných sběratelů přes spisovatele 
a hudební skladatele až k výtvarným umělcům (mimo jiné Alois a Vilém Mrštíkové, 
Vítězslav Novák, Zdenka Braunerová, František Kretz, Scotus Viator). Návštěvníci 
v havlíčkobrodské galerii uvidí výběr z početné kolekce, která zahrnuje obrazy, plas-
tiku, grafiku, fotografii i keramiku. 

„FEMME FATALE“ aneb české umělkyně s pařížskou zkušeností 
8. února – 31. března 2019
Genderově zabarvená výstava si klade za cíl představit díla méně známých českých 
malířek a sochařek, které se v době, kdy to bylo především výsadou mužů, vydaly do 
„velkého světa“, do Paříže, aby zde, v Mekce všech umělců přelomu 19. a 20. sto-
letí, načerpaly podněty pro svou tvorbu. Představena budou díla autorek tvořících v 
Paříži v prvních třech desetiletích 20. století.

http://www.region-vysocina.cz
http://www.galeriehb.cz
http://www.galeriehb.cz
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24. 11. 2018 v 15.00  Čert vem anděla    Divadelní sál
27. 11. 2018 v 19.00  Hrdý Budžes     Divadelní sál
5. 12. 2018    Mikulášský den     náměstí Trčků z Lípy
5. 12. 2018 v 19.00  Doležalovo kvarteto &Valérie Zawadská  kostel sv. Václava
10. 12. 2018 v 19.00  Čtyři dohody     Divadelní sál
14. 12. 2018 v 19.00  Jakub Smolík s kapelou a vokalistkami  Divadelní sál

Vánoční dárky
31. 1. 2019 v 18.30  Kollárovci     Divadelní sál
Únor 2019   Zamilovaný sukničkář    Divadelní sál
21. 3. 2019 v 19.00  Janek Ledecký     Divadelní sál
2. 4. 2019 v 19.00  Kdes to byl(a) v noci?    Divadelní sál

Infocentrum Světlá nad Sázavou, tel.: 775 653 884, info@svetlans.cz

Originálně nazvanou výstavu havlíčkobrodského sochaře Radomíra Dvořáka, pod názvem Dvořákovy vylomeniny, chystá Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, a to od 27. 
února do 18. května 2019. Autor, narozený v roce 1959 v Havlíčkově Brodě, se v poslední dekádě zaměřil na sochařskou tvorbu v kameni, zejména v krásné lipnické žule, 
a svá díla instaloval a vystavoval na řadě míst nejen na Havlíčkobrodsku, ale po celé naší vlasti i v zahraničí. Ke svému životnímu jubileu říká: „Vzpomínky? Ani ne. Jen 
ohlédnutí. Ve zpětném zrcátku dostávají věci jakýs takýs smysl. Teprve teď pomalu začínám chápat, co jsem měl celou tu dobu dělat a co budu muset horko těžko dohá-
nět.“ Obdivovatelé Radomírovy tvorby se zajisté mají na co těšit.                      www.muzeumhb.cz

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod se chystá na Dvořákovy vylomeniny

Světlá nad Sázavou
Jakub Smolík, Čtyři dohody s Jaroslavem Duškem nebo Hrdý Budžes s Bárou Hrzánovou, to je jen malý výčet zajímavých kulturních akcí, které na listopad, prosinec 
a následně také na nový rok chystají ve Světlé nad Sázavou. Zpříjemněte si závěr roku nebo vyberte vhodný dárek pod stromeček vašim blízkým.

http://www.region-vysocina.cz
http://www.muzeumhb.cz
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Vánočně se ladí také v krásném regionu na okraji Železných 
hor. V městském muzeu v Chotěboři chystají od 29. listopa-
du Vánoční výstavu, která návštěvníka zavede do vánoční 
„Pražské kavárny“, k ozdobeným stromkům a rozbaleným 
dárkům (ukázky z muzejních sbírek), vystavené budou také 
betlémy.
Tradiční akcí pak 2. prosince budou Vánoce u kašny, kdy na 
Náměstí T. G. Masaryka rozsvítí vánoční stromeček. Navíc 
v rámci programu pokřtí knihu 175 let knihovny v Chotěboři. 
Dále vystoupí dětské soubory chotěbořských škol, připrave-
na bude interaktivní dílna pro nejmenší, kterou zabezpečí 
chotěbořské ochotnické divadlo SCHOD, na náměstí bude 
také možnost zakoupit si výrobky od místních řemeslníků 
a škol. Už tradičně nabídne město zdarma vánoční cukroví 
a svařené víno. Více informací získáte na www.cekus.eu.

Chotěboř

Kostýmované prohlídky baziliky svatého Prokopa 
v době adventu
Ve vánočním čase můžete při kostýmovaných prohlíd-
kách třebíčské baziliky svatého Prokopa potkat bratry 
benediktinského řádu, Františka Maxmiliána Kaňku 
nebo členy hraběcího rodu Valdštejnů. Prohlídky se 
konají v sobotu 15. prosince v 18.00 a 19.00. Historic-
ké osobnosti se vám představí v podání divadelního 
souboru Ampulka. Pozor, nutná je rezervace předem 
(vstupné: 100 Kč plné, 80 Kč snížené). 
Více na www.visittrebic.eu a www.mkstrebic.cz.

V Zadní synagoze v Třebíči bude k vidění výstava 
o polských Židech
Turisté, kteří v únoru a březnu zavítají do třebíčské ži-
dovské čtvrti, by si neměli nechat ujít návštěvu Zadní 
synagogy, kde bude ke zhlédnutí výstava s názvem 
POLIN. ŽIDÉ V REPUBLICE MNOHA NÁRODŮ. Vý-
stava mapuje život Židů na území polsko-litevského 
státu, tzv. „Republiky obou národů“ od 2. poloviny 16. 
století do konce 18. století. Výstava, kterou připravil 
Polský institut v Praze ve spolupráci s Muzeem dějin 
polských Židů Polin ve Varšavě, bude v Zadní syna-
goze přístupná po celý únor a březen 2019. 

Ježíškova pošta plní dětská přání
Tajná vánoční přání mohou děti přinést do Informač-
ního centra u baziliky sv. Prokopa v Třebíči od soboty 
1. do úterý 18. prosince. Obálka s přáním, doplně-
ná o zpáteční adresu a poštovní známku, přijde před 
Štědrým dnem dětem zpět s potvrzením a dopisem 
od Ježíška. 

Se svými přáníčky můžete přijít v této době:
Po – Pá 9.00 – 17.00
So – Ne 10.00 – 17.00

Třebíč zve na lampiónový průvod, kostýmové prohlídky 
nebo na výstavu o polských Židech

http://www.region-vysocina.cz
http://www.cekus.eu
https://www.visittrebic.eu/
http://www.mkstrebic.cz
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Zimní sezóna v Muzeu Vysočiny Třebíč
Přijďte se ohřát v zimních měsících do Muzea Vysočiny Třebíč. Muzeum nabízí 
mnoho různých pohledů na dějiny i svět kolem nás, s nimiž se můžou návštěvníci 
seznámit ve čtyřech stálých expozicích. Zároveň muzeum každoročně připravu-
je zajímavé krátkodobé výstavy, programy pro školy, akce pro rodiny s dětmi, je 
otevřeno badatelským aktivitám a pravidelně organizuje celorepubliková setkání 
muzejních pracovníků. Přijďte nahlédnout do našich expozic:  

1. Svět neživé přírody
Expozice představuje rozmanitou sbírku mineralogickou, petrografickou, soubor 
tektitů a zvláštní pozornost je věnována unikátnímu souboru moravských vltavínů. 
Tato trasa návštěvníkům umožňuje nahlédnout do světa regionální geologie a geo-
logického 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 osu-
dy 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 předsta-
vena 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. 

www.muzeumtr.cz            
www.facebook.com/zamektrebic

http://www.region-vysocina.cz
http://www.muzeumtr.cz/
http://www.facebook.com/zamektrebic/
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Navštivte výstavy a jiné zajímavé akce v Muzeu Vysočiny Třebíč:
Výstava ke 100. výročí vzniku Československa
19. července – 31. prosince 2018
MVT se touto drobnou výstavkou (vitrína u vstupu do budovy depozitáře Kosmá-
kova) symbolicky připojuje k mnoha projektům českých a slovenských kulturních 
institucí, které si v roce 2018 připomenou nejen vznik Československa v roce 1918, 
ale všechny důležité mezníky a události v životě Čechů a Slováků ve 20. století, 
tedy také 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy (1968) a 25. výročí vzniku ČR.

Když si děda babičku bral
5. října – 2. prosince
V prostorách recepce třebíčského muzea probíhá výstava prací výtvarného oboru 
ZUŠ Třebíč k 100. výročí vzniku Československa. 

Rok v obrazech stacionáře Úsměv
16. listopadu 2018 – 13. ledna 2019
Muzeum Vysočiny Třebíč zve návštěvníky na výstavu výtvarných prací klientů staci-
onáře Úsměv. Výstava bude probíhat v Galerii Tympanon, která má za cíl propago-
vat díla zejména třebíčských autorů. 

Vánoční výstava betlémů 
30. listopadu – 6. ledna 2019
Pro třebíčskou betlemářskou oblast jsou typické figurky malované na papíře či kar-
tonu. V letošním roce však budou návštěvníci tradiční vánoční výstavy moci zhléd-
nout betlémy z „nepapírových“ materiálů. K vidění budou betlémy ze dřeva, slámy, 
cínu, terakoty, vosku, moduritu a mnoha dalších materiálů. Na výstavě však nebude 
chybět ani klasický stavěcí třebíčský betlém (s figurkami malovanými na kartonu).

Zpívání u slámového betlému
16. prosince 2018, v 18.00
Přijďte si zazpívat na třetí adventní neděli koledy u slámového betlému na nádvoří 
třebíčského zámku. Slámový betlém stojí na zámeckém nádvoří v době adventu již 
čtvrtým rokem. 

Vánoční dílničky
16. a 27. prosince, 14.00–17.00
Přijďte okusit vánoční atmosféru do Muzea Vysočiny Třebíč. Malí i velcí návštěvníci 
si budou moci odnést vlastnoručně vyrobenou vánoční dekoraci. Vánoční atmo-
sféru naladíme poslechem koled, vánočním cukrovím, horkým čajem či pro rodiče 
svařeným vínem a prohlídkou vánoční výstavy betlémů. Vstupné 25 Kč.

„Herzán“ - o stavitelském rodu Herzánů
25. ledna – 31. března 2019
Muzeum Vysočiny Třebíč zve návštěvníky na výstavu věnovanou stavitelskému 
rodu Herzánů. Historie rodu Herzánů sahá do počátku 18. století a až do součas-
nosti její členové výrazně měnili tvář města Třebíče.

http://www.region-vysocina.cz
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Vánoční koncert 
francouzského dua Peljim
Ve freskovém sále zámku pánů z Říčan v Pelhřimově 
vystoupí ve čtvrtek 20. prosince francouzské duo Peljim. 
Jeho historie je více než zajímavá. V roce 2016 přijela 
na půlroční pobyt v rámci Evropské dobrovolné služby 
do Muzea Vysočiny Pelhřimov dobrovolnice z Francie 
Marianne Humbert. Pelhřimovem byla natolik nadšená, 
že společně se svou sestrou Elise pojmenovaly svoje 
pěvecké duo Peljim (Pelžim) a v loňském roce vystou-
pily v Pelhřimově poprvé. V jejich repertoáru jsou lidové 
písně z celého světa v originálním jazyce.
„Elise a já jsme dvojčata a pocházíme z malého města 
kousek od Paříže. V roce 2016 jsem tady v Pelhřimově 
poznala Čechy a zdejší život a hodně jsem o tom Elise 
vyprávěla. Je to důvod, proč jsme se rozhodly pojmeno-
vat naše duo Peljim, což připomíná Pelhřimov. Líbí se 
nám, že název města pochází z latinského „peregrin“, 
to znamená poutník.
Naše koncerty jsou sestaveny z lidových písní z ce-
lého světa. Zveme posluchače na cestu do minulosti 
a provádíme je světem od západu na východ. Tak jako 
poutníci v písních pátráme po kořenech a moudrosti da-
lekých zemí,“ prozradila Marianne.

