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Zahajovací utkání 2. ligy sezóny 2017-2018 s pomocí...

Doprovodný program od 16:00 na ovále: 
• soutěže pro děti
• skákací hrad
• prezentace Záchranné služby
• autogramiáda hostů

•  ukázka střeleckého a brankářského tréninku 
s pukometem

• fanshop, tombola …
Slavnostní zahájení zápasu a celé sezóny 
od 17:45 na ledové ploše.

Výtěžek doprovodné charitativní akce bude věnován na zakoupení 
laparoskopické operační věže pro urologické oddělení Nemocnice 
Nové Město na Moravě k účinnému boji proti rakovině prostaty.

Hosté: Tomáš Rolinek, Martin Kaut, Petr Sýkora, Jakub Pustina
Moderuje: Tamara Pecková

středa 13. září 17.45 hod.
Zimní stadion na BouchalkáchBouchalkách

SC Kolín

Krausová & Roden

Čtěte na straně 4

Arakain
Více na straně 3
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Ve čtvrtek 14. září 2017 v 16 
hodin zahájíme v muzeu výsta-
vu Horácko 9:9. 

Výtvarníci, kteří žijí a tvoří po 
okolních kopcích, se nechali in-

spirovat ve sbírkách muzea nebo 
vybrali díla, která v sobě inspiraci 
tradiční horáckou lidovou kulturou 
nesou. To vše v konfrontaci či spí-
še v dialogu s předměty z našeho 
depozitáře. Devět umělců – ma-
líři, řezbář, restaurátor, grafik, so-

chař a keramička - umění Martina  
a Hany Jelínkových z Krásného, 
Jitky Chrištofové a Štěpána Vr-
bického z Roženeckých Pasek, Ji-
řího Plieštika z Písečného, Jiřího 
Štourače z Bystrého, Miloše Slámy 
toho času ze Křoví, Jana Svobody  

z Radňovic, Petry Cisárové z Nové-
ho Města .. a k tomu krásné staré 
věci z muzejních sbírek. 

Součástí výstavy bude výtvarná 
dílna s tiskařským lisem Miloše 
Slámy. Výstava potrvá do 26. listo-
padu 2017.

Výstava 9 : 9 aneb Artefakty Horáckého muzea 
na stole současných výtvarníků

inzerce
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Legendární kapela Arakain zamíří 
poprvé ve své historii do Žďáru nad Sázavou!

Po velice úspěšném jarním 
ARAKAIN XXXV DOUBLE TOUR 
budou oslavy 35. výročí kapely 
pokračovat i na podzim! 

Na základě četných přání fa-
noušků bylo přidáno ještě několik 
jedinečných koncertů po celé ČR. 

Jedním z těchto míst je poprvé za 
celou éru kapely také Žďár nad 
Sázavou v termínu 14. října 2017. 
Během tohoto večera zazní nej-
větší hity skupiny z období celé 
její historie a jako hosté se před-
staví kapely Menhir a Anacreon.

Skupina Arakain byla založena 
roku 1982 jako amatérský roc-

kový soubor, jehož zakládajícími 
členy byli zpěvák Aleš Brichta, 
kytarista Jiří Urban a bubeník Mi-
roslav Nedvěd. Už od svého vzni-
ku pevně zastávala linii razantní 
heavymetalové přímočaré muziky  
s převážně vlastní tvorbou, která 
od počátku zaujala velký počet fa-
noušků.

Vstupenky můžete zakoupit  
v pokladně Domu kultury, nebo 
elektronicky na www.ticketpor-
tal.cz.

Sál bude otevřen v 19 hodin  
a start ve 20 hodin. Celá kape-
la se na vás bude těšit a podá 
zcela jistě ten nejlepší možný 
výkon!

Prohlédnout si opravdové 
popelářské auto, zapojit se do 
řady zábavných soutěží nebo 
se podívat na běžně nepřístup-
ná místa mohou malí i velcí 
zájemci, kteří v sobotu 16. září 
2017 od 13 do 17 hodin zavítají 
do areálu v Jihlavské ulici ve 
Žďáru nad Sázavou u bioplyno-
vé stanice na Den otevřených 
dveří svozové společnosti AVE 
(dříve ODAS).

Děti se mimo jiné mohou těšit na 
atrakce, výtvarné dílny, zábavnou 
diskotéku a další úkoly, za jejichž 
splnění získají drobnou odměnu. 

Areál v Jihlavské ulici po roce opět ožije zábavou a soutěžemi
Na dospělé čekají komentované 
prohlídky provozů společnosti, sou-
těž o hodnotné ceny, která bude 
vyhodnocena přímo na akci, nebo 
doprovodná kulturní vystoupení.

Vstup do areálu včetně veške-
rého programu je zdarma, akce 
se uskuteční za každého počasí. 
Několikrát za hodinu bude mezi 
místem konání v Jihlavské ulici  
a autobusovým nádražím fungovat 
bezplatná kyvadlová doprava. Na 
místě si budou moci zájemci za-
koupit občerstvení.

Den otevřených dveří se koná 
již potřetí v řadě. Vloni i předloni 
na akci zavítalo vždy přes 1000 ná-
vštěvníků ze Žďáru n. S. a okolí.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ AVE (dříve ODAS)
KDY? Sobota 16. září 2017 od 13 do 17 hodin
KDE? Areál bioplynové stanice, Jihlavská ulice, Žďár nad Sázavou
CO? Atrakce pro děti, výtvarné dílny, komentované prohlídky pro-
vozů, soutěž o hodnotné ceny, doprovodný kulturní program a další
JAK NA AKCI? Bezplatným kyvadlovým autobusem od autobuso-
vého nádraží, pěšky, na kole, osobním automobilem (Pozor, počet 
parkovacích míst v okolí areálu je omezen!)

Změna programu je vyhrazena!
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py. Vášeň je pryč. Dostane jejich 
láska ještě šanci? Škádlení, veselé 
akty zoufalství a objevování pravdy 
více než erotogenních zón nadchlo 
diváky této kanadské komedie po 
celém světě. Sex pro pokročilé ne-
musí být nevyhnutelně pokročilý 
sex, ale pro záchranu vztahu může 
znamenat mnohem víc.
Doprodej vstupenek od 11. 9.: pří-
zemí 340 Kč, balkon 310 Kč 

Divadelní předplatné KOMORNÍ
Středa 20. září 2017 v 19 hodin
Městské divadlo 
Žďár nad Sázavou 
Městské Divadlo Mladá Boleslav
PYGMALION
Režie: Petr Mikeska
Hrají: Carmen Mayerová j.h., Ro-
man Teprt, Martin Hrubý, Lucie 
Matoušková, Miroslav Babuský, 
Eva Reiterová, Karolina Frydecká, 
Alena Bazalová, Petr Prokeš, Ivana 
Nováčková, Milan Koníček, Dáša 
Bělanská, Petr Mikeska, Tereza 
Rumlová
Antický mýtus o sochaři Pygmalio-
novi, který vyřezal ze slonovinové 
kosti tak krásnou dívku, že se do 
ní zamiloval a uprosil bohyni lás-
ky Afroditu, aby jí vdechla život. 
Co se však stane, když dívka není 
ze slonovinové kosti, ale z masa a 
lidských kostí, je květinářkou z uli-
ce a nestává se sochou, ale dámou 
z vyšší společnosti? Když stvořitel 
není zamilovaný sochař, ale lon-
dýnský profesor fonetiky? 
Vstupné: přízemí 340 Kč; balkon 
310 Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek od 11. 9.: 
pokladna DK

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Úterý 26. září 2017 v 19 hodin

