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 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
árá

ky

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
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Na úvod měsíce si dáme ještě 
repete skvělého výpravného 
filmu Babylon s Margot Robbie 
a Bradem Pittem či komedii 
Přání k narozeninám a kdo ví, 
zda ještě nedojde na Avatara 
pro všechny opozdilce, nicmé-
ně únorové premiéry klepou 
na dveře a my vám je „naser-
vírujeme“ čerstvé a voňavé ve 
víkendových časech.

Jana a Jirka na opuštěném 
ostrově – náš tip!
Začátek února bude ve znamení 

nové české komedie s Janou Plod-
kovou a Jiřím Langmajerem s ná-
zvem Ostrov! A věřte, že tato man-
želská komediální Robinzonáda 
vypadá hóóódně vydařeně!!! Byli 
byste ochotni učinit neuskutečni-
telné, kdyby to byl jediný způsob 
jak zachránit svět? Tak se přijďte 
podívat na thriller s názvem Někdo 
klepe na dveře a dozvíte se to.

Skvělý Tom Hanks 
či Cate Blanchett
Tom Hanks, jeden z nejlepších 

světových herců současnosti, se 
představí v hlavní roli filmu Muž 
jménem Otto, který je filmovým 
přepisem světového knižního 
bestselleru s podobným názvem 

Čekání na jaro přežijeme v Kině Vysočina raz dva!
Muž jménem Ove. A film doporu-
čujeme vedle Tomových příznivců 
všem, kteří potřebují najít nový 
smysl života.

Velkou hereckou ženskou kon-
kurenci ovšem Tom Hanks najde 
v Cate Blanchett. Ta bude mít jis-
tě oscarové ambice ve filmu s ná-
zvem Tár. Jedná se o příjmení svě-
toznámé dirigentky Lýdie Tár, které 
to jde v uměleckém životě skvěle, 
ale když opustí orchestřiště, ztrácí 
půdu pod nohama. Film je hlavně 
neuvěřitelným hereckým koncer-
tem Cate Blanchett.

Hvězdami nabité americké vý-
pravné komediální dra-
ma s názvem Bez 
kalhot: Posled-
ní tanec si 
nemohou 
n e c h a t 
u j í t 
vš ich-
n i , 
k t e -
r ý m 
n ě c o 
ř í k a -
jí dvě 
j m é n a . 
A to Cha-
ning Tatum 
a Salma Hayek.

Již jste někdy vi-
děli zfetovaného 

medvěda?
Ne? Tak 

p o z o r ! 
K o m e -
d i á l n í 
drama 
s ná-
z v e m 
M e d -
věd na 

k o k s u 
není úpl-

ná fikce. 
Z á k l a d e m 

scénáře se sta-
la šokující skuteč-

ná událost, kdy medvěd  
v lese našel pytel plný kokainu, kte-
rý vypadl pašerákům při neúspěšné 
předávce z letadla. A jak dopadnou 
gangsteři, když se potkají s čtvrttu-
novým monstrem na tripu, o tom 
je třeba se na vlastní oči přesvědčit  
v Kině Vysočina.

A dál? Valentýn 
a jarní prázdniny!
Jako valentýnský tip vám do-

poručujeme romantickou kome-
dii Láska podle plánu. Vzhledem  
k tomu, že pod filmem jsou po-

depsaní producenti filmů, jako je 
Láska nebeská či Deník Bridget 
Jonesové, není třeba se obávat  
o kvalitu. O jarních prázdninách 
dětem i studentům nabídneme od 
středy odpolední představení. Na-
bízí se například Asterix a Obelix: 
Říše středu či dobrodružná Sci-Fi  
s názvem Ant Man a Wasp. 

Těšíme se také na Děti Nagana, 
tedy nový český film s Hynkem Čer-
mákem, který se opírá o fenomenální 
úspěch českých hokejistů na olympi-
ádě v Naganu, jež odstartovala zájem 
nové generace o tento sport.

Filmový klub 
s Milošem Zabloudilem 
I v letošním roce budete mít mož-

nost jednou měsíčně navštěvovat 
pečlivě vybraný snímek, kterým 
vás provede filmový znalec Miloš 
Zabloudil. V únoru vás vezme do 
Rumunska, kde se odehrává vysoce 
ceněný film s názvem R.M.N.

To a mnoho dalšího najdete  
v únorovém programu Kina Vyso-
čina. Mimochodem, v únoru slaví 
25. narozeniny jeden z nejslav-
nějších filmů všech dob - Titanic. 
Nepromítneme si ho po letech na 
velkém plátně a s naším zvukem? 
Co říkáte?

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

RESTAURACE
A PENZION

gastronomické speciality v novém pojetí naší kuchynì

kulturní akce, eventy pro dìti

výbìr piv za malých regionálních pivovarù

HAPPY HOURS - ÚT, NE od 17 hodin

(-40%! sleva na vybrané jídlo a pití)

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

14.2. - 19.2.

28.2.
TURNAJ V ÈLOVÌÈE NEZLOB SE
V 17 HODIN, SOUTÌ� O HODNOTNÉ CENY, 
PØIHLÁŠKY PØEDEM, VSTUP ZDARMA

16.2.
BESEDA - BYL JEDNOU JEDEN DÙM
MGR: M. LOPAUR (REGIONÁLNÍ MUZEUM) 
PØÍBÌHY VYBRANÝCH DOMÙ NA RINKU ZE �ÏÁRU
V 17 HODIN, VSTUP ZDARMA

ROMANTICKÉ VEÈEØE S VALENTÝNSKÝM PØEKVAPENÍM

ÚNOROVÉ AKCE
NA NÁBØE�NÍCH TERASÁCH 

inzerce

Jaro v zahradě u Kinských
pomalu začíná. 

Po – Pá 8:00 – 19:00
So – Ne 8:00 – 18:00

Otevírací doba OD:

PRODEJ VYZRÁLÉHO

HOVÌZÍHO MASA

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

prodej i vyzrálého steakového masa na gril

www.jokamarecek.cz
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D
 

30. ledn
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I J
SME!



www.zdarskypruvodce.cz 5číslo 111 / 2023

Valentýnský gastrovečer i koncert 
Operní árie a dueta

2. 2. / Chytrá ruka: Linoryt 
Valentýnské přání (16.00–18.00)
Přijďte si vyrobit krásné valentýn-

ské přání pomocí techniky Linoryt.
7. 2. / Keramický kroužek 
pro děti  (16.00–17.45)
Děti  si během kroužku během osmi 

lekcí vyzkouší různé techniky. Vyrábět 
budeme v zámeckém hrnčířském ate-
liéru keramika Saši Gr.. Termín konání: 
úterky: 7. 2.–28. 3. 2023.

