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Vážení čtenáři ,

zima na Vysočině je kouzelná, zvláště je-li 
příroda štědrá a zasype zdejší malebnou kra-
jinu třpytivě bílou pokrývkou. V ten okamžik 
kraj protnou stovky kilometrů běžeckých 
tras a zaplesají srdce všech sportovců i 
romantiků. Poslední roky je však příroda ne-
milosrdná a spojení „Vysočina – ráj běžkařů“ 
začínáme vyslovovat s opatrností a nostal-
gií, o to větší naděje ale můžeme vložit do 
právě nadcházejících zimních měsíců a dou-
fat v ledovou nadílku, která nás vyžene na 
zasněžené pláně, kopce a zamrzlé rybníky. 
A co nezmůže příroda, to zastane technika, 
sněžná děla jsou připravena a provozovatelé 
lyžařských areálů pouze čekají na správný 
okamžik. Ale nenechte se mýlit, Vysočina má 
sněhu dost po celý rok – odpočívá v obřím 
zásobníku u Vysočina Areny, kde „přežil“ bez-
mála rok, a své uplatnění najde při Světovém 
poháru v biatlonu (15. – 18. 12. 2016). 
Nevlídné počasí a dlouhé podvečery využijte 
například k návštěvám muzeí a galerií, jejich 
program a bohatá nabídka aktivit Vás mile 
překvapí. Nezapomeňte si naplánovat také 
výlet do Alternátoru v Třebíči, nadchne malé 
i velké a postará se o zážitek, který je široko 
daleko jediný svého druhu. Předvánoční 
i sváteční čas Vám zpříjemní akce, které 
pobaví, zahřejí na duši a potěší chuťové po-
hárky. Další inspiraci hledejte v následujících 
řádcích a buďte u nás vítáni!

Krásné zimní dny na Vysočině přeje

Váš kolektiv 
Vysočina Tourism



SVětoVý pohÁr V biatlonu Si užijEME 
čtyři dny 
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Vysočina Arena bude v prosinci hostit 
další velkolepou akci, tentokrát Světový 
pohár v biatlonu. Oproti původním 
plánům si budou fanoušci závody užívat 
celé čtyři dny a to v termínu  15.  –  18. 
prosince. Ve čtvrtek 15. prosince se 
můžete těšit na sprint mužů, v pátek na 
sprint žen. V sobotu na stíhací závody 
mužů a žen a v neděli na hromadné 
starty mužů a žen. 

Vstupenky na závody zakoupíte v 
prodejní síti Ticketstream a ve kteréko-
liv kamenné pobočce. V Novém Městě 
na Moravě je to v informačním centru 
na Vratislavově náměstí. Kdo si již za-
koupil permanentku na dřívější třídenní 

program, nemusí zoufat, vstupenka nyní platí již od čtvrtečního 
dne.  Více informací najdete na webu: 
www.vysocina-arena.cz/cz/sp-v-biatlonu2016.html    

na běžkÁch po VySočině
Vysočina je typická svým mírně zvlněným terénem, který z ní v případě dostatku sněhu dělá 
jednu z nejzajímavějších oblastí na běžky v české republice. Na webové stránce  www.re-
gion-vysocina.cz/bezky můžete najít tipy, kam na běžky vyrazit, které jsou rozděleny podle 
jednotlivých oblastí. Jeden z výletů na běžkách přinášíme i zde:

Okruh Tři Studně 

Nenáročný lyžařský výlet začíná v 
obci Tři Studně, která je vyhlášeným 
východiskem běžkařských tras. 
Odtud můžeme pokračovat 
podél sil nice do Skleného. Dos-
taneme se na nejkrásnější „hřeben“ 
Novoměstska. Dlouhý je sice 
jen 2 km, ale velmi malebný. Za 
příznivého počasí se odtud otevřou 
daleké výhledy na Svrateckou hor-
natinu a rozlehlou část východního 
cípu Českomoravské vrchoviny. 
Hřeben zakončuje vrchol Tři smrky 
(775  m  n.  m.). My ještě před ním 
uhneme doleva a kolem kempu a 
rybníku Sykovec se vrátíme do obce 
Tři Studně. 

aktuální informace o stavu trasy: 
http://lyzovani.nmnm.cz, 
www.nmnm.eu

Zajímavosti na trase a v okolí:
 
•	 Obec Tři Studně – nejmenší náměstí na světě 
•	 Závody psích spřežení 
•	 Rybník Sykovec 
•	 CHKO Žďárské vrchy – Žákova hora (prales), Devět skal 

(836 m n. m.)
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Vzdálenosti: Tři Studně (0 km) – Sykovec – 
kemp (1 km) – Tři Smrky (1,8 km) – Hadačky 
(2,3 km) – Sklené – (4,3 km) – U Třech Studní 
(6,5 km) – Tři Studně (7 km) 

Úprava stopy: rolba (klasic-
ký styl) 
Značení trasy: lyžařské KČT 
Výchozí místo: Tři Studně 

Cílové místo: Tři Studně 
Terén: pole, louky, lesní 
cesty 
převýšení: 45 m 

Zimní stadion Chotěboř 
www.cekus.eu
horácký zimní stadion Jihlava 
www.hcdukla.cz 
Zimní stadion Žďár nad Sázavou 
www.sportispo.cz 
Sportovní centrum pěšinky Světlá n. Sázavou 
www.pesinky.cz 
Zimní stadion havlíčkův brod
www.tshb.cz 
Zimní stadion humpolec 
www.tshumpolec.cz 
Zimní stadion Velké meziříčí 
www.tsvelmez.cz 
Zimní stadion moravské budějovice 
www.zimnistadionmb.cz 
Zimní stadion bystřice nad pernštejnem 

www.zimakbystrice.cz 
Zimní stadion ledeč nad Sázavou 
www.tsledec.cz 
Zimní stadion pelhřimov 
www.tspe.cz 
Zimní stadion Náměšť nad Oslavou 
www.sportvnamesti.cz 
Zimní stadion Třebíč 
www.hstrebic.cz 
Zimní stadion Velká bíteš 
www.tsvb.cz 
Zimní stadion Telč
www.htctelc.com/

budete-li mít chuť jít si zabruslit, ale počasí Vám nebude přát, navštivte některý ze zimních 
stadionů, které veřejné bruslení provozují. 

bruSlEní - hurÁ na lEd!
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adVEnt V třEbíči
Období adventu bude i letos v Třebíči patřit 
tradičním předvánočním akcím. V pondělí 5. 
prosince proběhne na Karlově náměstí ob-
líbená Mikulášská nadílka spojená s rozsvícením 
vánočního stromu. 
Pravou vánoční atmosféru si pak můžete vychut-
nat od 16. 12. do 23. 12. na Vánočním náměstí. 
Připravena jsou vystoupení tanečních, pěveckých 

a hudebních souborů, ukázky lidových řemesel a 
nebudou chybět ani tradiční voňavé dobroty. 
Těšit se můžete také na několik vánočních 
koncertů, kde se můžete zastavit a odpočinout 
si od předvánočního shonu. Do Třebíče přijede 
například Václav Hybš s orchestrem a Spirituál 
kvintet. 
www.mkstrebic.cz

přeDVáNOčNí KOSTýmOVaNÉ pROhlíDKY 
baZIlIKY SV. pROKOpa 

V sobotu 17. prosince ve večerních hodinách ožije 
bazilika sv. Prokopa v Třebíči historickými posta-
vami. Herci divadelního spolku Ampulka ztvární 
osobno sti, které se výrazně zasadily o stavbu to-
hoto klenotu středověké architektury. V dalších 
rolích se představí pozdější majitelé panství, kteří 
baziliku navrátili původnímu účelu, a zasloužili se 
tak o její záchranu. Přijďte zažít výjimečnou at-
mosféru památky UNESCO oživenou historickými 
o  sob nostmi. Více informací na: www.visittrebic. 
eu, e-mail: infobazilika@mkstrebic.cz, tel.: 568 610 
022.

VáNOčNí VýSTaVa 

Koncem listopadu se v Galerii Malovaný dům roz-
hostí sváteční atmosféra. Návštěvníci se mohou 
těšit na tradiční vánoční dekorace, rukodělné 
výrobky a umělecká díla s příslušnou tématikou. 
Chybět nebudou betlémy, hračky, dřevořezby ani 
vánoční ozdoby. Výstava potrvá do 8. ledna 2017.

www.mkstrebic.cz
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ChaNUKa - SVáTeK SVěTel V TřebíčSKÉ ZaDNí SYNagOZe

V Třebíči se v sobotu 17. prosince 
2016 uskuteční již tradiční osla-
va židovského svátku Chanuka. 

Ve 13:00 a 14:00 hod. pozve 
návštěvníky do Domu Seligmanna 
Bauera rodina Bauerova v podání 
divadelního souboru Ampulka, 
jejíž prohlídky nabývají na stále 
větší oblibě, a proto doporučujeme 
všem zájemcům, aby si prohlídku 
včas rezervovali na e-mailu: info-
synagoga@mkstrebic.cz, nebo na 

Svátek Chanuka, který Židé slaví každoročně v 
prosinci nebo na přelomu listopadu a prosince po 
dobu osmi dní, připomíná znovuzasvěcení jeruza-
lémského Chrámu po tzv. Makabejském povstání v 
roce 165 před naším letopočtem. V češtině se svátku 
říká také Svátek světel. Tento název odráží jednu z 
událostí související se znovuzískáním Chrámu, kdy 
byl po jeho znovudobytí objeven džbánek s olejem, 
který měl vystačit pro chrámový svícen po jeden 

den, místo toho však olej zázračně vydržel hořet 
celých osm dní.
Během svátku Židé doma každý den po západu 
slunce zapalují chanukové svícny a děti hrají drejdl, 
hru fungující na principu káči. Zázrak s olejem si 
připomínají i jídlem – mezi tradiční chanukové 
pokrmy patří koblížky či tzv. latkes, bramborové 
placky pečené na oleji.

tel. čísle 568 610 023.
V 15:00 hod. se na všechny těší 
paní Michaela Záhorská, která 
v Zadní synagoze popovídá o 
chanukovém zázraku, tradicích 
a pokrmech za doprovodu 
svátečních chanukových písní.
Během celého dne si děti mo-
hou zahrát drejdl, dospělí 
ochutnat košer víno a všichni 
společně ochutnat ty-
pické chanukové dobroty - 
bramboráčky a koblížky. 

altErnÁtor – MíSto pro děti i doSpělé 
S tEchnologií Z naSa

Když se řekne Třebíč a turis-
tika, asi každý si vybaví baziliku 
sv. Prokopa, židovské město a 
židovský hřbitov. Jakpak by také 
ne – značka UNESCO, kterou se 
tato tři místa mohou pochlubit, 
je pro ně dostatečnou reklamou. 
Třebíč však nenabízí pouze zají-
mavosti historického rázu, nýbrž i 
zcela současného. A vlastně i bu-
doucího.
V areálu bývalé obuvnické továrny 
v Třebíči-Borovině na západní 
straně města totiž najdete je diné 
science-centrum na Vysočině, 
které občas – a zcela právem – 

používá i heslo „Místo, kde se 
minulost snoubí s bu doucností“. 
Dokonale totiž těží ze své loka-
lity, jejíž minulost sahá až do 
1. poloviny 19. století, zároveň re-
flektuje současné technolo gické 
trendy a nahlíží i do blízké bu-
doucnosti. To vše zábavnou for-
mou, která oslovuje děti i dospělé.
Areál, kde se  science- cen-
trum nachází, založili bratři 
Budischowští ve 40. letech 19. sto-
letí, kteří sem z centra Třebíče 
přesunuli svou kožedělnou výro-
bu. V roce 1931 koupila celou 
„fabriku“ firma Baťa, která doko-

nale změnila nejen továrnu, ale 
i přilehlou dělnickou čtvrť. Po 
sametové revoluci však továrna 
ukončila činnost a dlouho to vy-
padalo, že areál zchátrá. Vše se 
ale začalo měnit v roce 2000, 
kdy se postupně začal revitalizo-
vat, vznikly zde menší provozy, 
ale také byty a služby včetně 
mateřské školy. V roce 2015 bylo 
v budově bývalé kotelny otevřeno 
Ekotechnické centrum Alterná-
tor, které je nyní považováno za 
jakousi vlajkovou loď celé revita-
lizace.
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Vše pRO DěTI
V jeho prostorách opravdu 
najdeme vše od časů 
minulých, současných i bu-
doucích. Přízemí se tak vrací 
do dob, kdy se zde šily boty 
a ponožky, a tak zde naj-
deme pravý obuvnický kruh, 
kopii třebíčského větrníku, 
v němž Budischowští mleli 
tříslo, nebo vystavené boty z 
Třebíče, v nichž honily vodu 
naše maminky a babičky. 
Ale nechybí ani parní stroj, 
stabilní stroje či lokomobila 
– jak Baťa, tak Budischowští 
totiž byli velmi progre-
sivní a do výroby zaváděli 
nejrůznější novinky.
Zmíněné stroje sloužily k 
výrobě energie, jíž patří 
první patro. Mimochodem, 
tam můžeme jít jak po 
schodech, tak výtahem – 

přičemž ten jako jediný v republice ke svému 
pohonu využívá sluneční energii. Právě al-
ternativním zdrojům paliv toto patro patří. 
Najdeme zde třeba sluneční pec, obří balíky 
slámy a spoustu štěpky, které zastupují bio-
masu, či obří lopatku z větrné elektrárny. Ta 

se do Alternátoru dostala opravdu zajíma-
vou cestou – jeřábníkovi při stavbě větrné 
elektrárny celý čtyřicetimetrový list spadl a 
zlomil se, avšak využití našel v Alternátoru. 

Nyní zde mají 11 metrů 
dlouhou část, která dětem 
slouží jako lezecká stěna 
a prolézačka – ovšem 
prolézačka, kvůli níž mu-
sel být při instalaci to-
hoto exponátu vybourán 
kus zdi. Jenže v Alterná-
toru platí také heslo „Vše 
pro děti“, a tak nic, co se 
týká malých návštěvníků, 
není problém. Dokládají 
to i další drobnější ex-
ponáty, velká herna nebo 
i dočasné výstavy, které 
cílí na dětskou fantazii. Do 
února se děti budou moci 
vzdělávat u interaktivních 
panelů výstavy Poznávej 
s Igráčkem. Spolu s rodiči 
se každý víkend mohou 
pobavit také u zábavných 
vědeckých pokusů.