Pořad v rámci 
Slavností jeřabin 2017 
Neděle 3. září 2017 v 15 hodin
Stará radnice Žďár nad Sázavou
Divadlo Liberta 
ZLATOVLÁSKA 
Loutková pohádka 
Vstupné: 30 Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek: pokladna 
DK a Kino Vysočina
TENTO PROJEKT JE FINANČNĚ 
PODPOROVÁN MĚSTEM ŽĎÁR 
NAD SÁZAVOU

Kulturní program ve Žďáře n/S – září

KONCERTY

VÝSTAVYPOŘADY PRO DĚTI

DIVADLO

TANEC

Pořad v rámci 
Slavností jeřabin 2017 
Pondělí 11. září 2017 v 19 hodin
Městské divadlo 
Žďár nad Sázavou 
NÁVRATY JANA SKÁCELA 
Čte Josef Somr
Vstupné: 150 Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek: pokladna 
DK a Kino Vysočina
TENTO PROJEKT JE FINANČNĚ 
PODPOROVÁN MĚSTEM ŽĎÁR 
NAD SÁZAVOU

Divadelní předplatné ZELENÉ
Středa 13. září 2017 v 19 hodin
Městské divadlo 
Žďár nad Sázavou 
Divadlo Dva Praha
SEX PRO POKROČILÉ
Režie: Darina Abrahámová
Hrají: Jana Krausová a Karel Roden
Jak získat návod na oživení dlou-
holetého manželství? Je řešením 
vzrušující víkend v hotelu a příruč-
ka Sex pro pokročilé? Jindřich a 
Alice byli kdysi šťastný pár, ale 25 
let manželství zanechalo své sto-

Předprodej vstupenek: pokladna 
Domu kultury pondělí, úterý, stře-
da 13–17 hodin 
Pokladna Kina Vysočina je otevře-
na hodinu před představením do 
začátku posledního představení.
E-vstupenky / ON-LINE předpro-
dej / upozornění – vstupenky lze 
zakoupit den po zahájení předpro-
deje.

Pokud zajišťujeme prodej vstupe-
nek na takto označené akce, nelze 
na tyto pořady využívat slevenek 
Žďasu a SODEXO PASS.

Městské divadlo 
Žďár nad Sázavou 
Divadlo Metro Praha
SEXTET  
Režie: Gustav Skála
Hrají: Vladislav Beneš, Matěj Me-
runka, Zuzana Slavíková, Kateřina 
Urbanová
Komediální hra z kliniky pro změnu 
pohlaví. Nejste spokojeni s tím, jak 
vás pánbůh stvořil? Změňte to! Ne 
vždy je však s takovou změnou sro-
zuměno i vaše okolí. Ale co, člověk 
si zvykne na leccos – hlavně, když 
se to bere s humorem.
Doprodej vstupenek od 11. 9.: pří-
zemí 340 Kč, balkon 310 Kč

Pátek 15. září 2017 v 19 hodin 
Městské divadlo 
Žďár nad Sázavou 
JAKUB PUSTINA

Úterý 19. září 2017 v 19 hodin
Café U tety Hany 
Žďár nad Sázavou 
JANA KOUBKOVÁ  
Vstupné: 200,- Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek: poklad-
na DK, Kino Vysočina, Café U tety 
Hany

Pořad v rámci 
Slavností jeřabin 2017 
Čtvrtek 14. září 2017 v 17 hodin 
Městské divadlo 
Žďár nad Sázavou 
GEN JEŘABINÁM
Taneční obor ZUŠ Františka Drdly

24. srpna – 17. září 2017 
Galerie Stará radnice a kaple sv. 
Barbory Žďár nad Sázavou 
SLAVNOSTI JEŘABIN
Sdružení výtvarných umělců a teo-
retiků jihovýchodní Moravy 
Otevřeno: úterý – sobota 9–12  
a 13–17, neděle 13–17

19. září – 8. října 2017 
Galerie Stará radnice Žďár n. S.
MIRKA HEDBÁVNÁ – FOTOGRAFIE
Vernisáž v úterý 19. září 2017 v 17 
hodin na Staré radnici ve Žďáře n. S.
Hudební vystoupení Jany Koubkové
Otevřeno: úterý – pátek 10–12 
a 14–17 hodin, sobota a neděle 
14–17 hodin.

1. – 30. září 2017
Malá galerie Stará radnice 
Žďár nad Sázavou
UMĚNÍ SROZUMITELNĚ
Otevřeno dle otevírací doby infor-
mačního centra.

5. září – 30. září 2017
Městské divadlo 
Žďár nad Sázavou
ZLATA PTÁČKOVÁ – OBRAZY
Otevřeno hodinu před představe-
ním a během představení
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kompletní kamenické

sekání a opravy nápisů

práce

inzerce

Ideální pro firemní vec�írky,
rodinné oslavy, koncerty a svatby 

Prostor pro velké skupiny 
v centru me�sta 

rr

P�redpokládaný 
termín otevr�ení

JI�ž
BRZY!

RÍJEN 2017

Prostor pro velké skupiny 
v centru me�sta 

Ideální pro firemní vec�írky,
rodinné oslavy, koncerty a svatby 

Kapacita 100 osob
Výte�cné pivo Rebel

Catering
Vystoupení živých kapel

Projek�cní technika
Možnost propojení s restaurací

Kapacita 100 osob
Výte�cné pivo Rebel

Catering
Vystoupení živých kapel

Projek�cní technika
Možnost propojení s restaurací
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CateringCateringCaterinCaterin
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Kapacita 100 osob
Výte�cné pivo Rebel

Catering
Vystoupení živých kapel

Projek�cní technika
Možnost propojení s restaurací

Kapacita 100 osob
Výte�cné pivo Rebel

Catering
Vystoupení živých kapel

Projek�cní technika
Možnost propojení s restaurací

Kontakt: (+420) 778 474 339
restaurace@rebelnafarskych.cz

pod restaurací
KLUB

PRIPRAVUJEME
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Kontakt: www.knihzdar.cz, icentrum@knihzdar.cz, tel: 566 623 766

Středa 20. 9. od 10 hodin – Vysílání Českého rozhlasu Vysočina – Přímo  
z knihovny, z Čechova domu, bude vysílat Český rozhlas Vysočina. Možnost podívat se na 
práci redaktorů a moderátorů při živém vysílání, nebo si nechat zahrát písničku na přání.
Úterý 26. 9. v 17 hodin Světla a stíny baroka – přednáška Mgr. Stanislava Mikuleho. 
Akce se koná s podporou Ministerstva kultury ČR
Výstavy v knihovně:
7. 7. – 30. 9. – Chrám – výstava fotografií Milana Šustra (vestibul Čechova domu)
Malované kameny – výstavka prací žáků ze třídy 5.A. ZŠ Palachova (oddělení pro děti 
a mládež)
Vodní svět – výstavka prací žáků ze třídy 5.A. ZŠ Palachova (oddělení pro děti a mládež)
VÝBĚR DOKUMENTÁRNÍHO FILMU NA ŘÍJNOVÉ PROMÍTÁNÍ:
a) Kola versus auta (88 min.) 
b) Ohrožená semínka (94 min.) 
c) Švédsko - teorie lásky (76 min.)
Hlasujte v knihovně, na www.knihzdar.cz, na facebooku

Nabídka kurzů:
• Počítačové kurzy s Jiřím Nedělkou
• Knihovna seniorům – dopolední programy pro seniory – přednášky z různých spole-
čensko-vědních oborů pro stálé i nové zájemce
• Tvůrčí psaní s PhDr. Ivanou Odehnalovou
• Kurz znakového jazyka s Bc. Adélou Hudcovou pro začátečníky i pokročilé
• Anglický jazyk s Ing. Jiřím Dokulilem pro začátečníky i pokročilé. Kurzy jsou akredi-
tivané MŠMT.
• Španělský jazyk s Mgr. Lenkou Formanovou pro začátečníky i pokročilé
Máte zájem o rozšíření výuky jazykových kurzů s kvalifikovanými lektory o ruštinu, něm-
činu, francouzštinu? Máte zájem o přípravu k maturitě z českého jazyka? Napište nám 
na: icentrum@knihzdar.cz. Bližší informace v čítárně.

