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OTEVÍRACÍ DOBA:

Po - Ne: 8 - 20 hodin

Havlíčkovo nám. 152, Žďár n/S  |  TEL. 603 270 984

Morava, Itálie, Španělsko, Chile, Maďarsko a další. 

Merlot
Chardonnay

Veltlínské zelené
a další

44 Kč
48 Kč
42 Kč

chlazeného sudového vína 
Široký výběr celoročně 

 Kdokoli může dělat cokoli
Více na straně 11

 

Na jedné lodi, známe se?

Čtěte na straně 3
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Kromě očekávaného využití – 
vystupování žáků ZUŠ, doprovody 
při vernisážích, koncerty a hudeb-
ní vystoupení například při Nova 
Civitas, jsme chtěli naplnit prostor 
galerie něčím zcela novým, něčím, 
co tu ještě nebylo. Podkroví gale-
rie totiž poskytuje neopakovatelný 
„genius loci“, který by ve spojení se 
špičkovým hudebním přednesem 
mohl přinést nečekaně intenziv-
ní zážitek. V loňském roce jsme 
nad touto možností opakovaně 
diskutovali, radili se a promýšleli, 
jak bychom to chtěli udělat, jaké 

Chystá se nový festival komorní hudby: Pódium NMNM
umělce pozvat, jaká by byla forma 
i vize celého projektu. Hledali jsme 
také podporu jak u vedení Horác-
ké galerie, tak i u vedení Nového 
Města. U obou institucí jsme byli 
přijati s velkým nadšením a podpo-
rou. To nám dodalo odvahu a nyní 
již víme, co chceme. Letos na pod-
zim začne žít svůj život nový festi-
val komorní hudby pojmenovaný 
PÓDIUM NMNM. Chtěli bychom  
v každé sezoně představit ve čty-
řech či pěti koncertech špičkové 
umělce evropského i světového 
formátu. Dramaturgem festivalu 
je prof. Luděk Šabaka, pedagog 
plzeňské konzervatoře.  S jeho při-
spěním jsme získali kontakty na 
skvělé interprety, kteří přivezou 
VELKOU HUDBU do malého měs-
ta. Koncerty budou rozděleny do 
podzimní (v této sezoně koncerty 
dva) a jarní (opět dva koncerty na 
jaře 2020) části. Bližší informace 
o účinkujících, termínech, prode-
ji vstupenek atd. najdete na na-
šem webu www.podiumnmnm.cz  

a facebooko-
vých stránkách.

Jen jako drob-
nou ochutnáv-

ku toho, co nás čeká, bych uvedl 
krátkou historku z našich pracov-
ních diskuzí. Na moji otázku, kdo 
že by tedy měl na festivalu vystu-
povat, mi kolegyně z organizač-
ního výboru Zuzana Svobodová 
odpověděla: „Budeme vybírat tu 
nejvyšší hudební kvalitu, co mů-
žeme.“ Na moji repliku, že bychom 
si tedy rovnou mohli pozvat ví-
deňské filharmoniky, mi odpově-
děla: „Klidně, proč ne?” A tak na 
zahájení celého festivalu vystoupí  
12. října Stratos Quartett Wien, 

tedy kvartet sestávají z hudebníků, 
kteří mají domovskou scénu právě 
ve Vídni, odkud vyráží na své kon-
certy nejen do celé Evropy, ale také 
například až do Japonska. A někteří 
jsou opravdu i členy slavné Die Wi-
ener Philharmoniker. Tedy začátek 
jaksepatří!

Přejeme našemu novému fes-
tivalu hodně zdaru, pozorných  
a náročných posluchačů a skvělé 
hudební zážitky pro nás všechny.

Václav Peňáz, předseda 
organizačního výboru festivalu

O tom, že Nové Město je neje-
nom centrem sportu, ale  
i kultury není pochyb.  
V roce 2017 bylo díky velkému 
úsilí několika nadšenců  
z veřejné sbírky zakoupeno 
nové koncertní křídlo do 
Horácké galerie. Již během 
této aktivity jsme věděli, že 
zakoupením tohoto krásného 
nástroje to nekončí, ale začíná.

 email: recepce@resort-erich.cz  |  

Tìšíme se na Vaši návštìvu!

Srdeènì Vás zveme 
8. - 10. 11. 2019 Resort Erich***

husí a kachní hody 
Ke svatému Martinu neodmyslitelnì patøí i Svatomartinská husa. 

Vychutnejte si tento tradièní pokrm 

v restauraci Resortu Erich

 od 19:00 Vám veèer zpøíjemní V pátek 8.11.

cimbálová muzika , vstupné 100 KèKyjovsko

tel.: 736 260 443  | Sázava 181
Rezervace na: 

Bohdalov

Krajská výstava drobných 
a hospodáøských zvíøat
Vystaveno 3 000 zvíøat. 
Králíci, drùbež, holubi, kozy, ovce,
okrasné ptactvo a další. 

Dùm kultury Bohdalov:
Sobota 7 - 18 hodin
Nedìle 8 - 13 hodin

5. - 6. øíjna 2019

w. sc b h a o . zww c h o d l v c

Farmáøské trhy
Králièí hop a další doprovodný program

Mediální partner výstavy
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Letos jsme se zaměřili na mezi-
generační vztahy. Mysleli jste si, že 
nebudete stejní jako vaši rodiče? 
Říkáte si, že své děti vychováte ji-
nak? Také vám máma říkala, co by 
se mělo či nemělo? Přijďte se podí-
vat na divadelní představení Máma 
říkala, že bych neměla od Charlotte 
Keatley v podání hereček z Ko-
morní činohry Praha. Hra, která se 
smíchem i skřípěním zubů vypráví 
příběh čtyř generací jedné rodiny. 
Příběh rodičů a dětí, příběh matek  
a dcer. Ocitáme se v kruhu, ze které-
ho se těžko hledá cesta ven.

Po celý den bude možné si pro-
hlédnout v předsálí soubor fotogra-
fií Souznění od Milana Šustra, který 
na svých snímcích propojuje gene-
raci seniorů s malými dětmi. Tuto 
výstavu jsme rozšířili o videoanke-
tu lidí z Nového Města na Moravě 

Na jedné lodi, 
známe se?

a okolí. Ptali jsme se, jaké to bylo, 
když byli malí, čeho si nejvíce váží 
na svých rodičích nebo prarodičích 
i jak vidí mladou generaci.

Součástí benefičního program je 
beseda Ostražitý v každém věku, 
kterou nás provede Vojtěch Bruk  
z projektu Zvol si info. Beseda ur-
čená školám i široké veřejnosti je 
zaměřená na rozvoj kritického my-
šlení, rozpoznání fake news a mani-
pulaci v mediálním světě i na soci-
álních sítích. Každý z nás se denně 
prokousává až stovkami mediálních 
sdělení a většina lidí se nad nimi 
opravdu zamýšlí jen velmi zřídka. 
Bohužel, doba nevinných novinář-
ských kachen je pryč a dezinforma-
ce a fake news jsou součástí našeho 
světa. 

Nebude chybět již standardně 
dobrá kafárna, hračkoviště či tvo-
řivá dílna, ve které si vytvoříte váš 
vlastní rodinný erb.

Těší se na vás tým zaměstnanců 
a přátel Portimo. Výtěžek benefice 
podpoří naše sociální služby a pro-
gramy. DĚKUJEME!