Také v letošním roce se duo Peljim vrátí zpět, aby potěši-
lo své příznivce malým vánočním koncertem v krásném 
barokním sále zámku pánů z Říčan. Pro nedočkavé jsou 
na kanále youtube přístupné výběry z jejich předchozích 
koncertů, např. ZDE jedna z písní přednesená v Pelhři-
mově.
Největším hitem jejich loňského koncertu byla píseň 
„Když jsem šel z Hradišťa“. 
Vánoční stromeček na Masarykově náměstí v Pelhřimo-
vě rozsvítí v neděli 2. prosince v 17.00. Těšit se můžete 
na předvánoční zastavení s doprovodným programem, 
svátečním slovem pana starosty a pana vikáře. Mikuláše 
pak oslaví v Pelhřimovském pekle tradičním Čertovským 
rojením. Vše začne přímo v pekle na Masarykově ná-
městí č. p. 10 v 15.00. Vyhledávanou akcí je také Zlatá 
neděle na radnici, která tentokrát připadá na 16. prosin-
ce. Je typická svým pohodovým laděním směřujícím pryč 
od „nákupního tempa“ k vánoční atmosféře a k zastave-
ní se pod vánočním stromem. Předvádění řemeslných 
a lidových technik, soutěže pro děti… Celý den tradičně 
zakončí společné zpívání koled a malý ohňostrojný po-
zdrav z věže kostela svatého Bartoloměje. 

www.kulturape.cz

Muzeum rekordů děkuje za největ-
ší čapku T. G. Masaryka!
Jan Brabenec, výtvarník žijící od roku 1980 ve Vídni, 
kde tvoří a s manželkou provozuje galerii, je autorem 
zvětšeniny čepice s kšiltem, která byla typická pro prv-
ního československého prezidenta. Čapka s tradiční 
trikolórou na přední části má průměr 140 cm. Rekord-
ní dílo bylo zaregistrováno v rámci autorovy výstavy 
v Lomnici nad Popelkou a následně  po oslavách 100 
let založení Československa předáno jako dar k nám 
do Pelhřimova. Děkujeme! Přijeďte se s čapkou vyfoto-
grafovat - máme otevřeno každý den od 9.00 do 17.00.

www.muzeumrekorduakuriozit.cz

Vánoční čas v Pelhřimově

http://www.region-vysocina.cz
https://www.youtube.com/watch?v=kYKyUlnf-Gg
https://www.youtube.com/watch?v=rMnbJ8-ANao
http://www.kulturape.cz
http://www.muzeumrekorduakuriozit.cz
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V sobotu 8. prosince od 13.00 
se v Pacově v uličce za koste-
lem sv. Archanděla Michaela 
uskuteční devatenáctý ročník 
Adventního odpoledne. Prostor 
za kostelem se změní ve stře-
dověké tržiště. Pro děti budou 
připraveny pohádky v osobitém 
podání kejklíře Hrocha nebo si 
budou moci vytvořit něco v řeme-
slných stáncích. Pestrý program 
bude přichystán i pro ostatní ná-
vštěvníky, kteří mohou zavítat 
do kostela na koncerty, zajít si 
na charitní dobročinný bazárek, 
zhlédnout šermířská vystoupe-
ní, ochutnat lákavé dobroty nebo 
si zakoupit drobnost pro sebe 
a své blízké. Nebudou chybět ani 
ukázky tradičních řemesel, která 
si mohou všichni vyzkoušet, a na 
závěr živý betlém. 
Více na www.zamekpacov.cz 
a na www.mestopacov.cz.

Advent v PacověAdvent v Humpolci přivítají v knihovně
Čtvrtým rokem přivítá Městská knihovna v Humpolci adventní ob-
dobí tvořením a prezentací nejrůznějších rukodělných činností. Ve 
středu 28. listopadu se jedenáct výtvarnic podělí s veřejností o své 
nápady a výrobky s vánoční tématikou. Každý příchozí si může 
za odborné asistence vytvořit voňavé svíčky na adventní věnce, 
ozdobit vánoční perníčky, potěšit své blízké vlastnoručně vyrobe-
nými šperky, háčkovanými ozdobami a řadou dalších zajímavostí. 
Dárečky a dekorace si pak zájemci mohou odnést ve vlastnoručně 
malované tašce. Příjemnou atmosféru umocní chutný svařáček 
a občerstvení, které zajistí Pizzerie U Matěje. Rukodělný jarmark 
se uskuteční v celé budově knihovny, začíná v 9.00 a potrvá do 
17.00.

Co nového v humpoleckém muzeu?
Peklo
Humpolecké muzeum se zimní sezonou nezavírá své dveře, ale 
zve velké i malé návštěvníky do expozice Peklo. Ve sklepních 
prostorách budovy na Dolním náměstí bydlí spousta keramických 
čertů, kteří buď jen tak polehávají nebo se věnují každodenní čin-
nosti, tj. hraní karet, smažení hříšných duší v kotlích nebo počítání 
peněz. O pár schůdků níž se usadili malí permoníci a starají se 
o zlaté poklady ukryté v zemi. Peklo můžete navštívit nejen ve 
všední dny, ale i v neděli odpoledne. 

Věda v muzeu
V listopadu začal šestý ročník popularizačního cyklu Věda v mu-
zeu. Každý první čtvrtek v měsíci opět přivítáme odborníky z roz-
manitých oborů, kteří vystoupí se zajímavými tématy. Jedna z před-
nášek tak připomene život Josefa Dygrýna – letce RAF, zjistíme 
jak se měnilo počasí, 
poodkryjeme zákulisí 
života hmyzu, podívá-
me se do Izraele nebo 
se dozvíme, jaké byly 
počátky emancipace 
žen. Podvečer zpří-
jemní šálek kávy nebo 
čaje.

http://www.region-vysocina.cz
http://www.zamekpacov.cz
http://www.mestopacov.cz
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Zimní novinky ze Žďáru nad Sázavou… a vánoční přichází čas
Žďárský kapr
Žďársko a kapr k sobě neodmyslitelně patří už stovky let. Město Žďár nad Sázavou, 
rybářství Kinský a Lesní družstvo obcí nyní spojily své síly, aby tak daly vzniknout 
Žďárskému kaprovi takříkajíc ve velkém.
Cisterciáčtí mniši se chovu kapra na Žďársku a v přilehlém okolí věnovali pravděpo-
dobně už ve 14. století. Ve Žďáře se symbol kapra objevuje například na nejstarší 
pečeti se znakem městečka Žďáru z roku 1406. Pokud by vám pečeť přišla povědo-
má, věřte, že žďárské Regionální muzeum ji používá jako svoje logo. Kapr se dodnes 
dochoval například i v portálu farního kostela sv. Prokopa. 
Žďárský kapr ale znamená především kvalitní a zdravou rybu, kterou můžete potkat 
ve vodách a následně i na talířích. Ve Žďáře si to samozřejmě dobře uvědomu-
jí, a  tak dali vzniknout dohodě o společné podpoře značky Žďárský kapr. Na Dni 
venkova v Zámku Žďár ji slavnostně podepsali starosta města Žďáru, hrabě Kinský 
a ředitel Lesního družstva obcí. 

Co je na Žďárském kaprovi 
výjimečného?
Že má Vysočina jedny z nejčistších 
přírodních podmínek, je všeobecně 
známo. A Žďárský kapr přesně v té-
hle přírodě žije. V rybnících, které 
leží prakticky hned u pramenů řek, 
v rybnících, které se nachází na úze-
mí Chráněné krajinné oblasti Žďár-
ské vrchy. Není se tedy čemu divit, 

že takový kapr je stejně kvalitní, jako prostředí, ve kterém se vyskytuje. A pokud se 
rozhodnete Žďárského kapra i ochutnat, rozhodně nebudete zklamaní. Vynikajícího 
čerstvého kapra přímo z rybníků rodiny Kinských si můžete koupit v Kinského rybár-
ně ve Žďáře nad Sázavou. 

Za tenisem do Žďáru už i v zimě
Chystáte-li se během zimy do Žďáru nad Sázavou, nabízí se vám nyní další mož-
nost, jak si ve městě pod Zelenou horou zasportovat. Od listopadu si totiž můžete 
zahrát celoročně tenis ve zbrusu nové nafukovací hale na sportovišti Bouchalky.  
Krytá tenisová hala se dvěma antukovými dvorci jistě uspokojí i náročné hráče. Pro 
rezervaci navštivte web www.sportispo.cz. 

http://www.region-vysocina.cz
http://www.sportispo.cz
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Žďár má připravené sportovní aktivity za každého počasí.
Žďár nad Sázavou leží na řece Sázavě v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Město je přirozeně začleněno do krásné přírodní scenérie obklopené lesy. Žďár byl 
vždy spojován s profesionálním i rekreačním sportem a nejinak je tomu i v dnešní době. Všem sportovcům se nabízí nepřeberné možnosti sportovních aktivit ve všech 
ročních obdobích. Jaké možnosti mají sportovci v zimním období ve městě a jeho okolí?

Co dělat v zimě, když je sníh
Bílá magistrála Vysočiny
Nekonečné zasněžené pláně 
a paprsky slunce odrážející se od 
bílého sněhu…i tak může vypa-
dat lyžařská projížďka na Žďár-
sku. Celý region je totiž ideálním 
místem pro vyznavače běžecké-
ho lyžování. O údržbu lyžařských 
běžeckých tratí se svědomitě 
stará příspěvková organizace 
města s názvem SPORTIS, která 
při vhodných sněhových podmín-
kách udržuje téměř 80 km tratí. Na místních tratích si můžete užít lyžování oběma 
technikami – klasicky i bruslením. V Rekreačním areálu Pilák na vás pak čeká nově 
zimní okruh, kde si můžete zalyžovat při umělém osvětlení i v pozdějších hodinách. 
Takzvaná „Bílá magistrála Vysočiny“, která propojuje Žďár nad Sázavou, Nové Město 
na Moravě a Bystřici nad Pernštejnem, je vyhledávaná lyžaři z řad místních obyvatel 
i lyžařských nadšenců z celé republiky. 
Aktuální stav tratí naleznete na www.skizdarsko.cz. 

Rychlobruslařský ovál v domovině Martiny Sáblíkové
V domovině slavné rychlobruslařky Martiny Sáblíkové nesmí samozřejmě chybět 
rychlobruslařský ovál. Ten najdete hned vedle zimního stadionu. Když je dostatek 
mrazivých dní, je na rychlobruslařském oválu připraveno kluziště, které hojně využí-
vají vedle veřejnosti i rychlobruslařské oddíly. 

Co dělat ve Žďáře když je sníh/když není sníh

http://www.region-vysocina.cz
http://www.skizdarsko.cz
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Co dělat v zimě, když není sníh
Zimní stadion
Bez ohledu na aktuální počasí si můžete přijít zabruslit i na žďárský zimní stadión. 
Veřejné bruslení je minimálně dvakrát týdně. Přímo v budově zimního stadionu na-
jdete i restauraci k občerstvení po sportovním výkonu. Aktuální rozpis bruslení pro 
veřejnost hledejte na www.sportispo.cz. 

