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Zbytovská, Seidlová, Zbytovská

Čtěte na straně 4

22 druhů sudových vín
Havlíčkovo nám. 152, Žďár n. Sáz. | TEL: 

AKCE

Merlot
Chardonnay

Veltlínské zelené
a další

44 Kč
48 Kč
42 Kč

VINOTÉKA ŠEVČÍK

603 270 984
OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí – neděle
8.00 – 20 hodin

NOVĚ OTEVŘENÁ

 Jan Hrušínský
Více na straně 4
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Již tradičně v Horáckém muzeu 
na Zelený čtvrtek předvedou 
své umění vyznavači lidových 
řemesel. Tentokrát jich přijede 
deset, z blízka i z daleka. 

Různé techniky zdobení kraslic, 
od slaměných po děrované, před-
vede například paní Jaklová z Cho-
těboře, paní Bartošová ze Skutče 
nebo paní Hrabovská ze Želetavy. 
Nebudou chybět výrobky ze šustí, 

Velikonoční jarmark v Novém Městě
drátované, paličkované, dále stylo-
vé perníčky, kukaně a koše z proutí 
a samozřejmě pomlázky. Ty vám 
prodá a vaše děti naučí plést pan 
Bureš ze Svratky. Výtvarnou dílnu 
tentokrát povede paní Čiháková  
z dalekého Slovácka, která se pyš-
ní známkou Nositel tradice, a jejíž 
kraslice jsou vždy ozdobou našeho 
jarmarku. Velikonoční jarmark pro-
běhne ve čtvrtek 18. dubna od 10 
do 16 hodin. Všichni jste srdečně 
zváni.

Kraslice zdobené voskovou batikou od Ivy Jaklové z Chotěboře.
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Stará radnice ve Žďáře nad 
Sázavou přivítá jaro výstavou 
Martiny Netíkové. Rodačka  
z moravského Slavičína vystu-
dovala angličtinu a estetiku na 
Masarykově univerzitě v Brně. 

Po absolvování výtvarného obo-
ru na LŠU J. Kvapila v Brně (u prof. 
K. Šarborta) se věnovala studiu 
sochařství a řezbářství v ateliéru 
sochaře Jiřího Netíka v Brně. S díly 
tohoto sochaře jste se mohli ve 
Žďáře nad Sázavou seznámit před 
dvěma roky. 

Výstava Martiny Netíkové ve Žďáře

inzerce

Za něj se následně provdala a od 
roku 1995 pracují i vystavují spo-
lečně v České republice i v zahrani-
čí. „Její tvorba se vyznačuje žensky 
citlivým pochopením výjimečnosti 
řezbářského materiálu, jemnou 
poetickou modelací a výborným 
řemeslným zpracováním.“ (Univer-
zitní noviny, 12/2002, Prof. PhDr. 
Jaroslav Malina, DrSc.)

Sochy Martiny Netíkové jsou 
zastoupeny v mnoha soukro-
mých sbírkách v České republice 
i v zahraničí (Austrálie, Aljaška, 
Francie, Itálie, Lucembursko, 
Německo, Rakousko, Švýcarsko, 
Velká Británie). Mimo jiné socha 
nazvaná Pieta se nachází ve sbír-
ce velkovévody Lucemburska (dar 
hejtmana Jihomoravského kra-
je). Jinou variantu Piety vlastnil 
kardinál z německého Kolína nad 
Rýnem Joachim Meisner. Reliéf 
Madona byl věnován jako dar Ji-
homoravského kraje kardinálu 
Tomáši Špidlíkovi v roce 2009,  
a reliéf Betlém (společná práce  
s J. Netíkem) byl věnován jako 
osobní dar papeži Benediktu XVI. 
rovněž v roce 2009.

Společně se svým manželem 

dále navrhovala řezby pro umě-
lecké sklo firmy Lobmeyr (Vídeň)  
a Sklářský ateliér P. Ratha v Kame-
nickém Šenově.

S díly Martiny Netíkové se může-
te těšit celý duben ve Staré radnici 

ve Žďáře nad Sázavou. Slavnostní 
zahájení výstavy bude 2. dubna  
v 17 hodin. Všichni jste srdečně 
zváni.

Marcela Lorencová 
ředitelka Kultury Žďár
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Úterý 2. dubna 2019 v 19 h.
Café u tety Hany Žďár n. S.
ENERGIT A LUBOŠ ANDRŠT
Legenda československého rocku
Vstupné: 280 Kč / E-vstupenky
Předprodej: pokladna DK, Kino Vy-
sočina, Café u tety Hany 

Pondělí 8. dubna 2019 v 19 hodin
Městské divadlo Žďár n. S.
KAREL PLÍHAL
S kytaristou Petrem Fialou
Vstupné: 350 Kč. Vyprodáno!

Pátek 12. dubna 2019 v 19 hodin
Dům kultury Žďár n. S.
CITRON / TUBLATANKA
Souboj Rebelů Tour 2019

kompletní kamenické

sekání a opravy nápisů

práce

SLEVA 10% 

TEL. 603 293 136

při předložení tohoto kuponu 
u zakázek nad 5000 Kč. Platnost 2019.

Kulturní minimum I. 
Středa 3. dubna 2019 v 11 h.
Čtvrtek 4. dubna 2019 v 9 a v 11 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Kampa, Praha
DĚDEČEK OGE
Příběh posledního sibiřského ša-
mana. Vstupné: 75 Kč

Čtvrtek 11. dubna 2019 v 8.30 a v 10 h.
Pátek 12. dubna 2019 v 18 h. 
Městské divadlo Žďár n. S.
JAK KRAJÁNEK SVĚTEM ŠEL
Studánka, Kamínek, Bystřinka, Roz-
marýnek, Horácká muzika
V pátek vystoupí jako host Poľana 
Brno. Vstupné: 100 Kč, děti do pat-
nácti let 50 Kč

Kulturní minimum II.
Úterý 16. dubna 2019 v 9 a v 11 h.
Středa 17. dubna 2019 v 9 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Martin Sochor
PUTOVÁNÍ S PANTOMIMOU
Tentokrát o Davidu a Goliášovi
Vstupné: 75 Kč

Dětské divadelní předplatné 
Středa 24. dubna 2019 v 9 a 14 h. 
Čtvrtek 25. dubna 2019 v 8.45, v 11 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Jana Rychterová a Pragtet
TA NAŠE PÍSNIČKA
Abychom nezapomněli na lidové 
písničky, trochu je připomeneme.
Vstupné: 55 Kč

Sobota 27. dubna 2019 v 15 hodin 
Městské divadlo Žďár n. S.

