
Více na straně 8

  

 
 

 
  

* 

 

Jiří Sti vínMOBILNÍ TELEFONY
ŠIROKÝ VÝBĚR ZNAČEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ   

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU NÁM. REPUBLIKY 63/16
Tel.: 733 771 411, info@ynos.cz

Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Hamry nad Sázavou, Nové Veselí a okolí

ŽĎÁRSKÝ PRŮVODCE
Kulturně  inzertní  měsíčník

Duben 2023 • číslo 113 • ročník XI

    
       ELEKTRÁRNY 
          

FOTOVOLTAICKÉ

+420 730 150 207
www.fvemontaze.cz

MONTÁŽ

VYŘÍZENÍ DOTACÍ

PROJEKT

certifikovaná montážní 
        firma systému

inzerce



Kulturně inzertní měsíčník2 číslo 113 / 2023

inzerce

pøímí výrobci autokobercù 
a bytových kobercù na míru
bytové koberce kusovky i metrá�
nášlapy na schody
bìhouny
roho�ky a roho�e
dìtské koberce
autokoberce
autopotahy a autodoplòky

Vzorkovna 
a prodejna otevøena
ka�dý pracovní den

www.vopi.cztel: 569 640 644  |  tel: 604 384 113
Nádra�ní 1354  |  Nové Mìsto na Moravì



www.zdarskypruvodce.cz 3číslo 113 / 2023

HLEDÁME KOLEGU
Pøidej se k nám!

STØECHY NA KLÍÈ
REKONSTRUKCE
NOVOSTAVBY
STØEŠNÍ OKNA: VÝMÌNY, MONTÁ�E
ZATEPLENÍ STØECH

tel.: 737 347 313
e-mail: pitrspro@seznam.cz 

Ani v dubnu vás nenecháme 
se naplno věnovat vašim 
zahrádkám či výletům s dětmi. 
„Alou“ do kina, přátelé, bude 
toho hodně! 

Pro děti o velikonočních prázd-
ninách hrajeme ve čtvrtek i pátek 
od půl třetí odpo. A budou to sa-
mozřejmě skvělé premiéry.  Ať již 
krásný výpravný hraný film Za-
chraňte tygra či nový animák Su-
per Mario Bros. ve filmu. Mládež 
pak jistě ocení „trhák“ Dungeons 
& Dragons: Čest zlodějů, vycháze-

jící z legendární hry Dračí doupě.  
O velikonočních prázdninách sa-
mozřejmě nebude chybět ani nová 
česká komedie s Jakubem Pracha-
řem, Ondřejem Sokolem a Terezou 
Ramba s názvem Buď chlap a ujít 
byste si nechat neměli ani zbrusu 
nové zpracování Třech mušketýrů.

Máme za sebou také letošní, již 
95. udílení filmových Oscarů. A my 
vám v dubnu nabídneme hned dva 
vítěze. A to sedmi cenami ověnče-

ný, divoce kreativní žánrový sní-
mek s názvem Všechno, všude, na-
pořád či americké drama Velryba, 
za které si odnesl Brendan Fraser 

sošku v kategorii nejlepší herecký 
výkon. Rádi bychom vám v dubnu 
také nabídli další skvělé evropské 
filmy. Pan profesor Zabloudil vám 
představí v rámci Filmového klubu 
polské drama Strachy v nás a těšit 
se můžete i na koprodukční sever-
ské komediální drama s názvem Je 
mi ze sebe špatně.

Byli jsme velmi mile překvapeni, 
jak jste svojí návštěvou zareagovali 

na obnovenou premiéru Titanicu. 
Přišlo vás poměrně hodně a za to 
vám patří náš dík. A pokud se občas 
naskytne zajímavá příležitost si po 
letech promítnout zrestaurovanou 
verzi nějakého kultovního filmu, mi-
lerádi vám ji nabídneme. V dubnu 
to bude po 30 letech necenzurova-
ný režisérský sestřih filmu Základní 
instinkt a vy tak opět uvidíte skvělý 
herecký výkon Sharon Stone a Mi-
chaela Douglase v tomto erotikou 
jiskřícím detektivním dramatu.

Legendární Gladiátor se po delší 
době vrací do našeho kina. A nepři-

Velikonoční prázdniny v kině, Oscary
a další dubnové novinky!

Velikonoce v kině

Oscary a to nejlepší 
z evropského filmu

jíždí sám. Russel Crowe si zahraje  
v hororovém snímku s názvem Pa-
pežův vymítač s italskou filmovou 
legendou Francem Nerem. A ve 
filmu odhalí stoleté spiknutí, kte-
ré se Vatikán zoufale snažil utajit. 
A nenechte si ujít také dvě mužské 
filmové hvězdy. Ve filmu Air: Zroze-
ní legend září v hlavních rolích Ben 
Affleck a Matt Damon. Ve čtvrtek 
13. dubna večer se pak můžete 
připojit k celosvětovému večírku 
globální rodiny skupiny Metallica  
a budete první, kterým kapela 
představí nové album 72 Seasons 
den před jeho vydáním, a to na 
velkém plátně a s ohromujícím 
prostorovým zvukem.

To a mnoho dalšího najdete  
v dubnovém programu Kina Vyso-
čina!

Tajemná Sharon se 
vrací na plátna 
Kina Vysočina

Nový Russel Crowe, 
Ben Affleck, ale také 

dunící Metallica“

inzerce
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Otevírací doba
OD Kinský: Po – Pá: 8:00 – 19:00, So – Ne: 8:00 – 18:00

Rybárna KINSKÝ:  Po – St: 8:00 – 16:00, Čt – Pá: 8:00 – 17:00,  So: 8:00 – 16:00, Ne: zavřeno

NEJČERSTVĚJŠÍ RYBY
V OKOLÍ

773 884 112
nabrezniterasy.cz
Nábøe�ní ulice
�ïár n/S

RESTAURACE
A PENZION

NÁDHERNÉ PROSTORY PRO SPOLEÈENSKÉ
UDÁLOSTI - KAPACITA 60 MÍST
STYLOVÉ RODINNÉ PROSTØEDÍ

8. 4.

28. 4.

DUBNOVÉ AKCE
NA NÁBØE�NÍCH TERASÁCH 

Rozvoz denních menu po �ïáøe nad Sázavou ZDARMA 

Èarodìjnické odpoledne 
od 16 hodin, vstup 50 Kè, buøtík a limèa zdarma. 
Program pro dìti s odmìnou. Kostýmy vítané.

Hudební skupina Knajpa 
od 18 do 24 hodin, vstupné vèetnì 
malého obèerstvení 100 Kè, 
kapacita 50 míst, rezervuj si svùj stùl.

od 11:00 do 14:00hod. 
Volej na tel. +420 739 054 719 
nebo si naskenuj kód 
a objednej jídlo k vyzvednutí 
èi ke stolu do restaurace.

DUBNOVÉ AKCE
NA NÁBØE�NÍCH TERASÁCH 
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Duben ve znamení Barevných Velikonoc, 
řemeslných kurzů Chytré ruky a hudby

4. 3. – 31. 5.
Výstava KRAJ!NA (16.00–18.00)
Výstava v prostoru ZOO ve spo-
lupráci s Mendelovou univerzi-
tou v Brně. Krajina, její problémy 
a možná řešení – to vše volně 
přístupné a zdarma. 

