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Dolní Santiniho hřbitov, rozkvet-
lý lučním kvítím. Tak takový pohled 
se o letních víkendech naskytl mno-
hým návštěvníkům, po premiérovém 
otevření areálu v rámci Roku českého 
baroka. 

Letos můžeme ještě vstoupit prv-
ní dvě soboty v září, během národní 
Diecézní pouti rodin a při Santiniho 
barokních slavnostech, vždy mezi 10. a 
16. hodinou. 

Zpřístupnění areálu s průvodcem 
pořádá ŘK farnost Klášter, a jak říká 
farář Vladimír Záleský, návštěvníci pro-
jevili o tuto památku velký zájem, takže 
příští léto se asi návštěvní doba rozšíří. 

Hřbitov v severním cípu města v roce 
1709 vybudoval architekt Santini na 

popud opata Václava Vejmluvy, a snad 
je to i jejich vůbec první spolupráce.

Žďárský morový hřbitov je ojedině-
lou mortální památkou v Čechách.

Můžeme si zde zblízka prohlédnout 
originály prvních čtyř opravených 
barokních soch světců z klášterního 
kamenného mostu, a zaujmou také 
staré a umně ztvárněné litinové kříže z 
okolních zrušených hřbitovů a zdejších 
zaniklých železáren. 

Loni v červnu pracovala na terénních 
úpravách v areálu Dolního hřbitova čes-
ko-anglická skupina dobrovolníků pod 
vedením architekta Petera Jamiesona. 
To v rámci projektu na obnovu pamá-
tek Czech Friends. 

Jak se nyní pro ŽN ohlíží žďárský 

organizátor akce Zbyněk Vintr, násled-
ně byla v areálu vyseta luční směs. 

„Angličtí přátelé, kteří tu vloni pomá-
hali, byli fotkami rozkvetlé květinové lou-
ky nadšeni. A samozřejmě je potěšilo, že 
hřbitůvek bude do budoucna přístupný,“ 
říká Vintr. 

Letos se prý Angličané z Czech Fri-
ends podíleli na obnově parku u vily 
Stiassny v Brně, ale v roce 2018 se opět 
začátkem léta chystají do Žďáru. 

„Už vybíráme vhodný zajímavý projekt, 
na němž se bude opět podílet smíšená sku-
pina Čechů a Angličanů. Zjistili jsme, že 
pro obě strany byla tato mezinárodní spo-
lupráce velmi zajímavá, a již v tuto chvíli 
máme první zájemce,“ dodává  Zbyněk 
Vintr.  -lko-

HVOZDÍK KROPENATÝ, lidově zvaný slzičky panenky Marie, a další luční květy letos rozkvetly na Dolním hřbitově. Je 
to jedno z mála míst ve Žďáře, kde můžeme vidět typickou luční květenu. Byla tu uměle vyseta.  Foto: Eva Vintrová

Historický areál celý rozkvetl Do věže naposledy
So 2. 9.  Letos počtvrté a naposle-

dy bude veřejnosti zpřístupněna věž 
farního kostela sv. Prokopa. Prohlíd-
ky s průvodcem od 9 do 20 hodin. 
Akce ve spolupráci s ŘK farností 
Žďár I.

Žďár městem
Do 10. 9. Už jen něco přes týden 

bude na Tvrzi k vidění výstava  věno-
vaná povýšení Žďáru na město. 
K vidění jsou vzácné barokní expo-
náty města.

Od elektronky
do digitálního světa

Út 26. 9. - ne 19. 11.  Výstava 
o rozvoji informačních a komunikač-
ních technologií v posledních deseti-
letích. 

Bouřlivý vývoj výpočetní techni-
ky, v níž novinka stíhá novinku, dává 
zapomenout na mnohé, co bylo ješ-
tě nedávno považováno za špičkové, 
unikátní a moderní…

Dnes už se můžeme jen divit, jaká 
technika nám před 20 či 30 lety sta-
čila, a kam od té doby její vývoj 
pokročil. Přijďte se podívat ales-
poň na některé úseky dlouhé cesty, 
vedoucí k dnešním mobilům, table-
tům a počítačům… 

Výstavu připravili pedagogové a 
studenti VOŠ a SPŠ Žďár n. S., ve 
spolupráci s Regionálním muzeem.
 -red-

Regionální muzeum

Zahajovací utkání 2. ligy sezóny 2017-2018 s pomocí...

Doprovodný program od 16:00 na ovále: 
• soutěže pro děti
• skákací hrad
• prezentace Záchranné služby
• autogramiáda hostů

•  ukázka střeleckého a brankářského 
tréninku s pukometem

• fanshop, tombola …
Slavnostní zahájení zápasu a celé sezóny 
od 17:45 na ledové ploše.

Výtěžek doprovodné charitativní akce bude věnován na zakoupení 
laparoskopické operační věže pro urologické oddělení Nemocnice 
Nové Město na Moravě k účinnému boji proti rakovině prostaty.

Hosté: Tomáš Rolinek, Martin Kaut, Petr Sýkora, Jakub Pustina
Moderuje: Tamara Pecková

středa 13. září
17.45 hod.
Zimní stadion na Bouchalkách

SC Kolín
hotel, pivnice, restaurace, školení, pivovar, oslavy, teambuilding, ubytování,

svatby, školy v přírodě, lety horkovzdušným balónem

Tel.: +420 733 747 001, +420 606 700 717 
Radešín 11, 592 55  Radešín 

www.balonovyhotel.cz

BALÓNOVÝ HOTEL
A PIVOVAR RADEŠÍN
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