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1. 50°47‘55.9‘‘N 14°57‘22.6‘‘E
Andělská Hora 16, 463 31 Liberec

Galerie současného umění v kostele 
Panny Marie Sněžné v Andělské Hoře 
v obci Chrastava. 

2. ARTMILL
Miřenice 36, Horažďovice

Artmill leží v srdci Střední Evropy, na 
českém venkově v historickém Červe-
ném mlýně. Toto místo nyní hostí aktivní 
uměleckou komunitu, je prostorem pro 
interdisciplinární vzdělávání, rezidence, 
umělecké projekty a další aktivity, zamě-
řené na udržitelnost a ekologii. 

Basket Weaving Workshop (koncem srpna) 
Farm=to=Table 
Večeře na mlýně a výstava Umění a jídlo 
v rámci evropského programu La Table et le 
Territoire.
Artist-in-Residence (srpen): 
Ana Quiroz, Mexiko

3. ATELIÉR SÍŇ
Židovský hřbitov, Telč
ateliersin.tumblr.com

Prostory bývalé obřadní síně židovské-
ho hřbitova v Telči jsou místem pro 
výstavy, divadelní představení či hudební 
produkce. 

4. AVER KLUB 
Kovářská 200, 43401 Most

Nově vznikající kulturní centrum Aver 
Klub navazuje na předchozí úspěšnou 
činnost spolku Aver Roma v mosteckém 
Chanově, zaměřeného především na 
práci s místními dětmi a mládeží a na 
organizaci kulturních aktivit pro zdejší 
komunitu.

5. BAODÍLNA, ATELIÉR, DÍLNY, 
GALERIE / KAFEKNIHY JEDNOTA
Pražská 157–8, Tábor
facebook.com/baodilna

Baodílna: ateliér, gra� cká dílna, galerie, 
sousedská univerzita, rezidenční pobyty 
pro ilustrátory, festivaly Tabook a Mirákl... 
Knihy z nakladatelství si můžete koupit 
ve spřízněné Jednotě na Pražské ulici.

6. ÚTERSKÝ SPOLEK BART
Úterý 25, 330 40
bart.utery.eu

Roku 2015 jsme se rozhodli zakoupit 
zchátralý památkově chráněný dům 
č. p. 69 na úterském náměstí, zvaný 
Dům Na Růžku nebo také Turbovna. 
Pustili jsme se do prací na jeho záchraně 
a máme sen: vybudovat tu komunitní 
dům s kavárnou, historickou expozicí 
a infocentrem.

7. UMĚLECKÁ KOLONIE BASTION IV
Okružní 242, 551 92 Pevnost Josefov 
bastion4josefov.com 
ideaface.cz

Umělecká kolonie Bastion IV je spolkem 
přátel výtvarného umění i jiných umělec-
kých oborů, který se zároveň snaží působit 
výchovně v oblasti ochrany přírody a kra-
jiny. Bastion IV je vítaným útočištěm pro 
nespoutané duše, které potřebují svůj 
prostor, kde by se mohly volně realizovat. 
V areálu je možné navštívit sochařskou 
Galerii Petra Nováka z Jaroměře a galerii 
Prachárna. Po předchozí domluvě je 
přístupná také výstavní síň s aktuální vý-
stavou obrazů Josefa Kleinera nebo malé 
Muzeum hraček. Je nutné předem se 
telefonicky domluvit na t. č.: 720 519 801, 
608 545 198. Další program sledujte na 
webových stránkách. 

8. BENEDIKTUS
Modletín 7, Rušinov, 583 01
Klášterní 60, 583 01 Chotěboř
benediktus.org

Benediktus je komunita lidí s mentálním 
postižením i bez něj, kteří žijí každo-
denní život ve vzájemném společenství. 
BeneBend je kapela naší komunity, kde 
hrají a zpívají lidé s postižením spolu 
s asistenty. Kapela hraje téměř výhradně 
svoji tvorbu a vystupuje na festivalech, 
na našich akcích pro veřejnost, v klu-
bech, kavárnách, ve školách, a stará 
se tak o přesah naší práce navenek. 
Obnovujeme slavnosti a zvyky našich 
předků. Pořádáme slavnosti na Modletí-
ně, velikonoční pašijové divadelní hry, 
bene� ční koncerty a další akce.

9. BEZOBAV 
Dyjice 8, Telč
bezobavdyjice.cz

Bezobav je o setkávání. Setkávání v skoro 
zapomenutém koutě Vysočiny, kdesi 
na hranicích Moravy a Čech. Setkávání 
v krajině lesů, luk, rozsíček a typických 
bezů, v místě s nezaměnitelným geniem 
loci, který společně s přírodou dotvářeli 
osamělí umělci od dávných časů. Věří-
me, že na podzim budeme pokračovat 
v našich koncertních aktivitách. Měl by 
vystoupit David Pomahač, Jarda Svo-
boda, rakouské duo Petra und der Wolf 
a možná i někdo další.

10. BOHEMIAE ROSA 
bohemiaerosa.org

Hlavní částí projektu BOHEMIAE ROSA je 
S i t e B o d y E x p l o r a t i o n, mezi-
národní interdisciplinární workshop pro 
tanečníky a umělce, prozkoumávající 
vztah mezi tělem, uměním a krajinou. 
Prostřednictvím workshopů, které se ko-
nají ve speci� ckých lokalitách především 
v české krajině, zkoumá zkušenost lidské-
ho těla ve vztahu k okolnímu prostředí. 
Tento rok se naše aktivity odehrají na 
myšlenkové rovině a v roce 2021 se opět 
osobně setkáme v Krkonoších.

20. GALERIE 18
Jiřího nám. 18, Poděbrady 
facebook.com/G18Podebrady

Dočasný projekt v opuštěných prostorech 
historického domu, který čeká na nové 
využití. Organizuje Spolek G18. Nekomerč-
ní poděbradský pop-up kulturní prostor pro 
všechny druhy umění a všechny generace.

21. GALERIE A PROSTOR
Kollárova 27, Znojmo
galerieaprostor.cz

Projekt Umění do Znojma vznikl na jaře 
2012 z potřeby začlenit město Znojmo 
do kontextu současného umění. Základní 
myšlenkou bylo přivést do města aktuální 
výtvarné umění, významně přispět k rozvoji 
kultury, zaujmout veřejnost a stmelit oby-
vatele tohoto historického města v kolek-
tivním zájmu o umění. 

21. GALERIE DÍRA OSTRAVA
Vítkovická 3263, Ostrava-Zábřeh
facebook.com/diravprovozu

Vyvolávání � lmů a fotogra� í je při tvůrčím 
procesu nutností. Vytvořili jsme proto mís-
to i pro ty, kteří nemají prostor mít vlastní 
temnou komoru. Výstavy začínajících 
i etablovaných fotografů.

22. GALERIE DŮM 
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov
Broumovský klášter, Klášterní 1, 550 01
ma.klasterbroumov.cz
galeriedum.cz

Dětská galerie Lapidárium je experimen-
tální galerijní projekt primárně zaměřený 
na dětského diváka. Jeho náplní je pravi-
delná příprava kurátorsky vedených výstav 
respektovaných autorů střední generace, 
které by měly děti a jejich rodiče vstříc-
nou formou uvádět do světa současného 
umění. Kurátor galerie: Radek Wohlmuth. 
Kurátorka lektorských programů: Pavla 
Semeráková.

Vendula Chalánková 
(3. 4. – 25. 6., dětská vernisáž: 2. 4. v 17 hod.)
David Helán, Lenka Kerdová, Ian Mikyska, Eliška 
Perglerová, Ladislav Železný
(10. 7. – 31. 8., dětská vernisáž: 9. 7. v 17 hod.)
Toy_Box
(11. 9. – 30. 11., dětská vernisáž: 10. 9. v 17 hod.)

Galerie Dům se dlouhodobě věnuje pre-
zentaci především malířského a sochař-
ského média, a to v jejich aktuálních spe-
ci� ckých formách. Vedle ikonických postav 
českého výtvarného prostoru 2. poloviny 
20. století zařazuje i důležité autory střední 
generace, současně ale představuje 
talentované nedávné absolventy vysokých 
uměleckých škol. Kurátoři: Iva Mladičová, 
Petr Vaňous.

Daniel Hanzlík 
(3. 5. – 21. 6., vernisáž 2. 5. v 16 hod.)
Miriam Kaminská – Barbora Kolouchová
(3. 5. – 30. 9., vernisáž 2. 5. v 16 hod.)
Argišt Alaverdyan
(28. 6. – 9. 8., vernisáž 27. 6. v 16 hod.)
Jitka Svobodová 
(16. 8. – 30. 9., vernisáž 15. 8. v 16 hod.)

24. GALERIE DVOJDOMEK
Židovský dvojdomek, Havlíčkova 806, 
53803 Heřmanův Městec 
spokul.cz/galerie/galerie-dvojdomek 

Alžběta Kopecká (10. 7. – 9. 8.)
Libor Krejcar (15. 8. – 20. 9.) 

25. GALERIE JEPTIŠKA 
Emila Františka Buriana 91/1, 779 00 
Svatý Kopeček u Olomouce
jeptiska9.webnode.cz

Galerie Jeptiška se nachází v památkově 
chráněném objektu na Svatém Kopečku 
u Olomouce. Projekt vznikl pod vedením 
občanského sdružení Ret, které podporuje 
současné umění a snaží se o vytvoření kom-
plexů prostor pro pořádání kulturních akcí. 

26. GALERIE KRYSTAL 
Dělnická 18, 736 01 Havířov
galeriekrystal.cz 

Galerie se soustředí hlavně na podporu 
fotogra� e a současného designu. Pořádá 
výstavy, vzdělávací programy, besedy, 
odborné přednášky, výtvarné dílny.

27. GALERIE LUXFER 
Galerie Luxfer – Riegrova 347, Česká 
Skalice. LUXFER OPEN SPACE – 
Prostor pro současné umění, 
Maloskalická 40, Česká Skalice
galerieluxfer.cz

Galerie LUXFER je zcela nezisková aktivita 
s cílem decentralizovat uměleckou scénu 
a šířit její aktuální výhonky do regionu. Ten-
to projekt napomáhá rozptýlit nesrozumi-
telnost a nedostupnost a z toho plynoucí 
nedůvěru v současné umění. Prostor 
Galerie LUXFER je industriální sál, v jehož 
předsálí je pozůstatek z doby minulé – obří 
skleněná plocha z luxferových kachlů. 

Markéta Wagnerová – Seru na vás, já du domu
(15. 5. – 12. 7., Galerie Luxfer, otevřeno čt–pá: 
16–19 h)
RAFANI – V zemi nevyvratilelnosti: Naděje
(29. 5. – 19. 7., LUXFER OPEN SPACE – Prostor 
pro současné umění, čt–pá: 14–17 h, so: 10–14 h)

28. GALERIE NA SHLEDANOU 
hřbitov Malsička, Volyně 
galerienashledanou.blogspot.com

Andrej Boleslavský – Beztíže. Projekt ve virtuální 
realitě 
Jaký by byl život na lehčím světě? Neviditelná 
gravitace je vedle času jednou z hlavních sil, 
které formují náš život na planetě Zemi. Pokud 
by na Zemi vše vážilo tak málo jako na Marsu, 
jaký by to mělo dopad na naše společenské 
uspořádání? Pokud by nepřítomnost gravitace 
vyvolala ve společnosti chaos, dokázali bychom 
obnovit harmonii? 