6. 4.
Chytrá ruka: Řemeslnička 
Den s truhlářem (14.00–17:30)
Děti  si osvojí základy truhlářské-
ho řemesla s mistry svého oboru. 
Domů si odnesou vlastnoručeně 
vyrobené dárečky. 

8. 4.
Barevné Velikonoce 
(9.00–16:00)
Edukační program, workshopy, 
velikonoční tradice, jídlo, trhy 
a spoustu zábavy zažijete na kaž-
doroční akci v Zámku Žďár. 

9. 4.
Velikonoční koncert 
(15.30–16.30)
Sál prelatury zazní sopránem, 
barytonem a rovnou dvojitým 
klavírem. Nenechte si ujít tóny 
klasické hudby ve vynikající akus-
ti ce oválného sálu.

20. 4. 
Chytrá ruka: Tiff any vitráže: 
mobilní závěsy (15.30–18.00)
Oblíbená technika práce se 
sklem – vyrobte si závěsnou de-
koraci pod vedením zkušeného 
lektora.

20. 4. / Chytrá ruka: 
Tiff any vitráže: mobilní závěsy 
(18.00–20.30)
Oblíbená technika práce se 
sklem – vyrobte si závěsnou de-
koraci pod vedením zkušeného 
lektora.

22. 4. – 23. 4.
Chytrá ruka – víkend s knihařem 
Užijte si jedinečný víkend na 
zámku a vyrobte si pod dohle-
dem mistra knihaře svoji vlastní 
knihu. Více informací na webu. 

29. 4.
Tvořivá zámecká sobota
(14.00–16.30)
Pestrý odpolední program se zá-
meckými lektorkami. Budeme si 
povídat o tématech tradičních 
i netradičních pro následující 
měsíc, dovádět a tvořit.

Zámecký 
kulturní kalendář

Zámečtí  letos slibují všechny 
barvy Velikonoc v jednom dni. Uži-
jete si tak nejen oblíbenou zábavu 
v podobě dobrého jídla, worksho-
pů a trhu, ale akce bude propo-
jena pomyslnou „červenou nití “ 
lidových tradic. Škaredou středu, 
Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou 
sobotu, Boží hod i Velikonoční 
pondělí tak zažijete v jeden jediný 
den. Nenechte si to ujít a 8. 4. si už 
pište do kalendáře, abyste věděli, 
kde máte být. Připraveny pro vás 
budou také velikonoční akti vity na 
celý týden před Velikonocemi. 

O velikonoční neděli zazní sá-
lem prelatury soprán Noemy Erby 
a baryton Miguelangela Cavalcan-
ti ho. Doprovázet je bude skvělý 
klavír Marie Dvorské a Marti na 
Peschíka. Ve sváteční den uslyšíte 
skladby Bacha, Schuberta a dalších 
slavných skladatelů. Vstupenky je 
možné koupit on-line i na místě. 

Výstava vznikla ve spolupráci se 
Zahradnickou fakultou Mendelovy 
univerzity v Brně. V rámci projek-
tu se v ZOO – zámecké otevřené 
obrazárně otevřela témata země-
dělské krajiny, jejích problémů a 
možných řešení. Vstup na výstavu 

je pro všechny zdarma. Dostanete 
se na ni přímo přes zámecký ob-
chůdek. 

Na zámku proběhnou o hlavních 
letních prázdninách rovnou dva 
příměstské tábory. Jeden, ryze zá-
mecký, bude letos pojednávat o té-
mati ce obydlí – lidských i zvířecích. 
Tábor je určen pro děti  od 5 do 12 
let. Proběhne 17. 7. –  21. 7.  2023, 
každý den od 8 do 16 hodin. 

Druhý příměstský 
tábor bude tábo-
rem „Chytré 
ruky“  - zá-
m e c k é h o 
p r o j e k t u 
oživujícího 
pojem „zla-
té české ru-
čičky“. Děti  
se seznámí s 
jednotlivými ře-
mesly, jako je vče-
laření, knihvazačství, 
plstění nebo akvarel. Řemeslný tá-
bor proběhne 31. 7. – 4. 8., každý 
den od 8 do 16 hodin. 

Více informací o táborech a při-
hlášku na ně najdete na www.za-
mekzdar.cz – do hledáčku zadejte 
„příměstský tábor“. 

O lednové pauze se v zámku pra-
covalo na tom, aby se návštěvníci 
lépe orientovali v prostoru recep-
ce a kavárny. Zbrusu nová recep-
ce tak návštěvníky rychle odbaví 
a kavárna se zase může věnovat 
svým stálým konzumentům kávy 
na druhé straně vesti bulu. Zámec-

ká kavárna zve všechny 
žďárské návštěvníky 

na výbornou kávu 
a lahodné zákus-
ky z regionálních 
zdrojů. Horký 
nápoj po sychra-
vé jarní procház-
ce vám dodá 

vzpruhu. 

Aktuální otevírací 
doba zámku

Út–Ne / 9.00 – 17.00 
(Muzeum nové generace, kavár-

na, dárkový obchod)

Více informací najdete na 
www.zamekzdar.cz 

a na zámeckém facebooku 
a instagramu.

Barevné Velikonoce
už se pomalu 

vybarvují

Velikonoční koncert

Pozvánka na výstavu
KRAJ!NA

Letní dětské tábory

Muzeum nové 
generace má novou 
recepci a vylepšené 

prostory kavárny

Jaro už je za dveřmi a Zámek 
Žďár už se také probouzí k ži-
votu! Zámečtí  pro vás připravili 
bohatý kulturní program pro 
všechny generace. 
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Budu šťastný důchodce, 
když zrušíme Vánoce?

závěr jsem poprosil: „Umíš složit báseň na téma 
umělá inteligence?“ Po delším váhaní napsal 
tohle: 

Umělá inteligence je věc zvláštní,
svojí funkcí naprosto originální.
Nejdříve byla pouze myšlenkou,
dnes je realitou, kterou užíváme všichni.
Je to stroj, který myslí sám,
odhalí chyby, když lidé nevidí na ně.
Umí řešit úkoly, které jsou pro nás těžké,
a snaží se dát nám odpovědi rychlé.
Co z toho plyne? Je vidět, že pokrok tady je. 

