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První akcí v nově opraveném novoměstském parku bu-
dou Svatováclavské slavnos  , které proběhnou ve dnech 
26. a 27. září 2014.

Svatováclavské slavnos  
lákají bohatým programem

Slavnos   jeřabin:
Irena Budweiserová 

Od 16. září do 16. listopa-
du se výstavní sály žďárské 
Tvrze promění v technickou 
hernu. 

Čtěte více na str. 5

Čtěte více na str. 2

S fyzikou 
si pohrajete 
v muzeu

Čtěte více na str. 10

Nově řádková inzerce
Čtěte více na str. 3
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„Program je dos   obsáhlý, proto-
že je dvoudenní“, vysvětluje refe-
rentka odboru kultury PhDr. Žofi e 
Řádková. „Začínáme v pátek ve 
večerních hodinách ukázkami ak-
 vit ze sobotního dne. Jde tedy 

o malé pozvání na následující den. 

Páteční večer bude zakončen za-
jímavou ohňovou show,“ dopl-
ňuje Řádková. Sobotní celodenní 
program zahájí zvacím průvodem 
sám sv. Václav a slavnostní salvy. 
V 10 hodin otevře slavnos   staros-
ta města Michal Šmarda, děkan 

římskokatolické církve Jan Daněk 
promluví o významu sv. Václava 
pro český národ. Úryvek ze Sva-
továclavského chorálu zazpívá 
operní pěvec Michal Pavel Vojta 
a pak již bude následovat bujaré 
středověké veselí v podání kejklířů 
a šermířů, za doprovodu dobové 
hudby Weytora. Nebude chybět 
sokolník, ukázka zbroje, ry  ř s ko-
něm, ale i stylový kolotoč, střel-
nice, farmářský trh a středověký 
jarmark s tradičními pochoutkami, 

např. středověkým pečivem (tzv. 
pekárce). Novinkou pro dospělé 
jsou scénky v dobových kostýmech 
Divadla bez střechy. Svatováclav-
ské slavnos   fi nančně podpořil 
Kraj Vysočina z Fondu Vysočiny. 
„Vstupné se nevybírá. Vítáni jsou 
všichni, kdo se chtějí pobavit, po-
těšit a užít si středověkou atmosfé-
ru. Pro návštěvníky je připraveno 
i občerstvení,“ zve Žofi e Řádková. 

-kuku-

Pozvánka na Svatováclavské slavnos  
První akcí v nově opraveném novoměstském parku budou 
Svatováclavské slavnos  , které proběhnou ve dnech 26. a 27. 
září 2014. Pokud počasí dovolí, bude program pro   loňskému 
roku ještě bohatší.
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Od příš  ho vydání máte nově možnost zveřejnit v Kulturně inzertním 
měsíčníku řádkovou inzerci. Inzerát budete moci podat v pobočce zveri-
mexu Zvěrokruh ve žďárském Kaufl andu. 

Cena inzerátu je 30 Kč za 1 řádek (30 znaků). Inzerát je poté v našem 
časopise distribuován Českou poštou do 17 000 poštovních schránek 
na Žďársku a Novoměstsku. Kompletní seznam distribuovaných obcí na-
leznete v  ráži na straně 11. 

Uzávěrka pro podávání inzerce je vždy 18. den v každém měsíci a distri-
buce do schránek poté probíhá vždy v období od 27. do 30. každý měsíc.

inzerce

Prodám vysokou postel IKEA –
SVARTA bílá 208x97 v. 186 cm pův. 
cena 3.490 Kč, nyní 2.490 Kč + ma-
trace IKEA - polyuretanová 90x200 
pův. cena 1.490 Kč, nyní 1.000 Kč.
Kontakt: 602 652 264

Prodám staré řezačky na slámu na 
náhradní díly. 2 řezačky jsou ne-
fukční, 1 funguje. Cena dohodou. 
Tel. 723859088 

