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Žďárský zámek (bývalý cisterciácký klášter ze 13. století)  
je místem, které bylo během své více než 800leté historie  
vždy postaveno na propojení živé přírody a živé kultury.  
Nejinak je tomu i dnes.
Vítejte na festivalu, který oslavuje přírodu, její spojitost se zámkem  
i lidskou činností. Tentokrát se v hlavní roli představí voda. Dále hrají: 
lesy, rybníky, kreativita, dobrá hudba a další.

Cesta vody | v 10.00, 13.00 a v 16.00 | délka trvání cca 90 minut
Premiéra nového česko-rakouského edukačního programu o vodě. 
Připravili jsme jej pro vás ve spolupráci s rakouským Naturpark  
Heidenreichsteiner Moor. 
Pokusy s vodou | celý den 
S pomocí zástupců Střední průmyslové školy chemické Pardubice  
můžete zkusit najít vodu za pomocí proutku nebo si vyzkoušet různé 
interaktivní pokusy s vodou.
Výtvarný ateliér  | celý den 
Vyrobte si originální vodní těžítko.
Hudební ateliér | 10.30–11.00, 12.30–13.00, 15.00–15.30, 17.00–17.30 
Voda má tisíce různých zvuků, které se pokusíme napodobit  
za pomocí hlasu i hudebních nástrojů. Workshop vede vokální  
kvarteto ZEVL.
Rybářské workshopy | celý den
Vyzkoušejte si workshopy nahazování na cíl a navazování  
rybářských uzlů pod vedením zkušených závodníků.
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Feeder fishing | 10.30–11.00, 14.30–15.00
Prezentace feedrového chytání připravená závodníky v této  
disciplíně, ukázka vybavení.
Hastrmanská pohádka | 14.30–15.30
Interaktivní program Jany Mifkové s autorským čtením, dramatizací 
pohádky i tvořivým ateliérem. Zjistíte také, jak vzniká kniha.
Co děláme vodě? | celý den + setkání s autorem 14.30–15.00
Výstavu fotografií Vítězslava Kudláče na pomezí ekologie  
a abstraktního umění najdete za zámeckým obchodem (ZOO).
Sdružení krajina | celý den
Výstava Zaostřeno na krajinu, prezentace spolku, jehož cílem  
je aktivně přispívat ke zlepšení stavu přírody, krajiny a životního 
prostředí, mimo jiné má na starost ovečky na louce pod Zelenou 
horou. Výstava Zaostřeno na krajinu, workshop.
Historická hasičská technika | celý den 
Zámečtí hasiči vám představí historickou koněspřežnou stříkačku  
a historický automobil značky Praga.
Dešťová voda ve městech | celý den
Výstava Mendelovy univerzity, při které zjistíte, jak vypadají retenční 
příkopy, zasakovací průlehy, vodu propouštějící obrubníky nebo 
vegetační úpravy střech a parkovišť.
Voda v CHKO Žďárské vrchy | celý den
Jak se chrání voda, živočichové a rostliny kolem ní v CHKO... Otázky 
i odpovědi o vodě s aktivitou pro děti i dospělé si pro vás připravuje 
Správa CHKO Žďárské vrchy. 
„Projížďka“ na Vltavě | 13.00–13.30, 16.15–16.45
Rozbor symfonické básně Bedřicha Smetany. Přijďte relaxovat, 
vnímat a pochopit motivy jednotlivých částí jako jsou Svatojánské 
proudy nebo Vyšehrad. Program připravil Pavel Haluza, operní 
zpěvák a provozní vedoucí Muzea nové generace.
Voda jako symbol | 15.30–16.30
Povídání o spiritualitě vody si v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie  
a sv. Mikuláše připravil p. Vladimír Záleský.
Megabubliny | celý den
Vyrobte si obří bubliny za pomoci Centra primární prevence  
Spektrum (Kolping).
Voda a Muzeum nové generace | celý den
Význam vody v klášteře i dnešním zámku vám díky multimediálním 
exponátům představí naše unikátní muzeum.
Vodní relaxační koutek | celý den
Odpočiňte si za zvuků skladeb, které byly inspirovány vodou.
Život v rybníku | celý den
Ukázky živých ryb u stánku Rybárny Kinský.
Žďárský kapr | celý den
Veselá hra pro děti v jabloňovém sadu.

