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Léto ve Žďáře začíná tradičně 
slavností s názvem Den Žďáru. 
V novodobé historii patří fes-
tivalu s celodenní zábavou 11. 
červen nebo nejbližší víken-
dový termín. Na své si přijdou 
děti i dospělí.

Lenka Kopčáková �

Letos Den Žďáru vychází výhodně 
na druhou červnovou sobotu. Koneč-
ně bez covidových omezení. Základem 
slavnosti je připomínka 11. června roku 
1607, kdy kardinál František z Ditrich-
štejna povýšil malé tržní městečko u 
řeky Sázavy na město. Letos to je právě 
415 let.

V kultuře města se také od jara až do 
podzimu objevuje motiv letošního 
300. výročí vysvěcení poutního kos-
tela sv. Jana Nepomuckého na Zelené 
hoře. Výpravný program s názvem San-
tini 300 má i vlastní webovou stránku - 
h� ps://santini300.cz/.

Je oslavou odkazu opata Václava Vej-
mluvy a geniálního díla jím povolaného 
architekta Jana Blažeje Santiniho Aich-
la. Společně se jim podařilo zrealizovat 
nevšední dílo barokní doby – obrazně 
hvězdu mezi hvězdami. 

Ale zpět ke Dni Žďáru.
Výroční slavnost probíhá v režii rad-

nice a převážně městských organiza-

cí, vstup na akce je zdarma. Žďáráci se 
mohou na Farských humnech bavit až 
do večerních 22 hodin. Tak doufejme, 
že vyjde pěkné počasí. 

Zdejší park je nejnovější relaxační 
zónou vytvořenou na bývalých farských 
loukách, doslova pár kroků od centra. 
Proto také dostal pomístní název Far-
čata. Je oblíbeným prostorem zejmé-
na mladých rodin. Nabízí dětské herní 
atrakce, odpočinková místa, ohniště ke 
grilování, nechybí ani nástupní molo 
pro lodičky. Nyní se tu buduje nové 
hřiště. Dlouhodobou snahou města je 
park zpříjemňovat sadovými úpravami 
a potřebným mobiliářem. 

Přede Dnem Žďáru vyroste na Far-
čatech pódium, které pak bude v letní 
sezóně sloužit k pořádání dalších kul-
turních akcí.

Den Žďáru začne 11. června již v 9.30 
hodin u Městského divadla, kde se v tu 
dobu začne řadit barokní průvod. Ten 
zamíří před Starou radnici a pak projde 
Veselskou ulicí do centra dění - na Far-
čata. 

Divadlo, hudba a Cena města
Po slavnostím zahájení v 10.20 hod. 

proběhne první blok zábavy v provede-
ní žďárských divadelníků, folklorních 

Den Žďáru je první slavností léta
Tip na rodinnou zábavu,

11. června, zdarma
souborů, regionální muzikantky a mla-
dých tanečníků.

Stalo se již dobrou tradicí, že při Dni 
Žďáru přebírají významné osobnos-
ti ocenění. Ve 14.15 hod. vstoupí na 
pódium žďárský rodák a spisovatel Zde-
něk Vyhlídal, pro kterého letos Žďárá-
ci nejvíce hlasovali v anketě Cena měs-
ta 2022. Zdeněk Vyhlídal tak bude od 
roku 2016 již sedmou oceněnou osob-
ností.

Cenu města Žďáru nad Sázavou 
mohou získat nominované žďárské 
osobnosti nebo kolektivy. Je morálním 
oceněním za významné zásluhy v oblas-
tech kultury, sportu, vzdělávání, vědy a 
ve veřejném životě. Ocenění může být 
uděleno i za mimořádné činy spojené s 
osobním hrdinstvím při záchraně živo-
ta a zdraví spoluobčanů. PhDr. Zdeněk 
Vyhlídal získá Cenu města za spisova-
telskou a publicistickou činnost.

Po slavnostních okamžicích se progra-
mu opět ujmou divadelníci a orchestr 
žďárského divadla. V podvečer vystou-
pí regionální kapely Černý ledňáček a 
Karel na nákupech.

Večer rozezní Farčata prvorepubliko-
vý jazz, swing a taneční hudba v podání 
orchestru Ondřeje Havelky.