Z pOhleDU aSTRONaUTů
Vůbec největší chloubou Alternátoru je ale 
něco, co vypadá, jako by do naší doby přiletělo 
z budoucnosti. Obří projekční koule, kterou Al-
ternátoru dodala americká agentura NOAA, 
tedy jakási dceřiná firma známé NASA. Těchto 
koulí je v Evropě pouze osm, přičemž ve zdejším 
multimediálním sále najdeme tu nejmodernější. 
Agentury NOAA a NASA do Alternátoru neustále 
posílají nová a nová data a před našima očima se 
tak vznáší Země, na níž prakticky v reálném čase 
vidíme, jaké je kde počasí či kde zuří hurikány, 
nebo kde zrovna dochází k otřesům zemského 
povrchu. Koule umí zobrazit i facebookovou 
komunikaci, různé typy dopravy nebo třeba 
světelné znečištění planety. A samozřejmě i 
planety či měsíce. Stačí zmáčknout tlačítko a 
nad hlavou spatříme něco, co dosud mohou 
vidět jen astronauti nebo jen odborníci těch 
nejprestižnějších vědeckých agentur. Spatříme 
budoucnost... Budoucnost, kam míří celý Al-
ternátor a s ním i celá Třebíč.

www.alternator.cz
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akcE MuZEa VySočiny třEbíč

Termín: 25. listopadu 2016 – 15. ledna 2017
místo konání: zámek Třebíč, konírna (vstup 
přes pokladnu muzea)
Otevírací doba: úterý–neděle: 9:00–12:00, 
13:00–17:00 hodin
Vstupné: 50/25 Kč

Vánoční výstava betlémů - betlémy z 
Třebíče a Ústí nad Orlicí

V letošním roce budou mít návštěvníci muzea 
možnost zhlédnout ve vánočním období pa-
pírové malované betlémy z Ústí nad Orlicí. 
Ty budou doplněny mimo jiné o pětimetrový 
třebíčský betlém Jindřicha Mládka (1889 
– 1950), jehož babička Kateřina roz. Kassnerová 
pocházela z Ústí nad Orlicí a údajně si po svatbě 
v polovině 19. století s sebou do Třebíče přivezla 
tamní betlém. 
Zopakuje se tak úspěšná společná výstava 
třebíčských a ústeckoorlických betlémů, která 
proběhla před více než dvaceti lety, v roce 
1994, v Ústí nad Orlicí a kde třebíčskou tvorbu 
reprezentovaly betlémy Eduarda Charváta 
(1906 – 1995) a Jana Zelenky (1889 – 1962). 
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí na výstavu 
přiveze betlémy od Jiřího Knapovského, Jaro-
slava Heraina, Vladislava Látala, Josefa Procház-
ky, Brožka i dvojice Štancl/Springer. V Třebíči 
vznikne jedinečná příležitost porovnat tvorbu 
obou významných betlemářských center, která 
mají mnoho společného.
Kontakt: Mgr. Eva Tomášová, 
m.zabrs@muzeumtr.cz, 568 824 658

Vánoční dílničky 

Termín: 18. a 27. prosince 2016, 
14:00–17:00 hodin
místo konání: zámek Třebíč, multifunkční 
sál - sedlárna 
Otevírací doba: úterý–neděle: 9:00–12:00, 
13:00–17:00 hodin
Vstupné: 25 Kč

Malí i velcí návštěvníci si budou moci odnést 
vlastnoručně vyrobenou vánoční dekoraci. 
Stejně jako v loňském roce budou připraveny tři 
tipy výrobků dle náročnosti. Vánoční atmosféru 
naladíme poslechem koled, vánočním cukrovím 
a horkým čajem či pro rodiče svařeným vínem. 
Kontakt: Mgr. Eva Novotná, 
e.novotna@muzeumtr.cz, 568 408 897.

www.muzeumtr.cz
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Kostýmované prohlídky

Termín: 10. prosince 2016, vždy v 14:00 a 15:00 hodin
místo konání: zámek Třebíč, trasa Valdštejnové na 
Třebíči
Vstupné: 90/65 Kč

Na prosinec jsou připraveny pro návštěvníky Mu zea 
Vysočiny Třebíč kostýmované prohlídky, které budou 
probíhat v expozici Valdštejnové na Třebíči.  
V daném termínu ožijí komnaty hraběcí rodiny 
Valdštejnů prostřednictvím divadelního souboru 
Ampulka. Nenechte si ujít profesionální vystoupení 
herců souboru a zajímavě pojatou expozici, která 
reflektuje třebíčskou minulost. V případě zájmu 
o prohlídku je nutná rezervace.

Rezervace: Valdštejnové na Třebíči: tel.: 568 408 890, 
email: info@muzeumtr.cz

Termín: 20. ledna – 5. března 2017, vernisáž 
19. ledna 2017 v 17:00 hod.
místo konání: Muzeum Vysočiny Třebíč, 
galerie Tympanon
Otevírací doba: úterý–neděle: 9:00–12:00, 
13:00–17:00 hodin
Vstupné: 25/50 Kč

Výstava k nedožitým osmdesátinám 
třebíčského malíře a knižního ilustrátora. 
Kontakt: Mgr. Lucie Pálková, 
l.palkova@muzeumtr.cz, 568 824 658

galerie Tympanon: Josef Kremláček Výstava „120 let jemnické lokálky“

Termín: listopad, prosinec 2016
místo konání: Muzeum Vysočiny Třebíč, 
Prostor muzejní kavárny 

Výstava připomíná výročí zahájení provozu na 
železnici z Mor. Budějovic do Jemnice, která se stala ve 
zdejším regionu legendou. Výstavu připravil Spolek 
pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě. Během 
srpna a září ji mohli návštěvníci vidět v pobočce Mu-
zea Vysočiny Třebíč v Moravských Budějovicích. 
V Třebíči je vystavena pouze část výstavy.

V prostoru kavárny, kde se koná výstava „120 let 
jemnické lokálky”, je v plánu zařadit v prosinci 2016 
a lednu 2017 výstavu na podporu vydání publikace 
Poklady světa kamenů, Minerály západní Moravy ve 
sbírce Muzea Vysočiny Třebíč.  

Do muzea za čertem

Termín: 10. prosince 2016, v 15:00 hodin 
místo konání: zámek Třebíč, expozice Lidé.
Místa.Osudy.
Otevírací doba: úterý–neděle: 9:00–12:00, 
13:00–17:00 hodin
Vstupné: 25 Kč

V prosinci se můžete vydat do muzea za 
postavičkou čertem z betlému Josefa  Hart-
manna. Co tam dělá? Proč je právě v betlému? 
Přijďte na program Do muzea za..... a zjistěte, 
jaké další figurky patří do betléma. 
Kontakt: Mgr. Eva Novotná, 
e.novotna@muzeumtr.cz, 568 408 897
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lidové písně z podhorácka 

Termín: čtvrtek 8. prosince 2016, v 17:30 hodin
místo konání: Zámek Třebíč, Kamenný sál
Otevírací doba: úterý–neděle: 9:00–12:00, 
13:00–17:00 hodin
Vstupné: zdarma 

Ve čtvrtek 8. prosince 2016 v 17:30 hodin se uskuteční 
v Kamenném sále třebíčského zámku slavnostní 
uvedení nového hudebního nosiče “Lidové písně 
z Podhorácka, výběr z trojdílné knižní sbírky zpívají 
zpěváci a zpěvačky z Velkobítešska”. Promluví Mgr. 
Eva Tomášová a Silva Smutná. Zazní několik písní 
z nového CD doplněné vystoupením Národopisného 
souboru Bítešan.

Kontakt: Silva Smutná, s.smutna@muzeumtr.cz, 
603 257 689

Josef prodělal - Retro výstava (70 let)

Termín: 3. února – 12. března 2017, 
vernisáž 2. února 2017 v 17:00 hod.
místo konání: zámek Třebíč, konírna (vstup přes 
pokladnu muzea)
Otevírací doba: úterý–neděle: 9:00–12:00, 
13:00–17:00 hodin
Vstupné: 50/25 Kč

Od 27. ledna  do  5.  března 2017 vystavuje fo-
tografie z volné tvorby Josef Prodělal st. Můžete 
vidět cykly fauna, flóra, portrét, koně, podoby, kra-
jina a hlavně cyklus obrazy. Jedná se o kombino-
vané fotografické techniky vycházející z reálu, které 
vznikají v jeho venkovském atelieru v posledních 
letech.

Kontakt: Ing. Michal Zábrš, m.zabrs@muzeumtr.cz, 
568 408 896

Vzdělávací programy pro školy

Muzeum Vysočiny Třebíč nabízí pro školní rok 
2016/2017 vzdělávací programy pro mateřské, zá-
kladní a střední školy. Pro letošní rok jsou, stejně 
jako pro rok loňský, připraveny programy k jednot-
livým expozicím muzea – Svět neživé přírody, Svět 
porálů a bran, Lidé.Místa.Osudy. a Valdštejnové 
na Třebíči. Dále pak již tradiční vánoční program 
k výstavě betlémů a program k výstavě W-W Ze 
života na valdštejnském zámku. Podrobné infor-
mace k programové nabídce naleznete na www.
muzeumtr.cz/pro-skoly-a-deti.
Kontakt: Mgr. Eva Novotná, 
e.novotna@muzeumtr.cz, 568 408 897

Vánoční program pro školy: 
my tři králové jdeme k vám

Termín: 28. listopadu – 22. prosince 2016
místo konání: Muzeum Vysočiny Třebíč, sedlárna, 
výstava
Otevírací doba: úterý–neděle: 9:00–12:00, 
13:00–17:00 hodin

Vánoce po Štědrém dnu nekončí. Co se odehrává 
po vánočních svátcích? Kdo přichází s koledou? 
Součástí programu pro školy je prohlídka vánoční 
výstavy betlémů. 

Kontakt:  Mgr. Eva Novotná, 
e.novotna@muzeumtr.cz, 568 408 897

MuZEuM V chotěboři Zakončí úSpěšný 
rok VÁnoční VýStaVou

I letos uzavírá Městské mu-
zeum turistickou sezónu tradiční 
vánoční výstavou. Po několika 
letech, kdy se výstavy nesly spíše 
v duchu originálních a moderních 
vánočních témat, se letos vrací ke 
staročeským zvykům. 
Výstavu muzeum pořádá ve 
spolupráci s Kroužkem lidových 
tradic, který v Chotěboři již 

několik let působí. Návštěvníci 
budou mít možnost seznámit se 
s řemeslnými technikami jako 
je výroba vizovického pečiva, 
výšivky richelieu, slámové ozdoby 
nebo zdobení perníčků apod. 
Expozice přiblíží zvyklosti a 
možnosti výzdoby ve stylu, jaký 
používaly už naše prababičky. 
Výstava určitě potěší i příznivce 

betlémů. Výstava Staročeské 
Vánoce bude přístupná od 2. do 
30. prosince 2016 vždy od úterý 
do neděle. Otevřeno je od 9 do 
12 a od 13 do 17 hodin. Prohlídky 
probíhají s průvodcem a začínají 
v každou celou hodinu. Více infor-
mací na: 
www.cekus.eu/muzeum. 
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Vstupenky do chotěbořského kina si můžete rezervovat online

Zajímavou novinku pro příznivce internetu zavedlo 
chotěbořské kino. Od října si mohou návštěvníci fil-
mových představení i přímých přenosů oper z New 

Yorku objednat vstupenky online - přes formulář na 
stránkách kina.

program akcí v chotěbořském kině do konce 
roku:

André Rieu - Vánoce s Andrém 
Neděle, 4. prosinec 2016 od 19:00 hod.

Metropolitní opera: Láska zdaleka 
Sobota, 10. prosinec 2016 od 18:45 hod.

Vánoční koncert Pavla Vítka 
Úterý, 20. prosinec 2016 od 19:00 hod.

www.cekus.eu/kino-chotebor

Do humpoleckého muzea se 
v zimě sjíždějí vědci ze všech 
koutů republiky. Od listopadu 
do dubna tam totiž běží již čtvrtá 
řada oblíbeného popularizačně 
vědeckého cyklu přednášek 
Věda v muzeu. Každou první 
středu v měsíci v podvečerních 
hodinách se výstavní sál mění 
v  útulnou kavárnu, kde se 

servíruje káva, čaj, něco sladkého 
k zakousnutí a hlavně vydatná 
porce aktuálních vědeckých 
poznatků. Letos v rámci cyklu 
vystoupí historička a etnografka 
Markéta Skořepová, zoologové 
Pavel a Klára Bezděčkovi, fyzik 
Jan Klusák, parazitolog Julius 
Lukeš a klimatolog Jan Pre-
tel. Neseďte za dlouhým zim-

ních večerů doma, přijďte si 
poslechnout přednášku, které 
budete rozumět, pobaví Vás 
a obohatí. Přijďte se ptát těch 
nejpovolanějších, diskutovat 
s nimi a užít si přátelského a ne-
formálního prostředí muzejní 
kavárny!

do huMpolcE Za Vědou a poZnÁníM
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půjdem spolu na betlémy
Prosincové výstavy humpoleckého muzea 
(8. – 29. 12. 2016) se nesou ve svátečním 
duchu, oba výstavní sály zaplnily betlémy. 
V hlavní budově muzea na Horním náměstí 
jsou k vidění betlémy ze dvou soukromých 
sbírek humpoleckých sběratelů doplněné 
vánočními aranžemi žáků výtvarného oboru 
základní umělecké školy. V pobočce na Dol-
ním náměstí muzeum vystavuje betlémy 
z  depozitáře, v přísálí je naaranžován 
koutek, který ukazuje zimní radovánky 
let minulých. Celou vánoční atmosféru 
dotvářejí rozvěšené ozdoby a vločky, které 
vytvořili žáci místních základních škol.

Co dalšího v muzeu uvidíte?
Humpolecké muzeum nabízí v současné době k návštěvě 
5 expozic: v hlavní budově je k vidění národopisná 
expozice seznamující s historií města a s dřívějším 
životem na Humpolecku. Chodbu před expozicí zdobí 
voňavá perníková kamna, která si loni o Vánocích up-
ekli humpolečtí občané.  Na národopis volně nava-
zuje expozice „Jak se žilo, jak se šilo“ ukazující práci 
švadlen a ševců v minulém století. antropologická ex-
pozice popisuje teorii vzniku a vývoje života na Zemi, 
jejím pokračováním je hrdličkova expozice s indián-
skou vesničkou, která přibližuje život a dílo místního 
rodáka a významného antropologa dr. Aleše Hrdličky. 
Oblíbená expozice loutek, kde si děti mohou pohrát s 
maňásky a marionetkami, Vás zavede do světa pohádek 
a představí humpolecké loutkáře. Děti mohou v prohlíd-
ce pokračovat také v pobočce muzea na Dolním náměstí, 
kde je k vidění stálá výstava peklo. 

ZiMa V třEšti

Děti mohou nosit své dopisy pro Ježíška do turistického 
informačního centra, kde je orazí speciálním „ježíškovským“  
razítkem a děti si je pak sami vhodí do veliké poštovní schránky, 
ze které se přáníčka posílají přímo Ježíškovi. Děti, které přinesou 
svá přáníčka, dostanou sladkou odměnu. Svá přáníčka můžete 
nosit do TIC v Třešti od 5. do 23. prosince 2016 (Po–Pá 8:00–
12:00 a 13:00–17:00 hod.) 

Více informací na tel. 567 234 567 nebo na info@trest.cz.