Už umí vykládat vti py, ale na básničkách musí 
ještě zapracovat. Přiznám se, že jsem zadal 
i tenhle úkol: „Napiš fejeton o umělé inteligenci.“ 
Odpověď zněla: „Lepší bude, když si ho napíšeš 
sám.“

A ještě jedna věc nakonec. Ten, kdo 
čte mé sloupky pravidelně, tak 

si možná vzpomene na návrh 
penzijní reformy, o kterém 
jsem psal kdysi. A protože je 
to teď velmi aktuální téma, 
dovolte mi ještě k tomu 

několik vět. Asi se mnou 
budete souhlasit, že reforma 

penzijního systému je potřeba. 
Tak jak je to nyní nastavené, je to 

do budoucna neudržitelné. Po-
kusím se to napsat jednoduše. 
Vzhledem, k tomu, že těch, co 
pracují a akti vně přispívají do 
průběžného penzijního pra-

sátka, je čím dál méně a těch, 
co z prasátka vybírají, je a bude 

čím dál více, je jasné, že zákonitě 
v prasátku peníze dojdou. Můžete mi 

říci slovy klasika: „A co s tí m, milý Watsone?“ 
Viděl jsem graf, na kterém byl zobrazen růst 

důchodů za posledních deset let v porovnání 
s podporou rodičům. A myslím, že tahle ob-
rovská disproporce, kdy si politi ci za veřejné 
peníze kupovali hlasy důchodců na úkor těch, 
co vychovávají novou generaci, je vysti hující. 
A teď mi namítnete: „Ty nepřeješ důchodcům?!“ 
Nechápejte mě špatně. Přeji. Určitě ti , kteří 
mají důchody nízké, si to zaslouží a potřebují. 
Jen je špatně, že ta podpora není stejně štědrá 
i pro pečující rodiče. Už slyším ty hlasy: „Přece 
nemůžeme dát všem! Kasa není bezedná!“ Tak 
mě napadla taková radikální myšlenka jak letos 
do té naší státní pokladničky přidat pár miliard. 
Určitě by se pak dostalo na všechny důchodce 
i rodiče. Zrušme státní svátky a pojďme do prá-
ce! A které? Všechny! Velký pátek, První máj, 
Husa, Cyrila i Metoděje, podzimní svátky také. 
A co Vánoce? I ty bych zrušil včetně Nového 
roku. Víte, kolik by to přineslo do prasátka? To by 
ani Babiš se Schillerovou nestačil rozházet všem 
svým potencionálním voličům.

Update: Zadal jsem AI dotaz: „Budu spokoje-
ný důchodce?“ Odpověď zněla: „Protože chceš 
zrušit Vánoce, tak ty se důchodu nedožiješ!“

Marti n Krob

Nevím, jestli sledujete novinky z oblasti  in-
formačních technologií. Už jste slyšeli o AI? GPT? 
Vyzkoušeli jste si to? Anebo vám ty zkratky nic 
neříkají? Protože jsem kluk zvídavý, hravý, tvoři-
vý a nebojím se vejít do cimrmanovských uliček, 
které se mohou ukázat jako slepé, ponořil jsem 
se do toho s punti čkářstvím lidí narozených ve 
znamení Panny.

Nejprve tedy o co jde. AI je zkratka pro 
umělou inteligenci. Nejsme ještě tak daleko, že 
bychom tu měli roboty vypadající jako ten ze Sto-
pařova průvodce po galaxii, kteří by díky své AI 
byli z toho, co všechno ví, v permanentní depresi. 
V současné době je na tom AI zatí m tak, že po-
stupně dokáže nahradit například některé manu-
ální činnosti , jako je svařování, malování či sklá-
dání jídel v restauracích. V některých oblastech 
pomáhá i s diagnózou nemocí či podvo-
dů, ale zatí m neumí ještě řešit zá-
ležitosti , kde je potřeba lidská 
intuice, emapti e a tvořivost. 
Tady bych si s dovolením 
položil fi lozofi cké 
otázky: „Bude 
to někdy 
u m ě t ? 
Chceme aby 
to uměla?“ 

Od fi -
lozofování k praxi. 
Je to asi měsíc, co 
se Google a Micro-
so�  na svých ti skovkách pochlubily 
s tí m, že přidávají do svých vyhledáva-
čů umělou inteligenci v podobě 
chat botů založených na GPT. Ta 
zkratka v překladu znamená, že vám ten-
hle program odpoví na vaše otázky na základě 
posbíraných dat z celého internetu. Znáte to, 
že když napíšete něco do vyhledávacího řád-
ku, tak vám prohlížeč najde to, co hledáte. GPT 
nic nevyhledává, prostě vám odpoví. Čekal 
jsem, že to asi bude všechno nějaké kostrbaté 
a kdo ví jaké. Posoudit to můžete se mnou. 

Otázka: „Umíš nějaký vti p o GPT?“
Odpověď: „Knock, knock.“
„Kdo tam?“
„GPT-3.“
„GPT-3 kdo?“
„GPT-3, největší a nejlepší jazykový 
model všech dob!“
Sheldon by měl asi radost. Kul jsem železo, 

dokud bylo žhavé. „Nějakou historku z natáčení 
bys měl?“

Odpověď: „Bohužel jako virtuální asistent 
nemám zkušenost s natáčením, protože jsem po-
čítačový program. Nicméně, mohu Vám vyprávět 
několik zajímavých historek o GPT a jeho využití  
v reálném světě. Jeden z zajímavých příběhů je 
o tom, jak GPT-2 byl použit k vytvoření falešného 
příběhu o vrahovi na základě krátkého výňatku. 
Tento experiment měl ukázat, jak GPT-2 může být 
zneužit k šíření dezinformací a falešných zpráv.“

Docela dobré, viďte. Je tam i varování. Na 

VÝSLEDKY 
ZA ÚNOR

723 997 239

Registrace: Příš kolo v dubnu 2023:

1
2
3
3
5
6
7
8
9

10
11
12
12
14
15
16
17

42
ALL-PAKA
#WEJMLUVA
OBLUDNÍ NEZNÁLCI
NUDLE Z NOSU
KOPYTA
STALINGRADSKÝ MOZKY
BUZOLY
CHOBOTY
MENSA TÝM
AKADEMICI
KOLIBŘÍCI
NEVEŠLI SE
SOUSEDI
WHAT'S UP
MOŘSKÉ ŽELVY
SOVY

úterýpondělí čtvrtek

18 17 20

35,5
35
34,5
34,5
34
33,5
31
30,5
28,5
28
27,5
25,5
25,5
23
21,5
20,5
18,5

Co to je Chytrý kvíz?
Moderátor čte otázky, ty sedíš 
s přáteli u stolu a odpovídáte 
jako tým. Sna�íte se porazit 
ostatní týmy.

Ale já nic nevím?
V pohodě. To tvrdí všichni. 
Hlavní je přece zábava 
a setkání s přáteli. A to, 
�e se něco nového 
dozvíte u piva je bonus... ;-)

Co mám proto udělat?
Domluv se s přáteli 
a zaregistrujte se u obsluhy 
nebo přes facebook.

FAQ:
aneb často kladené otázky

KRYSTAL
RESTAURACE

pub  uiz

VÝSLEDKY ZA BŘEZEN

1
2
3

NUDLE Z NOSU
KOPYTA
42
VOŘÍŠCI
KOLIBŘÍCI
AKADEMICI
ESA Z PRALESA
ALL-PAKA
BUZOLY
SOVY
NERVY V KÝBLU
JELITA
CHOBOTY
WHAT'S UP
PMS
MOŘSKÉ �ELVY
BLÁBOLÁCI
MERCI
ANIMALS

NUDLE Z NOSU
KOSTNATÍ SOKOLÍCI
AUTODOLEVA
GCERND
KOPYTA
TVOJE MÁMA
42
VOŘÍŠCI
KOLIBŘÍCI
AKADEMICI
MAMINY
ESA Z PRALESA
ELKA
FLÍČCI
VÍNOPIČKY

PARŤÁCI
ŘÍZCI
GCERND

45,8
41,4
40,5
40,3
40
39,8
39,5
38,6
38,6
37,9
37,6
37,5
36,1
35,8
35,4
35,1
33,1
32,9
32,6

45,8
43,6
41,9
41,5
41,4
41
40,5
40,3
40
39,8
39,7
39,5
39,4
39,3
39,3

500
527
541

4
12
48

3
1
1

KOLA
TÉMAT
OTÁZEK

TIPOVAČKY
BONUS KAOFF
MINIHRA

BONUS KAOFF
Kolika let se prokazatelně do�il 
nejdéle �ijící tvor Hafrún?