Kulturní program ve Žďáře n/S – duben

VÝSTAVY

POŘADY PRO DĚTI

PŘIPRAVUJEME

Pokladna Domu kultury Po, Út, 
St 13.00 – 17.00 hodin / ON-LINE 
předprodej – www.dkzdar.cz

2. – 28. dubna 2019 
Galerie Stará radnice Žďár n. S.
MARTINA NETÍKOVÁ / O DUŠI
Sochy a reliéfy 
Vernisáž v úterý 2. dubna 2019  
v 17 hodin v Galerii Stará radnice. 
Hudební doprovod Jakub Netík
Otevřeno úterý - pátek 10 - 12 a 14 
- 17, sobota, neděle a svátky 14 - 17

1. – 30. dubna 2019 
Městské divadlo Žďár n. S.
DANA PACÁKOVÁ / OBRAZY 
Otevřeno hodinu před představe-
ním a během představení

duben, květen 2019 
Kino Vysočina Žďár nad Sázavou
ZAOSTŘENO NA KRAJINU
Praktická ochrana přírody v podání 
Sdružení Krajina. Otevřeno hodinu 
před promítáním a během promítání

  3. 5. TITANIC – DP žluté / MD
10. 5. DEN MATEK / Kino Vysočina 
15. 5. STRAKONICKÝ DUDÁK 
/ DP zelené / MD
16. 5. ROCKOVÁNÍ - JIŘÍ ČERNÝ 
/ Café u tety Hany
18. 5. JARNÍ TRH / Jarmark ruko-
dělných výrobků / Dům kultury
22. a 23. 5. MAKOVÝ MUŽÍČEK - 
DDP / MD
26. 5. ŠTÍSTKO A POUPĚNKA 
/ Kino Vysočina
29. 5. BLBEC K VEČEŘI 
/ DP komorní / MD
31. 5. OPEN 
/ ZUŠ Františka Drdly / MD

Středa 24. dubna 2019 v 19 hodin
Městské divadlo Žďár n. S.
SCREAMERS - Smím prosit!
Vstupné: 290 Kč; Předprodej vstu-
penek: pokladna DK

DIVADLO

ZÁBAVNÉ POŘADY

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Čtvrtek 4. dubna 2019 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Na Jezerce Praha 
SHYLOCK
Režie: Radek Balaš
Hrají: Milan Kňažko
Vzrušující hra s publikem. 
Vstupné: přízemí 370 Kč; balkon 
340 Kč / E-vstupenky; Předprodej 
vstupenek pokladna DK

Divadelní předplatné ZELENÉ
Pondělí 15. dubna 2019 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Na Jezerce Praha 
PRÁSKNI DO BOT
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Jan Hrušínský, Martin Sitta, 
Vlastimil Zavřel, Václav Liška 
Pohled do světa českých dlaždičů.  
Vstupné: přízemí 370 Kč; balkon 
340 Kč / E-vstupenky; Předprodej 
vstupenek pokladna DK

Divadelní předplatné KOMORNÍ
Neděle 28. dubna 2019 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Pod Palmovkou Praha 
ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ
Režie: Michal Lang 

Hrají a tančí: 21 herců Divadla Pod 
Palmovkou
Divadelní adaptace románu o zá-
visti, pomstě a minulosti, před kte-
rou nelze uniknout. Vyprodáno!

Pondělí 29. dubna 2019 v 19 h.
Café u tety Hany Žďár n. S.
Divadlo MaléHry Brno 
ČTENÍ KE KAFI
Účinkují: Daniela Zbytovská, Nikola 
Zbytovská, Barbora Seidlová
Scénické čtení fejetonů „ke kafi”
Vstupné: 220 Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek: poklad-
na DK, Kino Vysočina, Café u tety 
Hany

inzerce

KONCERTY

Divadlo pohádek Praha
KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
Pohádka na motivy známého ve-
černíčku
Vstupné: 100 Kč / E-vstupenky; 
Předprodej vstupenek pokladna DK

PŘI ODBĚRU 4 ks LETNÍCH PNEU 20% SLEVA NA PŘEZUTÍ
více na www.zdar.cz, pneuzdar@zdar.cz, 566 696 234/724 339 439

Vstupné: 590 Kč 
Předprodej vstupenek: pokladna 
DK a v síti Ticketportal
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Regionální muzeum Města Žďáru nad Sázavou
Otevřeno denně mimo pondělí: 9 – 12 a 12.30 – 17 hodin

Od 9. dubna můžete ve žďárské 
Tvrzi navštívit výstavu, nazva-
nou Velikonoce na Horácku. 
Její podtitul zní Pašijový týden 
v lidových zvycích a obyčejích. 

Výstava přibližuje velikonoční tra-
dice a zvyky v našem regionu formou 
exkurze do minulosti. Nečekejte 
tedy tvůrčí dílnu, kde byste se nau-
čili plést pomlázky či barvit vajíčka. 
Spíš se dozvíte, proč se jedly kočičky 

Velikonoce na Horácku
a kdo mohl být fendrychem. Velký 
pátek bude kromě výjevů z křížové 
cesty připomínat i pašijový průvod. 
Dále se můžete těšit na velikonoční 
dekorace, k nimž patří rahno, muší 
ráj či kraslice. Chybět nebudou ani 
dobové velikonoční tisky a také po-
hlednice. Výstava v Regionálním mu-
zeu města Žďáru nad Sázavou potrvá 
do 19. května.