Portimo, o.p.s. srdečně zve na 
osmý ročník benefice, který 
se uskuteční v pátek 25. října 
2019 v novoměstském kultur-
ním domě.
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Kulturní minimum II.
Středa 9. října 2019 v 9 a v 11 h.
Čtvrtek 10. října 2019 v 9 h. 
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Kampa Praha
ZEMĚ JE PLACATÁ, JINAK TĚ ZABIJU!
Crazy komedie s písničkami o jedné 
výzkumné námořní výpravě, která 
možná změní až doposud známé po-
znatky o naší Zemi. Vstupné: 80 Kč

Neděle 13. října 2019 v 16 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Krapet Praha
MAXIPES FÍK 
Vstupné: 100 Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek: pokladna 
DK a Kino Vysočina

Kulturní minimum I. 
Středa 16. října 2019 v 11 h. 
Čtvrtek 17. října 2019 v 9 a v 11 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo AHA, Praha
ELEKTRICKÝ EMIL
Pohádka podle skutečného příbě-
hu vysočanské superhvězdy – Emi-
la Kolbena. Vstupné: 80 Kč

Kulturní program ve Žďáře n/S – říjen

VÝSTAVY

POŘADY PRO DĚTI

PŘIPRAVUJEME

Předprodej vstupenek: 
Pokladna Domu kultury Po, Út, St 

13.00 – 17.00 hodin 
ON-LINE předprodej –  

www.dkzdar.cz

17. září – 6. října 2019 
Galerie Stará radnice Žďár n. S.
Vyšší odborná škola textilních ře-
mesel a Střední umělecká škola 
textilních řemesel, Praha 1
NEJEN PALIČKOVANÁ KRAJKA
Výstava k 100. výročí školy. Otevře-
no úterý - pátek 10 - 12 a 14 - 17, 
sobota, neděle a svátky 14 - 17 h.

8. října – 3. listopadu 2019 
Galerie Stará radnice Žďár n. S.
JAN SVOBODA / OBRAZY
DOMÁCÍ ÚKOL Z TOPOGRAFIE
Vernisáž v úterý 8. října 2019 v 17 
h. v Galerii Stará radnice. Hudební 
vystoupení Libor Orel. Otevřeno 
úterý - pátek 10 - 12 a 14 - 17, so-
bota, neděle a svátky 14 - 17 h.

1. – 31. října 2019 Městské diva-
dlo Žďár n. S.
VE STOPÁCH DAGUERROVÝCH
5. ročník žďárského fotografické-
ho festivalu
ROBERT GOLÁŇ - ROMSKÉ CESTY

  5. 11. LENKA FILIPOVÁ – OPPI-
DUM TOUR / DK
  5. a 6. 11. LOUTKOVÁ REVUE – 
VESELÁ POUŤ  - DDP / MD
  6. 11. KOULE – DP komorní / MD
  7. 11. POSEL Z LIPTÁKOVA – Diva-
dlo Járy Cimrmana / MD
  9. 11. LIMETAL & KREYSON ME-
MORIAL / DK
10. 11. FAMILIE – DP žluté / MD
12. 11. EVA HENYCHOVÁ A SLÁVEK 
KLECANDR / Cafe u tety Hany / E-
-vstupenka
14. 11. FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ / DK
16. 11. ŠLÁGR PARTA / DK 
16. 11. PRINCEZNA ZE MLEJNA – 
sobotní pohádka / MD
20. a 21. 11. STARÉ ŘECKÉ BÁJE A 
POVĚSTI  - KM II / Městské divadlo 
21. 11. DÁMA NA KOLEJÍCH / DP 
zelené / MD
22. – 24. 11. MISTROVSTVÍ V ŠIP-
KÁCH / DK
25. 11. DUET PRO JEDEN HKLAS – 
DP komorní / MD
26. 11. MŮŽEM I S MUŽEM / DK
27. 11. 4TET / DK
27. a 28. 11. BUBNOVÁNÍ DO ŠKOL  
- KM I / MD
30. 11. ADVENTNÍ FLER TRH / DK

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Úterý 1. října 2019 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Kalich Praha 
KOČKA V OREGÁNU
Režie: Lída Engelová; Hrají: Barbo-
ra Hrzánová, Radek Holub, Klára 
Cibulková, Zdeněk Velen
Střet jemných velkoměstských in-
telektuálů s venkovskou zemitostí, 
dávné ambice, sny, touhy a v ne-
poslední řadě vzájemné předsudky. 
Vstupné: přízemí 370 Kč; balkon 
340 Kč / E-vstupenky. Předprodej 
vstupenek pokladna DK

Divadelní předplatné ZELENÉ
Středa 9. října 2019 v 19 h.

Sobota 12. října 2019 v 19 h.
Dům kultury Žďár n. S. 
DAGMAR PECKOVÁ 
SPIRITUAL KVINTET
HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
Vyprodáno

Čtvrtek 17. října 2019 v 19 h.
DK Žďár nad Sázavou 

DIVADLO

TANEC

Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo v Celetné - DOPISY 
Režie: Jakub Špalek; Hrají: Eva 
Elsnerová, Aleš Petráš, Ilona Svo-
bodová, Lukáš Jůza, Monika Zoub-
ková, Jan Potměšil, Miloslav Tichý, 
Štěpán Coufal
Vstupné: přízemí 370 Kč; balkon 
340 Kč / E-vstupenky. Předprodej 
vstupenek pokladna DK

Úterý 22. října 2019 v 19 h
Café u tety Hany Žďár n. S.
HODINY BIJÍ PŮL
MILOŇ ČEPELKA A 6 NA CHODNÍKU
Vstupné: 200 Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek: poklad-
na DK, Kino Vysočina, Café u tety 
Hany 

Divadelní předplatné
KOMORNÍ a volný prodej
Neděle 27. října 2019 v 19 h.
Dům kultury Žďár nad Sázavou
Divadlo Ungelt 
KDOKOLI MŮŽE DĚLAT COKOLI
Betty MacDonaldová 
Více na straně 11. Vstupné: 400 Kč 
/ E-vstupenky. Předprodej vstupe-
nek pokladna DK a Kino Vysočina

inzerce

Sobota 19. října 2019 v 19.30 h.
DK Žďár nad Sázavou 
DISKO V – LUKÁŠ VACEKKONCERTY

Otevřeno hodinu před představe-
ním a během představení

1. – 31. října 2019, Městské diva-
dlo Žďár n. S. (balkon)
TOMÁŠ STARÝ / GRAFIKA
Otevřeno hodinu před představe-
ním a během představení

1. – 31. října 2019, Malá galerie 
Stará radnice Žďár nad Sázavou
VE STOPÁCH DAGUERROVÝCH
5. ročník žďárského fotografické-
ho festivalu
MIRKA PATOČKOVÁ 
ČLOVĚČE ZASTAV SE
Otevřeno dle otevírací doby infor-
mačního centra.