29. GALERIE PODCHOD 
Tř. Karla IV. 1222/25a podchod, 
Hradec Králové
fb/Walk � ru Gallery/Galerie Podchod

Hlavním záměrem projektu zpočátku 
bylo vnesení nových vizuálních prvků 
do stávající architektury města Hradce 
Králové, oživení prostoru a zprostředkování 

39. JANOVIČKY 
Janovičky u Luže
facebook.com/janovicky
janovicky.cz

Stojí na malebném místě, pod lesem, pod 
ním je vykroužený hřbitůvek obehnaný 
kamennou zdí. A ačkoli je vidět už zdaleka, 
málem nepřežil. Kostel Zvěstování Panny 
Marie v Janovičkách nedaleko východo-
českého městečka Luže se dočkal svého 
znovuzrození. Díky několika nadšencům se 
podařilo získat dotace a oživit jej. Aby dále 
dýchal a žil, aby k němu proudili lidé a něco 
mu dávali a on zase jim, vznikl na jaře roku 
2016 Spolek Janovičky. Účelem spolku je 
ochrana, propagace a zpřístupnění kostela 
Zvěstování Panny Marie a všestranné vyu-
žití tohoto místa ke kulturním událostem. 

40. JINAKRAJINA
Katastr obcí Šarovy, Lhota, Salaš 
a Bohuslavice u Zlína
jinakrajina.eu

Jiná krajina realizuje dlouhodobý projekt 
KŘÍŽE CESTY SOCHY KRAJINA LIDÉ na 
katastrech obcí Šarovy, Lhota, Salaš a Bo-
huslavice u Zlína. Snaží se o navrácení 
člověka do kulturní krajiny. 

41. KAPLIČKA V ZÁLESÍ
Zálesí 27, 790 70 Javorník
kaplicka–zalesi.blogspot.cz

Venkovská mini-galerie současného 
umění v sakrálním prostoru malé Kapličky 
sv. Urbana v Zálesí u Javorníku. Výstavy 
se dotýkají náboženství a spirituality a zá-
roveň používají jazyk současného umění. 
Poslední sakrální bod v krajině, který 
zůstal po původním obyvatelstvu. Kapličku 
v Zálesí spravují dobrovolníci a členové 
spolku Světakraj. 

42. KARNOLA
Zvěř, z.s., Třída Čs. Armády 211, 753 
01 Hranice
karnolahranice.cz 

Komunitní a kulturní prostor Karnola 
funguje v Hranicích od září 2017. Sídlíme 
v prostorách bývalé textilní továrny v těsné 
blízkosti centra města. Naší ambicí je 
vytvářet živé a inspirativní místo pro setká-
vání a seberealizaci. 

Neočekávaný Dýchánek II (17. 7. – 19. 7.)
Druhý ročník, dva dny lokálních i nelokálních ka-
pel. Zahraniční hvězdy mají zarachy, dovolenou 
dáváte doma, tak zajděte na místní sebranky. 
Afterparty budou. Vy, co jste byli i loni už jistě 
víte, že se v Karnole nevyspíte do růžova. Takže 
rohypnol, teplé mléko a špunty do uší. Pořadí 
interpretů zatím není známo.

43. KLUB KOREALISTICKÝCH AKTIVIT
Starý Pelhřimov 
facebook.com/klubkoaktivity

Členem Klubu se může stát každý účast-
ník aktivity. Námět a dramaturgie aktivity 
v duchu Korealismu připravuje kdokoli 
z členů. Plnění aktivit probíhá nejlépe 
ihned, celkem bez povšimnutí, v duchu 
zásady: DŘÍVE, NEŽ ZAČNEŠ MYSLET

44. FESTIVAL KORESPONDANCE
14.–16. 8. 2020
zámek, Žďár nad Sázavou 
korespondance.cz 

Mezinárodní festival současného tance, 
pohybového divadla a nového cirkusu. 
KoresponDance se od roku 2013 každo-
ročně koná v červenci na zámku ve Žďáru 
nad Sázavou. 

45. KOVÁŘOVA KOBYLA
Náměstí Jana Kara� áta 73, Jimramov
fb.com/kovarovakobylajimramov

Kavárna s kulturním programem.

46. KRA – KRAVÍN RURAL ARTS
Hranice u Malče 6, 583 01 Maleč 
kra.land 

KRA leží v Železných horách v bývalém 
kravíně velkostatku Maleč. Usiluje o hledá-
ní nového kulturního zapojení v rurálním 
kontextu. Zaměřuje se na ekologické umě-
ní a kulturu a pořádá rezidenční pobyty 
pro umělce. 

2020 Rezidenční umělkyně Virág Bogyó (HU)
Jak se změnilo vnímání prostoru u našich dětí? 
Jak se vztahujeme k našim domovům, z nichž se 
stávají školy, domácí pracovny, hřiště a zejména 
vězení pro mnoho z nás? Jaké jsou strategie pře-
žití? Jak uchováme duševní zdraví nás a našich 
dětí? Jak si hrajeme? Virág Bogyó experimentuje 
s novými nástroji pro mobilitu a komunikaci. 
DOME (ne) DOMA VENKU!
Letní festival ve formě online série živých perfor-
mancí s DIY nástroji, elektronikou, rádii, nahráva-
či, v přírodním a propojeném prostředí. Nové 
formy a tvary zvukového umění mimo disciplíny 
a omezení prostoru. 

47. KRČKOVNA – VILA FIALA
kopec Vinice, Blatná
krckovna.cz 

Jihočeská iniciativa usiluje o záchranu bý-
valé výletní restaurace, kterou v roce 1906 
postavil architekt Karel Fiala. Spolek chce 
cenný objekt postupně opravit a vrátit mu 
jeho původní funkci výletního a odpočinko-
vého místa, které bude doplněno kulturním 
programem. Na pozemku okolo domku má 
vzniknout růžová zahrada, která má připo-
mínat odkaz růžaře Jana Böhma. 

48. KULTIVAR
Na Rybníčku 387/6, Liberec 3 
kultivar.xyz

Coworkingové centrum věnované řemeslu, 
designu, kultuře. Sdílená kancelář. 

49. KULTURÁK ARCHA
Lubná 125, 56963 Lubná
facebook.com/kulturakarcha

O program Kulturáku ARCHA se stará 
spolek Přezpolní. Bilancuje na pomezí 
galerie a komunitního centra. Naši výstav-
ní činnost obohacujeme o doprovodné 
programy v podobě přednášek, koncertů 
a edukačních programů. 

Rezidenční pobyt a výstava Petra Dočkala alias 
Markéty Wágnerové (červenec – srpen) 

58. MEZINÁRODNÍ CENTRUM 
ZAHRADNÍ KULTURY V KROMĚŘÍŽI 
Generála Svobody 1192, Kroměříž
nczk.cz

Multioborové centrum pro oblast péče 
o historické zahrady a parky v České 
republice.

59. MÍSTA ZBLÍZKA
facebook.com/pg/MistaZblizka

Na Lounsku, Podbořansku, Sokolovsku 
a Ašsku zkoušíme ve spolupráci s míst-
ními netradičně rozvíjet jejich území. 
Snažíme se zmapovat a podpořit místní 
aktivní jedince, spolky a instituce a záro-
veň identi� kovat nevyužitý krajinný / his-
torický / architektonický potenciál lokalit. 
Pohybujeme se především ve venkovském 
prostředí, kde jsou starostové, MAS, spol-
ky a všichni aktivní jednotlivci zásadními 
aktéry místního rozvoje.

60. NAPLAVENO
Stružinec 8, 39133 Jistebnice
naplaveno.cz

Chalupa se stodolou a maringotkou 
v malé osadě Stružinec na Jistebnicku 
u Tábora nabízí možnost tvorby, odpočin-
ku a vzdálení se od hluku měst. Vytváříme 
prostor, kam mohou lidé přijet a soustředit 
se na svou uměleckou činnost. Pořádá-
me workshopy, divadelní představení 
a koncerty. Můžete k nám dojít po červené 
stezce vinoucí se malebnou krajinou 
Jistebnické vrchoviny.

Zažít Jistebnici (červenec – říjen) 
Lokálně na pikniku, divadelní představení Pro-
miňte, že rodím, koncert jazzové kapely Fanfán 
Tulipán, výroba masek na masopust 2021 s roz-
tockými výtvarníky, textilní dílna výroby batiku, 
tvůrčí dílna knižní vazby, seminář permakultury, 
ornitologická přednáška, tvůrčí rezidence.

61. NELEŇ! 
Slavičín
nelen.cz 

62. NOVÁ PERLA
Kyjov 36–37, 407 47 Krásná Lípa
divus.cc 

Nová Perla vyrůstá v údolí říčky Křinice, 
rozdělující Krušné a Lužické hory v troj-
hraničí Česka, Německa a Polska. Místo 
leží také mezi přírodními parky, které se 
rozkládají na území s nejdramatičtější 
geologickou i lidskou historií Evropy. Stov-
ky milionů let zde zápasily masy hornin 
s živly na cestě napříč zemskou kůrou 
a vytvořily tak úchvatnou krajinu Českého 
a Saského Mordoru. Tento boj ale zača-
roval lidské kmeny žijící na jeho později 
ztvrdlé skořápce, a ty se pak po staletí 
přetlačovaly o dlouhé zvrásněné území 
mezi dvěma velkými úrodnými planinami. 
A právě zde Nová Perla našla svůj domov 
ve sto let starém areálu továrny na nitě – 
pozůstatku velké vlny německé industriali-
zace, ze které dnes zbylo jen velmi málo. 

63. OKOLO JE LES 6
17. – 18. 7. 2020
Podstránský rybník, 675 03 Nárameč
facebook.com/Okolojeles
okolojeles.cz 

Hudební festival v přírodě a s přírodou 
v kulturním areálu Doubí v Náramči u Tře-
bíče. Festival v lese. Festival bez hranic. 
Uslyšíte pěkné písničky k poslechu i tanci, 
načerpáte pozitivní energii a užijete si 
pohodu v dubovém hájku u rybníků. Ploty 
zase nebudou. Vege jídlo, třídění odpadu 
a vratný kelímky jsou víc než národ. Kdo 
přijede na kole, má 1 pivo zadarmo. 

64. PLÁN B
2. 7. – 2. 9. 2020 
Litomyšl 
galerie.litomysl.cz

Open-air výstavní projekt českých umělkyň 
a umělců, jejichž díla budou k vidění 
v litomyšlských ulicích a parcích. Veronika 
Bromová / Planeta, Martin Dašek / Mark 
VIII, Jiří David / Pokud mohu, musím…, 
Jan Haubelt / Velká kůže, Anna Hulačová / 
Návrat z mise, Matyáš Chochola / Střet 
civilizací, Ladislav Jezbera / Korona česká, 
Jiří Kovanda / Let okna, Petr Kvíčala / Ve-
likonoční socha, Richard Loskot / Světelný 
klavír, Jakub Nepraš / Metropolia, Kate-
řina Vincourová / Do vzduchoprázdna, 
Vladimír 518 / Interpretace černobílých 
struktur Zdeňka Sýkory.