Text: Miloslav Lopaur
Foto: Kamila Dvořáková

NEJLEPŠÍ KUŘICE
AŽ DO KURNÍKU

Podrobné info zašleme i poštou.
E-mail: prodej@kurice.cz, 
www.kurice.cz, tel: 737 736 775

l 14 druhů
l kompletní vakcinace

       l dovoz zdarma
      až k Vám

50
03
9a

inzerce

VETERINÁRNÍ ORDINACE

Přibyslav, pod kostelem

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

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

DEZINFEKCE  DEZINSEKCE
DERATIZACE  tel: 603 529 158

tel: 603 542 628

www.veterina-hamry.cz

MVDr. J. Vondráčková

POZOR   začíná
sezóna

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

Havlíčkovo nám. 254/7 
(vchod z Nábřežní ulice)
Ždár nad Sázavou 1 
Rezervace na tel. 773 844 112

www.nabrezniterasy.cz

VYNIKAJÍCÍ JÍDLO
PIVNÍ SPECIÁLY
MILÁ OBSLUHA
INTERIÉR S MOTIVY 
STARÉHO ŽĎÁRU
DENNÍ MENU

NOVÁ RESTAURACE  A  PENZION 
VE  ŽĎÁŘE  NAD  SÁZAVOU

3. 4. v 18:00 | oddělení pro děti a mládež 
Kola versus auta - promítání v knihovně v rámci projektu PROMÍTEJ I 
TY! Spolu se zvyšujícím se počtem cyklistů sílí po celém světě iniciativy 
na podporu městské cyklistiky. 

8. dubna
Knihovna seniorům
Stanislav Mikule | Žďár nad Sázavou - město knihy
Vlasta Ulrichová | exkurze hotel Veliš
9. 4. v 17:00 | oddělení pro děti a mládež
Participativní rozpočet 
setkání s občany, pořádá MěÚ Žďár nad Sázavou

10. 4. 14:30 - 16:30 | oddělení pro dospělé čtenáře
Čtení není nuda
Lucie Topinková - workshop o čtení (nejen) pro pedagogy ZŠ

17. 4. ve 14:00 | oddělení pro děti a mládež
Velikonoční tvůrčí dílna
výroba velikonočních dekorací, ve spolupráci s Asociací rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí - klub Úsměv.

24. - 30. 4. dopoledne | oddělení pro děti a mládež
Bezpečný internet
preventivní program pro žáky 4. tříd ZŠ, ve spolupráci s Policií ČR

Výstavy:
30. 3. - 29. 4. | Čechův dům
Petr Maděřič: My
výstava dokumentárních fotografií z cest
vernisáž 30. 3. 2019 v 17:00 hod.

1. - 29. 4. | Galerie u Sychry
Filip Zvěřina: Yorkshire - kraj, kde se zastavil čas
výstava fotografií

1. - 30. 4. | Galerie u Sychry - vitríny
Výstava zdobených vajíček a velikonočních dekorací 
- výrobky Zdenky Jelínkové a Václavy Doležalové 

8. - 18. 4. | oddělení pro dospělé čtenáře
Velikonoční výstava Klubu v 9 
prodejní výstava výrobků klientů klubu

DUBEN
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Kulturní program v Novém Městě n. M. – duben
Výstava ke 140. výročí založení 
sboru dobrovolných hasičů 
28. února - 16. června 2019
Výstavní sál Horáckého muzea

Přírodní zahrada 
- povídání o zahradničení
11. dubna 2019 od 17 h.
Horácké muzeum N. Město n. M.
Povídání s promítáním Moniky Zel-
níčkové z Rousínova k založení Se-
mínkovny v muzeu.

Kino – Manželské etudy: 
            Nová generace
2. dubna 2019, od 19 h.
KD Nové Město na Moravě
Dokumentární / Životopisný, Česko, 
2019

Režie: Hana Třeštíková
Pomocí časosběrné metody zachy-
cuje Hana Třeštíková ve svém re-
žijním debutu soukromá dramata 
strhujícím způsobem.
Vstupné: 50 Kč na místě

Koncert učitelů
4. dubna 2019 od 18 h. 
Horácká galerie, N. Město n. M.

Tančírna 
4. dubna 2019 od 19 h. – Cha-cha
25. dubna 2019 od 19 h. – opako-
vací lekce
Nové Město na Moravě
Vstupné 50 Kč za osobu.

Žďárský swingový orchestr
7. dubna 2019 od 15 h.
KD Nové Město na Moravě

Chytrý kvíz
8. a 24. dubna 2019 od 19 h.
KD Nové Město na Moravě
Vytvořte s přáteli tým a v průběhu 
večera si zapisujte odpovědi na 
naše vážné i nevážné otázky.

Kino – Johnny English 
znovu zasahuje
9. dubna 2019, od 19 h.
KD - Nové Město na Moravě
Akční / Komedie, V. Británie, 2018
Hrají: Rowan Atkinson, Olga Kury-
lenko a další. Vstupné: 50 Kč

Barevné odpoledne
11. dubna 2019, od 17 h.
Horácká galerie, N. Město n. M.
Vystoupení žáků varhanní třídy  
Lukáše Bartoše

Dívka na koštěti
12. dubna 2019 od 18 h.
13. dubna 2019 od 14 h. 
a od 18 h. (derniéra)
Kulturní dům, N. Město n. M.
Divadelní komedie Dívka na koš-
těti v podání spolku Ochotníci  
z Novoměstska. Pátá sezóna novo-
městských ochotníků přináší opět 
známou českou komedii. Předplat-
né od 1. 3. 2019 v informačním 
centru v Novém Městě na Moravě  
a v K Clubu v KD.

LiStOVáNí 
– ČESKÝ RÁJ (Jaroslav Rudiš)
12. dubna 2019 od 20 hod.
PODPALUBÍ - ZUŠ Jana Štursy, Pa-
lackého 16. boční vchod, N. Město 
n. M.
– účinkují: Pavel Oubram, Tomáš 
Drápela, Alan Novotný (alt. Tomáš 
Kobr, Lukáš Hejlík)
Vstupné: 100 Kč v předprodeji,  
120 Kč na místě

Bleší trh
13. dubna 2019, od 8 do 11 h.
KD Nové Město na Moravě
Chcete pořídit něco zánovního za 
málo peněz? Máte hromadu věcí, 
které nepotřebujete? 

Farmářský trh
13. dubna 2019 od 8 do 11 h.
Vratislavovo n., N. Město n. M.
Pestrá nabídka produktů z No-
voměstska i širšího okolí. Mnoho 
druhů sýrů, uzenin, maso a vajíčka, 
koření, medové speciality, pečivo…  
a samozřejmě jarní nabídka sazenic.