Kola versus auta
Režie: Fredrik Gertten /Švédsko, 2015,  88 min./
São Paulo, Los Angeles nebo Toronto jsou zná-

mé svou problematickou dopravní politikou. Diktát 
automobilového průmyslu, leckde nejvýraznějšího 
zdroje financí pro městské i státní kasy, má fatální 
dopad na celý městský prostor, plynulý pohyb oby-
vatel, jejich čas i zdraví. Dokument sleduje, jak se pro 
řadu jedinců stala východiskem městská cyklistika  
a jak spolu se zvyšujícím se počtem cyklistů sílí po 
celém světě občanské iniciativy na jejich podporu. 
Film se dotkne situace ve městech, kde se kola stala 
převažujícím dopravním prostředkem (Berlín, Am-
sterdam či Kodaň). Inspirativní snímek má široký zá-
běr, dává prostor nápaditým komentářům a předsta-
vuje různé aspekty boje cyklistů o bezpečný pohyb 
ve městech – s vtipem, nadhledem a za přitažlivého 
hudebního podkresu.

Ohrožená semínka
Režie: T. Siegel, Jon Betz /USA, 2016, 94 min./
Kousek za polárním kruhem na ostrově Špicber-

ky stojí betonová stavba připomínající atomový kryt. 
Nacházejí se v ní tisíce rostlinných semen z celého 
světa, která jsou tu střežena před možnými globální-
mi krizemi. Podobných semenných bank je po celém 

Vyberte dokumentární film 
na říjnové promítání v knihovně

světě několik. Každé semeno totiž v sobě koncent-
ruje a nese minulé životní cykly přírody i člověka  
a je současně zárodkem budoucích. Farmáři a ostat-
ní aktivisté se snaží uchránit poslední zbytky lokál-
ních rostlinných variant, které ve světě geneticky 
modifkovaného typu zemědělství zbývají. Proti po-
travinářským nadnárodním gigantům se zdá jejich 
boj jako výkřik do tmy. Avšak kdo ví, zda tyto banky 
nebude lidstvo již brzy nezbytně potřebovat.

Švédská teorie lásky
Režie: Erik Gandini /Švédsko, 2015, 76 min./

vhodný od 15 let
Švédsko se vydává za modelový příklad sociální-

ho státu. Za kulisami novodobého ráje na zemi se ov-
šem odehrává překvapivé drama. V roce 1972 přišli 
politici s přelomovým programem Rodina budouc-
nosti. Měl stvořit moderní společnost, kde bude dů-
raz kladen na nezávislost každého občana, jemuž ve 
štěstí nesmí bránit ani vztahy k dětem, partnerům či 
rodičům. Po čtyřiceti letech experimentu sociálního 
inženýrství je Švédsko zemí zpřetrhaných rodinných 
vazeb. Lidé často žijí sami a sami umírají, aniž něko-
mu chybí. Přirozenou pospolitost nahrazují uměle 
tvořené sociální skupiny. Šokující výpověď vyprávě-
ná formou filmové eseje.

S podzimním počasím se v knihovně vrátíme k promítání dokumentár-
ních filmů z projektu Promítej i Ty! Zajímavých témat je velké množství, 
proto nabízíme divákům možnost spolurozhodovat o výběru filmu formou 
ankety. Hlasujte v knihovně, na www.knihzdar.cz, na facebooku. 

Estetická 
a kožní ambulance
MUDr. Eva Pelikánová

Po telefonickém objednání
ordinace: 
734 421 491

www.dermacomfort.cz

KONTAKT
Studentská 1694/7

(poliklinika)
591 01 Žďár nad Sázavou

ADRESA

n

n

n

n

n

n

n

vyšetření znamének 
digitálním dermatoskopem
laserové odstraňování kožních změn
korekce vrásek
aplikace kyseliny hyaluronové
aplikace botulotoxinu
zákroky na očních víčkách 
a kolem očí
léčba pigmentací
léčba akné
léčba jizev
epilace, odstraňování žilek
plazmaterapie
rejuvenace – laser, IPL, Jett plazma
redukce tuku
léčba pocení
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n
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n
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n

n
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Kulturní program v Novém Městě n. M. – září

inzerce

VETERINÁRNÍ ORDINACE

Přibyslav, pod kostelem

Hamry n. Sázavou, U čističky
pondělí a čtvrtek 08:00 - 17:00
úterý a pátek 14:00 - 17:00
středa 08:00 - 13:00
sobota 09:00 - 12:00

úterý a pátek 09:30 - 13:00
středa 14:00 -17:00

DEZINFEKCE 
DERATIZACE

 DEZINSEKCE
  tel: 603 529 158

tel: 603 542 628

www.veterina-hamry.cz

MVDr. J. Vondráčková

Preventivní ošetření chrupu a uší

Kino – Masaryk
5. září 2017, od 19 hodin 
kulturní dům – velký sál
Nové Město na Moravě
(životopisný, historický, Česko/Slo-
vensko, 2016)
Režie: Julius Ševčík
Hrají: Karel Roden, Hanns Zischler 
a další.
Prožil život bohéma, miloval ženy, 
hudbu, velká gesta. V jeho srd-
ci bojovala nespoutanost extra-
vagantního umělce s povinností  
a morálkou úředníka, diplomata. 
Velkou část života procestoval, 
ale nikdy nezapomněl na zemi,  
z níž pocházel, na republiku, kterou 
založil jeho otec Tomáš Garrigue. 
Smrt Jana Masaryka je dodnes za-
halena tajemstvím. Mnohá tajem-
ství se však skrývají i v jeho životě! 
Vstupné: 50 Kč na místě.

Den otevřených dveří památek 
9.  a 10. září 2017
Nové Město na Moravě
  sobota:
celý den vstup zdarma do Horác-
kého muzea a Horácké galerie 
10.00 Horácké muzeum - komen-
tovaná prohlídka stálé expozice 
13.30 Komentovaná prohlídka 
města 
15.30 Mimořádně přístupná 
Müllerova galerie v katolické faře 
v Novém Městě na Moravě 
  neděle:
14.00 – 17.00 Autobusový zájezd 
do Šlakhamrů Po stopách zanik-
lých hamrů. 
Odjezd z autobusového nádraží  

v NM, cesta i vstup zdarma, při-
hlášky na tel. 566598762. 

Vernisáž Horácko 9 : 9
14. září 2017, od 16 hodin 
Horácké muzeum N. Město n. M.
Artefakty Horáckého muzea na 
stole současných výtvarníků. Vý-
stava potrvá do 26. 11. 2017.

Zahájení Kurzu společenského 
chování a tance pro začátečníky
14. září 2017, od 16 hodin
kulturní dům – velký sál
Nové Město n. M.
Kurzovné činí 1200 Kč, bude hra-
zeno na místě. Kurzy budou pro-
bíhat každý týden, vždy ve čtvrtek  
v 16 hodin. Vstup ve společenském 
oděvu.

Autorské čtení z knihy 
Dagmar Benešové
15. září 2017, od 17 hodin
dům U Salvátora 
Vratislavovo nám. čp. 119 
Nové Město na Moravě
Součástí autorského čtení bude au-
togramiáda. Výtisky knihy Dětství 
není jen tak bude možno zakoupit 
i na místě. Po skončení budou ná-
vštěvníci moci dál posedět a poví-
dat si v prostorách nově otevřené-
ho Kávaření NA PATŘE.
Vstupné dobrovolné. Výtěžek ze 
vstupného bude věnován do na-
dačního fondu města. Počet míst 
omezen.