65. PILGRIM – POTULNÁ UNIVERZITA 
PŘÍRODY 
pilgrim-putovani.blogspot.cz 

Cílem spolku PILGRIM je pěstování celost-
ních přístupů k osobnímu rozvoji, vztahu 
ke krajině i k vytváření lidské kultury. 

66. PLOVÁRNA MANETÍN
Plovárna Manětín, 331 62 Manětín
facebook.com/plovarnamanetin

Plovárna Manětín je komunitní centrum 
pro kulturu, vzdělávání a volný čas.

67. POKOUŠENÍ
29. 8. od 18 h
přírodní zahrada Rohozná „Na Kuši“
Rohozná 102, 588 44 Rohozná 
u Jihlavy
rohozna.net
facebook.com/SpolekKUS

Nultý malý lesní festival. Spolek KUŠ pro 
environmentální a multikulturní výchovu 
je parta kamarádů kolem letních táborů, 
která pořádá malé volnočasové, kulturní 
a vzdělávací akce na Vysočině už 25 let!

Mango Sheikh, Durkheim Dolls a další
Grilování, tancování, živá muzika, eventy, bourání... 
Bene� ce na rekonstrukci zázemí Rohozná 102.

68. POLOM – KOSTEL SV. KUNHUTY 
Polom u Trhové Kamenice
polom.eu 

Polom usiluje o záchranu ohroženého 
kostela sv. Kunhuty v Polomu u Trhové 
Kamenice. 

11. BUBEC, UMĚLECKÉ STUDIO
Tělovýchovná 748, Praha 5 – Řeporyje
bubec.cz

Umělecké studio Bubec je nejenom 
sochařský ateliér, ale i kulturní centrum, 
které slouží jako prostor pro rezidenční 
pobyty umělců, výstavy, dílny pro děti i jako 
umělecká výrobna. Nedílnou součástí je 
zahrada Bubec s rozhlednou, kde kromě 
zeleniny pěstujeme kulturu, umění a dobré 
sousedské vztahy! Studio Bubec je umě-
leckým prostorem, kde je umístěn depo-
zitář a vznikají obří sochy Čestmíra Sušky, 
tvoří zde umělci v samostatných ateliérech 
a zahraniční rezidenti se setkávají s domá-
cími umělci i místní komunitou. Každoroč-
ně je zde organizován festival současného 
umění Art Safari s pestrým doprovodným 
programem. Dalším rozměrem našich ak-
tivit je umění ve veřejném prostoru. Letos 
pořádáme již čtvrtý ročník Festivalu m3 / 
Umění v prostoru. 

Vojtěch Míča – Kulaté Obdélníky 
(25. 5. – 31. 8. galerie Bubec, 
do 30. 10. Zahrada Bubec)
Bene� ce Studia Bubec a Nadace Via 
(22. 6. v 18 hod., výstava děl 20. – 21. 6.)

12. CENTRUM PRO BUDOUCNOST
Náměstí Míru 456, 378 81 Slavonice
centreforthefuture.cz

Centrum pro budoucnost je mezinárodní 
nezisková organizace, která působí na 
kulturu a životní prostředí ve Slavonickém 
regionu. Jsme napojeni na mezinárodní 
renomované univerzity. Centrum dbá 
na zlepšení životních podmínek a zdra-
ví planety, sdružuje multidisciplinární 
dovednosti vědců, pedagogů, umělců, 
podnikatelů, výzkumných pracovníků, ak-
tivistů, organizátorů, vedoucích představi-
telů komunit. Jedním z cílů je překlenout 
propast mezi nápady a realizací a urychlit 
přechod k udržitelné budoucnosti.

13. FARA VINCENCE ZAHRADNÍKA
Zubrnice 39, 400 02 Ústí nad Labem
centrumvincencezahradnika.cz

Centrum Vincence Zahradníka zkoumá, 
rozvíjí a předává odkaz této významné 
osobnosti. Program zahrnuje výukové 
programy, publikační a muzejní činnost 
a různé formy práce s veřejností. Do 
Zubrnic se nejlépe dostanete z Ústí nad 
Labem autobusem, který má zastávku 
před vlakovým nádražím.

14. DOKRAJIN
Loučná 89, Loučná pod Klínovcem 
konigsmuhle.cz 

Sdružení DoKrajin se zabývá uměleckou 
tvorbou, vzděláváním, výzkumy a vydava-
telstvím na poli znovunalézání domovů 
v zapomenutých koutech vlasti. 

15. DOMASLAV
fara v Domaslavi
domaslav.cz 

Spolek Domaslav byl založen kolegiem 
správců fary v Domaslavi. V součas-
né době má ve výpůjčce faru a kostel 
sv. Jakuba Většího, které opravuje. Pořádá 
víkendové akce a dílny. Faru také zapůjčuje 
k pobytům dalších skupin nebo organizací. 

16. EKOLOGICKÝ INSTITUT VERONICA
Pracoviště Brno: ZO ČSOP Veronica, 
Panská 9
Pracoviště Hostětín: Centrum Veronica 
Hostětín, Hostětín 86, Bojkovice
veronica.cz 

Ekologický institut Veronica je profesionál-
ní pracoviště základní organizace Českého 
svazu ochránců přírody Veronica. Svou 
expertní a vzdělávací činností poskytuje 
interpretaci odborných environmentálních 
témat. 

17. FARMSTUDIO – STŘEDISKO UMĚNÍ 
A KULTURY
Vysoká 26, 277 24 
farmstudio.cz

Nezávislé kulturní centrum Farmstudio 
sídlí v objektu historického zemědělské-
ho statku v obci Vysoká na Kokořínsku. 
Kromě vlastního programu poskytuje 
své prostory i dalším zájemcům z oblasti 
současného umění a živé kultury obecně 
(rezidenční a ergoterapeutické pobyty, 
tvůrčí dílny, sympozia, festivaly apod.). 
Aktuální info viz web a facebook.

Farmstudio Open (27. 6.)
Vernisáž výstavy rezidenčních umělců, hudba, � lm
Letní škola fotogra� e (15. – 19. 7.)
Mezinárodní dobrovolnický workcamp 
(26. 7. – 3. 8.)
Farmstudio Open (26. 9.)
Vernisáž výstavy rezidenčních umělců, hudba, � lm

18. SOUSEDSKÝ KLUB FERENC 
FUTURISTA
Vrážská 324, 252 28 Černošice
futureferenc.cz

Klub byl založen z iniciativy několika přá-
tel, kteří měli chuť v Černošicích vytvořit 
prostor pro setkávání s uměním, v němž 
se prolínají témata lokální komunity 
a hlavního města. Celoroční program 
představuje vybrané umělce, hostující 
projekty a zároveň staví na vzdělávacích 
a komunitních sousedských aktivitách. 

19. FUJARÉ 
Rožnov pod Radhoštěm a okolí
festivalhlasy.cz

Tvůrčí, dramaturgicko-produkční jednot-
ka, která vznikla a od roku 2016 působí 
jako veselá štika v Rožnově pod Radhoš-
těm a okolí. Fujaré je občanská aktivita, 
Fujaré to baví, Fujaré se zajímá o svět, 
Fujaré nemá vlastní prostor, Fujaré je ne-
ziskovka (což znamená, že veškeré naše 
příjmy jsou investovány zpět do projektů 
a aktivit spolku). 

Hlasy – hudební festival lidského hlasu 
(29. 8. v 17 hod.) 4. ročník mezinárodního 
hudebního festivalu lidského hlasu představí 
hudebníky nejrůznějších žánrů, které spojuje 
unikátní hlasový projev.

živého umění královéhradecké veřejnosti. 
Využití vitrín jako galerijního prostoru, kdy 
díla bezprostředně komunikují s veřejným 
prostorem, v současné době slouží k pre-
zentaci mladého neotřelého umění. 

30. GALERIE SAM83 
Česká Bříza 83, 330 11 Třemošná 
sam83.cz/galerie

Galerie sam83 byla otevřena v roce 2006 
se záměrem vytvořit zázemí a prostor pro 
volné myšlenkové pole. Součástí je místo 
pro rezidenční pobyty. Galerie je samo� -
nancována, její hospodaření je podřízeno 
principům ekosociální ekonomiky. 

31. GALERIE Z RUKY 
Křížovice 3, Doubravník 592 62 
Nedvědice 
galeriezruky.cz 

Vlasta Baránková – obrazy, kresby (4. 7. – 26. 7.)
Marie Uhlířová – šperky (vernisáž 4. 7. v 15 h) 
V 16 hod. koncert Indigo Quartet
Bohuslava Olešová – obrazy (1. 8. – 23. 8., 
vernisáž sobota 1. 8. v 15 h)
V 16.00 hod. koncert Jan Dalecký a hosté
srpnové pohádky viz lipovedrevo@gmail.com

32. GAMONEUM
Na Parkáně 123, Telč
facebook.com/Gamoneum 

Galerie v telčské synagoze. 

33. HOREM DOLEM
Provodov u Zlína
facebook.com/pg/horemdolemprovodov

Multižánrový festival divadla, hudby a se-
tkávání dobrých lidí v obci Provodov mezi 
Zlínem a Luhačovicemi.

34. HORNICKÝ SKANZEN MAYRAU
č. p. 56, Vinařice, 273 07
mayrau.omk.cz 

Areál bývalého dolu je poslední zacho-
vanou ukázkou dolování černého uhlí na 
Kladensku. Nedílnou součástí programu 
skanzenu jsou výstavy. 

35. CHALOUPKY
chaloupky.cz
Chaloupky Kněžice – pobytové 
ekocentrum, Kněžice 109, 675 21 
Okříšky
Chaloupky Zašovice – mléčná farma, 
Zašovice 13, 675 21 Zašovice
Chaloupky Velké Meziříčí – Ostrůvek, 
Ostrůvek 288, 594 01 Velké Meziříčí
Chaloupky Baliny – areál pro zahradní 
terapii, Baliny 1, 594 01 Velké Meziříčí
Chaloupky Horní Krupá – Krupská 
škola, Horní Krupá 39, 580 01 
Havlíčkův Brod
Chaloupky Krátká – Dům přírody 
Žďárských vrchů, Krátká 2, 592 03 
Sněžné
Chaloupky Třebíč – Zahrada u řeky, 
Brněnská 723, 674 01 Třebíč
Chaloupky Brtnice – ředitelství 
a knihovny, Široká 378, 588 32 Brtnice

Posilujeme znalosti, dovednosti a postoje, 
které vedou k respektu a ohleduplnos-
ti k přírodě, ekologicky odpovědnému 
jednání a udržitelnému způsobu života. 
Zabýváme se především environmentální 
výchovou a vzděláváním. 