Prodám IKEA rozkládací stůl masiv 
úprava an  k, max. velikost 75x126 
cm, původní cena 2.490 Kč, nyní 
1.490 Kč. Kontakt: 602 652 264

Prodám kočár ABC DESIGN TAN-
DEM PLUS 2009 na 2 dě   (starší a 
mladší) za 2500 Kč. Tel: 724 689 151
 
Prodám školní aktovku TOPGAL 
do 1. – 3. třídy – ve výborném 
stavu, zelená s obrázkem víly s re-
fl exními prvky, pův. cena 1.499 Kč, 
nyní 790 Kč. Kontakt: 602 652 264

Prodám dětské horské kolo – 24“ 
kola, přehazovačka Shimano 3x8 
převodů, barva červená, zvonek, 
stojánek, odrazky, cena 3.890 Kč.  
Kontakt: 602 652 264

Řádková inzerce nově 
v našem časopise

Sběrné místo řádkové a fi remní inzerce na pokladně 
zverimexu Zvěrokruh v Kaufl andu ve Žďáře nad Sázavou

NABÍZÍM  PRODÁM
řádková inzerce
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Rok bratří Křičků vyvrcholí v pá-
tek 19. září 2014 v 17 hodin 
slavnostním odhalením pamětní 
desky sourozencům Křičkovým na 
Maršovské rychtě. 

Symbolicky tak začínají i oslavy 
120. výročí vzniku novoměstské-
ho gymnázia. Jeho prvním abitu-
rientem byl i básník Petr Křička. 
Pamětní deska bude osazena pří-
mo na fasádě Maršovské rychty, 
která se pro sourozence Křičkovy 
stala během jejich studentských 
let druhým domovem. Výtvarné-
ho zpracování se ujal akademický 

sochař Jiří Plieš  k. Ve své reali-
zaci zohlednil jejich nejznámější 
dílo – Bábinčin maršovský valčík. 
Účast na slavnostním aktu při-
slíbili i zástupci rodiny Jaroslava 
Křičky, vnučka Michaela a její bra-
tr Jan, který má, dle svých slov, 
k hudbě kladný vztah. Na své-
ho dědečka se dobře pamatuje, 
a tak se s námi při slavnostním 
aktu odhalení pamětní desky po-
dělí o vzpomínku na něj. 

Více informací k programu se 
dozvíte na www.meu.nmnm.cz.

-kuku-

Rok bratří Křičků vrcholí
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POŘADY PRO DĚTI

Pořad v rámci Slavnos   jeřabin 2014 
Neděle 14. září 2014 v 15.00 hodin
Stará radnice Žďár nad Sázavou 
SŮL NAD ZLATO
Vyřezávaný muzikálek pro dě  . 
Jeden král, tři princezny, stále 
zvědavý Kašpar a odvěká volba – 
kterou zvolit příš   královnou?
Vstupné: 30,– Kč

DIVADLA

Pořad v rámci Slavnos   jeřabin 2014 
Úterý 9. září 2014 v 19.00 hodin
Městské divadlo Žďár nad Sázavou 
Divadlo Viola
MALÝ PRINC 
Hrají: Daniela Kolářová, T. Pavelka
Hudba: Jiří S  vín
Režie: Lída Engelová
Malý princ je jednou z nejzná-
mějších knih světa – má mo  o: 
Všichni dospělí byli nejdříve dětmi 
(ale málokdo se na to pamatuje). 
Malý princ je pohádkovou alego-
rií o přátelství, moudros  , životě 
a smr  . Klíčem k tajemství moud-
ros   jeho autora, Antoina de Saint 
Exupéryho, může být i korespon-
dence mezi ním a jeho matkou. 
Na večer čtení z Antoinových dopi-
sů z Malého prince vás zvou herci 
Daniela Kolářová a Tomáš Pavelka.
Vstupné: 150,– Kč / E-VSTUPENKA