Slavnosti medu a vína
16. září 2017, od 8 hodin 
Vratislavovo náměstí
Nové Město na Moravě

Farmářské trhy: 
Od 8 do 12 h. Vratislavovo nám.
16. září – současně 
                 Slavnosti medu a vína 
23. září – prezentace 
                 Regionální potravina 

Kino – Mimi šéf
17. září 2017, od 16 hodin
kulturní dům – velký sál
Nové Město na Moravě
animovaný, rodinný, USA, 2017
Režie: Tom McGrath
Hrají: Alec Baldwin, Steve Buscemi 
a další.

Mimi šéf je ve skutečnosti velký 
boss. Navenek sice působí jako 
roztomilé batole, ale uvnitř je to 
protřelý byznysmen posedlý ob-
chodními úspěchy. Pracuje pro 
organizaci BabyCorp a jeho hlav-
ním posláním je zjistit, proč teď 

děti prohrávají na trhu rodičovské 
lásky. Zatímco lásky k dětem ubý-
vá a podíl BabyCorp na trhu klesá,  
o to rychleji rostou výsledky kon-
kurenční společnosti Štěně a. s. Ta 
místo dětí prosazuje do rodin chlu-
paté, roztomilé mazlíčky a její za-
kladatel Francis E. Francis si může 
spokojeně mnout ruce a věřit, že 
děti z byznysu s láskou úplně vy-
šoupne. Vstupné: 40 Kč na místě.

Kino – Logan: Wolverine
19. září 2017, od 19 hodin
kulturní dům – velký sál
Nové Město na Moravě
akční, sci-fi, USA, 2017

Režie: James Mangold
Hrají: Hugh Jackman, Patrick Ste-
wart a další.
Wolverine (Hugh Jackman) se 
vrací. Jenže je na tom nyní trochu 
hůř. Jeho schopnost uzdravování 
pomalu vyprchává a elánem také 
zrovna nehýří. Navíc je na vše sko-
ro sám. Z X-Menů přežívá ještě 
Charles Xavier, známý také jako 
Profesor X (Patrick Stewart), který 
je ale vážně nemocný, ztrácí pa-
měť a trpí nebezpečnými záchvaty 
ohrožujícími jeho okolí. Společně 
se ukrývají v opuštěné továrně na 
americko-mexické hranici. 
Vstupné: 50 Kč na místě.

Svatováclavské slavnosti
23. září 2017, od 9 hodin
Vratislavovo náměstí
Nové Město na Moravě



Kulturně inzertní měsíčník8 číslo 47 / 2017

Ponorka – nízkoprahové zaříze-
ní pro děti a mládež připravuje 
již 3. ročník multižánrového 
festivalového odpoledne, které 
bude plné hudby a zábavy. 

Akce se letos uskuteční 8. 9. 
2017 od 15 hodin v prostorách 
zámku Žďár nad Sázavou. Tento 
jedinečný putovní festival umožní 
prezentaci hned několika hudeb-
ním kapelám a tanečním uskupe-
ním z Vysočiny. Své umění předve-
dou např. hudební kapela Vzhůru 
a níž, Revock či AmaTer. Dále vy-
stoupí účastník soutěže Česko 
Slovensko má talent 2015 Daniel 
Šafařík, taneční skupina Gingers, 
bubeníci ze ZŠ Komenského 6  
a v programu je také zařazeno dra-
matické představení You, generace 
ze ZUŠ Jana Štursy. 

Žďárský Funny Fest není však je-
diným letošním festivalem pod hla-
vičkou oblastní charity. 25. srpna 
se Funny Fest uskuteční ve Velkém 
Meziříčí a 26. října v Bystřici nad 
Pernštejnem.  Putovní akce si kla-
de za cíl především přiblížit veřej-
nosti fungování místních nízkopra-
hových zařízení pro děti a mládež 
a minimalizovat tak předsudky vůči 
nim. Jejich posláním je poskytovat 
zázemí, pomoc a podporu dětem 
a dospívajícím, kteří se ocitli v ne-
příznivé životní situaci nebo jsou 
jí ohrožení, a přispívat ke zlepšení 
kvality jejich života.

 Za opravdu bohatým progra-

Letošním Funny Festem 
oslaví Ponorka dvacáté narozeniny

mem festivalu stojí také snaha po-
ukázat na důležitost smysluplného 
trávení volného času dětí  
a mládeže. Na Funny Festu 
jsou představovány mož-
nosti, jak se lze zabavit  
a trávit volný čas aktivně. 
Nejedná se tedy pouze  
o klasický festivalový pro-
gram. Pracovníci Ponorky 
a celá řada dobrovolníků 
připravuje nejrůznější akti-
vity zaměřené na nejmenší 
děti, mládež a dospívající 
i rodiče. Těšit se tak mů-
žeme na slackline neboli 
moderní provazochodec-
tví, kreativní a výtvarné 
dílničky, zábavné soutěže, 
malování na tělo, originální 
fotokoutek, obří bublifuk, 
turnaje ve stolním fotbál-
ku nebo v rámci prevence 
na slalom s brýlemi, které 
simulují stav po požití al-
koholu či marihuany. Nově 
také přibude možnost vy-
zkoušet si tvorbu legálního 
graffiti. 

„Funny Festem letos 
oslavíme dvacet let fungo-
vání Ponorky, proto si také 
všichni budou moci zasou-
těžit o hodnotné ceny. Vě-
řím, že program je natolik 
pestrý, že si každý návštěv-
ník najde to své a domů 
bude odcházet se spoustou 
zajímavých zážitků,“ dodá-
vá Mgr. Veronika Brychto-
vá, vedoucí Ponorky NZDM.

Vstupné na celý festival je pro ná-
vštěvníky dobrovolné. Letošní Fun-

ny Fest s Ponorkou se uskuteční za 
podpory Města Žďár nad Sázavou.

NABÍZÍME

< NÁHRADNÍ DÍLY
< AUTO + MOTO PŘÍSLUŠENSTVÍ
< PNEUMATIKY, DISKY ALU
< UAMK KARTY, POJIŠTĚNÍ, FINANCOVÁNÍ

< ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
< DIAGNOSTIKA, GEOMETRIE
< VÝMĚNY AUTOSKEL
< OPRAVY PO HAVÁRII

PROVÁDÍME

566 620 498    FB: Ambrož auto, sroambrozauto-servis@email.cz

inzerce
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I letos se můžeme těšit na Sva-
továclavské slavnosti. Přibude 
středověký kolotoč a střelnice.

Svátek sv. Václava si Nové 
Město na Moravě připomene 
23. září středověkými slavnost-
mi. Průvod v čele se sv. Václavem  
a jeho družinou i letos slavnost-
ně obkrouží Vratislavovo ná-
městí. Následovat bude proslov 
starosty města Michal Šmardy  
a děkana Jana Daňka. Je dost 
dobře možné, že pár slov ke 
svým poddaným prohodí i sám 
sv. Václav. A pak už nás čeká jen 
hudba, veselí a dobré jídlo.

Do Nového Města se sjedou 
osvědčení a zkušení kejklíři, jako 
je Bard Ondráš nebo divadelní 
soubor eMILLIon. Své kejklířské 
umění předvede žonglér Tom. 
Nesčetnými souboji ošlehaní 
šermíři vám předvedou skvělé 
souboje a představí se i potulný 
rytíř a jeho kůň. Novinkou letoš-
ních slavností bude historická 
střelnice, kde si budou moci děti 
vyzkoušet střelbu z kuše, a krás-
ný dobový kolotoč.  -kb-

Svatováclavské slavnosti v Novém Městě

inzerce

Tel: +420 603 828 637 www.kamnakrbyok.cz

Ta správná kamna uvidíte hořet u nás na adrese ZR i HB.

Kamna Krby OK
•  Husova 12, Žďár nad Sázavou • 

• •  Humpolecká 402, Havlíčkův Brod 

Zatopit nemusí být dřina!