7. 2. / Truhlářský kroužek 
pro děti  (od 16.00–17.45)
Děti  si během kurzu vyzkouší různé 

techniky opracování dřeva, naučí se 
základy práce v truhlářské dílně. Ter-
mín konání: úterky: 7. 2.–28. 3. 2023.

14. 2. / Valentýnský gastrovečer 
(18.00–22.00)
Romanti cky laděné menu při svíč-

kách z kuchyně žďárské Střední gast-
ronomické školy Adolpha Kolpinga si 
vychutnáte při tónech romanti ckého 
klavíru.

16. 2. / Chytrá ruka: 
Tiff any vitráže – výroba brože 
(15.30–18.00, 15.30–18.00)
Přijďte si vytvořit svoji vlastní mo-

zaiku za dohledu zkušeného lektora.
18. 2. / Chytrá ruka: 
Výroba mýdla 
(10.00–13.00, 14.00–17.00)
Relax, tvoření, vůně, bylinky…a vý-

roba mýdla metodou za studena, od 
základů z kvalitních surovin, pro potě-
chu těla i duše.

21. 2. / Chytrá ruka: Řemeslnička
Výroba mýdla z glycerínové 
hmoty (9.00–16.00)
S kvalitní mýdlovou glycerínovou 

hmotou i malé a velké děti  dokážou 
nádherná mýdlíčka. Jednoduché, zá-
bavné a tvořivé setkání pro všechny 
děti  3+.

22. 2. / Chytrá ruka: Řemeslnička
Den s loutkařem (9.00–16.00)
Děti  se hravou formou dozví spous-

tu informací o historii loutkového di-
vadla. Také se jim bude věnovat mistr 
řemesla z Království loutek.

25. 2. / Tvořivá zámecká sobota 
(14.00–16.30) 
Pestrý odpolední program se zá-

meckými lektorkami. Budeme si po-
vídat o tématech tradičních i netra-
dičních pro následující měsíc, dovádět 
a tvořit.

26. 2. / Operní árie a dueta
(18.00–19.30)   
Koncert ve Freskových sálech. 

Účinkující: Hana Cupáková – sop-
rán, Vilém Cupák – tenor, Marta 
Vašková – klavír

Zámecký 
kulturní kalendář

Kromě zážitkového Muzea 
nové generace, které můžete 
navští vit celoročně, pro vás 
v zámku každý měsíc připravují 
rozmanitý kulturní program.

Koncertní cyklus - 4 koncerty
a jeden bonusový koncert
pro držitele abonmá
Již na konci ledna se zámecké 

prostory rozezní jedním z pravidel-
ných koncertů klasické hudby. Prv-
ním koncertem bude koncert Mla-
dých brněnských symfoniků (29. 
1.) Další měsíc se ve freskových 
sálech můžete zaposlouchat do 
Operní árie a duety (26. 2.) v podá-
ní Hany Cupákové (soprán),  Vilé-
ma Cupáka (tenor) a Marty Vaško-
vé (klavír). Na konci března (26. 3.) 
můžete navští vit koncert Graff ova 
kvarteta - jeden z předních českých 
souborů střední generace, který 
navazuje na bohatou interpretač-
ní tradici české kvartetní 
školy. Čtvrtým kon-
certem bude 7. 
5. originál-
ně znějící 
T a n g o 
Quarte-
tt o Re 
Campo, 
k t e r é 
hraje staré 
mistry tanga 
z Buenos Aires 
ze 20. a 30. let mi-
nulého století .

Vstupenky můžete zakoupit 
v předprodeji v zámeckém infor-
mačním centru nebo on-line na 
stránkách www.zamekzdar.cz.

Valentýnský gastrovečer
Romanti cky laděné menu při 

svíčkách z kuchyně žďárské Střední 
školy gastronomické 

Adolpha Kol-
p i n g a 

s i 

vy-
c h u t -

náte při 
tónech romanti ckého 

klavíru. Těšit se můžete třeba na 
marinovaného lososového pstruha 
s okurkovou tapiokou a mangovou 
omáčkou, chřestový krém s kruto-
ny a bylinkovým olejem nebo na 
vepřovou panenku připravovanou 

metodou  ,,sous-vide s restova-
nou zeleninou  a batátovým pyré 
s brambory.

Chytrá ruka
od linorytu až po výrobu mýdla
V průběhu února můžete nechat 

své ruce tvořit pod dohledem mi-
strů. Vybrat si můžete hned z ně-
kolika kurzů - kurz linorytu, Tiff any 
vitráže, výroba mýdla nebo Den 
s loutkařem. K tomu nám v únoru 
začínají dva kroužky pro děti  - kera-
mický a truhlářský kroužek.

Aktuální otevírací doba zámku
Út–Ne / 9.00–17.00 (Muzeum 

nové generace, kavárna, 
dárkový obchod)

Více informací najdete na 
www.zamekzdar.cz 

a na zámeckém facebooku 
a instagramu.
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Nedělní nicnedělání
kúru věnoval svému Yetimu. Myslíte, že 
už hotovo? Kdepak! Ještě mi první já 
říkalo: „Mám chuť na bramboračku!“ 
Nezbývalo než ji udělat. 

Nějaký závěr? Původně jsem chtěl 
psát o jiných tématech, a že by se jich 
našlo. Volby, krize, inflace… a bylo by 
to fakt výživné. Nakonec jsem ale zvolil 
lenost. 

I když na to teď kolem sebe kou-
kám, nevím, jestli jsem byl líný. Nové 
skříňky mám usazené, uklizený celý byt  
i posunutou ručičku na kalendáři slu-
žeb na chodbě, na plotně už dobublává  
a voní bramboračka, do Průvodce mám 
vše zalomeno, udělané i dvě křížovky  
a QUIZ a vlastně napsané i Dva sloupky. 
Takže za mě to byl dobře proprokrasti-
novaný víkend. 

A ještě jedna věc nakonec. Minule 
jsem psal, že se těším na první Mistrov-
ství Evropy v bramborovém salátu. Tro-
chu se tedy k němu vrátím. Vzhledem 
k důležitosti jsem přípravu nezanedbal 
a svůj salát jsem pojal tak, jak si tato 

událost 
zaslouží. 
D ů l e ž i -
tý byl 
v ý b ě r 
správné 
o d r ů d y 
b r a m -
bor. Zvo-
lil jsem 
d v ě 
o d r ů -
dy – La 

Vie a klasické rohlíčky. Ostatní su-
roviny (kořenová zelenina, nakláda-
né okurky a kapie, vajíčka) všechny 
Home Made, jsem dostal od kolegyň  
a kamarádek. Co byl pro mě oříšek, 
byla majonéza. Až na třetí pokus jsem 
byl s její chutí a konzistencí spokojený. 
Vyplatilo se. Salát jsem zamíchal a ne-
chal odležet. 