Divadelní předplatné ZELENÉ
Neděle 14. září 2014 v 19.00 hodin
Městské divadlo Žďár nad Sázavou 
Divadlo Palace
PRACHY!!!
Překlad: Pavel Dominik
Režie: Jana Kališová

Hrají: Vanda Hybnerová, Ondřej 
Vetchý, Richard Trsťan, Michal No-
votný, Jiří Strobo, Nela Boudová, 
Pavel Kikinčuk, Zdeněk Košata
Jean připravuje večeři na oslavu 
narozenin svého manžela, mír-
ného účetního Henryho. Každou 
chvíli mají přijít hosté, ale oslave-
nec má zpoždění.  
Doprodej vstupenek od 11. 9. 2014: 
přízemí 340,– Kč, balkon 300,– Kč 

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Pondělí 22. září 2014 v 19.00 hodin
Městské divadlo Žďár nad Sázavou 
Studio Ypsilon Praha
VRATKÁ PRKNA
Režie: Arnošt Goldfl am
Hrají: J. Lábus, Jaroslava Kretschme-
rová, Petr Vršek, Jakub Slach, Lenka 
Šebek Loubalová, Roman Mrázik, 
Barbora Skočdopolová a Mar  n Bo-
hadlo nebo Miroslav Chloupek
Groteska maličko zlá, ale snad 
ne bez lásky. Herecký svět i život 
zmenšený do divadelního vzorku, 
lehce ironický, ale i sebeironický 
pohled zvenku či zevnitř. 
Doprodej vstupenek od 18. 9. 2014: 
přízemí 340,– Kč, balkon 300,– Kč 

Divadelní předplatné KOMORNÍ
Neděle 28. září 2014 v 19.00 hodin
Městské divadlo Žďár nad Sázavou 
Divadlo UNGELT
DEŠTIVÉ DNY
Režie: Janusz Klimsza
Hrají: Richard Krajčo, David Švehlík
Americké drama je hrou o síle 
přátelství a zároveň kriminálním 
příběhem. Doprodej vstupenek 
od 3. 9. 2014 v pokladně DK: příze-
mí 360,– Kč, balkon 330,– Kč 
E-VSTUPENKA – od 4. 9. 2014

KONCERTY

Pořad v rámci Slavnos   jeřabin 2014 
Neděle 21. září 2014 v 17.00 hodin 
Stará radnice Žďár nad Sázavou
IRENA BUDWEISEROVÁ
Kytara – Miroslav Linka
Závěrečný koncert 
Spirituály, gospely, blues, vlastní 
skladby
Vstupné: 100,– Kč

ZÁBAVA, TANEC

Sobota 20. září 2014 ve 20.00 hodin 
Dům kultury Žďár nad Sázavou
DISKOTÉKA – LUKÁŠ VACEK
Vstupné: 70,– Kč

VÝSTAVY

21. srpna – 21. září 2014
Výstavní síň Staré radnice Žďár 
nad Sázavou a kaple sv. Barbory
SLAVNOSTI JEŘABIN 2014 
PROSTOR A ČAS
VÝSTAVA KLUBU VÝTVAR
NÝCH UMĚLCŮ HORÁCKA
Slavnostní vernisáž ve čtvrtek 
21. srpna 2014.
Otevřeno denně mimo pondělí 
9.00–12.00, 14.00–17.00 hodin

12. září – 31. října 2014
Městské divadlo Žďár nad Sázavou
ZŠ ŠVERMOVA 4
Otevřeno hodinu před představe-
ním a během představení

23. září – 5. října 2014
Výstavní síň Staré radnice 
Žďár nad Sázavou
ZŠ KRZIWIN (PL) 
a ZŠ ŠVERMOVA 4  
Otevřeno úterý–pátek 
10.00–12.00, 14.00–17.00 hodin, 
sobota a neděle 14.00–17.00 hodin