Ježíškova pošta
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VáNOčNí VýSTaVa beTlÉmů a beTlÉmSKá CeSTa 

Vánoční období v Třešti je již tradičně spjato s výstavou 
betlémů. Tradiční vánoční výstava betlémů bude k vidění 
od  3. prosince 2016 do 2. února 2017 ve stálé expozici 
betlémů v Schumpeterově domě. Na výstavě bude možné 
zakoupit si vánoční dárečky, nazdobené perníčky či třeba 
vánoční ozdoby. Na druhý vánoční svátek, tedy 26. pro since, 
se otevřou dveře téměř dvaceti domácností, které Vás rády 
přivítají a ukáží Vám svůj jedinečný betlém přímo u  sebe 

doma. Navštěvovat jednotlivá stavení bu-
dete moci až do 2. února. Tzv. Betlémská 
cesta byla na konci roku 2015 zapsána na 
Seznam nemateriálních statků tradiční 
lidové kultury České republiky. Plánek 
betlémské cesty a více informací Vám 
poskytne TIC Třešť (Po–Pá: 8:00–12:00 a 
13:00–17:00 hod., tel.: 567 234 567, e-mail: 
info@trest.cz)

KaleNDář O TřešŤSKýCh 
beTlÉmeCh Na ROK 2017 a 2018

Město Třešť připravilo kalendář, který 
mapuje betlemářskou tradici. Oproti 
předchozím kalendářům je tento jiný 
v  tom, že nabízí kalendárium nejen na 
rok 2017, ale i na rok 2018. Každý měsíc 
popisuje jednu betlemářskou zajímavost, 
přičemž měsíce v jednotlivých letech 
jsou společně provázány. Snahou bylo 
přiblížení betlemářství a Betlémské cesty, 
jak místním, tak návštěvníkům. Ta nabízí 
každý rok okolo 20 zastavení, na kterých 
je možné prohlédnout si betlémy nejen v 
třešťských domácnostech, ale i v pražské 
Jindřišské věži. Betlémská cesta byla na 
konci roku 2015 nově zapsána na Seznam 
nemateriálních statků tradiční lidové kul-
tury ČR. 
Kalendář je možné zakoupit za 79 Kč v tu-
ristickém informačním centru a stálé expo-
zici betlémů v Schumpeterově domě. 

JeŽíšKOVa CeSTa měSTem
Také letos si děti budou moci krátit čekání na Ježíška luštěním 
úkolů s vánoční tematikou. Do speciálního deníčku, 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 12. pro since 
2016 do 1. ledna 2017 a všechny děti, které budou mít 
deníček správně vyplněný, od nás dostanou odměnu. Více 
informací na tel. 567 234 567 nebo na info@trest.cz.
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Za zábavou do světlé nad sázavou

28. února 2017 od 19 hod. v di-
vadelním sále ve Světlé nad Sá-
zavou.

Pavla Tomicová jako atletická 
královna Milena už chřestí svými 
zlatými šperky a blíží se k Vám. 
Explozivní story o mistrovství 
světa, o zvedání trakařů, prvních 
láskách, o osudovém lyžařském 

kurzu a hororovém soustředění v 
Horažďovicích… ano, i o setkání 
s nedostižnou legendou Radmi-
lou…
A k tomu všemu zpívá LIVE Karel 
Hála, doktor Cvach míchá ana-
bolické steroidy, Jiřina Švorcová 
recituje o pionýrském odznáčku 
v intimních partiích a Štěpánka 
Haničincová pomáhá čertíku 

Bertíkovi odvelet do pekel 
soudruhy Husáka a Štrougala… 
Když přidáte navíc srdceryvnou 
výpověď zfetované laboratorní 
myši, dojde vám jedno: Pokud 
rozhlasová verze způsobila 
pobouření, tak divadelní verze 
opupínkuje celou českou kot-
linu!!!

pOZNáVeJ Se

Interaktivní výstava 
science centra iQlaNDIa 
liberec
5. 12. 2016 – 6. 1. 2017
Společenský dům - taneční 
sál, Světlá nad Sázavou

Experimenty a hraní s interak-
tivními exponáty, hlavolamy, 
jazykolamy, optické klamy, 
hádanky...
60 exponátů, které jsou 
se strojeny tak, aby se 
návštěvníci mohli hravou a 
zábavnou formou dozvědět 
spoustu zajímavých informa-
cí o fungování lidského těla, 
o lidských smyslech nebo i to, 

jak někdy vlastní smysly klamou. Chcete 
si posedět na hřebících jako fakír, pokusit 
se sestavit lidské tělo, vyzkoušet pevnost 
své ruky, otestovat vlastní čich, zjistit 
citlivost svého sluchu, poznat rychlost své 
reakce i sílu svého stisku? Umíte vyluštit 
zvukové pexeso nebo provést kuličku 
složitým labyrintem? Už jste někdy viděli 

kompletní otisk svého těla, 
měli možnost si vyzkoušet 
Braillovo písmo, projít se 
na chůdách či projet se na 
pedalu? Změřit si můžete 
hlasitost výkřiku, hloubku 
předklonu, rozpětí rukou, 
elektrický odpor svého těla 
či krevní tlak.

Návštěvní doba
otevřeno denně 9:00–12:00,  
13:00–16:30
o svátcích 13:00–16:30
Zavřeno bude: 24. a 31. pro-
since 2016
Pro školní a početné skupiny 
je nutná rezervace min. 
2  dny předem na tel. 733 
604 415, 775 653 885.

VáNOčNí KONCeRT 
mORaVaNKa – KRálOVNa čeSKÉ DeChOVKY

V pondělí 12. prosince 2016, od 19:00 hod. se v divadelním sále 
ve Světlé nad Sázavou uskuteční Vánoční koncert, na kterém 
uslyšíte hlavně vánoční koledy a hudbu starých barokních 
mistrů. Umělci vystupují ve večerních formálních oblecích 
a celé vystoupení se nese v duchu vánočních svátků.

Cena: 280, 250 a 220 Kč.

Předprodej v Infocentru ve Světlé n. S., tel. 775 653 884, 
info@svetlans.cz.

KOUle (DIVaDelNí přeDSTaVeNí) 
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KYTICe (DIVaDelNí přeDSTaVeNí)

14. března 2017 od 19 hod. v divadelním sále ve 
Světlé nad Sázavou 

Jevištní podoba sbírky balad Kytice z pověstí národ-
ních (1853), nejslavnějšího díla miletínského rodáka 
Karla Jaromíra Erbena a jednoho z nejznámějších děl 
české literatury vůbec. Co se vám vybaví jako první, 
když se řekne Kytice? Zemřela matka a do hrobu dána? 
Na topole podle skal? Nechoď dceruško k jezeru? Hrej 
si – tumáš kohouta? Dej sem dítě? Hoj ty Štědrý večere, 
ty tajemný svátku? Tato inscenace vás přesvědčí, že 
Kytice rozhodně nepatří jen do zaprášené archivní 
poličky s označením „povinná školní četba“! Kytice 
jako národní poklad, otevírající před námi svět ma-
gických balad i moudrostí našich předků. Kytice jako 
výsostná poezie s romantickým odérem i hororovou 
patinou. Kytice jako téma viny, trestu a daností zákonů 

lidských i přírodních. Kytice jako kniha, kterou 
všichni známe, ale na kterou jsme už možná 
trochu zapomněli…

Neděle 18. 12. 2016, 9:30 hodin, 
na masarykově nám. pelhřimov

Zlatá neděle na radnici je tradiční 
akce, kterou pelhřimovská Agen-
tura Dobrý den pořádá ve městě 
rekordů už 19. rokem. Je ty-
pická svým pohodovým laděním 
směřujícím pryč od „nákupního 
tempa” k vánoční atmosféře a 
k zastavení se pod vánočním 
stromem s předváděním 
řemeslných a lidových technik 
v Muzeu Vysočiny, vánočními 
NEJ z Muzea rekordů a kuriozit, 
soutěžemi pro děti, punčem a 
grogem pro dospělé. Celý den 
tradičně zakončí společné zpívání 

koled a malý OHŇOSTROJNÝ 
pozdrav z věže kostela svatého 
Bartoloměje...
Zlatá neděle na radnici je setkáním 
Pelhřimáků a návštěvníků města, 
kteří mohou vyslechnout trubače 
z věže, shlédnout vánoční pohád-
ku divadelního spolku Hralous, 
pokochat se živým BETLÉMEM 
včetně živého velblouda, vidět 
výstavu sdružení FOKUS, živé 
ovečky, ve vestibulu radnice 
bude Dům dětí a mládeže reali-
zovat ukázky zdobení perníčků, 
keramiky, zahrádkáři představí 
suchou vazbu a vánoční výzdo-
bu...
Agentura Dobrý den roztopí oheň 

pod největší čajovou konvičkou 
na světě (640 litrů), ale představí 
i staročeské  zvykosloví: odlévání 
olova - zvedání štěstí - kovářské 
řemeslo - živí kapři.
Pekárna Adélka provoní náměstí 
ukázkami pečení vánoček přímo 
na místě, chybět nebude tradiční 
OBŘÍ VÁNOČKA. Řezníci nabíd-
nou prodej pečeného masa, 
vonět bude svařák i teplé sýry. 
Zkrátka a dobře o tradičních 
pelhřimovských Vánocích se bu-
dou na náměstí linout krásné 
vůně, vánoční písně atd.

www.kulturape.cz

ZlatÁ nEdělE na radnici v 
pElhřiMoVě
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přEhlEd akcí galEriE VýtVarného 
uMění V haVlíčkoVě brodě

VýSTaVY

Od 16. 12. se ve výstavních prostorách galerie 
představí dobříšská rodačka Hana Rysová retro-
spektivním výběrem ze své fotografické tvorby.
Hana Rysová svými fotoaparáty od roku 1964 zazna-
menává místa a okamžiky, které potkává. Zachycuje 
lidi, krajinu, nebe, či detaily jako solitéry. Dokáže 
odhalit jedinečné ve všedním, i na smetišti nebo v za-
pomenutých zarostlých koutech. Možná právě díky 

tomu jí bylo dopřáno setkat se s mnoha význam-
nými osobnostmi i posvátnými místy. Fotografovala 
např. Václava Havla na Hradě a J. S. Dalajlamu, jak si 
hraje s ježkem v kleci. Navštívila Jeruzalém, Betlém, 
Řím i Stonehenge a kamenné svatyně na Orknejích, 
francouzské katedrály i buddhistické kláštery v Indii. 
Na všech místech vytvářela momentky, které zachy-
cují zastavený čas.

haNa RYSOVá ZaSTaVeNý čaS (16. 12. 2016 – 29. 1. 2017)

ZpíVáNKY KORNÉlIe NěmečKOVÉ (9. 12. 2016 – 29. 1. 2017)

Výstava nezaměnitelné tvorby pražské výtvarnice a 
ilustrátorky Kornelie Němečkové, která po více jak 
šedesát let hlavně svými vystřihovánkami propagu-
je a přibližuje nejen české veřejnosti tradiční lidové 
umění Valašska a Slovácka, představí dílčí kolekci 
z  její idylicky a lyricky laděné tvorby. Tato vsetínská 
rodačka se sice po studiích trvale usadila v Praze, 
ale náměty pro svoji volnou tvorbu - vystřihovanou 
grafiku, ilustrace, textilní koláže a tapiserie - čerpá v 
lidovém umění a folkloru, které jsou její celoživotní 
láskou. Ostatně i pro ni typická technika vystřihování 
má své kořeny v lidové tradici, i když to není jediná 
výtvarná technika, kterou používá. Její vystřihované 
obrázky sugestivně zprostředkovávají její hluboký 
vztah k dětství, k věcem a lidem rodného kraje. V je-
jím podání to je svět pohody a radosti, jež se těší ob-
divu již několika generací milovníků jejích obrázků 
v Evropě, Asii, Austrálii i Severní Americe. Svou ori-
ginální techniku stříhání využila i v animovaném fil-

mu a v televizní grafice. Z její dílny pochází i známá 
kresbička krojované dívky ve znělce populárních 
televizních Zpívánek, ale známe ji i z ilustrací knih, 
dětských časopisů, plakátů, poštovních známek 
i další užité grafiky.

OSTaTNí aKCe

peKlO V galeRII (5. 12. 2016)

Každý rok se v předvánočním čase slétají čerti 
i  andělé do galerie v Havlíčkově Brodě. Tradiční 
akce „Peklo v galerii” je určena především ro-
dinám s dětmi a také předem objednaným školním 
skupinám. Děti mohou navštívit peklo, kde Lucifer 

zkontroluje jejich účet v knize hříchů. A pokud si je 
čerti v pekle nenechají, mohou se vypravit do nebe 
za anděly i samotným Mikulášem. Součástí akce 
je také  „Čertovská dílna”, ve které si mohou děti 
vytvořit drobný výrobek s mikulášskou tématikou.
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pRO šKOlY:
V letošním roce bude akce pro předem objednané školní 
skupiny probíhat v pondělí 5. prosince 2016 od 8 do 
12 hodin. Vstupné je pro základní školy 15 Kč za žáka, 
mateřské školy mají vstup zdarma. Máte-li zájem zúčastnit 
se akce se svou třídou, je nutné termín rezervovat e-mailu: 
t.machovcova@galeriehb.cz nebo telefonicky na 739 329 
160 či 569 427 035.

pRO VeřeJNOST:
Pro veřejnost bude akce přístupná v pondělí 5. prosince 
2016 od 16:00 do 19:00 hodin. Děti do 6 let mají vstup 
zdarma, vstupné pro děti 6–15 let je 15 Kč a pro ostatní 
20 Kč.

přEhlEd akcí MuZEa VySočiny 
haVlíčkůV brod

VáNOčNí VýSTaVa 
25. 11. 2016 – 2. 1. 2017

Výstava chce návštěvníky seznámit s tradice-
mi, které se pojí k zimnímu období a které byly 
dodržovány na Horácku v minulých stoletích. 
K  vidění budou betlémy z Havlíčkobrodska, 
různé druhy ozdob, pokrmy, jež se objevovaly 
na vánočním stole, masky čerta, Mikuláše anebo 
i svaté Lucie. Jako rarita bude vystavena v muzeu 
kolekce betlémů z Peru. 
Součástí výstavy je i vánoční dílna – Výroba pa-
pírových betlémů: 12. 12. 2016 8:00–16:00 hod.

OpeRaCe aNThROpOID, 24. 2. – 30. 3. 2017

Vernisáž 24. 2. 2017 v 17:00 hod.
Putovní výstava připomínající československé výsadkáře vyslané 
z  Velké Británie a statečné domácí odbojáře, kteří před 75 lety 
zorganizovali a provedli atentát na zastupujícího říšského protek-
tora Reinharda Heydricha. Tento statečný čin vedl k represivním 
opatřením Němců na českém obyvatelstvu, ale také k dovolání 
podpisů Mnichovské dohody ze strany Velké Británie, Francia a Itálie. 
Výstavu „Někomu život, někomu smrt“ připravila Asociace nositelů 
legionářských tradic, autorka Jindra Svitáková ve spolupráci s his-
torikem Jaroslavem Čvančarou na motivy jeho rozsáhlé knižní trilogie 
Někomu život, někomu smrt, věnované domácímu i zahraničnímu 
odboji v období 2. světové války. Výstava bude doplněna sérií od-
borných přednášek pro veřejnost.

mIROSlaV KROFIáN ObRaZY, 
JIří hRbeK - FOTOgRaFIe 
14. 1. – 19. 2. 2017

Vernisáž 14. 1. 2017 v 17:00 hod.
Výstava dvou výrazných výtvarníků z Ledče nad 
Sázavou. Miroslav Krofián se věnuje malbě ly ricko 
surrealistických pestrobarevných obrazů, do nichž 
projektuje svoje myšlenky, nálady a fantazie. Jiří 
Hrbek je fotograf a básník. Rád a dobře fotografuje 
hudebníky, městská zátiší, ale i sociální témata.
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Zima v horácké galerii 
v novém Městě na Moravě

peKelNá NUDa - DIVaDlO
SOBOTA 3. PROSINCE 2016 V 15:00 HOD.

