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Bratři Ebenové
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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 

 Pavla Tomicová
Více na straně 4
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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!

Již 24. ročník proběhne letos 
ve čtvrtek 14. listopadu v čase od  
8 do 17 hodin, slavnostní zahájení 
pak v 9 hodin. Tuto přehlídku vzdě-
lávacích možností a pracovního 
uplatnění organizuje po mnoho let 
Kultura Žďár ve Žďáře nad Sázavou. 
Festival již tradičně oslovuje pře-
devším žáky 7. až 9. tříd základních 
škol, kteří přemýšlejí o svém budou-
cím povolání. Odpovídající studium 
by jim mělo pomoci se k vytoužené 
metě přiblížit. 

I pro letošní rok je nabídka škol 
bohatá. O přízeň studentů se bu-
dou ucházet vedle pravidelných 
účastníků i mnohé nové instituce. 
Jsou to například školy technic-
kého či multifunkčního zaměření 
jako SOŠ Jana Tiraye z Velké Bíteše 
nebo SŠ stavební Třebíč. SŠ Gemi-
ni Brno má studijní obory mimo 
jiné také pro žáky se specifickými 

Festival vzdělávání 2019 se blíží
požadavky, například tělesným 
postižením. ZŠ a SŠ Březejc posky-
tuje základní i střední vzdělání žá-
kům s mentálním či tělesným po-
stižením, souběžným postižením 
nebo autismem. Nebo SŠ Delta 
Pardubice s obory programování, 
počítačová grafika a internetový 
marketing. Vedle více méně tra-
dičních škol se při letošním roč-
níku budeme moci potkat také se 
zástupci Ministerstva obrany ČR 
z Jihlavy s nabídkou pro všechny, 
které zajímá vojenská tematika.  
A svůj stánek tu bude mít také 
okresní hospodářská komora, jež 
bude zastupovat i menší podniky, 
které se našeho festivalu neúčastní.  
V letošním roce tu najdete také 
materiály například Školy textilních 
řemesel z Prahy, s jejíž tvorbou jste 
se měli možnost seznámit v měsíci 
září ve výstavní síni ve Staré radnici 
ve Žďáře nad Sázavou. 

V posledních letech se stávají 
pravidelnými návštěvníky našeho 
festivalu také některé žďárské firmy, 
soustředěné na jevišti velkého sálu 
Domu kultury. Ne jinak tomu bude 
i letos. Opět mají pro studenty při-
pravený nejen zajímavý soutěžní 

program, ale také pěkné ceny. Vedle 
toho se tu bude předávat například 
ocenění Škola doporučená zaměst-
navateli 2019 pro kraj Vysočina.

Z výše uvedeného je patrné, že 
program festivalu bude opravdu 
bohatý. Pestrost nabídky podpo-
rují nejen školy tradiční (gymnázia, 
průmyslové školy, akademie apod.), 
ale i menšinové obory (platné-
ři, myslivci, design…). Vážíme si 
všech, kteří náš festival navštíví  

a nabídku obohatí. Všem žákům 
přejeme, aby měli šťastnou ruku při 
výběru svého oboru, a školám, aby 
měly šikovné a poctivé studenty. 
Festival je otevřen všem zájemcům 
o informace vedoucí ke vzdělávání, 
možnostem pracovního uplatnění  
a sebepoznání. Vstup je bezplatný  
a všichni jste srdečně zváni.

Marcela Lorencová 
(ředitelka organizace 

Kultura Žďár)

Každoročně se v podzimních 
měsících pořádá v Domě 
kultury ve Žďáře nad Sázavou 
prezentační výstava vzdělá-
vacích možností a pracovního 
uplatnění – Festival vzdělávání. 
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Jde o jeden ze tří největších 
open-air rockových festivalů  
na Vysočině, který spojuje kvalitní, 
nejen rockovou muziku, ale i po-
hodovou a přátelskou atmosféru  
s příjemným přírodním prostředím 
areálu na prosluněné travnaté plo-
še sportovního oválu za Lužánkami 
v Bystřici nad Pernštejnem.

10. ROCKOVÝ MAJÁLES „ZUBŘÍ 
ZEMĚ“ nabídne tradiční hvězdné 
obsazení těmi největšími český-
mi rockovými legendami v čele  
s kapelami ARAKAIN, DOGA, 
TRAUTENBERK, ALKEHOL VITACIT, 
ale také INSANIA, TH!S s hercem 

ROCKOVÝ MAJÁLES již podesáté ovládne Vysočinu!
Vojtou Kotkem, B.C. BROTHERS  
a s velkými lákadly KABÁT revival  
a METALLICA revival.

Během posledních let přibývá 
počet prodaných vstupenek na 
ROCKOVÝ MAJÁLES „ZUBŘÍ ZEMĚ“ 
v období před Vánoci, neboť vstu-
penky se stávají v řadě případů ori-
ginálním vánočním dárkem. Proto 
během celého listopadu mohou 
zájemci zakoupit v první před-
prodejové limitované edici zcela 
nejlevnější vstupenky v síti Ticket-
portal.cz, a to jak v kamenných 
prodejnách, tak i z pohodlí domo-
va přes internet. První NOVINKOU 
desátého ročníku jsou rodinné  
a skupinové VIP vstupenky RODIN-
KA, PARTIČKA, PARTA, PARTA XL  
a PARTA XXXL s vlastním party sta-
nem, posezením a vlastním chla-
zeným výčepem piva nebo nealka. 
Druhou NOVINKOU je možnost 
bezplatné registrace do MAJÁLE-
SOVÉHO VĚRNOSTNÍHO KLUBU, 

Již desátým rokem, poslední 
květnovou sobotu 30. 5. 2020, 
proběhne v Bystřici nad Pern-
štejnem tradiční kulturní akce 
ROCKOVÝ MAJÁLES „ZUBŘÍ 
ZEMĚ“, jediný a jedinečný roc-
kově orientovaný majáles  
v celé ČR.

Vystoupení kapely ŠKWOR na 9. ročníku přispělo k návštěvnickému rekordu. 
foto: archiv ROCKOVÝ MAJÁLES

kdy členové klubu mohou pro sebe  
i své blízké čerpat slevy při kou-
pi vstupenek i další benefity. Více 
informací na fb profilu festivalu  

(www.facebook.com/rockovyma-
jales) nebo na webových stránkách 
(www.rockovymajales.cz). 