DŘEVĚNÉ BRIKETY

- vysoce výhřevné palivo
- okamžitě použitelné
- čistá práce

Proč zvolit právě dřevěné brikety?

P & L, spol. s r. o.
Brněnská 33, Žďár nad Sázavou, tel.: 566 620 763

www.zahradnitechnika-zdar.cz

Udržování trávníkU nemUsí
být tvrdá práce!

přijďte si k nám pro 
robotickou sekačku
a budete mít čas na věci,
které vás opravdu baví.

od 29 990 kč
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Nasedat a šlapat
Fejeton

To bylo motto letošních prázdnin 
naší rodiny. I když začalo to už před 
nimi. Náš kvartán jel se třídou na 
školní třídenní cyklovýlet a protože 
nám za poslední rok vyrostl nejen 
ze všeho nositelného, i jeho kolo se 
mu stalo malým. Vzal jsem tedy své 
kolo, které jsem dostal k třicetinám, 
a odvezl jej do servisu, kde z něj za 
necelé dva „Palacké“ udělali kolo 
nové. Téměř. Brzdy brzdily, šlapky 
šlapaly, přehazovačka přehazovala  
a kola s novými pneu se lehce  
a dlouze točila. Zatlačil jsem slzu  
v oku a předal jsem kolo juniorovi 
se slovy: „Jezdi opatrně a ne-
poškrábej lak!“ 

O tom, že cyklo-
výlet byl prý spí-
še podle Kuby 
a r m á d n í m 
s p e c i á l e m 
pro paragány, 
když trénu-
jí na přežití, 
to by bylo na 
delší povídání. 
Snad jen tolik, 
že Kuba přežil,  
a když jsem pro 
něj přijel na ná-
draží, tak prohlásil: 
„Do konce života 
nechci kolo vidět!“ 
Ale ne všechno 
je tak zlé, jak to 
na první pohled 
vypadá. Dnes jsem 
paním profesorkám vděčný  
a musím jim poděkovat, že to  
s těmi teenagery absolvovaly. Mla-
dej sice chvilku kolo odmítal, ale pak 
se rozjezdil tak, že nemá dneska pro-
blém dojet kamkoli v okolí. A to tady 
máme rozhodně větší kopce než  
u Kutné Hory. 

A když už jsme tak rozjezdili nej-
staršího, pokračovali jsme dále s tou 
prostřední. To je ale jiné kafe. Stačil 
jsem jí kolo jen nafoukat, upravit 
výšku sedla a než jsem zkontroloval 
brzdy, byla pryč. Takže zbýval už jen 
nejmenší. Ten si kolo po Aničce sice 
osedlal, ale protože nemá žádný pud 
sebezáchovy a jezdil na něm jako ka-
mikadze, musím ještě na něm zapra-
covat, než ho vytáhneme na stezku. 
Nicméně základ tady byl, a proto 
naší nejdůležitější výbavou na dovo-
lenou se stal držák na kola za auto.

O dovolené v Polabí už řeč byla 
minule, tak jen tolik, že opravdu 
když se řekne nížina, tak tam sice 
kopečky jsou, ale proti Vysočině 
nic moc. Po návratu do rodného 

města jsme byli tak s koly sžití, že 
každý den, kdy je sucho, se jedeme 
projet. Když už, tak aspoň na konec 
cyklostezky k Polničce. Tahle stezka 
začínající u žďárského Domu kultu-
ry vedoucí přes Pilák do Polničky je 
hezká a pěkně se po ní jede. Proto 
je hojně využívaná, ať již cyklisty, 
tak bruslaři, chodci s hůlkami i bez 
hůlek. I když možná by to chtělo, na 
některých místech, drobné opravy. 

Tak se mi taky stalo, že si tak fu-
ním do kopečka, když mě najednou 
zleva předjíždí starší pán. Na to, 
že mě někdo předjíždí, už jsem si 

zvykl, přece jen nejsem žád-
ný závodník v dresu  

s reklamami, kte-
rými se to tu 

hemží, jak  
o nějaké 
slavné Tour 
či Giru. Ale 
tohle byl 
o b yč e j ný 
c y k l i s t a !  

A ani se 
nezadýchal! 

Jen se na mne 
tak mile usmál  
a lehce přišlá-
pl do pedálů. 
Přidal jsem  
a pořádně 
se do šlapek 
opřel, ale kde-

pak, dědulu 
jsem nedohnal. 

Na kopci jsem pak pána 
zahlédl, jak si to maže na 

tom elektrokole dolů, aniž by při-
brzdil. Už vím, jaké kolo si koupím 
příště! 

Když už jsem u těch stezek, zjiš-
ťoval jsem, jak je to s jejich budová-
ním. Vždycky před volbami se to jen 
hemží sliby a plány, kolik kilometrů 
postaví, ať již ti zprava, uprostřed 
nebo zleva. No a ono to zas tak 
slavné není. Obzvláště po těch po-
sledních volbách, od kterých jsme 
si hodně slibovali. To se ve Žďáře 
jen namalovali ležící podivní cyklis-
té na Neumannovu ulici. A pak se  
s velkou slávou napůl opravil kou-
sek cesty za Kameňákem do Nové-
ho Veselí. Nic víc jsem nenašel. Ptal 
jsem se i cyklistů, co jezdí pravidel-
ně po okolí, ale nikdo nic nepřidal. 
Takže pánové starostové, když už se 
tak rádi fotíte na kolech či s cyklisty, 
co vybudovat pěknou stezku mezi 
Novým Městem a Žďárem? V létě 
na kole, v zimě na lyžích!

Martin KROB

inzerce

www. rkokno.cz

Pobočku najdete na adrese: 

STROJÍRENSKÁ 371/2, 

591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Tel.: 605 221 928

1 800 000 Kč PENB: G

Jana Gelová

 604 226 004
Realitní specialista

NABÍDKA:

RD 5+1 s velkou zahradou

Hledám pro naše
klienty byt ve Žďáru n. S.
nebo blízkém okolí,
rekonstrukce nevadí.

Nabízíme k prodeji RD 5+1 s velkou
zahradou, CP 1717 m2.
K nemovitosti náleží dvorek s hosp.
budovou, stodolou a předzahrádkou.

Kompletní rozvrh a přihlášky na WWW.LEKOL.CZ
info@lekol.cz, 739 943 557

angličtina - francouzština - italština
němčina - ruština - španělština - čínština

JAZYKOVÉ KURZY 2017/18 

CYKLISTO, 
TRHNI SI!
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Brodská 2, 591 01 Žďár nad SázavouBrodská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

*******
Café Bar

BijáK
ve vestibulu

kinaVysočina!
Otevřeno 

v promítací dny 
vždy jednu hodinu 
před prvním filmem 

až do začátku 
posledního promítání.

*******

Pátek 15. září 2017 

17:00  Annabelle 2: Zrození zla                          Pokračování veleúspěšného hororu!
            (Horor / Mysteriózní / Thriller) USA, 2017, 109 min. 110,-KčT 15+ 2D                                   
            Po tragické smrti jejich dcery přijmou do svého domu řádovou sestru a několik dívek ze
            zavřeného sirotčince. Zanedlouho se stanou terčem aktivit Annabelle.

19:30  Víno nás spojuje                                     Zvítězí láska k vínu a rodinná pouta?
            (Drama) Francie, 2017. Bude upřesněnoT  2D                                                                      
            Mají zděděné vinohrady, dům i vinařství udržet či prodat? Těžké rozhodování! Tři sourozenci
            tak od vinobraní do vinobraní, během jednoho vinařského roku hledají společnou cestu. 

Sobota 16. září 2017

14:30  Matrix                                                                      Uvěříte neuvěřitelnému! 
            (Akční / Sci-Fi) USA, 1999, 131 min.                                                             80,-KčT 15+ 2D
            Návrat kultovního filmu v jediné projekci pro všechny zasvěcené! 

