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Baroko všemi
smysly

Svatojánská pouť / 13.–14. 5. 2017

Den otevřených zahrad 
aneb Baroko žije v nás / 27.–28. 5. 2017

Den Žďáru a výročí 410 let 
povýšení na město / 9.–10. 6. 2017

Concentus Moravie / 15. 6. 2017

Kouzelný zámek / 18. 6. 2017

Festival KoresponDance / 7.–9. 7. 2017

Slavnosti jeřabin / 24. 8.–17. 9. 2017

Santiniho barokní slavnosti / 8.–10. 9. 2017

Bachův varhanní podzim / 12. 10. 2017

Ostrov pohody – barokní / 15.–17. 12. 2017

/ Změna programu vyhrazena
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Pravidelná duchovní pouť k uctění památky sv. Jana Nepomuckého.

Letošní pouť proběhne v den svátku hlavního patrona Čech a o předchozím 
víkendu. Hlavním celebrantem a kazatelem bude biblista P. Angelo Scarano.

www.zelena-hora.cz / www.zdarskefarnosti.cz

Svatojánská pouť
/ 13.–14. 5. 2017

www.zamekzdar.cz

Otevření soukromých zahrad paní Thamary Kinsky letos v barokním hávu.

Bude připraven pestrý a jedinečný program pro celou rodinu s důrazem 
na přírodu a kreativitu. Nebude chybět hudební a divadelní představení, 
přednášky, soutěže a prodej lidových výrobků.

Den otevřených zahrad 
aneb Baroko žije v nás 
/ 27.–28. 5. 2017
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11. června 2017 uplyne 400 let od povýšení poddanského městečka Žďár 
na město. Roku 1607 kardinál František Ditrichštejn povýšením na město, 
zrušením starých a vydáním nových privilegií přivedl Žďár do společenství 
českých měst. Od 11. června 1607 se začaly odvíjet skutečné dějiny našeho 
města. Vytvořila se pracovitá a průbojná vrstva měšťanů – výrobců, 
obchodníků a vlastenců, kteří v průběhu doby dokázali povznést Žďár
na rovnocennou úroveň s většími městy. Výročí získání městských
privilegií si dnes připomínáme s úctou k předchozím generacím.

9. a 10. června 2017 oslavíme toto výročí akcí pro občany
i návštěvníky města.

Den Žďáru a výročí 410 let
povýšení na město
/ 9.–10. 6. 2017

VÝVOJ ZNAKU MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

1 – nejstarší znak městečka z roku 1252
2 – znak po povýšení na město v roce 1607
3 – vylepšený znak z roku 1706

1 2 3
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Pátek / 9. 6. 2017
19.30  bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše 

Johann Sebastian Bach: Kantáty 
Czech Ensemble Baroque, 
Roman Válek / umělecký vedoucí

20.00  Regionální muzeum – Muzejní noc
20.00  Zámek Žďár nad Sázavou – Muzejní noc

Sobota / 10. 6. 2017
10.00 slavnostní průvod

Hlavní pódium:
10.30  otevření slavností

Příjezd kardinála Ditrichštejna, uvítání poddanými a následné 
povýšení městečka Žďár na město. Slavnostní salvy, 
slovo purkmistra, konšelů a hostů.

11.35  ZŠ Komenského 6 – vystoupení žáků školy, 
hra na velké africké bubny DJEMBE

přestávka do 13.45 – možnost sledovat historický program 
na Farských humnech.

13.45  folklorní soubory Bystřinka, Kamínek, Rozmarýnek, 
Studánka a Horácká muzika

15.00  pěvecký sbor Svatopluk
15.30  přestávka
16.00  REVOCK
17.00  SCAR INDUSTRY 
18.15  KAREL NA NÁKUPECH
19.15  JONAS & THE WHALE
20.10  přestávka
21.00  BUTY

Horní část náměstí Republiky:
10.00–17.00  neziskové organizace slaví 

Rok českého baroka 
Spektrum – Centrum primární prevence 
– tvorba květin s vůní, hrátky s pamětí 
RC Srdíčko – oblékání panenek, 
omalovánky s hudebními nástroji, prolézání 
tunelem a házení míčků do klauna 
Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi 
a Kambala – dobrovolnické centrum 
– okenní vitráže 
Denní centrum – výroba škrabošek 
a vějířků, fotokoutek s postavami z doby 
baroka s vyříznutým obličejem 
Ječmínek, o.p.s – hod na cíl, kvíz 
Active SVČ – oblékání papírových panenek 
do barokních kostýmů 
Městská policie – dovednostní soutěže, 
dobové hry dětí
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Farská humna:
12.00 dobová hudba Weytora – I. part 
12.30 sokolník 
13.00 šermířské šarvátky Flamberg 
13.30 divadlo eMillion
14.00 dobová hudba Weytora – II. part 
14.30  rytíř a jeho kůň 
15.00 příběhy z dávných časů – historický šerm Flamberg 
15.30  sokolník 
16.00 divadlo eMillion 
16.30 historický šerm TAS 
17.00 dobová hudba Weytora – III. part 
17.30 ukončení slavností