Neváhejte, registrace stojí za to.

doporučujeme včasnou rezervaci

8. - 11. 11. 2019
vás zveme na

SVATOMARTINSKÉ HUSÍ SPECIALITY

KACHNÍ SPECIALITY

A SVATOMARTINSKÁ VÍNA

tel: 775 279 555, e-mail: info@penzionstarydvur.cz
Nové Dvory 90, 592 12 Nové Dvory

více informací na www.penzionstarydvur.cz

• 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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Dětské divadelní předplatné
Úterý 5. listopadu 2019 v 9 h.
Středa 6. listopadu 2019 v 8.45 h.
Městské divadlo Žďár n.S.
Loutkoherecká skupina 
Loudadlo Praha
LOUTKOVÁ REVUE – VESELÁ POUŤ
Vstupné: 60 Kč

Sobota 16. listopadu 2019 v 15 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Muzikálová divadelní pohádka
PRINCEZNA ZE MLEJNA
Vstupné: 100 Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek: pokladna 
DK a Kino Vysočina

Kulturní minimum II.
Středa 20. 11. 2019 v 9 h. a v 11 h.
Čtvrtek 21. 11. 2019 v 9 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Nezávislá divadelní scéna 
SemTamFór, Praha
STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI  
Vstupné: 80 Kč

Kulturní minimum I. 
Středa 27. 11. 2019 v 11 h. 
Čtvrtek 28. 11. 2019 v 9 v 11 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Wildsticks, České Budějovice
BUBNOVÁNÍ DO ŠKOL
Vstupné: 80 Kč

Kulturní program ve Žďáře n/S – listopad

VÝSTAVY

POŘADY PRO DĚTI

PŘIPRAVUJEME

Předprodej vstupenek: 
Pokladna Domu kultury Po, Út, St 
13 – 17 hodin / ON-LINE předpro-
dej – www.dkzdar.cz 

  2. 12. JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU – 
DP žluté / MD
  3. 12. VZPOMÍNKA NA M. HOR-
NÍČKA / Café u tety Hany 
  7. 12. III. SPOLEČENSKÝ A TRO-
CHU MYSLIVECKÝ / DK 
10. 12. VÁNOČNÍ KONCERT – ZUŠ 
/ MD
11. a 12. 12. MIMI A LÍZA: ZÁHA-
DA VÁNOČNÍHO SVĚTLA - DDP / 
Kino Vysočina 
11. 12. VELETOČ / DP zelené / MD
13. - 15. 12. OSTROV POHODY – ví-
kend pro děti / MD
16. 12. LÉČIVÉ DIVADLO GABRIELY 
FILLIPI / MD
18. 12. R. MÜLLER, M. KOCÁB, O. 
SOUKUP / šansony / DK
28. 12. DISKO-V / DK

Divadelní předplatné KOMORNÍ 
Středa 6. listopadu 2019 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Klicperovo Divadlo - KOULE
Režie: David Drábek
Hrají: Pavla Tomicová, Zora Val-
chařová-Poulová, Isabela Benco-
vá-Smečková / Natálie Holíková, 
Kamila Sedlárová, Jiří Zapletal, To-
máš Lněnička/Jiří Panzner, Zdeněk 
Petrák
Divadelní rozšířená podoba pů-

Úterý 12. listopadu 2019 v 19 h.
Café u tety Hany Žďár n. S.
EVA HENYCHOVÁ 
A SLÁVEK KLECANDR
Vstupné: 200 Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek: pokladna 
DK, Kino Vysočina, Kavárna u tety 
Hany 

Sobota 16. listopadu 2019 v 16 h.
Dům kultury Žďár n. S.
ŠLÁGR PARTA
Karel Peterka, Helena Hamplová, 
Mára, Frankie Zhyrnov
Vstupné: 290 Kč; 270 Kč; 250 Kč
Předprodej vstupenek: pokladna 
DK, IC n. Republiky a Ticketportal

Středa 27. listopadu 2019 v 19 h.
Dům kultury Žďár n. S.
4TET

DIVADLO

TRHY

vodně rozhlasové hry, která po 
svém uvedení rozpoutala doslova 
mediální smršť. Hra s podtitulem 
Příběh vrhačky je tragikomickým 
fiktivním portrétem zestárlé čes-
koslovenské těžké atletky Mileny, 
která lásce ke sportu obětovala 
všechno, i když ji stát s totalit-
ním režimem nutil užívat doping, 
rozhodoval o účasti na závodech  
v zahraničí, vybíral jí přátele  
a zbavil soukromí. Vstupné: příze-
mí 370 Kč; balkon 340 Kč; Předpro-
dej vstupenek pokladna DK

Čtvrtek 7. listopadu 2019 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Járy Cimrmana 
POSEL Z LIPTÁKOVA
Vyprodáno!

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Neděle 10. listopadu 2019 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Na Fidlovačce 
FAMÍLIE
Režie: Juraj Herz; Hrají: Carmen 
Mayerová, Miloš Vávra, Ludmila 
Molínová, Zdeněk Maryška, Lukáš 
Rous, Vanda Chaloupková, Aneta 
Krejčíková
Vstupné: přízemí 370 Kč; balkon 
340 Kč ; Předprodej - pokladna DK

Divadelní předplatné ZELENÉ
Čtvrtek 21. listopadu 2019 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo A. Dvořáka, Příbram 
DÁMA NA KOLEJÍCH 
Režie: Lumír Olšovský; Hrají: Lucie 
Pernetová, Jiří Vojta, Ivana Krmíč-
ková, Vladimír Senič a další

inzerce

Sobota 30. 11. 2019 od 9 do 16 h.
Dům kultury Žďár nad Sázavou
ADVENTNÍ ŽĎÁRSKÝ TRH 
Ručně a výtvarně zpracované vý-
robky tvůrců ze Žďárska a okolí
Vstupné: 10 Kč

KONCERTY

5. listopadu – 1. prosince 2019 
Galerie Stará radnice Žďár n. S.
VÁCLAV KYSELKA 
VÍŘENÍ (SOCHY A KRESBY)
Vernisáž v úterý 5. listopadu 2019 
v 17 h. v Galerii Stará radnice
Výstavu uvede Mgr. Jan Pulkrábek
Otevřeno úterý - pátek 10 - 12 a 14 
- 17, sobota, neděle a svátky 14 - 17

1. – 30. listopadu 2019 
Městské divadlo Žďár n. S.
KAREL ČERNÝ / OBRAZY
Otevřeno hodinu před představe-
ním a během představení

1. října - 24. listopadu 2019  
Kino Vysočina Žďár nad Sázavou
Výstava k 30. výročí sametové revoluce
VĚRNOST VYŘAZENÉMU STROJI
Výstava bude otevřena v době pro-
mítání kina

Jiří Škorpík, Dušan Kollár, Jiří Korn, 
David Uličník
Vstupné: 650 Kč; 590 Kč; 570 Kč / 
E-vstupenky; Předprodej vstupe-
nek: pokladna DK a Kino Vysočina

Na nadčasové téma zrady, eman-
cipace, prozření a hlavně lásky 
budeme nahlížet optikou nadsázky  
a laskavého humoru. 
Vstupné: přízemí 370 Kč; balkon 
340 Kč; Předprodej - pokladna DK

Divadelní předplatné KOMORNÍ 
Pondělí 25. listopadu 2019 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
La Fabrika 
DUET PRO JEDEN HLAS
Režie: Viktor Polesný; Hrají: Zuzana 
Stivínová, Jan Novotný
Vstupné: přízemí 370 Kč; balkon 
340 Kč; Předprodej - pokladna DK

Úterý 26. listopadu 2019 v 19 h.
Dům kultury Žďár n.S.
MŮŽEM I S MUŽEM
Hrají: Vanda Hybnerová, Kateřina 
Hrachovcová, Jitka Sedláčková, 
Dáša Zázvůrková   
Autorské představení, které vzniklo 
z potřeby být spolu, něco tvořit, ba-
vit se prací. Vstupné: 390 Kč; Před-
prodej vstupenek v síti Ticketart

Čtvrtek 14. 11. 2019 od 8 do 17 h.
Dům kultury Žďár nad Sázavou
Prezentační výstava
FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ 
Přehlídka vzdělávacích možností  
a pracovního uplatnění

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

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

Expozice Na krok v podzemí, 
která mapuje literární samizdat ve 
Žďáře nad Sázavou. Vedle ukázek 
samizdatové literatury přibližuje  
i způsoby jejího šíření a nechybí ani 
mnohdy kuriózní příběhy a dobové 
dokumenty vytištěné třeba na toa-
letním papíru.