Další den jsme se sešli a odborná 
porota v čele s předsedou Radkem 
saláty očíslovala a postupně obodova-
la. Na stole se tak ocitly saláty z Čech, 
Slovenska a Běloruska. Musím říct, že 
přestože byl každý salát trochu jiný, 
všechny nám chutnaly, a bylo těžké 
rozhodnout který více. Nakonec ale 
zvítězit může jen jeden. Pohár za první 
místo si tak odnesly Radka s Pavlem. 
Mě jen těšilo, že i když jsem skončil  
o jediný bod na druhém místě, tak 
když jsme odcházeli, miska s mým sa-
látem zela prázdnotou. A ještě větší 
radostí bylo, že Míša po mně chtěla, 
zda jí svůj salát udělám na Štědrý den. 
Už se těším, co vymyslíme příště. Že by 
sekaná?

Martin Krob

Nevím, jestli je o tom správné psát, 
protože to není něco, čím by se měl člo-
věk chlubit. Ano, myslím takzvanou pro-
krastinaci. Už slyším některé ty dotazy  
a poznámky typu: „O čem že to?“ nebo 
„Takové divné, cizí, skoro sprosté slovo!“ 
Ale přece jen to zkusím. 

Nejdříve trocha edukace čili ujasnění 
si toho pojmu. Prokrastinace je výrazná 
a chronická tendence odkládat plnění 
povinností a úkolů na pozdější dobu. 
Podle psychologů může představovat 
i rizikový fenomén pro naše duševní 
zdraví. Je s ní spojena tzv. rozhodovací 
paralýza, kdy člověk není schopen se 
rozhodnout, a proto toto rozhodnutí 
odkládá. Může dokonce až vyústit ve 
stres, pocit viny, psychickou krizi a ztrá-
tu produktivity. A nakonec se z toho 
stane začarovaný kruh, ze kterého není 
úniku. 

No a teď tedy k tomu proč o tom píši. 
Asi se vám to taky stalo. Víte, že máte 
něco udělat, ale moc se vám do toho ne-
chce. A je jedno z jakého důvodu. Proto 
d ě l á t e 
všechno 
m o ž n é , 
jen ne to, 
co bys-
te měli. 
Mě toto 
potkalo 
t e n t o 
m ě s í c  
s uzávěr-
kou Prů-
vodce. 

Hned po Novém roce jsem si říkal, 
napiš si 2S (Dva sloupky), ať toho pak 
nemáš moc. Ale vždy se našlo něco 
důležitějšího, aktuálně potřebnějšího, 
zajímavějšího a neodkladného. A tak je 
dneska neděle a uzávěrka. Už od vče-
rejška mé druhé, mnohem lepší já říká: 
„Napiš je! Bude to v pohodě, poklidu 
a bez stresu.“ No co myslíte? Správně, 
bylo spousta jiných věcí potřeba udělat. 

Začalo to novými skříňkami, které mi 
konečně můj šikovný kamarád truhlář 
Martin dodělal. Nejdříve jsem je musel 
dovézt, pak vynést, lehce očistit, navr-
tat úchytky a dát poličky. Kvůli jedné 
jsem musel převrtat již uchycenou kni-
hovničku o pět centimetrů výš, aby se 
mi vešla do sestavy. Mezitím jsem stihl 
vyprat a pověsit dvě várky prádla. Když 
už jsem byl se skříňkami hotov, následo-
val úklid. Protože ale nemám rád jen tak 
něco napůl, vzal jsem to pořádně nejen 
v prvním pokoji, ale i v druhém pokoji, 
předsíni, kuchyni. A jak jsem byl rozjetý, 
zametl a umyl jsem i chodbu, schody 
a výtah. Možná si řeknete, že už by to 
stačilo, ale nějak se mi nechtělo sedět 
u počítače, a proto jsem ještě očistnou 

VÝSLEDKY 
ZA PROSINEC

723 997 239

Registrace: Příš kolo v únoru 2023:

1
2
3
4
5
5
7
8
9
9

11
12
12
14
15
15
17

KOLIBŘÍCI
#WEJMLUVA
SOUSEDI
STALINGRADSKÝ MOZKY
42
MENSA TÝM
SOVY
NEVEŠLI SE
ALL-PAKA
BUZOLY
AKADEMICI
NUDLE Z NOSU
OBLUDNÍ NEZNÁLCI
CHOBOTY
HABIBI
PMS
MOŘSKÉ ŽELVY

úterýpondělí čtvrtek

21 20 23

46,5
46
45,5
44,5
44
44
43
42,5
41,5
41,5
40,5
40
40
38,5
33,5
33,5
33

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

VÝSLEDKY ZA LEDEN

1
2
3
3

42
KOPYTA
JELITA
ALL-PAKA
KOLIBŘÍCI
NUDLE Z NOSU
AKADEMICI
BUZOLY
CHOBOTY
SOVY
VOŘÍŠCI
WHAT'S UP
MOŘSKÉ �ELVY
JUNIOŘI
MERCI
PMS

42
KOPYTA
NEJSME �ÁDNÍ BOTANICI
FAMILY TEAM
FRIENDS
JELITA
SMEČKA
ELKA
ALL-PAKA
KOLIBŘÍCI
NUDLE Z NOSU
ELITA
exPOŘÍČÁCI
KROB NÁM NADR�UJE
QUIZÁCI
AKADEMICI
AUTODOLEVA
BUZOLY
TROLÁTKA
CHOBOTY
FLÍČCI

JELITA
ALL-PAKA
BUMBRDLÍKOVI
NEJSME �ÁDNÍ BOTANICI

44
43,5
42,5
41,5
41,5
41,5
39,5
39,5
38,5
37,5
36,5
36
33
32
31,5
30

44
43,5
43
42,5
42,5
42,5
42,5
42
41,5
41,5
41,5
41
41
40
40
39,5
39,5
39,5
39
38,5
38

569
563
582
582

4
12
48

3
1
1

KOLA
TÉMAT
OTÁZEK

TIPOVAČKY
BONUS KAOFF
MINIHRA

BONUS KAOFF
Kolik má vnoučat ugandský farmář Musa Hasahya?