36. CHALUPA POD LIPOU 
Krásné 35, Sněžné 592 03 
chalupapodlipou.net

Jsme malá rodinná � rma, která se nachází 
v krásném prostředí údolí řeky Svratky na 
okraji kraje Vysočiny v obci Krásné. Přichází-
me s různorodými akcemi, programy a pro-
dukty, jež nám jsou osobnostně vlastní. 

37. CHAOS STŘÍTEŽ
GALERIE KABINET
Střítež 68, Polička
planeta-chaos.cz
facebook.com/KabinetChaos 

Chaos Start 2020 bude probíhat v alter-
nativním přírodním prostoru usedlosti 
Chaos. Pokračujeme v představování 
špičkových výtvarných umělců, teoretiků 
umění, ale i osobností z oborů sociologie, 
psychologie, geologie, ekologie či historie 
vztahujících se ve své tvorbě či úvahách 
a řešeních k tématu venkova, přírody, 
eko-sociologie, krajiny a životního prostře-
dí, šamanismu, aktivismu nebo alternativ-
nímu životu na vsi v souladu s přírodou. 
Cílem je pozitivní kulturně sociální půso-
bení na místní obyvatele včetně kreativní 
práce s místními dětmi. 

Pavla Kroupová – malby a fotogra� e (od 30. 5.)
Milena Dopitová – instalace, video 
(červen – červenec)
Jiří Kovanda – instalace (červenec – srpen)
Petra Hermanová – digitální fotogra� e, videa
(srpen)
Kateřina Štenclová – malby (srpen – září)
Chaos Start – � eatrum Mundi / Divadlo Světa
(srpen) Dětská dílna a výstava.
Dagmar Šubrtová – objekty, instalace (září)
Zbyněk Sedlecký – malby (září – říjen)
Markéta Vaňková – malby, objekty, readymade
(říjen – bude potvrzeno)
Aleš Hnízdil – instalace (říjen – listopad)
Sousedé sobě 2020 (prosinec)

38. CHOV 
Autobusová zastávka, 50401 Barchov
facebook.com/pg/chov.galerie

Nonstop otevřená galerie skromných 
rozměrů v samém srdci vesnice Barchov. 
Prostory stále používané jako autobusová 
zastávka skrze díla současných mladých 
i etablovaných umělců a designérů sezna-
mují návštěvníky s aktuálními vizuálními 
přístupy. Nejzajímavější bývají vernisáže, 
během nichž můžete poklábosit s míst-
ními obyvateli a ochutnat koláč z plodů 
místních zahrad.

Katarína Hládeková: Wasteland 
(vernisáž 28. 6. v 15 hod.)
Kryštof Brůha: INTRA FLUIDUM
(vernisáž 6. 9. v 15 hod.)

Markéta W. se věnuje převážně performanci, 
videu a hudbě. Jeho práce je inspirována temati-
kou rituálů, přírody, kapitalismu a konzumerismu 
dnešní společnosti. V současné době točí � lmy, 
které zaznamenávají jeho performance, silně 
ovlivněné také například body artem či vídeň-
ským akcionismem.
Bučení III (15. 8.)
Festival experimentální a elektroakustické hud-
by. Tentokrát představí interprety, kteří studují 
či studovali na Institute of Sonology v Haagu, 
např. Riccardo Ancona, Davide Andriani, Blon-
dewednesday, Kristupas Gikas, Jonáš Gruska, 
Matúš Kobolka, Aleksandar Koruga. 
Anna Hulačová (konec srpna – říjen)
Autorka připraví instalaci svých posledních 
objektů přímo pro prostor Kulturáku Archa.

50. FESTIVAL KUKOKLI
24. – 25. 7. 2020
kostel Navštívení Panny Marie, 
Horní Vítkov
kukokli.cz

Hudebně-divadelní festival za devatero 
řekami, devatero horami a devatero lesy. 
Festival v kostele, který opět ožívá, otevírá 
se společným zážitkům na inspirativním 
místě. Chce zvýšit povědomí o zapomenu-
tém kostele a podpořit tak jeho probíhající 
opravu.

51. KU PROSPĚCHU
Chomutov
kuprospechu.org

Rozhodli jsme se vrátit život na severo-
západ Čech, který se stále vzpamatovává 
z následků dřívější ničivé industrializace. 
Naše činnost směřuje ke kulturní a sociální 
regeneraci lokality. 

Experimenty
Výstava je až do odvolání umístěna ve vestibulu 
„experimentu“ – Březenecká č. p. 4750, Chomutov. 

52. LES. SPOLEČENSTVÍ PRO 
PĚSTOVÁNÍ, TEORII A UMĚNÍ
Lesní a luční pozemek u obce Písečná, 
Ústí nad Orlicí
50°01‘37.4“N 16°27‘46.7“E
institutuzkosti.cz

LES reaguje na změnu klimatu a s ní 
spojené zrychlující se procesy degra-
dace zemědělské a lesní krajiny, půdy, 
postupujícího sucha a vymírání drobných 
živočichů. Sdílením chceme bojovat proti 
dělení krajiny podle územního katastru 
a proti ztrátě diverzity planetární, půdní 
a střevní � óry i fauny. Pozornost zaměříme 
na udržitelné formy zemědělství, vodo-
hospodářství, migraci, výživu, psychologii, 
zdraví, inteligenci živočichů, rostlin a hub 
a naši společnou přítomnost v krajině. 
Budeme se pohybovat na rozhraní umění, 
vědy, aktivismu, práce a odpočinku. 

Vzdoruj jako les (31. 7. – 2. 8.)
Setkání zástupců lesních, rostlinných a mezidru-
hových společenstev, odborníků z oblasti lesního 
hospodářství a geologie, kurátorů, umělců, 
aktivistů ad. v lese a na louce v Orlických horách. 
Program bude zahrnovat přednášky, lesní kino, 
čtení, meditace, sdílení příběhů, vaření, perfor-
mance, koncert a výstavu. 

53. LÖBHOF & ARTGRUND 
Staňkovice 1, Staňkovice 
loblhof.cz

Umělecké studio vycházející z tradic kraje. 

54. LUHOVANÝ VINCENT
A. Slavíčka 267, 763 26 Luhačovice 
luhovanyvincent.cz 
zvukovamapaluhacovic.cz

Luhovaný Vincent je spolek pořádající stej-
nojmenný multižánrový festival v prostředí 
lázeňského města Luhačovice a kulturní 
platforma pro lázně 21. století. Luhova-
ný Vincent revitalizuje lázeňský prostor 
a obohacuje kolorit poklidného lázeňského 
města; rozvíjí a zkoumá lázeňství jako 
společenskokulturní fenomén a přispívá 
k aktualizaci této kulturní tradice. Ještě 
před vypuknutím pandemie jsme se roz-
hodli, že jedenácté pokračování festivalu 
Luhovaný Vincent se uskuteční s roční 
přestávkou na přelomu června a července 
roku 2021. Navzdory pandemii nicméně 
běží náš celoroční projekt Zvuková mapa 
Luhačovic – luhačovický zvukový bedekr.

Zvuková mapa Luhačovic
Kolektivní umělecký projekt, který ve formátu 
autorských dramatizovaných rozhlasových her 
vykresluje Luhačovice prostřednictvím příběhů 
zajímavých míst a osobností.

55. MARIA STOCK / SKOKY 
Skoky, 364 71 Žlutice
skoky.eu

Zaniklá obec s mariánským poutním koste-
lem, který v létě otevírá dobrovolná služba, 
je dějištěm mší, poutí (z Teplé nebo 
z Toužimi po mariánské značce), koncertů 
a gra� ckého plenéru Listy z Gasthausu.

Polní gra� cká dílna (12. – 18. 9.) 
Site-speci� c vernisáž (19. 9.)
Více informací a registrace na plenér:
facebook.com/listyzgasthausu

56. MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE 
PASTEVCŮ
pastviny nad řekou Dyje
pastevci.cz

Mezinárodní konfederace pastevců byla 
založena v roce 2011 na pastvinách jižní 
Moravy. Hlásí se k myšlence volného 
pastevectví, při němž je nedílnou součástí 
krajiny stádo zvířat s pastevcem a jeho věr-
ným psem. Angažujeme se v problematice 
průchodnosti krajiny i v estetických a etic-
kých aspektech vztahu mezi člověkem, 
krajinou a zvířaty. Mezi naše aktivity patří 
vydávání knih s pasteveckou tematikou, 
pořádání výstav a aktivistické kampaně na 
podporu světového míru.

EK(O)LOGY – Den bukolické a neopastorální 
poezie (červen / červenec)

57. FESTIVAL MIŠMAŠ 
Statek Ústsko, Luhačovická 384, 
Bojkovice 687 71
mismas.org

Mišmaš se v roce 2020 neuskuteční. 

69. POVALEČ
6. – 8. 8. 2020
Valeč na Karlovarsku 
povalec.cz 

Snažíme se o kulturní zpestření života v jed-
né krásné vesničce na Karlovarsku a touží-
me dělat všechno tak trochu jinak. Povaleč 
je příkladem toho, že festival neznamená 
totéž, co hudební festival. Najdete tam totiž 
vše od workshopů přes přednášky, výstavy 
moderního umění, koncerty klasické hudby, 
divadlo, � lmy až po sport či tanec. 

70. PROPOLIS
Chříč 2, 331 43 
kricfest.cz, propolis-os.cz 

Sdružení Propolis je skupina přátel, která 
postupně vznikla kolem dění a obnovy 
pivovaru ve Chříči na pomezí severního 
Plzeňska a Křivoklátska. Naším cílem je 
vybudovat zde místo, kde se setkávají lidé 
se zájmem o historii, umění, krajinu, tradi-
ce a řemesla. Chceme vytvořit inspirativní 
místo, kde se dobře žije.

71. RADIOS
Mutišov, ČR, Rzeszów, PL
radios.cz 

Svobodné rádio pro svobodné lidi. 

72. REZI.DANCE V LESE
Pod javory, Komařice 17, 
373 14 Komařice
rezi.dance 

Žijeme tam, kde šumí hluboké bukové lesy, 
chladí tůně i rybníky a stále žijí keltská mís-
ta. Je to naše krajina. Je inspirativní, tajem-
ná, dynamická i nespoutaná. Rozhodli jsme 
se náš domov proměnit v rezidenční dům 
pro umělecké a kulturní projekty. Chceme 
tuto krajinu sdílet s těmi, kteří v sobě hledají 
nová místa k objevení. Nabízíme naše pro-
story i pro workshopy a soukromé akce.

73. ROŽMITÁL VESPOLEK 
Náměstí 58, 262 42 Rožmitál pod 
Třemšínem
rozmitalvespolek.webnode.cz 

Posláním spolku je občerstvit kulturní život 
Rožmitálu i jeho okolí a probouzet komu-
nitní život ve městě. Chceme se zabývat 
aktuálními otázkami, které se objevují ve 
společnosti. Chceme připomínat důležité 
události, které se v Rožmitále odehrály. 
Chceme se setkávat.

74. ROZTOČ KOLEKTIV
Dolní Cerekev
facebook.com/pg/roztockolektiv

Roztoč kolektiv organizuje místní ochot-
nický soubor s cílem produkovat autorské 
divadelní hry. Pořádá také tvořivé dílny pro 
děti a dospělé, divadelní, hudební, � lmová, 
výtvarná i literární představení a akce a let-
ní festival Z kopce, který se bude konat až 
v roce 2021. 

