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Přijměte pozvání na další ročník Hrnčíř-
ského jarmarku do Kunštátu. Město jako 
pořadatel akce tak od roku 1993 navazuje 
na téměř čtyři sta let dlouhou tradici koná-
ní jarmarků, která je spojená se založením 
cechu hrnčířského v roce 1620.

Náš novodobý jarmark se během let 
vyhranil a zůstává pouze hrnčířský. To 
mu dodává na jedinečnosti a zajíma-
vosti. Stejné zůstává i místo konání – 
náměstí Krále Jiřího, kde v 18. a 19. sto-
letí vznikla řada dílen a které dodnes 
dodává jarmarku svou charakteristickou 
atmosféru.

Ve dnech 14. a 15. září 2019 tradičně 
zaplní náměstí v Kunštátě na dvě stov-
ky stánků s keramikou od výrobců z celé 
ČR, Slovenska, Polska a Bulharska. Pořa-
datelé věnují výběru pozvaných keramiků 
velkou pozornost, protože chtějí pro náv-
štěvníky vytvořit různorodou přehlíd-
ku tohoto řemesla. To vše doplní ukázka 
výpalu RAKU keramiky, točení na hrn-
čířskému kruhu a dílny pro děti.

Výstava ve velkém stanu na nám. K. 
Bochořáka nabídne tvorbu keramika 
Milana Růžka, který v Kunštátě žije a 
tvoří od roku 1975. V roce 1995 založi-
li společně s manželkou keramickou díl-
nu R&R v Rudce u Kunštátu. Těžištěm 
jeho současné tvorby jsou unikátní díla 
vhodná zejména do exteriéru – keramic-
ké objekty, plastiky.

Soutěž pro keramiky má v letošním 
roce téma lampa. Osmý ročník bude 
probíhat po oba dva dny rovněž ve vel-
kém stanu na nám. K. Bochořáka. Zde o 
výherci a nejlepším výrobku rozhodnete 
vy, návštěvníci!

Doprovodnou, ale nedílnou součástí 

jarmarku je kulturní program. Snažíme 
se zvát do Kunštátu umělce, kteří svým 
vystoupením celou akci vhodně doplní. 
Letošní ročník jarmarku bude zahájen 
13.9. pátečním koncertem a vystoupením 
oblíbené regionální kapely Třetí zuby. Na 
sobotu a neděli jsou připraveny tyto kon-
certy – David Stypka & Bandeez, Ond-
řej Fencl a Hromosvod, skupina Lake 
Malawi, Sto zvířat, vokální skupina Ske-
ty, Tomáš Matonoha a Inspektor Kluzó, 
Marta Jandová s kapelou. Chybět nebu-
de dopolední pohádkové představení pro 
děti a vystoupení dalších regionálních 
kapel – Kunštátská dechovka, Pružiny, 
Trní Na větvi.

Město Kunštát věnuje přípravě jarmar-
ku celoroční pozornost. Jeho cílem je 
zachovat kvalitu a úroveň této přehlíd-
ky výrobků hrnčířského řemesla a tradici 
keramické výroby ve městě nejen udržet, 
ale i dále rozvíjet. 

V roce 2017 iniciovalo město Kunštát 
založení Asociace českých keramických 
měst z.s. Tato asociace sdružuje v součas-
nosti tři zakladatelská města – Kunštát, 
Dubí, Levín a jejím hlavním posláním je 
podpora keramického řemesla jako kul-
turního dědictví, které by nemělo zanik-
nout. Spolupracuje s Evropskou asociací 
keramických měst.

V květnu letošního roku se v Kunštátě 
konal již třetí ročník celoevropské akce 
„Dobrý den, keramiko!“. Letošním téma-
tem byla „miska roku“. Výsledné práce 
budou k vidění rovněž ve velkém stanu 
na nám. K. Bochořáka

Zveme návštěvníky do Kunštátu a těší-
me se na viděnou 14. a 15. září.

 Město Kunštát

„Je dobře, že se v Kunštátě vždy točily, točí a jistě i v budoucnu 
budou točit hrnčířské kruhy.“ Jan Halas

XXVII. HRNČÍŘSKÝ JARMARK 
VE DNECH 14. A 15. ZÁŘÍ 2019

Hrad Polná

Původně středověký hrad dnes obklopu-

jí dvě barokní nádvoří. Navštívit můžete 

jak hradní expozice, tak i muzeum či sta-

rou polenskou školu. Letní nabídka je plná 

zážitků – vyberte si:

� 7. a 14. srpna Letní kino na nádvoří: 

film „Hastrman“ a „Co jsme komu udělali?“

� 16. srpna Příběhy polenského hra-
du. Hrad v noci ožívá polenskými pověstmi 

a ohňovou show.

� 12. a 18. srpna Ukázky dravců na 
hradním nádvoří.

� 25. srpna Hradní slavnosti. Zažijte 

atmosféru rytířských soubojů a dobových 

řemesel na hradním nádvoří, kostýmované 

prohlídky hradu, ukázky dravců.

� 31. srpna Spaní na hradě. Ochutnáv-

ka středověké atmosféry hradu s možností 

přespání v hradních interiérech.

Otevírací doba expozic:

Denně kromě pondělí 9-12 a 13-17 hodin

Další informace:
Městské muzeum Polná, p. o.

Zámek 486, 58813 Polná

Tel. 567 212 336, 777 229 073

www.muzeum-polna.cz

https://www.facebook.com/hradpolna

https://cs-cz.facebook.com/muzeumpolna
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ŽELIVSKÉ KLÁŠTERNÍ 
LÉTO - SRPEN 2019

KONCERT InConcerto, 19.30
Letní tábor Želiv 
Pouť smíření
Křížová cesta nespravedlivě uvěz-
něných kněží, 17.00
Mše svatá, 18.00
KONCERT Jules Riding, 19.00
Slavnostní mše svatá, host Albert 
Thomas Dölken, O. Praem., 10.30
Duchovní cvičení pro všechny
KONCERT pro varhany a zpěv, 
19.30
Letní škola liturgiky, přednášející 
Radek Tichý
Duchovní obnova pro mládež 
Mše svatá, 
Slavnost sv. Augustina, 10.30
ZAKONČENÍ LETNÍCH KONCERTŮ, 
19.30
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