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V srpnu to bude ve Žďáře žít
Konec léta ve Žďáře slibuje zážitky
celým rodinám. Setkaly se totiž dvě
akce - celoroční projekt Santini 300
a letošní již 28. ročník multižánrového festivalu Slavnosti jeřabin. Ten
vypukne 25. srpna a potrvá do 18.
září.
Ve ŽN přinášíme čtenářům společný srpnový výběr:
25. 8. – 18. 9. Stará radnice, kaple
sv. Barbory
HVĚZDA MEZI HVĚZDAMI Výstava umělců Klubu výtvarných
umělců Horácka a rakouské platformy Together. Díla napříč styly
a materiály, od fotky přes sklo, od
šperků po sochy.
Vernisáž ve čt. 25. 8. od 17 h. na
Staré radnici. Výstavou provede
výtvarník Jak Dočekal. Od 17.30
zazní koncert barokní hudby v kapli sv. Barbory a od 18 h. na prostranství před kostelem sv. Prokopa
zahraje dixielandová skupina Tata
Band.

KONVENTNÍ rybník čeká ojedinělá podívaná - živá vodní fontána. Ze Zelené hory bude vše jako na dlani.
Ilustrační foto: Lenka Kopčáková

Slavnosti jeřabin
se prolnou s akcí
Santini 300
28. 8. Konventní rybník pod ZH
(19-21)
HASIČSKÁ FONTÁNA NA
HLADINĚ RYBNÍKA - Světelný
koncert a vodní balet několika tisíců kubických metrů vody v jednom
okamžiku. Na 200 hasičů za pomoci 50 proudnic a doprovodu hudby vytvoří velkolepou podívanou
– živou vodní fontánu. Tak nevšedně hasiči uvedou odhalená plovoucí
díla uměleckého experimentu Pocta
baroku.
Do 23. 9. Konventní rybník
POCTA BAROKU – Sochaři, Čech
Václav Kyselka a Rakušan Peter Berger, vytvoří dvě originální díla ze
dřeva a kovu vznášející se na pontonech. Budou poctou Santinimu a
jeho hvězdnému kostelu.
A protože baroko je obdobím protikladů, celá slavnost začne koncertem afrického folklorního pěveckého sboru z Kapverdských ostrovů.
Do 6. 11. (út – ne)
ROKY V BAROKU aneb Životní cesta barokního člověka. Máte
odvahu zatočit si nevyzpytatelným
kolem osudu? Jakou roli v životě
člověka hrála pověrčivost? Jak byste obstáli jako sirotek nebo vdova? Zvládnete psát husím brkem?
Vyznáte se v barokní módě? A proč
každý barokní člověk toužil po dobré smrti?
Na to odpoví originální výpravná
výstava, která vznikla pro Žďár na
míru ve spolupráci Regionálního
muzea s Muzeem Retz z Rakouska.
27. 8. po celý den
PO STOPÁCH OPATA VEJMLUVY A STAVITELE SANTINIHO - Objevitelské putování.
Opat žďárského kláštera Václav Vejmluva se rozhodl vyzdobit Santiniho stavbami trasu, po níž přišel do
Žďáru ze Starého Brna.

Dlouhodobý projekt SANTINIHO ŠIFRA -rodinné putování Korunou Vysočiny po Santiniho
stavbách. Vypátrejte symboly, tvary, čísla i písmena a sestavujte šifru krok po kroku (hrací karta v íčkách).
Vydejme se po stopách obou velkých mužů. Ve spolupráci s obecními a farními úřady budou Santiniho stavby otevřeny i s průvodcem.
V závěru dne se poutníci potkají v
16.30 na Zelené hoře při sobotní
mši svaté.
� TRASA 25 KM: Rožná – Zvole – Horní Bobrová – Obyčtov –
Zelená hora v ZR (vlak ze Žďáru
6.30 – příjezd do Rožné 7.46)
Na nádraží v Rožné bude přistaven linkový autobus (zpoplatněný).
Výpravu převeze do Zvole ke kostelu sv. Václava. Pak bude pokračovat do Bobrové ke kostelu sv. Petra
a Pavla. Zbytek cesty je pěšky přes
Obyčtov a Jámy na Zelenou horu.
� TRASA 15 KM: Ostrov nad
Oslavou – Obyčtov – Jámy - Vejdoch – Zelená hora (vlak ze Žďáru
6.30 nebo 10.34 - zastávka Ostrov)
*Trasa 7 km: Veselíčko – Lhotka – Vysoké - Zelená hora (vlak ze
Žďáru 7.38 hod a pak každou hodinu)
� POUTNÍ TRASA: Na poutní a duchovní putování se lze vydat
společně s řádovými sestrami benediktýnkami z kláštera Venio na Bílé
Hoře. Trasa je stejná jako u turistické cesty na 25 km. Je však nutná
registrace (Spolek Putování za Santinim).
Poslední neděle a první středa v
měsíci od 16 h. VIDĚT BAROKO
- komentovaná prohlídka expozicí
Barokního umění ze sbírek Národní
galerie v Praze.