Správná odpověď: 568

1
5

14
14

TIP ROZDÍL

1
2
3
4
4
4
7
7
9

10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
4
4
4
8
9
9
9

12
12
14
14
16
16
16
19
20
21

QUIZ723 997 239
Registrace:

Příští kolo v lednu

pondělí úterý

9 10

BUMBRDLÍKOVI
SOVY
VÍNOPIČKY
ŘÍZCI
VOŘÍŠCI
PARŤÁCI
WHAT'S UP
BANDA
BLONDÝNY
GCERND
KOSTNATÍ SOKOLÍCI
NÁHRADNÍCI
MOŘSKÉ �ELVY
COOKIES
KOVÁŘI
TVOJE MÁMA
JUNIOŘI
MERCI
TOBI TÝM
PMS
ŠTAMGASTI Z "24"

37,5
37,5
37
36,5
36,5
36
36
35,5
34,5
34,5
33,5
33,5
33
32,5
32,5
32,5
32
31,5
31,5
30
27,5

22
22
24
25
25
27
27
29
30
30
32
32
34
35
35
35
38
39
39
41
42

ČÁSLAV CHOTĚBOŘ|   | PŘIBYSLAV
HAVLÍČKŮV BROD | �ĎÁR n/SNeúplné výsledky 

�ĎÁR NAD SÁZAVOU

Vítězný tým lednového kola Q ligy: 
 ze �ďáru n/S 42

s gratulanty z týmu CHOBOTY

Dva sloupky

Cílová fotografie
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Začneme dneska barevně. Desig-
néři a milovníci trendy interiéro-
vého designu vždy bedlivě sledují 
vyhlášení barvy roku ze slavného 

vzorníku Pantone, největšího systému barev. 
Tuto barvu tak uvidíme na mnoha designových 
návrzích. Víte tedy, která barva byla vybrána 
jako nejvíce trendy barva roku 2023?
Zdroj: Novinky.cz

Čím je pro bitcoin významný rok 
2140?

A) měl by být vytěžen poslední bitcoin
B) algoritmus by měl ukončit všechny obchody 

s měnou
C) mělo by dojít ke krácení, tedy měnové refor-

mě ve formě škrtnutí tří nul
D) bitcoin bude jediným platidlem na světě

V Albánii kývání hlavou na souhlas 
znamená „NE“ a naopak.

Slavným českým pokerovým hráčem je Martin 
Stazsko, který se v roce 2011 probojoval až do 
finále hlavního turnaje Světové pokerové série, 
kde se umístil druhý. To z něj tehdy dělalo histo-
ricky nejúspěš-
nějšího hráče 
pokeru v ČR. 
Kolik dolarů či-
nila tenkrát jeho 
výhra?

Otevření tzv. druhé fronty v Evropě 
spojeneckým vyloděním na nor-
mandských plážích začala poslední 
fáze druhé světové války v Evropě. 

Každá válečná operace má své krycí označení. 
Jak nazvali spojenci tuto největší námořní ope-
raci?

A) Fortitude
B) Avalanche

Ve této pokerové otázce si trochu 
poker zahrajeme. Je to varianta, 
která se hraje na většině turnajů. 

Hráč má dvě karty a s těmi na stole tvoří co 
nejlepší kombinaci. Vaším úkolem je určit vítěze 
této handy.

Tato počítačová zkratka je tak tro-
chu slovní hříčka. Její původ je od-
vozen z programovacího jazyka C. 

Víte, co tedy znamená?

2B | !2B

Stavebních společností je opravdu 
mnoho. A s některými se setkává-
me téměř každý den. Ve městech, 

obcích či na silnicích najdeme cedule s oznáme-
ními, co pro nás staví. Dokážete doplnit jejich 
názvy podle loga?

Nejvyšší sochou světa je od 31. října 
2022  socha Jednoty. Její výška je 
182 metrů a podstavec měří 58 met-

rů. Ve které zemi byla postavena?

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. Jak byste správně do latiny přelo-
žili výrok:

Zkuste si QUIZ nanečisto. Vybral jsem pro vás šestnáct otázek napříč tématy, které zazněly na kvízech minule. Můžete si tak udělat obrázek, o čem ty kvízy jsou.  
Hrajeme každý měsíc v Jazzminu, Kafíčku, Krystalu, v přibyslavské Pivnici, v Panském domě v Chotěboři a v Kozlovnách v Čáslavi a Havlíčkově Brodě. Domluvte se  

s přáteli nebo rodinou, zaregistrujte se přes SMS (723 997 239), facebook (/QUIZ) nebo u obsluhy v místě, kde hrajeme, a přijďte se pobavit. Protože - KAŽDÝ NĚCO VÍ!

TIPOVAČKA

A

B

C

D

Správné odpovědi: 1. světle červená s nádechem fialové, malinové až třešňové barvy se vzorníkovým číslem 18-1750 | 2. A | 3. PRAVDA | 4. C | 5. Indie | 6. A) COLAS B) Metrostav C) Swietelski 
D) Eurovia | 7.  LUKÁŠ | 8. Be or Not to be (Být či nebýt) | 9. In Vino Veritas| 10. NE | 11. Juraj Jánošík | 12. lampička | 13. B | 14. C | 15. 3 | 16. A | TIP: 5 433 086 dolarů (98 miliónů korun)

„Protřepat. Nemíchat.“ Hláš-
ka agenta 007 patří mezi 
stovku nejznámějších filmo-

vých citátů. Správný recept není rozhodně tajný, 
ani nijak zvláštní. Co však do nápoje správného 
Jamese Bonda nepatří? 

A) Gordon‘s gin
B) Oliva
C) Vodka - nejlépe finská
D) Vermut - extra dry

V posledním lednovém tématu 
se budeme věnovat zbojníkům. 
Napište tedy jméno prvního. 

Družina pod jeho vedením působila necelé dva roky. 
Její první akcí bylo přepadení židovských kupců ve 

Vsetíně v listopadu 1711.
Během roku 1712 přepadla a okradla několik šlech-

ticů, kupců a duchovních, ale také ženu faráře, 
vdovu po císařském důstojníkovi či statkářku. 

Definitivně byl dopaden liptovskými hajduky v břez-
nu 1713. 

Popraven byl pověšením na hák asi 18. března 1713.

Jsou zubní lékaři členy České 
lékařské komory? 

Co mi chybí v logu Studia 
Pixar? Nápověda: I to není.10. 11. 12. 13.