Lovečtí psi | 15.30–16.00
Představení zástupců loveckých plemen a ukázka jejich práce  
s komentářem kynologa Jana Kesnera.
Střelba z posedu | celý den
Ověřte si svoji mušku při střelbě ze vzduchovky pod vedením 
zámeckých hajných a zjistěte, proč se vlastně některá zvěř musí lovit.
Lesní technika | 11.30–12.00, 13.15–13.45, 16.45–17.15
Komentované ukázky práce lesní techniky společnosti KINSKÝ Žďár, 
a. s. Ukázky budou probíhat v prostoru za parkovištěm Forota.
Projížďky na koních | celý den
Říká se, že nejhezčí pohled na svět je z koňského sedla.  
Na Dni venkova můžete zjistit, co je na tom pravdy.  
Program pro vás připravila Stáj Starý dvůr.

Do lesa za zábavou i prací

Chytrá ruka

Zámecká recepce

Forota Aréna
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Uvítání na III. nádvoří

Jarmark

Občerstvení

13.45–14.15 | Show Vida! 
14.30–15.00 | Skleněná harfa
15.00–15.30 | Panelová diskuse I
Veřejná panelová diskuse na téma voda s odborníky.  
Moderuje Martina Kociánová. 
15.30–16.00 | Hot Sisters
16.00–16.30 | Panelová diskuse II
16.30–17.00 | ZEVL
17.00–17.30 | Skleněná harfa
17.30–18.00 | Hot Sisters
18.00 | Rozloučení s fanfárami

Historická keramika | celý den
Ukázky výroby replik středověké keramiky na kopacím kruhu  
a pálení keramiky dřevem ve venkovní peci, ve spolupráci  
s Katedrou UNESCO Masarykovy univerzity.
Výroba loutek | celý den
Vyrobte si papírové loutky a domácí divadlo může začít.
Zpracování vlny | celý den
Jak těžké je česat vlnu nebo spřádat nitě?
Výroba keramických figurek | celý den
Vyzkoušejte svoji zručnost a vyrobte si figurky, se kterými si hrály 
děti dříve.
Truhlářská dílna | celý den
Vyzkoušejte si své truhlářské dovednosti.

Přijďte si vybrat pěknou vzpomínku na Den venkova a podpořte tak 
naše regionální prodejce. 

Ochutnejte sladkovodní ryby, kvalitní zemědělské a potravinářské 
výrobky oceněné značkou Regionální potravina a další pochoutky.

Zelenohorští muzikanti | 13.30–17.30
Uvítání od skvělé místní dechové kapely.

Po stopách zámeckého hospodáře | 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
Nová prohlídková trasa zámku zaměřená na propojení činnosti 
člověka a přírody. Speciální vstupné při Dni venkova: 90 Kč.

Konferenci moderuje Martina Kociánová. Vstup na konferenci je 
možný pouze po předchozím přihlášení.

Časový harmonogram – Freskové sály
Zahájení konference | 10.30
I. blok přednášek | 10.35–11.50
Václav Hlaváč  
Josef Patočka  
Renáta Kadlecová  
Lena Fehlinger  
Jan Doucek
I. panelová diskuse | 11.50–12.10
Coffee break | 12.10–12.40
II. blok přednášek | 12.40–13.40
Martin Mrkos  
Jan Sovák  
Jiří Malík  
Danuše Nerudová
II. panelová diskuse | 13.40–14.00

Časový harmonogram konference – Forota (jabloňový sad)
I. panelová diskuse s veřejností | 15.00–15.30
II. panelová diskuse s veřejností | 16.00–16.30