Stranou nezůstal ani žďárský 
spolek Atomová mihule, založený 
roku 1978, z nějž posléze povsta-
la dosud hrající rocková skupina, 
kterou připomínají fotografie, 
projekce z vystoupení i příběhy je-
jích členů, například Víta Bohumi-
la Homolky, Radovana Neuwirtha  
a Vladimíra Trojánka. Na dobo-
vých magnetofonech je k dispozici 
ukázka množení hudby a možnost 
jejího poslechu. Nezastupitelnou 
roli měla i Charta 77. Díky signa-
táři Vítu Bohumilu Homolkovi sem 

Tři výstavy k samizdatu
přichází a dále se množí Infoch 
(Informace o Chartě77), sdělení 
VONS (Výboru na obranu nespra-
vedlivě stíhaných). Výstava připo-
míná fotografiemi, videokazetami 
a letáky také rok 1989 ve Žďáře  
a sleduje dobové dění až ke svo-
bodným volbám a založení žďár-
ského Kruhu nezávislé kultury. Ne-
chybí ani originální rozmnožovací 
přístroj mimeograf, lidově zvaný 
cyklostyl. U příležitosti výstavy 
byla vydána kniha textů jeho čle-
nů včetně jejich příběhů. 

Výstavu ve Tvrzi doplňují dvě 
menší výstavy v kině a knihovně. 
V Knihovně Matěje Josefa Sychry 
jsou díla podepsaná autory (Vác-
lav Havel, Jiří Kolář, Milan Uhde)  
a knihy, které dnes o tomto ob-
dobí vychází. V Kině Vysočina je 
vystavena ojedinělá ochutnávka  
z výtvarné tvorby spolku Atomo-
vá mihule. Výstavy potrvají do 
24. listopadu. Od 10. prosince je 
pak ve Tvrzi vystřídá výstava vá-
noční.

Text: Miloslav Lopaur
Foto: Kamila Dvořáková

inzerce

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

 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: 

23. 11. 2019 v 9 hod. / oddělení pro děti a mládež
Den pro dětskou knihu
13. ročník celostátní akce vyhlašované SKIP ČR. 
9:00 - 12:00 hod. tvůrčí dílny pro děti
10:00 hod. Dřevěné divadlo Jana Hrubce
Akce se koná za přispění Ministerstva kultury ČR.

Výstavy:
25. 11. – 8. 12. 2019 / oddělení pro dospělé čtenáře
Vánoční prodejní výstava Klubu v 9
Nákupem podpoříte Klub v 9 - centrum služeb duševního zdraví.

Do 23. 11. 2019 / Galerie u Sychry
Věrnost vyřazenému stroji
…Na krok v podzemí – Underground a samizdat před rokem 1989, 
výstava oficiálních knih a samizdatů s vlastnoručními podpisy autorů, 
literatury o samizdatu a undergroundu

1. 11. - 26. 11. 2019 / Čechův dům
Svatý Prokop
…bazilika v Třebíči. Výstava fotografií Jana Šustra  

29. 11. – 1. 12. 2019 / Čechův dům 
Advent na staré půdě
vánoční prodejní výstava Květinky Marie Horákové

LISTOPAD
5. 11. 2019 / oddělení pro děti a mládež; letní čítárna
Sychravo
14:00 hod. tvůrčí dílna pro děti a rodiče se Zdeňkou Formánkovou, 
možnost vyzkoušení deskových her 
15:00 hod. opékání párků 
17:00 hod. čtení ze žďárské kroniky, klavírní doprovod Petr Bergner

13. 11. 2019 v 18 hod. / oddělení pro dospělé / vstupné zdarma
Město duchů 
dokumentární film z projektu Promítej i Ty!
Film USA z roku 2017 předává svědectví aktivistických novinářů, kteří 
přinášeli zpravodajství z islamisty ovládaného syrského města Rakka.

14. 11. 2019 v 17 hod. / oddělení pro děti a mládež / vstupné: 30 Kč
Stanislav Mikule: Povídání o žďárském Muzeu knihy
V říjnu před pěti lety bylo uzavřeno Muzeum knihy. Prostřednictvím 
dobových fotografií nahlédneme do jeho interiérů, připomeneme 
si jeho dějiny, některé z významných žďárských literárních osobností  
a také výjimečné exponáty, které v něm byly k vidění. Akce se koná za 
přispění grantu Ministerstva kultury ČR.

19. 11. 2019 v 17 hod. / oddělení pro děti a mládež / vstupné: 30 Kč
Exilová literatura. Imperialističtí zaprodanci, anebo zachránci české 
literatury?
Třetí beseda Vladimíra Trojánka / Jakuba Šofara. Tentokrát věnovaná vý-
hradně třetí součásti / proudu, tedy literatuře (historii, knihám, edicím, ča-
sopisům, postavám) psané či vydávané za hranicemi ČSSR, mimo sovětský 
prostor, především v období normalizace (včetně cest, jak se dostávala za 
železnou oponu). Akce se koná za přispění grantu Ministerstva kultury ČR.
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Kulturní program v Novém Městě n. M. – listopad
Výstava lidových hraček 
do 30. listopadu 2019
Horácké muzeum, N. Město n. M.
28. listopadu od 15 do 18 hod. - výtvarná 
dílna - účastníci všech věkových katego-
rií si mohou přijít namalovat dřevěnou 
hračku z dílny pana Bukáčka.
   
Výstava návrhů sgrafit novoměstského 
umělce Karla Němce
do 3. listopadu 2019
Horácké muzeum, N. Město n. M.

Malý svět
2. listopadu 2019, od 9 do 19 h.
KD - N. Město n. M.
Zábavně vzdělávací festival pro rodinu. 
Po celý den herna, obří autodráha, ka-
várna, občerstvení.

Mezigenerační dušičkový kvíz
3. listopadu 2019, od 10 h.
KD - N. Město n. M.
Máte hádanky a kvízy v malíčku? Rádi 
přemýšlíte, dozvídáte se nové znalosti  
a jste aspoň malinko soutěživí? Stačí vy-
tvořit svůj 4-8 členný tým, zvolit si jmé-
no a přihlásit jej přes FaceBook MAPII 
NMnM nebo na mail: nkz@nmnm.cz.

Koncert mladých talentů
3. listopadu 2019 od 16 do 18 h.
Horácká galerie, N. Město n. M.