PŘIPRAVUJEME

6. 10. ZORRO / DP zelené, žluté
Dům kultury

7. 10. GAMBA BLUES BAND 
koncert – café U tety Hany

8.–9. 10. JAK ŠLO VEJCE NA VANDR 
DDP – Městské divadlo

9. 10. SCREAMSHOW 
Městské divadlo / Pronájem 

13. 10. VÁCLAV NECKÁŘ / Koncert 
Dům kultury / E-vstupenka

15. 10. JIŘÍ ČERNÝ – PAVEL BOBEK 
hudební pořad
Městské divadlo / E-vstupenka

19. 10. ZAČAROVANÝ VŮL
pohádka – Městské divadlo 
Pronájem

21.–22. 10. SÁVITRÍ
KM I – Městské divadlo

22. 10. RADIM HLADÍK / Koncert 
Městské divadlo / E-vstupenka

Předprodej vstupenek: 
Pokladna Domu kultury Po, St, Čt 
13.00–17.00 hodin 
E-vstupenky / ON-LINE předprodej 
/ upozornění – vstupenky lze zakou-
pit den po zahájení předprodeje.

inzerce
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ČT 18. 9.  10.00–17.00
Když jeřabiny červenají...  
Tvůrčí dílna pro dě   v rámci další-
ho ročníku „Slavnos   jeřabin“ pod 
vedením lektorky výtvarné výcho-
vy Zdeňky Formánkové.
(dopoledne v atriu, od 14.00 v od-
dělení pro dě   a mládež)
 
ÚT 23. 9.  od 10.00 hod.
Alena Ježková – beseda známé 
spisovatelky pro žáky 4. a 5. tříd 
k českým pověstem
(v oddělení pro dě   a mládež)
 
ÚT 23. 9.  od 17.30 hod.
Tichá srdce – autorské čtení a be-
seda spisovatelky Aleny Ježkové 
o knize Tichá srdce – kláštery a je-
jich lidé. Kniha vyšla v roce 2013, 
vzbudila velký zájem a dočkala se 

tří do  sků. Tichá srdce představují 
šest nejvýznamnějších řeholních 
řádů a na 60 klášterů Čech a Mo-
ravy. Současně přinášejí téměř tři 
desítky rozhovorů s představený-
mi klášterů, řeholníky a řeholni-
cemi, které otevírají svět lidí, již 
žijí jiným než běžným způsobem 
života. Vzpomínky starších pa-
mětníků jsou současně otřesným 
svědectvím o historii naší země ve 
20. stole  : nacis  cké koncentráky, 
komunis  cké internační tábory, 
vězeňské pracovní lágry a totalitní 
společnost, která sledovala, s  -
hala, věznila a trestala za odlišný 
světonázor. Text doplňuje na 150 
působivých černobílých fotografi í 
Jiřího Chalupy.
(v oddělení pro dě   a mládež)
 

Připravované kurzy v knihovně:
• Chcete si sestavit rodokmen? Jak hledat předky pro sestavení 

rodokmenu v matrikách Vás s pomocí internetových databází 
naučí Marie Pulkrábková. Pro účast v kurzu je nutná základní 
znalost práce s PC a vyhledávání na internetu. 
Pro velký zájem bude nabídnuta možnost  otevření podzimního 
kurzu v odpoledních hodinách.

• Anglický jazyk akreditovaný MŠMT s Ing. Jiřím Dokulilem pro 
začátečníky i různě pokročilé.

• Nenechte mozek zlenivět – kurz trénování pamě   pro seniory  
a lidi se ZP s Janou Vejsadovou. Projekt Krajské knihovny Vyso-
činy Havlíčkův Brod podpořený ministerstvem kultury.

• Knihovna seniorům – cyklus přednášek.
• Počítačové kurzy s Jiřím Nedělkou – PC, Word, Excel, Internet, 

Digi foto.
• Tvůrčí psaní s PhDr. Ivanou Odehnalovou.
• Znaková řeč pro začátečníky i pokročilé s Jiřinou Kocmanovou.