Loutkové představení divadla Oblázek z Krucem-
burku. Znuděný Lucifer chce být baven od svých 
hloupých čertů. Při vymýšlení legrácek omylem 
odčarují pytel plný peněz a zlata, a ten se ocitne 
na lidském světě u ševce Koudelky. Čert musí jít na 
svět pro pytel a s ním přivede i ševce Koudelku a 
Kašpárka. Kašpárek čerty pobaví, obelstí a tak vysvo-
bodí sebe i ševce z pekla, ze kterého je Lucifer musí 
propustit... a tak je v pekle zase PEKELNÁ NUDA. Vs-
tupné 50 Kč pro děti i dospělé.

mIKUlášSKÉ čeRTOhRáTKY
PONDěLÍ 5. PROSINCE. 2016 OD 14:00 HOD.

Horácká galerie vás zve na tradiční galerijní peklo. 
Na všechny malé i větší nezbedníky čeká peklo s 
nevrlými čerty v zámeckém sklepení, ale také i sám 
Lucifer na nádvoří, který vám předvede své černé 
řemeslo. Nebude chybět ani něco pekelně do-
brého k zakousnutí a během odpoledne můžete 
navštívit i kreativní dílny nebo si nechat namalo-
vat čertovský motiv na obličej. Volně k prohléd-
nutí bude také většina aktuálních výstav.

aDVeNTNí KONCeRT TIšNOVSKÉhO 
KOmORNíhO ORCheSTRU
NEDěLE 18. PROSINCE 2016 V 15:00 HOD.

Horácká galerie vás zve na adventní koncert 
Tišnovského komorního orchestru. Jedná se o ne-
profesionální  smyčcové těleso složené  z hudebníků 
z Tišnova, Brna a okolí. Vystoupilo na mnoha místech 
ČR,  na Slovensku, v Polsku  či  Rakousku a zúčastnilo 
se celé řady festivalů i přehlídek. Na nedělním 
koncertě vystoupí kromě zmíněného orchestru i 
harfenistka Hana Hrachovinová a klavírista Filip Sy-
nek. Soubor diriguje Jaroslav  Kolesa. Vstupné 100 
Kč, pro studenty a seniory 75 Kč. 

phOTOgRaphIa NaTURa 2016
ČTVRTEK 2. ÚNORA 2017 V 17:00 HOD.

Horácká galerie vás zve na vernisáž výsledků 
třináctého ročníku foto soutěže Photographia 
Natura 2016. Ústředním tématem tohoto ročníku 
budou ptáci. Na výstavě v zámecké arkádě uvidíte 
takřka padesát snímků různých autorů. Výstavu 
bude možné zhlédnout do 26. března 2017.

Těšíme se na vás v horácké galerii. 
Více informací na www.horackagalerie.cz 
nebo na Fb: horackagalerie.nmnm

Silvestrovské pobyty v šiklandu

Již druhým rokem 
můžete zažít 
v  Šiklandu silve-
strovský pobyt 
s  neotřelým celo-
denním programem 
plným zábavy.  Poby-
ty jsou přizpůsobené 
pro všechny věkové 
skupiny tak, aby se za-
bavili všichni. V  den-
ním programu mohou 
děti využít dětskou 
hernu, dospělí well-
ness služby, společně 
se vydáme na 
procházku po areálu, 
kdy nakrmíme třeba 
i bizony. Večerní pro-

gramy na oblíbená 
témata Vás doko nale 
vtáhnou do děje. 
V letošním roce se 
tedy dostaneme na 
seznamovací večírek v 
duchu kultovního fil-
mu „Anděl na horách“ 
a silvestrovský večer 
pak prožijeme v Chi-
cagu na téma „Ať 
žije mafie“. Chybět 
ne bude výborné sil-
vestrovské menu o 
několika chodech ani 
půlnoční ohňostroj.  
Silvestr si můžete užít 
buď jako třídenní po-
byt nebo i samostatně 

pouze silvestrovský 
večer s večeří a pro-
gramem. Obě varian-
ty je možné zakoupit 
také jako Vánoční 
dárkový poukaz. Na-
bídka Dárkových 
poukazů v edici s 
vánočním motivem 
zahrnuje i poukazy na 
letní dovolené, dětské 
tábory, výlety nebo 
univerzální poukazy 
v různých hodnotách. 

Informace a objed-
návky najdete na 
webu www.sikland.cz 
nebo tel.: 602 750 130 
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lyžařský areál s rozhlednou

Už jste navštívili Fajtův kopec? 
Pokud si odpovíte, že ne, je 
největší čas to napravit. I když už 
léto skončilo, ve Velkém Meziříčí 
na „Fajťáku“ je hezky na pod-
zim i v zimě. Tento asi 560 m 
vysoký kopec můžete zdolat 
pěšky, na kole i autem. Všechny 
návštěvníky samozřejmě nej-
víc upoutá rozhledna. Ta má 
tvar šroubovice, ojedinělou 

36 m vy sokou kovovou kon-
strukci a noční osvětlení. Pokud 
vyšlápnete 160 schodů, ocitnete 
se na krásné vyhlídce. Když máte 
štěstí, uvidíte komíny Dukovan, 
Žďárské vrchy a při obzvláště per -
fektní viditelnosti i vrcholky Alp. 
Zajímavý je i pohled na nejdelší 
dálniční most České republiky. 
Tuto velmi zajímavou stavbu 
můžete navštívit celoročně. 

Jestliže vám ale dělají problém 
výšky, máte i jiné možnosti, proč 
se sem jít podívat. Místní Ski klub 
zde provozuje sjezdovku. Pro toho, 
kdo neumí lyžovat, je tento kopec 
ideálním na naučení se základů 
techniky lyžování. Na místě si 
půjčíte veškeré lyžařské vybavení, 
zamluvíte lyžařského instruktora, 
který vás vše naučí a odjíždíte od-
tud jako lyžař.  Zvláště mezi dětmi 
je oblíbená velká lyžařská škola, 
která se pořádá každou zimu a děti 
se formou hry v kolektivu stejně 
starých kamarádů naučí sjezdovku 
zdolat. Mezi tradiční akce patří 
Drakiáda, zabíjačka s ochutnávkou 
vepřových specialit, karneval na 
sněhu, lyžařské závody pro školy 
z celého Kraje Vysočina, brněnské 
školy… akcí na sjezdovce je spou-
stu. Pokud vás ani toto neláká, ale 
rádi se procházíte, přijďte jen tak 
posedět na kávu. Tamní restaurace 
je otevřená každý den po celý rok.

www.skivm.cz

Vydáte-li se po červené 
naučné stezce z Velkého 
Meziříčí proti proudu říčky 
Balinky do obce Baliny, čeká 
na vás krásná procházka 
malebným údolím, ve kterém 
tok říčky s charakteristick-
ými balvany vytváří četné 
zákruty s nádržemi a vys-
okými podemílanými břehy. 
Pokud vyrazíte na cestu 
v  neděli 23.  dubna 2017, kdy 
Chaloupky Baliny pořádají 
Den Země, zpestří vám navíc 
cestu drobné úkoly.  V cíli se 
můžete občerstvit v areálu 
ekocentra a najdete zde i roz-
manitý doprovodný program 
- rukodělné dílny, koncerty 
a výstavy. Pro cestu zpět do 

Velkého Meziříčí můžete 
využít speciální autobus.
Ekocentrum působí v nově 
zrekonstruované bývalé 
zemědělské usedlosti v cen-
tru obce Baliny. Kromě bez-
bariérového zázemí je zde 
návštěvníkům k dispozici také 
zážitková zahrada, která refle-
ktuje specifické potřeby lidí 
s handicapem. Naleznete zde 
řadu herních a didaktických 
prvků inspirovaných okolní 
krajinou. V areálu se ode-
hrávají jednodenní programy 
pro školy a také semináře pro 
učitele. Působí zde rovněž so-
ciální centrum, které se věnuje 
zahradní terapii pro osoby se 
zdravotním znevýhodněním. 

den Země v přírodním parku balinské údolí

Široké veřejnosti je ekocentrum Chaloup-
ky Baliny přístupné v rámci pravidelných 
akcí, mezi které patří i tradiční Den Země.  

Více informací naleznete na 
www.chaloupky.cz.
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chaloupecká kufrování

Protáhnout si celé tělo na čerstvém 
vzduchu po dnech svátečního ho-
dování může v závěru roku každý, 
kdo zavítá na některé z tradičních 
„kufrování“ pořádaných eko-
centrem Chaloupky.
Ekocentrum Chaloupky připravuje 
již dvacet pět let na Vysočině jed-
nodenní i pobytové programy 
s ekologickou a přírodovědnou 
tématikou. „Naší snahou je 
vést děti i dospělé k respektu a 
ohleduplnosti k přírodě, ekolo-
gicky odpovědnému jednání a 
udržitelnému životu. Kufrování 
seznamuje širokou veřejnost 
s  orientačním během, sportem 
šetrným k přírodě,” přibližuje akci 
jedna z organizátorek Marie Sára 
Rajnošková a dodává: „Nejedná 

se o žádný oficiální závod, ale 
kdo bude chtít, tomu čas rádi 
změříme. Jde spíše o to, aby si 
příchozí zkusili podle zákresu 
na speciální mapě obejít či 
oběhnout trasu dle vlastního 
výběru. Nestanovujeme žádné 
věkové či výkonnostní kategorie, 
přijít může opravdu každý, od 
malých dětí až po nejmoudřejší 
kmety. Nouze o dobrodružství 
při tzv. kufrování neboli bloudění 
podle mapy určitě nebude.” 
Na zájemce čekají rozdílné terény 
i délky tratí. Ve středu 28.  pro-
since se mohou proběhnout 
městskými ulicemi a parky ve 
Velkém Meziříčí. Účastníci si mo-
hou vybrat ze dvou tratí podle 
aktuální kondice a na všechny, 
kteří trať dokončí, čeká v cíli 
vánoční punč a přátelský koláč. 
O dva dny později 30.  pro-
since budou připraveny tři 
tratě ve Žďárských vrších. Star-
tuje se v  chalupě č. 2 v Krátké 
u  Sněžného. Nejjednodušší trať 
provede návštěvníky vesnickou 
památkovou rezervací. Delší, 

terénní tratě zavedou běžce až 
do prostoru Drátenické skály. Na 
všechny, kteří se vrátí zpět do cíle, 
čeká talíř hutné polévky.
Pro ty, co se raději nechají zlákat 
jarní přírodou, připravuje eko-
centrum Chaloupky Krátká ve 
spolupráci s Horáckým mu zeem 
v Novém Městě na Moravě os-
lavu Dne Země pod názvem 
„Neváhej a choď“. Tratě od 5 do 
100 km zavedou pochodníky do 
blízkého okolí Nového Města, ale 
také do centra Žďárských vrchů. 
Tři nejkratší tratě jsou určeny ro-
dinám s dětmi. Na ty v cíli čekají 
tvořivé dílny a diplomy. Na os-
tatní tratě se vydávají rekreační 
běžci, ale i trénovaní závodníci. V 
roce 2017 se akce koná 22. dub-
na. Ve Velkém Meziříčí se zase 
můžete v měsíci dubnu a v květnu 
zúčastnit přírodovědných exkurzí 
Za kvákajícím bratrstvem a Za 
ptačím zpěvem. Přesné datum 
bude stanoveno dle aktuálního 
počasí. 
bližší informace naleznete na 
www.chaloupky.cz.

crazy bubbles cup 2017 
Turnaje pro stále více oblíbenou 
sportovní aktivitu zvanou „Fotbal 
v bublinách” budou pokračovat 
i v roce 2017. Díky organizaci Cra-
zy Bubbles se v krajském městě 
uskuteční již 3. ročník halového 
turnaje nesoucího název Crazy 
Bubbles Cup. Turnaj je určen 
široké veřejnosti, která bere sport 
především jako zábavu. Termín 

konání vychází tentokrát na sobotu 
4.  února 2017. Přihlášky stejně 
jako své dotazy zasílejte na email 
lubos.jech@crazybubbles.cz. Více 
o akci se dozvíte díky facebookové 
události, která nese název „Crazy 
Bubbles Cup 2017”. Zábavná videa 
a fotografie, díky kterým si uděláte 
jasnou představu, o jakou zábavu 
se jedná, naleznete přímo na webu 

Crazy Bubbles v sekci Galerie. 
Víte, že Fotbal v bublinách (Bubble 
Football) má již své první oficiální 
mistry České republiky? V květnu 
2016 se jím stal humpolecký tým 
„Mladý Pušky”, který se poprvé 
představil právě v předchozím 
ročníku jihlavského halového tur-
naje.
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akce v krajské knihovně  Vysočiny

aNDělÉ V mÉm SRDCI 
12. 12. 2016, 18:00, 
SÁL STARÉ RADNICE, HAVLÍČKůV BROD
ČINOHERNÍ PŘEDSTAVENÍ 

Lorna Byrne, autorka slavných bestsellerů 
o andělských světech, požehnala i Gab riele 
Filippi na její cestě s Léčivým divadlem. 
A tak Gabriela v adventním čase zavítá 
s představením Andělé v mém srdci i do Kraj-
ské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě. 
Pomůže Vám nahlédnout do skutečného 
příběhu dívky, která je prostředníkem mezi 
anděly a lidmi a která má tu moc, uzdravovat 
duši a tělo člověka.
„V čase adventním věří lidé více  na pohádky, 
kouzla a anděly. V těchto dnech jsou nám 
blíže než kdy jindy, protože je pouštíme blíž 
k sobě, ke svému dětství, k přáním uvnitř 
nás a ony se nám začnou naplňovat. Proč? 
Protože v čase Vánoc všichni věří na Ježíška 
a jeho andělské pomocníky.
Věnujme jeden z dárků i sobě a nadělme 
si sváteční chvíle s představením „Andělů 
v mém srdci.“
Předprodej m-centrum KKV. 

V ROCE 2017 SLAVÍ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY 
15 leT OD SVÉhO VZNIKU, V RÁMCI OSLAV BU-
DOU V KNIHOVNě KONÁNY KULTURNÍ VEČERY:  

Jemen, cestopisná beseda, Saša Ryvolová 
9. 1. 2017, 18:00, Sál Staré radnice, Havlíčkovo náměstí 87, 
Havlíčkův Brod.

biograf v knihovně
30. 1. 2017, 19:00, m-centrum KKV,  Havlíčkovo náměstí 87, 
Havlíčkův Brod. 