ZELENÁ PLOCHA U RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ
– Ponorka – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
 a Centrum prevence Oblastní charita Žďár nad Sázavou
– slackline, parkour, žonglování

DOLEŽALOVO NÁMĚSTÍ
– zásahová vozidla integrovaného záchranného systému

HŘIŠTĚ ZA SOKOLOVNOU
– závody na koloběžkách a kolech, prezentace 
 sportovních oddílů

KOSTEL SV. PROKOPA
13.00–20.00 přístupná věž

KNIHOVNA M. J. SYCHRY
9.00–12.00 Dětské oddělení – výroba větrníků do průvodu
Oddělení pro dospělé čtenáře – zábavné kvizy

MODELOVÉ KRÁLOVSTVÍ
10.00–17.00, do 15 let vstup zdarma

POUTNÍ KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO
16.30 mše svatá za živé a zemřelé obyvatele a rodáky 

ze Žďáru nad Sázavou (celebruje P. Vladimír Záleský)
17.30–18.00 zdarma komentovaná prohlídka 
pro všechny zájemce

VÝSTAVY:
– Regionální muzeum – Žďár městem – 410 let od povýšení 
 Žďáru na město
– Stará radnice, malá galerie – nejlepší práce dětí 
 z mateřských škol na téma Rok baroka očima dětí
– Kaple sv. Barbory – ZUŠ F. Drdly výtvarný obor. Práce žáků 
 ze třídy p. uč. Jany Zabloudilové a Hany Šikulové 
 na téma Žďárské baroko
– Knihovna M. J. Sychry – Putování za Santinim, 
 nejvýznamnější Santiniho stavby
www.zdarns.cz 

DOPROVODNÉ AKCE:
Dračí Pilák – závody dračích lodí na Pilské nádrži
www.dragonboat.cz

11. 6. 2017, 14.00–16.00 otevření cyklostezky
Žďár nad Sázavou – Nové Veselí
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Marco Beasley – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

S nezaměnitelnou intimitou vypráví Macro Beasley příběhy, ve kterých 
se odráží každodenní radost i bolest, smích i pláč.

Concentus Moravie
/ 15. 6. 2017

www.zdarns.cz / www.concentus-moraviae.cz 

Kolem rybníka Konvent bude připraven pohádkový okruh s řadou zajímavých 
úkolů pro děti. V cíli je za jejich snažení a odvahu čeká drobná odměna.
 
Součástí pohádkového okruhu bude na I. nádvoří zámku připraven bohatý 
kulturní program pro širokou veřejnost. 

Kouzelný zámek
/ 18. 6. 2017

www.activezdar.cz

Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla. 
Festival bude doplněn o projekt „Festival v ulicích města“, který bude 
probíhat na prostranstvích přístupných veřejnosti a vystupovat budou 
čeští a zahraniční umělci.

Festival KoresponDance
/ 7.–9. 7. 2017

www.zamekzdar.cz
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V měsících srpnu a září proběhne ve Žďáře nad Sázavou již 23. ročník 
kulturního festivalu Slavnosti jeřabin.

Jedná se tedy o tradiční kulturní akci, svým významem a rozsahem postihující 
celý region. Galerie na Staré radnici a krásný barokní prostor kaple sv. Barbory 
nabídnou svůj prostor Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Jihovýchodní Moravy.

V kulturních prostorách se uskuteční divadelní představení, představení pro 
děti, koncerty a různá umělecká vystoupení. Celé město i zámecký areál žije 
čilým kulturním životem.

Slavnosti jeřabin
/ 24. 8.–17. 9. 2017

www.zdarns.cz 



Kalendář akcí 2017 –  str. 11

Pocta Santinimu
Pátek / 8. 9. 2017
10.00  Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 

– varhanní introdukce – prof. Barbara Willi, vedoucí 
katedry staré hudby JAMU Brno

10.30  Slavnostní zahájení Santiniho barokních slavností
11.00  Komentovaná prohlídka Poutního kostela

sv. Jana Nepomuckého doc. PhDr. Jiří Kotalík
a Ing. Petr Macek, Ph.D.

13.00  Muzeum nové generace – Osm století žďárského 
kláštera, komentovaná prohlídka. Vstup 100 Kč

14.00  Barokní sály zámku Kinských – Pocta Santinimu
– diskusi odborníků a veřejnosti moderuje PhDr. Richard 
Biegel, ředitel Ústavu pro dějiny umění UK Praha

18.00  Křížová chodba fary – Barokní svět ve fi lmových 
obrazech, doc. PhDr Jiří Kotalík. Vstupné 50 Kč

18.00  Kostel sv. Prokopa Mše svatá k uctění památky
Jana Blažeje Santiniho Aichela – varhaní doprovod 
prof. Barbara Willi