Šerm, masky a vějíře
Letošní barokní téma bude prolínat 

i pořady celkem 12 městských a žďár-
ských neziskových organizací. Svým 
vstupům daly název „Neziskovky 
v baroku“ a krom prezentací svých zaří-
zení budou od 10 do 17 hodin nabízet 
i aktivity v barokním stylu. Zájemci se 
tak třeba naučí vytvářet vějíře či barokní 

masky. Policejní složky představí zásahy 
a vozidla integrovaného záchranného 
systému.

Den Žďáru zpestří svými vstupy Spo-
lečnost historického šermu Flamberg, 
která se zaměřuje na období třicetileté 
války. 

Před Regionálním muzeem na Tvrzi 
bude až do podvečera dobový řemeslný 
jarmark a v 10 hodin Dřevěné divadlo 
Jana Hrubce zahraje milostný rytířský 
epos Tristan a Isolda. 

V dětském oddělení Knihovny M. J. 
Sychry poběží od 9 do 12 hodin tvůrčí 
dílny, výstava fotografi í Santiniho děl.

Budova Active–SVČ v ul. Dolní bude 
po celý den otevřena ke sportování 
zdarma.

Milovníci vláčků si přijdou na své 
v suterénu Domu kultury, kde najdou 
ojedinělé Modelové království s regio-
nálními kolejišti. A na veškerý mumraj 
se můžeme podívat z vrchu. Od 13 do 
20 hodin bude otevřena věž kostela sv. 
Prokopa.

Rozkvetlá hvězda
Letošním překvapením Farčat bude 

Rozkvetlá hvězda, která má až do podzi-
mu připomínat santiniovskou stavbu.

Dostane tvar deseticípého zelenohor-
ského ambitu, který obklopuje poutní 
kostel.

Půjde vlastně o velký dřevěný truhlík 
naplněný zeminou, do kterého si děti 
vysází na 1500 letniček - axamitníků 
rozkladitých, čili afrikánů. Rozkvetlá 
hvězda bude oranžově zářit na tzv. sáň-
kovacím kopci, pod hřištěm v Zahradní 
ulici.

Sobota 11. června
Časový přehled pořadů:
FARSKÁ HUMNA
Pódium:
� 10.20 Zahájení
� 10.30 Divadelní spolek Žďár, 

scénka Hvězdný vůz
� 11.00 Folklorní soubory Bys-

třinka, Kamínek, Rozmarýnek, Stu-
dánka a Horácká muzika

� 12.30 – 13.30 Michaela Šedivá
� 13.45 – 14.05 ZUŠ F. Drdly – 

taneční obor
� 14.15 - Cena města
� 14.45 – 15.45 Orchestr žďárské-

ho divadla

� 16.15 – 17.15 Černý ledňáček
� 17.45 – 18.45 Karel na náku-

pech
� 19.30 – 20.30 MELODY 

MAKERS

Společnost historického šermu 
Flamberg

� 11.00 Šermířská představení
� 13.00 Výcvik vojenského koně 

a vojáka
� 15.00 Šermířská představení
� 16.00 Výcvik vojenského koně 

a vojáka
� 17.00 Dělostřelba -lko-

Program Dne Žďáru 2022

XII. Muzejní noc na téma Radosti a strasti barokního života.
Tématicky doprovodná akce v předvečer Dne Žďáru začíná v Regionálním 

muzeu v pátek 10. června od 19 hodin a potrvá do půlnoci.
Zájemci obdrží na Tvrzi mapku cesty a při nenáročné procházce centrem 

nahlédnou v několika zastaveních do běžného života doby barokní. Navštíví 
trh, šenk i lázeň, seznámí se s barokní zbožností, s pohledem na smrt, se sprave-
dlností i s ochutnávkou dobové kuchyně.

Zajímavostí bude barokní loutkové divadlo, které od 20.30 před Tvrzí roze-
hraje Dřevěné divadlo Jana Hrubce. Těšit se můžeme na jednu z nejslavnějších 
rytířských legend o nesmrtelné lásce Tristana a Isoldy. Zazní též lidová barokní 
hudba v podání žďárského uskupení Stella Betula. 

Samotnou Muzejní noc zahájí dobová píseň Adama Michny z Otradovic 
s názvem Nebeští kavalérové, v podání pěveckého sboru Žďáráček. Vstup zdar-
ma. -lko-

O cestě barokního člověka