Ivo Jahelka
1. 2. 2017, 19:00, Sál Staré radnice, Havlíčkovo náměstí 87, 
Havlíčkův Brod.
Koncert populárního českého advokáta a folkového 
písničkáře, známého také jako „zpívající právník”.
předprodej m-centrum KKV. 

Kde ženy vládnou, cestopisná beseda s autorkou stej-
nojmenné knihy Kateřinou Karáskovou
6. 2. 2017 18:00, Sál Staré radnice, Havlíčkovo náměstí 87, 
Havlíčkův Brod.

biograf v knihovně
27. 2.  2017, 19:00, m-centrum KKV, Havlíčkovo náměstí 87, 
Havlíčkův Brod.Více informací: www.kkvysociny.cz/

barokní Vysočina v roce 2017
Agentura CzechTourism pro 
každý rok navrhuje komunikační 
téma. V roce 2016 bylo tématem 
700. výročí narození Karla IV. a na 
rok 2017 připadlo téma Barokní 
krajina a její stavitelé. Baroko je 
pro Vysočinu stěžejní téma, ne-
jen proto, že se na Vysočině na-
chází mnoho barokních památek, 
ale také kvůli Santinimu, geniál-
nímu staviteli, který na Vysočině 
působil. 
Proto Vysočina Tourism a další 
partneři plánují v příštím roce roz-
sáhlou marketingovou kampaň 
zaměřenou na baroko. V blízké 
době budou spuštěny webové 

stránky www.baroknivysocina.
cz a www.baroquevysocina.cz, 
na kterých se dozvíte informace 
nejen o památkách, Janu Blažeji 
Santini-Aichelovi, ale najdete zde 
informace o chystaných akcích s 
barokní tematikou, soutěžích atd.  
Barokní památky a akce budou 
také prezentovány na informačním 
centru na Staroměstském náměstí 
(26. 6. – 2. 7. 2017) a na ve-
letrzích cestovního ruchu (např. 
v Praze, Brně, Mnichově, Vídni či 
Bratislavě). Obyvatelé Prahy mo-
hou zahlédnout v příštím roce 
barokní památky Vysočiny také na 
citylightech. Na informačních cen-

trech a na významných barokních 
památkách bude k dostání mapa 
barokních památek.
V roce 2017 se také můžete těšit na 
další ročník fotografické soutěže, 
která bude rozdělena na dvě 
části. První část začne již 1. pro-
since 2016 a potrvá do 31. března 
2017. Vyhlášení pak proběhne v 
dubnu. Další část začne 1. května 
2017 a bude ukončena 31. srpna 
2017. V obou částech fotosoutěže 
bude jedna z kategorií Baroko na 
Vysočině. Pro výherce soutěží jsou 
připraveny krásné ceny. 
www.baroknivysocina.cz 
(od ledna 2017).
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krajem mého srdce se může 
stát i Vysočina. hlasujme!

Pro jaký druh dovolené je Vysočina nejvhodnější a jaké turisty nejvíce 
přitahuje? Právě na tyto otázky mohou odpovědět výsledky pátého 
ročníku oblíbené internetové ankety Kraj mého srdce. Hlasovat je 
možné až do 31. ledna 2017, a zařadit se tak do soutěže o knihy nebo 
dárková balení vína. Podpořte Kraj Vysočina a hlasujte na www.kam-
pocesku.cz/anketa.
Stejně jako v minulých letech organizuje anketu redakce KAM po 
Česku a veletržní společnost INCHEBA EXPO Praha pod záštitou 
Asociace krajů ČR. Cílem ankety je zmapovat názory lidí, jak vníma-
jí konkrétní kraj z pohledu cestovního ruchu. Výsledky ankety jsou 
důležitým faktorem pro získání přehledu, jak je který kraj v dané 
kategorii zapsán v povědomí turistů napříč Českou republikou.
V letošním roce se nově hlasuje v deseti kategoriích, jako například 
Pěší turistika, Cykloturistika, Zimní dovolená, Folklor a tradice nebo 
Výlety s dětmi. V každé kategorii musí hlasující označit tři prefero-
vané kraje a následně hlasování úspěšně odeslat.
Jak si Kraj Vysočina v letošní anketě vedl, zjistíme 16. února 2017 na 
výstavišti v pražských Holešovicích, kde se v rámci doprovodného 
programu prvního dne veletrhu cestovního ruchu Holiday World 
2017 uskuteční slavnostní vyhlášení.

Kraj Vysočina má z minulých ročníků ankety hned několik ocenění. V roce 2012 získal dvě třetí místa v kate-
gorii Letní dovolená a Památky/historická místa. V roce 2013 byl bronzový za Pěší turistiku, za kterou byl 
o rok později stříbrný a přidal ještě tři třetí místa za Cykloturistiku, Zimní i Letní dovolenou. V minulém 
roce hlasující z řad veřejnosti nejvíce ocenili možnosti Zimní dovolené a Cykloturistiky na Vysočině, když 
Vysočině svými hlasy vybojovali dvě třetí místa.

poznejte Vysočinu s mobilní aplikací!

TURISTICKý pRůVODCe pO VYSOčINě

Při cestování po Vysočině můžete využít hned dvě mobilní aplikace.
První z nich, Turistický průvodce po Vysočině, Vás zásobí praktickými informa-
cemi, ukáže Vám turistické cíle a dá Vám užitečné tipy na výlet. Dozvíte se i 
předpověď počasí a aplikace Vám nabídne možnosti ubytování. Dočtete se o 
nových turistických aktualitách, můžete nahlédnout do kalendáře akcí, nebo 
pracovat s mapami. 
Aplikace vám dobře poslouží i teď v zimních měsících, neboť Vám pos kytne 
přehled lyžařských vleků na Vysočině, kde se dozvíte o stavu sjezdovek a 
připraveny jsou pro Vás i informace o úpravách běžeckých lyžařských stop. 
U turistických cílů po celé Vysočině můžete narazit na kartu s QR kódem a NFC 
čipem, přes které si můžete nejen hru stáhnout, ale které Vás po načtení pomocí 
aplikace odkážou na informace o Vámi navštíveném místě. Aplikace je zdarma 
stažitelná ve virtuálních obchodech Appstore, Google Play a Windows Store.



22

geohra

Zahrát si můžete také zábavnou geolokační hru, která funguje na principu 
stále více populárního geokešingu. Geolokační hra má dva herní okruhy, roz-
hledny a vyhlídkové věže na Vysočině a židovské památky na Vysočině. Vše 
funguje jednoduše, stačí Vám pouze telefon s GPS, s mobilním připojením a 
chuť hrát. Pak už si jen zvolíte hru a následně plníte virtuální úkoly.  Jednotlivé 
úkoly se aktivují až na konkrétním místě, na které Vás aplikace dovede. Úkol 
se tedy dozvíte, až když danou rozhlednu nebo židovskou památku skutečně 
navštívíte. Plnění úkolu kontroluje samotná mobilní aplikace a Vy získáváte 
body podle úspěšnosti. U rozhleden a židovských památek rovněž narazíte na 
kartičku s QR kódem a NFC čipem, přes které si můžete hru stáhnout. Dále je 
aplikaci ke stažení ve virtuálních obchodech Appstore a Google Play. 

Obě aplikace najdete také na turistickém portále Kraje Vysočina www.region-vysocina.cz

pro odbornou veřejnost

KONFeReNCe VYSOKÉ šKOlY pOlYTeChNICKÉ V JIhlaVě

V roce 2017 se na půdě Vy-
soké školy polytechnické Jihlava 
uskuteční již 12. ročník mezinárod-
ní konference věnované cestovní-
mu ruchu. Ten letošní se na téma 
„Cestovní ruch jako křižovatka 
poznatků“ uskuteční ve dnech 
22.  – 23. února 2017. Konferenci 
pod záštitou ministryně pro místní 
rozvoj, primátora města Jihlavy a 
s mediální podporou společnosti 
COP media pořádá Katedra ces-

tovního ruchu společně s orga-
nizací Vysočina Tourism, p. o., která 
již tradičně pro účastníky zajistí 
doprovodný program. 
Konference vytváří podmínky pro 
mezinárodní setkání odborníků 
z praxe a akademické sféry. Je-
jím cílem je propojit poznatky 
několika vědních disciplín, které 
se cestovním ruchem zabývají. 
Cestovní ruch je interdisciplinární 
jev a jeho multioborový charakter 

dává prostor k širšímu zkoumání. 
Snahou konference je přiblížit 
poznatky ekonomie, sociologie, 
psychologie, geografie a dalších 
vědních disciplín se zaměřením na 
jejich využití a význam pro rozvoj 
cestovního ruchu. Přínosem kon-
ference bude prostor pro diskusi 
nad aktuálními poznatky z různých 
vědeckých disciplín a jejich vazbu 
na cestovní ruch.

VYSOčINa TOURISm UpOřáDala VZDěláVaCí SemINář K DeSTINačNímU 
maNagemeNTU

Klíčoví hráči na poli regionál-
ního cestovního ruchu se 3. lis-
topadu sešli v Jihlavě k diskuzi 
nad budoucností a směřováním 
destinačního managementu. „Ces-
tovní ruch patří v dnešní době 
mezi největší a nejrychleji se roz-
víjející průmysly. Zkušenosti napříč 
Českem ukazují potřebu koordi-
nace činností subjektů cestovního 
ruchu v jednotlivých územních 
tzv. destinacích, proto roste 
význam destinačních společností,“ 
uvedla na začátku semináře 
náměstkyně hejtmana pro ob-

last kultury, památkové péče, 
cestovního ruchu a mezinárodní 
vzta hy Jana Fischerová s tím, že je 
velmi nutné, aby spolu partneři v 
oblasti regionálního cestovního 
ruchu úzce spolupracovali, komu-
nikovali a navzájem se o zásadních 
aktivitách a plánech informovali. 
Na Vysočině v současnosti fungují 
dvě destinační sdružení – Koruna 
Vysočiny a Rozvoj Třebíčska.
Smyslem historicky prvního 
setkání a široké diskuze přibližně 
třiceti zástupců organizací, měst 
a podnikatelů v cestovním ruchu 

v Kraji Vysočina je podpora spo-
lupráce při získávání odborných 
zkušeností, tvorby a iniciování 
produktů cestovního ruchu, pro-
pagace a v neposlední řadě také 
sdílení znalostí souvisejících se 
získáváním finanční podpory. 
V  tomto směru přišla tento týden 
aktuální informace. Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 
dlouho očekávaný dotační pro-
gram Národní program podpory 
cestovního ruchu v regionech. 
Dá se tedy předpokládat, že se 
v případě aktivního přístupu 



možných žadatelů přijaté do-
tace promění například v lepší 
vybavenost turistických tras, 
podpoří rozvoj navigačních a 
informačních systémů nebo zin-
tenzivní cílené marketingové ak-
tivity napříč regiony.
Seminář pořádala krajská 
destinační agentura Vysočina 
Tourism s cílem získat nové 
myšlenky a nápady pro návrhovou 
část připravované strategie ces-
tovního ruchu Kraje Vysočina. 
Ta bude v budoucnu více pra-
covat s lokálními destinačními 
organizacemi, které disponují 
velkým turistickým potenciálem. 
„První příklady dobré praxe dnes 
zazněly při prezentaci aktivit 
úspěšné turistické oblasti Tou-
lava, která sdružuje atraktivní ak-
tivity na území části Jihočeského 
a části Středočeského kraje. Své 
zkušenosti přiblížil i Vladimír Ve-
cheta, ředitel kanceláře manage-
mentu destinační společnosti Ko-
runa Vysočiny,“ prozradil ředitel 
krajské příspěvkové organizace 
Vysočina Tourism Tomáš Čihák.
Organizace destinačního ma-

nagementu a marketingu se na 
Vysočině zatím příliš neobjevují. A 
to i přesto, že se vzhledem k vysoké 
konkurenci stává tato forma řízení 
cestovního ruchu klíčovou pro 
prosazení regionů na trhu. „Navíc 
vznikající destinační společnosti 
přinášejí zajímavé uplatnění pro 
absolventy středních i vysokých 
škol se zaměřením na cestovní 
ruch a hotelnictví. V tomto směru 
velice dobře funguje spolupráce 
s Vysokou školou polytechnic-
kou Jihlava, která se mimo jiné 

zaměřuje na studium cestovního 
ruchu,“ doplnila bývalá radní Kraje 
Vysočina Marie Kružíková, která 
na dnešním semináři pomyslně 
předala své dosavadní kompe-
tence nové náměstkyni hejtmana 
pro oblast kultury, památkové 
péče, cestovního ruchu a me-
zinárodních vztahů Janě Fische-
rové, vyzdvihla její profesionální 
zkušenosti v oblasti cestovního ru-
chu a popřála mnoho pracovních 
úspěchů.
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7. 10. 2016 – 18. 12. 2016, 
Nové Město na Moravě
IReNa aRmUTIDISOVá/
JOSeF ROSSí – míSTa 
čINů.
Výstava Místo činů je 
setkáním dvojice zdánlivě 
rozdílných mladých 
umělců, Ireny Armutidis-
ové a Josefa Rossi. Výsta-
vu je možné zhlédnout v 
Červeném sále Horácké 
galerie.
www.horackagalerie.cz

19. 10. 2016 – 4. 12. 2016, 
Jihlava
TROpY V JIhlaVě.
Výstava Tropy v Jihlavě 
představí soubor výtvar-
ných prací tří autorů z 
Vysočiny, kteří podlehli 
kouzlu, barvám, tvarům 
a vůním tropů: Pavel 
Bezděčka (obrazy), Ali-
ce Waisserová (obrazy), 
Lubomír Kerndl (objekty).
http://muzeum.ji.cz/

20. 10. 2016 – 29. 1. 2017, 
Nové Město na Moravě
JIří STaCh – NaTURa 
magICa.
Výstava pražského fo-
tografa oceněného 
titulem „Osobnost fo-
tografie roku 2006“. 
www.horackagalerie.cz

1. 11. 2016 – 31. 12. 2016, 
Třebíč
VýSTaVa „120 leT Jem-
NICKÉ lOKálKY“.
Výstava připomíná výročí 
zahájení provozu na 
železnici z Mor. Budějovic 
do Jemnice, která se stala 
ve zdejším regionu le-
gendou. Výstavu připravil 
Spolek pro veřejnou do-
pravu na jihozápadní 
Moravě. 

http://muzeumtr.cz/
3. 11. 2016 – 22. 12. 2016, 
Nové Město na Moravě
ivaNa měKOtová – vz-
TahY.
Výstava výtvarnice ze 
Světlé nad Sázavou Ivany 
Měkotové. Těšit se můžete 
na obrazy, znázorňující 
obvykle banální životní 
situace, které jsou pojaté 
jako divadelní scéna se 
skrumáží na první pohled 
nesouvisejících postav a 
předmětů. 
www.horackagalerie.cz