Na Olomoucku se objevily zá-
hadné značky, píší tamní no-
viny. Všimli si jich zvídaví cyk-
listé, kteří se úlovky podělili 

na sociálních sítích a vyděsili místní, kteří vzali 
do ruky kbelíky s barvou a raději je přetřeli. K 
čemu slouží tyto značky? Zdroj: VTM.cz

A) slouží k navádění pilotům
B) slouží silničářům, aby věděli kde solit a kde 

posypávat štěrkem
C) pomocné body pro terénní zpracovávání Di-

gitální technické mapy ČR
D) naváděcí QR kódy pro jaderné bombardování

Jaký úhel svírají úhlopříčky 
kosočtverce?

V této hádance vypočítejte, 
kolik se rovná hodnota, místo 
které je otazník.

14.

15. 16.

Ve víně 
je pravda.

PRAVDA / LEŽ

ANO / NE

C) Overlord
D) Octangon

A) 90°
B) 60°

C) 180°
D) 45°
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Pondělí 6. února 2023 v 19 h.
Úterý 7. února 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

Dětské divadelní předplatné 
Středa 15. února 2023 v 8.30 h.,  
v 10.15 h.
Čtvrtek 16. února 2023 v 9 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Na větvi
KOUZLA SKŘÍTKŮ 
Délka představení 45 minut
Vstupné: 100 Kč

Neděle 19. února 2023 v 15 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo DRAK
O ZLATÉ RYBCE
Délka představení 45 minut
Vstupné: 150 Kč

Kulturní program Kultura Žďár p. o. - únor

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 20. února 2023 v 19. h.
Úterý 21. února 2023 v 19 h.
Čtvrtek 23. února 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

Celkovým vítězem Q ligy za 2. pololetí 2022 v QUIZu se stal tým NUDLE Z NOSU

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Čtvrtek 2. února 2023 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Petra Bezruče
ŠPINARKA

POŘADY PRO DĚTI

DIVADLO

31. ledna – 26. února 2023
Galerie Stará radnice Žďár n. S.
VÁCLAV MACH KOLÁČNÝ
OBRAZY | TAK ŠEL ČAS
Otevřeno úterý - pátek 10 - 12 a 14 
- 17, sobota, neděle a svátky 14 - 17

Středa 1. února 2023 v 19 h.
Dům kultury Žďár nad Sázavou 
LUCIE BÍLÁ 
Recitál za klavírního doprovodu 
Petra Maláska
Vstupné: 990 Kč; 890 Kč 

2. února – 31. března 2023
Městské divadlo Žďár nad Sázavou
MARIE NEDVĚDOVÁ 
OBRAZY ZE ŽĎÁRU DO ŽDIARU
Otevřeno hodinu před představe-
ním a během představení

1. února – 31. března 2023
Malá galerie
Stará radnice Žďár n. S.
FOTOGRAFIE
STAROČESKÁ MAŠKARA 
ZE STUDNIC U HLINSKA
Otevřeno dle otevírací doby infor-
mačního centra.

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

inzerce

Tomáš Dianiška
Režie: Tomáš Dianiška; Hrají: herci 
souboru Petra Bezruče
Délka představení: 170 minut
Vstupné: přízemí 450 Kč; balkon 
420 Kč 

Pondělí 6. února 2023 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
ADF - SHIRLEY VALENTINE
Willy Russell
Režie: Zdeněk Kaloč
Hrají: Simona Stašová
Délka představení: 145 minut
Vstupné: přízemí 490 Kč; balkon 
470 Kč 

Divadelní předplatné ZELENÉ
Neděle 12. února 2023 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadelní studio D3
SRNKY
Tomáš Svoboda Režie: Petr Richter
Hrají: členové souboru Divadelního 
studia D3 
Délka představení: 60 minut (bez 
přestávky). Vstupné: přízemí  
250 Kč; balkon 220 Kč 

Divadelní předplatné KOMORNÍ
Pondělí 27. února 2023 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Na zábradlí 
HAMLETI
Jan Mikulášek, Dora Štědroňová  
a kolektiv. Účinkují: Jana Plodková, 
Petr Čtvrtníček, Jiří Vyorálek, Mi-
loslav König, Jakub Žáček, Vojtěch 
Vondráček, Václav Vašák
Délka představení: 90 minut (bez 
přestávky). Vstupné: přízemí  
450 Kč; balkon 420 Kč
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Program na měsíc
únor 2023

ÚNOR

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

3. 2. 2023 8:00 – 15:30 | oddělení pro děti  a mládež
PRÁZDNINOVÝ DEN V KNIHOVNĚ
celodenní program pro předem přihlášené děti  1. stupně (přihlášky a bližší informace 
v dětském oddělení)
7. 2. 2023 | přednáškový sál
KROCENÍ LITERÁRNÍ MÚZY
Seminář tvůrčího psaní pro žáky a studenty je doprovodným programem literární soutěže pro 
mládež Skrytá paměť Moravy. Cílem je představit nové téma soutěže - Sám nejsi nic 
a vyzkoušet si různé techniky tvůrčího psaní. 
Pořádá Památník písemnictví na Moravě. 
10:00 – 11:00 I. skupina (žáci 11 – 15 let)
11:00 – 12:00 II. skupina (studenti  16 – 19 let)
8. 2. 2023  17:00 | přednáškový sál
ZATRACENÁ PRÁCE
promítání dokumentárního fi lmu v rámci projektu 
PROMÍTEJ I TY!  Film skrze příběh zakladatelky TV 
Dožď Natalie Sindějevové mapuje turbulentní vývoj 
této stanice a odkrývá, co obnáší poskytování nezávis-
lého zpravodajství v Puti nově Rusku.

Výstavy
únor 2023 | Čechův dům, Galerie u Sychry
10 LET FOTOKLUBU FREELAND
výstava fotografi í, jejímž průvodcem a patronem je zakládající člen fotoklubu Antonín 
Vystrčil
únor 2023 | oddělení pro dětské čtenáře
I V NEMOCNICI SI MŮŽEME HRÁT A TVOŘIT 
výstava prací dětí  hospitalizovaných na dětském oddělení Nemocnice Nové Město 
na Moravě

