
          Tvořivý zámek                                                                                  

Sobotní dětské ateliéry. V letošním roce zaměřené na koloběh roku     

i život v přírodě. Vhodné pro děti od 4 do 12 let.  Nutná rezervace      

na sobotkova@zamekzdar.cz.

          Chytrá ruka                                                                                    

Řemeslné kurzy, během kterých oživujeme „zlaté české ručičky“. 

Odpolední ochutnávky řemesel, celodenní kurzy, kroužky pro děti         

i víkendové pobyty. Možnost skupinových i individuálních kurzů          

s výběrem vlastního termínu. Nutná rezervace                                          

na tesnohlidkova@zamekzdar.cz.

          Academic café
Neformální přednášky a diskuse s odborníky u dobré kávy, které se 
konají v rámci vzdělávacího projektu Zámecká akademie v bývalé 
zámecké Čajovně. Čajovna těsně sousedí s bývalou šlechtickou 
akademií, na kterou naše Academic café odkazuje. Vstupné 
dobrovolné.

          Workshopy k výstavě VZDOR                                                    

Kreativní ateliéry navazující na téma výstavy Výslovný Zákaz Dalšího 

Opisování Rukopisu. Nutná rezervace na schutova@zamekzdar.cz.

26
3 14.00–17.00 Tvořivý zámek   
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8.00–16.00 Zámecký velikonoční kemp                                                         
Třídenní velikonoční program pro děti plný zábavy a tvoření, 
nebude chybět ani celokempová hry. Možnost přihlásit děti 
pouze na jeden den. Rezervace místa                                                    
na sobotkova@zamekzdar.cz.
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4 14.00–17.00 Tvořivý zámek   

7
5 14.00–17.00 Tvořivý zámek   

14
5 14.00–17.00 Tvořivý zámek   

21
5 14.00–17.00 Tvořivý zámek   

10.00–18.00 Zahrady vyprávějí                                                    

Tradiční otevření soukromé zahrady rodiny Kinských                     

s doprovodným programem. Tentokrát na téma „Zrcadlení”.
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Chytrá ruka     : Víkendové knihvazačství                                            

Během dvoudenního kurzu s knihvazačem Jaroslavem 

Těsnohlídkem se naučíte, jak se vyrábí knížka i doma v kuchyni 

s prostředky, které máte běžně k dispozici.
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18.00–20:00 Antonio Vivaldi: Čtvero ročních dob                                                           

Přivítejme jaro Allegrem z Vivaldiho houslových koncertů v 

úpravě pro varhany v podání absolventa Hudební akademie 

múzických umění Ondřeje Horňase v Santiniho Prelatuře. 

Rezervace vstupenek na www.zamekzdar.cz.
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3 14.00–17.00 Tvořivý zámek   

17.00 –19.00 Academic café                                                                   

Hrnčířství na Žďársku / Mgr. Kateřina Těsnohlídková, Ph.D. 

(Zámek Žďár).
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17.00–20:00 Chytrá ruka     : Keramika - jarní dekorace                                                       

Vyrobte si vlastní dekorace z keramiky pro velikonoční výzdobu 

vašeho domova s keramikem Sašou Gr.
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17.00–19.00 Chytrá ruka      : Linoryt                                                     

Vyzkoušejte si originální výtvarnou techniku s lektorem    

Pavlem Haluzou.
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16.00–18.00 Chytrá ruka     : Drátování                                                       

Pravidelný kurz vedený Věrou Studenou, nositelkou titulu Mistr 

tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina.

16.00–18.00 Chytrá ruka      : Drátování                                                       

Pravidelný kurz vedený Věrou Studenou, nositelkou titulu Mistr 

tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina.

24
3

17.00–20.00 Chytrá ruka      : Výroba poznámkového bloku                                                    

Přijďte si vyrobit originální zápisník na cesty i do práce                  

s knihvazačem Jaroslavem Těsnohlídkem.

17.00–20:00 Chytrá ruka     : Keramika - jarní dekorace                                                       

Vyrobte si vlastní dekorace z keramiky pro velikonoční výzdobu 

vašeho domova s keramikem Sašou Gr.
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16.00–18.00 a 18.00–20.00 Chytrá ruka      : Velikonoční 

drátování   Pravidelný kurz vedený Věrou Studenou, nositelkou 

titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina.
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16
4 9.00–16.00 Barevné Velikonoce                                                

Svátky jara budou na zámku opět plné velikonočních tradic, 

veselých her i jarních ateliérů. Těšte se také na řemeslný 

jarmark.

18.00–20:00                                                          Otvírání studánek  
Sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno přednese oblíbenou 

kantátu Bohuslava Martinů. Toto dílo na text básně Miloslava 

Bureše je neodlučně spojeno s Vysočinou. Rezervace vstupenek 

na www.zamekzdar.cz.
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17.00–19.00 Academic café                                                       
Životní příběhy opatů žďárského kláštera v 17. století /          
Mgr. Martina Schutová (Zámek Žďár, FF UK).
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9.00–18.00 Chytrá ruka      : Truhlářství                                                  

Druhá ze série dvou sobotních kurzů, během kterých se naučíte 

základy práce se dřevem. První kurz proběhne 5. 3.

16.00–18.00 a 18.00–20.00 Chytrá ruka      : Kraslice     

Zdobení originálních kraslic s lektorkou Evou Veselou.