17:00   Který je ten pravý?                                                   Romantická komedie!
            (Komedie / Drama / Romantický) USA, 2017  110,-KčT 12+ 2D                                             
            Držitelka Oscara Reese Witherspoon se v nové romantické komedii ocitne v obležení
            mladých mužů a bude se ptát sama sebe „Který je ten pravý?“

19:30  Dunkerk                                                                             Film léta 2017!!!
             (Drama / Historický / Válečný) USA / V. B. / Fr. / Niz., 2017, 107 min. 110,-KčT 12+ 2D       
            Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana 

Neděle 17. září 2017       

14:30  Hurvínek a kouzelné muzeum          Filmy se slevou ke slavnostem Jeřabin!
            (Animovaný / Komedie) Česko, 2017, 85 min. 35,- KčČD 3D                                                
            Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii pro celou rodinu.  

17:00  Po strništi bos                                    Filmy se slevou ke slavnostem Jeřabin! 
            (Drama / Válečný / Komedie / Historický) Česko, 2017, 111 min. 35,- KčČD 2D                   
            Dlouho očekávaná premiéra filmu Jana Svěráka dle knižní předlohy Zdeňka Svěráka!

Středa 20. září 2017       

13:00  Bio senior: Zahradnictví: Rodinný přítel                     První část trilogie!
             (Drama) Česko / Slovensko / Polsko, 2017, 130 min.                     Bude upřesněnoČD 2D 
            Melodrama dvojice Hřebejk - Jarchovský odehrávající se ve 40. letech za německé okupace. 

15:30  Který je ten pravý? Romantická ženská komedie pro maminky s dětmi na mateřské dovolené. 

                              (Komedie / Drama / Romantický) USA, 2017  80,-KčT 12+ 2D                                          
           Film se sníženým zvukem a částečným osvětlením, aby se děti mohly volně pohybovat po sále!

Čtvrtek 21. září 2017        

17:00   Po strništi bos                                                           Last minute projekce!
                              (Drama / Válečný / Komedie / Historický) Česko, 2017, 111 min. 110,- KčČD 2D            

19:30  Červená                                                                                       Náš tip!
                               (Dokumentární) Česko / Slovensko, 2017, 80 min. 80,- KčČD 2D                                   
            Dokumentární film Olgy Sommerové o světově proslulé operní pěvkyni a herečce Soně
            Červené je příběhem ženy, jejíž malé dějiny byly ovlivněny velkými dějinami Evropy 20. století. 

Pátek 22. září 2017

17:00  Loganovi parťáci             Loganovi parťáci jsou ošuntělí vidláci s delším vedením.
            (Komedie) USA, 2017, 119 min. 110,-KčT 12+ 2D                                                                 
            Anti-verze ke své slavné Dannyho lupičské trilogii natočil režisér Steven Soderbergh.

19:30  Nejsledovanější                                                  Konečně odhalí svůj život!
            (Dokumentární) Česko, 2017. 110,- KčČD 2D                                                                        
           Shopaholic Nicol, Kovy, Pedro, sestry Nicole a Lucka z A Cup of Style, Gabrielle Hecl –
           šest hvězd displejů se odhalí v jedinečném filmu na plátnech kin. 

Sobota 23. září 2017

14:30  Zkrátka kraťas 
            (Animovaný)  100,-KčČD 2D                                                                                                  
            Výběr nejzajímavějších současných krátkých animovaných filmů nadějných mladých filmařů
            ze zemí střední a východní Evropy zahrnuje abstraktní experiment i černou komedii 
            Happy End z užšího výběru na Oscara.

17:00   Kingsman: Zlatý kruh                            Pokračování skvělého Kingsmana!! 
            (Akční / Dobrodružný / Komedie) USA / Velká Británie, 2017. Bude upřesněnoT 2D            
           Hrdinové čelí nové výzvě. Jejich tajnou centrálu totiž zničil kdosi s pořádným arzenálem
            a celý svět se stává rukojmím šíleného padoucha. Jak jinak, že? 

19:30  To                                          Film podle stejnojmenného románu Stephena Kinga!
            (Drama / Horor / Thriller) USA, 2017, 135 min. 110,-KčT 15+ 2D                                          

Neděle 24. září 2017       

14:30   Lego® Ninjago® Film                                                    Novinka pro děti!
             (Animovaný / Akční / Komedie) USA, 2017, 97 min. 130,- KčČD 3D                                     
           Ve filmovém dobrodružství ze světa Ninjago se mladý Loyd, známý také jako Zelený
            Nindža, společně se svými přáteli, tajnými bojovníky a držiteli titulu LEGO Master
            Builder, zapojí do bitvy o Ninjago City. 

17:00  Kingsman: Zlatý kruh                            Pokračování skvělého Kingsmana!! 
            (Akční / Dobrodružný / Komedie) USA / Velká Británie, 2017. Bude upřesněnoT 2D            

Čtvrtek 28. září 2017        

17:00   Americký zabiják                               Michael Keaton, Dylan O'Brien a další!!
            (Akční / Thriller) USA, 2017, 112 min. 110,- KčT 15+ 2D                                                       
            Film natočen podle špionážního románu American Assassin známého amerického
            spisovatele Vince Flynna. 

19:30  Film na přání                                                     Hlasujte na www.dkzdar.cz!

Pátek 29. září 2017

17:00  Wind River Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Graham Greene v nové detektivce USA!
            (Krimi / Mysteriózní / Thriller) USA / V. Brit. / Kanada, 2017, 107 min.       120,-KčT 12+ 2D 
            Stopař Cory Lambert objeví uprostřed zasněžené pusté krajiny Wyomingu tělo mrtvé
            indiánské dívky. Vyšetřování se ujímá novopečená agentka FBI z Las Vegas. 

19:30  Zahradnictví: Dezertér                        
            (Drama) Česko / Slovensko, 2017                                                   Bude upřesněnoČD 2D 
            Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává v letech 1947-1953. 

Sobota 30. září 2017

14:30  Nejsledovanější                                                  Konečně odhalí svůj život!
            (Dokumentární) Česko, 2017. 110,- KčČD 2D                                                                        

17:00  Dobrý časy                                                              Skvělý americký thriller!!
             (Krimi / Drama) USA, 2017, 100 min. 100,-KčT 12+ 2D                                                        
            Bratr Constantina Nikase se po zpackané bankovní loupeži ocitá ve vězení. Constantine
            (Robert Pattison) se kvůli jeho vysvobození vydává na zoufalou cestu městským podsvětím. 

19:30   Zahradnictví: Dezertér                        
            (Drama) Česko / Slovensko, 2017                                                   Bude upřesněnoČD 2D 

Pátek 1. září 2017 / DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVÁLEK

14:00  Já, padouch 3                                                              Mimoni opět v akci!
            (Animovaný / Akční / Komedie / Rodinný / Sci-Fi) USA, 2017, 96 min.         100,-KčČD 2D 
            Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoni pomocníčci se vracejí.

16:00  Auta 3                                                           V českém znění Richard Krajčo!
     (Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný) USA, 2017, 100 min.         80,- KčČD 2D
            Legendární závoďák Blesk McQueen opět v akci!! 

18:00  Letíme!                                                                 Letní animák pro všechny!
            (Animovaný) Lucemb. / Norsko / Něm. / Belg. / USA, 2017, 84 min.           100,-KčČD 2D   
           Velkolepé ptačí dobrodružství o vrabcovi, který žije jako čáp, a se svými svéráznými
            kamarády sovou Olgou a papouškem Kikim se vydává na let do Afriky. 

20:00  Hurvínek a kouzelné muzeum              Zcela nové, původní dobrodružství!!!
            (Animovaný / Komedie) Česko, 2017, 85 min. 120,- KčČD 2D                                              
            Hurvínek a spol. v animovaném bijáku, který si nemůžete nechat ujít!