1. října - 24. listopadu 2019  
Kino Vysočina Žďár nad Sázavou
Výstava ke 30. výročí sametové revoluce
VĚRNOST VYŘAZENÉMU STROJI
Vernisáž v úterý 1. října v 16 h.  
v Knihovně M. J. Sychry, v 16.45 h.  
v Regionálním muzeu, v 18 h. v Kině 
Vysočina. V 19 h. promítání filmu Ka-
wasakiho růže v Kině Vysočina. Výstava 
bude otevřena v době promítání kina

Úterý 29. října 2019 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
SCREAMERS 
Vstupné: 290 Kč. Předprodej vstu-
penek: pokladna DK

JAKUB SMOLÍK – TOUR 60
Host Petr Kolář
Vstupné: 520 Kč; 465 Kč; 435 Kč
Předprodej vstupenek: Ticketportal

Čtvrtek 24. října 2019 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE
Vstupné: 390 Kč. Předprodej vstu-
penek pokladna DK a Kino Vysočina

Pátek 25. října 2019 ve 20 h. 
DK – zkušebna, Žďár n. S. 
HUDBA PRO MEDITACI
Agnikana´s group. Vstupné: zdarma

Čtvrtek 31. října 2019 v 19 h.
DK Žďár nad Sázavou 
DANIEL LANDA - Akustická šňůra
Vstupné: 890 Kč; 790 Kč; 690 Kč
Předprodej vstupenek: Ticketportal

Pondělí 7. října 2019 v 19. h.
Café u tety Hany Žďár n. S. 
STOPY VEDOU DO ÍRÁNU
Cestovatel Jiří Kalát
Vstupné: 80 Kč / E-vstupenky; Před-
prodej vstupenek: pokladna DK, 
Kino Vysočina, Café u tety Hany

Pondělí 28. října 2019 v 19 h.
DK – zkušebna, Žďár n. S.
SPORT & MEDITACE
Vstupné: zdarma

BESEDY

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

Ve čtvrtek 3. října 2019 od 16 
hodin proběhne v přednáš-
kovém sále Moučkova domu 
přednáška Milana Mynáře, 
věnovaná 80. výročí počátku  
2. světové války nazvaná Pol-
sko ve válce s Německem.

Polská armáda v době přepadení 
země nacistickým Německem. Po-
sluchači budou seznámeni se situací 
polské armády po přepadení Polska 

Přednáška: Polsko 
ve válce s Německem

nacistickým Německem, s taktikou  
a strategií polské armády, dru-
hy vojsk, zbraní a válečné tech-
niky a zejména s celkovým prů-
během válečných operací od 1. 
září do počátku října 1939. Před-
nášku doplní bohatý obrazový 
materiál, včetně ukázek z filmů  
a dobových dokumentů. Pro poslu-
chače bude otevřen zadní vchod 
Moučkova domu směrem ke kostelu 
sv. Prokopa. Text: Kamila Dvořáková

inzerce

K 30. výročí sametové revoluce 
bude v Regionálním muzeu k 
vidění výstava od Víta Homolky 
a Vladimíra Trojánka Věrnost 
vyřazenému stroji. 

Na krok v podzemí, která ma-
puje literární samizdat ve Žďáře 
nad Sázavou. Obsahem nebudou 
jen ukázky samizdatové literatury 
(romány, texty rockových skupin, 
filozofické spisy, básně amerických 
beatníků, časopisy Vokno, Oslí uši, 
Kaluž na stropě a místní periodi-
kum Vysoc činná), ale i jeho způ-
soby rozšiřování v podmínkách ile-
gality. Nebudou chybět ani leckdy 
kuriózní příběhy a zajímavé dobo-
vé dokumenty, vytištěné třeba na 
toaletním papíru.

Stranou nezůstane ani žďárský 
spolek Atomová mihule, založený 

roku 1978, původně prezentova-
ný jen básníky a výtvarníky. Z něj 
posléze povstala dosud hrající roc-
ková skupina, kterou připomenou 
fotografie, projekce z vystoupení  
i příběhy jejích členů, například 
Víta Bohumila Homolky, Radova-
na Neuwirtha a Vladimíra Troján-
ka. Na dobových magnetofonech 
bude k dispozici ukázka množení 
hudby a možnost jejího poslechu. 
Nezastupitelnou roli měla i Char-
ta 77. Díky signatáři V. B. Homol-
kovi sem přichází a dále se množí 
Infoch (Informace o Chartě77), 
sdělení VONS (Výboru na obranu 
nespravedlivě stíhaných). Výstava 
připomene fotografiemi, videoka-
zetami a letáky také rok 1989 ve 
Žďáře a sleduje dobové dění až 
ke svobodným volbám a založení 
žďárského Kruhu nezávislé kultu-

Tři výstavy k samizdatu s vernisáží

ry. Chybět nebude ani originální 
rozmnožovací přístroj mimeograf, 
lidově zvaný cyklostyl. U příležitos-
ti výstavy bude vydána kniha textů 
jeho členů včetně jejich příběhů. 

Výstavu ve Tvrzi doplňují dve 
menší výstavy v kině a knihovně. 
V Knihovně Matěje Josefa Sychry 
budou k vidění díla podepsaná au-
tory (Václav Havel, Jiří Kolář, Milan 
Uhde apod.) a knihy, které dnes  
o tomto období vychází. V Kině 
Vysočina bude vystavena ojedině-
lá ochutnávka z výtvarné tvorby 
spolku Atomová mihule. Výstavy 

potrvají od 1. října do 24. listo-
padu.

Vernisáž ke všem výstavám pro-
běhne 1. října. V 16:00 odstartuje 
akci slavnostní zahájení v Knihovně 
Matěje Josefa Sychry, od 16:45 bude 
následovat komentovaná prohlídka 
výstavy v Regionálním muzeu a od 
18:00 bude následovat raut a pro-
hlídka děl spolku Atomová mihule. 
Vernisáž bude zakončena v 19:00 
promítáním filmu týkajícího se ne-
formální kultury v době totality.

Text: Miloslav Lopaur
Foto: Kamila Dvořáková

od 200,-

PŮJČOVNA
AUTOMOBILŮ

www.pujcovna-automobilu.cz 605 527 196

mikrobusy dodávky osobní vozy

• rekonstrukce

• novostavby

• plechové provětrávané

   fasády

• výroba klempířských

   prvků

Tel. 737 347 313 E-mail: pitrspro@seznam.cz

POKRÝVAČSKÉ

A KLEMPÍŘSKÉ 

PRÁCE

Sádrokartony, půdní vestavby
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Kontakt: www.knihzdar.cz, icentrum@knihzdar.cz, tel: 566 623 766
inzerce

17. 10. 2019 v 17:00 h. / oddělení pro děti a mládež
Vladimír Trojánek: Výslovný zákaz dalšího opisování rukopisu!
Druhá ze tří besed Vladimíra Trojánka/Jakuba Šofara o dvou kultu-
rách a třech literaturách v letech 1948–1989 v Československu jako 
suplement výstavy Věrnost vyřazenému stroji (vernisáž 1. 10. 2019) o 
samizdatu ve Žďáře. Tentokrát věnovaná výhradně „druhému“ či „pa-
ralelnímu“ literárnímu „oběhu“, tedy literatuře (knihám, edicím, časo-
pisům, postavám) vycházejícím v ČSSR, především v období normaliza-
ce, neoficiálně (včetně osobních vzpomínek). Vstupné: 30 Kč. Akce se 
koná za přispění Ministerstva kultury ČR.
21. 10. 2019 v 14:00 h. / oddělení pro děti a mládež
Halloween - Tvůrčí dílna pro děti se Zdeňkou Formánkovou. Akce se 
koná za přispění grantu z Ministerstva kultury ČR.
23. 10. 2019 v 18:00 h. / oddělení pro děti a mládež
Zločinci podle zákona
Dokumentární film z  projektu Promítej i Ty! Nabídneme pohled na rozvoj orga-
nizovaného zločinu v Rusku od perestrojky až do dnešní doby. Vstupné: zdarma

Výstavy:
1. 10 – 23. 11. 2019 / Galerie u Sychry
Věrnost vyřazenému stroji
…na krok v podzemí – Underground a samizdat před rokem 1989, výsta-
va oficiálních knih a samizdatů s vlastnoručními podpisy autorů, literatu-
ry o samizdatu a undergroundu. Vernisáž se uskuteční 1. 10. 2019 v 16h.
2. – 31. 10. 2019 / Čechův dům
Můj svět
11. ročník tradiční fotografické výstavy je i pro letošní rok významný tím, že 
autorem jednoho z vítězných snímků je žďárský grafik Jan Šustr, spolupra-
cující s Oblastní charitou Žďár n. S. Vernisáž se uskuteční 2. 10. 2019 v 17h.