Relaxační centrum
Ideálním místem pro odpočinek a re-
laxaci je městské Relaxační centrum, 
které je otevřené od roku 2012. Vedle 
plaveckého bazénu a wellness na vás 
čeká i tobogán, solná jeskyně, bazén 
s lezeckou stěnou a proudovým kaná-
lem, masážní lehátka nebo whirlpool. 
Během uplynulých let se Relaxační 
centrum stalo neodmyslitelnou součás-
tí aktivního odpočinku a relaxace ve Žďáře nad Sázavou. Je to ideální odpočinek 
po zimním sportovním výkonu. Více na www.bazen-zdar.cz.

Regionální muzeum 
Regionální muzeum města Žďáru připravuje pro své návštěvníky celoročně výsta-
vy s regionální tematikou. Muzeum sídlí v historické budově bývalé tvrze, ale patří 
k němu i nedaleký Moučkův dům. Tam můžete zažít atmosféru prvorepublikového 
obchodu, měšťanského salonu nebo si prohlédnout místní výrobky jako mejdlíčko 
a slavnou síťovku. Více na www.muzeumzdar.cz.

Kino Vysočina
Žďárské Kino Vysočina patří mezi nejnavštěvovanější kina v České republice. Ne-
dávnou rekonstrukcí se výrazně zvýšila úroveň pohodlí pro diváka, kino si ale doká-
zalo zachovat svého ducha. Ve vestibulu najdete například Cafébar Biják, který vám 
návštěvu kina ještě více zpříjemní. I při nepříznivém počasí je tedy Kino Vysočina 
ideální volbou. Program promítání najdete na www.dkzdar.cz.

http://www.region-vysocina.cz
http://www.sportispo.cz
http://www.bazen-zdar.cz
http://www.muzeumzdar.cz
http://www.dkzdar.cz
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Vánoce na Zámku Žďár nad Sázavou

Muzeum nové generace – klenot mezi muzei
Muzeum nové generace je muzeum v autentickém prostředí, které návštěvníky prostě 
baví. Rodinám nabízíme vstup do jiného světa. Rozhovor středověkého mnicha a hol-
čičky ze současnosti nebo hra stínů, hudby a animovaných příběhů přenese malé i vel-
ké návštěvníky do období mezi 13. a 18. stoletím. Dotýkat se a vnímat všemi smysly je 
u nás povoleno! Vzít s sebou návštěvníci mohou také kočárek, pejska nebo své přátele 
ze zahraničí, audioprůvodce je totiž nastaven na pět jazyků.
Muzeum nové generace však není jenom muzeum, je to klíč k pochopení toho, co 
návštěvníci zažijí při další prohlídce zámku (například s průvodcem při prohlídce Po 
stopách Santiniho), Zelené hory a okolí. Muzeum nové generace je tak jediným muze-
em, jehož cílem je vyhnat návštěvníka z muzea ven. 
Jsme držitelem těchto cen a ocenění: Živa award za nejkreativnější muzeum ve střední 
Evropě 2016, Stavba Vysočiny 2016, 2. místo v kategorii Nejlepší muzea v ČR cesto-
vatelského portálu TripAdvisor 2018, Certifikát výjimečnosti portálu TripAdvisor 2018, 
Oceněno rodiči 2018, Cyklisté vítáni.

Interaktivita hýbe Zámkem ve Žďáru nad Sázavou
Na žďárském zámku má v posledních letech hlavní slovo živá historie, interaktivita 
a zábavné vzdělávání pro všechny generace. Přesně v tomto duchu se ponesou dvě 
velké zimní výstavy – Poznávej se! a Leonardo.
První z nich, výstavu Poznávej se! libereckého iQPARKU, můžete navštívit od 20. lis-
topadu až do konce roku každý den kromě pondělí. Jedná se o pokračování úspěšné 
výstavy Hry a klamy, kterou jste na zámku mohli navštívit v zimě 2018. Opět si ověříte, 
jak fungují lidské smysly, i to, jak nás někdy klamou. Spoustu zábavy si užijete při 
měření hlasitosti svého výkřiku, elektrického odporu svého těla nebo jízdě na pedalu.
Během celého února, března i dubna se můžete naplno ponořit do světa neuvěřitelných 
vynálezů geniálního Leonarda da Vinciho. Hrát si můžete ve velkém modelu Leonar-
dova slavného vojenského tanku, digitálně manipulovat a promítat obrazy Mony Lisy, 
reprodukovat Leonardovy nákresy, zúčastnit se Poslední večeře, zatočit Vitruviánským 
mužem nebo si jen tak pohovět v kreativní odpočinkové zóně.

www.zamekzdar.cz

Užijte si Vánoce na zámku po třetí! Tentokrát jsme pro vás připravili dvojnásobnou dávku předvánoční atmosféry. Vánoční trh 
bude totiž probíhat po celý víkend – v sobotu 8. a v neděli 9. prosince. Prodejce s lidovými, regionálními a ručně vyráběnými dár-
ky opět najdete v běžně nepřístupných prostorách bývalého muzea knihy. Celý trh se tentokrát ponese v mezinárodním duchu. 
Nahlédnete pod pokličku vánočním zvykům z různých zemí, ochutnáte rozličné vánoční pochoutky nebo si prostě budete jen 
tak užívat pravou vánoční atmosféru. Svařené víno, rozsvícení vánočního stromku, zpívání koled, ochutnávání cukroví, vánoční 
dílna nebo živá hudba... To je pouze malá část vašeho vánočního zážitku ze žďárského zámku.
Po všechny adventní soboty (1., 8., 15. a 22. 12.) pro vás budou navíc v Muzeu nové generace připraveny kreativní vánoční dílny 
pro děti i jejich rodiče.

www.zamekzdar.cz

http://www.region-vysocina.cz
http://www.zamekzdar.cz
http://www.zamekzdar.cz
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Regionální muzeum města Žďáru nad Sáza-
vou vám nabízí možnost oddechu i sebevzdě-
lání na výstavách ve dvou budovách poblíž 
kostela sv. Prokopa. V původně středověké 
tvrzi naleznete sezónní výstavy na ta nej-
rozmanitější témata. Do 18. listopadu vám 
výstava Svoboda! připomene, co pro vybra-
né Žďáráky z různých společenských vrstev 
konkrétně znamenal pád monarchie a vznik 
republiky. Od 4. prosince do 13. ledna se se-
známíte s vánočními tradicemi na Horácku v 
období tzv. první republiky a nejen jí. Od 29. 
ledna do 24. března pak na vás budou čekat 
síťkované předměty včetně slavných tašek v 
rámci vzpomínky na Vavřína Krčila. 

V trvalé expozici v Moučkově domě se se-
známíte s archeologickými nálezy ze Starého 
města, uvidíte středověkou dětskou hračku i 
vězeňské okovy z 19. století, dýmku žďárku i 
formu na cukrovinky zvané mejdlíčka, prvore-
publikový obchod a měšťanský salón. Zvlášť 
děti si rády potěžkají meč a vyzkouší rytířskou 
přilbu, mnišský hábit nebo dámský čepec z 19. 
století. 
Muzeum je otevřeno denně kromě pondělí od 
9.00 do 17.00, prohlídky v Moučkově domě 
se konají každou celou hodinu krom poledne. 
Více informací naleznete na našich interneto-
vých stránkách www.muzeumzdar.cz.

Regionální muzeum a jeho plány na zimu

http://www.region-vysocina.cz
http://www.muzeumzdar.cz
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Velkomeziříčské řeky 
Povídání a fotografie v knize Bohumíra Máchata s fotografiemi Antonína Havláta po-
dávají čtenáři ucelenější přehled o velkomeziříčských řekách Balince a Oslavě, než 
strohé turistické průvodce. Snaží se demonstrovat nenahraditelnou krásu obou řek, 
kde se střídají hluboké tůně s poklidnou hladinou, kde proud zrychlí jen v kamenitém 
řečišti. Snaží se přispět k poznání mnohotvárné přírody, její ochraně a uchování pro 
budoucí generace.
Máme hodně možností cestovat do cizích krajů a mnohdy ani nevíme, co máme malý 
kousek od domova. Možná je potřeba procestovat hodně krajin a poznat mnohé, aby 
bylo možné docenit tu krásu, která je nám nejbližší. Jen si najít tu chvilku…
Velké Meziříčí včera a dnes
Kniha nazvaná Velké Meziříčí včera a dnes s textem PhDr. Marie Ripperové nena-
bízí pouze pohled do 
historie díky dobovým 
fotografiím města, ale 
ukazuje i srovnání se 
současnými fotogra-
fiemi Milana Šustra. 
Celobarevná publikace 
zve na pomyslnou pro-
cházku Velkým Meziří-
čím a ukazuje proměny, 
jakými město prošlo bě-
hem posledního století.

Přijeďte se vánočně naladit do Balin
Ekocentrum Chaloupky má svá pracoviště rozeseta takřka po celé Vysočině a veřejnosti 
nabízí mnoho akcí během celého roku. Nyní, kdy se příroda ukládá k spánku a pomalu 
(letos tedy opravdu hodně pomalu) přichází paní zima, nabízejí programy sportovně pozná-
vací i kulturní.
Za kulturou se můžeme vypravit třeba na Chaloupky Baliny v malebné vísce v romantic-
kém údolí říčky Balinky. Tam pro nás na 9. prosince připravili milý koncert Vánoční ladění. 
Od 17.00 zahraje kapela Listověj – hudba z Vysočiny. Zkuste si ji najít a pustit – mají své 
stránky – a dáte jim zapravdu. Píší o sobě, že Listověj je vichrná noc. Hudba stromů, orloj 
času.
Než však usednete do velkolepého sálu v podkroví Chaloupek Baliny, můžete se naladit 
vánočním tvořením. Tentokrát se budeme učit drátkování. A drátkovat se budou pochopitel-
ně nikoli staré hrnce, ale nejrůznější vánoční motivy. Takže až pojedete z koncertu, budete 
moci i něco svírat v hrsti a těšit se, že kousek toho krásna z Balin si dovezete i domů a tam 
to předáte.
A na co se ještě do Balin těšit? Na vánočně vyzdobenou zahradu, uvidíme, co nám počasí 
dovolí a jak si s námi zašprýmuje a drobné občerstvení jako vždycky. A co za to? Drobné: 
dospělí 70 a děti 30 korun.
Kdo jste však v Balinách ještě nebyl, nemusíte čekat až do Vánoc. Na Balinách to žije po 
celý rok. Pravidelně je navštěvují uživatelé sociální služby, kde v Klubu Lebeda využíva-
jí mimořádnou terapeutickou zahradu. V zimě především zpracovávají úrodu a dle svých 
možností vytvářejí bylinkové čaje, soli, mýdla…
Pro děti školou povinné jsou zde připravovány výukové programy. Ten zimní se jmenuje Od 
svatého Martina do masopustu a dětem představí, jaký byl život na venkově v období, kdy 
nebyly polní práce. Lidé se uchýlili do domova, kde tkali, předli, drali peří, vyprávěli si příbě-
hy veselé i tajemné, vzájemně se scházeli, hostili se i postili. Chytré krabičky ještě nebyly.

Knižní novinky z Velkého Meziříčí mohou být 
hezkým dárkem pod stromeček

http://www.region-vysocina.cz
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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 wester-
novém městečku Šiklův mlýn u Zvole nad Pernštejnem, kde se budete 
cítit jako doma. Tematicky zaměřený pobyt, který se uskuteční od 30. 
prosince do 1. ledna 2019, vám připraví nezapomenutelnou atmosféru. 
Během pobytu si užijete zimní aktivity, vytvoříte si masky, zasoutěžíte 
si, užijete si animační večery s hudbou, tancem a se spoustou další 
zábavy. Celý pobyt zakončíte oslavou nového roku s velkolepým novo-
ročním ohňostrojem. I nový rok nabídne zajímavý víkendový program, 
můžete navštívit například Valentýnský, Velikonoční nebo ČaroMájový 
pobyt. Šiklův 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. 