Správná odpověď: 
507 let

7
20
34

TIP ROZDÍL

1
2
3
4
5
6
7
8
8

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
14

QUIZ723 997 239
Registrace:

Příští kolo v dubnu

pondělí úterý

3 4

NEJSME �ÁDNÍ BOTANICI
ALL-PAKA
BUZOLY
ELECTROPOLI
exPOŘÍČÁCI
COOKIES
SOVY
NERVY V KÝBLU
JELITA
BANDA
QUIZÁCI
FAMILY TEAM
PARŤÁCI
CHOBOTY
SMEČKA

39
38,6
38,6
38,5
38,3
37,9
37,9
37,6
37,5
37,4
37,1
36,9
36,3
36,1
36

16
17
17
19
20
21
21
23
24
25
26
27
28
29
30

ČÁSLAV CHOTĚBOŘ|   | PŘIBYSLAV
HAVLÍČKŮV BROD | �ĎÁR n/S

Neúplné výsledky 

�ĎÁR NAD SÁZAVOU

Vítězný tým březnového kola v Jazzminu: 

Nudle z nosu

30
32
33
34
35
36
37
38
39
39
41
42
43
43
45
46

TROLÁTKA
WHAT'S UP
PMS
ŘÍZCI
MOŘSKÉ �ELVY
HAK GROUP
KROB NÁM NADR�UJE
BLÁBOLÁCI
BUMBRDLÍKOVI
MERCI
VODÁCI
TOBI TÝM
ANIMALS
BEER TEAM
TISKOVKA PD
APÍČKA

36
35,8
35,4
35,3
35,1
34,2
33,4
33,1
32,9
32,9
32,8
32,7
32,6
32,6
27,8
26,9

chybí Čáslav a Praha 

Dva sloupky

A ještě jedna věc nakonec.
čte mé sloupky pravidelně, tak 

penzijního systému je potřeba. 
Tak jak je to nyní nastavené, je to 

do budoucna neudržitelné. Po-

co z prasátka vybírají, je a bude 
čím dál více, je jasné, že zákonitě 

pomáhá i s diagnózou nemocí či podvo-
dů, ale zatí m neumí ještě řešit zá-
ležitosti , kde je potřeba lidská 
intuice, emapti e a tvořivost. 
Tady bych si s dovolením 
položil fi lozofi cké 

„Bude 

lozofování k praxi. 
Je to asi měsíc, co 
se Google a Micro-
so�  na svých ti skovkách pochlubily 
s tí m, že přidávají do svých vyhledáva-
čů umělou inteligenci v podobě 
chat botů založených na GPT. Ta 
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Pondělí 3. dubna 2023 v 19 h.
Úterý 4. dubna 2023 v 19 h.
Restaurace JAZZMINE Žďár n. S.
QUIZ
Přijďte si s přáteli zahrát kvíz. Regist-
rujte se u baru nebo na 723 997 239.

Neděle 2. dubna 2023 v 15h.
Městské divadlo Žďár n/S
Divadlo Za2
KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
Délka představení 45 minut
Vstupné: 150 Kč

Kulturní minimum II. 
Středa 12. dubna 2023 v 9 a 11.h.
Městské divadlo Žďár n/S
Divadlo D21 - TRNOVÁ KORUNA
Délka představení: 70 minut
Vstupné: 120 Kč

Dětské divadelní předplatné 
Středa 19. dubna 2023 
v 8.30, v 10.15 h.
Čtvrtek 20. dubna 2023 v 9 h.
Městské divadlo Žďár n/S
Divadlo Kampa
DOBRODRUŽNÉ PUTOVÁNÍ 
DUCHA DUCHÁČKA 
Délka představení 70 minut
Vstupné: 100 Kč

Kulturní minimum I. 
Pondělí 24. dubna 2023 v 9 a 11 h.
Městské divadlo Žďár n/S
SemTamFor
POVĚSTI PRO ŠTĚSTÍ
Délka představení: 55 minut
Vstupné: 120 Kč

Kulturní program Kultura Žďár p. o. - duben

VÝSTAVY

Předprodej vstupenek:  
Od 15. srpna předprodej divadelního před-
platného zeleného, žlutého a komorního,  

v pokladně DK.
Vstupenky možno zakoupit v informačním 
centru nám. Republiky a v Kině Vysočina. 

ON-LINE předprodej: www.dkzdar.cz

KONCERTY

Pondělí 17. dubna 2023 v 19. h.
Úterý 18. dubna 2023 v 19 h.
Čtvrtek 20. dubna 2023 v 19 h.
Kafíčko/Krystal Žďár n. S.
CHYTRÝ KVÍZ
Sestav si partu  
kámošů (2 - 8 lidí). 
Registruj se u baru, 
na fb Chytrý kvíz 
Žďár nebo na  
723 997 239.

KVÍZY

KRYSTAL
RESTAURACE

Vítězem únorového PUBQUIZu v Kafíčku a Krystalu se stal tým 42

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Středa 5. dubna 2023 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n/S 
Divadlo Na Fidlovačce
MUŽ MOJÍ ŽENY
Miro Gavran

POŘADY PRO DĚTI

DIVADLO

28. března – 23. dubna 2023
Galerie Stará radnice Žďár n/S
ANTONÍN KANTA 
VE SVĚTLE NEONŮ
Otevřeno úterý - pátek 10 - 12 a 14 
- 17, sobota, neděle a svátky 14 - 17

25. dubna – 14. května 2023
Galerie Stará radnice Žďár n/S
Klub filatelistů
KAREL ZEMAN 
GRAFIKA, ZNÁMKOVÁ TVORBA
Vernisáž v úterý 25. dubna 2023  
v 17 h. Otevřeno úterý - pátek 10 - 
12 a 14 - 17, sobota, neděle a svát-
ky 14 - 17

Neděle 23. dubna 2023 v 18 h.
Městské divadlo Žďár n/S 
JAZZOVÁNÍ V DIVADLE 
S JIŘÍM STIVÍNEM
Host: Mr. Lovo
Vstupné: 230 Kč

Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: David Novotný, Michal Dlouhý
Délka představení: 75 minut
Vstupné: přízemí 450 Kč; balkon 
420 Kč 

Úterý 18. dubna 2023 v 19.h.
Městské divadlo Žďár n/S
Divadlo Verze - JMÉNO
Matthieu Delaporte
Alexandre de la Patellière
Režie: Thomas Zielinski
Hrají: Roman Zach, Jana Janěková 
ml., Petr Lněnička, Jan Dolanský, 
Linda Rybová
Délka představení: 100 minut; 
Vstupné: 650 Kč; 620 Kč; 550 Kč