1. 2. 2023 od 9:00 | přednáškový sál
ALZHEIMER PORADNA
Poradenská pomoc pro pečující osoby, přátele, blízké a nemocné Alzheimerovou cho-
robou Konzultace je třeba si předem objednat na tel.: 733 629 018 u Mgr. Marcely 
Rýpalové.
3. 2. 2023 9:00 – 10:00 | přednáškový sál
ZDRAVOTNÍ MONITORING S VZP
Bezplatné měření tlaku a analýza tělesných hodnot, včetně poskytování informací z ob-
lasti  veřejného zdravotního pojištění, příspěvků z fondu prevence.
každé úterý 9:00 | přednáškový sál
KOORDINAČNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY
Lektor Romana Sochová.
20. 2. 2023 | přednáškový sál
KNIHOVNA SENIORŮM
Cyklus přednášek z různých oborů pro předem přihlášené seniory, přihlášky předem 
v knihovně.
8:00 – 9:30 Mgr. Radka Poláková: Obraz císaře Karla IV. v italských kronikách
10:00 – 11:30 Mgr. Kateřina Hošková: Filmová hudba – ukázky a povídání o skladatelích
Informati vní schůzka 7. 2. 2023  9:00 | internetová studovna
ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM A INTERNETEM - počítačový kurz pro předem přihláše-
né seniory, 5 lekcí (zdarma), začínáme 14. 2. 2023
lektor Jiří Nedělka
Připravujeme - KURZ ZNAKOVÉHO JAZYKA - pro začátečníky i pokročilé, lektor Mgr. 
Lucie Dokulilová. Začátek kurzu – březen 2023
Zájemci se mohou přihlašovat e-mailem: odc@knihzdar.cz, telefonicky 566 621 883 
nebo v oddělení pro dospělé čtenáře.

křížovka
„Dobročinnost a ekonomie jsou neslučitelné v každém případě. Kdokoli si chce hrát na dobrodince, ...(dokončení v tajence).“ / Milton Friedman - am. ekonom, stati sti k 1912 - 2006
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hudby, na které vyrůstali. Aktuální album 
Baroquegrass citlivě propojuje barokní 
hudbu s bluegrassem a můžete na něm 
slyšet například duet Roberta Křesťana  
s Františkem Černým (Čechomor).

Vlčnovjanka - koncert
KD - 26. února v 16 h.
Od roku 1978, kdy oficiálně tato kro-

jovaná kapela vystupuje, odehrála tisíce 
vystoupení, vydala přes deset alb a slyšet 
jste ji mohli jak v rozhlase, tak v televizi. 
Za ta desetiletí se vypracovala na téměř 
profesionální úroveň, využívá nejed-
no bravurní sólo svých hráčů na tubu, 
trubku, pozoun či klarinet. K originalitě 
kapely přispívá i vlastní autorské zázemí 
v osobě kmenového trumpetisty Zdeňka 
Kučery, autora písní a především orche-
strálních polek. Repertoár kapely, jak je 
známo, tvoří převážně interpretace li-
dových písní a skladby známých autorů 
dechové hudby.

celá země. Její kniha Cesta z těsta se stala 
nejprodávanější kuchařskou knihou roku 
2020. V současné době moderuje pořad 
Pečení na neděli. Beseda se bude točit 
okolo pečení, tradic a folkloru. Vstupné 
dobrovolné

Oboroh & Studny samoty
KD - 18. února v 19 h.
V případě Oborohu jde o kapelu hra-

jící nepřetržitě již 34 let, má za sebou 
koncertování v mnoha zemích Evropy  
a 11 studiových alb. Skupina Studny sa-
moty vystupuje teprve druhým rokem  
a její sestavu tvoří jak současní, tak býva-
lí členové Oborohu. Zatímco Oborohem 
prolétají zvuky, tóny, hlasy, melodie, har-
monie … na chvíli se zastaví a stanou se 
pro muzikanty i posluchače místem vzá-
jemného obohacení v duchovním příbě-
hu na křižovatce folku, rocku a klasiky, se 
Studnami samoty se vydáte na poetickou 
cestu dlouhým stínem českého under-
groundu. Za zmínku stojí i to, že v obou 
skupinách hraje učitel hry na bicí nástro-
je novoměstské ZUŠ Libor Orel.

Kabaret - divadlo Vosto5
KD - 22. února v 19 h.
Zcela otevřený divadelně-hudební 

improvizační večer. Standardní kabaret 
prožívá pokaždé svou premiéru i derniéru  
a mohou zaznít i písně vlastní kapely SNA-
HA. Poznámka: Aktuální sestavu aktérů 
pro každé místo hraní vždy losuje život  
a čas tak, aby byli přítomni alespoň tři 
improvizátoři z pěti. Varování ministerstva 
fyzkultury: Vyšší počet aktérů nezaručuje 
vyšší úroveň improvizace. Hrají: Petr Pro-
kop, Ondřej Bauer a Jirka Havelka

Houby - beseda
KD - 23. února v 18 h.
Nejkrásnější houby Žďárských vrchů 

budou představeny během besedy s Da-
nielou Jirouškovou.

Malina Brothers - koncert
KD - 25. února v 19 h.
Bratři Malinové, tedy banjista Luboš 

(Druhá tráva), kytarista Pavel a houslista 
Josef, se společně sešli na pódiu v unikát-

Cabaret Šulin Růž - kabaret
KD - 3. února v 19 h.
Nejúspěšnější česká travesti show 

Techtle Mechtle v novém pořadu Ca-
baret Šulin Růž míří poprvé do Nového 
Města na Moravě.

Sněhová královna (pro děti)
KD - 5. února v 16 h.
Příběh Gerdy a Kaje vyprávěný tak, jak 

ho vidí tři uklízečky. Využívají všech pro-
středků z vlastních zdrojů (kýble, hadry, 
smetáky) a divadelních rekvizit, jež fiktiv-
ní herci zanechali na jevišti. Poetická po-
hádka je tak oživena o nápady „obyčej-
ných“ uklízeček. Hrají: Daniela Zbytovská, 
Barbora Seidlová a Nikola Zbytovská.

Chytrý kvíz
KD a K club - 8. a 27. února v 19 h.
Zábava, při které jsme spolu. Rezervuj 

pro svůj tým stůl a nechte se během ve-
čera bavit moderátorem akce. Odpovědi 
zapisujete týmově na lístek. Týmy s nej-
lepším skóre vyhrávají odměny. Během 
hry se konzumuje a povídá s přáteli.

Jakub Smolík - koncert
KD - 10. února v 19 h.
Tradiční zábavně koncertní vystoupení 

osobnosti, jež svými písněmi oslňuje ze-
jména něžnou část publika.  Jakub Smolík 
nedávno oslavil spolu s přáteli z branže 
své 60. narozeniny velkolepým turné.  
Koncert nabídne vedle hitů tohoto uměl-
ce, jako jsou Jen blázen žárlí, Prý chlapi 
nebrečí či Ave Maria, i nové písničky  
z jeho posledního alba s názvem Právě 
proto vám teď zpívám vydaného na pod-
zim roku 2020.

Masopust
Vratislavovo nám.- 11. února v 14 h.
Masopustní průvod po Vratislavově 

náměstí. K pochodu nám bude hrát ka-
pela ZUŠ-áci a program pokračuje karne-
valem v kulturáku.