75. KULTURNÍ CENTRUM ŘEHLOVICE 
Na Statku 20, 403 13 Řehlovice
kcrehlo.cz 

Naše občanské sdružení bylo založeno 
v září 1999, se záměrem pořádat čes-
ko-německé kulturní a společenské akce, 
jako jsou sympozia, studijně výměnné 
a poznávací zájezdy, výstavy, literární 
setkání, přednášky, divadelní a � lmová 
představení.

Řehsign VI: Spolužití (12. 6. – 14. 6.)
První část Řehsignu VI se zabývá spolužitím. Jak 
vypadají alternativy ke klasické kmenové rodině? 
Jaké koncepty existují pro budování společnosti? 
Je řešením klášter, kibuc, komunita nebo KulturDa-
ča? Tématu se chceme věnovat formou worksho-
pů, diskuzí, performancí a promítání � lmů.

76. SLUŇÁKOV – DŮM PŘÍRODY 
LITOVELSKÉHO POMORAVÍ 
Skrbeňská 669/70, Horka nad Moravou
slunakov.cz 

Sluňákov nabízí prožitky a poznání, které roz-
víjejí uctivý vztah člověka k přírodě i k sobě 
samému v moderním nízkoenergetickém 
domu na okraji Chráněné krajinné oblasti 
Litovelské Pomoraví v Horce nad Moravou. 
Dům obklopuje unikátní přírodní umělecká 
galerie Dům přírody Litovelského Pomoraví. 

77. SOULKOSTEL
Vernéřovice 239, 549 82 
soulkostel.com

Soulkostel ve Vernéřovicích je jedinečné 
kulturní centrum na česko-polských hrani-
cích, nacházející se v odsvěceném kostele 
v lesích bývalých Sudet na Broumovsku. 
Založili ho Hans Brussee a Marjolijn de 
Graaf, kteří ruinu kostela z 19. století obje-
vili před patnácti lety. 

78. STARÁ ŠKOLA – MÍSTO PRO 
SETKÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ 
V Zídkách 128, Vrané nad Vltavou
stara-skola-vrane.cz 

Iniciativa vycházející z přirozených potřeb 
místních obyvatel stojí na principu dobro-
volnické činnosti a komunitního plánování. 
Centrem dění je klubová kavárna a v ní 
pořádané pravidelné kulturní pořady 
zaměřující se na místní či spřízněné výtvar-
níky, hudebníky a literáty.

79. MFFF 7
18. – 19. 7. 2020
Filířovice
rb.gy/srr6po

Opejkačka, kytara, � lmy a disko. Filmový 
festival bez ambicí propojuje profesionální 
� lmové umělce s amatérskými tvůrci z ma-
lého města. Potřebu sdílet svou tvorbu 
zde může naplnit každý, nezáleží na věku, 
pohlaví ani zkušenostech. Hlavní roli hraje 
romantika místa. 

80. ŠVESTKOVÝ DVŮR – DIVADLO 
CONTINUO 
Malovice 35 (okres Prachatice)
svestkovydvur.cz 

Místo setkávání, sdílení, výměny, tvoření, 
svobody i řádu. Švestkový Dvůr je starý 

statek v jihočeských Malovicích nedaleko 
Vodňan, jehož vznik je datován kolem roku 
1868. Už 20 let je domovem členů Divadla 
Continuo, zázemím a zkušebnou pro jejich 
tvorbu.

81. TABOOK – FESTIVAL MALÝCH 
NAKLADATELŮ 
Tábor 
tabook.cz 

Tabook, festival a mezinárodní setkání 
kvalitních malých nakladatelů, festival ob-
razové knihy a ilustrace, festival knižních 
profesí se odehraje jako obvykle v Táboře 
na přelomu září a října. Tabook je mnoho-
úrovňový festival, který trvá jen pár dní, ale 
jeho přesahy, dopady a duchovní i praktic-
ká pokračování se rozvíjejí po celý rok. 

82. TANČÍRNA RAČÍ ÚDOLÍ 
Račí údolí, Javorník 790 70
georgshalle.cz

Secesní budova v lese v údolí Račího 
potoka. Od června do září připravujeme 
celou řadu především tanečních akcí. 
Budova patřila k vyhlášeným výletním mís-
tům obyvatel Javorníku i širokého okolí. 

83. THEATRUM KUKS
theatrum-kuks.cz

Festival THEATRUM KUKS nabízí barokní 
a barokem inspirované umění v kulisách 
kukského areálu a okolí. Navazuje na 
tradici Kuksu jako hudebního, divadel-
ního a uměleckého centra evropského 
významu.

Multižánrový festival Baroko, jak jej nečekáte
(19. – 23. 8.)

84. UHELNÝ MLÝN A KOTELNA
Areál Šroubáren, 252 66 Libčice nad 
Vltavou
uhelnymlyn.cz, arto.to 

Uhelný mlýn je klenot mezi industriály na 
Praze-západ. Vlakem se sem dostanete 
pohodlně z Masarykova nádraží. Objekty 
Uhelného mlýna a Kotelny získaly díky 
citlivé rekonstrukci uznání odborné veřej-
nosti a staly se deklarovaným příkladem 
jak nakládat s českým průmyslovým dě-
dictvím. V arto.to galerii v Uhelném mlýně 
bude po celé léto 2020 výstava souboru 
doposud neprezentovaných kreseb sester 
Válových. Otevírací doba je pohyblivá. Pro-
síme zájemce o komentované prohlídky, 
aby sledovali náš aktuální program. 

85. UUTĚRKY
Návsí 854, 739 92
uuterky.net 

Malé gra� cké studio se primárně zabývá 
nízkonákladovými publikacemi, autorskou 
ilustrací, ale také volnými uměleckými 
projekty. Autorské duo Mjk a Fjk (Martin 
Krkošek a Pavla Byrtusová) vybudovalo 
v Návsí zázemí pro komunitní a kulturní 
centrum. 

86. VALDŠTEJNSKÁ LODŽIE
Jičín – Sedličky 4, 506 01
valdstejnskalodzie.cz

Projekt Kulturní imaginárium se zaměřuje 
na živé umění, alternativní kulturu, netra-
diční rodinné akce a site-speci� c projekty. 
Mimo pořádání množství koncertů, před-
stavení či workshopů se věnuje i autor-
ským akcím. Využívá unikátní prostory 
a nezaměnitelnou atmosféru historické 
stavby a pracuje s imaginací diváků. 

Mezinárodní ART_workshop festival tance, 
zpěvu a herectví (23. – 26. 7.)
Divadlo Kampa – Edith Piaf (7. 8.)
Improvizační workshop Simony Babčákové (10. 8.)
KORJEN (21. 8.)
Načeva & Zdivočelí koně a Jáchym Topol (28. 8.) 
Lodžie Worldfest 2020 (4. – 6. 9.)
Malá Inventura Jičín (17. 9.)
Slavnost stromů (17. 10. )

87. VEDLEJŠÍ KOLEJ
nádražní skladiště, Nový Bor
facebook.com/vedlejsikolej

Spolek Vedlejší kolej vytváří z nepouží-
vaného nádražního skladiště v Novém 
Boru otevřený multifunkční prostor, který 
poskytuje veřejnosti možnost realizace 
nejrůznějších kulturních komunitních 
aktivit (hudba, divadlo, výstavy, setkávání, 
promítání, workshopy, kurzy…).

88. VESELSKÉ KULTURNÍ CENTRUM 
Náměstí Míru 667, Veselí nad Moravou
kultura-veseli.cz 

Organizace má na starosti rozvoj kultur-
ního a společenského života a cestovního 
ruchu ve městě a jeho okolí. Rovněž 
provoz Kina Morava, městské knihovny, 
Kulturního domu a turistického centra 
Veselska. 

89. VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD 
6. – 7. 6. 2020
vikendotevrenychzahrad.cz 

Svátek otevírání běžně nepřístupných za-
hrad veřejnosti (Open Garden & Squares 
Weekend) vznikl v roce 1998 ve Velké 
Británii a probíhá vždy během druhého 
červnového víkendu. Projekt se setkal 
s velkým ohlasem a stal se postupně 
tradičním po celé Evropě.

90. WHITE GALLERY 
Osík 371, Osík u Litomyšle
whitegallery.cz 

Komorní stavba White Gallery je určena 
především pro uložení celoživotního 
výtvarného díla malířky a gra� čky Ludmily 
Jandové (1938–2008). Společně s tímto 
dílem je v depozitáři White gallery uložena 
sbírka gra� ckých listů od více než 300 au-
torů, s nimiž byla Ludmila Jandová v kon-
taktu. Celkový sbírkový fond White Gallery 
čítá více než 14000 předmětů. Galerie je 
navržena tak, aby v ní bylo možné tento 
sbírkový fond nejen trvale uchovávat, ale 
i kunsthistoricky zkoumat, digitalizovat, 
třídit v online systému na webových strán-
kách a popularizovat pořádáním pravidel-
ných výstav v galerijní části budovy.

91. ZÁMEK MALEČ 
Zámek Maleč 1, 582 76 
zamekmalec.cz 

Památník F. L. Riegra a F. Palackého. 
Otevřeno od června do konce září, so 
a ne 10–17 hod., každou celou hodinu, 
max. 20 osob. Ve všední dny pouze skupi-
ny 10–20 osob po předchozí domluvě.

92. ZASTÁVKA194 
Náměstí T. G. Masaryka 194, Chotěboř
zastavka194.dobraspolecnost.org 

Otevřený komunitní prostor v historickém 
domě v centru Chotěboře. 

93. ZAUHLOVAČKA 
Rumburská, 463 11 Vratislavice 
nad Nisou
zauhlovacka.cz 

Našim cílem je vytvořit kulturní a umělec-
ké centrum ve vratislavické zauhlovací 
a vodárenské věži, které bude žít nejen 
výstavami, vernisážemi a jinými kulturními 
akcemi, ale i zábavou pro každého. Celý 
koncept neustále vyvíjíme. Ale co víme 
určitě, je, že bychom věži také rádi vrátili 
jeden z jejích prvních účelů. Měla totiž 
sloužit nejen jako zásobárna uhlí a vody 
pro sousední kotelnu. V původních plá-
nech se uvažovalo také o využití nejvyššího 
patra jako rozhledny.

94. ZHOŘ KULTURA 
Zhoř, 270 35 Krakovec
zhorzije.cz

Pořádáme výstavy, koncerty a další akce 
ve Zhoři u Krakovce a na okolních polích, 
lesích a rybnících. Rozvíjíme kulturní 
život v bývalém velkostatku ve spolupráci 
s místními obyvateli, farmáři a umělci. 
Naše akce propojují místní komunitu 
a uznávané umělce. 

EPOS 257: Krajina, člověk (4. – 6. 7., 10–18 hod.)
Výstava na polích a ve špejcharu ve Zhoři 
u Krakovce přináší nový, inverzní kontext pro 
tvorbu českého umělce Epose 257. Jen stěží 
bychom hledali českého umělce více spjatého 
s městem a jeho krajinou. 
Farmářský trh (5. 7., 10–15 hod.)
Na rok 2020 dále připravujeme výstavu videoartu 
ve spolupráci s JSG Gallery.