Přihlášky přijímáme v čítárně.

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

Program knihovny na září

VÝSTAVY V KNIHOVNĚ:
 
8. 9.–12. 9.
Slunečnice – podzimní prodejní 
výstava výrobků uživatelů Klubu v 9 
(odd. pro dospělé čtenáře)

Zážitky z prázdnin – výstavka prací 
žáků žďárských základních škol 
(odd. pro dě   a mládež)

            

2. 9.–14. 10. 
My Vás nevidíme, 
ale „vidíte“ Vy nás? 
Zaměřte svůj zrak na nevidomé 
v Kraji Vysočina – výstava fotogra-
fi í Tyfl oCentrum Jihlava, o. p. s. 
ve spolupráci se svými klienty, 
osobami se zrakovým pos  žením 
(ves  bul Čechova domu) 
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Vůbec nejsem sportovní typ, 
sport v televizi sleduji jen zřídka 
a na rozdíl od většiny našeho ná-
roda nesdílím se slzami v očích tu 
všeobecnou euforii při historic-
kých výsledcích našich sportovců. 
(Nicméně mě to samozřejmě těší, 
neb jsem Čech tělem i duší.) Dále 
si také myslím, že vrcholový sport 
je mimo jiné podporován i proto, 
aby občanstvo dostalo řádnou 
porci zábavy a nevěnovalo se tolik 
otázkám důležitějším, tedy těm, 
které se jejich života bezprostřed-
ně dotýkají. Samostatnou kapito-
lou jsou pak honoráře, které se 
vrcholovým sportovcům ve světě 
pla  … V principu z našich peněže-
nek, neboť se o cenu za reklamu 
zvedá cena zboží. 

Samozřejmě neodsuzuji kluky 
na plácku kopající si do balonu a ja-
koukoliv sportovní náplň pro dě  , 
neboť každá minuta strávená po-
hybem mimo počítač, tablet, mobil 
či televizi by měla být pozlacená. 

Ale zpátky k cyklistům. Potká-
váme je všichni každý den… Zá-
vodníky na silničních kolech, ob-
tloustlé ta  ky, kterým se bříško 
nevejde do dresu, či třeba dámy, 
přes jejichž pozadí nevidíte sedlo. 
Nicméně pokud nejsou na cyklos-
tezce, vyzařuje z nich naprosté se-
bevědomí podpořené oním poci-
tem „já jsem cyklista, kdo je víc?“ 
A tak s pocitem nesmrtelných kas-
kadérů kličkují před automobily, 
přechody pro chodce pro něj čas-
to nejsou zeď, ze silnice plynule 
přejíždějí na chodníky… A ty, milý 
chodče, uhýbej!

Speciální kapitolou jsou tře-
ba provozovatelé kol silničních. 
Pro ně cyklostezky zásadně nepla-

 , vždyť potřebují najezdit svých 
100 km denně a na to se hodí je-
nom silnice. Klopené zatáčky před 
nárazníkem, objíždění pomalu 
jedoucích traktorů bez ukazování 
změny směru… No jako automobi-
lista často žasnu a žasnu.

Turis  cké stezky plné adrena-
linových uživatelů kol horských. 
Nedávno jsem na lesní pěšince 
nestačil uhýbat, chráněná krajin-
ná oblast, nechráněná krajinná 
oblast, to je jedno! Vždyť my jsme 
cyklisté a máme na les také prá-
vo! Děláme něco pro své zdraví… 
K první restauraci, kde prokážeme, 
že pivo je na žízeň nejlepší a jedna 
dvě cigarety neuškodí. 

Děsím se i rodičů, kteří posadí 
svého potomka do vozíku na tyčce 
a vydají se po standardních silni-
cích na úžasnou sportovní dovo-
lenou. Ano, vozík je sice označen 
praporkem, ale v hustém silničním 
provozu můžete tuto značku snad-
no přehlédnout a následky ani ne-
chci domýšlet. 