Přednášející a témata přednášek:
Václav Hlaváč ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR – Správa CHKO Žďárské vrchy
téma: Jak navrátit krajině schopnost zadržet vodu
Danuše Nerudová rektorka Mendelovy univerzity v Brně
téma: Hledání nového ekonomického modelu
Jiří Malík předseda spolku Živá voda, z. s., člen Výboru pro krajinu, 
vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj atd.
téma: Jak prolomit sucho
Josef Patočka výzkumník a kampaňér v Re-setu – platformě pro 
sociálně-ekologickou transformaci
téma: Jak odvrátit ekologický kolaps? Sociálně-ekologická  
transformace ekonomiky a život po ekonomickém růstu
Lena Fehlinger lektorka z Naturvermittlerinnen Naturpark  
Heidenreichsteiner Moor
téma: Vodní revitalizace v rakouském Heidenreichsteiner Moor
Jan Doucek Manažer Geoparku Železné hory
téma: Jak vzdělávat o vodě?
Renáta Kadlecová geoložka z České geologické služby
téma: Cesty podzemní vody
Jan Sovák lesní rada společnosti KINSKÝ Žďár, a. s.
téma: Zadržování vody v lesním prostředí – vize a příklady  
hospodaření v lesním majetku KINSKÝ Žďár, a. s.
Martin Mrkos starosta Města Žďár nad Sázavou
téma: Vodní vize města Žďár nad Sázavou

FRESKOVÉ SÁLY

Péče o koně | 11.30–12.00, 16.30–17.00
Koně potřebují každodenní péči. Workshop pro vás připravila  
Stáj Starý dvůr.
Slackline workshop | celý den
Co je to slackline? Jednoduše řečeno se jedná o moderní provazo- 
chodectví. Vyzkoušejte si pod vedením Eileen Niederlové, Martina 
Koscielniaka a Marka Milušky balancování, chození a skákání na 
popruhu upevněném mezi dvěma stromy.
Slackline show | 10.45–11.00, 14.15–14.30
Show na balančním popruhu, kterou si pro vás připravili Eileen  
Niederlová, Martin Koscielniak a Marek Miluška.
Co roste a žije v našich lesích? | celý den
Jak zdatní jste v poznávání života kolem nás? Program si pro vás 
připravili zámečtí hajní ze společnosti KINSKÝ Žďár, a. s.
Ze života myslivce | celý den
Zajímavé ukázky ze života v lese si pro vás připravili členové  
Okresního mysliveckého spolku Žďár nad Sázavou.
Výstava trofejí | celý den
Výstavu trofejí zvěře z honitby KINSKÝ Žďár, a.s. najdete na chodbě 
mezi Forotou a III. nádvořím.

Historické traktory | celý den
Potěšte své oko pohledem na stroje, které v minulosti jezdily po 
našich polích.
Jablečná zóna | celý den
Vnímejte vůni i chuť jablek ze zámecké Foroty, odpočívejte a tvořte.
Zvířátka ze dvorku | celý den
Potkáte zvířátka z vesnice, s některými z nich se můžete i pomazlit.
Opékání buřtů a jablek | celý den

10.00–15.00 | Zahájení
Zahájení 4. ročníku Dne venkova za doprovodu fanfár a zvuků 
skleněné harfy.
10.15–10.45 | Hot Sisters
Vokální duo a k tomu hot swing! Kdo by odolal? Možná vás překvapí, 
když po věrném swingu znenadání uslyšíte operní melodii, tango, 
šanson nebo beatbox.
11.00–11.30 | Show Vida! 
Show Vida! science centre Brno. Zjistíte, proč mizí led a voda z naší 
planety a jak tomu zabránit? Jak vzniká sníh, co je to gejzír a jak 
dostáváme vodu do našich domácností? Show plná experimentů 
s vodou, suchým ledem nebo kapalným dusíkem.
11.30–12.00 | ZEVL
Dámské vokální kvarteto z Nového Města na Moravě zpívající  
a cappella písně různých žánrů (lidové, swingové, spirituály, world 
music...)
12.00–12.30 | Skleněná harfa
Že se nedá na vodu hrát? Ale ano! Petr Špatina, přiveze svoji  
vlastnoručně vyrobenou harfu, který obsahuje 33 křišťálových  
sklenic s vodou. Sami si také budete moci hru na harfu vyzkoušet.
12.30–13.00 | Hot Sisters
13.00–13.30 | Dětský folklorní soubor Kamínek
Kamínek se věnuje lidovým zvykům, tancům a písním ze severní 
části Horácka. Soubor Vám představí několik tanečních pásem  
na téma voda (U vody, Holka modrooká, Horácká kola...)  
a horáckých písní.
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