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V rámci mezinárodního projektu 
EUROPE´S LAND vycestovali stu-
denti Gymnázia Žďár nad Sázavou 
v únoru a březnu na týdenní poby-
ty do Německa a Bulharska. Zde se 
zúčastnili konferencí, na kterých 
představili zpracované prezentace na 

téma „Voda je život“ a „Úspora ener-
gií“. 

„Diskutovali se studenty dalších je-
denácti zúčastněných evropských zemí. 
V mezinárodní konkurenci patřili naši 
studenti k nejlepším,“ neskrývá radost 
zástupce ředitele Milan Hána. -red-

SKUPINA studentů žďárského gymnázia na bulharském pohoří Belogradchik.
 Foto: archiv školy

Na zkušenou do Evropy

Město Žďár n. S. se letos  chystá na 
pořadatelství dvou  tradičních  akcí  v 
oblasti sociálních věcí: Setkání senio-
rů okresu Žďár n. S. a Festival sociál-
ních služeb.

V obou případech poskytne rada 
města  pořadatelům příspěvek  po 
20 tisících Kč ze svého grantu. Akce 
však  vychází na mnohem větší pení-
ze. “Chceme oběma akcím dát  vysokou 
úroveň, aby měly   opravdu pěkný prů-
běh a splnily svůj účel. Jednala jsem již 
s krajským radním pro oblast sociálních 
věcí panem Krčálem a Kraj Vysočina ví-
tá, že jsme se tradičních akcí, které pře-
kračují  hranice  Žďárska,  ujali.  Požá-
dali jsme Kraj o příspěvky a doufáme v 
jeho podporu,“ sděluje starostka Dag-
mar Zvěřinová. 

Setkání seniorů
První bude v úterý 27. 5. 2014 vý-

roční Setkání seniorů okresu Žďáru n. 
S. „Jedná  se již o 13. ročník tradiční ak-
ce, kterou   každý rok pořádá jiné město 
z bývalého okresu Žďár nad Sázavou. 
Letos se po čtyřech letech pořadatelství 
vrací k nám,“ říká místostarosta pro 
kulturu a  sociální věci Ladislav Bárta. 
Stovky seniorů z  domovů důchodců, 
pečovatelských domů či domů klidné-
ho stáří se potkají ve žďárském Domě 
kultury, kde je čeká odpoledne plné 
zábavy v režii pořádajícího města. Se-
tkání seniorů je velmi oblíbenou akcí, 
mnohdy i sami hosté představí na pó-
diu svá nacvičená vystoupení, mnoh-
dy v legračním duchu.   -lko-

Pro seniory a hendikepované

Úterý velikonočního týdne je ve Žďá-
ře tradičně spojeno s pašijovou hrou 
Co se stalo s Ježíšem. Po loňské pauze 
způsobené chladným počasím a sně-
hovou nadílkou se na ni lidé letos velmi 
těšili.

Lidovou hru před zraky teple zakuk-
lených diváků předvedlo přes 200 ama-
térských herců z římskokatolických far-
ností a studentů Biskupského gymnázia 
a Střední školy gastronomické.

Žďárská pašijová hra „Co se stalo s 
Ježíšem“ není jen divadelním předsta-
vením a kulturním zážitkem, ale hlavně 
připomenutím pravého smyslu Veliko-
noc. „Příprava i samotná realizace před-
stavení je pro nás všechny účinkující hlu-
bokým duchovním zážitkem a prožitím 
Ježíšova života,“ uvádí za celý tým herců 
Michael Kubík z Kolpingovy rodiny.

Letos se do žďárských pašijí zapojili 
i zahraniční herci. Žďárští přivítali ná-
vštěvu z Kolpingovy rodiny z bavorské-
ho Höchstädtu. Obě skupiny pojí dlou-
holeté partnerství.

„Byly to dva manželské páry, takže mu-
že jsme hned povolali do zbraně. V pašijo-
vé hře oblékli uniformy římských vojáků,“ 
říká místostarosta Ladislav Bárta – a´la 
setník a velitel římského vojska. Absol-
vovat velikonoční hru z pozice herců, 
byl pro hosty nezapomenutelný záži-
tek.

V hlavní roli jsme opět viděli Martina 
Dobrovolného. Ten při své roli proka-

zuje obzvláštní otužilost. Mnohdy zima 
a sníh - a on v bederní roušce. Jak se již 
dříve pro NŽR vyjádřil, nikdy to prý 
neodstonal.

„Martinovi táhne na čtyřicítku a nazna-
čuje, že Kristovy roky už má za sebou,“ ří-
ká s nadsázkou Ladislav Bárta.

O tom, že žďárské pašije neznají hra-
nic, se letos jejich aktéři mohli přesvěd-
čit. Farnost sv. Prokopa totiž obdržela 
zajímavou nabídku.

Kardinál Dominik Duka farníky obou 
farností oslovil, zda by se nepřipojili k 
velikonočnímu programu, který naplá-
noval v Praze, v souvislosti s otevřením 
výstavy Bohuslava Reynka, básníka, 
překladatele a grafi ka z Petrkova u Hav-
líčkova Brodu († 28. 9. 1971).

A tak Žďáráci hned ve středu 16. 
dubna opět balili a ku Praze vyjela asi 
stovka z nich. „Jako jediný z kulis jsme 
převáželi kříž, coby symboliku ukřižová-
ní Ježíše Krista a herci měli s sebou osobní 
rekvizity, a hlavně kostýmy“ uvádí Ladi-
slav Bárta.

Po ukončení ofi ciálního velikonoč-
ního programu v Katedrále sv. Víta na 
Pražském hradě Žďáráci  zrealizova-
li v areálu Hradu, na schodech k Ma-
lostranskému náměstí a v parku pod 
nimi pět výjevů z křížové cesty. Jak se 
shodují žďárští účastníci, byl to velmi 
silný a nezapomenutelný zážitek. Kří-
žové cesty se účastnilo několik tisíco-
vek lidí.  Lenka Kopčáková

Žďárské pašije viděla i Praha