ŘÍJEN

1. 10. 2019 dopoledne / oddělení pro děti a mládež
Tomáš Crlík: Strážci Země
Autorské čtení a beseda o nové knize žďárského autora. Určeno pro 
žáky 5. tříd ZŠ.
1. 10. 2019 v 16:00 h. / Galerie u Sychry
Slavnostní vernisáž Věrnost vyřazenému stroji 
3. 10. 2019 v 17:00 h. / oddělení pro děti a mládež
Petr Maděřič: Rok v Kanadě
cestopisná beseda, vstupné:  30 Kč
Říjen 2019 / oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení pro děti 
a mládež, čítárna (pouze novinové přílohy), pobočka ul. Nádražní
Burza knih a časopisů 
v čítárně – burza pouze novinových příloh
9.  10.  2019 v 17:00 h. / pobočka Nádražní
Vermikompostér snadno a rychle
Tvůrčí dílna s Marií Rajnoškovou z ekocentra Chaloupky.
Dobrá půda je základ pro pěstování čehokoliv. Naučte se využít biood-
pad z vlastní kuchyně. Přihlášky předem v čítárně. S sebou 2ks plasto-
vých kyblíků 10 l s víkem. Vstupné:  50 Kč
15. 10. 2019 dopoledne / oddělení pro děti a mládež
Zážitkový seminář o nevidomých s Markétou Vítkovou
Určeno pro žáky 2. tříd. Akce se koná za přispění grantu z Ministerstva 
kultury ČR.
16. 10. 2019 v 17:00 h. / oddělení pro děti a mládež
Setkání s občany
na téma čistota vody a hospodaření s dešťovými vodami

velkoobchodní a maloobchodní prodejna

Otevírací doba: 
pondělí - pátek 7:00 -16:00

parkování v areálu za prodejnou
Jamborova 1530/5
Žďár nad Sázavou 

Vodojem (u zastávky MHD)

www.p4o.cz    566 624 875   736 753 682

Prodejna Papírnictví 
z atria u prodejny nábytku, 

byla přestěhována 
do velkoobchodního skladu 

na Vodojemu
Rádi vás obsloužíme zde 

ŠIROKÝ VÝBĚR ŠKOLNÍCH POTŘEB

Srdečně Vás zveme k nákupu papírnických, 

kancelářských, hygienických a dalších potřeb

TÝDEN KNIHOVEN
30. 9. - 6. 10. 2019

PŘI ODBĚRU 4 KS ZIMNÍCH PNEU 
20% SLEVA NA PŘEZUTÍ

Ceník pneu na www.zdar.cz, pneuzdar@zdar.cz, 566 696 234/724 339 439
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Kulturní program v Novém Městě n. M. – říjen
Výstava lidových hraček
do 30. listopadu 2019
Horácké muzeum, N. Město n. M.

Výstava návrhů sgrafit novoměst-
ského umělce Karla Němce
do 30. listopadu 2019
Horácké muzeum, N. Město n. M.

Komentovaná prohlídka města
19. října 2019 od 14 h.

Kino – Diego Maradona
1. října 2019 od 19 h.
KD N. Město n. M. 
Dokumentární / Sportovní, Velká 
Británie, 2019 Vstupné: 60 Kč

Den otevřených dveří
2. října 2019 od 9 do 18 h.
Městská knihovna, N. Město n. M.

Tančírna
3. října 2019 do 19 h.
KD N. Město n. M.
SWING. Vstupné je 50 Kč

Východní Asie a Hongkong 
cestopisná beseda
4. října 2019 od 17 h.
Gymnázium Vincence Makovského se 
sportovními třídami N. Město n. M.
O tradicích, lidech a zážitcích  
z Hongkongu, Japonska, Macaa, 
Koreje a Thajska.

Filmové a hudební setkání
4. října 2019 od 18 h.
Horácká galerie, N. Město n. M.
Filmové a hudební setkání s reži-
sérem a učitelem Zdeňkem Novot-
ným Bričkovským a jeho přáteli, 
hudebním skladatelem Davidem 
Rotterem a trumpetistou brněn-
ské filharmonie Petrem Hojačem. 
Vstupné 80 Kč

Peníze nebo život /1932/
8. října 2019 od 17 h.
Horácká galerie, N. Město n. M.

Horácká galerie vás zve k výstavě 
fotografií Osvobozeného divadla  
a výročí narození režiséra Jindřicha 
Honzla, uvedeme i druhý z natoče-
ných filmů dvojice Jiřího Voskovce 
a Jana Wericha s písněmi Jaroslava 
Ježka. Vstupné 50 Kč.

Trio – Vladimír MERTA + Jan Hru-
bý + Ondřej Fencl
10. října 2019 od 19 h.; KD - malá 
scéna za oponou, N. Město n. M.
Vstupné: 150 Kč v předprodeji 200 
Kč na místě. Předprodej IC N. Měs-
to n. M.

Stratos Quartett Wien / Pódium 
NMNM
12. října 2019 od 17 h.
Horácká galerie, N. Město n. M.
Ceny vstupenek: 350 Kč do 30. 9. 
2019, 400 Kč od 1. 10. 2019. Vstu-
penky jsou prodávány v síti smstic-
ket. Zakoupení je možné také v In-
formačním centru N. Město n. M.

Tančírna SPECIÁL
12. října 2019 od 19 h.
KD, velký sál, N. Město n. M.
LINDY HOP, CHARLESTON. Jedná 
se o speciální kurz pro začátečníky  
i pokročilé. Vstupné 200 Kč za osobu. 

Kino – Psí domov
13. října 2019  od 16 h.
KD - velký sál, N. Město n. M.
Dobrodružný / Rodinný, USA, 2019
Vstupné: 50 Kč na místě

Kino – Avengers: Endgame

15. října  2019 od 19 h.
KD - velký sál, N. Město n. M.
Akční / Fantasy, USA, 2019
Vstupné: 60 Kč na místě

Tančírna
17. října 2019 od 19 h.
KD, N. Město n. M.
WALTZ. Vstupné je 50 Kč / osoba.

Osvobozený podvečer
18. října 2019 od 18 h.
Horácká galerie, N. Město n. M.
Komponovaný pořad věnovaný 
tématu Osvobozeného divadla  
a výročí jednoho z jeho zakladatelů.
Vstupné dobrovolné.