8. 11. 2016 – 5. 2. 2017, 
Jihlava
KDO SI hRaJe, OVláDá.
Výstava vytvořená 
Slováckým muzeem v 
Uherském Hradišti ve 
spolupráci s firmou As-
tra, spol. s r. o. v Uhe r-
ském Brodě představuje 
v současnosti nejdo-
konalejší modely na dál-
kové ovládání.
http://muzeum.ji.cz/

10. 11. 2016 – 22. 1. 2017, 
Jihlava
X: čeSTmíR KaFKa.
Výstava v oblastní galerii 
představuje v retro-
spektivním pohledu jed-
noho z nejvýraznějších 
umělců poválečné gene-
race Čestmíra Kafku, 
který se narodil v Jihlavě.
www.ogv.cz

10. 11. 2016 – 22. 1. 2017, 
Jihlava
IglOO 3 | Tabula Rasa. 
Zvuková instalace 
využívající akustické 
vlastnosti porcelánových 
rezonantních destiček ve 
zvukové galerii.
www.ogv.cz

11. 11. 2016 – 8. 1. 2017, 
Třebíč
VýSTaVa SOUFOTí 2.
Společný projekt Věry 
Ryškové a Miroslava 
Teplého, dvou členů 
místního fotografického 
sdružení trefos.cz.
http://muzeumtr.cz/

15. 11. 2016 – 8. 1. 2017, 
Jihlava
ZUZaNa KIeFeROVá: 
ObYVaTelÉ pOSVáT-
NýCh hOR.
Obrazy inspirované ces-
tami po posvátných 
pohořích Číny Wutais-
han a Songshan s jejich 
chrámy a setkáním s 
mnichy a poustevníky.
http://muzeum.ji.cz/

15. 11. 2016 – 22. 1. 2017, 
Jihlava
meDIUm lOCI.
Putovní projekt studentů 
ateliéru Fotografie Uni-
verzity Jana Evange-
listy Purkyně v Ústí nad 
Labem.
www.ogv.cz

24. 11. 2016 – 5. 1. 2017, 
Telč
VáNOCe Na pOhleD-
NICíCh Ze SbíRKY maR-
TINa NOVáKa.
Výstava v prostorách 
telčské radnice.
http://muzeum.ji.cz/

24. 11. 2016 – 29. 1. 2017, 
Jihlava
VáClaV RabaS a mý-
TUS hNěDÉ.
Výstava je připravená 
ve spolupráci s Národní 
galerií v Praze a obo-
hacená o díla ze sbírek 
Oblastní galerie Vysočiny 
(např. Jiří John, Bo-

humír Matal či Tomáš 
Císařovský).
www.ogv.cz

25. 11. 2016 – 15. 1. 2017, 
Třebíč
VáNOčNí VýSTaVa 
beTlÉmů.
V letošním roce budou 
mít návštěvníci muzea 
možnost zhlédnout ve 
vánočním období pa-
pírové malované betlémy 
z Ústí nad Orlicí. Ty bu-
dou doplněny mimo jiné 
o pětimetrový třebíčský 
betlém Jindřicha Mládka 
(1889 – 1950).
http://muzeumtr.cz/

25. 11. 2016 – 2. 1. 2017, 
Havlíčkův Brod
VáNOčNí VýSTaVa. 
Vernisáž 25. 11. 2016 v 
18:00 hod. Cílem výstavy 
je seznámit návštěvníky 
s tradicemi, které se pojí 
k zimnímu období a 
které byly dodržovány na 
Horácku v minulých sto-
letích. Výstavu doprovází 
dílny pro děti – 12. 12. od 
8:00 do 16:00 hod.
www.muzeumhb.cz

26. 11. 2016 – 15. 1. 2017, 
Telč
NaD beTlÉmem VYšla 
hVěZDa.
Výstava jihlavských 
betlémů v Městské galerii 
Hasičský dům, vernisáž 
25. 11. v 16:00.
www.telc.eu

28. 11. 2016 – 22. 12. 
2016, Třebíč
VáNOčNí pROgRam 
pRO šKOlY: mY TřI 
KRálOVÉ JDeme K 
Vám.
Součástí programu 
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pro školy je prohlídka 
vánoční výstavy betlémů.
http://muzeumtr.cz/

30. 11. 2016 – 15. 1. 2017, 
Jihlava
STaRÉ pOVěSTI čeSKÉ.
Výstava pověstí doplněná 
o řadu pohanských i 
křesťanských pověr 
a zvyků – připravilo 
soukromé kulturní 
zařízení Čechova stodola 
z Bukové u Příbrami.
http://muzeum.ji.cz/

1. 12. 2016, Jihlava
ReCepT Na DObYTí 
maRSU Dle SpaCe X.
Přednáška Ing. Tomáše 
Přibyla, začátek v 17:00 
hod. 
http://muzeum.ji.cz/

1. 12. 2016 – 2. 2. 2017, 
Třešť
Z TVORbY FRaNTIšKa 
NOVáKa.
Výstava představí výběr 
z dosavadních prací au-
tora.
http://muzeum.ji.cz/

1. 12. 2016 – 26. 2. 2017, 
Pelhřimov
KRamářSKÉ píSNě Na 
pelhřImOVSKU.
Výstava představí historii 
kramářské písně jako 
zvláštního fenoménu na 
pomezí tradiční lidové 
kultury a vyšší, uměle 
vytvářené literatury.
www.muzeumpe.cz/

2. 12. 2016, Pelhřimov 
aDVeNTNí DílNIčKa 
- VáNOCe pRO 
ZVířáTKa.
Výroba speciálních 
jedlých ozdob pro 
zvířátka. V čase 15:00–
17:00 hod.
http://www.muzeumpe.
cz/

2. 12. 2016, Humpolec
pROJDěTe SI peKlem.
Strašidelná procházka 
pekelnou zahradou. 
Pekelná brána bude 
otevřená od 16:00 do 
19:00 hod. a vstup je 
v průjezdu knihovny 
na Dolním náměstí v 
Humpolci. 
http://infohumpolec.cz/

2. 12. 2016 – 30. 12. 2016, 
Chotěboř
STaROčeSKÉ VáNOCe
Návštěvníci budou mít 
možnost seznámit se s 
řemeslnými technikami, 
jako je výroba vizovického 
pečiva, výšivky richelieu, 
slámové ozdoby nebo 
zdobení perníčků apod. 
Expozice přiblíží zvyklosti 
a možnosti výzdoby ve 
stylu, jaký používaly už 
naše prababičky. Výstava 
určitě potěší i příznivce 
betlémů. Výstava 
Staročeské Vánoce bude 
přístupná vždy od úterý 
do neděle. 
www.cekus.eu/

3. 12. 2016, Brtnice 
mIKUlášSKá NaDílKa. 
Pohádka pro děti v míst-
ním kině, následně pro-
gram na náměstí – nadíl-
ka, rozsvícení stromu. 
Začátek v 15:00 hod.
http://brtnice.cz/

3. 12. 2016, Humpolec
mlýN Na čeRTY a 
KašpáReK STRaší.
Loutkové divadlo pro 
děti. Začátek ve 14:00 
hod.
http://infohumpolec.cz/

3. 12. 2016, Havlíčkův 
Brod
VáNOčNí KONCeRT.  
Klášter a klášterní kostel 

sv. Rodiny - Večer plný 
vánočních, muzikálových 
a populárních písní. 
Začátek v 19:00 hod.
http://mic.muhb.cz/

3. 12. 2016, Žďár nad Sá-
zavou
VáNOčNí TRhY a 
VáNOCe V mUZeU.
www.zamekzdar.cz/

3. 12. 2016, Nové Město 
na Moravě
peKelNá NUDa – DI-
VaDlO.
Loutkové představení di-
vadla Oblázek z Krucem-
burku od 15:00 hodin.
www.horackagalerie.cz

3. 12. 2016, Třešť
TaRčíRNIčKa pRO DěTI 
a JeJICh DOSpělÉ.
Kulturní dům Třešť od 
14:00 hod. 
www.trest.cz/

3. 12. 2016, Třešť
č O K O l á D O V á 
TaNčíRNa.
Kulturní dům Třešť od 
20:00 hod. 
www.trest.cz/

3. – 4. 12. 2016, Bystřice 
nad Pernštejnem
mIKUláš Na eDeNU.
Přijďte v sobotu 
3.  prosince na Eden za 
Mikulášem, anděly a 
čerty! Těšit se můžete 
na čertovská sklepení, 
andělskou vesnici ale i 
na Mikuláše v zámeckém 
bydlení. Projdete-li všemi 
zkouškami, pak se setkáte 
s Mikulášem, který Vás 
odmění! V neděli 4. pro-
since je pro návštěvníky 
nachystán koncert 
nejkrásnějších vánočních 
koled a staročeské 
vánoční menu! Dozvíte 
se také, jak vánoce slavili 

naši předci, a poznáte 
spoustu tradičních zvyků.
www.centrumeden.cz/ 

3. 12. 2016 – 2. 2. 2017, 
Třešť
VáNOčNí VýSTaVa 
beTlÉmů a beTlÉm-
SKá CeSTa.
Tradiční vánoční výstava 
betlémů bude k vidění ve 
stálé expozici betlémů v 
Schumpeterově domě. 
Na výstavě bude možné 
zakoupit si vánoční 
dárečky, nazdobené 
perníčky či třeba vánoční 
ozdoby. 26. prosince, 
se otevřou dveře téměř 
dvaceti domácností, 
které Vás rády přivítají a 
ukáží Vám svůj jedinečný 
betlém přímo u sebe 
doma. 
www.trest.cz/

4. 12. 2016, Náměšť nad 
Oslavou
ZámeCKý aDVeNTNí 
KONCeRT.
Účinkuje Ensemble Ine-
gal. Program: Adam 
Michna z Otradovic: 
Loutna česká. Začátek v 
17:00 hod.
www.zamek-namest.cz/

4. 12. 2016, Humpolec
beNeFIčNí KONCeRT 
NaDI URbáNKOVÉ a 
SKUpINY bOKOmaRa.
Evangelický kostel v 
Humpolci, od 17:00 hod.
http://infohumpolec.cz/

4. 12. 2016, Havlíčkův 
Brod
KONCeRT VůNě 
baROKa.
Od 17:00 hod., sál Staré 
radnice, účinkují Jaroslav 
Svěcený a Jitka Navráti-
lová.
http://mic.muhb.cz/
4. 12. 2016, Chotěboř
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aNDRÉ RIeU – VáNOCe 
S aNDRÉm.
Kino Chotěboř od 19:00 
hodin.
www.cekus.eu/
 
5. 12. 2016, Světlá nad Sá-
zavou
mIKUlášKý DeN.
Trhy na náměstí, výstava 
Valéry lesní duše v galerii 
Na Půdě, loutková po-
hádky, koncerty, trubači, 
rozsvícení vánočního 
stromečku, vánoční čtení 
v knihovně. Začátek v 
9:00 hod.
www.kyticesvetla.cz/

5. 12. 2016, Havlíčkův 
Brod
TRaDIčNí SleT 
mIKUlášů, čeRTů a 
aNDělů.
Od 16:00 hod. – 
peklo v podzemí ve 
Svatovojtěšské ulici, v 
16:00 hod. – vánoční 
písně a koledy v podání 
orchestru Zbyňka Paličky, 
v 17:00 hod. – zábavný 
program pro děti v režii 
Hitrádia Vysočina
http://mic.muhb.cz/

5. 12. 2016, Havlíčkův 
Brod
peKlO V galeRII. 
Každý rok se v 
předvánočním čase 
slétají čerti i andělé do 
galerie v Havlíčkově 
Brodě. Součástí akce je 
také „Čertovská dílna”, 
ve které si mohou děti 
vytvořit drobný výrobek 
s mikulášskou tématikou. 
www.galeriehb.cz/

5. 12. 2016, Pelhřimov
čeRTOVSKÉ ROJeNí 
V pelhřImOVSKÉm 
peKle.
Od 15:00 do 18:00 ho-
din. Čas letí jako voda a 

rychle se blíží mikulášská 
nadílka, na kterou se 
nedočkavě těší všechny 
hodné děti. Ovšem pozor 
– s touto nadílkou je spo-
jena také návštěva čertů! 
Odkud se ti čerti berou? 
Každý ví, že z pekla. Ale 
kde vlastně to peklo je? 
No přece v Pelhřimově!
www.kulturape.cz/

5. 12. 2016, Nové Město 
na Moravě
m I K U l á š S K É 
čeRTOhRáTKY.
Na všechny malé i větší 
nezbedníky čeká peklo s 
nevrlými čerty v zámec-
kém sklepení, ale také i 
sám Lucifer na nádvoří, 
který vám předvede své 
černé řemeslo. 
www.horackagalerie.cz

5. 12. 2016, Třešť
mIKUlášSKá pOháD-
Ka S NaDílKOU.
Kulturní dům Třešť od 
16:00 hod. 
www.trest.cz/

5. 12. 2016 – 23. 12. 2016, 
Třešť
JeŽíšKOVa pOšTa
Děti mohou nosit své 
dopisy pro Ježíška 
do turistického infor-
mačního centra, kde 
je orazí speciálním 
“ježíškovským” razítkem 
a děti si je pak sami 
vhodí do veliké poštovní 
schránky, ze které se 
přáníčka posílají přímo 
Ježíškovi. 
www.trest.cz/

5. 12. 2016 – 6. 1. 2017, 
Světlá nad Sázavou
INTeRaKTIVNí VýSTa-
Va SCIeNCe CeNTRa 
lIbeReC. 
Společenský dům, 
taneční sál - 60 exponátů, 

na kterých se mohou 
návštěvníci zábavnou 
formou dozvědět spous-
tu zajímavých informací 
o fungování lidského 
těla.  Možnost vyzkoušet 
si Braillovo písmo či se 
projít na chůdách. 
www.kyticesvetla.cz/

6. 12. 2016, Pelhřimov
mUZeJNí ÚTeRKY.
Komentovaná prohlídka 
výstavy Kramářské písně 
na Pelhřimovsku, od 
17:00 hod.
www.muzeumpe.cz/

6. 12. 2016, Třebíč
m O R a V S K ý 
ReNeSaNčNí ZámeK 
meZI pRaKTICKOU 
FUNKCí a SYmbOlICK-
OU řečí
Přednáška prof. PhDr. 
Mgr. Tomáše Knoze, Ph.D., 
Zámek Třebíč, Multi-
funkční sál – sedlárna či 
kamenný sál v 17:30 hod. 
http://muzeumtr.cz/

7. 12. 2016, Humpolec
TRaDIčNí čeSKÉ 
VáNOCe.
Přednáška. Přednáší 
PhDr. Markéta Skořepová. 
– V rámci Přednáškového 
cyklu: Věda v muzeu.
www.infohumpolec.cz/
muzeum/

7. 2. 2016, Havlíčkův Brod
KONCeRT VáŽNÉ hUD-
bY. 
Karel Fleischlinger – 
renesanční a barokní 
kytara, vihuela, theorba. 
Na koncertě zazní sklad-
by předních kytaristů a 
lounistů z 16. a 17. sto-
letí. Místo konání: sál 
Staré radnice. Čas konání: 
19:00 hod. 
http://mic.muhb.cz/
7. 12. 2016, Jihlava