Sobota 2. září 2017 / MINIFESTIVAL ČESKO-FRANCOUZSKÉHO FILMU

13:00  Svět podle Daliborka                                       Portrét něžného neonacisty!
            (Dokumentární) Česko, 2017, 105 min.                                                    90,-KčČD 12+ 2D 
            Portrét něžného neonacisty, který výrazně překonává estetiku dokumentárních reportáží.

15:30  Dvojitý milenec                                                    Erotikou prosycený thriller!
            (Drama / Thriller) Francie / Belgie, 2017, 107 min. 80,-KčT 18+ 2D                                      
            Křehká Chloé se zamiluje do svého psychoterapeuta, který však není tím, kým se na první
            pohled zdá být. 

18:00  Křižáček                             Skvělý Karel Roden, jako rytíř hledající svého synka!
            (Drama / Historický / Road movie) Česko, 2017, 100 min. 90,- KčČD 2D                             
           Šest let po úspěšném debutu Osmdesát dopisů přichází Václav Kadrnka se stylisticky
           neméně vyhraněnou adaptací básně Jaroslava Vrchlického. 

20:30  Srdečně vás vítáme         Francouzská komedie od tvůrců Co jsme komu udělali!!
            (Komedie) Francie / Belgie, 2017, 92 min. 100,-KčT 12+ 2D                                                
           V přímém TV přenosu vyzve jakoukoliv romskou rodinu k společnému soužití u nich doma.
           V ten samý den zadrnčí zvonek a za vraty stojí usměvavý Babik se svou početnou rodinou. 

Neděle 3. září 2017       

14:30  Hurvínek a kouzelné muzeum              Zcela nové, původní dobrodružství!!!
                               (Animovaný / Komedie) Česko, 2017, 85 min. 140,- KčČD 3D                                        
           Než se půjde do školy, pobaví vás Hurvínek a jeho nová dobrodružství!

17:00  Temná věž                           Matthew McConaughey a akční dobrodružné fantazy!
            (Akční / Fantasy / Horor / Sci-Fi / Western) USA, 2017, 91 min. 120,- KčT 12+ 2D              
            Existují i jiné světy než tyto. Temná věž Stephena Kinga, ambiciozní a rozsáhlý příběh 
            od jednoho z nejuznávanějších světových autorů, se konečně dostává na filmová plátna.

Čtvrtek 7. září 2017        

17:00  Po strništi bos                                                       Nový film Jana Svěráka!! 
            (Drama / Válečný / Komedie / Historický) Česko, 2017, 111 min. 120,- KčČD 2D                 
            Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však 
            v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat se z Prahy na venkov. 

19:30  Neruda                                       Oslavován pro své dílo, stíhán pro svoje postoje!
            (Drama / Životopisný) Chile / Arg. / Fr. / Špaň. / USA, 2016, 108 min. 110,-KčT 2D             
           Chile 1948 a příběh perzekuovaného básníka a jeho nesmiřitelného nepřítele. Příběh
            Pabla Nerudy na filmovém plátně!! 

Pátek 8. září 2017 

17:00  Loganovi parťáci             Loganovi parťáci jsou ošuntělí vidláci s delším vedením
            (Komedie) USA, 2017, 119 min. 110,-KčT 12+ 2D                                                                
            Elegantní lupiči parťáka Dannyho měli styl, vkus, sex appeal, padnoucí obleky a technické
            vychytávky. Anti-verze ke své slavné Dannyho lupičské trilogii natočil režisér Steven
            Soderbergh.

19:30  Premiéra měsíce!                                         Sledujte web a fecebook kina!!!
     Repríza nejvíce navštěvovaného filmu měsíce srpna -info na www.dkzdar.cz. 

Sobota 9. září 2017

14:30  Zabiják & bodyguard                                                            Skvělý film!
            (Akční / Komedie) USA, 2017, 118 min. 110,- KčT 15+ 2D                                                    
           Nejlepší bodyguard na světě dostane nového klienta, nájemného vraha, který musí
           svědčit u Mezinárodního soudního dvora. 

17:00  To                                                                                                   Horor!
            (Drama / Horor / Thriller) USA, 2017, 135 min. 110,-KčT 15+ 2D                                          
            Boj proti zlému klaunovi jménem Pennywise, jehož vražedná a násilnická historie se táhne
            napříč staletími. Film podle stejnojmenného románu Stephena Kinga, který již celá
            desetiletí naplňuje čtenáře hrůzou.

19:30  Terminátor 2: Den zúčtování 3D                              ʺHasta la vista babyʺ
            (Akční / Sci-Fi / Thriller) USA / Francie, 1991, 137 min. 140,- KčT 12+ 3D                            
            Arnold Schwarzenegger se vrátí na plátna kin ve své nejikoničtější roli v digitálně remaste-
            rované 3D verzi!! Na předělávce filmu pracoval samotný režisér snímku James Cameron!! 

Neděle 10. září 2017 

14:30  Letíme!                                                                 Letní animák pro všechny!
            (Animovaný) Lucemb. / Norsko / Něm. / Belg. / USA, 2017, 84 min.          100,-KčČD 2D   

17:00  Dunkerk                                                                             Film léta 2017!!!
            (Drama / Historický / Válečný) USA / V. B. / Fr. / Niz., 2017, 107 min. 110,-KčT 12+ 2D      
            Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází z událostí evakuace
            obklíčených francouzských, britských a belgických vojáků z pláží severofrancouzského
            Dunkerku na jaře 1940. 

Středa  13. září 2017 

19:00  David Gilmour v Pompejích                    Jediná projekce v jediný den v ČR!
            (Koncert) 120 min. 200,-KčOV 2D                                                                                         
            Zpěvák a kytarista legendárních Pink Floyd a koncert v kulisách ruin nejstaršího amfiteátru
            na světě. 

Čtvrtek 14. září 2017        

17:00  Pěkně blbě                                                                                          Nenechte si ujít!
            (Komedie / Romantický) USA, 2017, 119 min. 80,- KčT 12+ 2D                                           
            Skutečný příběh amerického komika, který ve filmu hraje sám sebe, se na festivalu Sundance
            stal diváckým hitem a kritici o něm mluví jako o nejvtipnější love story letošního roku.

19:30   Filmový klub: Mžitky                         Rok 1945, Stalinova moc ovládá Polsko 
            (Životopisný / Drama / Historický) Polsko, 2016, 98 min. 100,-KčT 2D                                 
            Slavný malíř Wladyslaw Strzeminski odmítne dělat umělecké kompromisy a sloužit doktríně
            socialistického realismu. Stává se postupně symbolem uměleckého odporu proti tyranii.

Sleva pro Kinomily

   T - film v původním znění s cs titulky
 - český dabingČD
 - originální verzeOV

12+ - film nevhodný do 12 let
 - film přístupný od 15 let15+

INFORMACE: telefon: 566 502 253, e-mail: dkzdar@dkzdar.cz

Pokladna Kina Vysočina je otevřena jednu hodinu před představením; telefon: 564 407 559
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w w w . d k z d a r . c z3D - prostorová projekce - 3D brýle   ZÁŘÍ
ON-LINE PŘEDPRODEJ: www.dkzdar.cz

Sleva pro Kinomily

Sleva pro Kinomily

Sleva pro Kinomily

Sleva pro Kinomily

Nejlepší krátké animované filmy ve střední Evropě aneb animace není jen pro děti…

Trilogie Jana Hřebejka a Petra Jarchovského!!

Trilogie Jana Hřebejka a Petra Jarchovského!!