A tak vás prosím, vy novodobí 
hrdinové rekreačního sportu, dá-
vejte na sebe pozor a mějte úctu 
před ostatními účastníky silniční-
ho provozu, ať už to jsou automo-
bilisté či chodci. Stejně tak jako vy 
je v duchu oslovujete nejrůznější-
mi peprnými výrazy, i oni mají čas-
to na jazyku slova podobná, vám 
určená. A pokud si to se mnou 
chcete vyřídit, poznáte mě tak, že 
když jedu autem po silnici směrem 
z centra Žďáru k Zámku, nepřetr-
žitě troubím na každého cyklistu, 
který jede po silnici, protože cyk-
lostezka je jenom několik metrů 
vedle. 

Luděk Lopour        

Pomalu si chystám náplas  , dezinfekční prostředky, dlahy a závěť. 
Čekám ukamenování, veřejné pranýřování, pomluvy, hon na drzouna 
nejdrzejšího. Už dlouho to  ž chci napsat o tom, jak se ve mně občas 
bouří všechny krevní des  čky, když potkávám cyklisty.

 Já jsem cyklista. Kdo je víc?

Fejeton



Kulturně inzertní měsíčník8 číslo 11 / 2014

inzerce

Monolog s kufrem a Čtyři dohody 
ovládnou Nové Město na Moravě
GRANDE MORAVIA – 
CIMBÁLOVÁ MUZIKA 
LADISLAVA PAVLUŠE
6. 9. 2014  od 19.00 do 23.00
Kulturní dům Nové Město na Moravě 

Cimbálová muzika Ladislava 
Pavluše je známá z TV Šlágr, nebo 
z doprovodu lidovek Karla Go  a. 
Hrát bude nejen k poslechu, ale i ke 
zpěvu nebo i k případnému tanci.

BESEDA S MGR. REGINOU 
VALENTÍKOVOU
12. 9. 2014 od 16.00
Kulturní dům Nové Město na Moravě

Život v Oldřiši očima Marie 
Magdalény Trojákové – takový je 
název milé knížky, kterou na zá-
kladě vzpomínek své prababičky 
přepsala Mgr. Regina Valen  ková 
a ilustracemi ji doprovodili klien   
novoměstského Centra Zdislava. 
Při četbě se přenesete o více než 
sto let zpět. Nahlédnete do života 
tehdejší rodiny na venkově se vše-
mi jejími radostmi i starostmi. 

KRÁL KOMIKŮ VLASTA 
BURIAN S KAPKOU
16. 9. 2014  od 17.00 do 20.00
Kulturní dům Nové Město na Moravě

Hudebně-zábavný pořad. Poba-
ví vás komik a imitátor Jirka Černý 
a k tanci i poslechu zahraje duo 
Kapka (Dana Sokolová a Petr Šimá-
ček). Vstupenky jsou v předpro-
deji v Informačním centru v No-
vém Městě na Moravě za 100 Kč. 
Na místě budou za 120 Kč.

V ceně vstupného je pohoštění 
a malá pozornost pro všechny. Vý-
těžek z akce bude použit na zkvalit-
nění životních podmínek uživatelů 
pečovatelské služby. 
Pořadatel: 
Novoměstské sociální služby

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ 
PAMĚTNÍ DESKY 
sourozencům Křičkovým 
19. 9. 2014  v 17 hodin 
Maršovská rychta

OZVĚNY FESTIVALU 
MENTAL POWER
24. 9. 2014  od 19.00 do 22.00
Kulturní dům Nové Město na Moravě