Petra Burianová - beseda
Městská knihovna -  14. února v 17 h.
Beseda s první vítězkou televizní sou-

těže amatérských pekařů a cukrářů Peče 

Únorová porce kultury v Novém Městě

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

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

Únorové dny budou v Novém Městě patřit kultuře. Pan Kul-
turák má totiž dobře namazáno. Těšit se můžete na kabaretní 
vystoupení, divadelní představení, koncerty, besedy, oblíbené 

kvízování či tradiční oslavu masopustu.

Od začátku minulého století 
vznikaly a zanikaly na různých 
místech v Novém Městě a jeho 
blízkém okolí sněhové, dřevěné 
i ocelové skokanské můstky. 

Průlet minulostí až po součas-
nost skákání na lyžích nabízí výsta-
va Letím! Navštívit ji můžete do 26. 
února. V období Velikonoc se usku-
teční oblíbený jarmark v muzeu  
a ve výstavním sále představí své 
kraslice paní Šmikmátorová z Tel-
če, která je držitelkou titulu Nositel 
tradice. Na jaro chystáme také vý-
stavu historických fotografií místní 
lidové architektury z archivu etno-
grafa Jaroslava Vajdiše. Léto bude 
patřit géniům z Amanita designu, 
které proslavily hlavně počítačové 

hry Samorost nebo Machinárium. 
Na naší výstavě uvidíte, jak tako-
vá hra vzniká, a to na příkladu hry 
Creaks. Letošní rok se v Novém 
Městě ponese ve znamení výtvar-
ného umění. Červnová Noc muzeí 
a galerií bude pojata divadelně jako 
scénky za života slavných novo-
městských umělců na specifických 
místech. Oblíbený zářijový zájezd 
na Den památek zamíří po stopách 
slavných krajinářů a podzimní vý-
stava v muzeu představí současné 
výtvarníky, kteří vyšli v posledních 
letech z novoměstské základní 
umělecké školy. Na Vánoce se 
můžete těšit na výstavu betlémů  
a v průběhu roku na tradiční akce, 
jako je Otevírání mlejnku nebo 
včelařská výstava Vůně medu.

Letošní nabídka
Horáckého muzea

ním projektu nazvaném Malina Brothers, 
ke kterému přizvali ještě kontrabasistu 
Pavla Peroutku. Mají za sebou řadu kon-
certů v USA i na domácích pódiích a spo-
lupráci s hudebními veličinami jako Pavel 
Bobek, Robert Křesťan, Spirituál kvintet 
aj. Vydali čtyři řadová CD a jubilejní DVD 
s hosty Charliem McCoyem a Kateřinou 
García. Hudebníci udržují živý odkaz vý-
chodočeské trampské a bluegrassové 
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né umělce i velká jména českého 
výtvarného prostředí. Otto Placht 
bývá nazýván malířem džungle. 
Roku 1993 se vypravil na vlastní 
pěst do Peru, za indiány kmene Ši-
pibo praktikujícími ceremonii s taju-
plnou liánou Ajahuasca. Od té doby 
světově proslul rozměrnými plátny 
zachycujícími mnohovrstevnatou 
realitu džungle a její duchovní ob-
sahy. Inspirací se stává také tradič-
ní ornament lidu Šipibo a spojení  
s velkou ajahuascovou vizí.

Výstavní projekt Na stromy! 
pod kurátorským vedením 
Jakuba Orla Tomáše volně 
navazuje na výstavu Na houby! 
(Horácká galerie 2021) a odráží 
věčnou snahu člověka o jeho 
jednotu se světem a přírodou.

Představí díla dvou renomova-
ných současných autorů, a to in-
termediální tvorbu Veroniky Šrek 
Bromové a malbu a kresbu Otto 
Plachta.  Veronika Bromová vysta-
vovala na mnoha místech Evropy, 
Ruska, USA a Asie. Reprezentovala 
Českou republiku na Bienále v Be-
nátkách v roce 1999. Jádrem její 
práce je tělo, ženství, rod, rodina, 
alternativní rodina, příroda, my-
tologie. V poslední dekádě rozvíjí 
své vlastní způsoby rituálu – per-
formance. Žije a tvoří v nedaleké 
Stříteži, kde také řadu let působí 
jako kurátorka galerie Kabinet Cha-
os, kam přitahuje mladé talentova-

Pozvánka do Horácké galerie v Novém Městě n/M
Únorový program přinese opět plno zajímavých akcí. Kromě pomalu 

končících zimních výstav se můžete těšit na cestovatelskou přednášku, 
výstavu fotografií, vernisáž a také filmovou projekci.

Historické drama, které promě-
nilo 3 z 13 nominací na dánské 
ceny Danish Film Awards (pro 
nejlepšího herce ve vedlejší 
roli, za výpravu a kostýmy) nás 
zavede do roku 1402.

Margrete dosáhla toho, co se 
ještě žádnému muži nepodařilo. 
Spojila Dánsko, Norsko a Švéd-
sko do mírově orientované unie, 
kterou sama řídí prostřednictvím 

Po loňské úspěšné cestovatelské 
přednášce - putování po peru-
ánském národním parku Manú 
- nás tentokrát známí zoologové 
jihlavského muzea zavedou do 
národního parku Huascarán  
a dál do Východních Kordiller, 
fascinujících hor plných řek, 
jezer, jedinečné flóry i fauny. 

Margrete - královna severu
svého mladého adoptovaného 
syna Erika. Svazek je však sužován 
nepřáteli a Margrete proto plánu-
je sňatek Erika a anglické princez-
ny. Spojenectví s Anglií by mělo 
unii zajistit status nové evropské 
velmoci, avšak právě vznikající 
spiknutí má zničit Margrete a vše,  
v co věří.  Zajímavostí je, že v době 
natáčení se jednalo o nejdražší 
dánský film v historii, a také to, že 
některé scény se natáčely v Česku, 
a to na hradech Křivoklát, Točník  
a v okolní přírodě.

Pavel a Klára Bezděčkovi: Autem 
napříč peruánskými Andami

Protíná je síť neuvěřitelných cest 
či spíše necest a putování po nich 
je obrovský přírodovědný, cestova-
telský i řidičský zážitek. V horách 
však žijí i báječní lidé. Desítky ves-
nic i městeček, správní sídlo Hua-
ráz nebo Chávin – centrum zaniklé 
předincké kultury, která před dvě-
ma tisíciletími ovlivnila celou Jižní 
a Střední Ameriku – poskytují další 
zážitky, na které nelze zapomenout.