Sleva pro Kinomily

Sleva pro Kinomily
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nabídka pracovních míst

- úspěšná společnost s 20-ti letou tradicí

- patřící ve svém oboru k evropské špičce

- zabývající se výrobou tlakových licích forem a nástrojů hledá 

  pro posílení svého týmu ve Žďáru nad Sázavou zájemce na pozici:

TECHNOSERVICE - technické a komerční služby, s.r.o

 zázemí stabilní strojírenské firmy           - 

- zodpovědnou a perspektivní práci ve firmě se špičkovou výrobní

  technologií a odborný růst

- nadstandartní platové ohodnocení

- výkonnostní a zaměstnanecké bonusy

Své životopisy zasílejte na: kariera@technoservice.cz

Nabízíme:

Obsluha elektroerozivních strojů

Obsluha CNC frézovacích center

Nástrojař

www.technoservice.cz

Konstruktér

Výstava vás od úterý 26. září do 
neděle 19. listopadu 2017 seznámí 
s rozvojem informačních a komu-
nikačních technologií v posledních 
desetiletích. Bouřlivý vývoj výpo-
četní techniky, v níž novinka stíhá 
novinku, nám dává zapomenout 
na mnohé, co bylo ještě nedávno 

Od elektronky 
do digitálního světa

považováno za špičkové, unikátní  
a moderní, co však po pár letech či 
desetiletích skončilo ve šrotu jako 
zastaralé, nevýkonné a překona-
né. Dnes už se můžeme jen divit, 
jaká technika nám před dvaceti 
či třiceti lety stačila a kam od té 
doby její vývoj pokročil. Přijďte se 
tedy podívat alespoň na některé 
úseky této dlouhé cesty, vedoucí  
k dnešním mobilům, tabletům  
a počítačům. Výstavu pro vás při-
pravili pedagogové a studenti VOŠ  
a SPŠ Žďár nad Sázavou ve spolu-
práci s Regionálním muzeem.

Text: Stanislav Mikule, Zdeněk 
Holemář; Foto: ŽĎAS (archiv)

Regionální muzeum Města Žďáru nad Sázavou
Otevřeno denně mimo pondělí: 9 – 12 a 12.30 – 17 hodin

Žďár městem
Už jen do 10. září můžete navštívit výstavu, věnovanou povýšení Žďáru 

na město. Zjistíte, co vše pro zdejší obyvatele povýšení znamenalo, co při-
neslo řemeslníkům a jak ovlivnilo výrobu i konzumaci piva. Prohlédnete si 
také některé naše vzácné barokní exponáty.

Text: Stanislav Mikule

V sobotu 2. září bude letos počtvr-
té a naposledy veřejnosti zpřístupně-
na věž žďárského farního kostela sv. 
Prokopa. V době od 9 do 20 hodin ji 
můžete navštívit v doprovodu pra-
covníků Regionálního muzea a dob-
rovolníků z řad přátel a příznivců této 
kulturní instituce. Věž je zpřístupně-
na ve spolupráci s Římskokatolickou 
farností Žďár nad Sázavou I.

Text: Stanislav Mikule;  
Foto: Kamila Dvořáková

Věž letos naposledy
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Personální oddělení

  

ACO Industries k.s., Přibyslav

Aktuální volné pozice
▪   Údržbář
▪   E−Commerce specialist
▪   Obsluha CNC strojů
▪   Technolog - kalkulant
▪   Zámečník
▪   Konstruktér
▪   Technicko - obchodní podpora
▪   Svářeč TIG
▪   Mistr
▪   Průmyslový / Procesní inženýr
▪   IT Technik infrastruktury

Ondřej Sobota
605 789 587
osobota@aco.cz

Jitka Henzlová
724 011 733
jhenzlova@aco.cz

Petra Benešová
737 302 757
pbenesova@aco.cz

nabídka pracovních míst
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Kulturně i n ze r t n í 
mě s í č n í k

Bohdalov, Březí nad Oslavou, Budeč, Fryšava, Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou - Najdek na Moravě, Hlinné, Jámy, Jimramov, Jiříkovice, Kadov, Křídla, Maršovice,
Nová Ves u N.M.n.M, Nové Město na Moravě, Nové Veselí, Obyčtov, Olešná, Ostrov nad Oslavou, Petrovice, Počítky, Pohledec, Polnička, Radešínská Svratka, Radňovice,
Radostín nad Oslavou, Rokytno, Sázava, Sazomín, Slavkovice, Sněžné, Stržanov, Světnov, Škrdlovice, Tři Studně, Vatín, Velká Losenice, Veselíčko, Vysoké, Zubří,
Žďár nad Sázavou.

Příští vydání 27. září

Distribuci časopisu zajišťuje Česká pošta. Časopis je distribuován zdarma do všech schránek, které neodmítají reklamu, v obcích uvedených níže v tiráži.
Při jakémkoliv problému s distribucí volejte na tel. 566 623 520 – pošta Žďár n. S. nebo tel. 566 618 000  pošta Nové Město n. M.–

nabídka pracovních míst

CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

PRO NOVÉ PROJEKTY  
 HLEDÁME KOLEGY NA POZICE:

Kontaktujte nás na personálním oddělení:  
tel.: 566 696 650, personalni@cecho.cz

- OPERÁTORKA VE VÝROBĚ
- SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ 

- VEDOUCÍ OBCHODNÍ REFERENT

- OBSLUHA EDM 
   DRÁTOVÉ ŘEZAČKY 

Nabídka práce firem z regionu

V případě zájmu o propagaci pracovní nabídky 
tel.: 603 927 191 volejte na 

 info@media-vysocina.cznebo pište na

Nabídky publikujeme také na www.zdarskypruvodce.cz
a www.facebook.com/groups/zdarskypruvodce/



5 důvodů pro předokenní rolety LOMAX 

5 důvodů pro garážová vrata LOMAX 

1. Tepelná úspora
2. Ochrana soukromí a majetku
3. Snížení hluku
4. Kvalitní zpracování
5. Jednoduché ovládání

1. Jsme největší český výrobce garážových vrat s více než 25 letou tradicí.
2. vlastní výroba – záruka 10 let
3. 4 typů prolisů zdarma
4. tisíce možností na míru
5. velká škála dekorů a barev

Ochrání Vaše soukromí, zabrání únikům tepla přes  okna a doladí vzhled domu. Pře-
dokenní rolety se hodí pro novostavby i rekonstrukce, snadno je ale namontujeme 
na jakoukoli budovu. Díky široké nabídce barev a typů lamel se navíc perfektně 
přizpůsobí i těm nejnáročnějším požadavkům.

Všechny rolety vyrábíme na míru a v ceně je odborné měření i montáž. Vyberte 
si ty své.

Jestliže se chcete vyhnout stavebním úpravám, případně je vaše garáž neumožňuje, 
ideálním řešením jsou sekční garážová vrata. Skvěle se přizpůsobí stávajícím podmínkám 
a nová vrata tak budete mít doslova za pár hodin bez zásahu do okolního zdiva.

Pokud hledáte praktická garážová vrata, která splňují funkci vrat i dveří, vyberte si posuvná 
garážová vrata. Mají minimální nároky na stavební připravenost, můžete je otevřít jenom 
do průchozí šířky osob, anebo dle potřeby průjezdu auta. Nesnižují průjezdní výšku otvoru 
a velmi dobře se ovládají.

Vyladěné venkovní žaluzie...

Vyladěné předokenní rolety...

Vyladěná garážová vrata...

Venkovní žaluzie elegantně dotvoří vzhled každého domu, bytu i administrativní 
budovy. Poradíme Vám s jejich výběrem, změříme potřebné rozměry, žaluzie Vám 
vyrobíme na míru a odborně namontujeme.

5 důvodů pro venkovní žaluzie LOMAX
1. Chlazení budov
2. Světelná pohoda
3. Ochrana soukromí
4. Kvalitní zpracování
5. Jednoduché ovládání

www.lomax-zdarnadsazavou.cz
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