Jennifer Kamikazi Trio
5. listopadu 2019, od 19 h.
PODPALUBÍ - ZUŠ J. Štursy, Palackého 16. 
boční vchod, N. Město n. M.
Pozoruhodná a hluboce současná zpě-
vačka a skladatelka z Anglie! Sestava 
– trio: Jennifer Kamikazi (UK) – zpěv, ky-
tara, Štefan Szabó (SK) – kytara, Martin 
Gerla (CZ) – kontrabas; Vstupné 140 Kč

Výstava k výročí sametové revoluce
6. listopadu – 1. prosince 2019
Horácké muzeum, N. Město n. M.
Fotografie, dobové dokumenty  
a plakáty týkající se událostí po  
17. listopadu 1989 v našem městě.

Bratři Ebenové
6. listopadu 2019, od 19 h.
KD - N. Město n. M.
Vstupné: 300 – 350 Kč

Vůně medu
8. – 16. Listopadu 2019
Horácké muzeum, N. Město n. M.
Tradiční výstava místních včelařů, kde 
nakoupíte vše související s včelařením 
a od přítomných odborníků se můžete i 
ledacos dozvědět.

Spolubál – jedinečný ples
8. listopadu 2019, od 19:30 h.
KD - N. Město n. M.
Ples neziskových spolků a orga-
nizací. Průvodci světem rytmů  
a tanečních figur nám budou skvěle hra-
jící THE PEOPLE.

Markéta Cukrová / Pódium NMNM
9. listopadu 2019 od 17 h.
Horácká galerie, N. Město n. M.
Mezzosopranistka Markéta Cukrová vy-
stoupí za klavírní spolupráce Luďka Šabaky.

ILLEGATO: a capella koncert
10. listopadu 2019, od 16 h.
Horácká galerie, N. Město n. M.
Přijďte se podívat, do jakých hudebních 
těles se mohou rodilí Novoměšťáci za-
toulat.

Kino – Tajný život mazlíčků 2
10. listopadu 2019 od 16 h.
KD - N. Město n. M.
Animovaný / Komedie, USA, 2019
Vstupné: 50 Kč na místě

Tančírna
11. 11. 2019, od 19 h. – tango
21. 11. 2019 od 19 h. – cha-cha
KD - N. Město n. M.

Taneční večery pro veřejnost, vstupné je 
50 Kč / osoba. 

22. Zdišibál
12. listopadu 2019, od 13:30 h.
KD - N. Město n. M.

Kino – Pražákům, těm je hej
12. listopadu 2019, od 19 h.
KD - N. Město n. M.
Experimentální / Muzikál, ČS, 1990
Hrají: Michael Kocáb, Vilém Čok a další. 
Vstupné: 60 Kč na místě

Holčička a cigareta – Listování
14. listopadu 2019 od 20 h.
K CLUB Tyršova 1001, N. Město n. M.
LiStOVáNí Lukáše Hejlíka přináší na jevi-
ště další skvělou knihu jednoho z nejza-
jímavějších současných francouzských 
spisovatelů. Účinkují: Lukáš Hejlík a Petra 
Bučková

Farmářský trh
16. listopadu 2019 od 8 do 11 h.
Vratislavovo n., N. Město n. M.
Zimní nabídka – uzeniny, maso, sýry, vej-
ce, včelařské produkty, pečivo, koření …

Skautský sraz
16. listopadu 2019 od 15 h.
KD - N. Město n. M.
Velké setkání bývalých i současných skau-
tů z NMNM. Pro děti připraven dětský 
koutek, otevřeme kavárnu a těšit se mů-
žeš i na Barel Rock!

Kino – Něžné vlny
19. 11. 2019 od 19 h.
KD - N. Město n. M.
Komedie / Romantický, Česko, 2013
Hrají: Táňa Pauhofová, Hynek Čermák a 
další. Vstupné: 60 Kč

Prodejní výstava 
ručně vyráběných výrobků 
23. listopadu 2019 od 13 do 17 h.
KD Daňkovice
Část výdělku půjde ve prospěch Domácí-
ho hospice Vysočina, o.p.s.

Vysočina Filmová: 
Beseda s Janem Svatošem
24. listopadu 2019, od 16 hod. 
Horácká galerie, N. Město n. M.
Beseda s režisérem Janem Svatošem, 
jak se natáčel dokument PRALES NAD 
ZLATO. Vstupné 80 Kč a snížené pro děti  
a seniory 40 Kč.

Lumír pro hospic Vysočina
24. listopadu 2019, od 17 h.
Evangelický kostel, N. Město n. M.
Koncert brněnského pěveckého sboru 
Lumír pro Domácí hospic Vysočina. Vý-
těžek dobrovolného vstupného využije 
hospic na rozvoj dětské paliativní péče.

Jaroslav Hutka
27. listopad 2019, od 19 h.
PODPALUBÍ - ZUŠ Jana Štursy, N. Město n. M.
Koncert písničkářské legendy u příleži-
tosti připomínky výročí 17. listopadu. 
Vstupné: 200 Kč v předprodeji, 250 Kč 
na místě.

ARTkinoHG: Sláva bolest /2019/
29. listopadu 2019, od 19:30 h.
Horácká galerie, N. Město n. M.
Vstupné 80 Kč.

Zahájení adventu a rozsvěcení
stromu na náměstí
30. 11. 2019, od 15 h. 
Vratislavovo nám., N. Město n. M.
Andělský jarmark, Ježíškova pošta.

Poslední leč
30. listopadu 2019 od 20 h.
KD - N. Město n. M.
K tanci a poslechu bude hrát skupina Pi-
kardi.

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!



Kulturně inzertní měsíčník8 číslo 73 / 2019

inzerce

www.dzekuvranc.cz        dzekuvranc@dzekuvranc.cz

D Ž E K Ů V   R A N Č
ve ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU

Vás srdečně zve na

Začínající v pátek v pravé poledne a končící v neděli odpoledne.

Máte-li chuť a čas, neváhejte navštívit naši RODINNOU RESTAURACI

a mít tak jedinečnou příležitost ochutnat ZVĚŘINOVÉ NUDLIČKY 

S RESTOVANÝMI HŘÍBKY, ŠALOTKOU, SLANINOU A TYMIÁNEM 

či lahodné JELENÍ MASO NA ŠÍPKOVÉ nebo DANČÍ NA SVÍČKOVÉ

OMÁČCE S VARIACÍ KNEDLÍKŮ nebo velice oblíbenou LIŠKOVOU

OMÁČKU S DANČÍMI nebo JELENÍMI MEDAILONKY 

pro opravdové labužníky a mnoho dalšího 

… to vše zapít naším 13° nefiltrovaným a nepasterizovaným 

SPECIÁLEM vlastní výroby  z našeho MINIPIVOVARU 

Těšíme se na Vaši návštěvu

DŽEKŮV RANČ VÁM NABÍZÍ CELOROČNĚ UBYTOVÁNÍ A VÝUKOVÉ LEKCE JÍZDY NA KONI

ZVĚŘINOVÉ  HODY
15.11. - 17.11.2019

!!! NUTNOST REZERVACE STOLU 
POUZE na tel. 561 110 747 !!!