Jarní akce: 
• 1. 2. Winter Race 2019  
Extrémní závod čtyřkolek je tu! Zima, sníh, bláto, chlad a off-road trať 
připravená k poměření sil závodníků v závodu na čtyřkolkách.
• 2. 3. Offroad sraz  
Pokořte šiklaňďáckou offroadovou dráhu a změřte síly s ostatními. Užijte 
si víkend v Šiklově mlýně s vašimi offroad 4x4 auty.
• 19. 4.–22. 4. Velikonoční pobyt pro rodiny s dětmi s programem

Více na www.sikland.cz.

Silvestrovský pobyt ve westernovém městečku Šiklův mlýn

http://www.region-vysocina.cz
http://www.sikland.cz
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Přijďte si v sobotu 8. prosince užít předvánoční atmo-
sféru do centra Eden. Děti se mohou zapojit do ruko-
dělných dílen, kde je naučíme vytvářet vánoční deko-
raci, nebo si vyrobí dárek pro své blízké. V Panském 
dvoře najdete pohádkové bytosti, které si připraví pro 
děti úkoly a otázky, za jejichž splnění obdrží děti odmě-
nu. V Horácké vesničce zavládne atmosféra adventu 
a Vánoc. V jednotlivých chaloupkách budou umístěny 
rukodělné dílničky, kde si návštěvníci mohou vyrobit 
vánoční dekorace a dárečky pro své blízké. Dále zde 
budou různí řemeslníci předvádět své řemeslo. Dopro-
vodný program: vánoční menu, dětské loutkové diva-
dlo, jízda na koních a vystoupení dětského pěveckého 
souboru.
www.centrumeden.cz

Advent na Edenu v Bystřici
V pátek 7. prosince v 19.00 hodin se v sále kulturního 
domu uskuteční Vánoční koncert dechové hudby „Milo-
čanka“. Dechová hudba z Milotic u Kyjova v roce 2016 
„znovuobnovila“ své působení mezi slováckými de-
chovými hudbami působícími na kyjovském Slovácku. 
Členové Miločanky milují dechovku, folklór a tradice, 
většina muzikantů pochází přímo z Milotic, nebo má na 
Milotice rodinnou vazbu, a to je zárukou toho, že hudba 
bude i nadále udržovat dobrou náladu mezi svými po-
sluchači a také v kapele. Vstupné na koncert činí 220 
Kč. 
Ve čtvrtek 20. prosince v 19.00 hodin jste srdečně zváni 
na Vánoční koncert Petra Bendeho. Adventní období se 
u Petra Bende už 20 let váže na sérii koncertů s tou pra-
vou sváteční atmosférou. I letos se mohou zpěvákovi 
příznivci těšit na tradiční vánoční turné. Ve Velké Bíteši 
se můžeme těšit na doprovod pěveckého sboru POU-
PATA ze ZUŠ Velká Bíteš, jako host vystoupí zakládající 
člen kapely Karel Nováček a cimbálová muzika Grom-
ba. Vstupné je 330 Kč. 
V předvánoční době můžete také navštívit výstavní síň 
Klubu kultury, kde se od 24. listopadu do 3. prosince 
uskuteční tradiční předvánoční prodejní výstava Sva-
zu postižených civilizačními chorobami ve Velké Bíteši. 
K zakoupení budou dárky z pediku a papíru, korálky, 

pletené a háčkované výrobky, keramika, patchwork, 
suchá vazba, perníčky, obrazy a obrázky, výrobky dětí 
z DD Březejc, dřevěné výrobky a mnoho dalších drob-
ností. Po skončení výstavy bude následovat oblíbená 
včelařská výstava a otevřeno bude od 6. prosince do 
11. prosince od 9.00 do 17.00 hodin. 
Předprodej vstupenek na kulturní akce je v Turistickém 
informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké 
Bíteši. 
Více informací je uvedeno na www.bitessko.com.

Velká Bíteš

http://www.region-vysocina.cz
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Běžkařský ráj
Na samostatnou kapitolu je až 150 kilometrů upravo-
vaných 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 neod-
pustíme ani tady v novinách.

Za Kadovským vánkem
Celodenní výlet nás zavede do nejoblíbenějších běž-
kařských míst Novoměstska, navštívíme několik maleb-
ných vesniček a osad, nevynecháme ani místa s nád-
hernými výhledy na zdejší krajinu. Občas se zapotíme 
při náročných stoupáních, povětšinou ale pojedeme po 
pohodových pláních. Výchozím místem pro nás může 
být buď lyžařský areál Zlaté lyže u Nového Města na 
Moravě, nebo obec Tři Studně. Pak už se budeme dr-
žet upravených stop a orientovat se podle lyžařského 
značení. Téměř čtyřicetikilometrový okruh si můžeme 
libovolně zkrátit, občerstvit se můžeme v několika míst-
ních hospůdkách. 
Zajímavosti na trase a v okolí:
• Město Nové Město na Moravě – Horácké 
 muzeum, Horácká galerie
• Lyžařský a biatlonový areál – Vysočina Arena
• Obce Vlachovice, Tři Studně, Fryšava, Kadov
• Vesnická památková rezervace Krátká
• Osady Samotín a Blatiny
• Fryšavský ledovec
• Drátenická skála, Malinská skála
• Bylinný likér Kadovánek
• CHKO Žďárské vrchy – Žákova hora (prales),  
 Devět skal (836 m n. m.)

Vysočina Tourism vydala celou brožuru Na běžkách po 
Vysočině, kde na 48 stranách najdete praktické tipy na 
běžkařské okruhy napříč celou Vysočinou – od Pelhři-
movska po Žďársko. Ke stažení je ZDE.

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 Brtni-
ci, na Čeřínku nebo na Šacberku. Na Pelhřimovsku si 
můžete vybrat například Křemešník nebo Božejov, na 
Havlíčkobrodsku zprovozňují Vysokou, Melechov nebo 
Kadlečák, Žďársko má velké možnosti díky Fajtově 
kopci, Karasínu, Svratce nebo Harusově kopci a na 
Třebíčsku funguje Želetava, Jalovec nebo dětský vlek 
Pod Kostelíčkem. Stačí jen oprášit lyže, udělat dosta-
tečnou revizi a držet palce pohádkově bílé zimě.
Pod tímto odkazem najdete přehled aktuálně zprovoz-
něných vleků, předpověď počasí i sněhové podmínky.

Za sportem a v pohybu

http://www.region-vysocina.cz
http://www.region-vysocina.cz/bezky
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Horácký zimní stadion Jihlava 
www.hcdukla.cz 

Zimní stadion Telč
www.htctelc.com

Zimní stadion Třebíč 
www.hstrebic.cz 

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 Sá-
zavou 
www.tsledec.cz 

Ledová stěna Vír
Vysočina má nejvyšší ledopád v České republice a vů-
bec nejvyšší uměle vytvořený ledový útvar v Evropě. 
Najdete ho v obci Vír v hlubokém údolí řeky Svratky 
a všech deset lezeckých cest slouží k nácviku ledového 
lezení. 
Zkušení horolezci mají i mimo běžnou otevírací dobu 
k dispozici i horní partie stěny. Díky umělému osvět-
lení je možné i večerní a noční lezení. Pro velký zá-
jem a omezenou kapacitu je potřeba, abyste si čas re-
zervovali, a to na webových stránkách provozovatele  
www.ledovastenavir.cz. 
A jak se k ledové stěně dostanete? Vírem budete pro-
jíždět po silnici 388, u mostu přes řeku Svratku se dáte 
směrem na Hluboké a po 650 metrech zaparkujte po 
levé straně silnice. Ledovou stěnu uvidíte na pravém 
břehu a dostanete se k ní přes mostky pro pěší.

Rádi bruslíte? Stačí si jen vybrat
Že se raděj proháníte na rybníku? Proč ne, ale pokud by vám počasí přece jen nepřálo, přinášíme přehled ně-
kterých zimních stadionů na Vysočině, které veřejné bruslení pořádají. 

http://www.region-vysocina.cz
http://www.hcdukla.cz
http://www.htctelc.com
http://www.hstrebic.cz
http://www.zimnistadionmb.cz
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http://www.tspe.cz
http://www.tshumpolec.cz
http://www.sportispo.cz
http://www.zimakbystrice.cz
www.tsvelmez.cz
http://www.tshb.cz
http://www.teles-chotebor.cz/zimni-stadion
http://www.pesinky.cz
http://www.tsledec.cz
http://www.ledovastenavir.cz
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Bazény s atrakcemi
Tobogany, skluzavky, perličkové koupele, vířivky nebo 
vlnobití. Jakou vodní atrakci si užíváte nejvíce? Podzim 
je ideální doba, kdy si můžete vodní radovánky v kry-
tých bazénech užít naplno. Přinášíme jen malý výběr 
velkých možností na Vysočině.

Vodní ráj v Jihlavě – zábava po 
celý rok
Vnitřní areál pojme až 240 návštěvníků. Těšit se může-
te na krytý tobogán o délce 108 metrů, na divokou řeku, 
vodopády, chrliče i efektivní podvodní osvětlení, které 
vyklouzlí nepřehlédnutelnou atmosféru. Novější atrak-
cí je tzv. Kneippův chodník – vodoléčebná procedura, 
která pomáhá při bolestech hlavy a pozitivně ovlivňuje 
krevní oběh. 

www.vodniraj.cz

Laguna Třebíč
Zábavní zóna třebíčského aquaparku zahrnuje bazén 
s plochou téměř 200 m² a hloubkou 120 cm se spoustou 
vodních atrakcí: divoká řeka, houpací kolébka, chrliče 
vody, masážní a vířivá lůžka, dvě vířivé vany a podmoř-
ská jeskyně s akváriem. Na ochozu kolem bazénu jsou 
k dispozici vyhřívané lavice. Oblíbenou atrakcí je 132 
metrů dlouhý tobogán a také samostatná wellness zóna 
se saunami.            

www.lagunatrebic.cz

Bazén se slanou vodou 
v Havlíčkově Brodě
Zajímavostí brodského krytého bazénu je, že se tady 
místo chlóru používá mírně slaná voda. Můžete tak bez 
starosti plavat pod vodou s otevřenýma očima a nemu-
síte se bát, že by vás nepříjemně štípaly. V areálu je 
denně v provozu sauna, nechybí parní lázeň, široká 
skluzavka, vodní atrakce, vířivka, masážní trysky i od-
dělené dětské brouzdaliště. 

www.tshb.cz

Městské lázně v Novém Městě na 
Moravě
Plavecký bazén se čtyřmi drahami měří 25 metrů. V re-
laxačním bazénu na vás čekají masážní lavice, chrliče, 

divoká řeka i vířivka pro deset osob. Nechybí ani dětský 
bazének se skluzavkou. Lázně mají také vlastní well-
ness část se saunovým světem, relaxačními koupelemi, 
soláriem a mokrým barem. 

lazne.nmnm.cz

Relaxační centrum 
Žďár nad Sázavou
Ve Žďáře si užijete plavecký 25metrový bazén s pěti 
drahami, dětské brouzdaliště s vodním hřibem, cvičný 
bazén, relaxační zábavný bazén s proudovým kaná-
lem, lezeckou stěnou, masážními lavicemi, masážními 
lehátky, tobogán a whirpool bazén. Součástí areálu je 
také wellness s parní aroma saunou a dvěma suchými 
saunami, solnou jeskyní a příjemným občerstvením. 