Kino – Sněhová královna: 
V zemi zrcadel
14. dubna 2019 od 16 h.
KD Nové Město na Moravě
Animovaný / Dobrodružný, Rusko, 
2018

Mocný král Harald ztratil téměř ce-
lou rodinu kvůli kouzlům Sněhové 
královny, a tak začne hledat cestu, 
jak by mohl zničit magii na celém 
světě. Vstupné: 40 Kč na místě

Můj africký příběh
15. dubna 2019, od 17 h.
KD - 1. konferenční sál, N. Město n. M.
Cestovatelka, spisovatelka a bývalá 
dobrovolnice Hana Hindráková si 
Keňu zamilovala natolik, že se tam 
stále vrací. Přijďte si poslechnout, 
co ji přivedlo do Afriky, a jak se od 
dobrovolnictví dostala k psaní ro-
mánů z afrického prostředí.
 
Velikonoční jarmark v muzeu
18. dubna 2019 od 10 do 16 h.
Horácké muzeum, N. Město n. M.
Předvádění a prodej výrobků tra-
dičních lidových řemesel. Veliko-
noční dekorace ze šustí, drátované, 
perníkové či háčkované, spousta 
kraslic v rozličných technikách. 
Pomlázky od pana Bureše a výtvar-
nou dílnu tentokrát povedou Čihá-
kovi ze Slovácka.

Vysočina Filmová: Obušku, z pytle ven!
18. dubna 2019 od 16 h.
Horácká galerie, N. Město n. M.
Pohádka / komedie, Českosloven-
sko, 1955, režie: Jaromír Pleskot
Filmová adaptace pohádky K. J. Er-
bena o chudém muzikantovi, který 
díky kouzelnému stařečkovi k di-
votvorným darům přišel. Vstupné 
dobrovolné.
Zelený čtvrtek aneb 
Komu se nelení, tomu se zelení
18. dubna 2019 od 8.30 do 15.30 h.
Horácká galerie, N. Město n. M.
Ateliér HG nabízí vašim dětem 
možnost smysluplně strávit prázd-
ninový čas. Jde o celodenní akti-
vitu složenou z kulturně vzděláva-
cích programů ke stálým expozicím 
i krátkodobým výstavám a krea-
tivních dílen. Na akci je nutné se 

předem objednat přes rezervační 
formulář, případně přes e-mail: 
kulkova@horackagalerie.cz nebo 
na tel: 603 210 321.

Beseda s Petrou Procházkovou:
Kavkaz s jeho zvyky i problémy
Aneb cesta za poznáním, 
svobodou a vzpomínkami
26. dubna 2019 od 18 h.
Kulturní dům, klubovna č. 1, vstup-
né dobrovolné, N. Město n. M.
Petra Procházková je válečná zpra-
vodajka, novinářka a spisovatelka. 
V průběhu devadesátých let se sta-
la známou a uznávanou novinář-
kou mapující území rozpadajícího 
se Sovětského svazu. 

ARTkino HG: Čtverec 
+ komentář Miloše Zabloudila
26. dubna 2019 od 19.30 h.
Horácká galerie, N. Město n. M.
Švédsko, Dánsko, Německo, Fran-
cie 2017, do 15 let nevhodné, 80 Kč
Ruben Östlund ve své „konceptu-
ální tragikomedii“ s potměšilostí 
sobě vlastní zkoumá jeden egois-
tický charakter i povýšené pokry-
tectví současných západních spo-
lečností, které čelí zmatení jazyků, 
symbolů a hodnot. Ocenění: Zlatá 
palma, Cannes 2017
POZOR! Kapacita sálu je omeze-
na, rezervujte si místo na tel: 566 
654 211 nebo na e-mailu: poklad-
na@horackagalerie.cz. Rezervace 
propadá 15 minut před začátkem 
představení.

inzerce
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Jak jste se dostal ke gastrono-
mii? 
Na základní škole přišel tipař  

a tipoval děti, na co by se hodily. 
Tenkrát mi řekl, ty bys mohl jít dě-
lat chemii, nebo vařit. Chtěl jsem na 
hotelovku do Velkého Meziříčí, ale 
to nevyšlo, tak jsem se vyučil číšní-
kem a pak si v Brně udělal nástavbu. 
Vařit jsem se ale naučil až na vojně 
ve Vyškově, tam jsem byl v kuchy-
ni dva roky. Vařili jsme pro osm set 
lidí, to byla zajímavá zkušenost. 
Koření se dávalo po kilech, k obě-
du jsme dělali tři metráky brambor 
nebo 160 velkých knedlíků. 

Po vojně jsem dělal číšníka a je-
den podnik jsem pak i dva roky pro-
vozoval. Tenkrát to ale byla hektická 
doba, neměl jsem moc zkušeností  
a z nepovedeného prvního podni-
kání jsem se potom vzpamatová-
val patnáct let. Stálo mě to peníze  
i zdraví a zařekl jsem se, že v tomto 
oboru už nikdy podnikat nebudu. 

Co vás tedy přimělo jít do toho 
znovu a na vlastní triko?
Do dneška to pořádně nevím 

a nechápu. Dostal jsem nabídku 
od majitele objektu, kde dnes je 
restaurace Pohoda, abych provoz 
po původních nájemcích převzal  
a restauraci provozoval. Začátky 
byly tragické. Neměl jsem auto, 
pro nákupy jsem jezdil na kole. Rok 
jsem dělal všechno sám, jen se dvě-
ma číšnicemi. Pak jsem si už mohl 
dovolit druhého kuchaře a vzít si 
auto na leasing. Byla to tvrdá škola. 

Na jakou kuchyni se zaměřu-
jete?
Ze začátku jsme se zaměřili pře-

devším na staročeskou kuchyni, to 
znamená pečená kachní stehna, 
staročeské guláše a samozřejmě 
meníčka. Na nich se restaurace roz-
jela. Teď mohu říci, že se to trošku 
obrátilo a lidé začali více chodit na 
minutky, o víkendech a nejrůzněj-
ší oslavy. Vaříme klasickou českou 
kuchyni. Myslím si, že my, Češi, ne-
jsme moc zvyklí na zkoušení nových 

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH
Luboš TRUBAČÍK

věcí, umělkování, nazdobené talíře 
s troškou jídla. Chceme se hlavně 
chutně a pořádně najíst. 