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

Kalendáře, diáře 2020

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

Čipujeme na počkání

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
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Jak a kde vznikl nápad otevřít Oázu klidu 
pro hýčkání duše a těla?
Přispělo tomu to, že jsme s manželem bý-

vali hodně na cestách a byli hodně pracovně 
vytížení. Ale vždycky jsme hledali místo, kde 
bychom mohli vypnout a relaxovat. Hledali 
jsme něco, co bude jiné než ostatní zařízení. 
Měli jsme vlastní představu o hýčkání a jak by 
měl vypadat relax. A protože nám ho vlastně 
nikdo úplně nenabídl a v regionu nic takové-
ho nebylo, tak jsme si řekli, že si ho otevře-
me sami, abychom to měli blízko, aby to bylo 
podle našich představ a aby to bylo příjemné  
i pro příchozí. Aby pak od nás odcházeli s bla-
ženým výrazem, uvolnění a spokojení. Chce-
me Žďár rozsvítit a prozářit.

Jaká je vaše původní profese?  
Z jakého oboru jste do podnikání přešla?
Jsem vystudovaný ekonom, mám vyso-

kou školu finance, daňové poradenství a 18 
let jsem pracovala v pojišťovnictví. Začínala 
jsem s klasickým kufříkem a postupně jsem 
se dostala až na nejvyšší pozice. Objem prá-
ce a času narůstal, přibyla rodina a už mě to 
s představou nové a lepší pozice nelákalo 
pokračovat. Potřebovala jsem velkou změnu. 

Co bylo tím impulsem, že jste vyměnila 
kostýmek a vysoké podpatky za turecké 
kalhoty, tílko a bosé nohy?
Někdy je potřeba se zastavit. Zjistila jsem 

totiž, že mi život mých dětí a mé rodiny utí-
ká. Stála jsem na parkovišti, když jsem jela na 
nějakou schůzku, a uvědomila si, že je hezké 
počasí, že jsem zimu a jaro úplně zazdila a že 
už je vlastně léto. Přestala jsem si uvědomo-
vat životní etapy. V tu chvíli jsem si řekla, že je 
potřeba něco změnit. A něco změnit bylo dát 
výpověď a pustit se do projektu, který nám 
přinese všem, nejenom mě a mé rodině, ale 
i dalším lidem, radost, odpočinek a možnost 
na chvíli se zastavit.

Navnaďte nás a popište, co u vás  
v Oáze klidu najdeme? Co zákazníkům 
poskytujete?
Zaměřujeme se hlavně na thajské masáže, 

které jsou prováděny rodilými masérkami v ri-
tuálním stylu. Důležité pro nás je, že návštěv-
níci Oázy klidu vnímají energii a vůni místa, 
vnímají příjemný personál a dokáží, alespoň 
na chvíli, na nic nemyslet a jen tak být s pří-
jemným pocitem. Kromě thajských masáží 
a klasických masáží nabízíme také zážitkové 
kosmetické ošetření, kdy je většina přípravků 
kosmetičkou vmasírovávána do pokožky, dále 
pedikúru, manikúru, a to jak pro ženy, tak pro 
muže. Nejsme klasický masérský salon ani 

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH
Lenka KLIMEŠ

kosmetika. Chceme, aby tady lidé opravdu 
odpočívali, relaxovali, aby to byl pro ně záži-
tek. V nabídce je také privátní wellness s ví-
řivkou a třeba s masáží a lahví šampaňského.

Jaké jsou vaše masérky?
Máme tu dvě rodilé Thajky, které mají  

v Thajsku vystudovanou masérskou školu  
a za sebou letité praxe v různých wellness cen-
trech ve světě. Všechny naše masérky splňují  
v České republice potřebnou akreditaci.  
V týmu jsou také dvě masérky z Filipín. Jejich 
styl masáží je podobný jako u thajských ma-
sérek, ale třeba masáže hlavy a obličeje jsou 
vedeny již jinak. Thajky jsou více fyziotera-
peutky, patří to k jejich životnímu stylu. Fili-
pínky jsou více na relaxaci a kladou důraz na 
celkové uvolnění. Vybere si každý a jsme rádi, 
že se návštěvníci vracejí, mají své oblíbené 
masérky, vznikají nová přátelství.

Proč zrovna thajské masáže? 
Na rande mě manžel pozval na thajskou 

masáž... :-) Thajské masáže, atmosféru Thaj-
ska a jejich kuchyni mám moc ráda a máme 
to tak stejně i s našimi přáteli. Když jsem sama 
řešila zdravotní problém, tak mně žádný z fy-
zioterapeutů nedokázal pomoci, naopak mně 
vždycky pomohla masáž od rodilé thajské 
masérky.  Naše thajská masérka, zaměřená na 
fyzioterapii, už podle toho, jak stojíte, pozná, 
kde je problém. Máme spoustu zákazníků, 
kteří k nám chodili o berlích a s velkými bo-
lestmi, ale za několik měsíců byli v takovém 
stavu, že už jen vzpomínají, jak to před tím 
bylo hrozné. Masérka s nimi pracuje indivi-
duálně, ale není to úplně jen o masáži, ale  
i o cvičení, protahování.

Thajských masáží je více druhů, která je 
u vašich klientů ta nejoblíbenější a jak to 
vlastně probíhá? 
Nejoblíbenější je momentálně thajská aro-

maolejová masáž s horkým olejem. Návštěv-
ník si vybere z několika druhů oleje, kterým 
chce být masírovaný - jasmín, kokos, vanilka, 
pomeranč, Ylang…  Ale také si vybere kvalit-
ní sypaný čaj, který si vypije po masáži. Čaje 
místo cukru doplňujeme sušeným ovocem  
a podáváme je ve stylových konvičkách s ka-
líšky.  Masáž je individuální a většinou celotě-
lová. Záleží na zákazníkovi, jaké má potřeby, 
přání nebo zdravotní omezení. Hraje tichá 
relaxační hudba, atmosféru doplňují svíčky, 
vůně a přítmí protknuté monumentální sol-
nou lampou…

Návštěvníci většinou přichází do Oázy klidu 
o patnáct minut dříve před samotnou masá-
ží, abychom měli dostatek času na zdravotní 
dotazník a na to se seznámit s průběhem 
masáže. Zákazník dostane župan, pantofle, 
může se osprchovat. Potom návštěvníka Oázy 
klidu odvedeme do relaxační zóny, kde je pro 
něj nachystaná lázeň s levandulovou solí na 
nohy.  Po pěti minutách přijde masérka, která 
mu nohy omyje, osuší a odvede návštěvníka 
do masérny, kde si užívá masáž a po masáži 

je odveden zpět do relaxační zóny. Tam je již 
nachystaný čaj, který si návštěvník při přícho-
du vybral.