Slavnosti medu a vína
18. – 19 října 2019 
KD N. Město n. M.

Farmářský trh
19. října 2019 od 8 do 12 h.

Podzimní výstava - přírodniny
19. října 2019 od 9 do 15.30 h.
Horácké muzeum, N. Město n. M.

Listování – Mé dětství v socialismu
22. října 2019 od 20 h.
K CLUB Tyršova 1001, N. Město n. M.
30 let za námi
U příležitosti 25. výročí listopadu ´89 
desítky známých osobností  připra-
vily mozaiku příběhů, emocí a vzpo-
mínek na svá dětská léta v období 
socialismu. Účinkují: Pavel Oubram 
(alt. Jiří Ressler) a Věra Hollá
Vstupné: 100 Kč v předprodeji, 120 
Kč na místě. Předprodej IC

Maroko: Na kole přes nejvyšší 
sedla Vysokého Atlasu
24. října 2019 od 18 hod.
KD klubovna č.1, N. Město n. M.
Cestopisná přednáška Radomíra 
Čížka. Vstupné: dobrovolné

Jindřich Honzl – dokument ČT
25. října 2019 od 18 h.
Horácká galerie, N. Město n. M.

Máma říkala, že bych neměla
25. října 2019 od 19 h.
KD N. Město n. M. 
Předprodej od 9. 9. 2019 v info-
centru Nové Město na Moravě, TIC 
Bystřice nad Pernštejnem, TIC Žďár 
nad Sázavou. Cena vstupenky 250 
Kč v předprodeji (300 Kč na místě).

ARTkino HG: Skleněný pokoj /2019/
25. října 2019 od 19.30 h. 
drama, 104 minut, nevhodný do 12 
let, český dabing. Vstupné 80 Kč

Na jedné lodi: známe se?
25. října 2019 od 8 do 23 h.
KD N. Město n. M.
Benefice Portimo, o.p.s. NA JEDNÉ 
LODI, ZNÁME SE?

METAL FOREVER TOUR
26. října 2019 od 19 h.
KD N. Město n. M.
METAL FOREVER TOUR po roce 
opět v N. Městě n. M. Vstupné 150 
Kč. v předprodeji, 200 Kč na místě

Tančírna
29. říjen v 19 h.
JIVE. Vstupné je 50 Kč / osoba. 

Hundred Seventy Split + Livin Free
31. října 2019 od 20 h. 
KD N. Město n. M.
Vstupné: 240 – 300 Kč
Předprodej Informační centrum N. 
Město n. M. nebo on-line

inzerce

Největší dodavatel na Žďársku

Nejsme elektrikáři...

DODAVATEL PRO VYSOČINU
tel.: 608 729 738 www.cmelda.cz

Účetní kancelář 
Ing. Martin Nečas

areál společnosti TERRAPRO 
Brněnská 2277/48

Žďár nad Sáz.

   e-mail: info@danenecas.cz< < www.danenecas.cz      

<

<

<

<

 Vedení daňové evidence a účetnictví
 Vedení mzdové agendy a personalistiky
 Zpracování všech druhů daňových 

     přiznání ve spolupráci 
     s daňovým poradcem
 Ekonomické poradenství

Tel: 731 564 865

 Moderní způsoby komunikace i předávání dokladů!
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PRODEJ VYZRÁLÉHO

HOVÌZÍHO MASA

Objednávky volejte na tel.: 606 728 158

pøímo z farmy

Smìsný balíèek (5-10kg) obsahuje
hovìzí zadní    |    hovìzí pøední

hovìzí mleté - hamburger
kosti na polévku

Pøes léto prodej vyzrálého steakového masa na gril

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA

16/09/2019

31/10/2019

KOMPLETNÍ

Voděodolné 
laminátové

podlahy

LIVYN
vinylové
podlahy

*Nabídka nemůže být kombinována. Nabídka je platná pouze u spolupracujících

 partnerů. Podmínky najdete na www.quick-step.cz

PODLAHÁŘSKÝ SERVIS

Dolní 1730/25, Žďár n. S.

TEL: 777 184 352

PODLAHY KASAL

www.podlahykasal.cz
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A kde jste se se ženou poznali?
M: Potkali jsme se na hodech  

v Břeclavi, odkud pocházím, kam ji 
pozvala kamarádka ze školy, a padli 
jsme si do oka. Vzpomínám si, že když 
jsem jel za ní vlakem poprvé na rande, 
to byl rok 1981, Žďár nad Sázavou mi 
nic neříkal. Moje budoucí žena čekala 
na nádraží, nasedli jsme do autobusu. 
Na křižovatce u divné červené budovy 
jsem se jí zeptal, co to je za barák a kde 
vlastně bydlí. Ona jen řekla, to je kre-
ml a bydlím na Stalingradě. Tak jsem si 
v duchu řekl, teď k nim přijdu, otevře 
mně Brežněv a jsem v háji. Naštěstí to 
bylo sympatické uvítání.

Jak vznikl nápad otevřít prodejnu 
se sortimentem pro malíře a kutily  
a jaká je vaše původní profese?
M: Začínali jsme dubnu 2008 z niče-

ho. Žena předtím prodávala barvy, já 
jsem barvy vyráběl. Pak přišla nabídka 
na volný prostor, a tak jsme si řekli, 
že to zkusíme. Prodejna s barvami se 
poměrně rychle chytla a časem jsme 
přidali i tapety.

V: Já jsem vyučená prodavačka ná-
bytku a manžel je elektromechanik.  
V prodejně nám od samého začátku 
pomáhá i dcera, která se hodně věnu-
je tapetám. Jsme taková malá rodinná 
firma.

Proč název Barvičky?
V: Protože jsme už na začátku vě-

děli, že chceme český název a barvy-
-laky má každý, až přišly Barvičky. Ze 
začátku jsme měli trošku strach, že si 
nás budou plést se školními potřebami  
a papírnictvím, ale poměrně rychle si 
na to zákazníci zvykli. 

Co všechno nabízíte a s čím doká-
žete zákazníkovi pomoci?

M: Máme tu vše, co se týká ma-
lířiny vnitřní i vnější, od obyčejných 
penetrací, bílou i barevnou malířinu, 
barvy otěruvzdorné, omyvatelné, fa-
sádní barvy, pigmentové, tónovací  
i syntetické barvy, ředidla, vodové bar-
vy, laky, lazury, nářadí pro malíře, ta-
pety a na přání zákazníků jsme přidali  
i německou drogerii. Máme věci jak 
pro profesionály, tak pro „hobbíky“. 
Co nemáme, to seženeme. Pokud si 
někdo nevybere barvu, která je už 
namíchaná, můžeme mu ji podle vzor-
níku namíchat. Nabízíme přes 12 tisíc 

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH
Věra a Miroslav Hüblovi
odstínů, které dovedeme různě nató-
novat.

Jak často bychom měli doma 
malovat?
M: Klasický cyklus malování je tak 

čtyři pět roků, ale každý člověk je jiný. 
Pokud se jedná o místnosti, kde se 
kouří, tak nikotin zůstává ve stěnách 
i stropu a malovat by se mělo každé 
dva roky. Maluje se jednak z estetic-
kého, ale hlavně z hygienického hle-
diska. Všichni chceme být zdraví, ale 
zdraví není jen o sportu, o lécích, ale  
i o zdravém a čistém prostředí, ve 
kterém se pohybujete, a k tomu čistý 
domov patří.