Cílem fes  valu je vytvořit ta-
kové podmínky a prostředí, které 
je typické pro fi lmové fes  valy 
profesionálních herců, umožnit 
handicapovaným lidem prožít 
slavnostní chvíle mezi lidmi bez 
handicapu, ukázat zdravým lidem, 
že  to lidé jsou jim v umělecké 
tvorbě a prožívání zcela vyrovna-
ní, přesvědčit širokou veřejnost 
o této jejich schopnos   a přesvěd-
čit lidi s handicapem, že umělecky 
mají ve společnos   rovnocenné 
a pevné místo. Vstupné zdarma.
Pořadatel: 
Novoměstská kulturní zařízení

SVATOVÁCLAVSKÉ 
SLAVNOSTI 
26. 9. 2014 od 18.00 
a 27. 9. 2014 od 9.45 
Vra  slavovo náměs   
– Nové Město na Moravě

DISKOTÉKA
26. 9. 2014  od 17.00 do 20.00
sál kulturního domu 
v Novém Městě na Moravě
Zveme dě   a mládež do 17 let 
do kulturního domu 
 zahrajeme vaše oblíbené coolhity
 vystoupí aerobic z DDM
 vystoupí Kuba Koukal s breakdance
 nabídka míchaných nealko koktejlů
 soutěže o ceny

Vstupné 40,– Kč
Pořadatel: Dům dě   a mládeže, 
777 822 611, ddm@nmnm.cz

ČTYŘI DOHODY
29. 9. 2014 od 19.00 do 21.00
Kulturní dům N. Město na Moravě 
velký sál

Jaroslav Dušek a Čtyři dohody 
Dona Miguela Ruize aneb „prů-
vodce osobní svobodou“, benefi č-
ní představení pro Por  mo, o. p. s.,
vstupné 390,- Kč.
PŘEDSTAVENÍ JE VYPRODÁNO. 

Pořadatel: Por  mo, o.p.s., 
733664321, reditelka@por  mo.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK 
aneb Dny evropského dědictví v Novém Městě na Moravě
13. 9. 2014 
Volný vstup do památek:
09.00–17.00  Horácké muzeum 
10.00–17.00  Horácká galerie 
Doprovodný program:
10.00–11.00 Komentovaná prohlídka sgrafi t kostela sv. Kunhuty, sraz 

u kostela sv. Kunhuty (průvodce Mgr. Z. Chocholáčová)
11.00–12.00 Komentovaná prohlídka Horáckého muzea 

(průvodce Mgr. A. Hradilová)
13.00–15.00 Komentovaná prohlídka města, sraz u Horáckého muzea
15.00–16.00 „Památky hravě“ – program pro dě  , sraz u kostela sv. 

Kunhuty (průvodce M. Smetanová a Mgr. A. Hradilová)
16.00–17.00 Komentovaná prohlídka evangelického kostela s výstu-

pem na věž, sraz u busty J. A. Komenského (průvodce 
Mgr. J. Černá)

Zpřístupnění památek, 
prohlídek i expozic zdarma, 
pro dě   drobný dárek!

15. 9. 2014  od 20.00 do 22.00
Kulturní dům Nové Město na Moravě

Představení vypráví o časech 
jednoho putování a o putování 
v čase. O tom, proč se někdy 
rozhodneme přestěhovat celý 
svůj život několik  síc kilomet-
rů na západ nebo desítky let na 
východ. O vzpomínkách, z kte-
rých se staly úsměvy na starých 
fotkách, o oplakaných snech, ale 
také o nadějích, zklamání, o osu-
du příjezdu a nemožnos   návratu.

MONOLOG S KUFREM
PANTOMIMA
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Od 16. září do 16. listopadu se vý-
stavní sály žďárské Tvrze promění 
v technickou hernu. Na výstavě 
Fyzika hrou se návštěvníci seznámí 
s některými základními fyzikálními 
jevy (magne  smus, elektromag-
ne  cká indukce, výroba elektřiny) 
a dozvědí se, jak funguje elektro-
magne  cké dělo nebo potrubní 

pošta. Vše bude prezentováno 
názornou, i laikovi srozumitelnou 
formou. Proto neváhejte, odhoď-
te předsudky vůči fyzice a přijďte 
si s ní pohrát do muzea! Na expo-
náty je sahat dovoleno! Autorem 
výstavy Fyzika hrou je Ing. Vítězslav 
Prokop z Brna.