Co hosté preferují nejvíce?
Z hotových jídel to jsou řízky, 

smažené kapsy, vepřo knedlo zelo 
nebo pečené kuře se zelím a knedlí-
kem. Z minutek si lidé  oblíbili třeba 
panský dlabanec, to je krkovice se 
špekem a k ní pečená bramborová 
kolečka s česnekem a majoránkou.

Máte v jídelním lístku nějakou 
novinku?
Jídelní lístek jsme rozšířili o do-

mácí dezerty. Třeba našlehaný tva-
roh se šlehačkou, čokoládou a ma-
linovým přelivem, limetková panna 
cotta, domácí tiramisu, čokoládový 
dort.

Jak se u vás odrazil zákaz kouře-
ní v restauracích? 
Moc ne, protože nejsme pivařská 

hospoda. Původně to sice byla ku-
řácká restaurace, pak přišel zákon, 
že kuřácká a nekuřácká část musí 
být stavebně oddělená, a proto 
jsem nechal udělat zástěny. Za dva 
tři roky udělali změnu, že se nesmí 
kouřit nikde. Stále někdo mění zá-
kony a nikdo nekouká, že to stojí 
nemalé peníze. Podobné to bylo  
s bezdotykovými bateriemi, když 
je nařídili vyhláškou. Za jednu jsem 
zaplatil čtyři tisíce a za dva roky se 
vyhláška změnila, že bezdotykové 
baterie už nejsou nutné. Stálo mě 
to asi 30 tisíc.

A co EET? Jak vás ovlivnilo?
Babiš se snažil podnikání narov-

nat, až ho celé pokřivil. Tvrdili, že 
podnikatelé s EET nebudou mít žád-
né náklady, opak je pravdou. Kasa 
stála asi jedenáct tisíc, musíte být 
on-line, neustále kupuji papírové 
kotoučky… To ale nikoho nezajímá. 
Pokud však nesedí čísla, která evi-
duje stát, automaticky vám odpoví, 
že chyba je na vaší straně. Kvůli EET 
se zlikvidovaly hlavně na venkově 
hospůdky a obchody, které si po ko-
runkách vydělávaly samy na sebe. 
Přitom teď ale stát vidí, že je to 
problém. A řešení? Obce si můžou  
u státu dojednat dotace na obnovu 
venkova, aby bylo možné vůbec za-
platit dalšího zoufalce, který by byl 
ochotný něco takového provozovat. 
Tohle prostě nechápu. Prvně zničit 
a pak „narovnat“.

A co kontroly? 
Někdo spočítal, že do restaurace 

může přijít až 27 různých kontrol.  
A každá může mít jiný názor. Dnes-
ka je to takové, že když dostanete 

pokutu deset tisíc, tak můžete ještě 
poděkovat a být rád, že to tak do-
padlo. Při větším problému to může 
být klidně milion a více. Jen na po-
traviny může přijít denně 5 kontrol. 
Pak kontroly typu OSA a ostatní, ty 
jsou asi čtyři. 

Vzpomenete si na nějakou vese-
lou příhodu z restaurace?
Host si objednal steak z krkovice 

a kuchař mu ho nazdobil rozkroje-
nými cherry rajčátky, která položil 
řezem dolů vedle steaku. Pán si celý 
rozčilený zavolal kuchaře s tím, že 
tohle si on neobjednal, že žádné 
plody moře nechce. Kuchař na něj 
jen vytřeštil oči, a povídá mu, a kde 
je máte? Pán ukázal na cherry raj-
čátka, zřejmě se s nimi nikdy nese-
tkal. Jiný host si zase chtěl objednat 
limonádu. Servírka se ho zeptala, 
zda ji chce do třetinky, anebo do 
půllitru. Pán nahlas přemýšlel - půl-
litr bych nevypil, tak mi to dejte do 
třetinky. A pak říká - anebo víte co, 
já bych si dal džus. Servírka se ho 
zeptala, jestli samotný, a pán pro-
hlásil, že do půllitru s vodou.

Jak vy osobně vnímáte známé 
kuchaře?
Sem tam na ně kouknu v televi-

zi. Třeba prvopočátek Polhreicha, 
tak to bylo poučné. Přišel, vysvětlil, 
ukázal, navařil jídlo. Člověk si z toho 

Restauraci s příkladným ná-
zvem Pohoda najdete ve Žďáře 
nad Sázavou vedle bývalé Hy-
pernovy. Již desátým rokem ji 
provozuje Luboš Trubačík. Vařit 
se naučil kdysi na vojně a od 
jeho snu mít vlastní restauraci 
ho neodradil ani první podnika-
telský neúspěch. Vytrval. Dnes 
vyznává motto, že člověk by 
neměl dělat zbytečné věci.  

mohl něco vzít, něco se naučit. 
Dneska mně přijde, že je to spíše  
o scénáři pořadu, aby to pro diváky 
bylo zajímavé. Je to už spíše o emo-
cích než o vaření. 

Co si rád uvaříte doma, když 
máte čas a chuť?
Mám rád ryby, ve Veselské si kou-

pím čerstvého pstruha, to je pak 
lahůdka. Jinak mám rád klasiku, pe-
čeného králíka nebo vepřo knedlo 
zelo.

Co vás podnikání naučilo a co 
vám naopak vzalo?
Asi hlavně přemýšlet o všem, co 

je dobré, co je špatné, co a jak kdy 
dělat, zlepšovat. Člověk je stále ve 
střehu. Táta mi vždycky říká, pro-
boha, už se zastav, řešíš tisíc věcí 
najednou. To většina zaměstnanců 
nezná. Naštěstí se už spousta věcí 
dá zařídit přes počítač… Podnikání 
mi ale vzalo zdraví. Byly roky, kdy 
jsem dělal nonstop, abych se dostal 
z prvního nepovedeného podniká-
ní, to se na člověku podepíše. Každý 
by si ale měl uvědomit, že chyba 
začíná jeho rozhodnutím. A když se 
rozhodne špatně a zkomplikuje si ži-
vot, odsuzovat za to může jen sebe. 
To by si měl každý uvědomit.