www.bazen-zdar.cz

http://www.region-vysocina.cz
http://www.vodniraj.cz
http://www.lagunatrebic.cz
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Velká zimní inspirace
Výstava Zlomové osmičky
26. října – 9. prosince, Galerie výtvarné-
ho umění v Havlíčkově Brodě
Netradiční výstava k letošním osmičko-
vým výročím představí aktuální tvorbu 
několika současných komiksových autorů 
reflektujících zlomové události českoslo-
venských dějin – léta 1918, 1938, 1948, 
1968 neotřelou komiksovou a ilustrační 
optikou. 

www.galeriehb.cz

Výstava Dobrých sto
26. října – 9. prosince, Galerie výtvarné-
ho umění v Havlíčkově Brodě

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově 
Brodě vědoma si své specializace na ilu-
straci připravila ke stému výročí republiky 
výstavní projekt ve spolupráci s Fakul-
tou umění a designu Ladislava Sutnara 
Západočeské univerzity v Plzni.

www.galeriehb.cz

Výstava 100 let Republiky 1918-1938-
1948-1968
do 17. února 2019, Muzeum Vysočiny 
Havlíčkův Brod
Výstava se snaží přiblížit dějiny našeho 
mladého státu poukázáním na vzestupy 
a pády jednotlivých režimů, které se tu 
u moci vystřídaly skrze pomníky, plakety 
a další připomínky doby. 

www.muzeumhb.cz

Den pro dětskou knihu
24. listopadu, Krajská knihovna Vysočiny, 
Havlíčkův Brod, od 9.00 do 12.00
Pro děti i jejich rodiče bude opět připra-
ven pestrý a veselý program po celé 
knihovně. Součástí bude divadelní před-
stavení Hlídali jsme Ježíška (10.30 sál 
Staré radnice). 

www.kkvysociny.cz

Procházka po brodských továrnách I.
24. listopadu, začátek Beckovského 
2045 (starý Pleas), Havlíčkův Brod, od 
9.00
Historik Michal Kamp, ředitel Muzea Vy-
sočiny Havlíčkův Brod, tentokrát provede 
všechny zájemce po nejzajímavějších 
stále stojících i zbouraných brodských 
továrnách na západní straně města. 

www.muzeumhb.cz

Biograf v knihovně
26. listopadu, Krajská knihovna Vysočiny, 
Havlíčkův Brod
Vždy každé poslední pondělí v měsíci 
se v Krajské knihovně Vysočiny pořá-

dá tzv. Biograf v knihovně – promítání 
dokumentárních filmů zabývajících se 
současnými tématy. V listopadu budete 
moci zhlédnout vítězný festivalový film 
z Mezinárodního festivalu dokumentár-
ních filmů Jihlava ze sekce Česká radost 
– Uzamčený svět. 

www.kkvysociny.cz

Vánoční výstava v městském muzeu
29. listopadu, Chotěboř, vernisáž od 
17.00
Výstava zavede návštěvníka do vánoční 
Pražské kavárny, k ozdobeným strom-
kům a rozbaleným dárkům, vystaveny 
budou betlémy. 

www.cekus.eu

Havlíčkobrodsko

http://www.region-vysocina.cz
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Workshop v galerii – Adventní věnce
29. listopadu, Galerie výtvarného umění 
v Havlíčkově Brodě, od 16.00 do 18.00

www.galeriehb.cz

LiStOVáNí: Svatá Barbora
30. listopadu, podkroví Staré radnice, 
Havlíčkův Brod, od 19.30
Představení knihy Svatá Barbora. Je 
o mladé novinářce Andree, která dostala 
za úkol napsat článek o tzv. kuřimské, 
nikdy neobjasněné kauze, kterou před 
několika lety žila celá republika. 

www.kkvysociny.cz

Vánoce u kašny
2. prosince, Náměstí T. G. Masaryka, 
Chotěboř, od 15.30
Vystoupí dětské soubory chotěbořských 
škol, připravena bude interaktivní dílna 
pro nejmenší, kterou zabezpečí chotě-
bořské ochotnické divadlo SCHOD, na 
náměstí bude také možnost zakoupit si 
výrobky od místních řemeslníků a škol. 
Tradičně nabídne město zdarma vánoční 
cukroví a svařené víno. 

www.cekus.eu

Slavnostní rozsvícení vánočního stro-
mu a vánoční výzdoby města
2. prosince, Havlíčkův Brod, Havlíčkovo 
náměstí, od 16.00
Vánoční představení Nad Betlémem svítí 
hvězda, andělé na chůdách, v 17.00 
rozsvícení stromu a městské výzdoby na 
pokyn starosty města. 

www.muhb.cz

Slet Mikulášů, čertů a andělů
5. prosince, Havlíčkův Brod, Havlíčkovo 
náměstí, od 16.00
Koledy a vánoční písně v podání or-
chestru pod vedením Zbyňka Paličky, od 
17.00 zábavný program pro děti v mas-
kách i bez masek pořádaný Hitrádiem 
Vysočina. 

www.muhb.cz

Mikulášský den
5. prosince, náměstí Trčků z Lípy, Světlá 
nad Sázavou
Mikulášský jarmark na náměstí, tvořivé 
dílničky a divadýlko pro děti v tanečním 
sále. Otevřené bude peklo v podzemí 
i čertovská školička, na pódiu u Wagnerů 
vystoupí Divadlo eMILLIon s Čertovskou 
veselicí. Rozsvícení stromečku, trubači 
i vánoční zpívání. 

www.kyticesvetla.cz

Workshop v galerii – Mikulášská dílna
5. prosince, Galerie výtvarného umění 
v Havlíčkově Brodě, od 16.00 do 19.00

www.galeriehb.cz

Workshop v galerii – Tradiční vánoční 
ozdoby
6. prosince, Galerie výtvarného umění 
v Havlíčkově Brodě, od 16.00 do 18.00

www.galeriehb.cz

Vánoční dílny
10. prosince, Muzeum Vysočiny Havlíč-
kův Brod, od 13.00 do 16.00
Zdobení perníčků s paní Janů a vyprávě-
ní o tradicích. 

www.muzeumhb.cz

Vánoční trhy na Havlíčkově náměstí
12.–23. prosince, Havlíčkův Brod
Denně v odpoledních hodinách kulturní 
program.

Workshop v galerii – Předvánoční 
tiffany
13. prosince, Galerie výtvarného umění 
v Havlíčkově Brodě, od 16.00 do 19.30

www.galeriehb.cz

Ze sbírek Galerie výtvarného umění 
v Hodoníně
14. prosince – 3. února 2019, Galerie 
výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Výstava představí výběr děl ze sbírek 
partnerské Galerie výtvarného umění 
v Hodoníně, jejíž historie i sbírky jsou ne-
odmyslitelně spjaty se spolkem Sdružení 
výtvarných umělců moravských (SVUM), 
který v Hodoníně působil v letech 1907 až 
1959 a jehož posláním bylo moravské ná-
rodní probuzení.

http://www.region-vysocina.cz
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Adventní dopoledne pořádané měs-
tem Havlíčkův Brod
15. prosince, Havlíčkův Brod, Havlíčkovo 
náměstí, od 10.00 do 12.00
Vystoupení místních sborů a tanečního 
souboru s vánočním programem. 

www.muhb.cz

Slavnostní provedení koled z balkónu 
Staré radnice na Havlíčkově náměstí
24. prosince, Havlíčkovo náměstí,  
Havlíčkův Brod, od 15.00

Femme Fatale aneb české umělkyně 
s pařížskou zkušeností
8. února – 31. března 2019, Galerie vý-
tvarného umění v Havlíčkově Brodě
Genderově zabarvená výstava si klade 
za cíl představit díla méně známých 
českých malířek a sochařek, které se 
v době, kdy to bylo především výsadou 
mužů, vydaly do „velkého světa“, do 
Paříže, aby zde, v Mekce všech umělců 
přelomu 19. a 20. století, načerpaly pod-
něty pro svou tvorbu.

www.galeriehb.cz

Výstava Dvořákovy vylomeniny
27. února – 18. května 2019, Muzeum 
Vysočiny Havlíčkův Brod
Výstava havlíčkobrodského sochaře Ra-
domíra Dvořáka k jeho životnímu jubileu. 

www.muzeumhb.cz

Čtenář roku
3. týden v březnu, Krajská knihovna 
Vysočiny, Havlíčkův Brod
Ocenění nejlepších čtenářů v rámci 
krajského kola soutěže, kterou vyhlašu-
je Sdružení knihovníků a informačních 
pracovníků ČR. 

www.kkvysociny.cz
       
               

Autorka: Věra Jičínská     

254 historických pohlednic Jihlavy
do 25. listopadu, Muzeum Vysočiny 
Jihlava
Výběr z historických pohlednic Jihlavy, 
od těch nejstarších až po ty nedávno 
zasílané. 

muzeum.ji.cz

Výstava 100 let republiky – očekávání, 
naděje a skutečnost
do 25. listopadu, Muzeum Vysočiny 
Jihlava
Odraz významných přelomových událostí 
20. století v Jihlavě. 

muzeum.ji.cz

Neighborhood Report
do 6. ledna 2019, Oblastní galerie Vyso-

činy v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24, 
Jihlava
Výstava představuje tvorbu vybraných 
umělců dolnorakouského současného 
umění. 

www.ogv.cz

Telč archeologická
do 28. února 2019, Knihovna Univerzitní-
ho centra, Telč
Muzeum Vysočiny představuje výstavu 
zaměřenou na nejstarší odhalenou histo-
rii Telčska. 

Hvězdné nebe nad námi
13. listopadu – 6. ledna 2019, Muzeum 
Vysočiny Jihlava
Patnáct let pod oblohou s Jihlavskou 
astronomickou společností. 

muzeum.ji.cz

bon appétit – s chutí do galerie
15. listopadu – 13. ledna 2019, Oblastní 
galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 
10, Jihlava
Tematicky zaměřená přehlídka maleb, 
kreseb, grafik a plastik ze sbírek galerie, 
vážící se k zobrazení jídla. 

www.ogv.cz

Jihlavsko

http://www.region-vysocina.cz
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IGLOO 10: Veronika Svobodová 
15. listopadu – 3. února 2019, OGV – 
zvuková galerie IGLOO, Komenského 
10, Jihlava
Výstava experimentuje se způsoby, jak 
se předměty každodenního života mohou 
rozeznít za pomocí motorků, časovače a 
primitivní mechaniky. 

www.ogv.cz

Jan Pražan, Dominik Strouhal – Oko 
imaginace
15. listopadu – 13. ledna 2019, OGV – 
Galerie Alternativa, Komenského 10, 
Jihlava

Lidová malírna o Vánocích
22. listopadu – 6. ledna 2019, Městská 
galerie Hasičský dům, Telč
Výstava k 110. výročí založení Lidové 
malírny v Telči spojená s vánoční vý-
zdobou v galerii. V sobotu 1. prosince 
od 11.00 do 16.00 předvádění a ukázky 
drátkování pod vedením paní Věry Stu-
dené z Kuklíku a Moniky Sochůrkové z 
Prahy, budete si moci zhotovit nebo kou-
pit dárek. Vánoční drátkované ozdoby. 

Vodnická sobota
24. listopadu, Dětské karnevalové diva-
dlo Ježek, Krčma U Piráta, Jihlava, od 
10.00
Mokrosuché divadelní představení pro 
děti.

