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Žďár se oděl do pestrých barev tra-
dičního festivalu babího léta. Letoš-
ní 27. ročník Slavností jeřabin začal 
21. 8. a potrvá do 19. 9. a podtitul zní 
Ferrea Millennia - Kovová tisíciletí.

Jako nit se festivalem táhne železář-
ská a metalurgická tradice v historii i 
současnosti Žďáru a regionu. 

Vedle historie a umění nechybí 
ani výlety, krásná hudba, historické 
dětské hry či dobré jídlo. Je zkrátka 
z čeho vybírat. 

Jeřabinové pořady v září:
4. 9. sraz na nám. Republiky, odjezd 

v 8 h. 
PO STOPÁCH „VYSOČIN-

SKÝCH VÍTKOVIC“ - Výlet s his-
torikem Miloslavem Lopaurem (pro 
přihlášené).

Žďárské vrchy kdysi bývaly „Vítko-
vicemi“ českých zemí. Není divu, že 
tu a tam se nějaké stopy zachovaly. 

Vydáme se po vybraných místech. 
Exkurze začne v Brdíčkově mlýně, 
kde už z dálky uslyšíme rachot „koby-
ly“ dopadající na žhavé železo. Činit 
se tu bude hamerník Tomáš Popela. 

Že hamerníci nebyli jen tak někdo, 
prozradí dosud stojící tvrze v Sázavě 
a v Pořežíně. Připomeneme si slavné 
hutě v Polničce a ve Starém Ransku, 
kde stály vůbec největší železárny ve 
Žďárských vrších. Nakonec zamíří-
me na Kadov s patrnými stopami po 
dolování a milířišti.

8. 9. 19.30, nádvoří Rezidence Veliš
PIRATE SWING BAND – Celo-

večerní koncert swingového tělesa 
v místě s příjemnou atmosférou. Akce 
ve spolupráci s majiteli historického 
domu. Uslyšíme swingově zaranžo-
vané hity hvězd světové populární 
hudby (M. Jackson, Queen, Bon Jovi, 
Billy Joel, Coldplay, Beatles, Rolling 
Stones, George Michael ad.) 

Vstupenky v TIC na Staré radnici.

10. 9. (16 h.) 19. 9. (15 h.) sraz 
Regionální muzeum

PŘÍBĚH KOVU VE ŽĎÁR-
SKÝCH ULICÍCH - Procházka měs-
tem s vypravěčem a historikem Milo-
slavem Lopaurem. Poznáte příběhy 
různých kovů spjatých s naším měs-
tem, včetně zvonoviny či bronzu. 

12. 9. (10–17) Farská humna
ALOTRIA NA HUMNECH – 

Řádění a skotačení je povoleno. Akce 
pro rodiny s dětmi a možná i pamět-

níky, co s nostalgií zavzpomínají na 
hry z dětství. 

Proč totiž dětem, které mají jako 
hlavní hračku tablet či mobil, neuká-
zat, jak si hráli jejich rodiče a rodiče 
jejich rodičů...

A tak se bude po humnech pro-
hánět obruč, roztáčet káča bičem, 
odpalovat špaček nebo hrát kuličky. 
Zájemci si také mohou vyřezat lodič-
ku, zastřílet z praku či flusačky, skákat 
gumu nebo panáka, přebírat bavlnku 
na prstech, skládat čepice, povozit se 
na Sázavě na voru… Na děti čekají i 
staré kolektivní hry jako Všechno lítá, 
co peří má, Kuba řekl, Chodí Pešek 
okolo. 

U stánku Medinu si děti „pohra-
jí“ s chirurgickými nástroji, fixátory, 
poskládají si kostěné puzzle a dozví 
se spoustu věcí o lidském těle.

16. 9. (18 h.) Kino Vysočina
NEJSTARŠÍ DĚJINY KOVU A 

PŘÍBĚH HUTÍ NA VYSOČINĚ 
- Společná přednáška experimen-
tálního archeologa Lukase Kerble-
ra (Rakousko) a historika Milosla-
va Lopaura o středoevropské době 
bronzové a železné a o proslulé výro-
bě železa ve Žďárských vrších.

 
18. 9. (11–22) Farská humna
FUTROVÁNÍ NA FARSKÝCH - 

Největší akce spojená se street food 
festivalem. Dobroty z celého světa ve 
víc než 30 stáncích.

Zábava nemůže být jiná než kovo-
vá. Vyzkoušíme si detektory kovů, 
rýžování zlata či lití bronzu. Uvidíme 
i chemické pokusy s kovy a ukázky 
života Keltů.

Zajímavostí bude unikátní kovová 
zoo. Uvidíme, jak ze zdánlivě nepo-
třebného odpadu mohou vzniknout 
zajímavé, krásné a užitečné věci. 
Během odpoledne bude udělena 
Cena města za rok 2020 žďárským 
hasičům. 

Pódium obsadí kapela Shannon s 

Slavnosti jeřabin ve znamení kovu

AKCE ZDARMA Z PROJEKTU 
AKTIVNĚ PRO ŽĎÁR:

� 7. 9. 17 h. Knihovna M. J. Sychry
Jak správně sedět - aktivní beseda 

s fyzioterapeutkou Martou Šilerovou. 
Sedavé zaměstnání nemusí nutně zna-
menat „bolavá záda“. Přijďte se naučit, 
jak správně sedět nebo jak se v kance-
láři během chvilky protáhnout.