Plyne z toho nějaké vaše motto?
Nedělat zbytečné věci.
   (pm)

Foto: Martin Halama, www.facebook.com/photohalama/

Restaurace Pohoda
Strojírenská 4, Žďár nad Sázavou
Tel.: 732 333 130    www.restaurace-pohoda.cz
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Bezlepkový youtube
Dva sloupky

stranu svojí svobodnou možností 
publikovat cokoli jeho, nechci říci, 
Nemesis, ale nic lepšího mě ne-
napadá. Protože právě na YT bylo 
dáno video, kde se malý, asi devíti-
letý kluk zeptal na setkání s Tarym, 
proč prodává tak drahé oblečení. 
A Tary odpověděl stylem, že on 
nemá drahé oblečení, že ten kluk 
má málo peněz. Jistě, byla to nad-
sázka, trochu legrace, přesně v Ta-
ryho rebelském stylu. Jenže tohle 
asi bylo už moc. Prostě to Tary pře-
pískl i vzhledem k věku toho kluka. 
Nebudu to rozebírat dál, reakcí je 
plný youtube, normální internet  
a i v televizi to rozmázli. Spíše bych 
se chtěl tomu honu na čarodějnice 
vyhnout a Taryho se trochu zastat. 
Jasně, různých youtuberů je spous-
ta, ale i když je 
T a r y 

t r o c h u 
na hraně, pořád patří mezi 
ty slušně mluvící, inspirující  
a dokáže děti zvednout od počíta-
če a jít cvičit. Teda aspoň našeho 
Tomáše dokázal. A myslím si, že  
i díky němu mi nedávno říkal: „Tať-
ko, víš, skákání je můj život.“

A ještě jedna věc. Minule jsem 
psal o negativní zkušenosti z jedné 
žďárské restaurace, tak abych to 
vyrovnal ve stylu jing a jang, tento-
krát mám jednu pozitivní a předem 
říkám, že to není placená reklama. 
Vzhledem k celiakii nechodíme 
moc do restaurací na jídlo, proto-
že naše zkušenosti nebyly zrovna 
dobré. Ale minulý týden jsme to 
po delším čase zkusili. Zašli jsme, 
během obědové pauzy, do mexické 
restaurace Yucatan pod žďárskou 
poštou. Prohlíželi jsme jídelní lístek 
a popravdě téměř u všech položek 
byla poznámka, že obsahují lepek. 
Přesto jsem se zeptal servírky, zda 
mají něco bez něj. Odběhla do ku-
chyně a přišla s napsaným sezna-
mem jídel, která nám kuchař upra-
ví tak, aby ho vynechal. Dokonce  
i z denní nabídky. Tak jsme si sedli 
ke stolu a vybrali. Nejen, že nám 
chutnalo, ale i žádný negativní úči-
nek se nedostavil. Takže opravdu 
to bylo čistě bez lepku. A pak že to 
nejde.      

Martin KROB

inzerce

Nevím, jak se díváte na takzvané 
youtubery, ale u nás doma, vzhle-
dem k mladšímu osazenstvu do-
mácnosti, se jim docela daří. Proto 
vím, tak trochu, kdo je kdo. A když 
náhodou netuším, tak mě ty dvě 
mladší děti neváhají poučit. Mu-
sím se přiznat, že tedy asi nejsem 
úplně ten pravý, kdo by měl o you-
tube psát. Už vzhledem k tomu, že 
ho využívám pouze ke dvěma čin-
nostem. 

Ta první souvisí s prací. Pokud 
hledám nějaký postup či návod, 
jak opravit, rozchodit, rozebrat, 
složit, nainstalovat,… prostě něco 
udělat a všechno před tím už jsem 
zkusil, i přečíst manuál, tak jdu na 
Youtube.com a většinou se nějaké 
rady či doporučení nebo aspoň na-
ťuknutí, jak problém řešit, dočkám. 
Takže za mě tady má YT plus.

Ta druhá činnost už je spíše re-
kreační. Využívám ho jako občasný 
přehrávač hudby. Zde musím říci, 
že od mládí tak t r o c h u 
h u d -
bu sbí-
rám. Už 
jako kluk 
jsem stával 
fronty v prů-
chodu u S u p r a p h o n u 
a kupoval si černé kulaté des-
ky. Později pak nahrával z rádia 
na magnetofonové kazety hity  
z Větrníku či rakouské hitparády. 
Když pak po revoluci začala fungo-
vat v Brně půjčovna kompaktních 
disků Indies, neváhal jsem jet na 
otočku stopem vypůjčit si cédéčko, 
doma jej pak zkopírovat na kazetu, 
samozřejmě pro osobní potřebu, 
a druhý den jet opět do Brna jej 
vrátit. Ještě že pak vymysleli ve 
Frauenhoferově ústavu empétroj-
ku. Jinak bych těch kazet a CD měl 
plný sklep. Dneska mi na sbírku 
stačí přenosný disk o kapacitě pět 
set gigabytů. Ale co je to proti you-
tube. Tam máte písniček spoustu  
a někdy i s videoklipem. Takže za 
mě druhé plus. 

Ale zpět tedy k těm youtube-
rům. Možná jste zaregistrovali kau-
zu kolem Taryho. To je především 
parkourista, který svoje kousky 
natáčí na video, a pak je právě pu-
blikuje na youtube. Díky tomu, že 
je originální, tak trochu rebelský 
a vynalézavý, má velkou sledova-
nost. Pořádá pro zájemce výukové 
kempy i letní tábory. Má dokonce 
vlastní značku oblečení. A právě 
youtube, který mu pomohl se do-
stat tam, kde je dnes, je na druhou 

CA ZDAR, a.s./Klientské centrum Invia 
Nádražní 456/15, Žďár nad Sázavou

ckzdar@zdar.cz, 566 623 667

Objevte krásy 
České republiky !

Flora Olomouc - 27.4.2019
Cena: 339 Kč

Velké Losiny a Dlouhé stráně
18.5.2019

Cena: od 630 Kč

Active park Lipno - 8.6.2019
Cena: 570 Kč

Karlštejn a Lomy Amerika
22.6.2019

Cena: od 630 Kč

od
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Velikonoční svátky se již tradič-
ně nesou ve znamení skopové-
ho, takže ke komu jinému vyra-
zit než k Buřvalům do Horního 
Dvora, kde se na chov a úpravu 
jehněčího a kůzlečího masa již 
nějaký ten pátek specializují. 