Jak můžete pomoci zákazníkovi, 
který se nemůže rozhodnout, 
jakou barvu má zvolit?
V: Pokud si zákazník jen podle pa-

pírových vzorků nemůže rozhodnout, 
může si zakoupit malý tester s bar-
vou od Dulux a doma si zkusit, jak to 
bude vypadat. Dá se s ním vymalovat 
asi metr zdi, vyzkoušet více barev, 
a pak si jen přijít koupit větší balení 
vybraného odstínu. Zákazníci testery 
hodně využívají, a to jak při rozho-
dování o barvě, tak při dekorování 
stěn. Někdy si totiž chtějí udělat na 
zdi jen pruh nebo ornament a tester 
berou jako fixu. Uvnitř je malý váleček  
s barvou, která se dá doplnit.

Jaké vnitřní malířské barvy se 
nejvíce prodávají?
M: Nabízíme hodně barvy otěru-

vzdorné, které nešpiní prsty, když na 
zeď sáhnete, a jdou lehounce otřít 
nebo omést. Máme také barvy omy-
vatelné, o kterých si myslím, že je to 
trend a i do budoucna pro zákazníky 
nejlepší volba, a je jedno, jestli to 
je barva od Dulux, Remal nebo Het. 
Omyvatelná barva sice vyžaduje dobrý 
podklad, výhodou je ale to, že už nikdy 
není třeba škrábat omítku. Omyvatel-
nou barvu na dobrém podkladu pak už 
jen oživujete, případně měníte odstín. 
Když se někde odře, jen přemáznete 
odřený flíček, barva se zacelí a nic není 
poznat.

Jakou přidanou hodnotu získávají 
vaši zákazníci?
M: Je to hlavně poradenství, pro-

tože materiálů, a to nejen v barvách, 
je tolik, že to běžný člověk nestačí 
všechno pojmout. Hodně lidí k nám 
chodí pro radu, než aby udělali chy-
bu. Pak se vracejí a dávají mi zpět-
nou vazbu - já jsem vás poslechl  
a udělal jsem dobře, měl jste pravdu, 
bylo to tak a tak. A pak zase potřebu-
jí něco jiného… To je pro nás velice 
důležité. Protože jsem v tomto oboru 

předtím pracoval, znám spoustu věcí 
z praxe, ale také různá úskalí. Pravi-
delně jezdíme na nejrůznější školení 
ohledně novinek, kde se s materiálem 
seznámíme, vyzkoušíme si ho.

Začíná podzim, kdy se výrazně liší 
teploty venku a uvnitř, a to přeje 
plísním. Jak na ně, kdy už se nám 
na zdi objeví?
M: Většina lidí, když na zdi objeví plí-

seň, první, co udělá, je že vezmou Savo 
s chlorem a zeď postříkají. Plíseň zmizí, 
protože ji chlor vybělí, ale za chvíli se 
v místě objeví bílý flek, protože chlor 
zlikviduje barevný pigment. Proto se už 
dělají i Sava bez chloru a samozřejmě  
i jiné prostředky. Dost lidí si však myslí, 
že nefungují, protože černá plíseň po 
nastříkání nezmizí. Je už ale mrtvá. Lidé 
totiž často dělají chybu, když se plíseň 
snaží seškrábat zaživa, a tím pádem ji 
roznesou na větší plochu. Nejdříve je 
třeba ošetřit zeď prostředkem, pak plí-
seň oškrábat, znovu nastříkat speciál-
ním prostředkem a nakonec vymalovat. 
Nejvíce se nám osvědčil prostředek od 
Maxithermu, který stačí použít jednou. 
Je o něco dražší než běžné prostředky, 
ale stoprocentně účinný.

Poslední roky jsou v kurzu tapety, 
fólie a různé samolepicí dekorace. 
Jaké u vás máte?
V: Máme přes sto katalogů tapet  

a další v počítači, kde pak můžeme zá-
kazníkovi ukázat, jak bude v interiéru 
tapeta v různých šířkách vypadat. Pro 
lepší představu jsme schopni ji i pro-
mítnout na stěnu. Nejoblíbenější jsou 
vliesové tapety, stačí totiž jen natřít 
stěnu lepidlem a tapetu na ni nalepit.  
Nabízíme ale i papírové a vinylové ta-

Prodejnu Barvičky manželů 
Věry (V) a Miroslava (M) Hüblo-
vých s potřebami pro malíře  
a kutily najdete v Nádražní uli-
ci. Oba pracují v oboru dlouho, 
ještě než před jedenácti lety 
prodejnu otevřeli. 

pety. Novinkou jsou fototapety, kde 
si zákazník může vybrat vlastní dekor,  
a které umíme zhotovit na zeď, na 
podlahu nebo na kachličky, dále fólie 
na dveře, ledničku, kuchyňskou linku  
a nejrůznější dekorace. Pokud si člo-
věk na nalepení netroufá sám, může-
me doporučit odzkoušené tapetáře. 
Podobně je to ale i s malíři.

Zažili jste i nějakou veselou přího-
du, která vám utkvěla v paměti?
V: Před pár lety přišel do prodejny 

pán, který potřeboval zelenou syn-
tetickou barvu, velikou devítilitrovou 
plechovku. Šla jsem pro ni do skladu, 
ale jak jsem zvedla plechovici s bar-
vou, upadlo dno a zůstalo přilepené 
na zemi. Zařvala jsem, devět litrů bar-
vy se vylilo na podlahu, mně do bot, 
kalhoty, tričko, prostě všechno bylo 
zelené. Vylezla jsem před zděšeného 
pána jak vodník, po prodejně jsem 
dělala zelené ťapky a celá jsem se 
pak musela umýt v ředidle. Tenkrát to  
v Barvičkách moc nevonělo a ze zele-
ného fleku se stala „turistická“ atrakce.

Co vám podnikání přináší a jak 
těžké je pracovat spolu?
V: Mně přináší spokojenost, svoji 

práci miluju, mám ráda lidi a kontakt 
s nimi. 

M: I po jedenácti letech nás práce 
baví, každý den přijde něco jiného. Sa-
mozřejmě jsou chvilky, kdy si obrazně 
vjedeme do vlasů, a člověk bývá někdy 
naštvaný. Pak ale přijde zákazník, který 
vás pochválí a je rád, že jste mu minule 
dobře poradil. To je takové to dobro, co 
pohladí po srdíčku, takže na všechny 
špatné věci zapomenete. 

   (pm)

tel. 566 628 000
e-mail: vera.hublova@seznam.cz
Nádražní 52, Žďár nad Sázavou

Foto: Martin Halama, www.facebook.com/photohalama/
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CA ZDAR, a.s./Klientské centrum Invia 
Nádražní 456/15, Žďár nad Sázavou

ckzdar@zdar.cz, 566 623 667

ZIMNÍ ZÁJEZDY

Předvánoční nákupy v Primarku 
9.11.2019, Cena: 420 Kč

Termální lázně Györ 
16.11.2019, Cena: od 820 Kč

Vánoční Wroclaw 
30.11.2019, Cena: 620 Kč

Vánoční Vídeň 
1.12., 8.12.,15.12.2019, Cena: 490 Kč

Adventní Znojmo a Krampus show v Retzu 
7.12.2019, Cena: 450 Kč

Advent na zámku Schlosshof 
a vánoční Bratislava 

14.12.2019, Cena: 590 Kč

Karma je někdy rychlá sviňa!
Dva sloupky

Možná o tom píši i proto, že si 
říkám, proč si lidé sami mezi se-
bou dělají různé zběsilosti, a tím 
si tak zbytečně přidělávají trápení 
a vrásky nejen na obličejích, ale  
i na duších a v srdcích. Ono se nám 
to určitě někde zapisuje, a jak říká 
naše Anička, obzvláště když ji zlo-
bí náš nejmladší: „Karma je sviňa!  
A někdy je i strašně rychlá.“ Proč 
tedy přidělávat sobě nebo jiným 
utrpení, vždyť už stačí to, co nám 
přinese a naloží život sám. 

