
Dvorek Horáckého muzea, Vratislavovo náměstí 114
od 13:00 / O slavnostech a hostech – Slavnostní procházka k vyčištění jednotlivých 
pramenů zakončená společným obřadem a symbolickou hostinou v rozkvetlé májové krajině.

od 15:00 / Pavel Remar – výstava fotografií

Dvorek Vratislavovo náměstí 115
od 15:00 / Domácí hospic Vysočina – „Pečujeme o sebe i o druhé“
Užitečné a zábavné workshopy. Pro dospělé: Měření tlaku a obsahu kyslíku v krvi. Pro děti: 
Jaké to je o někoho pečovat? Děti si vyzkouší nakrmit svého rodiče nebo přebalit panenku, či 
plyšáka. Pro nejmenší připravíme zábavnou přiřazovačku a další.

Dvorek katolické farnosti, Vratislavovo náměstí 120
15:00 / Dřevěné divadlo Honzy Hrubce: O vytrvalém princi – Vyprávění 
o princi, který se postaví samotnému čaroději, aby vysvobodil svoji vyvolenou princeznu. 
A to jen za pomoci malého kamaráda, rady od draka, kladiva od čerta a květiny od sultána.

17:00 / Dřevěné divadlo Honzy Hrubce: Kouzelný zvon – V jednom tajemném 
údolí vysoko v horách vznikne za pomoci kouzelníka Trikáji a řemeslníka Dajana kouzelný 
zvon, naneštěstí se dostane do rukou lupiče. Příběh vypráví o dobrodružné výpravě za získá-
ním zvonu nazpět, o velikém přátelství a odvaze.

Oblastní Charita Žďár nad Sázavou – výtvarné workshopy

Dvorek Vratislavovo náměstí 121
od 15:00 / Dita Novotná – výstava výtvarných prací

Kafé 133, Komenského náměstí
od 15:00 / Jaroslav Mareš – Výstava fotografií poličského fotografa, jehož mottem je myš-
lenka, že umění fotografie spočívá především ve schopnosti nacházet neobyčejné věci na obyčej-
ných místech. Jeho převážně černobílé snímky zahrnují řadu témat a jsou obvykle spontánní re-
akcí na vizuálně zajímavé scény a situace. Věnuje se i konceptuální fotografii, grafice a montážím.

ZEVL – Koncert dámského vokálního kvarteta.

Dooušek – Poezie českých i zahraničních básníků podaná v rytmech folku, blues, či latin-
skoamerické hudby.

Vratislavovo náměstí u kašny se sochou sv. Anny
od 15:00 / MAP – Mezigenerační vaření na téma Cibule a kmín se šéfkuchařem 
pražské restaurace ESKA Martinem Štanglem a výrobcem českého kmínu panem Karlem Jonákem.
Součásti bude malování cibulákového vzoru na hrnečky a cimbálová hudba 
Hudci z Kyjova.

Nádvoří Horácké galerie, Vratislavovo náměstí 1
od 15:00 / Workshopy – Výroba jednoduchých textilních a  papírových loutek pro děti 
s možností zahrát si s nimi divadlo. Krasopsaní dialogů, bublin a přání. Tipy na výlety nejen 
v Kraji Vysočina. Opékání špekáčků (je třeba si donést vlastní uzeniny).

Dvorek Penzionu U Pasáčka, Bradyových 15
17:00 / Alfasrnec – Folková kapela jejíž mottem je „Bavit sebe a kolem sebe“.

19:00 / Ivan Hlas trio – Koncert zpěváka, textaře a skladatele Ivana Hlase spolu s Jarosla-
vem „Olinem“ Nejezchlebou a Norbi Kovácsem.
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