� 8. 9. 18 h. park Farská humna
Nordic walking – kurz vhodný pro 

začátečníky i pokročilé. S sebou vhod-
né oblečení, pohodlnou obuv, (ne san-
dále), ledvinku nebo malý batůžek s 
pitím. Možnost zapůjčení holí (rezer-
vace: hrdinova.lenka@volny.cz a při-

pište svoji výšku).
� 13. 9. (17-20) Knihovna M. J. 

Sychry
Kurz první pomoci – pojďme si 

osvěžit nebo se i naučit vědomosti 
o tom, jak si poradit s bezvědomím, 
se srdeční zástavou nebo co dělat 
při masivním krvácení a jiných život 
ohrožujících stavech.

17.-19. 9., zámek
SWING POD ZELENOU 

HOROU – hudební víkend v režii 
projektu Pojďme dělat město.

18 9. (8-11.30) nám. Republiky
ŽĎÁRSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH – 

nabídka regionálních potravin a řeme-
slných výrobků.

18. 9. (14-22), pod budovou Hasič-
ské pojišťovny

NÁRODNÍ FRONTA FEST - 8. 
ročník festivalu kapel ze Žďárska 

20. 9. 16 h., Husova kaple, Kopečná 
13

POBYT V ČÍNĚ V DOBĚ COVI-
DOVÉ – beseda. O zážitky ze služeb-
ního podzimního pobytu v r. 2020 ve 
východní Asii se podělí slovem i obra-
zem Michal Vostřel. 

SRDÍČKO KULTURNÍ, RC Srdíč-

ko, poliklinika
Po 20. 9. (15.30) Tři prasátka - 

hudební představení v režii Divadla 
Úsměv Ludmily Frištenské

Út 21. 9. (16) Domácí výroba piva 
– beseda.

Čt 23. 9. (15) Pojďte s námi do 
zoo - zábavné pásmo pro děti. 

Zrušené akce: Současná hygienic-
ko-protiepidemická opatření a tech-
nické komplikace s realizací byly 
důvodem ke zrušení dvou námi avizo-
vaných akcí: 27. 8. park Farská humna  
ROZHODNI SE SÁM (zrušeno) a 
3. 9. Regionální muzeum MUZEJNÍ 
NOC (zrušeno). -lko-

Kam v září za zábavou, sportem i vzděláním

Druhý večer letošního letního kina za Domem kultury měl netradiční start. 
Romantickému muzikálu Pomáda z roku 1978 s J. Travoltou a O. Newto-
novou v hl. rolích předcházel stejnojmenný tanec v podání skupiny Jarmily 
Džamily Kašparové. Stylově oděná parta žen a dívek připomenula kultovní 
taneční kroky, diváci podívanou odměnili aplausem. -lko-

POMÁDA s nostalgií 70. let v podání žďárské taneční skupiny.
 Foto: Martina Lišková

Pomáda na plátně i v reálu

irskou muzikou a workshopy irského 
tance, večer nás divoce roztančí kape-
la Circus Problem.

Do 19. 9. Stará radnice a kaple sv. 
Barbory

VYSOČINSKÁ ZASTAVENÍ - 
Výstava Spolku výtvarných umělců 
Vysočiny. K vidění malba, grafika, 
fotografie i sochy. Vernisáž zakončí 
koncert „Na půl cesty“.

Otevřeno úterý - neděle 9.00 - 
12.00 a 13.00 - 17.00

Do 19. 9. út-pá (9-12 a 14-17), so a 
ne (14-17) atrium Staré radnice

FERREA MILENIA - Expozice o 
historii zpracování kovů na Vysočině 
od středověku po novověk. Výstava 
v režii Regionálního muzea. Repliky 
prehistorických předmětů a dokla-
dy o způsobu jejich výroby zapůjčil 
rakouský experimentální archeolog 
Lukas Kerbler. Výstavu provázejí ilu-
strace Anny Coufalové ze Žďárska.

24. 9. (16 h.) sraz Regionální muze-
um 

KRÁSA KOVU VE ŽĎÁRSKÝCH 
ULICÍCH – Historik Stanislav Miku-
le nás upozorní na více či méně skry-
té kovové artefakty v našem městě.

Kov měl vedle praktičnosti i umě-
lecké zpracování. 

Do 14. 11. Regionální muzeum
70 LET ŽĎASU A LIDÉ
Vznik ŽĎASu na začátku 50. let 

měl zásadní význam pro život Žďáru 
a širokého okolí. Historii připomíná 
přes 350 fotografií. 

Výstava  má podtitul „Příběh továr-
ny a jejích zaměstnanců a odraz v 
životě města“. Jde nepochybně o 
dosud nejrozsáhlejší výstavu fotogra-
fií v městském muzeu.

K vidění budou méně známé pohle-
dy na výstavbu podniku a města 
v 50. a 60. letech 20. století. Velká 
pozornost patří lidem, kteří tu pra-
covali, nebo ještě pracují. Neuvidíte 
je jenom na pracovišti, ale i v jiných 
situacích, např. na dovolené, při spor-
tovním utkání nebo zábavě. Připo-
menuty budou i děti zaměstnanců 
– např. ve školce nebo v pionýrském 
táboře v Zubří. 

Součástí expozice je i video s výbě-
rem dokumentů o podniku, včetně 
reportáže z nejslavnější montáže Žďa-
su v Indii ve Višákhapatnamu. 

A tak možná na snímcích poznáme 
své rodiče, prarodiče nebo dokonce 
sebe.  -lko-