Regionální muzeum města 
Žďáru nad Sázavou v září 
2014 – Fyzika hrou

inzerce
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Sběrné místo řádkové a fi remní inzerce na pokladně 
zverimexu Zvěrokruh v Kaufl andu ve Žďáře nad Sázavou



AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ  OD 29. 8  - 27. 9. 2014
NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Uvedené ceny jsou včetně DPH a jsou platné do vyprodání zásob nejdéle však do 27. 9. 2014. Uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní. Za případné tiskové chyby neručíme.

Prodejna Žďár nad Sázavou
Jihlavská 2373
591 01 Žďár nad Sázavou

Otevírací doba 
Po-Pá 6:00 - 17:00, So 07:00 - 11:00
tel.:  566 531 884    777 272 487www.jpmstavebniny.cz

WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/STAVEBNINY-JPM-METAL-SRO/

Další nabídka akčních stavebních materiálů na

HITY ROKU 2014 

PRO PRODEJNU ŽĎÁR NAD SÁZAVOU   

Cement II/B-S 32,5R 
balení 25kg

akční cena

53,50 kč /ks
67,70

Malta zdící a omítací K01, 
balení 30kg

akční cena

69,50 kč /ks
111,90

Lepidlo fl exibilní Z 301 
Speciál, balení 25kg

akční cena

198,- kč /ks
336,40

Lepidlo na obklady Z 301 K

akční cena

81,- kč /ks
147,60

Beton EBF hrubý i jemný, 
balení 30kg

akční cena

67,90 kč /ks
110,-

Omítka štuková vnitřní KVK 
0340 bal.=30kg,pal=40ks

akční cena

88,- kč /ks
154,90

Omítka štuková vnější KVK 
0310 bal.=30kg,pal=40ks

akční cena

92,- kč /ks
156,10

Kůra mulčovací MR GARDEN, 
70l

akční cena

69,- kč /ks
89,-

Cihla plná pevnost P 20, 
rozměr 29x14x6,5 cm

akční cena

4,60 kč /ks
6,60

Hydrát vápenný,Mokrá, 
balení 20 kg

akční cena

72,50 kč /ks
109,-

Cihla příčková Keratherm 
11,5 perodrážka, rozměr 
11,5x50x23,8 cm, pal=80ks

akční cena

19,- kč /ks
41,30

Cihla příčková Keratherm 11,5 
broušená vč. lepidla, rozměr 
11,5x50x24,9 cm, pal=80ks

akční cena

21,80 kč /ks
47,20

Porobetonová tvárnice šířka 
10cm, rozměr 10x25x50 cm

akční cena

22,50 kč /ks
34,60

Porobetonová tvárnice šířka 
7,5cm, rozměr 7,5x25x50 cm

akční cena

18,- kč /ks
27,70

Dlažba zámková parketa, 
ičko tl. 6cm barva přírodní šedá, 
pal=10m2

akční cena

128,50 kč /m2

168,20

Mozaikové dekorativní 
omítky určené na sokly domů 
(široký výběr z nových vzorů)

akční cena

212,- kč /m2

326,70

Polystyren fasádní tloušťka 
8cm

akční cena

92,- kč /m2

121,-

Polystyren fasádní tloušťka 
10cm

akční cena

115,- kč /m2

145,20

Polystyren fasádní tloušťka 
12cm

akční cena

137,90 kč /m2

159,70

Tvárnice jednostranně 
štípaná šedá 39x19,5x19 cm

Tvárnice jednostranně 
štípaná okrová 39x19,5x19 cm

akční cena

50,20 kč /ks
76,20

akční cena

44,20 kč /ks
66,60
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