17.00 –19.00 Academic café                                                                   

Detektory kovů a archeologie na Vysočině / Mgr. Jakub 

Těsnohlídek (Archaia Brno, z. ú.).
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16.00–19:00 Chytrá ruka     : Tiffany vitráž - ptáčci                                                 

Naučte se originální uměleckořemeslnou techniku.

16.00–19:00 Chytrá ruka     : Tiffany vitráž - květy                                             

Naučte se originální uměleckořemeslnou techniku.

5
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10.00–11.30 Workshop k výstavě VZDOR                        

Knihařská dílna se Zuzanou Ptáčkovou z ateliéru Pírko.

10.30–16.00 Chytrá ruka     : Základy floristiky                      
Celodenní kurz květinové aranže, během kterého se naučíte 
základy floristiky, práce s květinou a aranžovací hmotou. 

9.00–17.00 (so a ne)  Výstava Výslovný Zákaz Dalšího 

Opisování Rukopisů (VZDOR)                                               

Interaktivní výstava s doprovodnými workshopy vycházející 

z archivu a pamětí žďárského rodáka a představitele 

undergroundu Víta-Bohumila Homolky.

16.00–23.00 Večerní divadelní prohlídky: Za osobnostmi 

barokního kláštera                                                                                 

Seznámíte se s důležitými událostmi a osobnostmi z barokní 

epochy dějin kláštera. Půvab zámeckých barokních budov 

podtrhnou videoprojekce z Muzea nové generace nebo 

malebné zvuky houslí. Rezervace na www.zamekzdar.cz.

15
1

12
2

15
1

30
1

15
1

30
1

9.00–17.00 (út–ne) Muzeum za 50,-                                                         
Máme pro vás povánoční dárek v podobě vstupenky do Muzea 
nové generace za 50 Kč pro všechny. Stačí na recepci předložit 
účtenku z ledna 2022 v jakékoliv výši z našich "rodinných" 
prodejen Rybárna KINSKÝ nebo Obchodní dům KINSKÝ. 

10.00–11.30 Workshop k výstavě VZDOR                             

Výroba hudebního nástroje s Martinou Schutovou.
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18.00–20.00 Novoroční koncert - Trio Euterpé                         
Těšit se můžete na skladby J. Haydna, W. A. Mozarta                    
a D. Šostakoviče. Rezervace vstupenek na www.zamekzdar.cz.
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18.00–21.00 Masopustní gastrovečer                                               

K únoru patří masopust. A k masopustu lahodné pochoutky, 

dobré pití a cimbálová muzika. To vše si můžete užít během 

zámeckého Masopustního gastrovečera s luxusní degustační 

večeří o šesti chodech. Rezervace míst na www.zamekzdar.cz.

18.00–19:30 Operní gala                                                             

Dvojice operních pěvců (Noema Erba – soprán, Paolo 

Lardizzone – tenor) přivezou na zámek výběr ze světových děl 

klasické hudby od baroka až po Antonína Dvořáka. Rezervace 

vstupenek na www.zamekzdar.cz.
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Kreativita

Vzdělávání

14.00–17.00 Tvořivý zámek   : Masopustní tradice I

14.00–17.00 Tvořivý zámek   : Masopustní tradice II19
2

14.00–17.00 Tvořivý zámek   : Masopustní tradice III

2 7
2
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9.00–17.00 Jiří Hudec - fotografie                                         
Výstava fotografií ze Žďáru nad Sázavou i celé Vysočiny, 
vernisáž: 27. 2. v 16.00. Výstava se koná v ZOO (Zámecké 
Otevřené Obrazárně) a je volně přístupná.

3
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16.00–18.00 Chytrá ruka     : Drátování                                                       

Pravidelný kurz vedený Věrou Studenou, nositelkou titulu Mistr 

tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina (možnost výhodného 

zakoupení série kurzů).

9
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18.00–19:30 Beseda s generálem Petrem Pavlem                                                      
Diskuse ve Freskových sálech vedená moderátorem Vítem 
Pohankou.

3
3 17.00–20.00 Chytrá ruka      : Kožená peněženka            

Přijďte si vyrobit praktický módní doplněk s lektorkou 

Martinou Šulcovou.

5
3 14.00–17.00 Tvořivý zámek   

17
2 8.00–16.00   Zámecký jarní kemp: Poznáváme život v lese                                                   

Celodenní prázdninový kemp, budeme hledat a odlévat zvířecí 

stopy, vařit na ohni, vypravíme se i ke krmelci. Rezervace míst  

na sobotkova@zamekzdar.cz.

16.00–18.00 Chytrá ruka     : Drátování                                                       

Pravidelný kurz vedený Věrou Studenou, nositelkou titulu Mistr 

tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina.

16.00–18.00 Chytrá ruka     : Drátování                                                       

Pravidelný kurz vedený Věrou Studenou, nositelkou titulu Mistr 

tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina.

9.00–18.00 Chytrá ruka      : Truhlářství                                                  

První ze série dvou sobotních kurzů, během kterých se naučíte 

základy práce se dřevem. Navazující kurz proběhne 19. 3.

Uvedené informace se mohou změnit. Doporučujeme sledovat naše 
webové stránky a sociální sítě.

od 16.00  Vidět baroko                                                                               

Komentovaná prohlídka expozice barokního umění ze sbírek 

Národní galerie. Probíhá vždy poslední neděli a první středu       

v měsíci. Nutná rezervace na events@zamekzdar.cz.
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