Statek s restaurací najdete na 
kopci nad Novým Městem na Mo-
ravě a dojedete k němu buď autem 
vzrostlou alejí, nebo procházkou 
po naučné stezce Tři kříže.

Libor Buřval chová na rodinném 
statku masná plemena skotu pro 
jedinečné zužitkování v jeho ku-
chyni, kde s šéfkuchařem Petrem 
Bartůňkem a týmem kuchtíků mají 
jedinou starost, a to jak přenést 
výjimečnost masa z farmy na váš 
stůl. „Období jara je pro nás ta-
kovým gastronomickým svátkem  
a oslavou mladých mas,“ říká Libor 
Buřval.

Velikonoce v Horním Dvoře 

proto bývají plné voňavých jídel  
z mladých mas a jarních produktů 
přírody. Těšit se můžete na krém  
z medvědího česneku, kůzlečí ří-
zečky, jehněčí kolínka... Letošní 
velikonoční svátky budou navíc 
bohatší o pivní speciály BUŘI BEER 
z Horního dvora. Na čepu bude na 
Zelený čtvrtek zelená 12° a také 
velikonoční řezák 13° z řady BUŘI 
BEER. Také se vám už sbíhají sliny? 
Tak si udělejte čas a zastavte se, 
budeme se na vás těšit.

Ochutnejte Velikonoce v Horním Dvoře

Hotel Horní Dvůr
Horní Dvůr 286 
Nové Město na Moravě
Rezervace: 737 806 507

Estetická 
a kožní ambulance
MUDr. Eva Pelikánová

Po telefonickém objednání
ordinace: 734 421 491

www.dermacomfort.cz

KONTAKT
Studentská 1694/7

(poliklinika)
591 01 Žďár nad Sázavou

ADRESA

od března

REDUKCE TUKU 

A CELULITIDY

 
Přístroj BTL Unison
- kombinace radiofrekvence 
  a akustické energie
 

 Nově provádíme
liftingové masáže obličeje

facebook.com/www.dermacomfort.cz/

inzerce
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JARNÍ AKCE

včetně

BONUSU

Zeptali jsme se Jana Šrámka, 
který vlastní cykloprodejnu  
a servis v Brodské ulici ve 
Žďáre nad Sázavou, na co se při 
výběru elektrokola zaměřit.

Jak tedy podle vás vybrat to 
nejvhodnější elektrokolo?
Koupě elektrokola většinou není 

o jedné návštěvě. Pro zákazníka to 
bývá většinou náročné a my se od 
začátku až do konce snažíme zá-
kazníkovi vše vysvětlit a vybrat ten 
správný model kola, který by mu 
měl vyhovovat.

Bývají zákazníci, kteří k vám 
přicházejí pro elektrokolo, již 
nějak informováni?
Většina lidí už do prodejny jde  

s nějakou informací, ale bohužel 
jsou někdy zkreslené. My se snaží-
me získat od zákazníka co nejvíce 
informací týkajících se jeho zdravot-
ního stavu, věku i zaměření, tedy 
kam na kole a jak často bude jezdit. 
Bavíme se s ním o jeho představách, 
ambicích a již zmíněném 
zdravotním stavu i finanč-
ních možnostech. Ně-
kdy je lepší, možná sice 
trošku „neslušně“, začít 
u ceny, protože právě ta 
výběr hodně ovlivňuje. 
Elektrokolo není dnes otázkou jen 
starších lidí, ale i těch, kteří chtějí 
na kole sportovat. 

Jak se elektrokola rozdělují?
Základní rozdělení je na sportov-

ní elektrokola a rekreační cestovní 
nebo-li městská. Dále kola dělíme 
podle umístění motoru a baterie. 
Motory jsou dnes již v náboji zadní-
ho kola, nebo jsou středové moto-

ry. Dříve se motory montovaly i do 
náboje předního kola, ale od tohoto 
pohonu se již ustupuje. Pro většinu 
lidí je elektrokolo nejen sportovní 
pomůckou, ale i dopravním pro-
středkem. Tím myslím, že zákazník 
bude kolo, které je plně vybaveno 
blatníky, nosičem a košíkem, vyu-
žívat i na nákupy a přesun na delší 
vzdálenost. Informace, které od něj 
získáme, udávají směr, jímž se výběr 
elektrokola má ubírat.

V jaké cenové relaci se elektro-
kola pohybují?
Cenová relace je závislá na již 

zmíněném umístění motoru a ba-
terie. Elektrokola se zadním mo-
torem a baterií na nosiči u nás za-
koupíte od dvaceti tisíc korun výše. 
A elektrokola se středovým moto-
rem a baterií polointegrovanou, 
což znamená, že je umístěna na rá-
mové trubce, anebo plně integro-
vanou, tedy v rámu, se cenově po-
hybují od 35 tisíc. Jsou samozřejmě 
i různé značky elektromotorů, a ty 
se cenově liší.

Jak je to s výdrží baterie  
a dojezdem?
Dnes je již standardem výkon ba-

terie 13 Ah, což dává dojezd zhruba 
120 kilometrů. Za příplatek je pak 
možné získat kapacitně větší bate-
rii, a tím pádem i delší dojezd. Velmi 
častá otázka, kterou nám zákazníci 
kladou, se týká právě velikosti kapa-
city baterie a dojezdu. Čísla, která 

uvádíme, jsou v závislosti na více 
aspektech rozhodujících o výdrži 
baterie. Hmotnost jezdce, profil tra-
ti a míra zvoleného stupně asisten-
ce pomoci šlapání ovlivňují dojezd.

Jak správně o elektrokolo 
pečovat?
Péče se v zásadě neliší od péče  

o klasické jízdní kolo, avšak je nutné 
mít na paměti, že je vybaveno moto-
rem a baterií, takže jakýkoli servisní 
úkon vyžaduje specializovaný servis. 
Pozornost je třeba věnovat přede-
vším baterii. Převážná většina dnes 
již prodávaných elektrokol je vyba-
vena LI-ION baterií. Pro vaši předsta-
vu, výrobci uvádějí kapacitu baterie 
po 500 nabíjecích cyklech 80% a po 
1000 nabíjecích cyklech 60%. Tohle 
ale může velmi ovlivnit právě správ-

ná údržba baterie. To znamená, že 
baterii není dobré dlouhodobě ne-
chávat úplně vybitou a mimo sezo-
nu ji je třeba uskladnit při pokojové 
teplotě a s kapacitou nabití na pade-
sát procent.