Z jakých thajských masáží lze vybírat?
Úplnou novinkou je čtyřruční masáž prová-

děná dvěma masérkami najednou. Velmi oblí-
bená je romantická masáž pro dva. Máme spe-
ciální nabídku masáže pro děti s rodiči. Tradiční 
thajská masáž je doporučována pro pravidelné 
návštěvy a pro ty, co už mají zkušenost, je to in-
tenzivní zážitek. Pro nově příchozí doporučuje-
me aromaolejovou masáž. Dále poskytujeme 
kombinované masáže, kdy se použije část ole-
jové a část tradiční thajské masáže. Oblíbená je 
také antistresová masáž hlavy, zad a šíje a také 
masáž bylinnými měšci. V nabídce je speciální 
indická masáž hlavy, reflexní masáž nohou, 
masáž lávovými kameny nebo masáž pro tě-
hotné.  Všechny masáže a kosmetické služby 
lze čerpat v našem věrnostním programu.

Pro koho je masáž vhodná?
Mohu říci, že úplně pro všechny, kteří 

chtějí relaxovat nebo řeší nějaký problém.  
S kontraindikacemi jsou návštěvníci seznámeni.

 Chodí k nám i děti od čtyř let, když mají 
nějaký zdravotní problém, třeba trpí hyperak-
tivitou, migrénami, nebo si jenom tak s ma-
minkou udělají pěkné odpoledne. Dětské ma-
sáže jsou spíše o jemném doteku, aby došlo 
k uvolnění a zklidnění. Nabízíme masáže pro 
těhotné nebo i pro ty, co nemohou otěhot-
nět. Chodí k nám manuálně pracující, úředníci 
a manažeři, senioři, děti s rodiči. Často přijdou 
i Ti, co se vrátili z dovolené v Thajsku a hle-
dají atmosféru a alespoň část životního stylu, 
který zažili.

Zažili jste za ten rok i nějakou zábavnou 
historku? 

Je to přesně rok a měsíc, co Lenka 
Klimeš otevřela Oázu klidu v centru 
Žďáru nad Sázavou. Wellnessové 
zařízení nejen s thajskými masážemi, 
které na vás dýchne klidem  
a uvolňující atmosférou a kde může-
te zrelaxovat svoje tělo i duši.

Veselé je to tehdy, pokud se zákazníci 
vracejí a je jim u nás dobře. Radost přiná-
ší příběhy návštěvníků Oázy klidu, jak se 
jim zlepšil život, zdravotní stav, partnerský 
vztah. 

Jaké připravujete novinky a dá se 
zakoupit dárkový či vánoční poukaz?
Aktuálně již máme na recepci vánoční 

edici dárkových poukazů s novým designem, 
případně si zákazníci mohou vybrat z designu, 
které máme k prodeji celoročně. Je možné si 
vybrat napsání konkrétní procedury, anebo 
finanční částky. Na leden připravujeme jako 
novinku masáž horkými mušlemi a liftingo-
vou masáž obličeje. Našim zákazníkům jsme 
připravili luxusní dárkové sady kosmetiky 
Skeyndor a k tomu dostanou úžasnou kabelku 
s kožíškem.

Jaké máte plány do budoucna?
Plánujeme rozšíření prostor a navýšení ka-

pacity. Rádi přivítáme nové kolegyně a kolegy. 
Od příštího roku bychom rádi měli více pro-
storu a poskytovali služby i bez předchozího 
objednání. Chceme, aby naši klienti měli více 
pohodlí, vnímali jen podprahovou hudbu, 
provonění salonu a doteky. Součástí bude 
nově i sauna, aby se každý před masáží mohl 
jít prohřát. 

Co vám podnikání přináší? Dovedete si 
dnes představit, že byste dělala něco 
jiného?
 Podnikání mně přináší radost. Vidím spo-

kojenost zákazníků, to, že jim děláme radost, 
že jsou uvolnění a zrelaxovaní. Pro mě je to 
velmi pozitivní pocit, štěstí. Chci prohlubovat 
hodnoty a myšlenky Oázy klidu. Péče o tělo  
a duši v moderním pojetí a možná i na nových 
místech.   (pm)

Radniční 1698/4, Žďár n.S.
Tel.: 734 180 568 www.oazaklidu.net

Foto: Martin Halama, www.facebook.com/photohalama/
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Efekt zavíraných dveří
Dva sloupky

v životě chodí) řekne: „Jak se říká: Když 
se jedny dveře zavřou, otevřou se jiný.“  
A Sheldon jí na to odpoví: „To není mož-
ný. Leda že by ty dveře byly nějak propo-
jený a byly tam pohybový senzory. Nebo 
by zavření prvních dveří způsobilo pře-
tlak, a ten by otevřel ty druhý.“ Na tuhle 
hlášku jsem si vzpomněl proto, proto-
že zrovna něco podobného prožívám  
a snažím se do toho moc nezabrušovat, 
jednak proto, aby mě to moc neobru-
šuvalo, a jednak proto, aby mí blízcí tím 
nebyli moc zbroušeni. Takže když se  
s někým potkám a on se zeptá: „Jak se 
vede?“, tak hledám vždy nějakou vtip-
nou odpověď, jako je například výše 
zmíněna ukázka. A tak budu čekat, až 
mě zabere nějaký ten senzor nebo se 
kolem mě přežene přetlak. 

A ještě na konec. Když už jsem  
u těch hlášek, 
ještě jedna 
mi tento tý-
den přišla 
na mysl. Je 
z legendár-
ní hry Posel 
z Liptákova 
Divadla Járy 
C i m r m a n a , 
kdy v jednom 
m o m e n t ě 
smrtka říká: 
„Pamatujte 
si všichni, 
jak jste tady, 
je zakázá-
no cokoli  
s sebou brát 

do hrobu.“ To, že mě to napadlo, je asi 
zapříčiněno tím, že jsem tento měsíc 
v takovém „deratizačním prostředí“, 
a musím vám říct, že je to opravdu 
někdy až děsivé, kolik je toho člověk 
schopný shromáždit, posbírat a na-
akumulovat, byť má třeba jen malý 
byt 1+1. Pravda je, že tomu není 
tak dávno, kdy se lidé dělili na lovce  
a sběrače, a je vidět, že některé ty sbě-
ratelské geny nám někde v podvědomí 
zůstávají. Takže jen doufám, že až to tu 
bude někdo deratizovat po mě, že snad 
jen smaže účty na facebooku, googlu, 
microsoftu, seznamu, centrumu, you-
tube, steamu a datové schránce.

No, když jsem nakousnul ty vti-
py, tak si asi jeden neodpustím. Sedí 
takhle dvě kamarádky v kavárně. A už 
probraly skoro všechno a pomluvily 
skoro všechny, když ta první povídá: 
„Asi se vrátím ke svému bejvalýmu.“ 
Druhá na ni vytřeští oči se slovy: „Pro-
símtě, proboha, proč?“ A první jí na to 
odpoví: „No už se na to nemůžu kou-
kat, jak si tak spokojeně žije.“        

      Martin KROB

inzerce

Nevím, jak to máte s vyprávěním 
vtipů, ale já mám vtipy rád. A přiznám 
se, že je i rád vyprávím a posílám tak 
dál. Ne, nemusíte se bát, že budou 
dnešní sloupky plné nejapných žertíků, 
nemístných frků, nevhodných vtíp-
ků nebo dokonce snad oplzlých fórů 
vhodných tak do knajpy páté cenové 
skupiny. Jen jsem si říkal, že když to 
minulé zamyšlení bylo takové vážnější 
a smutnější, takže by to dnešní mohlo 
být veselejší. I když to podzimní de-
presivní období zrovna k tomu moc 
nepřispívá, tak je potřeba smutným 
zprávám dávat aspoň veselé titulky.  

