
Víte, že …

na území MAS Brána Vysočiny se konají v městech, městysech i obcích každý rok kulturní, 

sportovní i jiné akce… ?

Dáme vám několik příkladů…TraktorŠOU, závody horských kol, triatlon, folkový festival, 

hody i poutě, večeře s občany a mnohé další…

Podpořte třeba i tyto akce svojí návštěvou!

Těší se na vás obce Lubné, Borovník, Braníškov, Úsuší, Maršov, Svatoslav, Níhov, Březina, 

Lažánky, město Tišnov a městys Deblín! Sledujte webové stránky obcí, 

kde se dozvíte podrobné informace.

Zajímavé akce v obcích 
MAS Brána Vysočiny, z.s.

  Obec Lubné 

Říjen Slavení svátku Halloween — zábavná 

akce pro celou rodinu, tajuplná cesta protkaná 

úkoly pro děti

Prosinec Společná večeře s občany — 

předvánoční společné setkání občanů 

u guláše, bohaté občerstvení

  Obec Braníškov  
Červen Turnaj trojic v nohejbale o pohár 

starosty obce 

Srpen Dětský den — rozloučení s prázdninami, 

různé soutěže pro děti 

  Obec Úsuší 

Červenec nohejbalový turnaj — tradiční turnaj 

pro týmy z okolí, občerstvení a drobné výhry

Srpen každoroční tradiční pouť — zábava, 

mše v kapli Nanebevzetí Panny Marie

  Obec Borovník 

Květen Tradiční pouť k partonu obce sv. Janu 

Nepomuckému — tradiční pouťový turnaj 

v malé kopané, poutová zábava, mše svatá, 

lunapark pro děti

Červen TraktorŠou Borovník — soutěžní 

a výstavní akce pro zemědělskou techniku, 

soutěže pro veřejnost a pro děti, výstava 

hospodářských zvířat, doprovodný program, 

www.traktorsou-borovnik.cz

  Městys Deblín 

Květen Deblínské hody — zvaní na hody, hodový 

program, kolotoče, večerní zábava, mše svatá

Zajímavé koncerty v Deblíně



   Obec Maršov 

Srpen Tradiční krojované hody — doprovodné 

akce, krojovaná chasa

Listopad Den veteránů — doprovodné akce 

— pietní akt, vepřové hody, košt a soutěž 

o nejlepší slivovici, noc světel

  Obec Svatoslav 

Únor MASOPUST — průvod masek, zábava

Červen Závod horských kol „Svatoslavská 

Šlapka“ údolím Bílého potoka

  Obec Níhov
Červenec Níhovský triatlon — tři závodní 

tratě, dva běžecké závody pro děti, 

www.nihovskytriatlon.cz

Červenec Festival Prameny — vystoupení 

folkových kapel a písničkářů, dobročinná sbírka

  Obec Březina 

Každý měsíc společné akce a zajímavé 

výstavy v Galerii Skleněnka — stálá expozice 

skleněných figurek spolu s ukázkou jejich 

výroby, korálková dílna 

Srpen Setkání harmonikářů — Memoriál 

Karla Medka — sportoviště u splavu 

  Obec Lažánky 

Září Babské krojované hody — akce 

pro širokou veřejnost, za účasti 90 krojovaných 

žen od těch nejmenších po ty nejstarší

Srpen Memoriál L. Pokorného — utkání 

v kopané na počest Ladislav Pokorného 

— bývalého hráče místního fotbalového oddílu

  Město Tišnov
Červen Memoriál Ivo Medka — závod 

horských kol s mimořádně bohatým 

doprovodným programem

Září Rybářské slavnosti — gurmánské 

a hudební odpoledne  na soutoku Svratky 

a Besénku na louce u Předklášteří u Tišnova
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