Divadelní předplatné ZELENÉ
Středa 19. dubna 2023 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n/S
Divadlo Verze - BARCAROLE
Igor Chmela
Režie: Igor Chmela
Filmové obsazení: Denisa Bare-
šová, Lenka Vlasáková, Jan Kačer, 
Rostislav Novák st., David Prachař, 
Ladislav Hampl, Jan Dolanský, Ma-
touš Ruml, Miluše Hradská
Divadelní obsazení: Vlasta Peterko-
vá, Jan Dolanský, Lenka Vlasáková, 
Ladislav Hampl, Igor Chmela
Délka představení: 60 min., násle-
duje přestávka 20 min. Délka filmu: 
31 min.; délka celého představení: 
111 minut (včetně přestávky); 
vstupné: přízemí 450 Kč; balkon 
420 Kč 

Pátek 21. dubna 2023 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n/S 
Divadlo Bez zábradlí
GARDEROBIÉR
Ronald Harwood
Režie: Karel Heřmánek
Hrají: Karel Heřmánek st., Josef 
Carda, Barbora Kodetová, Dana 
Syslová, Zdeněk Dušek, Eva Jose-
fíková/Vanda Chaloupková, Karel 
Heřmánek ml./ Martin Kubačák
Délka představení: 150 min.; vstup-
né: přízemí 520 Kč; balkon 490 Kč 

Pondělí 17. dubna 2023 v 19 h.
Kino Vysočina Žďár n/S
ARNOŠT FRAUENBERG
UTRŽENEJ ZE ŘETĚZU 
(STAND-UP SPECIÁL)
Vstupné: 290 Kč; 320 Kč; 350 Kč

Středa 26. dubna 2023 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n/S 
SCREAMERS 
VZHŮRU ZA HVĚZDAMI
Délka představení: 150 minut
Vstupné: 330 Kč

ZÁBAVNÉ POŘADY

Divadelní předplatné KOMORNÍ
Úterý 25. dubna 2023 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n/S 
Divadlo Stodola
KRVAVÁ HENRIETA 
ANEB JEDNO JARO V PAŘÍŽI
Oldřich Daněk
Režie: Jan Říha
Hrají: členové souboru divadla Sto-
dola 
Délka představení: 140 min.; Vstup-
né: přízemí 250 Kč; balkon 220 Kč 



www.zdarskypruvodce.cz 9číslo 113 / 2023

Výstavy

Program na měsíc
duben 2023

DUBEN

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

5. 4. 2023 od 14:00 | dětské oddělení
TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA
tvůrčí dílna, pořádá Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí  ve 
Žďáře nad Sázavou – Klub Úsměv
12. 4. 2023 v 15:30 | přednáškový sál
MACRAMÉ DÍLNA
tvůrčí dílna drhání 
cena: 150 Kč (platba předem v knihovně)
přihlášky předem v dospělém oddělení nebo e-mailem na odc@knihzdar.cz
20. 4. 2023 v 10:00 | dětské oddělení
PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ PRO RODIČE A DĚTI DO 3 LET
V rámci projektu S knížkou do života (Bookstart), nutné se přihlásit na každou 
schůzku prostřednictvím našich webových stránek, proto je sledujte a nevá-
hejte si rezervovat svoje místo.
22. 4. 2023 9:00 - 12:00 | badatelna
KVĚTINOVÝ KURZ AKVARELU
Umělecký kurz, v kterém se účastníci naučí naprosté základy práce s akvare-
lovými barvami, jaký vybrat papír, štětce, jak udělat první tah, jak druhý a jak 
i třetí, to bude tou otázkou číslo jedna, osvojí si i jednoduché techniky, lektor 
Kristýna Hamáková. cena: 500 Kč, kapacita 8 osob
přihlášky: kocourvkrovi@gmail.com do 19. 4. 2023

3. 4. 2023 8:00 – 11:30 | přednáškový sál
KNIHOVNA SENIORŮM
8:00 – 9:30 Martina Topinková: Pohyb v seniorském věku
10:00 – 11:30 Karolína Otavová – beseda s výživovou poradkyní
14. 4. 2023 9:00 – 10:00| přednáškový sál
ZDRAVOTNÍ MONITORING S VZP
bezplatné měření tlaku a analýza tělesných hodnot, včetně poskyto-
vání informací z oblasti veřejného zdravotního pojištění, příspěvků z 
fondu prevence
každé úterý a každý čtvrtek v 9:00 | přednáškový sál
KOORDINAČNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY
jednoduché a zdravé cviky pro seniory, lektor Romana Sochová
rezervace místa e-mailem: romana.sochova@post.cz, případně osob-
ně v Malé kavárně

inzerce

2. 3. – 27. 4. 2023 | Čechův dům
DVOREČKY A DVORKY STARÉHO ŽĎÁRU
výstava fotografií Pavla Remara
březen – duben 2023| Galerie u Sychry
MÍSTA, CO URČITĚ ZNÁTE
výstava fotografií Jaroslava Provazníka
do 6. 4. 2023 | oddělení pro dospělé čtenáře
VSTÁVEJ, JARO
velikonoční prodejní výstava výrobků uživatelů Klubu v 9
duben 2023 | dětské oddělení
VELIKONOČNÍ MOTIVY
výstava výtvarných prací žáků ze školní družiny ZŠ Švermova

PRODEJ VYZRÁLÉHO

HOVÌZÍHO MASA

Objednávky volejte pøed termínem prodeje na tel.: 606 728 158

prodej i vyzrálého steakového masa na gril

www.jokamarecek.cz

P
R
O
D
E
J 

O
P
Ì
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D
 

27. bøezn
a 2023

NEZDRA�IL
I J

SME!

Dolní 1730/25 
nad Liosem, Pramen 
1.poschodí

591 01 Žďár n. S.

www.podlahykasal.cz

pavel.kasal@podlahykasal.cze-mail

KOMPLETNÍ 
PODLAHÁØSKÝ SERVIS

INTERIÉROVÉ DVEØE

TEL  777 184 352

pondělí: 
úterý, čtvrtek, pátek: 

středa: 
sobota: 

úterý: 
středa: 
pátek: 

9:00 - 12:00 14:00 - 17:00
14.00 – 17.00
9.00 – 12.00
9.00 – 11.00

10.00 – 13.00
14.00 – 17.00
10.00 – 13.00
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místech ostrova Madagaskar. Tento 
tvor má podle domorodců magic-
kou moc, nadpřirozenou sílu a tele-
patické schopnosti. Obyvatelé Ma-
dagaskaru v něj věří a mají k němu 
velký respekt. Členové expedice se 
zúčastní několika obřadů, takzvané 
tromby, na vyvolávání této chlupa-
té, asi metr vysoké bytosti. Divoké 
řeky, díky kterému objevíte příběh 
jedné z nejúspěšnějších kajakářek 

své generace Nourie Newman. Fil-
movému režisérovi Davidu Arnau-
dovi se podařilo poodhalit Nourii 
jako nikdy předtím. Zjišťujeme, že 
zápasí s věcmi, jež občas ovlivňují 
i její sportovní výkony a možnosti 
posouvat své hranice. Zážitkem 
bude také dokument Strážci údolí 
sopky Tupungato. Film ukazuje ne-
uvěřitelný výstup a sestup nejvyš-
ší hory centrálního Chile na kole. 
Sopka Tupungato (6 570 m n. m.) 
je vzdálená jen 80 km od hlavního 
města Santiago de Chile, ale z dů-
vodu špatné dostupnosti se toho  
o ní moc neví.