Vzpomněl jsem si na scénku  
z mého oblíbeného seriálu Teorie vel-
kého třesku, který jsem objevil v roce 
2007 na internetu. V té době se kolem 
něj vytvořila zajímavá komunita, kte-
rá neváhala 
vždy nový 
díl, který byl 
odvysílán za 
o c e á n e m , 
p o k o u t n ě 
ještě v noci 
s t á h n o u t  
z internetu, 
a rozdělit si 
práci tak, že 
během je-
diného dne 
byly hotové 
české titul-
ky. Trochu 
jsem tenkrát 
nahlédl pod 
pokličku, jak 
se tyto věci dělají, a pomáhal třeba 
se správným časováním. Velmi mě 
to bavilo, a nejen proto, že to bylo 
něco nového, zábavného, vtipného  
a mělo to příchuť dobrodružství. Poté, 
co v Americe začala běžet třetí série, 
se dostal seriál i na naše obrazovky,  
a to včetně dabingu. I když s odstu-
pem času musím říci, že jsem si na 
způsob převedení do českého jazyka 
dlouho zvykal, a nebyl jsem v té naší 
komunitě rozhodně sám, tak dnes 
bych řekl, že oba dva hlavní dabéři, 
Jakub Wehrenberg a Aleš Háma, od-
vedli standardní práci. 

Ale zpět k té scénce. Je ze čtvrtého 
dílu první série, kdy Sheldon (pro ty, 
kdo neznají, jen trochu uvedu, že je to 
teoretický fyzik s velmi vysokým IQ, ale 
skoro nulovou sociální schopností in-
terakce se svým okolím) díky své upřím-
nosti přijde o práci. Ostatní se mu snaží 
pomáhat a v jednu chvíli mu Penny 
(pro ty, kdo neví, tak to je obyčejná hol-
ka z Omahy, která se neúspěšně snaží 
prosadit v Hollywoodu jako herečka, 
ale na rozdíl od Sheldona ví, jak to  

SVATOMARTINSKÉ MENU
od 8. do 17. 11. 2019

Polévka
Husí Kaldoun
Hlavní chody
700g Kontovaná husa, dušené bílé a červené zelí,
variace knedlíků (karlovarský, bramborový a houskový)
600g Pečené husí stehno na medu a perníku, 
podávané na višňové omáčce, staročeské lokše
250g Fajita Ánsar se salsou Verde, divokými brusinkami, zakysanou 
smetanou (lírovaná husí prsa se zeleninou podávaná s tortilami)
250g Husí prsíčka lírovaná na mačkaných bramborech 
se smetanou, hruškové purre

V ceně jídla je započítané 1 dcl svatomartinského vína dle výběru (od 11.11.2019).

Vinařství Tomáš Krist
0,7l Veltlínské červené rané
0,7l Svatovavřinecké rosé
0,7l Modrý portugal
1dcl svatomartinského vína 

40 Kč

279 Kč

279 Kč

279 Kč

279 Kč

199 Kč
199 Kč
199 Kč

30 Kč

info@mexiko-zdar.cz,  www.mexico-zdar.cz
Husova 376/3, 591 01 Žďár nad Sázavou

Mexická restaurace

Chcete bezpečně a bez starostí 
prodat svoji nemovitost? 

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

Čekáme se na Vaši návštěvu :)

PS: Za TIP vedoucí k prodeji odměna až 10 000 Kč!
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inzerce

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

ckzdar@zdar.cz, 566 623 667

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

MUZIKÁLY 2019
Johanka z Arku - 7.12.2019, Cena: 1 149 Kč

CHYSTANÉ MUZIKÁLY 2020 
Mýdlový princ - 11.1.2020, Cena:1 099 Kč

Kleopatra - 19.1.2020, 1 099 Kč
Vlasy- 15.2.2020 , 1 199 Kč

Kvítek Mandragory - 29.2.2020, 1 099 Kč
Voda (a krev) nad vodou - 21.3.2020 , 1 199 Kč

Kat Mydlář - 4.4.2020, 1 099 Kč 

ADVENTNÍ ZÁJEZDY

www.zdar.cz/zajezdy-ca-zdar/

Jelikož se blíží Halloween, tak jsem pro tebe v herně virtuální reality 
ve Žďáře otestoval únikovou hru se strašidelnou tématikou. 

Přijď se bát!

HŘBITOVNÍ TAJEMSTVÍ: SLEEPY HOLLOW
Hra začíná přesně o půlnoci na hřbitově. Kamarád, který je semnou je lehce

 vystrašený. Odbyla půlnoc a my zjišťujeme, že nás tu někdo zamknul! 
Všude kolem nás je hrobové ticho, a mi pomalu zjišťujeme, že tu nejsme sami. 

Naším úkolem je zjistit, kdo nás zamknul a vyřešit tak místní tajemství, 
než bude pozdě...

REZERVACE: 
volné termíny lze rezervovat
na www.vrzdar.cz nebo
telefonu +420 604 479 380.

Speciální cena na všechny únikové hry je 500 Kč pro 2 osoby.
Akce platí do konce listopadu. Jedná se o 2 herní kóje na hodinu.

Hodnocení: Hra byla opravdu strašidelná i napínavá. Plnil jsem lehké i náročné úkoly. Strašidelné 
zvuky nebo tma mi nedali polevit celou hru, byl jsem pořád jak na trní. Obsluha mi ochotně 
pomáhala s ovládáním při hře. Příjemné prostředí. Je možné si sebou vzít i přátele, kteří sledují 
moji hru na televizi.
Časová náročnost: Hra mi trvala zhruba 1 hodinu.
Nabídka únikových her: ZLATÝ DŮL: KYSLÍK NAD ZLATO!, ÚTĚK Z ĎÁBELSKÉ LABORATOŘE, 
UVĚZNĚN V OBLACÍCH a mnoho dalších
V herně mají i více druhů únikových her, takže si vyberou opravdu všichni. 
Hrát ji lze samostatně nebo v páru.

Doprovodný program:

10:00     Jak se daøí rodièùm v alternativní škole

11:00     Dìti v dopravì

14:00     Víte èím a jak správnì v zimì pøikrmovat ptáky

15:00     Vermikompostování aneb život s žížalím mazlíèkem

Pøijïte strávit pøíjemný den plný nákupù a vychutnat si u toho dobrou kávu.

Ceny mírné, atmosféra vøelá!

       Sbìr vìcí, které chcete darovat probíhá do 15. 11. v Plastii v Novém          

Veselí nebo  ve Žïáøe nad Sázavou po pøedchozí domluvì  (608 101 190). 

dobrobazar
“Neopouštìj staré vìci pro nové, i když barva šediví a prýská. 

