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Turistika po filmových místech získává na popularitě a s ní i nejrůznější místa Vysočiny.
Nejeden tvůrčí štáb seriálu, pohádky nebo zahraničních filmů zvolil náš kraj, interiéry
města, hradů a zámků, a proto je u nás co objevovat. Také z tohoto důvodu se krajská
příspěvková organizace Vysočina Tourism rozhodla a po dohodě s partnery vyhlašuje
rok 2019 rokem Filmové Vysočiny.

  

„Vzniklo nové logo Vysočina Filmová, v rámci turistického portálu připravujeme tematickou část
spojenou s filmovými místy a osobnostmi, už jsme vydali tištěnou brožuru s názvem Vysočina
Filmová a chystáme i mobilní aplikaci – tematický fotorámeček," představuje Tomáš Čihák,
ředitel Vysočina Tourism.      

  

Filmy a osobnosti z Vysočiny

  

Tištěná brožura i tematická část turistického portálu přibližuje nejzajímavější filmová místa,
která k nám na Vysočinu v minulosti přitáhla a také dnes lákají filmaře. „Vzpomínáme proslulé
Postřižiny, seriál Návštěvníci, film Všichni dobří rodáci, ale také pohádky Pyšná princezna, Jak
se budí princezny, Čertí brko nebo Anděl Páně 2. Z novějších snímků jde například o Zádušní
oběť, Bajkery nebo Špunty na vodě," prozrazuje Michaela Králová z Vysočina Tourism s tím, že
nechybí ani představení filmových osobností z Vysočiny, jakými jsou Ondřej Vetchý a Martin
Stránský, oba rodáci z Jihlavy, Otto Šimánek z Třeště a kořeny mají na Vysočině také Iva
Janžurová (Žirovnice), Oldřich Navrátil a Miroslav Donutil (Třebíč) nebo Josef Dvořák (rodák z
Horní Cerekve).

  

Vydejte se po stopách filmů s námi

  

Vysočina Tourism k tomuto atraktivnímu tématu připravuje turistickou hru a zve za zážitky.
Krajská příspěvková organizace spolupracuje s bezmála 25 partnery z celého regionu, jako
například s Panským dvorem Telč, s městem Telč, s hradem v Ledči nad Sázavou, s Muzeem
rekordů a kuriozit Pelhřimov nebo Dalešickým pivovarem. Ti a ještě mnoho dalších společně s
Vysočina Tourism připravují hru s názvem Kamera, klapka...a jedem!
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„Nejen filmoví fanoušci, ale třeba i příznivci výletů budou chodit po zajímavých místech
spojených s filmařskou tematikou, plnit drobné úkoly, zaznamenávat je do Filmového pasu, aby
na závěr svého filmového putování získali odměnu. Hlavní cenu v podobě jedinečného
filmového zážitku, který je prozatím tajemstvím, vylosujeme z účastníků, kteří navštíví více než
půlku míst zobrazených na herním pasu a kupon z něj odešlou nebo dodají na naši adresu,"
osvětlila princip hry Magdaléna Svatoňová z Vysočina Tourism s tím, že spuštění hry je v
plánu se začátkem letní sezóny na 
1. dubna
.

  

Navíc v průběhu celého letošního roku budou zapojení partneři pořádat akce s filmařskou
tematikou. Jeden z významných partnerů, Centrum dokumentárního filmu Jihlava  připravuje
večerní filmová setkání v sále Edison v kině Dukla v Jihlavě. „Velmi zajímavé bude určitě
setkání o filmové architektuře s filmovým architektem Janem Vlčkem, který se podílel na řadě
českých filmů a byl dvakrát nominován na Českého lva - 24. dubna od 19.30," doplnil Šimon
Bauer, ředitel Centra dokumentárního filmu. O dalších akcích i ostatních zapojených partnerů
bude Vysočina Tourism průběžně informovat.

  

První ochutnávka filmové Vysočiny na veletrhu GO – REGIONTOUR v Brně

  

Celou šíři aktivit Filmové Vysočiny představí pracovníci Vysočina Tourism na mezinárodním
veletrhu cestovního ruchu GO - REGIONTOUR v Brně – v termínu od 17. do 20. ledna.
Stánek Vysočina Tourism najdete v pavilonu P na stánku číslo 058.
 Stometrový stánek pod číslem 006 partnera – Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov  v pavilonu
P mimo jiného oživí filmařský fotokoutek, který zajistí, že se budou moci návštěvníci vyfotit s
nejrůznějšími rekvizitami u památek UNESCO z Vysočiny – v Třebíči, v Telči nebo u Zelené
hory ve Žďáře nad Sázavou.

  

Monika Brothánková,
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http://www.c-d-f.cz/
https://www.dobryden.cz/muzeum-rekordu-kuriozit-pelhrimov/