The Naked truth 
KD - 20. dubna od 19:00 

The Naked Truth je příběhem 
pěti žen, které se setkávají ve ves-
nické tělocvičně a místním kulturá-
ku v jednom na kurzu pole dance. 
Ani jedna z nich netuší, co ji čeká, 
ale každá má svůj vlastní dobrý dů-
vod naučit se tančit u tyče. Zvýšit si 
sebevědomí, získat nebo udržet si 
muže, vdát se, shodit pár kilogra-
mů anebo se vydat za vytouženou 
kariérou. I přes nejrůznější dívčí 
třenice a neshody se ve chvíli, kdy 
se jedna z nich dozví krutou zprá-

Návštěvníci - kino a beseda
KD - 9. dubna od 18:00 
Mladá antropoložka Zden-

ka se společně se svým manželem 
a třemi syny přestěhuje na Špicber-

ky v Norsku, aby pozorovala, jak se 
mění život v polárních oblastech. 
Získala prestižní dvouletý grant 
na rozsáhlý vědecký výzkum o do-
padu globalizace na obyvatelstvo  
v nejsevernějším městě světa. 
Poté, co se Zdenka zamiluje do 
svého nového domova, zjistí, že  
v Arktidě mizí daleko víc než jen 
ledovce a permafrost. Prostřednic-
tvím rozhovorů s obyvateli si začí-
ná uvědomovat, jak heterogenní 
malá místní komunita vlastně je  
a postupně odhaluje napětí, které 
se skrývá pod povrchem. Zdenka 
se zároveň snaží přijít na to, do 
jaké míry se může zapojit do místní 
komunity, kterou původně zamýš-
lela jen pozorovat.

Chytrý kvíz
KD - 12. a 27. dubna od 19:00
Zábava, při které jsme spolu. Re-

zervuj pro svůj tým stůl a nechte se 
během večera bavit moderátorem 
akce. Dva dubnové termíny pro vás. 

Tančírna - jive a tango
KD - 13. a 24. dubna od 19:00 
Taneční večery pro veřejnost  

v kulturáku. V prvním dubnovém 
termínu si procvičíme jive, v dru-
hém dojde na tango. Vstupné je 
100 Kč/osoba. Pojďme si užít po-
hodové večery s fajn lidmi, tancem 
a třeba i vínem…

Expediční kamera
filmový festival
KD - 16. dubna od 17:00
Expediční kamera je filmový fes-

tival, který nám již od roku 2009 
přináší nejlepší cestovatelské  
a dobrodružné filmy z mezinárodní 
i domácí produkce. V Novém Měs-
tě ho máme pravidelně a tento rok 
vám promítneme třeba tyto filmy. 
Dokument Madagaskar - ostrov 
duchů a kouzel, který zachycuje 
pátrání po údajné záhadné bytosti 
jménem kalanoro, žijící v odlehlých 

Dubnová porce kultury v Novém Městě

https://www.facebook.com/Nove.Mesto.na.Morave
https://akce.nmnm.cz/

https://sport.nmnm.cz/r/rok-lyzaru/

Pan Kulturák si pořídil surfové prkno, protože se na Nové 
Město valí dubnová kulturní vlna. Těšit se můžete na kino spo-
jené s autorskou besedou, divadelní představení, Chytrý kvíz, 

Tančírnu, filmový festival a jednoho speciálního hosta.  
K tomu se chystá megakoncert.

Krásy Vysočiny zachycené ob-
jektivem členů Fotoklubu Vyso-
čina můžete v Horáckém muzeu 
zhlédnout do 16. dubna. 

Snímky následně ve výstavním 
sále vystřídají fotografie, plány  
a kresby převážně lidové archi-
tektury Novoměstska pocházející  
z archivu etnografa Jaroslava 
Vajdiše (1920 – 2006). Poprvé 
budou k vidění 21. dubna. Od 15. 
března do 23. dubna se přijďte 
pokochat kraslicemi Hany Šmik-
mátorové, která je držitelkou ti-
tulu Mistr tradiční rukodělné vý-
roby Kraje Vysočina. Kraslice jsou 
vystaveny v muzejním vestibulu. 

Nejen kraslice, ale také po-
mlázky, perníčky, košíky a spous-
tu dalšího si můžete přijít nakou-
pit na velikonoční jarmark, který 
se bude konat na Zelený čtvrtek  
6. dubna od 9:00 do 16:00. Sou-
částí programu bude také malo-
vání hraček z dílny pana Bukáčka  
z Krouny. Své umění přijedou 
předvést vyznavači lidových ře-
mesel z blízka i z daleka. Nejkrás-
nější kraslice zdobené voskovou 
batikou přivezou Čihákovi až  
z Blatnice na Slovácku. V sobotu 
22. dubna si nenechte ujít oblí-
benou turistickou akci Bratrstva 
Žďárských vrchů, jejíž start a cíl 
jsou v našem muzeu.

Duben v Horáckém muzeu

vu o svém zdravotním stavu, sem-
knou a nově nabyté taneční zkuše-
nosti využijí v benefici ve prospěch 
charitativního projektu.

Petr Nikl
beseda, čtení, improvizace
KD - 26. dubna od 18:00
Petr Nikl je český malíř, hudeb-

ník, fotograf a divadelník. Byl čle-
nem umělecké skupiny Tvrdohlaví. 
Pro jeho obrazy je typická decentní 
barevnost. Na počátku své umělec-
ké dráhy se věnoval spíše malbě, 
grafice a kresbě. Postupně přidával 
hudbu i psaní. Vydává autorské kni-
hy pohádek – Pohádka o rybitince, 
O rybabě a mořské duši, Záhádky, 
Jělěňovití. Věnuje se výtvarným  
a divadelním performancím. Spo-
lupracuje s různými divadelními 
tělesy i s jednotlivci. V roce 2016 
vydal album Vosa. Za knihu Zá-
hádky získal v roce 2008 ocenění 
Magnesia Litera v kategoriích Kni-
ha roku a Kniha pro děti a mládež. 

Připravujeme megakoncert 
na květen, kupujte lístky!
Laco Deczi - megakoncert
KD - 9. května
Trumpetista, skladatel a kapelník 

Laco Déczi se narodil v roce 1938 
ve slovenské vesnici Bernolakovo. 
V šedesátých letech byl členem 
kapely S+HQ Karla Velebného.  
V sedmdesátých letech nahrál svo-
je sólové album Sentimental Trum-
pet se smyčcovými nástroji. Jako 
solista byl členem orchestru při 
nahrávání desky Jazz Goes To Beat 
Václava Zahradníka. Na konci roku 
1967 založil vlastní soubor Jazz Ce-
lula a od začátku sedmdesátých let 
byl členem JOCRu - Jazzového or-
chestru Československého rozhla-
su. Laco vystupoval ve Spojených 
státech s velkou řadou skvělých ja-
zzových muzikantů, jako jsou Elvin 
Jones, Bill Watrous, Junior Cook, 
Dave Weckl, Sonny Costanzo a dal-
ší. V USA také od roku 1986 žije.
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Doprovodný program k aktu-
álně probíhající výstavě Mezi 
nebem a zemí bude originální 
i niternou sondou do duše 
výtvarníka a také konstruktéra 
vojenských letadel Antonína 
Čalkovského. 