95. ZLÍNSKÝ ZVĚŘINEC 
Průmyslová 513, 736 17 Lukov
zverine.cz 

Zvěřinec je kreativní spolek působící na 
Zlínsku, který má za cíl otevírat region 
uměleckým projektům zvenčí a zároveň 
podporovat lokální kulturní podhoubí. 
Pořádá koncerty, divadelní představení, 
workshopy, přednášky a zlínskému publiku 
tak zpřístupňuje současnou kulturní scénu.

S ohledem na pandemii jsme museli zrušit 
naši tradiční květnovou akci Slavnost v houští, 
putovní multižánrový open-air festival pořádaný 
v okolí obce Lukov, a také pozdržet spuštění 
divadelní sezony, v jejímž rámci hodláme uvést 
na 7 jedinečných představení nového divadla 
ve Zlíně.
Lukovská jizva (10. 10.)
Oslava garážového kutilství a recyklace! Závod 
vlastnoručně vyrobených minikár, vozítek a po-
vozů všeho druhu, kde jediným pravidlem je, aby 
hnací silou vozidla byla gravitace. Pokud byste 
se rádi zúčastnili, ale nemáte doma potřebný 
materiál, bude v den závodu možnost závodní 
stroj sestavit a vymyslet za pomoci profesionál-
ních kutilů. Akce bude probíhat za přítomnosti 
doprovodné hudby, dílen pro děti a místního 
občerstvení.
Posvícení (21. 11.)
Zlínské Posvícení je koncipováno jako částečná 
open-air oslava konce podzimu, světla a blížícího 
se zimního slunovratu. Posvícení má ambici 
vybudovat pro zlínské občany společnou tradici 
oslav tohoto magického období. Již třetí ročník 
úspěšné zlínské události proběhne v duchu té-
matu Hledání domova. Zvěřinec tak s humorem 
a nadsázkou nahlédne na téma místa kultury 
ve městě i v každodenním životě. Toto téma je 
aktuální pro spolek i proto, že právě hledá svůj 
domov / prostor ve Zlíně.

96. ŽIVÁ VILA
Nádražní 364, 383 01 Prachatice
zivavila.cz 

Spolek Živá vila se od roku 2015 vytrvale 
zasazuje o kulturní oživení a smysluplné 
využívání unikátních prostor tzv. Kralovy 
vily v Prachaticích. Tato „perla funkcionali-
stické architektury“ jižních Čech je ohrože-
na demolicí kvůli zastaralému a problema-
tickému plánu stavby silniční přeložky. 

SLOVENSKO

1. BANSKÁ STANICA
banskastanica.sk

2. BAŠTA – KULTÚRNO-KOMUNITNÉ 
CENTRUM
bastakulturcentrum.sk

3. DIERA DO SVETA
dieradosveta.sk

4. GUČA UMENIA 
gucaumenia.sk

5. NOVÝ DVOR
UMELECKO-REMESELNÉ VZDELÁVACIE 
CENTRUM
novydvor.sk

6. OPUSTENÁ (RE)KREÁCIA
abandonedrecreation.com

7. PERIFÉRNE CENTRÁ
perifernecentra.com

8. UM UM VOL. 9: POLIACI, SLOVÁCI, 
MAĎARI – HRDINOVIA ZELENÝCH 
HRANÍC
umumfestival.com

9. VIFI FEST
vi� fest.sk/o-podujati

10. VLK
wolf.sk

11. ZÁHRADA – CENTRUM NEZÁVISLEJ 
KULTÚRY
zahradacnk.sk 
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RURARTMAP 2020
Zveme k putování milovníky blátivých i suchých, letos 
koronavirem zasažených, trnitých a klikatých cest za 
uměním. Mapa uměleckých a ekologických iniciativ 
opět sleduje nezávislou kulturu v oblastech mimo 
hlavní centra. Do českého geografického prostoru 
(s vybranými kulturními iniciativami na Slovensku) 
již podeváté zakresluje rozmanité aktivity na venkově 
působících institucí, spolků i jednotlivců. Zdánlivé 
okraje často ukrývají pozoruhodné nálezy v podobě 
oživených věží, kostelů, hřbitovů, kravínů, kapliček, 
skalních obydlí, zastávek, elektráren či školek. 

Letos přicházíme s tematickou přílohou, která se 
věnuje stezkám a cestám tradičním a historickým, 
ale také nekonvenčnímu procházení krajinou 
s výraznou symbolikou či uměleckým zaměřením.

Sběr rozličných cest, tras a stezek nadále probíhá 
a bude rozšířen na interaktivní mapě na našem webu. 
Pokud budete mít tip na stezku ve vašem okolí, 
prosím pošlete ho na: info@yo-yo-yo.org.
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1. LAND ART. 
ZANIKLÉ A OPUŠTĚNÉ KOSTELY
fdu.zcu.cz/landart
shorturl.at/htKW8

Intervence v opuštěných a zničených kos-
telech vytvořili v roce 2015 studenti Fakulty 
designu a umění Ladislava Sutnara Západo-
české univerzity v Plzni pod vedením Jiřího 
Beránka v Plzeňském kraji v návaznosti na 
landartovou tradici. „Nejsilnějším zážitkem 
je ale potkat v lese znenadání kostel či kapli, 
respektive to, co zbylo – torza poutních míst, 
ke kterým už dávno cesty nevedou.“ (Josef 
Mištera) 

2. Z CHAOSU DO POLIČKY (PODLE 
VERONIKY ŠREK BROMOVÉ)
2–4 KM
Chaos, Střítež u Poličky → Vysoký vrch → 
Lezník / Sebranice / Polička 

Z naší malé přírodní rezervace rádi chodíme 
skrz náš les na náhorní planinu Vysoký vrch 
(600 m. n. m.), odkud je možný výhled až na 
hranice Čech a vzdálená pohoří, která je tvo-
ří. Odtud se dá jít nebo jet na kole do vesnice 
Lezník, do Sebranic, kde je krásné přírodní 
koupaliště, i do Poličky.  

3. Z CHAOSU DO LUBNÉ (PODLE 
VERONIKY ŠREK BROMOVÉ)
(2–3 KM NEBO 4–5 KM)
Chaos, Střítež u Poličky → Široký důl → 
Lubná
en.mapy.cz/s/botoguceja

Druhou naší oblíbenou trasou je polní cesta 
do Širokého dolu (cca 2 km), kde najdete 
několik krásně zachovalých obřích statků, 
rozkošný malý hřbitůvek, pentagonální stodo-
lu s doškovou střechou, která je chráněnou 
památkou. Ve vsi je krásný kostelík 
s dalším hřbitůvkem a námi hojně 
navštěvovaný vietnamský ob-
chůdek, který 
má stále 
otevřeno. 
Také 
je zde 
pila, její 
majitel vyrábí 
své vlastní 
pivo. Dvě 
dětská hřiště. 
Z Širokého dolu 
můžete pokračovat 
do Lubné (cca 4–5 km 
po silnici, cca 2–3 km přes 
louku a les), kde se zorientu-
jete podle sochy Svatého otce, 
stojící osaměle v louce u malé 
silnice. Přes les a louku do 
kopce se po rozbitých polních 
cestách dostanete ke kravínu 
v Lubné, ten projdete a dáte 
se doleva, kde uvidíte stát 
Galerii Archa. V Lubné je 
také palírna, hospoda, cuk-
rárna, obchod, posilovna.  

4. SUDETSKÁ KŘÍŽOVÁ 
CESTA 
(CCA 3 KM)
Bílá voda → Hauerova kaple 
mapy.cz/s/bozazasumo

Sudetská křížová cesta začíná na 
konci vsi Bílá Voda a končí u Haue-
rovy kaple. Postupně projdete kolem 
čtrnácti zastavení, kterými jsou kachle, 
vsazené do dřevěných sloupků. Motivy na 
kachlích nezobrazují přímo události, spojené 
s Ukřižováním, jeho poselstvím se však 
inspirují. Symbolicky vyjadřují vztah člověka 
a krajiny a dotýkají se poválečného vysídle-
ní původních obyvatel. Autorkou plastik je 
Zdeňka Morávková. 

5. STEZKA HALDY MAYRAU
(1,1 KM)
mapy.cz/s/defenenona

Stezka se nachází v areálu hornického skan-
zenu. Prostřednictvím 10 zastavení načerpá-
te informace o haldách jako umělém prvku 
v krajině, jejich využití, fauně a � óře, ale 
i o možnostech jejich rekultivace a revitaliza-
ce. Procházka je komentovaná průvodcem. 
Naučnou stezku je možné absolvovat pouze 
v období duben až říjen a je zpoplatněna.

6. STEZKA ČI VANDR JOSEFA VÁCHALA
(CCA 170 KM)
Litomyšl (Portmoneum) → Osík → Pohodlí → 
Sebranice → Polička → Liboháj → Jelínek → 
Korouhev → Sedliště →  Jimramov → Pro-
síčka → Škarkov → Bohdalec → Odranec → 
Maršovice → Nové Město na Moravě → vla-
kem do Žďáru nad Sázavou → Škrdlovice → 
Vojnův Městec → Krucemburk → Hlinsko → 
Krouna → vlakem do Předhradí → Rychm-
burk → Litomyšl (Portmoneum)
shorturl.at/qBCX4

Cestopisák, aneb Vandrovní knížku dvou pout-
níků a jedné poutnice, v roce 1921 nakreslil Jo-
sef Váchal Josefu Portmanovi jako vzpomínku 
na výlet na Vysočinu. Spolu s Annou Mackovou 
vykonali v srpnu čtyřdenní pouť z Litomyšle 
přes Žďárské vrchy a zpět. Váchal vše formou 
komiksu zachytil a vtipně popsal.

7. ČERTŮV HRÁDEK 
(CCA 1 KM)
mapy.cz/s/regaterulo

Hlavně historie a příroda. Naučná stezka 
nás seznámí s přírodními hodnotami lokality 
Čertův hrádek. Stezka se čtyřmi zastaveními 
je vedena po červené turistické trase a končí 
u skalního útvaru Čertův hrádek. Na začátku 
a na konci stezky je umístěn stůl s lavicemi.

8. ČEŘÍNEK 
(CCA 6 KM)
mapy.cz/s/donenodane

Geologie, fauna, � ora. Na stezce dlouhé přes 
6 kilometrů se na 14 zastaveních seznámíte 
s živou i neživou přírodou Čeřínku. Kruhová 
stezka začíná a končí na modré turistické 
trase za rybníky Menší a Chudý. U 5. zastavení 
se nachází dřevěné odpočívadlo a Forman-
ská studánka, potom následuje stoupání na 
skalnatý vrchol Přírodní památky Přední skála 
a nakonec sestup k posledním zastavením.