Patchwork
30. listopadu – 6. ledna 2019, Muzeum 
Vysočiny Jihlava
Vánoční motivy v náročné textilní tech-
nice. 

muzeum.ji.cz

Mikuláš v Telči
30. listopadu, náměstí Zachariáše 
z Hradce, Telč, od 13.00 do 17.00
Vánoční trh, vánoční koledy, zpívání dětí 
u stromečku. Čertování a peklo v Domě 
dětí a mládeže.
Příchod Mikuláše s družinou a rozsvícení 
vánočního stromu a vánočního osvětlení 
města. 

www.telc.eu

Novoročenky Jindřicha Roháčka
1. prosince – 2. února 2019, Muzeum Vy-
sočiny Jihlava – pobočka Třešť
Výstava autorských novoročenek třešť-
ského rodáka RNDr. Jindřicha Roháčka, 
CSc., celosvětově uznávaného etnologa 
ze Slezského muzea. 

muzeum.ji.cz 

Adventní jarmark Sdílení
1. prosince, nádvoří státního zámku, 
Telč, od 13.00 do 17.00
Řemeslný trh, tvořivé dílny, rukodělné 
výrobky, svařené víno, mošt, občerstve-
ní. V zámecké zahradě budou k vidění 
dravci ze záchranné stanice. V Konírně 
vystoupí ve 14 hodin dětský folklorní sou-
bor Krahuláček. Dobrovolným vstupným 
přispějí návštěvníci na provoz Sdílení. 

www.sdileni-telc.cz, www.zamek-telc.eu

1. adventní koncert – Adventus 
Domini
2. prosince, kostel Jména Ježíš, Telč,  
od 17.00
Účinkuje pěvecký sbor Santini Telč a 
Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melo-
die Jihlava. Sbormistr Santini – Anežka 
Tichá, Melodie – Pavel Salák. 

www.santini-telc.cz

Rozsvícení vánočního stromu
2. prosince, Masarykovo náměstí, Jihla-
va, od 16.00
Nenechte si ujít rozsvícení velkého 
vánočního stromu a vánoční výzdoby 
města. Těšit se můžete na koncert Ewy 
Farné, na svařák a jiné občerstvení. Po-
řádá statutární město Jihlava ve spolu-
práci s Hitrádiem Vysočina a Automotive 
Lighting.

Adventní koncert Radka Fišarová – 
Madamme de Paris
3. prosince, Jihlava, Gotická síň radnice, 
od 18.00

Ježíškova pošta v Třešti
3.–21. prosince, TIC Třešť, PO-PÁ 8.00 
– 12.00 a 13.00 – 17.00
Děti mohou nosit své dopisy pro Ježíška 
do turistického informačního centra, kde 
je orazíme speciálním „ježíškovským“ 
razítkem a děti si je pak samy vhodí do 
veliké poštovní schránky, ze které se 
přáníčka posílají přímo Ježíškovi. 

http://www.region-vysocina.cz
http://www.ogv.cz
http://muzeum.ji.cz
http://www.telc.eu
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Vánoční výstava betlémů a betlémská 
cesta
4. prosince – 2. února 2019, Třešť
Tradiční vánoční výstava betlémů bude 
k vidění ve stálé expozici betlémů 
v Schumpeterově domě. Na druhý vánoč-
ní svátek, tedy 26. prosince, se otevřou 
dveře téměř dvaceti domácností, které 
Vás rády přivítají a ukážou Vám svůj jedi-
nečný betlém přímo u sebe doma.

Photographia Natura 2018
7. prosince – 3. února, Muzeum Vysočiny 
Jihlava
XV. ročník tradiční fotografické soutěže, 
tentokrát na téma Květy, listy, plody – vší-
máme si detailů. 

muzeum.ji.cz 

Vánoční vití věnců
7. prosince, Obecní úřad Řásná
Přijďte si i vy vyzkoušet vlastní zručnost. 
Dozvíte se nejen jak správně má vypadat 
věnec z přírodních materiálů, ale získáte 
přehled o aktuálních trendech – v bar-
vách i v tvarech. 

Byla cesta byla ušlapaná – divadlo
8. prosince, Panský dvůr Telč, od 19.00
Hraje Divadlo Studna. 

www.panskydvurtelc.cz

2. adventní koncert – Ejhle, Hospodin 
přijde
9. prosince, kostel Jména Ježíš, Telč,  
od 17.00
Pásmo adventních písní a varhanních 
melodií. Účinkují pěvecké sbory Grappo-
lo, TELČísla a telčští varhaníci. 

www.telc.eu

Melodie dětem
10. prosince, Jihlava, Gotická síň radni-
ce, od 18.00
Adventní koncert JSPS Melodie Jihlava, 
z. s. Pořádá statutární město Jihlava.

Ježíškova cesta městem
10. prosince – 2. února 2019, Třešť
Také letos si děti budou moci krátit čeká-
ní na Ježíška luštěním úkolů s vánoční 
tematikou. Do speciálního deníčku, který 
bude možno si vyzvednout v informač-
ním centru v Třešti, si děti zapisují odpo-
vědi na otázky, které jsou umístěny na 
cedulkách v centru města.

Třebíčské betlémářství
12. prosince, Lannerův dům, Telč, od 18.00
Přednáška Antonína Žamberského se-
známí posluchače se vznikem a vývojem 
betlemářství v Třebíči a jeho vazbami na 
jiné oblasti. V souvislosti s velkými betlé-
my zdůrazní jejich každoroční proměny. 
Poodhalí detaily starých betlémů, které 
mohou inspirovat současné tvůrce.

Vánoční jarmark v Jihlavě
14.–22. prosince, Masarykovo náměstí, 
Jihlava, denně od 10.00
Těšit se můžete na spousty dobrot a vá-
noční program.

Festival Punkáči na sněhu
15. prosince, Soul Music Club Jihlava
Zahraje Dukla vozovna, Houba, Zreslej 
řetěs a další. 

www.soulmusicclub.cz

Živý betlém s folklorními soubory 
Podjavořičan a Kvítek při DDM Telč
15.–16. prosince, nádvoří státního zám-
ku, Telč, v 17.00 a 18.15, 16. prosince ve 
14.00 a v 15.00
Komponovaný pořad telčských folklor-
ních souborů vychází z biblického příbě-
hu o Ježíškovi, je sestavený ze staro-
českých lidových koled, říkadel a tanců. 
Vystoupí několik desítek účinkujících v 
autentických kostýmech za doprovodu 
živé hudby. 

www.podjavorican.cz

3. adventní koncert – Zazpívejme mu, 
Ježíškovi našemu
16. prosince, kostel Jména Ježíš, Telč, 
od 17.00
Účinkují současní a bývalí žáci pěvec-
ké třídy Evy Pavlíkové a žáci ze třídy 
Evžena Mašáta Anežka Tichá, Marie 
Holá, Ivana Moravcová, Barbora Nos-
ková, Markéta a Jolana Novotných – 
zpěv, Helena Tůmová – housle, Martina 
Pleskačová – klavír, Milena Svobodová 
– klarinet.

http://www.region-vysocina.cz
http://muzeum.ji.cz
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Jakub Pustina a vítězové mezinárodní 
soutěže
17. prosince, Jihlava, Gotická síň radni-
ce, od 18.00

Žalman
18. prosince, Jihlava, Gotická síň radni-
ce, od 18.00
Adventní koncert věnovaný památce 
Václava Havla. Pořádá statutární město 
Jihlava.

Vánoční krasobruslení
18., 20. prosince, zimní stadion, Telč, 
17.45-19.00, 14.00-15.00
Vánoční krasobruslařské tréninky i pro 
veřejnost s ukázkami volných jízd. 

www.htctelc.com/zimni-stadion

Vánoční koncert TELČísel
21. prosince, Panský dvůr, Telč, od 17.00
Tradiční setkání s dětským pěveckým 
sborem TELČísla ve vánoční náladě. 
Účinkují TELČísla, Grappolo a host Mar-
tino Hammerle-Bortolotti

4. adventní koncert
23. prosince, kostel Jména Ježíš, Telč, 
od 17.00 
Účinkuje pěvecký sbor Smetana Telč, 

Triodam a Telčský kvintet.

Zpívání u vánočního stromu
24. prosince, u vánočního stromku 
v Řásné, od 16.00
Přijďte si poslechnout a zazpívat vánoční 
koledy k vánočnímu stromku. Vánoční 
atmosféra bez spěchu a stresu, za to 
s domácím svařákem, vánočním punčem 
a cukrovím.

Varhany nad Betlémem
26.–31. prosince, kostel Jména Ježíš, 
Telč, 14.30–15.00

Prohlídka kostelního betléma s doprovo-
dem vánoční varhanní hudby v podání 
mladých varhaníků z Telče a okolí. 

www.telc.eu

Vánoční prázdniny v Telči
27.–30. prosince, Konírna státního zám-
ku, Telč, od 18.00
Vánoční folkové koncerty v prostorách 
zámecké konírny a nejen to … (27. 12. 
Nezmaři, 28. 12. Jarret, 29. 12. Žalman 
a spol., 30. 12. Malina Brothers). 

www.prazdninyvtelci.cz

Silvestrovský výstup na Javořici
31. prosince, Javořice
Na nejvyšší vrchol Vysočiny se můžete 
vypravit nejen pěšky, ale i na kole, ko-
loběžce a když bude sníh i na běžkách. 
Sraz na vrcholu Javořice mezi 12.00 
až 15.00 hod. Kdo bude chtít stihnout 
slavnostní přípitek tak buďte na vrcholu 
ve 12.30. Dá se vyjít z Telče, Studené, 
Řásné, Mrákotína, Lhotky, světlé, Horní-
ho Pole nebo z Jihlávky.

www.kcttelc.cz

Vánoční koncert pěveckého sboru 
Santini Telč
1. ledna 2019, kostel Jména Ježíš, Telč, 
od 15.00

www.santini-telc.cz

Novoroční přípitek a ohňostroj
1. ledna 2019, náměstí Zachariáše 
z Hradce, Telč, od 16.30
Dechový kvintet Jaroslava Čajky

www.telc.eu

Slavnostní novoroční ohňostroj
1. ledna 2019, Jihlava, Masarykovo ná-
městí, od 17.00

http://www.region-vysocina.cz
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Vernisáž fotografií Raná péče
6. ledna, Panský dvůr Telč, od 17.00
Vytavuje středisko rané péče SPRP. 

www.panskydvurtelc.cz

Legendy v miniatuře
11. ledna – 8. května, Muzeum Vysočiny 
Jihlava
Výstava věnovaná historii i současnosti 
plastikového modelářství. 

muzeum.ji.cz 

Lyžařský pohár Běžec Vysočiny
13. ledna 2019, Řásná
Minulé ročníky bylo velmi zdařilé a účast 
přes stovku závodníků mluví za vše. 
Sledujte i nadále internetové stránky 
Běžec Vysočiny, kde se dozvíte aktuální 
novinky nejen o termínech. 

www.bezecvysociny.cz

Rozloučení s vánočním časem
13. ledna 2019, kostel Jména Ježíš, Telč, 
od 15.00
Účinkuje Pěvecký sbor Smetana Telč 
a hosté.

František Mořic Nágl (1889–1944)
17. ledna – 10. března 2019, Oblastní 
galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo 

náměstí 24, Jihlava
Dílo malíře, jehož život byl úzce spjat 
s Vysočinou, a který ve svých obrazech 
maloval moravskou krajinu a prostředí, 
ve kterém žil. 

Karty, karty, karty…
18. ledna – 17. března, Muzeum Vysoči-
ny Jihlava
Výstava připravená ve spolupráci s Clu-
bem sběratelů hracích karet. 

muzeum.ji.cz 

Masopustní průvod v Řásné
16. února, sraz u obecního úřadu, Řás-
ná, od 13.00
Tradiční masopustní průvod s živou 
hudbou. 

Velikonoce
20. dubna, Jihlava, Masarykovo náměstí
Farmářsko-řemeslný jarmark, ukázky 
řemesel a dílničky ve vestibulu radnice. 
Pořádá statutární město Jihlava.