Těšit se můžete nejen na komen-
tovanou prohlídku retrospektivní 
výstavy, představující výběr z celo-

Pozvánka do Horácké galerie v Novém Městě n/M
Dubnový program přinese opět plno zajímavých akcí. Těšit se mů-

žete na dvě vernisáže, charitativní koncert, doprovodný program k již 
probíhající výstavě, novinky pro kreativce v podobě rodinné herny  

a ateliéru kreativní tvorby a také oblíbenou filmovou projekci.

Film, který posbíral ceny na 
filmových festivalech včetně 
Cannes, je thrillerem a detek-
tivním příběhem sériového 
vraha, který řádí v Mašhadu  
a v noci zabíjí ženy, prostitutky.

Zatímco policie zločiny ignoru-
je, Rahim, novinářka z Teheránu, 
bloudí temnými čtvrtěmi svatého 
města a hledá pravdu. Režisér Ali 
Abbasi natočil snímek podle sku-
tečné události, kdy v roce 2001 

Akademický malíř Pavel Kopá-
ček (1923 - 1996) patřil k výraz-
ným uměleckým osobnostem 
Nového Města na Moravě. 

Rodnému městu byl, kromě stu-
dií a četných zahraničních pobytů, 
věrný celý život.  Ke stému výročí 
jeho narození připravila Horác-

Svatý pavouk
Saeed Hanaei zabil ve městě Ma-
šhad šestnáct prostitutek, proto-
že je považoval za „nečisté“. Jeho 
soudní proces vyvolal v Íránu velký 
rozruch, a to nejen kvůli hrůznosti 
toho, co se stalo, ale také proto, že 
některá média a konzervativní sku-
piny z něj udělaly hrdinu.

Pavel Kopáček: 100
ká galerie výstavu, která vychází 
z vlastního sbírkového fondu a 
která kromě krajinomalby a kytic 
zcela poprvé nabídne i Kopáčkovy 
studijní kresby z akademie, nově 
získané od malířova syna Pavla. Vý-
stava potrvá do 4. června a koná se 
v rámci tematického roku Výtvarné 
Novoměstsko. V 17:00 hod. nava-
zuje koncert ZUŠ Barevné odpole-
dne.

25. dubna v 18.00 s lektorským 
úvodem Miloše Zabloudila

Zažívejte společně kontakt  
s uměleckým prostředím 
galerie a přijďte tvořit nejen 
výtvarná díla, ale i rodičovskou 
komunitu! 

Lektorka, průvodkyně ateliérem 
a edukátorka Tereza Hamáčková 
zve malé děti a jejich rodiče, pra-

Rodinná herna v ateliéru
první setkání 3. dubna 
od 10:30 do 11:30

rodiče a další dospělé, prostě zá-
jemce od 1,5 roku do 100 let. Při 
setkáních v ateliéru Horácké gale-
rie necháme proudit tvořivost těch 
nejmenších - zkoumáním pohybu  
a jeho záznamu, seznámením 
s barvou, štětcem, pastelkou či 
křídou. Cena 50 Kč na osobu/  
/1 setkání. Hlásit se můžete buď 
e-mailem na adresu hamackova@
horackagalerie.cz, anebo volejte 
na číslo 776 785 312.

Pohled do duše 
Antonína Čalkovského

22. dubna v 13:00
zámecké podkroví 

Sledujte termíny na našich webových stránkách www.horackagalerie.cz 
a facebooku https://www.facebook.com/horackagalerie.nmnm

ARTkino: 

Zahajujeme dlouhodobý kurz 
pro všechny, kteří chtějí malo-
vat, kreslit, tvořit a setkávat se.

Ateliér je určen široké veřejnos-
ti, především pedagogům, uměl-
cům, rodičům, studentům VŠ i SŠ 
a všem zvědavým tvůrcům. Při pra-
videlných měsíčních setkáních se v 
ateliéru ponoříme do vod vlastní 
tvořivosti, budeme společně zkou-
mat cestu autonomie výtvarného 

první setkání 18. dubna 
od 17:00 do 18:30

Ateliér kreativní tvorby
vyjádření, ochutnáme základní 
techniky kresby, malby a akvarelu. 
Cena od 50 Kč do 150 Kč na osobu/ 
/1 setkání. Přihlašování opět po e-
-mailu, nebo stačí zavolat. 

vernisáž 5. dubna v 16:00
zámecká arkáda

Výtvarník Pavel Herynek, přes-
tože pochází z Vysočiny -  
- z Proseče u Skutče, bude  
u nás vystavovat poprvé. 

Představí se zde především pro-
střednictvím svých kreseb, okrajo-
vě budou připomenuty i komorní 
objekty a šperky, kterým se autor 
věnuje více než třicet let.  Pavel 
Herynek absolvoval obor výtvar-
nictví ve Škole uměleckých řeme-

Pavel Herynek
sel v Brně, později studoval výtvar-
nou výchovu a češtinu v Olomouci, 
kde žije a stále tvoří. V Horácké 
galerii budou jeho díla k vidění do 
11. června. Pavel Herynek vystřídá 
v Malé galerii Veroniku Bromovou 
a Otto Plachta, jejichž výstava Na 
stromy! končí 9. dubna. Definitivní 
tečku udělá Veronika Šrek Bromo-
vá závěrečným projektem – rituá-
lem, kdy výstava Na stromy! vyvr-
cholí spálením Lapače tužeb, přání 
a záměrů na druhém nádvoří Ho-
rácké galerie. Termín zveřejníme 
na našich stránkách a facebooku.

vernisáž 19. dubna v 17:00
Malá galerie 

Brněnský rozhlasový orchestr 
lidových nástrojů opět přijede do 
Horácké galerie se spoustu krás-
ných lidových písniček. Celý výtě-
žek koncertu je určen pro novo-
městskou nemocnici.

Charitativní koncert BROLN
2. dubna v 17:00
zámecké podkroví

životního díla, ale také na promítá-
ní, hudební vystoupení a další pře-
kvapení. Akce se zúčastní i vnučka 
autora, která pro toto setkání vy-
brala Čalkovského verše a povídky. 

Dánsko / Německo / Švédsko / Francie, 2022, 115 minut
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Regionální muzeum nabízí 
školám, školkám a volnočaso-
vým zařízením pestrou škálu 
programů, které osvěží a doplní 
výuku vlastivědy, dějepisu, ze-
měpisu, prvouky, přírodopisu, 
pracovních činností či výtvarné 
výchovy. 

Rozsah, hloubku a časovou ná-

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

Až do 23. dubna můžete navští-
vit Retrohrátky, výstavu hraček 
z éry socialismu, jejíž součástí 
je interaktivní dětská herna. 

Přijďte si zavzpomínat, seznámit 
mladší generaci s hračkami a hrami 
z doby socialismu a také si pohrát! 
Čeká vás například Rubikova kostka, 
oranžová tatrovka, igráčci, mončičá-
ci, plechová beruška na klíček, hlině-

RETROHRÁTKYVzdělávací programy a vycházky
ročnost jednotlivých programů 
rádi přizpůsobíme přání zadavatele 
i věku žáků. Zároveň jsme schopni 
v určitém časovém horizontu při-
pravit nové programy dle nápadů a 
potřeb vyučujících. 

