Slavnosti Pernštejnského panství – 18. ročník
(1. 7. 2018)
Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo!
Dnes pozvu k nám na Nedvědicko – Pernštejnsko. Doporučuji vzít si turistickou mapu
(ať už papírovou, nebo elektronickou) a najít si Nedvědici, Doubravník nebo Pernštejn
a každý hned uvidí síť značených cest. Ty lze využít ke spojení aktivní turistiky s účastí na
osmnáctých Slavnostech Pernštejnského panství.
Mám za to, že naše slavnosti vnímá široká veřejnost jako akci, kterou stojí za to navštívit.
Podílí se na nich obce Mikroregionu Pernštejn bez ohledu na okresní a krajské hranice. Je
dobré, že bohatý program nabízí v několika dnech tolik akcí. Kdo chce být přítomen, musí
zvolit vhodnou strategii podle svého zájmu.
Hlavní dny slavností jsou od 5. do 8. července 2018. Některé body z nabídky chci uvést
i pro posluchače. Nahlížím do programu, těžko se mi vybírá, protože nabídka je skutečně
bohatá.
V Nedvědici: dětské dopoledne, koncerty Petra Koláře, Františka Nedvěda, Aleše
Brichty, výstavy obrazů Lidmily Anny Dohnalové, Přemysla Povondry, včelařská výstava,
modelová železnice, přednáška RNDr. Ivana Koláčného na téma Antonín Bedřich hrabě
Mittrowský.
Na Pernštejně: rytířský turnaj, ukázka výcviku rytířského koně, taneční divadlo.
V Doubravníku: zpřístupnění hrobky Mittrowských v kostele, koncert Tišnovského
komorního orchestru, koncert Ivana Mládka, bude umožněna prohlídka venkovské usedlosti
s výkladem (Jirčíkova chaloupka).
V Černvíru: slavnost motivovaná 300. výročím dřevěného mostu.
V Býšovci, Drahoníně, Chlébském, Sejřku, Maňové budou zpřístupněny kaple, v Dolním
Čepí a Olší kostely, v Křížovicích bude výstava obrazů Jana Svobody, v Ujčově a Smrčku
budou sportovní turnaje.
Nesmím zapomenout ještě na jedno kulaté výročí. 4. července je to 500 roků, co vznikla
Palírna U Zeleného stromu v Prostějově. Je to nejstarší palírna v Evropě, právo na činnost jí
udělil Vilém II. z Pernštejna.
Kdo má rád historické vlaky, má také možnost najít si vhodný spoj mezi Brnem,
Nedvědicí, Havlíčkovým Brodem.
Nejlépe je najít si program na www.nedvedice.cz a dobře zvolit.