A ještě jedna věc na konec. Když 
už jsem se zmínil o tom, jak je náš 
svět přemedializovaný, zaujala mě  
i další zpráva, kterou bychom se asi 
v minulém století jen tak nedozvě-
děli. Ve Francii se před soud dostal 
případ, kdy pracovník firmy odjel 
na služební cestu, na té si užíval ne-
manželské radovánky, ale bohužel 
ho dostihla za to karma rychleji, než 

čekal. Vzrušil se asi tak moc, že ho  
z toho klepla pepka. Úsměvné je 
ale i pokračování tohoto příbě-
hu. Rodina zesnulého pracovníka 
požadovala po firmě odškodnění, 
které činilo 80% platu, který by 
pobíral do doby, než by odešel do 
důchodu. Nakonec po šesti letech 
soudních jednáních padl letos ko-
nečný pravomocný verdikt, podle 
kterého má rodina nárok nejen na 
odškodnění od zaměstnavatele, 
ale i od státu, protože to byl pra-
covní úraz. Francouzský soud to 
zdůvodnil tím, že sex je součástí ži-
vota, stejně tak jako jídlo či sprcho-
vání, a zamítl tak logické námitky, 
že pan inženýr nebyl ve službě, do-
konce ani v hotelu, který mu platila 
firma, a sex byl nemanželský. No co 
k tomu dodat. Snad jen, že kdyby 
byl tento pracovník zaměstnancem 
české firmy, museli by pozůstalí 
prokázat, že osudný pohlavní styk 
patřil k jeho pracovním úkonům.  
A z toho plyne, že na služební ces-
tě ve Francii je sex součástí života,  
a nám zbývá jen se pořádně nad-
lábnout, pak do sprchy a do poste-
le sám.     Martin KROB

Nevím, jak to říct, tedy spíše 
napsat. Ale jsou věci a události na 
tomto světě, které lze někdy těžko 
pochopit. Za dobu strávenou na 
této planetě se mi jich již pár při-
hodilo, ale někdy mě dokáží znovu 
dostat a překvapit. Ne, že by se to 
dříve nedělo nebo nebylo téměř na 
denním pořádku, ale třeba souhra 
náhod a někdy třeba i vyšší míra 
intenzity je příčinou toho, že bych 
se chtěl dneska nad tím zamyslet. 

Minulý měsíc mě takto zasáhla 
zpráva o tragickém osudu rodiny 
z Okříšek, která vyrazila na dovo-
lenou a nedaleko Čáslavi se přes 
jejich auto převalila v protisměru 
jedoucí cisterna, o kterou zava-
dilo riskantně předjíždějící osob-
ní auto. Nehodu nepřežili rodiče  
a jejich šestiletý syn. Čtyřletou dce-
ru zachránilo to, že i se sedačkou 
vypadla při nehodě z auta. V jeden 

okamžik se tak obrátil vzhůru no-
hama život nejen malé Gábince, 
která přišla o své nejbližší, ale ur-
čitě i jejím babičkám a dědečkům  
a ostatním členům rodiny. Určitě se  
o ní rodina postará, jak nejlíp umí,  
v Okříškách vyhlásili sbírku, která by 
jí měla usnadnit další cestu životem, 
ale mámu s tátou nic nenahradí,  
v tom mi snad dáte za pravdu. Když 
jsem se nad tím tak zamýšlel, ne-
mohl jsem se zbavit otázky, proč se 
něco takového stalo někomu, kdo 
neudělal žádnou řidičskou chybu, 
přestupek nebo dokonce jezdeckou 
kulišárnu. Prostě jen byli ve špatný 
okamžik na špatném místě. 

Jasně můžete namítnout, že za 
to, že o tom dnes píši, může na-
příklad i medializace. Dříve, a tím 
myslím tak třicet let zpátky, bychom 
se o tom nedozvěděli. Ani z novin. 
Ani z rádia. Ani z televize. Natož  
z internetu. A určitě namítnete, že 
na tuto nehodu zapomeneme už 
příští týden, protože nám média 
přinesou nějakou další. Tak proč se 
vlastně nad tím pozastavovat, když 
je to vše pomíjivé, povrchní a zkrat-
kovité? 

JE
KARMA
ZDARMA
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Neděle 27. října 2019 v 19 hodin
Dům kultury Žďár nad Sázavou 
Režie: Peter Gábor
Hrají: Jiří Hána, Eva Josefíko-
vá, Tereza Kostková, Máša 
Málková, Jaromír Nosek, Jitka 
Smutná

Dramatizace unikátní humoris-
tické knihy, v níž si autorka do-
káže dělat legraci z věcí víc než 
těžkých. Jak si nezoufat, když 
kolem vás zuří hospodářská 
krize, vy nemáte žádnou kvali-
fikaci, zato povinnost uživit dvě 
děti? Stačí stejně jako Betty 
MacDonaldová mít podnikavou 
sestru, svéráznou maminku, 
milující rodinu a uvěřit, že když 
jde do tuhého, může opravdu 
kdokoli dělat cokoli.

Podle knižní předlohy Betty Mac-
Donaldové s použitím překladu Evy 
Marxové napsala Věra Mašková

Knihy věhlasné americké spiso-
vatelky Betty MacDonaldové (1907 
– 1958) patří už od jejich prvního 
vydání k té nejoblíbenější humori-
stické literatuře u nás – když před 
pár lety dělali rozsáhlý průzkum  

Kdokoli může dělat cokoli / Divadlo Ungelt

o českých čtenářích, zjistili, že vů-
bec nejoblíbenější knihou u nás je 
román Betty MacDonaldové Vejce  
a já. Navíc se MacDonaldová  
v tomto žebříčku umístila ještě jed-
nou, a to na sedmém místě s trilo-
gií Co život dal a vzal, jejíž první díl 
je právě román Kdokoli může dělat 
cokoli. Zkušená autorka a drama-
turgyně Věra Mašková je znalkyní 
díla Betty MacDonaldové a také 
její celoživotní obdivovatelkou.  
I proto její dílo zdramatizovala  
s mimořádnou úctou a citlivostí 
přímo pro potřeby Divadla Ungelt.

Předprodej vstupenek pokladna 
DK, Kino Vysočina, E-vstupenky. 
Vstupné: 400 Kč.

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

www.nabrezniterasy.cz

VYNIKAJÍCÍ JÍDLO
VÝBĚR PIV Z MALÝCH 
REGIONÁLNÍCH 
PIVOVARŮ
MILÁ OBSLUHA
DENNÍ MENU

RESTAURACE  A  PENZION VE  ŽĎÁŘE  NAD  SÁZAVOU

Vánoční či firemní večírek?
Oslava narozenin?
Není problém!