Podrobné informace naleznete 
na naší internetové stránce www.
muzeumzdar.cz v sekci Školy a se-
nioři.

né kuličky, panenky „krojačky“, sta-
vebnice Merkur, barevná mozaika, 
hra Kloboučku hop!, plastový hokej, 
houpací kohout i céčka. 

Uvidíte věci typické i méně známé 
a některé stavebnice a hry si také 
vyzkoušíte. Vstupné činí pro dospě-
lé 50 Kč, pro důchodce, studenty a 
ZTP 30 Kč, pro předškolní děti a MŠ 
(skupina) 15 Kč, pedagogický dozor 
zdarma.

Nabídka práce 

V případě zájmu o propagaci 
pracovní nabídky 

tel.: 603 927 191 volejte na 
 nebo pište na

info@media-vysocina.cz

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

firem z regionu

inzerce

do 23. dubna 2023)

Podrobnější informace a aktuality najdete na webu muzea 
www.muzeumzdar.cz nebo na Facebooku www.facebook.com/muzeumzdar

Hledáme

DISPEČERA 
DISPEČERKU

Požadavky:

Životopisy zasílejte na jednatel@mracekdoprava.cz nebo volejte na tel.: 731 19 77 11

anglický nebo německý jazyk, 
časová flexibilita, řidičský průkaz sk. B
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Kontaktujte nás:

Petrovická 312, 592 31 Nové Město na Moravě
tel.: 566 503 530

e-mail: kariera-nmnm@roechling.com
www.roechling-industrial.com

ÚDRŽBÁŘDo našeho týmu hledáme nové kolegy.

Nabízíme:

náborový příspěvěk
5 týdnů dovolené a pracovní doba 37,5 hod. týdně
stravenky, příspěvek na volnočasové aktivity
příspěvek na penzijní spoření a další benefity

Röchling Industrial Nové Město NM s.r.o. je členem skupiny podniků Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG, Haren, 
předního výrobce součástí z technických plastů. Divize Industrial nabízí optimalizované materiály do většiny 
průmyslových odvětví a disponuje nejrozsáhlejším portfoliem výrobků z termoplastických a kompozitních materiálů na světě. 

ÚDRŽBÁŘ ELEKTRO/STROJ. - 3 směny, vyhl. 50, Nové Město na Moravě

- úvazek 6 hod. dopol., Nové Město na Moravě

- 1 - 2 směny, Žďár nad Sázavou

VÝDEJ OBĚDŮ A ÚKLID
SEŘIZOVAČ LISU

SKLADNÍK - 1 - 2 směny, Žďár nad Sázavou

křížovka

„Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž ...(dokončení v tajence).“ / Albert Einstein německo-americký fyzik, autor teorie relati vity 1879 - 1955
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CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

Neustále rosteme a do nové haly rozšiřujeme náš tým. 
Přidej se k nám, jsme rodinná firma s přátelským prostředím!

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

- TECHNICKÁ PODPORA OBCHODU
- SEŘIZOVAČ/KA VSTŘIKOLISŮ
- NÁSTROJAŘ/KA – OBSLUHA CNC
- PŘÍPRAVÁŘ/KA VÝROBY

 

 

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ ÚDRŽBY

NÁSTUPNÍ BONUS AŽ 

40 000,- Kč
DIAGNOSTIKA A ODSTRANĚNÍ ZÁVAD
NA ELEKTROINSTALACI STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ELEKTROINSTALACE 
STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

MONTÁŽE A OPRAVY ELEKTROINSTALACÍ V RÁMCI 
FIRMY (ZÁSUVKOVÉ A SVĚTELNÉ ROZVODY,
NAPÁJECÍ PŘÍVODY),

DROBNÉ OPRAVY ELEKTRONÁŘADÍ
A ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

zamestnani@tokoz.cz | +420 724 632 616

Benefity a kompletní pracovní nabídka
na www.tokoz.cz v sekci Kariéra

personální inzerce
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Pojď s námi dělat
pro naše hosty první poslední

Přijmeme posilu na pozici

servírka / číšník

606 619 008
orea.jobs.cz

Distribuci časopisu zajišťuje Česká pošta. Časopis je distribuován zdarma do všech schránek, které neodmítají reklamu, v obcích uvedených níže v �áži. Při 
jakémkoliv problému s distribucí volejte na tel. 603 927 191. 

Vydává: Media-Vysočina s.r.o., IČO: 036 53 013, DlČ: CZ036 53 013  Evid. MKČR E21409. 
Sídlo redakce a korespondenční adresa: Brodská 1873/21, Žďár n. S. 591 01; e-mail: info@zdarskypruvodce.cz. Vydavatel neodpovídá za obsah zveřejněných 
inzerátů. Použi�  tejného grafického zpracování inzerátů povoleno pouze s písemným souhlasem vydavatele. Články označené „pr“ jsou placenou reklamou. 
Celkový náklad 17 000 ks. 
Distribuce zdarma do schránek v obcích: 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, Rados�n nad Osl vou, Rokytno, Sázava, Sazomín, Slavkovice, Sněžné, Stržanov, Světnov, Škrdlovice, 
Tři Studně, Va�n, elká Losenice, Veselíčko, Vysoké, Zubří, Žďár nad Sázavou. Změna vyhrazena.                     Telefon redakce 603 927 191

ŽĎÁRSKÝ PRŮVODCE
kulturně inzertní měsíčník

Příští  vydání 24. dubna 2023
Uzávěrka inzerce 15. dubna 2023

inzerce

ti ráž



 25. Vajíčkový speciál
sugo+smetana / sýr / slanina
mozzarella / volská oka
kozí rohy / oregano

 22. Uzeninový speciál
sugo+smetana / sýr / slanina / šunka
salám / mozzarella / klobása / cibule
česnek / oregano

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Šunková
Šunková se žampiony
Šunka s kukuřicí
Salámová
Salámová s kukuřicí
Salámová s cibulí
Pikante
Slaninová
Slaninová s vejcem
Slaninová s kozími rohy
Slaninová se špenátem
Tuňáková s cibulí

Ø 40, 50 a 60 cm

 24. Šakalov speciál
sugo+smetana / sýr / slanina
mozzarella / vejce / syrečky
pálivé papričky / oregano

 26. Sýrový speciál
smetana / sýr / mozzarella / hermelín
gouda / zakysaná smetana / brusinky
oregano

 27. Vegetariálnský 
sugo+smetana / sýr / mozzarella / olivy
žampiony / kukuřice / čerstvé plátky rajčat
oregano

23. Pálivec
sugo+smetana / sýr /  slanina
salám / mozzarella / klobása 
cibule / pálivé papričky / česnek / oregano

Vegetariánské:

Sladké:

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Vegetariana
Sýrová čtyřka
Špenátová
Olivová
Margherita
Žampionová

Brusinková
Hawai

19.
20.

Šakalov - speciál pro Žď
áráky

Speciály:
 21. TRIO MIX

sugo+smetana / sýr / salám / šunka
slanina / mozzarella / kozí rohy
oregano

Hodnocení zákazníků

FANTASTICKÉ

703 335 765
www.pizzastationzdar.cz

ROZVOZ
ZDARMA

Objednávejte nově také na 
e-shopu www.pizzazdar.cz