DěJINY Na VlaSTNí 
KůŽI: Na VýChODNí 
FRONTě KlID (?).
Tentokrát o pomoci lidem 
a o pokračující válce na 
východní Ukrajině. O tom, 
kdo přežije zimu na frontě 
a také o skutečném životě 
pod palbou. Vypráví 
„Kody“ Michal Kislicki, 
který koordinuje pro-
jekty pomoci organizace 
Chuť pomáhat přímo v 
ostřelovaných městech 
Donbasu, začátek v 17:00 
hod.
http://muzeum.ji.cz/

8. 12. 2016, Humpolec
pOháDKY Na VáNOCe.
Divadlo pro děti. Divadel-
ní scéna kina Humpolec 
od 9:45 hod.
http://infohumpolec.cz/

8. 12. 2016, Třebíč
lIDOVÉ píSNě Z pOD-
hORáCKa.
V 17:30 se uskuteční v Ka-
menném sále třebíčského 
zámku slavnostní 
uvedení nového hudeb-
ního nosiče “Lidové písně 
z Podhorácka, výběr z 
troj dílné knižní sbírky 
zpívají zpěváci a zpěvačky 
z Velkobítešska”. 
http://muzeumtr.cz/

8. 12. 2016, Havlíčkův 
Brod
OZDObY Z KUKU-
řIčNÉhO šUSTí.
Panenky z kukuřičného 
šustí jsou nedílnou 
součástí českých lidových 
tradic, a také vánoc. 
Přijďte si do galerie tuto 
techniku vyzkoušet 
a vyrobte si krásně 
andělíčky na váš vánoční 
stromeček.
www.galeriehb.cz

8. 12. 2016, Jihlava



27

baReVNÉ VáNOCe.
Ukázky tradičního zdo-
bení vánočních stromků, 
výroba ozdob a dekorací, 
balení vánočních dárků, 
ochutnávka tradičních 
vánočních jídel, zdo-
bení sváteční tabule, 
prodej vánočních dárků 
vyrobených studenty a 
klienty příspěvkových or-
ganizací Kraje Vysočina, 
vánoční pošta a vánoční 
fotokoutek.
www.kr-vysocina.cz

8. 12. 2016 – 6. 2. 2017, 
Jihlava
SNíDaNě V TRáVě.
Výstava úsměvných 
majolikových plastik – 
průřez tvorbou Vladimíra 
Groše z posledních let.
http://muzeum.ji.cz/

9. 12. 2016, Pelhřimov
aDVeNTNí DílNIčKa 
– JaK SlaVí VáNOCe 
JINDe.
Vánoční příběhy z celého 
světa – Dobrý král Václav, 
Vánoce v Bullerbynu, 
Pėre Noël a další vánoční 
povídání a malování. Od 
15:00 do 17:00 hod.
www.muzeumpe.cz/

9. 12. 2016, Pelhřimov
aRaKaIN + DYmYTRY.
Koncert v KD Máj ve 20:00 
hodin.
www.kulturape.cz/

9. 12. 2016, Havlíčkův 
Brod
VáNOčNí TRhY na 
náměstí s bohatým do-
provodným programem.
http://mic.muhb.cz/

9. 12. – 10. 12. 2016, 
Jaroměřice nad Rokytnou
VáNOCe Na ZámKU.
Tradiční předvánoční 

akce spojená s kul-
turním programem, 
řemeslnickými trhy a 
výstavou na vánoční 
téma, v letošním roce 
zámecká interiérová výz-
doba na téma Vánoce a 
květina.
www.zamek-jaromerice.
cz

9. 12. 2016 – 29. 1. 2017, 
Havlíčkův Brod
ZpíVáNKY KORNelIe 
NěmečKOVÉ.
Výstava nezaměnitelné 
tvorby pražské výtvarnice 
a ilustrátorky Kornelie 
Němečkové, která po více 
jak šedesát let hlavně 
svými vystřihovánkami 
propaguje a přibližuje 
nejen české veřejnosti 
tradiční lidové umění 
Valašska a Slovácka. Z 
její dílny pochází i známá 
kresbička krojované dívky 
ve znělce populárních 
televizních Zpívánek.
www.galeriehb.cz/

10. 12. 2016, Humpolec
TVůRčí SObOTa.
Další část z cyklu setkání 
s ručními pracemi v 
Městské knihovně v 
Humpolci.
http://infohumpolec.cz/

10. 12. 2016, Brtnice 
VáNOčNí TRhOVá bRT-
NICe.
Prodejní vánoční trhy ve 
Společensko-kulturním 
centru.
http://brtnice.cz/

10. 12. 2016, Havlíčkův 
Brod
aDVeNTNí DOpOleDNe 
Na NáměSTí. 
10:00 hod. – dětský 
pěvecký sbor Oříšek 
ze ZŠ V Sadech, 10:45 

hod. – folklórní soubor 
Kala majka, 11:15 hod. 
– pěvecký sbor ZUŠ J. V. 
Stamice.
http://mic.muhb.cz/

10. 12. 2016, Třebíč
K O S T ý m O V a N É 
pROhlíDKY Na 
TřebíčSKÉm ZámKU.
Ve 14:00 a 15:00 hod. 
Kostýmované prohlíd-
ky v podání Divadel-
ního souboru Ampulka. 
Představení je vhodné 
pro děti od 12 let. Pro 
návštěvníky je připravena 
oživená expozice 
Valdštejnové na Třebíči.
http://muzeumtr.cz/

10. 12. 2016, Třebíč
DO mUZea Za čeRTem.
V 15:00 hod. Můžete 
se vydat do muzea za 
postavičkou čerta z betlé-
mu Josefa Hartmanna. Co 
tam dělá? Proč je právě v 
betlému? Přijďte na pro-
gram Do muzea za..... a 
zjistěte, jaké další figurky 
patří do betléma. 
http://muzeumtr.cz/

10. 12. 2016, Pelhřimov
VáNOčNí pOháDKa.
Divadlo Lubomíra Lip-
ského Pelhřimov v 15:00 
hod.
www.kulturape.cz/

10. 12. 2016, Chotěboř
meTROpOlITNí OpeRa: 
láSKa Z DaleKa.
Kino Chotěboř od 18:45 
hod.
www.cekus.eu/ 

10. 12. 2016 – 30. 1. 2017, 
Jihlava
phOTOgRaphIa NaTU-
Ra 2016.
XIII. ročník tradiční fo-
tografické soutěže, ten-

tokrát na téma Naši 
opeřenci, vernisáž 
výstavy 9. 12. v 16:00 hod.
http://muzeum.ji.cz/

11. 12. 2016, Pelhřimov
pleS TaNečNíKů.
KD Máj Pelhřimov, 
začátek ve 20:00 hodin.
www.petank.tode.cz/

11. 12 2016, Pelhřimov
Koncert: hONZa 
NeDVěD – NáVRaT.
Divadlo Lubomíra 
Lipského Pelhřimov, 
začátek v 19:00 hodin. 
Nejznámějšího českého 
folkového a trampského 
písničkáře jistě netřeba 
představovat, vždyť jeho 
písně se učí i děti ve 
školách z čítanek. Letos 
slaví Honza 50 let na pó-
diu. Spolu s ním vystoupí 
Jindra Koníř a Pavel He-
lan. 
www.kulturape.cz/

11. 12. 2016, Třešť
VáNOčNí KONCeRT 
ZUš.
Kino Máj Třešť od 17:00 
hod. 
www.trest.cz/

12. 12. 2016, Světlá nad 
Sázavou
VáNOčNí KONCeRT – 
Jan Slabák a moravan-
ka.
Koncert vánočních 
koled a hudba starých 
barokních mistrů v di-
vadelním sále v 19:00 
hod. Celé vystoupení se 
nese v duchu vánočních 
svátků. 
www.kyticesvetla.cz  

12. 12. 2016, Pelhřimov
lhářI.
Divadlo Lubomíra Lip-
ského Pelhřimov, začátek 
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v 19:00 hod. 
Milosrdná komedie o ne-
milosrdných věcech. 
www.kulturape.cz/

12. 12. 2016, Humpolec
„STaRýmI hUmpOleC-
KýmI UlIčKamI“.
Přednáška Mgr. Zdeňka 
Škrabánka. Městská 
knihovna Humpolec, 
17:30 hod.
http://infohumpolec.cz/

12. 12. 2016, Havlíčkův 
Brod
aNDělÉ V mÉm SRDCI.
Činoherní představení 
v Sále Staré radnice, 
začátek v 18:00 hodin. 
Lorna Byrne, autorka 
slavných bestsellerů 
o andělských světech, 
požehnala i Gabriele 
Fi lippi na její cestě s 
Léčivým divadlem. A tak 
Gabriela v adventním 
čase zavítá i do Krajské 
knihovny Vysočiny v 
Havlíčkově Brodě.
http://mic.muhb.cz/

12. 12. 2016 –1. 1. 2017, 
Třešť
JeŽíšKOVa CeSTa 
měSTem.
Také letos si děti budou 
moci krátit čekání na 
Ježíška luštěním úkolů 
s vánoční tematikou. 
Do speciálního deníčku, 
který bude možno si vyz-
vednout v informačním 
centru v Třešti, si děti za-
pisují odpovědi na otáz-
ky, které jsou umístěny 
na cedulkách v centru 
města. 
www.trest.cz/

14. 12. 2016, Havlíčkův 
Brod
WORKShOp SlaměNÉ 
OZDObY. 
Galerie výtvarného 

umění - přijďte si vyrobit 
tradiční slaměné ozdoby 
na vánoční stromeček. 
Dílna je vhodná i pro 
začátečníky. Konání akce 
od 16:00 do 18:00 hodin.
www.galeriehb.cz/

14. 12. 2016, Třešť
aDVeNTNí KONCeRT 
Na ZámKU.
Filharmonie Gustava 
Mahlera. Zámecký hotel 
Třešť. Pořádá Zámecký 
hotel Třešť.
www.trest.cz/

15. 12. 2016, Žďár nad Sá-
zavou
ZImNí TRh.
Od 8:00 do 18:00 hodin.
www.zdarns.cz/

15. 12. 2016, Pelhřimov
FOlKOVáNí NaD lU-
CeRNOU.
Malá scéna KD Máj 
Pelhřimov, začátek v 
19.30 hod., program 
bude upřesněn.
www.kulturape.cz/

15. 12. 2016 – 18. 12. 
2016, Nové Město na 
Moravě 
SVěTOVý pOháR V 
bIaT lONU. 
Světový pohár v biat-
lonu. Možnost zakoupení 
vstupenek v prodejní 
síti Ticketstream nebo 
v informačním centru v 
Novém Městě na Moravě.
www.vysocina-arena.cz/

16. 12. 2016, Pelhřimov
aDVeNTNí DílNIčKa 
– JaK SlaVIlI VáNOCe 
NašI pRaRODIče.
České Vánoce Josefa Lady 
a další vánoční povídání 
a malování. Od 15:00 – 
17:00 hod.
www.muzeumpe.cz/
16. 12. 2016, Třešť

VáNOčNí KONCeRT 
CaNTaRe.
Vánoční koncert v bývalé 
židovské synagoze. 
Začátek v 19:00 hod. 
www.trest.cz/

16. 12. 2016, Havlíčkův 
Brod
baleNí DáRKů.
Přijďte si vytvořit vlastní 
originální balicí papír a 
kreativně zabalit vlastní 
dárky různými technika-
mi. Akce se koná od 16:00 
do 18:00 hodin.
www.galeriehb.cz

16. 12. – 23. 12. 2016, 
Třebíč
aDVeNT V TřebíčI.
Vánoční program na 
náměstí – vystoupení 
tanečních i pěveckých 
hudebních souborů, 
ukázky lidových řemesel, 
tradiční vánoční dobroty. 
Proběhnou také vánoční 
koncerty, např. Václav 
Hybš s orchestrem, Spi-
rituál kvintet, koncert 
dětského pěveckého 
souboru Slunko.
www.mkstrebic.cz

16. 12. 2016 – 29. 1. 2017, 
Havlíčkův Brod
haNa RYSOVá: Za-
STaVeNý čaS. 
Výstava.
www.galeriehb.cz/

17. 12. 2016, Třešť
VáNOčNí KONCeRT 
CaNTaRe.
Vánoční koncert v bývalé 
židovské synagoze. 
Začátek v 17:00 a 19:00 
hod.
www.trest.cz/

17. 12. 2016, Třebíč
přeDVáNOčNí KOSTý-
mOVaNÉ pROhlíDKY 

baZIlIKY SV. pROKOpa.
Herci divadelního spolku 
Ampulka ztvární osobno-
sti, které se výrazně za-
sadily o stavbu tohoto 
klenotu středověké ar-
chitektury. V dalších rolích 
se představí pozdější ma-
jitelé panství, kteří bazi-
liku navrátili původnímu 
účelu, a zasloužili se tak o 
její záchranu. 
www.visittrebic.eu/

17. 12. 2016, Třebíč
ChaNUKa – SVáTeK 
SVěTel VTřebíčSKÉ 
ZaDNí SYNagOZe.
Ve 13:00 a 14:00 hod. 
se uskuteční prohlíd-
ka Bauero va domu. V 
15:00 hod. paní Michae-
la Záhorská v Zadní 
synagoze popovídá o 
chanukovém zázraku, 
tradicích a pokrmech za 
doprovodu svátečních 
chanukových písní. V 
průběhu dne možná 
ochutnávka košer vína, 
bramboráčků a koblížků.
www.visittrebic.eu/ 

17. 12. 2016, Pelhřimov
VáNOčNí KONCeRT 
pěVeCKÉhO SbORU 
ZábOJ pelhřImOV.
Kostel sv. Víta Pelhřimov, 
začátek v 16:00 a v 19:30 
hodin 
www.kulturape.cz

17. 12. 2016 – 18. 12. 
2016, Telč
ŽIVý beTlÉm.
Komponovaný pořad 
vycházející z biblic-
kého příběhu o naro-
zení Ježíška sestavený 
ze staročeských lidových 
koled, říkadel a tanců.
www.telc.eu/ 

18. 12. 2016, Třešť
VáNOčNí KONCeRT 
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CaNTaRe.
Vánoční koncert v bývalé 
židovské synagoze. 
Začátek v 17:00 hod.
www.trest.cz

18. 12. 2016, Pelhřimov
VáNOčNí KONCeRT 
pěVeCKÉhO SbORU 
ZábOJ pelhřImOV.
Kostel sv. Víta Pelhřimov, 
začátek v 17:00 hodin.
www.kulturape.cz

18. 12. 2016, Brtnice
VáNOčNí KONCeRT 
VYSOčaNKY.
Koncert dechové hudby 
v místním kině od 16:30 
hod.
http://brtnice.cz/

18. 12. 2016, Pelhřimov
ZlaTá NeDěle Na RaD-
NICI.
Masarykovo náměstí. 
Vánoční trh tradičních 
řemeslných výrobků, 
vánočních dekorací 
a doplňků, zdobení 
perníčků a výtvarné 
aktivity pro děti i celé 
rodiny, volně přístupná 
výstava Kramářské písně 
na Pelhřimovsku. Začátek 
od 9:30 hodin.
www.kulturape.cz