20.00  Kostel sv. Prokopa – Janáčkovo kvarteto, koncert 
světově proslulého hudebního souboru.
Vstupné 150 Kč

21.30  Náměstí Republiky, prostor před Starou radnicí
– Baroko pro duši a pro oko, koncert na zvonkohru, 
žďárští trubači, barokní tanec, slavnostní
světelná iluminace

Žďár nad Sázavou, zámek Kinských
– areál bývalého cisterciáckého kláštera

Santiniho barokní slavnosti
/ 8.–10. 9. 2017
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Klášterní noc
Sobota / 9. 9. 2017
13.00  Muzeum Nové generace – Osm století žďárského 

kláštera, komentovaná prohlídka
13.00  Sál klášterního Konventu – Baroko v pohybu – tanec 

na dvoře barokních kavalírů, komentované ukázky 
14.00  Zámecká galerie – Barokní umění se sbírek Národní 

galerie v Praze, prof. Vít Vlnas uvádí okruh barokních 
umělců spojených se Santinim

15.00  Konventní kostel Nanebevzetí P. Marie – Hudba
v barokní době a její významní představitelé,
prof. Barbora Willi – varhany a sólisté fakulty staré 
hudby JAMU Brno

16.00  Putování za Santinim – komentovaná prohlídka 
Konventního kostela a areálu zámku,
doc. PhDr. Jiří Kotlík, Ing. Petr Macek,Ph.D.

16.30  Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 
– Mše svatá za stavitele chrámu

17.30  Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 
– Barokní klášter, sídlo duchovního života a vzdělání, 
přednáší prof. Ing. PhDr. Jan Royt

19.30  Konventní kostel Nanebevzetí P. Marie
– Tišnovský komorní orchestr se svými sólisty,
koncert barokní hudby

21.00  Výstup na Zelenou horu – Vodní hudba a barokní 
osvětlení na hladině Konventního rybníka,
Barokní žesťový soubor 

21.30  Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 
– Význam Santiniho odkazu pro dnešní dobu
– PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 

22.00  Koncert souboru barokní hudby Belladona trio
a zpěvačky Martiny Macko 

23.00  Slovo na dobrou noc, P. Vladimír Záleský – Půlnoční 
varhanní nokturno – hraje prof. Barbara Willi

Celodenní vstupné platné pro všechny sobotní akce 200 Kč. 
Večerní program vstupné 150 Kč.

Baroko pro celou rodinu
Neděle / 10. 9. 2017
9.00  Konventní kostel Nanebevzetí P. Marie

– Mše svatá, zpívá Mužský komorní sbor Jimramov
13.00  Muzeum nové generace a areál zámku. Cesta 

barokním světem, zábavné putování pro rodiny
s dětmi, připravil Active club – středisko volného času

Mimořádná nabídka – po celou dobu konání Santiniho 
barokních slavností můžete navštívit proslulé Muzeum 
nové generace za snížené vstupné 100 Kč. Občerstvení 
v prostorách 1. nádvoří zámku připravují zaměstnanci 
společnosti Kinský Žďár, a.s.

www.santini.cz 
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Bachův varhanní podzim přivádí do Žďáru exkluzivního hosta Cristiana 
Gutiérreze (Chile), specialistu na zcela neznámý loutnový repertoár. 
 
Tato směsice latino-amerických rytmů a evropské barokní hudby tak vtipně 
doplňuje pestrou hudební mozaiku současníků Johanna Sebastiana Bacha.
Duchaplné prostory kostela na Zelené hoře podtrhnou delikátní tóny 
krásných nástrojů.

– v 19.00 v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Bachův varhanní podzim
/ 12. 10. 2017

V průběhu akce bude odehráno více jak 12 divadelních či hudebních 
představení, která budou doplněna bohatým kulturním programem 
v předsálí divadla.

Představí se nám umělci prezentující barokní živou hudbu, která bude 
doplněna o kostýmová vystoupení, výstavu, tvořivé dílny a to vše 
s upomínkou na dobu českého baroka. 

Ostrov pohody – barokní
/ 15.–17. 12. 2017

www.ostrovpohody.cz 
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Muzeum nové generace
Nechte se provést příběhem areálu bývalého cisterciáckého 
kláštera a dnešního zámku za posledních osm století s unikátní 
multimediální zážitkovou expozicí pro malé i velké.

www.zamekzdar.cz 

Stálé expozice s barokní tématikou
Umění baroka ze sbírek Národní Galerie v Praze
Stálá výstava barokního malířství a sochařství největších 
umělců středoevropské provincie.

Po stopách Santiniho
Prohlídka nejzajímavějších míst bývalého cisterciáckého 
kláštera – nynějšího zámku, která jsou spojena s výjimečným 
architektem Janem Blažejem Santini-Aichelem.

Barokní stavby města
aneb osahejte si
žďárské baroko

Navštivte poutní kostel svatého Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře, podívejte se na Dolní hřbitov, projděte 
se po Barokním mostě u zámku. Při procházce po 
centru města byste pak neměli minout ani kapli svaté 
Barbory nebo Trojiční sloup na náměstí Republiky.
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