15. ALEJE A CESTY JINAKRAJINA.EU 
Občanské sdružení „jinákrajina“ vzniklo za 
účelem snadnějšího prosazování realizace 
dlouhodobého projektu „KŘÍŽE CESTY 
SOCHY KRAJINA LIDÉ“ na katastrech obcí 
Šarovy, Lhota, Salaš a Bohuslavice u Zlína. 
Tento projekt je postupně realizován od 
roku 2007, kdy byl zpracován návrh insta-
lace „Křížové cesty“. 

Křížová cesta: 763 51 Šarovy
mapy.cz/s/kujukuzuva

Akce: Podzimní modlitba Křížové cesty
Hrušková alej: 763 51 Bohuslavice 
u Zlína 
rb.gy/apz1bt

Akce: Den hrušek v hruškové aleji – září
Bu� et5055: 763 45 Doubravy 
rb.gy/unn7wj

Akce: Podzimní všelidové setkání v lese 
u krmelce na cyklostezce 5055.

Jeřábová alej: 763 02 Lhota
rb.gy/srh1pv

Akce: Celoročně průchozí stezka lemovaná 
jeřáby, sochami, roubovanými stromky 
pod strání nad lhotským poto-
kem až na Lhotu.

16. 
SVATO-
JAKUBSKÁ 
CESTA BROU-
MOVSKEM 
(36 KM)
Českopolská hranice 
u bývalé obce Libná → 
Zdoňov → Vernéřovická 
studánka → Vernéřovice → 
Meziměstí → Ruprechti-
ce → Broumov → Hvězda → průchod 
Broumovskými stěnami → Poutní místo 
u Zjevení → Police nad Metují... (celá Vý-
chodočeská svatojakubská cesta měří 
247 km a končí v Semíně)
rb.gy/sovfsd
ultreia.cz/trasy-cr

Východočeská svatojakubská cesta je na-
pojena na polskou trasu, Sudetskou drogu 
sw. Jakuba, v poutním místě Krzeszów. Na 
naše území vstupuje u obce Zdoňov. Lze 
také vyjít po takzvané Klodzke droze sw. 
Jakuba, která k nám přichází ze známého 
poutního místa Wambierzyce, překračuje 
naše hranice u obce Božanov a vede na 
Broumov, kde se spojí s Východočeskou. 
Z Broumova trasa překračuje Broumovské  
stěny směrem do Police nad Metují a po-
kračuje na Červený Kostelec, Babiččino 
údolí, Kuks, Hradec Králové, dále Polabím 
na Pardubice, Přelouč, Kutnou Horu. Dále 
Posázavím do Vlašimi, kde navazuje na Ji-
hočeskou trasu.

17. ŘEPORYJSKÁ STEZKA 
S UMĚLECKÝMI DÍLY 
(TRASA 1 = 2,4 KM)
en.mapy.cz/s/gukamonelu
reporyjskastezka.webnode.cz

Na Řeporyjské stezce si můžete pro-
hlédnout více než 20 uměleckých děl 
umístěných ve veřejném prostoru MČ 

občasné putování z Brna do Vídně po 
Svatojakubské cestě. Sem tam pořádáme 
také putování v okolí Brna, nebráníme se 
ani jiným lokalitám. 

20. KŘÍŽOVÁ CESTA V BUKOVANECH
mapy.cz/s/dazuruvucu

Soubor 14 betonových artefaktů z let 
1999–2009 od Lubomíra Jarcovjáka ze 
Šarov u Zlína. Místem určení se stal sva-
žitý pozemek, obklopený lesy a poli s vý-
hledem do krajiny, na rozhraní katastrů tří 
obcí – Bukovan, Ostrovánku a Nechvalína 
v okrese Hodonín. Podle návrhu výtvarníka 
a za organizační, � nanční i osobní podpory
Zdeňka Slováčka a dalších přátel z umě-
lecké i mimoumělecké oblasti vznikaly,
po dobu 10 let, jednotlivé objekty, symboli-

zující 14 zastavení kří-
žové cesty Ježíše 

Krista.

21. HRADU-
BICKÁ LABSKÁ 

CYKLOSTEZ-
KA MECHU 

A PERNÍKU 
Hradec Králové: soutok řek 

Labe a Orlice → Vysoká nad Labem 
→ Opatovice nad Labem → Bukovina 
nad Labem → Dříteč → Němčice → 
Kunětická Hora

hradubickacyklostezka.cz
Svazek obcí Hradubická labská je nositel 
celého projektu složený ze měst a obcí 
podél cyklostezky, které spojuje blízká 
přítomnost řeky Labe s ním spojené Lab-
ské stezky. Labská stezka je koncipována 
jako mezinárodní cyklotrasa č. 2 vedoucí 
od pramene řeky Labe k jejímu ústí přes 
území Čech a Německa. Cílem projektu je 
vést trasu podél řeky Labe, zpřístupnit tak 
území polabské krajiny, umožnit prostup-
nost krajiny a v neposlední řadě zajistit 
bezpečné cyklistické spojení jednotlivých 
obcí. (Dokončeny jsou pouze některé 
úseky.)

22. CESTA PÁTERA TOUFARA 
(18,5 KM)
Smrčná → Benetice → Dubice (rozc.) 
→ Opatovice → Nezdínská studánka → 
Nezdín → Prosíčky → Číhošť → Kynice → 
Dobrnice → Leština u Světlé 

Číhošť je obec, která měla být vymazána 
z mapy, mělo se na ni zapomenout kvůli 
umučenému knězi Josefu Toufarovi (1902 
se narodil v Arnolci blízko Jihlavy, 1950 
zemřel ve vězení). Dne 11. 12. 1949 se 
během jeho kázání pohnul křížek na oltáři, 
úkaz vidělo 19 svědků, kteří byli na mši, fa-
rář „zázrak“ neviděl, stál na kazatelně, zády 
k oltáři. Dodnes se vedou spory o příčině 
pohybu křížku, následek je ovšem znám 
– na konci ledna 1950 byl farář Toufar 
zatčen, převezen do Valdic a za čtyři týdny 
na následky mučení zemřel. StB po něm 
chtěla přiznání, že zinscenoval zázrak, aby 
posílil vliv církve na obyvatelstvo a ško-
dil státu. Dva dny po jeho odvlečení byl 

a kamionů směřujících na sever. Dálnice 
nenávratně zvukově znečistí podstatnou 
část Podkrkonoší včetně Královeckého 
sedla a východních Krkonoš. Vydáme 
se směrem ke koridoru budoucí dálnice 
k Choustníkovu Hradišti a pokračujeme 
na Trutnov. Přespíme pod Liščí horou 
v Hajnici. Druhý den pokračujeme přes 
Trutnov, mineme Mrtvé jezero, Bernartice 
a ocitneme se v Královci, kde se česká 
dálnice napojí na polskou.

28. OD POČÁTKŮ DO KONCE
mapy.cz/s/jetumezebu

Pěší, pro středně zdatné cca desetidenní 
hledání smysluplnosti nás z jihočes-
kých Počátků zavede až do ulice Konec 
v Dambořicích na Hodonínsku. Trasa 
vede krajinou jižních Čech a Křižanovskou 
vrchovinou; Brno obchází severně přes 
Moravský kras. Nikoli náhodou leží na 
trase obec a říčka Oslava. 

29. MAGDONOVO PUTOVÁNÍ 
mapy.cz/s/fuheharone

Bezručův starý Magdon, otec Maryčky, 
z Ostravy domů nedošel, ale odhodla-
ný poutník může i dnes dalekou cestu 
dokončit za něj. Pěší výpravu zahájí-
me – se vší opatrností – v libovolném 
pohostinství v ostravských Bartovicích. 
Následně nás 65 km dlouhá cesta vede 

příměstskou krajinou mezi Havířovem 
a Frýdkem-Místkem podél říčky Lučiny 

a následně beskydskými lesy, o nichž 
je známo, že jsou „bez konce“, až do 

Starých Hamrů, dnes 
částečně zatope-

ných přehradou 
Šance. Poslední 
část trasy kopíruje 
naučnou stezku 
Gruň-Bílý kříž, která 

míjí i pomník obětavé 
a nešťastné Maryčky 

Magdonové. 

9. KŘEMEŠNÍK 
(CCA 3 KM)
mapy.cz/s/morafepelo

Cesta spojená s osobností Antonína Bílka 
(otec sochaře Františka) a medailéra Jo-
sefa Šejnosty. Stezka s 8 zastaveními vás 
seznámí s přírodním prostředím a kulturou 
v okolí Křemešníku. Na trase je několik 
zajímavých míst – kaplička sv. Jana, 
Zázračná studánka, Křížová cesta na Kře-
mešníku, Kostel Nejsvětější Trojice, Větrný 
zámek a další.

10. NAUČNÁ STEZKA PO STOPÁCH 
K. H. BOROVSKÉHO – BATELOV 
(CCA 4,5 KM)
mapy.cz/s/rajorudebu

Stezka pojmenovaná po Karlu Havlíčku 
Borovském, který v těchto místech trávil 
studentská léta, vede okolím Batelova. 
Na 10 panelech připomínajících novinové 
stránky se dočtete o Havlíčkově životě 
a místních zajímavostech. Texty na pane-
lech jsou psány česky a německy, najdete 
tam Havlíčkovy epigramy a citáty, ilustrace 
z dobového tisku, pohádky, pověsti a staré 
fotogra� e okolí stezky.

11. GRASELOVY STEZKY – SLAVONICE
(23 KM)
rb.gy/bavzhd

Na jaře roku 1814 se Grasel skrýval 
se svými společníky ve Slavonicích. 
Ukládajíce se večer ke spánku, 
zpozorovali ještě včas 
příchod pátrací 
komise. Grasel 
se 

schoval, 
ostatní byli 
pozatýkáni. 
Od té doby byl 
okolními lesy št-
ván jako divá zvěř, 
opuštěný a vyčerpaný 
se musel skrývat 
v jeskyních a kamenných 
slujích. Nejstarší Graselova 
stezka vede ze Slavonic přes Český 
Rudolec do Dolního Bolíkova, odkud 
se výletní okruh uzavře cestou vla-
kem do Slavonic. Prochází hlubokými 
lesy, alejemi starobylých cest, údolím 
Bolíkovského potoka. Často po zaniklých 
a znovu objevovaných pěšinách. Cestou 
narazíte na Graselova sluj, vodní pilu 
Penikov, Psí hřbitov, Francouzský kámen, 
chátrající zámek v Českém Rudolci a za-
niklé železářské hutě v Dolním Bolíkově. 

12. POJMANOVA STEZKA POLNÁ 
(6 KM)
rb.gy/qgmhqg

Na trase Pojmannovy stezky v okolí Polné 
vytvořili žáci Klubu Pampeliška při ZŠ 
Polná pět informačních tabulí o ekosysté-
mech: lidská sídla, louka, les, rybník, pole. 
Cesta vede krásným prostředím okolo 
dvou rybníků Bor a Kukle, začíná i končí na 
náměstí v Polné, je značena žlutou turis-
tickou značkou a její délka je 6 km.

13. BŘEZINOVA STEZKA 
(55 KM)
mapy.cz/s/pozebuhoza

Spojuje rodné Počátky O. Březiny s jeho 
místy působení v Telči, Nové Říši, Jaromě-
řicích nad Rokytnou. Prochází Dyjicí, kde 
sídlí Bezobav. Je věnována životu a dílu 
Otokara Březiny, ale také zajímavostem 
oblasti, kterou prochází. Na trase má 12 
zastavení. Po celé délce je značena červe-
nou turistickou značkou. 

