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Žďárské kulturní léto začíná

HISTORICKÉ procházky městem v režii Regionálního muzea se vrací. Oblibu 
mají i kvůli zážitkovým prvkům. Foto: archiv RM 

� Od 16. do 18. 7. se koná ve 
žďárském zámku KORESPON-
DANCE. Tradiční festival součas-
ného tance, pohybového divadla a 
nového cirkusu.

� Na 23.- 25. 7. je v plánu FES-
TIVAL POD ZELENOU HOROU. 
Tradiční multi-žánrová hudební 
akce.

 � Ve čtvrtek 12. 8. vypukne 
na nám. Republiky LETNÍ TRH 
s nabídkou řemeslných výrobků 
(8.00-18.00).

� V sobotu 14. 8. ovládne Farská 
humna festival HORÁCKÝ DŽBÁ-
NEK. 

� Od 16. do 20. 8. za Domem 
kultury promítá LETNÍ KINO. 

�Ve čtvrtek 26. 8. začnou SLAV-
NOSTI JEŘABIN. Součástí festiva-

lu bude oblíbené Futrování na Far-
ských a udělení Ceny města za rok 
2020 žďárskému Sboru dobrovol-
ných hasičů. 

� Na sobotu 28. 8. připadá osla-
va 70. VÝROČÍ ŽĎASU. Součástí 
bude Den otevřených dveří a zábav-
ný program na Farčatech.

� Od 4. do 5. 9. se koná mimo-
řádně ŽĎÁRSKÁ POUŤ. Zábava 
s kolotoči, atrakcemi a pouťovým 
zbožím u zimního stadionu je náhra-
dou za zrušenou světskou část květ-
nového posvícení.

� V neděli 5. 9. se v Domě kultu-
ry koná FLEER TRH.

 � Od 24. do 26. 9. bude žďárský 
Dům kultury dějištěm republikové-
ho turnaje GRAND PRIX V ŠIP-
KÁCH.

Je tedy na co se těšit. -lko-

Již čtvrtý ročník městské akce v rám-
ci projektu Aktivně pro Žďár právě 
začíná. Letní cvičení na Farčatech je 
výzvou dostupnou pro všechny. Akti-
vity jsou totiž zdarma. Letní podveče-
ry v přírodním areálu uprostřed města 
nás nabijí energií. 

Letošní novinkou byla Jízda na kolo-
běžce. Začala jako vůbec první již 
v květnu, ale některé lekce pozastavilo 
nečekaně špatné počasí.

Každé úterý od 18 hodin patří k oblí-
benému Tancování s Džamilou. 

Lekce začaly 1. června a potrvají do 
24. srpna.

Zejména ženy už na tanec čekají. 
V jejich partě napříč generacemi je 
vždy dobrá nálada a legrace. Při výuce 
moderního tanečního mixu, muziká-
lového tance, ale i tance orientálního, 
španělského, karibského či afrického 

tanečnice zrelaxují a domů pak odchá-
zí s dobrou náladou.

Letní klasikou na Farčatech je i Cvi-
čení se Zuzkou Fajtovou každou 
středu od 18 hodin. Lekce začínají 2. 
června a končí 25. srpna. Jsou zaměře-
né na posilování a správný pohyb. Při 
výdrži slibují vylepšení naší kondičky 
a radost z pohybu. Cvičení se Zuzkou 
se tradičně účastní ženy i muži různé-
ho věku. 

Při letním cvičení na Farčatech neza-
pomínejme na pitný režim, někdy se 
hodí i podložka. A protože jsme v pří-
rodě u řeky, v podvečer po zkušenos-
tech užijeme i repelent. 

Na podrobnosti ke cvičení se 
můžeme doptat u městské organizá-
torky Radky Remarové na tel. 778 
744 303. -lko-

PŘI LETNÍM tanci s Džamilou na Farských humnech ženy zrelaxují. A že pople-
tou kroky? Nevadí, nakonec se to povede...  Foto: Lenka Kopčáková

Letní cvičení na Farčatech

Program na červen

BESEDA
Po 7. 6. v 18.00, Kino Vysočina
„COVID, OČKOVÁNÍ A CO 

DÁL...“ On-line beseda s imunolo-
gem RNDr. Jiřím Šinkorou, Ph.D. 
- uvádí Dáša Kubíková moderátor-
ka Českého rozhlasu pořádá Kultura 
Žďár.

Přímý přenos lze sledovat na webo-
vé stránce www.dkzdar.cz

Pokud máte na hosta dotaz, napište 
na dkzdar@dkzdar.cz nebo na face-
book Kina Vysočina do pondělního 

poledne, možnost bude i v době bese-
dy přímo do chatu přenosu. Dobro-
volné vstupné na www.dkzdar.cz 

VÝSTAVY
Do 27. 6. Galerie Stará radnice
RADKA VOM / TLUKOTEM 

SRDCE
Otevřeno: út-pá (10.00-12.00 a 

14.00-17.00); so a ne (14.00-17.00)

ON-LINE předprodej – www.dkz-
dar.cz. Z důvodu neustále se měnící 
situace sledujte naše stránky.

Kultura Žďár n. S.     

(Dokončení ze str. 6)

budova polikliniky 
 Studentská 4  
Žďár nad Sázavou  
 
tel.: +420 566 690 271
e-mail: info@optiklatal.cz 

WWW.OPTIKLATAL.CZ

Nová 

technologie 

Posouváme 

hranice 

výkonu


