
 

Projekt „Jan Zrzavý 120“  
 

 Projekt „Jan Zrzavý 120“ si klade za cíl d
�
jstojn� p�ipomenout v roce 2010 kulturní 

ve�ejnosti 120. výročí narození Jana Zrzavého, významného �eského malí�e, grafika, ilustrátora, a 
scénografa.  
 K�ehkost, lyri�nost, duchovnost, nevtíravá krása, niterná hloubka a pravdivost Zrzavého 
um�leckých d�l je už dlouhá desetiletí vnímána �eským národem jako nedílná sou�ást našeho 
kulturní bohatství. Vyso�ina, z níž Jan Zrzavý pocházel a kde je také pochován, poci�uje Zrzavého 
um�ní  jako  své „rodinné st�íbro“.   
 P�estože Mistr poznal, pozorn� vnímal a obdivoval v pr

�
b�hu svého života  mnohé cizí 

kraje, uchoval si v sob� navždy d
�
v�rný vztah k Okrouhlici, kde se 5.11.1890 narodil, a ke 

Krucemburku, kam od d�tství rád jezdíval k p�íbuzným a kde byl v roce 1977 dle svého p�ání 
poh�ben. Není tedy náhodou, že práv� v Krucemburku, kde od roku 1993 vyvíjí svou �innost 
Spole�nost Jana Zrzavého, vznikl tento projekt, na n�mž se podílí zna�ný po�et místních i okolních 
institucí, spole�ností, spolk

�
, sdružení a jednotlivc

�
.      

 
Součásti projektu: 

1) Odhalení busty Jana Zrzavého na krucemburském nám�stí  
2) Divadelní p�edstavení o Janu Zrzavém „Kouzelník, který um�l namalovat duši“ 
3) Výstava „Z ilustra�ní tvorby Jana Zrzavého“ 
(Doprovodnou akcí bude 6. ročník výtvarné soutěže „Po stopách Jana Zrzavého“) 
 

Pořadatelé projektu : 
� Spole�nost Jana Zrzavého 
� M�stys Krucemburk 

 
Iniciátoři projektu: 

� Akademický socha� Bohumír Koubek, autor busty Jana Zrzavého 
� PaedDr. Jitka M��inská,  autorka scéná�e divadelní hry a autorka výstavy 

 
Garanti projektu: 

� PaedDr. Jitka M��inská, p�edsedkyn� SJZ 
� Mgr. Ji�í Havlí�ek, starosta m�styse Krucemburk 
� Renata Lédlová, režisérka  

 
Realizátoři projektu: 

� Spole�nost Jana Zrzavého 
� Ú�ad m�styse Krucemburk 
� Ochotni�tí herci z Krucemburku, Chot�bo�e, z Led�e nad Sázavou, z Bílku u Chot�bo�e, ze 

Sobí�ova,  
� Renata Lédlová,  režisérka  
� Jaroslav Brabec, autor hudby k divadelní h�e, se svým orchestrem 
� Václav Štirský, vedoucí divadelního orchestru 
� Ing. Bohuslav Soukup, kameraman 
� Lukáš K�ivský, jevištní projekce 
� Zden�k Roller, PC grafik 
� Loutkové divadlo „Oblázek“ Krucemburk 
� Marta Rejšková, sbormistryn� 
� Chrámový sbor Krucemburk 
� Salesiánské hnutí mládeže, klub Krucemburk 
 



 
Pomoc při přípravě a realizaci projektu: 

� Knihovna Národního muzea  
� Sdružení Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici 
� Mgr. Ji�í Derfl 
� Ing. Petr M��ínský 
� Spolek p�átel Krucemburku 
� TJ Sokol Krucemburk 
 

Kontakty: 
� SJZ: jitka.merinska@tiscali.cz; 732 947 532 
� M�stys Krucemburk: oukrucemburk@chnet.cz; 569 698 710 
� Renata Lédlová:  RendaLedlova@seznam.cz; 733 382 227 

 
Fotogalerie: 
 
 
Kalendář akcí:  

� Odhalení busty Jana Zrzavého na krucemburském nám�stí: 19.6.2010  
� Premiéra divadelní hry v Krucemburku: 19.6.2010 
� Divadelní p�edstavení v Hlinsku: 18.9.2010 
� Divadelní p�edstavení v  Led�i nad Sázavou: 23.10.2010 
� Divadelní p�edstavení v Okrouhlici: 6.11.2010  
� Divadelní p�edstavení v Poli�ce (v jednání – 20.11.2010) 
� Divadelní p�edstavení v Tel�i (v jednání) 
� Divadelní p�edstavení ve Ž�áru nad Sázavou v Muzeu knihy (v jednání - 14. 8.2010)  
� Divadelní p�edstavení ve Vod�anech: (v jednání – 26.6.2010)   
� Divadelní p�edstavení a beseda v Praze ve Veletržním paláci : 3.11. 2010) 
� Beseda o janu Zrzavém v Národním muzeu v Praze (v jednání – listopad 2010) 
� Vernisáž výstavy v Krucemburku: 5.11.2010 
� Vernisáž výstavy v Tel�i: (v jednání – �erven 2010)  

 
 
Sponzoři: 