28. února v 18 h.

V arkádě Horácké galerie 
budou opět k vidění soutěžní 
snímky již 19. ročníku fotosou-
těže Muzea Vysočiny v Jihlavě, 
tentokrát na téma Lesní mo-
tivy. 

Do soutěže se přihlásilo 41 auto-
rů a zasláno bylo 252 fotografií. Na 
prvním místě se umístil František 
Štohanzl z Jihlavy se snímkem Zim-
ní les, 2. místo získala Vlasta Böh-
mová z Luk nad Jihlavou s fotografií 
Na konci života a 3. místo obsadila 
Michaela Vinterová z Liberce se 

Photographia natura
od 8. do 2. dubna

snímkem Až do nebe. Stejně jako  
v loňském roce i v letošním ročníku 
byla udělena speciální cena dvěma 
fotografiím Leoše Tůmy s názvy 
Zima na Vysočině a Lesní anděl.

Na stromy! Veronika Šrek
Bromová, Otto Placht

vernisáž 15. února v 17 h.

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

ARTkino: 

Pokud jste ještě neviděli naše 
výstavy plné sněhových vloček, 
máte poslední šanci! 

Už v neděli 5. února končí skupi-
nová výstava V bělosti sněhu sed-
mi umělců, členů Sdružení českých 
umělců grafiků Hollar, kteří pro-
střednictvím grafické techniky li-
norytu reflektují téma zimy, sněhu  
a jeho bělosti. Zastoupenými auto-
ry jsou Zbyněk Hraba, Ivo Křen, Pe-
ter Kollár, Jiří Samek, Miloš Sláma 
a Ladislav Sýkora. Do 12. února pak 
máte možnost navštívit krásnou 
kolekci obrazů a grafik Zima ze sbí-

už jen do 5. a 12. února

Na březen připravujeme 
vernisáž Antonína Čalkovského

1. března v 17 h.

!V únoru končí výstavy se zimní tematikou!
rek Horácké galerie, kterou vytvo-
řili různí autoři v průběhu jednoho 
století a kterou sestavila kurátorka 
Petra Gregorová.

přednáška 2. února v 17 h.
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V sobotu 25. února proběhne 
v budově Staré radnice Festival 
IQ Play. 

Na putovní výstavě jsou k vidě-
ní a především k vyzkoušení hry  
a hračky edukativního charakte-
ru, smyslové hračky, Montessori 
pomůcky, dřevěné hračky, logické 
hry, stavebnice a zvětšeniny her. 
Festival je připraven tak, aby za-

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

Na zimní měsíce, kdy vládne 
nečas, bude v Regionálním mu-
zeu hravá výstava Retrohrátky. 
Vystaveny budou hračky, posta-
vičky, stolní hry i stavebnice ze 
70. a 80. let 20. století. 

Chybět nebude ani herna pro 
malé i velké na třech místech vý-

Retrohrátky
Pojďte si hrát

Festival IQ Play

bavil široké spektrum návštěvníků 
- dospělé, seniory, zdravotně zne-
výhodněné osoby a děti. Rozvoj lo-
gického myšlení a kreativity je dů-
ležitý v každém věku a našim cílem 
je, aby si na akci pohráli i dospělí, 
kterým podpora kreativity chybí.

Autorem festivalu je organizace 
Inspirace Zlín z.s., ilustrační foto: In-
spirace Zlín z.s. Vstupné: úplné 80 
Kč; snížené 40 Kč, rodinné 200 Kč

stavy. Nebude to jenom o hraní, 
na videích a vystavených panelech 
se dozvíte, jak se například hračky 
vyráběly. Neváhejte, kdo jste hraví 
a zvídaví, určitě se pobavíte. 

Výstavu zapůjčila organizace Inspi-
race Zlín z.s., ilustrační foto: Inspirace 
Zlín z.s. Vstupné: úplné 50 Kč; snížené  
30 Kč, předškolní děti 15 Kč

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: 569 640 641-2  |  tel: 733 528 899
Nádra�ní 1354  |  Nové Mìsto na Moravì

pondìlí-ètvrtek 7.30-16,pá 7.30-15 h

inzerce

(31. ledna - 23. dubna 2023)

(sobota 25. února, od 9 do 20 hodin)

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

Obchod je dnes velmi odosob-
něnou činností (hypermarkety 
nebo e-shopy). Cílem programu je 
ukázat, že v minulosti byl nákup ka-
ždodenní společenskou záležitostí, 
která měla svá specifika. Lektor 
bude mistrem v obchodě a děti 
učni v dobách pultového prodeje, 
mechanických vah, balení zboží 
do papíru a uctivého „Čím mohu 
posloužit“.  Po krátkém společném 
úvodu v prvorepublikovém obcho-
dě budou pracovat ve skupinách. 
Zkusí si roli prodavače i zákazníka, 

Obchodním příručím 
za první republiky (2023)
Edukační program pro ZŠ a SŠ 
učeň v prvorepublikovém obchodě

budou vážit zboží i počítat, zabalí si 
bonboniéru, napíší cenovky, vyrobí 
kornout, vytvoří a vymalují obal, 
vymyslí reklamní slogan či plakát. 
Prostřednictvím obchodu pozná-
te z netradičního pohledu život 
za první republiky a vyšší ročníky 
se seznámí i s tehdejšími cenami  
a platy.

Projekt byl realizován s finanční 
podporou ministerstva kultury. 

Trvá 70 až 90 minut (nebo dle 
dohody), poplatek činí 40 Kč na 
žáka, doprovod zdarma.
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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

ÚDRŽBÁŘ
Do naší provozovny v Novém Městě na Moravě hledáme nové kolegy.

Nabízíme:

náborový příspěvěk

mimořádné a roční odměny

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. 

Referent(ka) zákaznického servisu
Vaše pracovní náplň:

zvýhodněný mobilní tarif

min. SŠ vzdělání (technicko - ekonomické výhodou)

aktivní znalost AJ / NJ (na úrovni B1)
spolehlivost , systematičnost a flexibilita
schopnost týmové spolupráce
znalost práce na PC (MS Office) 
ŘP sk.B

příjem a zpracování objednávek zákazníků
tvorba cenových nabídek a komunikace se zákazníky 
založení a správa kmenových dat zákazníků v IS
aktivní spolupráce v rámci týmů

Váš profil:

křížovka
„Čas si vymysleli lidé, aby ...(dokončení v tajence).“ / Jan Werich - český herec, dramati k a spisovatel 1905 - 1980
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pro začátečníky středně obtížné zapeklité

Co takhle trochu sudoku?

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. 
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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
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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/
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