Byly kdysi lesklé, byly chromové a teï se jim na smetišti stýská”

Z. Svìrák, J. Uhlíø

           
  Sobota  23.11.,  od 10-16 

klubovna Školy Na Radosti  (Orlovna Žïár n/S.,Libická 2295/1)

www.plastia.eu |www.sdhzdar2.cz | www.skolanaradosti.cz tel.: 608 561 560
|
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6. listopadu 2019, od 19 h.
kulturní dům - velký sál, 
Nové Město na Moravě

Bratři Ebenové – kapela tří bra-
tří Ebenových (Marek, Kryštof, 
David) a dalších předních čes-
kých hudebníků (Pavel Skála, 
Jaromír Honzák, Jiří Veselý  
a Jiří Zelenka). Koncertně hrají 
průřez tvorbou od prvního alba 
Malé písně do tmy (1984) až po 
poslední Čas holin (2014), které 
je svým obsahem čím dál tím 
aktuálnější.

Bratři Ebenové se vrací do Nového Města
V době vydání prvního alba Malé 

písně do tmy (1984) působila kape-
la jako bratrské trio – Marek, Kryš-
tof a David a byla na české hudební 
scéně svým přístupem zcela ojedi-
nělá. Synové významného hudeb-
ního skladatele Petra Ebena (1929 
– 2007) dostali klasické hudební 
vzdělání, zároveň však vstřebáva-
li vlivy moderní folkové, jazzové  
a rockové muziky. Svou schopnos-
tí čerpat ze všech těchto zdrojů  
a umění používat různé neobvyklé 
hudební nástroje vznikl absolutně 
netradiční, na české scéně nena-

podobitelný „ebenovský zvuk“. Na-
víc ve spojení s výjimečnými texty 
Marka byli a doposud jsou Bratři 
Ebenové na české hudební scéně 
jedineční.

Přijďte si vychutnat večer plný 
jemné ironie, svižného slovníku  

a neotřelých rýmů, které si získaly 
publikum napříč hudebními žánry.

Vstupné: 300 – 350 Kč
Předprodej on-line a nebo  

v informačním centru, Nové Město 
na Moravě. Tel. 566 598 750

inzerce

WWW.OM-INDICKA.CZ     Tel.: 737 022 153
nám. Republiky 294 (bývalá Radniční restaurace), Žďár n. S. 
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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

Starší rodinné domy mají větši-
nou nedostatečnou izolaci,  
a proto byste měli uvažovat 
nad její renovací. 

Oblíbenou formou zateplení je  
v posledních letech foukaná izo-
lace, která má oproti klasickým 
izolačním materiálům celou řadu 

předností. V následujících řádcích 
vám prozradíme, jaké varianty fou-
kané izolace existují a jaké jsou její 
přednosti.

Zateplení stropu foukanou izo-
lací je rychlá a efektivní metoda. 
Izolace je připravena v balících, 
které se potom vkládají přímo do 
přístroje, jenž mechanickým děle-

Potřebujete zateplit strop? 
Foukaná vata je ideální volbou

ním unáší vzduchem části izolace, 
a ty jsou dovedeny potrubím až na 
místo aplikace.

Jaké typy foukané izolace 
existují?
V současné době existují hned 
tři druhy foukané izolace, a to 
konkrétně:
Celulóza, což je rozvlákněný 
novinový papír se směsí zabra-
ňující hoření
Minerální izolace neboli vlákna 
z horniny čediče
Dřevovláknitá izolace
Jaké jsou výhody foukané 
izolace?
Ještě než se rozhodnete pro za-

teplení stropu danou metodou, 
zřejmě byste si rádi zjistili nějaké 
výhody o daném materiálu. Fou-
kaná izolace se využívá k zateplení 
vazníkových krovů, a to z jednoho 
hlavního důvodu. Právě na kro-
vech jsou těžce dostupná místa, 
což však u foukané izolace nevadí, 
protože části se dostanou i do těž-
ce přístupných prostorů. Odpa-
dá vám tak práce se zdlouhavým 

obřezáváním, které by vás čekalo  
u ostatních zateplovacích materiálů.

V neposlední řadě vás potěší, že 
zateplení stropu foukanou izolací 
je jednoduché. Hlavně nemusíte 
balíky s materiálem nosit až přímo 
k místu, kde se bude izolace pro-
vádět, protože na konkrétní místo 
je izolace přepravena trubicí z mís-
ta, kam je jednoduché ji dopravit 
pomocí mechanizace. Co se týká 
ceny, ta je více než přijatelná. Sa-
mozřejmě záleží na složitosti kon-
krétní konstrukce a objemu izolo-
vaných prostor.

Obraťte se na odborníky na 
stránkách www.foukanavata.cz. 
Technik vás navštíví u vás doma, 
prohlédne si stavbu a navrhne nej-
schůdnější způsob zateplení.

Foukaná vata – Michal Došek
Boženy Němcové 341, Polná
Tel.: +420 721 885 381

STAVEBNÍ PRÁCE
- rekonstrukce koupelen na klíč 
  včetně grafického návrhu ve 3D
- topenářské, vodařské a plynařské
  práce, revize a servis kotlů

Firma s tradicí 
od roku 1990

 

Realizace ústředního topení

 

PRODEJ
- vodoinstalační a topenářský materiál
- prodej obkladů a dlažeb
- elektromateriál a svítidla

Nečasova 1450

tel. 566 616 742 - 3

Montáž ekologických kotlů 
na tuhá a plynná paliva 

na kotlíkové dotace

Revize kotlů Vaillant

Různé druhy sladkovodních ryb (kapr, 
pstruh, sumec, úhoř...)
Možnost usmrcení a vykuchání.

PRODEJNA ŽIVÝCH RYB

Žďár nad Sázavou - Veselská ulice 
(nahoře u náměstí, naproti kavárně U Tety Hany)

Sádky Ronov nad Sázavou 

www.ryby-ronov.cz

Pá - 9:00 - 17:00
So - 9:00 - 11:00

Pá - 15:00 - 17:00
So -   9:00 - 11:00

Tel.: 737 335 786, 607 289 348

Bezbolestné, zaručené HUBNUTÍ 

a FORMOVÁNÍ POSTAVY v leže

suterén budovy KB
ve Žďáru n/S

Tel: 702 748 329

www.salonbodo.simplesite.com

Kvalitní PARFÉMY levně

SALON BODO - New start

DÁRKOVÉ POUKAZY

inzerce
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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

- OPERÁTOR/KA 
 VE VÝROBĚ

- NÁSTROJAŘ OBSLUHA 
 CNC ELEKTRO-EROZE

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

a zemìdìlských strojù

AUTOMECHANIK 
osobních automobilù

nabídka pracovních míst

Hledáme programátora PLC
Po�adujeme: praxe, jazyková vybavenost,

øid. prùkaz B, èasová flexibilita

Nabízíme: dobré platové podmínky, firemní benefity,
práce v malém kolektivu

Kontakt: +420 602 744 284
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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.
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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/

firem z regionu

OPERÁTOR VÝROBY

OBSLUHA PLYNOVÝCH PARNÍCH KOTLŮ

KONTAKT:
Tel.: 566 654 328

Mobil: 736 249 169
e-mail:sutekova@kaestle.cz

kaestle@kaestle.cz
www.sporten.cz/kariera

603 927 191.

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 