14. NAUČNÁ STEZKA BOHUSLAVA 
REYNKA 
(7 KM)
mapy.cz/s/galolufote

Naučná stezka vznikla na počest básníka 
a gra� ka Bohuslava Reynka. Trasa vede 
z Havlíčkova náměstí v Havlíčkově Brodě 
do Reynkova rodného Petrkova a do Sva-
tého Kříže, kde je pochován. Pět naučných 
tabulí je věnováno jak samotnému básní-
kovi, tak zajímavostem na trase – Grodlo-
vu Mlýnu a Lázním Petrkov.

Praha Řeporyje a v blízkém okolí. Některá 
díla si můžete i osahat a vyzkoušet. Co se 
takhle sklouznout po netradiční skluzavce 
nebo vylézt na „pletenou“ rozhlednu? 
Trasa 1: délka 2,4 km, doba procház-
ky 40–60 minut. Začněte na zahradě 
Bubec, kde si prohlédnete díla č. 1–7. 
Pokračujte k základní škole Řeporyje, kde 
jsou umístěna díla 8–14. Dále vás stezka 
zavede k dřevěným „Schodům“, č. 16, 
u železničního přejezdu a lavičce „Fajfka“, 
č. 17, na Řeporyjském náměstí. Pokračujte 
přes železniční zastávku na dětské hřiště 
s „Letadly“, č. 15. Do studia Bubec můžete 
nahlédnout na začátku nebo na konci vaší 
procházky.

18. POUTNICKÁ CESTA 
K. H. MÁCHY (PILGRIM) 
Cesta prochází ze středu Čech přes 
polovinu jejich území: od nížinné kraji-
ny Povltaví a Polabí, přes Kokořínsko, 
Podbezdězí, Pojizeří, Český ráj, barokní 
Jičínskou kotlinu, Novopacko, Podkrkonoší 
a přes Krkonoše až na vrchol Sněžky na 
hranici s Polskem.

19. ÚPLŇKOVÍ CHODCI: ÚPLŇKOVÉ 
PUTOVÁNÍ NA ŘÍP (ČERVEN 2020)
uplnkovichodci.blog.cz
mapy.cz/s/huvugezupe
Kralupy nad Vltavou → Veltrusy → Ctině-
ves (25 KM)
Ctiněves → Říp → Roudnice nad Labem 
(12 KM)

Úplňkoví chodci jsou náměsíčná, ne-
formální, nepříliš organizovaná, nespe-
ci� kovatelná a nestranická měnící se 
skupina lidí, co rádi chodí zejména po 
kopcích překrásného Českého středohoří. 
Nejraději pak v noci za úplňku, kdy nabývá 
chůze krajinou zvláštního magického 
rozměru a krajinné dominanty se zjevují 
v nečekaných podobách. Kromě nepravi-
delných procházek Středohořím, Krušnými 
horami, Labskými pískovci či Kokořínskem 
pořádáme každoročně na jaře víkendo-
vé putování z Prahy či Kralup na Říp a 

zatčen i opat Vít Tajovský a želivský klášter 
byl obsazen StB. (Zdroj: svatosi.cz)

23. PĚŠÍ CESTA Z PRAHY DO BRNA 
PODÉL D1 
ONDŘEJ VINŠ 
mapy.cz/s/kojedokeha 

Pěší cesta podél dálnice D1 – pokus 
o dlouhodobé ocitnutí se v blízkosti kori-
doru, vybudovaném pro úplně jiný způsob 
přemisťování. Do linie, protínající krajinu, 
Ondřej vstoupil se svým časem chodce, 
s jiným východiskem k vnímání krajiny, než 
je při běžném používání tohoto komuni-
kačního prostoru obvyklé.

24. KRUH KOLEM PRAHY
TOMÁŠ HRŮZA

Jedná se o třídenní akci: putování, které 
odkazuje na pochod režiséra Wernera 
Herzoga z Mnichova do Paříže v zimě roku 
1976. Herzog tuto náročnou cestu pěšky 
podnikl, aby zachránil život � lmové kritičce 
Lottě H. Eisnerové ležící toho času na 
smrtelném loži. Obejděme hlavní město 
v kruhu o obvodu přibližně 130 km. Zámě-
rem tohoto aktu není symbolicky zachránit 
Prahu nebo její obyvatele, ale naopak to, 

co leží za ní. Chceme zmapo-
vat okrajové části, které jsou 

vystaveny 
necitlivým zása-
hům do urbanismu 
města a příměstské kraji-
ny. Náš symbolický kruh nastavuje hranice 
nesmyslnému zabírání půdy a devastaci 
krajiny.

25. PUTOVÁNÍ ZA SLUNCEM
LUCIE FRYČOVÁ, BARBORA KOLOU-
CHOVÁ, LUCIE DOLEŽALOVÁ
mapy.cz/s/jenutekose 

Celodenní pouť za sluncem. Začátek na 
Zdymadle Pardubice (Kunětická 135), 
odkud je možné prohlédnout si východ 
slunce a poté se vydat směrem za ním. 
Slunce určuje trasu celý den. Předpoklá-
daná délka trasy 40km. (Inspirace celo-
denním pěším putováním Milana Maura 
za sluncem, 9. 5. 1988).

26. KLIMATICKÝ POUTNÍK
MARTIN ZET

Obejití velkolomu Bílina nejkratší možnou 
povolenou trasou. Martin Zet vyrazil před 
svítáním a na poutnickou hůl si připevnil 
břitvu, kterou kreslil do země trasu svého 
pochodu. Jeho putování trvalo 16 hodin. 
Meditativní chůze se brzy změnila na po-
hyb monitorovaný policií a ochrankou.

27. Z KUKSU DO POLSKA PĚŠKY, 
NEŽ POSTAVÍ DÁLNICI
mapy.cz/s/lofarozoco

Cestu započneme v barokním hospitá-
lu Kuks. Dálnice se zde bude nacházet 
v dohledné vzdálenosti pouhých 2 ki-
lometrů. Zaposloucháme se do tiché 
zvukové krajiny. Již do dvou let zde bude 
slyšet nepřetržitý šum projíždějících aut 

SEZNAM MÍST
1. 50 47‘55.9‘‘N 14 57‘22.6‘‘E
2. ARTMILL
3. ATELIÉR SÍŇ
4. AVER KLUB
5. BAODÍLNA – ATELIÉR, DÍLNY, 
GALERIE / KAFEKNIHY JEDNOTA
6. ÚTERSKÝ SPOLEK BART
7. UMĚLECKÁ KOLONIE BASTION IV
8. BENEDIKTUS
9. BEZOBAV
10. BOHEMIAE ROSA
11. BUBEC, UMĚLECKÉ STUDIO
12. CENTRUM PRO BUDOUCNOST
13. FARA VINCENCE ZAHRADNÍKA
14. DOKRAJIN
15. DOMASLAV
16. EKOLOGICKÝ INSTITUT VERONICA
17. FARMSTUDIO – STŘEDISKO UMĚNÍ 
A KULTURY
18. SOUSEDSKÝ KLUB FERENC 
FUTURISTA
19. FUJARÉ 
20. GALERIE 18
21. GALERIE A PROSTOR
22. GALERIE DÍRA OSTRAVA
23. GALERIE DŮM 
24. GALERIE DVOJDOMEK
25. GALERIE JEPTIŠKA 
26. GALERIE KRYSTAL
27. GALERIE LUXFER
28. GALERIE NA SHLEDANOU
29. GALERIE PODCHOD 
30. GALERIE SAM83
31. GALERIE Z RUKY
32. GAMONEUM
33. HOREM DOLEM
34. HORNICKÝ SKANZEN MAYRAU
35. CHALOUPKY 
36. CHALUPA POD LIPOU
37. CHAOS STŘÍTEŽ, GALERIE KABINET
38. CHOV
39. JANOVIČKY
40. JINAKRAJINA
41. KAPLIČKA V ZÁLESÍ
42. KARNOLA
43. KLUB KOREALISTICKÝCH AKTIVIT
44. FESTIVAL KORESPONDANCE
45. KOVÁŘOVA KOBYLA
46. KRA – KRAVÍN RURAL ARTS
47. KRČKOVNA – VILA FIALA
48. KULTIVAR 
49. KULTURÁK ARCHA
50. FESTIVAL KUKOKLI
51. KU PROSPĚCHU
52. LES. SPOLEČENSTVÍ PRO 
PĚSTOVÁNÍ, TEORI I A UMĚNÍ
53. LÖBHOF & ARTGRUND
54. LUHOVANÝ VINCENT
55. MARIA STOCK / SKOKY 
56. MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE 
PASTEVCŮ
57. FESTIVAL MIŠMAŠ 
58. MEZINÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ 
KULTURY V KROMĚŘÍŽI 
59. MÍSTA ZBLÍZKA
60. NAPLAVENO
61. NELEŇ! 
62. NOVÁ PERLA
63. OKOLO JE LES 6
64. PLÁN B
65. PILGRIM – POTULNÁ UNIVERZITA 
PŘÍRODY 
66. PLOVÁRNA MANETÍN
67. POKOUŠENÍ
68. POLOM – KOSTEL SV. KUNHUTY 
69. POVALEČ
70. PROPOLIS
71. RADIOS
72. REZI.DANCE V LESE
73. ROŽMITÁL VESPOLEK 
74. ROZTOČ KOLEKTIV
75. KULTURNÍ CENTRUM ŘEHLOVICE
76. SLUŇÁKOV – DŮM PŘÍRODY 
LITOVELSKÉHO POMORAVÍ 
77. SOULKOSTEL
78. STARÁ ŠKOLA – MÍSTO PRO 
SETKÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
79. MFFF 7
80. ŠVESTKOVÝ DVŮR – DIVADLO 
CONTINUO 
81. TABOOK – FESTIVAL MALÝCH 
NAKLADATELŮ 
82. TANČÍRNA RAČÍ ÚDOLÍ
83. THEATRUM KUKS
84. UHELNÝ MLÝN A KOTELNA
85. UUTĚRKY
86. VALDŠTEJNSKÁ LODŽIE
87. VEDLEJŠÍ KOLEJ
88. VESELSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
89. VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD
90. WHITE GALLERY
91. ZÁMEK MALEČ
92. ZASTÁVKA194 
93. ZAUHLOVAČKA
94. ZHOŘ KULTURA
95. ZLÍNSKÝ ZVĚŘINEC
96. ŽIVÁ VILA
SLOVENSKO ↓ 
1. BANSKÁ STANICA
2. BAŠTA – KULTÚRNO-KOMUNITNÉ 
CENTRUM
3. DIERA DO SVETA
4. GUČA UMENIA 
5. NOVÝ DVOR
6. OPUSTENÁ (RE)KREÁCIA
7. PERIFÉRNE CENTRÁ
8. UM UM VOL. 9
9. VIFI FEST
10. VLK
11. ZÁHRADA – CENTRUM NEZÁVISLEJ 
KULTÚRY
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