18. 12. 2016, Humpolec
ZlaTá NeDěle.
Horní náměstí v Humpol-
ci od 14:30 hod., kon-
certy, pohádka pro děti 
Tajemství jabloně, kapela 
na chůdách. 
K dispozici budou stánky 
s vánočním zbožím, dob-
rotami, výtvarné dílny, 
andělé na chůdách, 
výstava betlémů, a další 
vánoční radosti.
http://infohumpolec.cz/

18. 12. 2016, Nové Město 
na Moravě

aDVeNTNí KONCeRT 
TIšNOVSKÉhO KO-
mORNíhO KONCeRTU.
Horácká galerie vás zve 
na adventní koncert 
Tišnovského komorního 
orchestru, který se 
uskuteční v 15:00 hodin. 
www.horackagalerie.cz

18. 12. 2016 – 27. 12. 
2016, Třebíč
VáNOčNí DílNIčKY.
Multifunkční sál Zám-
ku Třebíč – sedlárna 
14:00 a 17:00 hod. Malí 
i velcí návštěvníci si 
budou moci odnést 
vlastnoručně vyrobe-
nou vánoční dekoraci. 
Stejně jako v loňském 
roce budou připraveny 
tři tipy výrobků dle 
náročnosti. Vánoční at-
mosféru naladíme po-
slechem koled, vánočním 
cukrovím a horkým 
čajem či pro rodiče 
svařeným vínem.
www.muzeumtr.cz/

20. 12. 2016, Humpolec
čeSKá mše VáNOčNí.
Koncerty v Evangelickém 
kostele. Koncerty začínají 
17:00 a v 19:00 hod. 
http://infohumpolec.cz/

20. 12. 2016, Chotěboř
VáNOčNí KONCeRT 
paVla VíTKa.
Kino Chotěboř od 19:00 
hodin.
www.cekus.eu/ 

24. 12. 2016, Havlíčkův 
Brod
KOleDY Z balKÓNU 
STaRÉ RaDNICe.
Od 15:00 hod. dechový 
sextet pod vedením Pav-
la Kletečky.
http://mic.muhb.cz/

24. 12. 2016, Třešť

ŽIVý beTlÉm.
Divadelní představení 
vánočního příběhu do-
provázené zpěvem koled 
dětí a mládeže, možnost 
odnést si domů Betlém-
ské světlo. Areál před Kul-
turním domem v Třešti 
ve 13:00 a 14:00 hod. 
www.trest.cz

24. 12. 2016 – 1. 1. 2017, 
Telč
VáNOčNí pROhlíD-
KY výstavy Sedme-
ro krkavců - výstava 
originálních kostýmů 
a rekvizit z pohádky 
Sedmero krkavců od 
režisérky Alice Nellis v 
zámecké galerii.
www.zamek-telc.eu

26. 12. 2016, Pelhřimov
čTYřlíSTeK V pOháD-
Ce.
Divadlo Lubomíra 
Lipského Pelhřimov 
- Není snad nikdo, 
kdo by neznal čtveřici 
nerozlučných kamarádů: 
Fifinku, Myšpulína, 
Pinďu a Bobíka. Děj se 
točí okolo vynálezu pro-
fesora Myšpulína, díky 
němuž se dostane spo-
lu s kamarády do snu 
o pohádkové zemi, v 
němž zažívají všelijaká 
dobrodružství. Na mo-
tivy Čtyřlístku podle Ja-
roslava Němečka.
www.kulturape.cz/

26. 12. 2016, Třešť
KONCeRT SKUpINY la-
bIRYNT.
Kostel sv. Kateřiny Sien-
ské. 
www.trest.cz/

26. 12. 2016 – 2. 2. 2017, 
Třešť
beTlÉmSKá CeSTa.
Výstava betlémů v 

třešťských domácnos-
tech. 
www.trest.cz

27. 12. 2016 – 30. 12. 
2016, Telč
VáNOčNí pRáZDNINY 
V TelčI.
Folkové koncerty v 
Zámecké konírně, ale 
také i hokejový zápas 
Prázdnin a Divadla Sklep. 
To vše přinesou Vánoční 
prázdniny v Telči. Koncer-
ty začínají vždy v 18:00 
hod.
 www.telc.eu

31. 12. 2016, Pelhřimov
SIlVeSTR.
KD Máj Pelhřimov, 
začátek ve 20:00 hodin. 
Loučení s rokem 2016 
a vítání roku 2017. Od 
oldies až po současnou 
muziku. DJ Vašek Háva a 
DJ Marek Prchal.
www.kulturape.cz

31. 12. 2016, Třešť
S I l V e S T R O V S K á 
p I š K V O R K O V á 
TaNčíRNa.
Hraje Zatrestband. Kul-
turní dům Třešť od 20:00 
hod. 
www.trest.cz

4. 1. 2017, Humpolec
p ř e D N á š K a : 
příRODOU peRU – 
aNDY.
Přednáší Pavel Bezděčka, 
RNDr. Klára Bezděčková. 
Muzeum Dr. Aleše 
Hrdličky  – V rámci 
Přednáškového cyklu: 
Věda v muzeu.
http://infohumpolec.cz/

7. 1. 2017, Pelhřimov
NOVOROčNí KONCeRT.
Jaroslav Dvorský, Jakub 
Pustina, Irena Weber a 
Marta Vašková. 



30

www.kulturape.cz/

8. 1. 2017, Pelhřimov
NOVOROčNí KONCeRT.
Novoroční koncert s 
Vysočinkou a hosty. 
www.kulturape.cz/

9. 1. 2017, Havlíčkův Brod
CeSTOpISNá beSeDa – 
JemeN.
Cestopisná beseda v Sále 
Staré radnice na téma 
Jemen, Saša Ryvolová. 
Předprodej m-centrum 
KKV. Začátek v 18:00 ho-
din. 
http://mic.muhb.cz/

10. 1. 2017 – 19. 2. 2017, 
Jihlava
VODa.
Fotografie Aleny 
Slavingerové v pros-
torách Kavárny Muzeum.
http://muzeum.ji.cz/

12. 1. 2017 – 17. 4. 2017, 
Nové Město na Moravě
hYNeK lUŇáK – ReTRO-
SpeKTIVa.
Horácká galerie - vernisáž 
výstavy třebíčského 
malíře a grafika, který by 
se v roce 2016 dožil 90 let. 
Tentokrát se bude jednat 
o samostatnou výstavu v 
Malé galerii a červeném 
sále. Začátek v 17:00 ho-
din.
www.horackagalerie.cz/

13. 1. 2017, Třešť
TRaDIčNí pleS.
Hraje skupina Fontána. 
Kulturní dům Třešť od 
20:00 hod. 
www.trest.cz/

13. 1. 2017 – 15. 1. 2017, 
Nové Město na Moravě
mčR V běhU Na lYŽíCh.
www.vysocina-arena.cz/

14. 1. – 19. 2. 2017, 

Havlíčkův Brod
Výstava obrazů mI-
ROSlaVa KROFIáNa 
a FOTOgRaFIí JIříhO 
hRbKa.
Vernisáž 14. 1. 2017 v 
17:00 hod. Výstava dvou 
výrazných výtvarníků 
z Ledče nad Sázavou. 
Miroslav Krofián se 
věnuje malbě lyricko-
surrea listických pestro-
barevných obrazů, do 
nichž, projektuje svoje 
myšlenky, nálady a fan-
tazie. Jiří Hrbek je fo-
tograf a básník. Rád a 
dobře fotografuje hudeb-
níky, městská zátiší, ale i 
sociální témata.
www.muzeumhb.cz

17. 1. 2017, Pelhřimov
přeDNášKa leS a leS-
NICTVí.
přednáší Ing. Ondřej 
Zhorný 
Od 17:00 hod. Muzeum 
Vysočiny Pelhřimov.
www.muzeumpe.cz/

18. 1. 2017, Pelhřimov
KONCeRT FRaNTIšKa 
NeDVěDa a SKUpINY 
TIe bReaK „VelKý 
Flám“.
www.kulturape.cz/

20. 1. 2017, Třešť
pleS měSTa TřešŤ a 
ZUš TřešŤ „ledová 
noc“.
K tanci a poslechu hraje 
Tahimel kapela Petra 
Čejky. Kulturní dům Třešť 
od 20:00 hod. 
www.trest.cz/

20. 1. 2017 – 5. 3. 2017, 
Třebíč
JOSeF KRemláčeK.
Muzeum Vysočiny Třebíč - 
výstava k nedožitým osm-
desátinám třebíčského 
malíře a knižního ilustrá-

tora. www.muzeumtr.cz/

21. 1. 2017, Nové Město 
na Moravě
STOpa pRO ŽIVOT.
Vysočina Arena – závod v 
běhu na lyžích.
www.vysocina-arena.cz/

24. 1. 2017, Pelhřimov
mUZeJNí ÚTeRKY.
PhDr. Ladislav Nekvapil. 
Od 17:00 hod.
www.muzeumpe.cz/

25. 1. 2017, Pelhřimov
hVěZDNÉ maNýRY.
Divadelní představení.
www.kulturape.cz/

28. 1. 2017, Třešť
RYbářSKý pleS.
Kulturní dům Třešť od 
20:00 hod. 
www.trest.cz/

30. 1. 2017, Havlíčkův 
Brod
bIOgRaF V KNIhOVNě.
M-centrum KKV, začátek 
v 19:00 hodin. 
http://mic.muhb.cz/

31. 1. 2017 – 5. 2. 2017, 
Nové Město na Moravě
IbU JUNIOR CUp bIaT-
lON.
www.vysocina-arena.cz/

1. 2. 2017, Humpolec
přeDNášKa: aŽ Se 
UChO UTRhNe – O 
ÚNaVě maTeRIálU a 
JINýCh paTálIíCh. 
Přednáší doc. Ing. Jan 
Klusák, Ph.D. – V rámci 
Přednáškového cyklu: 
Věda v muzeu.
http://infohumpolec.cz/

1. 2. 2017, Havlíčkův Brod
IVO JahelKa.
Sál Staré radnice  - kon-
cert populárního českého 
advokáta a folkového 

písničkáře, známého také 
jako “zpívající právník”. 
Začátek v 19:00 hodin. 
Předprodej v m-centru 
KKV.
http://mic.muhb.cz/

2. 2. 2017 – 26. 3. 2017, 
Nové Město na Moravě
phOTOgRaphIa NaTU-
Ra 2016.
Horácká galerie vás zve 
na vernisáž výsledků 
třináctého ročníku foto 
soutěže Photographia 
Natura 2016. Ústředním 
tématem tohoto ročníku 
budou ptáci. 
www.horackagalerie.cz

3. 2. 2017 – 12. 3. 2017, 
Třebíč
JOSeF pRODělal – ReT-
RO VýSTaVa (70 leT).
Výstava. Muzeum 
Vysočiny Třebíč. Můžete 
vidět cykly fauna, flóra, 
portrét, koně, podoby, 
krajina a hlavně cyklus 
obrazy. 
www.muzeumtr.cz/

4. 2. – 5. 2. 2017, Bystřice 
nad Pernštejnem
UZeNý maSOpUST Na 
eDeNU.
Centrum EDEN.
www.centrumeden.cz/

5. 2. 2017, Pelhřimov
K O U Z e l N I C K ý 
KaRNeVal.
www.kulturape.cz/

6. 2. 2017, Havlíčkův Brod
KDe ŽeNY VláDNOU.
Sál Staré radnice - ces-
topisná beseda s autor-
kou stejnojmenné knihy 
Kateřinou Karáskovou. 
Začátek v 18:00 hodin.
http://mic.muhb.cz/

16. 2. 2017, Pelhřimov 



31

ZDeNěK IZeR a aUTO-
KOleKTIV.
www.kulturape.cz/

21. 2. 2017, Třešť
DO lOŽNICe VSTUpU-
JTe JeDNOTlIVě.
Anglická komedie 
v podání Divadelní 
společnosti Háta. Kul-
turní dům Třešť od 19:30 
hod. 
www.trest.cz/

22. 2. 2017, Humpolec
přeDNášKa: SOUpUT-
NíCI NašehO Těla. 
Přednáší Prof. RNDr. Ju-
lius Lukeš, CSc. – V rámci 
Přednáškového cyklu: 
Věda v muzeu.
http://infohumpolec.cz/

24. 2. – 30. 3. 2017, 
Havlíčkův Brod
OpeRaCe aNThRO-
pOID. 
Výstava, připomínající 
č e s k o s l o v e n s k é 
výsadkáře vyslané z 
Velké Británie a statečné 
domácí odbojáře, kteří 
před 75 lety zorgani-
zovali a provedli atentát 
na zastupujícího říšského 
protektora Reinharda 
Heydricha. Výstava bude 
doplněna sérií odborných 
přednášek pro veřejnost.
www.muzeumhb.cz

25. 2. 2017, Pelhřimov
RYbIčKY 48 + ImODIUm.
www.kulturape.cz/

27. 2.  2017, Havlíčkův 
Brod
bIOgRaF V KNIhOVNě.
M-centrum KKV, začátek 
v 19:00 hodin.
http://mic.muhb.cz/

28. 2. 2017, Pelhřimov
maSOpUST.
www.kulturape.cz/

28. 2. 2017, Světlá nad Sá-
zavou
KOUle.
Divadelní představení 
od 19:00 hod. v divadel-
ním sále. Pavla Tomicová 
jako atletická královna 
Milena už chřestí svými 
zlatými šperky a blíží se 
k Vám. Explozivní story 
o mistrovství světa, o 
zvedání trakařů i prvních 
lásek, o osudovém 
lyžařském kurzu a horo-
rovém soustředění v 
Horažďovicích…
www.kyticesvetla.cz  

4. 3. 2017, Pelhřimov
měSTSKý pleS
www.kulturape.cz/

14. 3. 2017, Světlá nad Sá-
zavou
D I V a D e l N í 
přeDSTaVeNí KYTICe.
Od 19:00 hod. v divadel-
ním sále. Jevištní podo-
ba sbírky balad Kytice z 
pověstí národních (1853), 
nejslavnějšího díla mi-
letínského rodáka Karla 
Jaromíra Erbena a jed-
noho z nejznámějších děl 
české literatury vůbec.
www.kyticesvetla.cz  

5. 4. 2017, Humpolec
přeDNášKa: máme Se 
ObáVaT bUDOUCíhO 
VýVOJe KlImaTU.
Přednáší RNDr. Jan 
Pretel, CSc. – V rámci 
Přednáškového cyklu: 
Věda v muzeu.
http://infohumpolec.cz/
 

11. 4. 2017, Žďár nad Sá-
zavou
pašIJOVá hRa – CO Se 
STalO S JeŽíšem?
Dětský areál na sídlišti 
Libušín

www.pasijezr.cz/

15. 4. – 17. 4. 2017, 
Bystřice nad Pernštejnem
VelIKONOCe Na 
eDeNU.
www.centrumeden.cz

17. 4. 2017, Žďár nad Sá-
zavou
VelIKOKONCe Na Zám-
KU.
www.zamekzdar.cz/
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