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Letošní 24. ročník Slavností jeřa-
bin je historií. Multižánrový festival 
je vždy skládankou pořadů, na nichž 
se podílí město, zámek a další místní 
pořadatelé. 

Obzvlášť povedeným byl již 2. roč-
ník Santiniho barokních slavností 
z dílny spolku Putování za Santinim.

Na jeden večer se dokonce žďárské 
náměstí proměnilo v retro kavárnu 
s mottem „Celý Žďár tančí“. Taneč-
ní skupina Smyk předvedla tance 
z minulého století, a lidem u osví-
cených stolků zpíval Laďa Kerndl. 
K mikrofonu strhl i hlavního pořa-
datele a muzikanta Stanislava Růžič-
ku… 

„Myslím, že to žďárské náměstí dlou-

ho nezažilo, abychom si na něm takto 
pěkně zatančili. Byl to krásný pátek, 
který uvedl hlavní část Slavností jeřa-
bin,“ je spokojen starosta Zdeněk 
Navrátil. 

Santiniho barokní slavnosti vrcho-
lily Klášterní nocí, se dvěma nádher-
nými koncerty - v bazilice a poutním 
kostele, s přednáškami a průvodem 
na Zelenou horu. Neopakovatelným 
zážitkem této hvězdnaté noci byla 
hudba Musica Navalis na hladině 
Konventního rybníka…

„Rybník obstoupily stovky poslu-
chačů. Žďárští trubači odehráli asi 
20minutový koncert přímo z hladi-
ny, a na pramicích je po celou tu dobu 
vozili skauti ze žďárského  přístavu 

Racek,“ líčí starosta zážitek. Zdejší 
vodní koncert je navrácenou histo-
rickou tradicí, spojenou se svatoján-
skou oslavou. 

„Sám jsem asi v polovině koncer-
tu vyběhl na Zelenou horu a sledoval 
dějství shora. Na hladině se pohybova-
ly lampióny, a hudba se rozléhala po 
celém údolí,“ je starosta nadšen. 

Kouzlo nostalgie měly i kostý-
mované prohlídky zámku v duchu 
první republiky… Vzpomínkou na 
ty letošní Slavnosti jeřabin budou 
ve Žďáře pískovcové sochy. Ty při 
navráceném sympoziu tvořili uměl-
ci na téma Žďáření. Sochy měly být 
odhaleny v neděli 23. září, ale to již 
byly ŽN v tisku. -lko-

AtMoSféra retro kavárny na žďárském náměstí v pátek 7. září, jak ji zachytil fotograf Pavel Černý. Foto: archiv P.Č.

Retro kavárna roztančila náměstíŘíjen je plný
událostí…

Letošní říjen je nabitý událost-
mi. Koncem prvního týdne jdeme 
ke komunálním volbám, a pak se 
můžeme těšit na pořady ke stému  
jubileu Československa.

ŽN dnes přináší pohledy na volby 
z různých úhlů. Víte, že vůbec prv-
ní svobodné čsl. volby se konaly 15. 
června 1919? 

Ve Žďáře šlo volit 1.038 voličů. 
Výsledkem bylo 30členné obecní 
zastupitelstvo, a v něm dokonce tři 
ženy. 

Uvádíme i vzpomínky prvního 
porevolučního tajemníka MěÚ, a 
také jednu historickou perličku, spo-
jující Žďársko se světovými dějina-
mi.   -lko- 