Zaplétání máje
3. května, Jihlava, Masarykovo náměstí
Vystoupení folklórních souborů, prodej-
ní stánky a další doprovodný program 
nejen pro děti. 

Výstava Jak to tenkrát bylo?
listopad, výstavní sál na Horním náměstí, 
Humpolec 
Výstava ke 100. výročí konce I. světové 
války a vzniku samostatného Českoslo-
venska (nejen) v Humpolci, 

www.infohumpolec.cz/infocentrum

CUMA – obrazy Martiny Cudlínové
listopad, prosinec, výstavní sál na Dol-
ním náměstí, Humpolec

www.infohumpolec.cz/infocentrum

MLADÍ a NEKLIDNÍ
práce studentů Design a vizuální ko-
munikace
14. listopadu – 13. ledna 2019, Muzeum 
Vysočiny Pelhřimov
Výstava je věnována designu a prosto-
rovým objektům. Přináší průřez celkovou 
idejí ateliéru Designu a vizuální kultury, 
který klade důraz především na invenci, 
kreativitu a schopnost zaujmout netradič-
ním přístupem. 

www.muzeumpe.cz

Divadelní představení Ryba ve čtyřech
30. listopadu, divadelní scéna kina, Hum-
polec, od 19.30
Představí se divadelní soubor Jindřicha 
Honzla při MěKIS v Humpolci. 

Vánoční prodejní výstava 
prosinec, výstavní sál na Horním náměs-
tí, Humpolec
Vánoční prodejní výstava Centra denních 
služeb v Humpolci MEDOU, 

www.infohumpolec.cz/infocentrum

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

www.kulturape.cz

Pelhřimovsko

http://www.region-vysocina.cz
http://www.panskydvurtelc.cz
http://muzeum.ji.cz
http://www.bezecvysociny.cz
http://muzeum.ji.cz
http://infohumpolec.cz/infocentrum/
http://infohumpolec.cz/infocentrum/
http://www.muzeumpe.cz
http://infohumpolec.cz/infocentrum/
http://www.kulturape.cz
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Vánoce na Zámku Žirovnice
2. prosince, zámecký areál Žirovnice, 
od 14.00
Vánočně vyzdobené expozice zámku 
a rozmanitý kulturní program, vánoční trh 
i občerstvení. Od 17.00 pak na Havlíčko-
vě náměstí rozsvítí vánoční strom.

Smetanovo trio
3. prosince, kostel sv. Víta, Pelhřimov, 
od 19.00
Koncert Smetanova tria, které patří 
k nejprestižnějším českým souborům 
současnosti. 

www.kulturape.cz

Čertovské rojení 
5. prosince, Pelhřimovské peklo, Masary-
kovo náměstí č. p. 10, Pelhřimov, 
od 15.00 do 18.00
Přijďte se podívat na vyrojení čertů z 
Pelhřimovského pekla. 

www.kulturape.cz

Adventní odpoledne v Pacově
8. prosince, ulička za kostelem sv. Arch-
anděla Michaela, Pacov
Prostor za kostelem se změní ve středo-
věké tržiště. Pro děti budou připraveny 
pohádky v osobitém podání kejklíře 
Hrocha nebo si mohou vytvořit něco 
v řemeslných stáncích. Pestrý program 
bude přichystán i pro ostatní návštěvníky, 
kteří mohou zavítat do kostela na koncer-
ty, zajít si na charitní dobročinný bazárek, 
zhlédnout šermířská vystoupení, ochut-
nat lákavé dobroty či zakoupit drobnost 
pro sebe a své blízké. 
www.zamekpacov.cz, www.mestopacov.cz

Zlatá neděle na radnici
16. prosince, Masarykovo náměstí, Pel-
hřimov, od 9.30
Akce typická svým pohodovým laděním 
směřujícím pryč od „nákupního tempa“ 
k vánoční atmosféře a k zastavení se 
pod vánočním stromem. Předvádění ře-

meslných a lidových technik, soutěže pro 
děti… Celý den tradičně zakončí společ-
né zpívání koled a malý OHŇOSTROJ-
NÝ pozdrav z věže kostela svatého 
Bartoloměje. 

www.kulturape.cz

Vánoce na radnici
16. prosince, výstavní síň zámku pánů 
z Říčan, Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov každoroč-
ně přispívá prezentací tradičních lido-
vých řemesel, jako je zdobení perníčků, 
výroba keramiky, pletení košíků, štípání 
holubiček. Pro děti je připravena interak-
tivní tvůrčí dílna. 

www.muzeumpe.cz

Stříbrná neděle v Humpolci
16. prosince, Horní náměstí, Humpolec
Tradiční předvánoční akce organizova-
ná MěKIS v Humpolci. Návštěvníci se 
můžou těšit na muziku, koledy, divadlo 
pro děti, pravou českou zabijačku, horké 
i studené nápoje, na vánoční zboží, svíč-
ky i dárečky. Vstup je zdarma. 

www.infohumpolec.cz

Vánoční koncert francouzského dua 
Peljim
20. prosince, freskový sál, Pelhřimov, 
od 19.00

Marrianne Humbert absolvovala v roce 
2016 dobrovolnickou stáž v Muzeu 
Vysočiny Pelhřimov a Pelhřimovsko ji tak 
zaujalo, že se se svou sestrou – dvojče-
tem na Vysočinu ráda vrací. Vystupují s 
lidovými písněmi z celého světa, které 
zpívají v originálním jazyce. 

www.muzeumpe.cz

Vánoční čas s JŮ a HELE
22. prosince, Divadlo L. Lipského, Pelhři-
mov, od 15.00
Představení pro děti. 

www.kulturape.cz

Dívka roku
12. února, KD Máj Pelhřimov, od 14.30
30. ročník soutěže pro dívku od 13 do 15 
let.
Dětské odpoledne plné zábavy a soutěží. 

www.kulturape.cz

Karneval snů
17. února, KD Máj Pelhřimov, od 15.00

www.kulturape.cz

http://www.region-vysocina.cz
http://www.kulturape.cz
http://www.kulturape.cz
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http://www.kulturape.cz
http://www.muzeumpe.cz
http://www.infohumpolec.cz
http://www.muzeumpe.cz
http://www.kulturape.cz
http://www.kulturape.cz
http://www.kulturape.cz


www.vysocina.eu 43

Když si děda babičku bral
do 2. prosince, Muzeum Vysočiny Třebíč
V prostorách recepce třebíčského muzea 
probíhá výstava prací výtvarného oboru 
ZUŠ Třebíč k 100. výročí vzniku Česko-
slovenska. 

www.muzeumtr.cz

Výstava ke 100. výročí vzniku Česko-
slovenska 
do 31. prosince, Muzeum Vysočiny Třebíč
Muzeum se touto drobnou výstavkou 
(vitrína u vstupu do budovy depozitá-
ře Kosmákova) symbolicky připojuje k 
mnoha projektům českých a slovenských 
kulturních institucí, které si v roce 2018 
připomínají nejen vznik Československa 
v roce 1918. 

www.muzeumtr.cz

Rok v obrazech stacionáře Úsměv
16. listopadu – 13. ledna 2019, Galerie 
Tympanon, Třebíč
Výstava výtvarných prací klientů stacio-
náře Úsměv. 

Výstava betlémů
26. listopadu – 23. prosince, výstavní síň 
Stará radnice, Náměšť nad Oslavou

Vánoční výstava betlémů 
30. listopadu – 6. ledna 2019, Muzeum 
Vysočiny Třebíč
V letošním roce však budou návštěvníci 
tradiční vánoční výstavy moci zhlédnout 
betlémy z „nepapírových“ materiálů. K 
vidění budou betlémy ze dřeva, slámy, 
cínu, terakoty, vosku, moduritu a mnoha 
dalších materiálů. 

www.muzeumtr.cz

Ježíškova pošta plní dětská přání
1.–18. prosince, Informační centrum 
u baziliky sv. Prokopa, Třebíč, PO-PÁ 
9.00 – 17.00, SO-NE 10.00 – 17.00
Obálka s přáním, doplněná o zpáteční 
adresu a poštovní známku, přijde před 
Štědrým dnem dětem zpět s potvrzením 
a dopisem od Ježíška. 

www.visittrebic.eu, www.mkstrebic.cz

Pod vánočním stromem
1. prosince, Masarykovo náměstí, Ná-
měšť nad Oslavou, od 15.30
Těšit se můžete na vánoční trhy, vystou-
pení dětí ze ZŠ a ZUŠ, fotoateliér, Nebe, 
Peklo a v 17.00 na slavnostní rozsvícení 
stromu na náměstí. 

www.mks-namest.cz

   Třebíčsko (destinace Třebíčsko-moravská Vysočina)

http://www.region-vysocina.cz
http://www.muzeumtr.cz
http://www.muzeumtr.cz
http://www.muzeumtr.cz
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Zámecký adventní koncert
2. prosince, Státní zámek Náměšť nad 
Oslavou, od 17.00
Tradiční podvečer s adventní hudbou 
v zámecké knihovně. Účinkují: Trio 
barokní hudby – Pavel Hromádka – 
trubka, Dušan Foltýn – hoboj, Tomáš 
Thon – varhany. Program: Stará hudba 
po cestách Evropy - J. Lipavský, J. K. 
Vaňhal, J. Ch. Pezelius, P. J. Vejvanov-
ský, J. K. Vaňhal, B. Finger. Program 
bude upřesněn. 

www.zamek-namest.cz
 
Kostýmované prohlídky baziliky 
sv. Prokopa
15. prosince, bazilika sv. Prokopa, Tře-
bíč, v 18.00 a v 19.00
Ve vánočním čase můžete při kostýmo-
vaných prohlídkách třebíčské Baziliky 
svatého Prokopa potkat bratry bene-
diktinského řádu, Františka Maxmiliá-
na Kaňku nebo členy hraběcího rodu 
Valdštejnů. Historické osobnosti se Vám 
představí v podání divadelního souboru 
Ampulka. 

www.visittrebic.eu, www.mkstrebic.cz

Zpívání u slámového betlému
16. prosince, nádvoří zámku, Třebíč, 
od 18.00
Přijďte si zazpívat na třetí adventní 
neděli koledy u slámového betlému na 
nádvoří třebíčského zámku. Slámový 
betlém stojí na zámeckém nádvoří 
v době adventu již čtvrtým rokem. 

www.muzeumtr.cz

Vánoční dílničky
16. a 27. prosince, Muzeum Vysočiny 
Třebíč, od 14.00 do 17.00
Malí i velcí návštěvníci si budou moci 
odnést vlastnoručně vyrobenou vánoční 
dekoraci. Vánoční atmosféru naladíme 
poslechem koled, vánočním cukrovím, 
horkým čajem nebo pro rodiče svaře-
ným vínem a prohlídkou vánoční výsta-
vy betlémů. Vstupné 25 Kč. 

www.muzeumtr.cz

Tříkrálový průvod
5. ledna, Masarykovo náměstí, Náměšť 
nad Oslavou, od 10.00
Všichni jsou srdečně zváni před radnici 
na jejich přivítání. Společně se pak prů-
vod vydá k faře k živým jesličkám. 

www.farnostnamest.cz

„Herzán“ - o stavitelském rodu Her-
zánů
25. ledna – 31. března 2019, Muzeum 
Vysočiny Třebíč
Výstava věnovaná stavitelskému rodu 
Herzánů. Historie rodu Herzánů sahá 
do počátku 18. století a až do součas-
nosti její členové výrazně měnili tvář 
města Třebíče. 

www.muzeumtr.cz

Polin. Židé v republice mnoha národů
únor–březen 2019, Zadní synagoga, 
Třebíč
Výstava mapuje život Židů na území 
polsko-litevského státu, tzv. „Republiky 
obou národů“ od 2. poloviny 16. století 
do konce 18. století.