Přijďte si k nám obohat Vaše chuťové buňky!
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31. října 2019 od 20 hodin
KD Nové Město na Moravě

Britští Hundred Seventy Split 
v Novém Městě na Moravě 
31. října připomene kultovní 
festival Woodstock. V letošním 
roce uplynulo přesně 50 let 
od konání tohoto festivalu. 
Hundred Seventy Split připo-
menou Woodstock kompletním 
festivalovým setem kapely Ten 
Years After z roku 1969.

V současné sestavě Hundred 
Seventy Split jsou: baskytarista 
Leo Lyons, jeden ze zakládají-

Dej si Woodstock: Hundred Seventy Split + Livin Free
cích členů kapely Ten Years After,  
s níž vystupoval od jejího vzniku  
v roce 1966 do roku 2014. Zpěvák 
a kytarista Joe Gooch, byl členem 
Ten Years After v mezi lety 2003 
a 2014. Skupinu na trio doplňuje 
bubeník Damon Sawyer.

Livin Free je autorským pro-
jektem zpěváka a varhaníka 
Jana Holečka (Energit, Luboš 
Andršt, Afterglow, Blues Am-
plified..) Kapelu dále tvoří le-
genda československé basky-
tary Vladimír Guma Kulhánek  
a dále pak Tomáš Frolík (kytara) 
a Michael Nosek (bicí) jakožto 
jedni z nejtalentovanějších mla-

dých hudebníků na naší rockové  
a bluesrockové scéně.

Za zmínku stojí, že se na jednom 
pódiu setkají dvě legendy hry na 
baskytaru, kteří oba v letoším 
roce oslaví 75. narozeniny! Leo 
Lyons a Vladimír Guma Kulhánek! 
Vstupné: 240 – 300 Kč

Předprodej Informační centrum 
Nové Město na Moravě nebo on-
line.

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

Objezd přes Hamry n. S. 
po značené objížďce

POZOR 

Čipujeme na počkání

• 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
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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

- TECHNOLOG/TECHNOLOŽKA 
 NÁSTROJÁRNY 
 (VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY)

- OPERÁTOR/KA VE VÝROBĚ

- NÁSTROJAŘ OBSLUHA 
 CNC ELEKTRO-EROZE

nabídka pracovních míst

% 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

DŮM KULTURY

–   8. 10.10. 2019
       Úterý až čtvrtek / 10 -18h 

výprodej
obuvi

OD 49 KČ
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MEDIN, a.s. 
Vlachovická 619
592 31 Nové Město na Moravě
pers@medin.cz
+420 566 684 357 / 355

www.medin.cz/kariera

ZAUJALA VÁS 
TATO NABÍDKA?

VÍCE INFORMACÍ 
NALEZNETE ZDE

HLEDÁME NOVÉ KOLEGYNĚ / KOLEGY 
DO TÝMU KVALITY A VE VÝROBĚ

POZICE

ZKUŠEBNÍ 
TECHNIK

SEŘIZOVAČ CNC

GALVANIZÉR

mzdové ohodnocení: 100 - 150 Kč/hod.
prémie + osobní ohodnocení
práce ve Žďáře nad Sázavou a okolí

mzdové ohodnocení: 100 - 150 Kč/hod.
prémie + osobní ohodnocení
práce ve Žďáře nad Sázavou, Jamská

mzdové ohodnocení: 100 - 150 Kč/hod.
prémie + osobní ohodnocení
práce ve Žďáře nad Sázavou, Jamská

ŘIDIČ vozidla TATRA 815 

OPRAVÁŘ nákladních 
a zemědělských strojů

AUTOMECHANIK 
osobních automobilů

V případě zájmu o tuto pozici se obraťte 

na následující kontakt:

Röchling Industrial Nové Město NM s.r.o., 

Petrovická 312, 592 31 Nové Město na Moravě

Ing. Lenka Šperlingová, tel.: 566 503 530, 

e-mail: kariera-nmnm@roechling.com

ÚDRŽBÁŘ

Náplň práce:
odstraňování poruch a preventivní údržba strojů 
základní údržba budov
jednosměnný provoz

Požadujeme:
výuční list v oboru nebo SOU, SŠ v oboru elektrotechniky
PODMÍNKOU JE VYHLÁŠKA 50/1978 Sb., §6
praxe na obdobné pozici alespoň 2 roky

Pro náš výrobní závod ve Žďáru nad Sázavou

hledáme vhodné kandidáty na pozici:

ÚDRŽBÁŘ
Nabízíme:
příspěvek na závodní stravování, stravenky, volnočasové aktivity
zvýhodněný mobilní tarif 
mimořádné a roční odměny
pracovní poměr na dobu neurčitou
nástup možný ihned 
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 10 000 Kč

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, který je aktivní v mnoha lokalitách po celém světě. Divize Industrial nabízí 
optimalizované materiály, orientované na praktické využití ve většině průmyslových odvětví. Za tímto účelem disponuje 
nejrozsáhlejším portfoliem výrobků z termoplastických a kompozitních materiálů na světě.
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Telefon redakce 603 927 191

Kulturně i n ze r t n í 
mě s í č n í k

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

Příští vydání 27. září

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

Příští vydání 29. – 30. října 2019
Uzávěrka inzerce 18. října 2019

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

Hledáme operátory 
do lisovny plastů
V rodinné firmě ze srdce Vysočiny vymýšlíme  
a vyrábíme poctivé a oceňované potřeby  
pro pěstování a zahradničení.
 
Hledáte férový osobní přístup a stabilní pracovní  
vztah? Jste pečliví a noční směny pro vás nejsou 
problém? Vaším hlavním úkolem bude kontrola kvality 
vyráběných dílů. A praxe ve výrobě není vůbec nutná. 
 
Přijďte se podívat, jak to u nás chodí. 
Ozvěte se nám na adrese kmentova@plastia.cz

Více na plastia.eu/volna-mista

603 927 191.

Hledáme

ŘIDIČE / ŘIDIČKY
DODÁVKY
pro mezinárodní

nákladní přepravy

Požadavky:

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

řidičské oprávnění sk. B, praxe v řízení, 
časová flexibilita, znalost cizích jazyků výhodou

• různorodou práci
• trvalý pracovní poměr
• práce pouze na jednu směnu
• zaškolení
• telefon, stravenky

• vyučení v oboru
• vyhláška 50/78 Sb.
• řidičský průkaz sk. B
• zkoušky na plyn - výhodou
• schopnost samostatné práce
• pečlivost

hledá 

Firma AGR GASTRO
Žďár nad Sázavou

Kontakt: zdena.musilova@agrgastro.cz

SERVISNÍHO TECHNIKASERVISNÍHO TECHNIKA

Požadujeme: Nabízíme:

Místo konání:  MŠ Žďár nad Sázavou, Okružní 729/73
Rozsah výuky: 120 hodin (80 hodin teoretická výuka 

a 40 hodin praxe v MŠ či ZŠ)
Termíny teoretické výuky: 8. - 10. 11., 22. - 24. 11., 6. - 8. 12. 2019 

a 10. - 12. 1. 2020 

Studium pro asistenty pedagoga  

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

další vzdělávání pedagogických pracovníků

zve všechny zájemce na vzdělávací program

Další informace na www.fakta.cz

kurz je akreditován MŠMT 

Cena kurzu je 8.500 Kč 