Kde koupit elektrokolo, které 
bude skutečně dobře sloužit?
Koupě elektrokola by měla vždy 

směřovat do specializovaných pro-
dejen, které zaručí nejen kvalitní 
výběr, ale také profesionální servis. 
Ten spočívá  jak v proškoleném 
personálu, tak v servisu vybave-
ném speciální diagnostikou. Mys-
lím, že to vše u nás naleznete.

Jak si vybrat správné elektrokolo

Brodská 1866/30, Žďár n/S
tel.: 777 852 777

www.cykloservisvysocina.cz
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Chcete bez starostí prodat svoji 
nemovitost? 

www.rkokno.cz605 221 928
Nádražní  432/22, Žďár nad Sázavou

Čekáme se na Vaši návštěvu :)

• příprava automobilů na STK, geometrie náprav
• servis a opravy motorových vozidel a dodávek
• diagnostika motorů a plnění klimatizací
• výměny a opravy autoskel a dekarbonizace motorů
• nástřik podvozků a dutin, prodej náhradních dílů

Petrovická 314
Nové Město n. M.

604 285 537

www.stojarautoservis.cz

hynek.stojar@centrum.cz

12. dubna 2019 od 20 hod.
PODPALUBÍ - ZUŠ Jana Štursy, 
Palackého 16. boční vchod, 
Nové Město na Moravě

Parta chlapů se pravidelně schá-
zí ve staré sauně za městem. Potí 
svoje těla i duše. Nemají jména, 
jen staré indiánské přezdívky. Tady 
je nikdo neruší, tady se cítí svobod-
ní a mohou být těmi, kým dooprav-
dy jsou. Jejich sebestředný svět 
rámují tragikomické vzpomínky na 
minulost i nejistota z vlastní bu-
doucnosti. Radost a smutek mezi 
kapkami vody. Novela o součas-
ných mužích, jejichž touhy a sny se 
soustředí na tajemný svět za vyso-
kou zdí, který možná obývají ženy…

– účinkují: Pavel Oubram, Tomáš 
Drápela, Alan Novotný (alt. Tomáš 
Kobr, Lukáš Hejlík)

LiStOVáNí 
ČESKÝ RÁJ 
Jaroslav Rudiš

A co že je to je to LiStOVáNí?
Projekt LiStOVáNí, cyklus scénic-

kých čtení, si vzal na sebe neskrom-
ný úkol – představovat každý měsíc 
zajímavé, aktuální knihy, které se 
objevují na trhu. Vybraní autoři  
a jejich dílo či přímo specifická kni-
ha jsou pak před diváky interpre-
továni v podobě scénického čtení. 
Jde vždy přibližně o hodinové di-
vadelní vystoupení, ve kterém je 
přenášen děj knihy, jazyk autora  
a atmosféra dané literatury na 
obecenstvo, které se v čele s mla-
dou generací ve světě oproštěném 
od kultury a literatury vrací zpět 
k tomu, co tu bylo první – knize. 
Nejde o nějaké fanzinové čtení 
oblíbených pasáží, jde o dýchající 
představení s rekvizitami, kostýmy, 
hudbou, začátkem a koncem.

Vstupné 100 Kč v předprodeji, 
120 Kč na místě

Dolní 1730/25 
nad Liosem, Pramen 
1.poschodí

591 01 Žďár n. S.

KOMPLETNÍ
PODLAHÁŘSKÝ SERVIS

INTERIÉROVÉ DVEŘE

777 184 352TEL

www.podlahykasal.cz
pavel.kasal@podlahykasal.cz

www.podlahykasal .eu
e-mail

e-shop

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

Příští vydání 27. září
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Příští vydání 29. dubna

Místo konání:  MŠ Žďár nad Sázavou, Okružní 729/73

Rozsah výuky: 160 hodin (84 teoretická výuka 

a 76 hodin praxe v MŠ)

Termíny teoretické výuky: 3. – 4. 5., 17. – 19. 5., 31. 5. – 2. 6. a 14. – 16. 6. 2019

Chůva pro děti 
do zahájení povinné školní docházky  

Fakta s.r.o. - vzdělávací zařízení a zařízení pro

další vzdělávání pedagogických pracovníků

zve všechny zájemce na rekvalifikační kurz

Další informace na www.fakta.cz

kurz je akreditován MŠMT 

Cena kurzu včetně zkoušky z profesní kvalifikace: 11.900 Kč 

(Kurz je možné uhradit z prostředků úřadu práce formou zvolené 

rekvalifikace. Je nutné nejprve podat žádost na příslušném ÚP.)

CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

PRO NOVÉ PROJEKTY 
 

 

HLEDÁME KOLEGY NA POZICE:

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

OBCHODNÍ REFERENT/KA
TECHNIK KVALITY
NÁSTROJAŘ – MONTÁŽ
CNC SOUSTRUŽNÍK
SEŘIZOVAČ VSTŘIKOLISŮ
PRACOVNÍK KONTROLY KVALITY

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

603 927 191.



Záloha na skleničku 50 Kč

Ceny degustačních vzorků dle nabídky vinařů.

Festival
vína

ŽĎÁR
NAD SÁZAVOU

Moderátor 

Cimbál – Horácká muzika / Žďár n. S.

Folklorní vystoupení – Studánka / Žďár n. S.

Řízená degustace

Občerstvení

Kavárna, zákusky

Festival
vína

Žďár nad

Vybírat 
a ochutnávat můžete 

ZE VZORKŮ OD

VYSTAVOVATELŮ

a víno si poté 
zakoupit domů.

Vstupné 150 Kč

300
20

Degustace vín z Čech,

Moravy i zahraničí

Pavel Bláha

Kulturní 
dům 
Žďár n.S.
13–19 h.

30.3.
sobota 

2019

Sázavou

2. ROČNÍK

Více informací a seznam vystavovatelů 
www.facebook.com/FestivalVinaZdar 
nebo www.festivalvinazdar.cz