www.mkstrebic.cz

http://www.region-vysocina.cz
https://www.zamek-namest.cz/cs
http://www.visittrebic.eu
http://www.mkstrebic.cz
http://www.muzeumtr.cz
http://www.muzeumtr.cz
http://www.farnostnamest.cz
http://www.muzeumtr.cz
http://www.mkstrebic.cz


www.vysocina.eu 45

25 let české známkové tvorby 
1993–2018 
do 16. prosince, Horácká galerie v No-
vém Městě na Moravě
Výstava známek od vzniku České repub-

liky, tj. od roku 1993 do roku 2018. Do-
provodná výstava k projektu Za svobodu!  

www.horackagalerie.cz

Výstava Konstantin Korovin/Jindřich 
Štreit – Japonsko 
15. listopadu – 31. prosince, Horácká 
galerie v Novém Městě na Moravě
Výstava fotografií českého cestovatele 
a historika umění Konstantina Korovina 
a dokumentárního fotografa a pedagoga 
Jindřicha Štreita na společné téma – 
Japonsko.

www.horackagalerie.cz

Poznávej se!
20. listopadu – 31. prosince, Zámek Žďár 
nad Sázavou, od 9.00 do 17.00
Interaktivní, zábavná a vzdělávací 
výstava Poznávej se je pokračováním 
úspěšné výstavy Hry a klamy. Připravilo ji 
známé zábavně – naučné science cent-
rum iQPARK v Liberci. 

www.zamekzdar.cz

Průvod Krampus čertů
24. listopadu, ovál u zimního stadionu 
na Bouchalkách, Žďár nad Sázavou, 
od 17.30
Od 17.30 fire show a light show. Od 
18.00 Krampus show s průvodem dvou 
skupin čertů a téměř čtyřicet Krampus 
masek. Pokud to čas a čerti dovolí, po 
průvodu možnost focení. Vstupenky 
v předprodeji v Café a Play Tedýsek (Ná-
dražní 52) a na www.ticketportal.cz.

Promítání filmu Hastrman 
30. listopadu, Horácká galerie v Novém 
Městě na Moravě, od 19.30
Promítání českého filmu režiséra On-
dřeje Havelky na motivy stejnojmenné 
knihy Miloše Urbana. V hlavních rolích 
K. Dobrý, S. Zmrzlá, J. Lábus a další. 
Vstupné: 80 Kč

www.horackagalerie.cz

Adventní FLER trh
1. prosince, Dům kultury, Žďár nad Sáza-
vou, od 8.00 do 17.00
Jarmark ručních výrobků.

www.dkzdar.cz

Vánoční koledování
1. prosince, Městské muzeum Bystřice n. 
Pernštejnem, Masarykovo náměstí

www.bystricenp.cz

Vánoční dílničky
1., 8., 15. a 22. prosince, Zámek Žďár 
nad Sázavou, od 10.00 do 17.00
Adventní kreativní dílničky pro děti i jejich 
rodiče. 

www.zamekzdar.cz

Žďársko (destinace Koruna Vysočiny)

http://www.region-vysocina.cz
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Rozsvícení vánoční výzdoby a stromu
2. prosince, náměstí Velké Meziříčí, 
od 16.45
Krátký kulturní program.

www.jupiterclub.cz

Rozsvícení vánočního stromu
2. prosince, Masarykovo náměstí, Velká 
Bíteš, od 17.00
Vystoupí děti z mateřských škol z Velké 
Bíteše a žáci ze ZUŠ Velká Bíteš.

Vánoční tradice na Horácku v období 
první republiky
4. prosince – 13. ledna 2019, Regionální 
muzeum, Žďár nad Sázavou

www.muzeumzdar.cz

Barokní Vánoce s Novocantem a Cas-
tello in Aria 
8. prosince, Horácká galerie v Novém 
Městě na Moravě, od 17.00
Koncert novoměstského mužského 
pěveckého sboru Novocantus a sdružení 
hudebníků hrajících na kopie dobových 
nástrojů Castello in Aria. 

www.horackagalerie.cz

Advent na Edenu
8. prosince, Bystřice nad Pernštejnem, 
Centrum Eden
Přijďte si užít předvánoční atmosféru 
do centra Eden. Děti se mohou zapojit 
do rukodělných dílen, kde je naučíme 
vytvářet vánoční dekoraci, nebo si vyrobí 
dárek, pro své blízké. 

www.centrumeden.cz

Vánoční trh
8.–9. prosince, Zámek Žďár nad Sáza-
vou, sobota 9.00 – 17.00, neděle 9.00 
– 16.00
Čekají na vás krásné ruční výrobky 
v běžně nepřístupných prostorách, vůně 
svařeného vína, rozsvícení vánočního 
stromku, dílničky pro děti, vánoční koledy 
a k tomu jedinečná atmosféra zimního 
zámku ve Žďáru nad Sázavou. 

www.zamekzdar.cz

Vánoční trhy
11. prosince, náměstí Velké Meziříčí

www.velkemezirici.cz

Koncert Petr Bende – Vánoční turné
15. prosince, Bystřice nad Pernštejnem, 
Kulturní dům

www.kdbystricenp.cz

Živý Betlém
18. prosince, náměstí Republiky, Žďár 
nad Sázavou, od 16.00
Příběh narození Ježíše Krista v podání 
studentů žďárského Biskupského gym-
názia. 

www.prokopzr.cz

Brněnský rozhlasový orchestr lido-
vých nástrojů
18. prosince, Horácká galerie v Novém 
Městě na Moravě, od 19.00
Adventní koncert s vánočními lidovými 
písněmi a skladbami. Výtěžek z charita-
tivního koncertu bude věnován dětskému 
oddělení novoměstské nemocnice. 

Betlémské světlo
22.–23. prosince, Bystřice nad Pernštej-
nem, Masarykovo náměstí, kostel sv. 
Vavřince

www.bystricenp.cz

Vánoční koncert
26. prosince, Bystřice nad Pernštejnem, 
kostel sv. Vavřince

www.bystricenp.cz

Silvestr na náměstí
31. prosince, Bystřice nad Pernštejnem, 

Masarykovo náměstí
www.bystricenp.cz

Ohňostroj na Nový rok
1. ledna, náměstí Velké Meziříčí
Kulturní program na náměstí zakončen 
slavnostním ohňostrojem. 

www.jupiterclub.cz

Novoroční koncert s přípitkem starosty
14. ledna 2019, Jupiter Club Velké Mezi-
říčí, od 19.00
Moravské klavírní trio a hosté – Jiří Jaho-
da – housle, J. Ryšánková – klavír, Miro-
slav Zacha – violoncello, operní sólisté. 

www.jupiterclub.cz

Vzpomínka na Vavřína Krčila, vynález-
ce tašky síťovky
29. ledna – 24. března 2019, Regionální 
muzeum, Žďár nad Sázavou

www.muzeumzdar.cz

Leonardo
1. února – 30. dubna 2019, Zámek Žďár 
nad Sázavou, od 9.00 do 17.00
Zábavná interaktivní výstava inspirovaná 
odkazem slavného renesančního génia 
Leonarda da Vinci, 

www.zamekzdar.cz

http://www.region-vysocina.cz
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Winter Race 2019
1. února, Westernové městečko Šiklův 
mlýn
Extrémní závod čtyřkolek je tu! Zima, 
sníh, bláto, chlad a off-road trať připrave-
ná k poměření sil závodníků v závodu na 
čtyřkolkách. 

www.sikland.cz

Vírský cepín
16. února, Ledová stěna Vír

www.ledovastenavir.cz

Offroad sraz
2. března, Westernové městečko Šiklův mlýn
Pokořte šiklaňďáckou offroadovou dráhu 
a změřte síly s ostatními. Užijte si víkend 

v Šiklově mlýně s vašimi offroad 4x4 
auty! Zažijte skvělý drsný víkend! 

www.sikland.cz 

Dětský karneval
3. března, Kulturní dům, Velká Bíteš, 
od 14.00

Festival vína
30. března, Dům kultury, Žďár nad Sáza-
vou, od 13.00
2. ročník přehlídky moravský a evrop-
ských vín. 

www.dkzdar.cz 

Velikonoční pobyt s programem
19. dubna, Westernové městečko Šiklův 
mlýn
Velikonoční pobyt pro rodiny s dětmi 
i s programem. 

www.sikland.cz

Výstava Za svobodu!
15. května – 31. prosince, Horácká gale-
rie v Novém Městě na Moravě
Výstava k výročí vzniku ČSR pod zá-
štitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. 
Jiřího Běhounka.

www.horackagalerie.cz

http://www.region-vysocina.cz
http://www.sikland.cz
http://www.ledovastenavir.cz
http://www.sikland.cz
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VÁNOČNÍ

KOLEDOVÁNÍ

SOBOTA 1. 12. 2018

Město Bystřice nad Pernštejnem,
kulturní dům a městské muzeum

BYSTŘICKÁ VÁNOČKA 2018 VÝSTAVNÍ SÍŇ MĚSTSKÉHO MUZEA
Podmínkou je dodání alespoň 1 soutěžní vánočky minimálně z ½ kg mouky.

  9.00 - 11.00 hod.         Registrace ve výstavní síni
14.00 - 15.00 hod.         Hodnocení výrobků odbornou porotou
15.00 - 16.00 hod.        Hodnocení výrobků veřejností

 

AMFITEÁTR Vodomil 2018 - vyhlášení vítězů
Vystoupení žáků škol a zájmových organizací
Bystřická vánočka 2018 - vyhlášení vítězů
Divadelní představení Divadla Beze Jména při ZUŠ

MĚSTSKÉ MUZEUM Řemeslné dílny
KRABICE OD BOT 2018 aneb Děti darují dětem k Vánocům
sběrné místo zajišťuje spolek Úsměváčci z.s.

U VÁNOČNÍHO
STROMU

JEŽÍŠKOVA POŠTA
Předávání přání dětí i dospělých andělovi
s pošťákem do Ježíškovy schránky

malý jarmark
občerstvení

Rozsvícení vánočního stromu 
Pěvecký sbor LABYRINT Štěpánov nad Svratkou

17.00 hodin

Masarykovo nám. Bystřice n. P. / 15.00 - 18.00 hod.

____________________________________________
____________________________________________

půdní prostory

http://www.region-vysocina.cz
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STŘÍBRNÁ
16.12.2018

MěKIS v Humpolci vás zve na tradiční předvánoční akci: 

muzika
koledy
divadlo pro děti
občerstvení:
palačinky
pravá česká zabijačka
horké i studené nápoje
vánoční zboží
svíčky, dárečky...

vstup zdarma

www.infohumpolec.cz

http://www.region-vysocina.cz
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Foto: Archiv Vysočina Tourism, Vladimír Kunc, Jaroslav Horák, Libor Blažek, Jakub Koumar, Ma-
rián Runkas, turistická informační centra v Kraji Vysočina a provozovatelé turistických atraktivit 
na Vysočině.

Cyklovýlety 
po Vysočině

Mobilní 
aplikace

www.vysocina.eu, www.vysocinatourism.cz,
www.vysocina100let.cz, www.baroknivysocina.cz, 
www.vysocinaconvention.cz,  www.vysocinounakole.cz, 
www.vysocina-fandi-kulture.cz, www.dedictvivysociny.cz, 
www.mgvysociny.cz

Facebook: @regionvysocina, Instagram: @regionvysocina.cz

Tipy na pěší, cyklovýlety a další turistické materiály vydané 
Vysočina Tourism najdete online zde. 

http://www.region-vysocina.cz
http://www.region-vysocina.cz
https://www.facebook.com/regionvysocina/
https://www.instagram.com/regionvysocina/?hl=cs
http://www.region-vysocina.cz/propagacni-materialy