Na konec léta TÝDNY BAROKNÍ GASTRONOMIE - barokní recepty ve vybraných žďárských
restauracích: 5.-7. 8. Džandyho gril;
22.-28. 8. Nábřežní terasy; 29. 8. 4. 9. Café u tety Hany; 1. 8.-30. 9.
Restaurace u pošty.

21. 8. BÝVALÉ PROBOŠTSTVÍ
KLÁŠTERA
CISTERCIAČEK,
Pohled u H. Brodu. První z tematických akcí v okolí. Samostatné programy v Santiniho kostelích na území
bývalého žďárského kláštera.
� 3. 9. (8-17) parkoviště MěÚ PO
STOPÁCH VYSVĚCENÍ – Autobusová výprava s historikem Milošem
Lopaurem po místech v okolí, jimiž
putoval brněnský biskup Braida, když
se před 300 lety blížil ke Žďáru vysvětit tehdy čerstvě dostavěný kostel na
Zelené hoře. Cesta povede Veselíčkem, Radňovicemi, Bobrovou, Zvolí,
Radešínem, Ostrovem nad Oslavou a
Žďárem n. S. Vstupenky od 8. 8.v TIC
Staré radnice.
4. 9. (13–19) park Farská humna
ALOTRIA NA HUMNECH - 2. ročník dětských her z dob dávno minulých. Doprovodně účinkují FS Studánka, orchestr Richband z Hané, Jan
Hrubec a jeho divadlo ap.
-lko-

Žďár uvidí,
jak si pěvci vymění role
V neděli 14. srpna od 19 hodin
bude Městské divadlo svědkem
neobvyklého koncertu. Žďárský
tenor si zapěje s ikonickým Draculou.
Koncertem zahájí letošní 17. ročník festivalu „Jakub Pustina a jeho
hosté“.S podtitulem Pop nebo opera
je letos festival věnován netradičnímu spojení dvou hudebních žánrů,
opery a muzikálu.
Hlavním hostem festivalu je muzikálový zpěvák Daniel Hůlka. Diváci
si přijdou na své. Ikonický Dracula se
po boku Jakuba Pustiny představí i v
operních skladbách a zdejší tenorista
si naopak zazpívá některé muzikálové
skladby a dueta.
Zazní skladby z muzikálu Dracula a Bídníci, ale také árie a dueta z
oper Rusalka, Prodaná nevěsta nebo
Pucciniho Turandot. Zde se Daniel Hůlka předvede jako bas. Umělce
doprovodí klavíristka Marta Vašková.
Jak žďárský pořadatel prozrazuje,
D. Hůlka původně vystudoval operní
zpěv a po téměř 30 letech ohromující

muzikálové kariéry se vrací na operní
jeviště.
„S Danem jsme se potkali při nastudování Dvořákovy opery Rusalka, kde
jsem zpíval prince a on vodníka. Hned
při prvních tónech jeho árie jsem byl
ohromen krásou a mohutností jeho hlasu,“ popisuje první setkání tenorista.
Putovní festival s názvem „Jakub
Pustina a jeho hosté“ bude s podporou Kraje Vysočina a města Žďáru n.
S. rozeznívat sály po Vysočině během
srpna a září. V minulosti festival hostil vynikající mladé operní pěvce z
mnoha zemí světa.
Perlička na závěr:
Jakub Pustina i Daniel Hůlka si již
dříve zazpívali s dětským pěveckým
sborem Žďáráček. Jakub Pustina je
jeho bývalým členem, Daniel Hůlka
si sbor přizval na svůj vánoční koncert v roce 2002. Tehdy v bazilice
Hůlka zapěl v doprovodu Žďáráčku
třeba oblíbenou skladbu Ráj. Dětský
sbor se úkolu zhostil na jedničku.
-lko-

