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„Zamilovanost je někdy děs-
ně náročná věc. Všichni to tvrděj  
a někdo to i skutečně zažil, nicmé-
ně bejt zamilovanej do Fredrika 
bylo chvílema naprosto nesnesitel-
ný. Když jsem se do něj takhle po 
uši zamiloval, stalo se mimo jiný 
tohle:

:: Denně jsem spal průměrně tři 
hodiny :: Nemoh jsem jíst, a tak 
jsem zhubnul osm kilo. :: Ostatní si 
začali myslet, že beru amfetaminy 
nebo éčko nebo něco na ten způ-
sob. :: Připadalo mi, že je možný 
úplně všechno. Jako kdyby mi hla-
vou zněla neskutečně krásná pís-
nička o tom, že život je hra, a my ji 
teď jdeme hrát.”

Monodrama současného švéd-
ského autora Mattiase Brunna Po 
Fredrikovi je jako výkřik - vyjadřuje 

Po Fredrikovi
17. února 2020 v 10:00 h
Městské divadlo 
Žďár nad Sázavou
Vstupné: 250 Kč. 
Předprodej v pokladně DK: 
Po, Út, St 13.00- 17.00 h., 
e-vstupenky
Dopolední představení 
pro SŠ a veřejnost

zároveň ohlušující radost z vášně,  
z lásky a z krásy života, zároveň 
bolest zklamání, temnotu pomsty 

a smutku ze smrti. Je možné žít po 
Fredrikovi? Inscenaci, která doká-
zala okouzlit již stovky evropských 

diváků, pro Komorní Fidlovačku 
připravil režisér Lukáš Pečenka  
s Janem Fantou v hlavní roli.
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Legendární rocková partička 
Pražský výběr, zakladatel nové 
vlny 80. let, navštíví v dubnu 
Dům kultury ve Žďáře. V hle-
dišti si tak dnešní padesátníci 
a šedesátníci po boku svých 
odrostlých dětí, které hudbou 
kapely odkojili, připomenou 
bok po boku songy jako Hrabě 
X, Na václavském Václaváku, 
Tatrman, Zubatá a dalšími hity.

23. dubna 2020 v 19 hodin 
zasáhne Žďár nad Sázavou nová vlna!

Kapela hraje poměrně vzácně  
a na letošní první polovinu roku 
neplánuje žádné větší akce. Žďár-
ský koncert je tak jednou z mála 
možností, kde můžete Pražský 
výběr letos vidět a slyšet. A navíc  
v plné palbě s oběma bubeníky, 
tedy jak Klaudou Kryšpínem, tak 
Jiřím Hrubešem.

Pražský výběr patří stále k ab-
solutní rockové špičce tuzemské 

rockové scény. I když členové 
kapely mají svoje další projek-
ty a aktivity, pokaždé, když se 
společně sejdou v této formaci, 
je na první pohled zřejmé, že 
toto je srdeční záležitost kaž-
dého z nich. Fenomenálním in-
strumentálním výkonům, opře-
ných o kytaru Michala Pavlíčka  
a klávesy Michaela Kocába, skvě-
le sekunduje rytmika a šlapající 

basa Vildy Čoka. Originální pě-
vecké výkony a texty umocňují 
to, co dělá Pražský výběr Praž-
ským výběrem. A to je odvaz, 
sranda, crazy humor, ironie  
a nadsázka. A u toho by neměl 
23. dubna nikdo z nás chybět. 
Vstupenky v síti Colosseum  
a v pokladně Domu kultury.
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Dětské divadelní předplatné 
Středa 19. února 2020 v 9, v 11 h.
Čtvrtek 20. února 2020 v 8.45 h. 
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Mimo.s., Praha
BROUHÁDKA
Co se všechno může stát ve světě 
broučků, když se na paloučku po-
tkají brouk SVALÍK, brouk ŠKODÍK, 
BERUŠKA a ještě k tomu najdou 
ubrečenou mravenčí kuklu. O tom 
se mohou děti, ale nejenom děti, 
dozvědět v pohádce BROUHÁDKA. 
Vstupné: 60 Kč

Kulturní minimum I. 
Středa 26. února 2020 v 11 h.
Čtvrtek 27. února 2020 v 9 a v 11 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadelní centrum Zlín
LAZY GOAT
Komediální pohádka s veselými an-
glicko-českými písničkami. Vstup-
né: 80 Kč

Kulturní program ve Žďáře n/S – únor

VÝSTAVY

POŘADY PRO DĚTI

PŘIPRAVUJEME

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

1. 3. MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD / MD
3. - 5. 3. MALÝ PRINC  - KM II / MD
4. 3. H. ZAGOROVÁ A P. REZEK / DK
5. 3. THE NAKED TRUTH – DP žluté / MD
10. 3. ISLAND, ZEMĚ OHNĚ A LEDU 
/ Cafe u tety Hany
12. 3. FANTASTICKÁ ŽENA / MD
14. 3. FESTIVAL VÍNA / DK
15. 3. KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA 
– nedělní pohádka / MD
16. 3. LADISLAV ZIBURA – Prázdni-
ny v Evropě / MD
18. a 19. 3. JAK UHLÍŘ SKOUMAL 
SVĚRÁK - DDP / MD
20. 3. ARGEMA / DK 
22. 3. MARYŠA – DP komorní / MD
25. 3. E. URBANOVÁ – Druhá tvář / DK
27. 3. HOOK – pro 2. stupeň ZŠ / MD
30. 3. MAGICKÉ HOUSLE – JAN 
PŘEUČIL / Cafe u tety Hany
31. 3. KOČKA NA ROZPÁLENÉ PLE-
CHOVÁ STŘEŠE / DP zelené / MD

DIVADLO

PLESY

Divadelní předplatné KOMORNÍ 
Pondělí 10. února 2020 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Marianny Arzumanové
TRAKTÁT O LÁSCE
Režie: Marianna Arzumanova
Hrají: Simona Prasková, Eva Alner 
Jízdná, Júlia Szöllös, Petra Ben Me-
ssaoud, Jiří Valeš, Janusz Hummel, 
Patrick Markeš, Igor Šebo

Pojednání o citu, který nás dopro-
vází v každé vteřině našeho života, 
který nás žene přes všechny pře-
kážky a leckdy nás přiměje dělat 

10. ledna – 9. února 2020
Galerie Stará radnice Žďár n. S.
VĚRA DYTRYCHOVÁ 
CESTOU ZA MRAKY
Otevřeno úterý - pátek 10 - 12 a 14 
- 17, sobota, neděle 14 - 17
11. února  – 8. března 2020
Galerie Stará radnice Žďár n. S.
ZDENKA SAMSONOVÁ RANNÁ
OBRAZY
Otevřeno úterý - pátek 10 - 12 a 14 
- 17, sobota, neděle 14 - 17

10. ledna – 26. února 2020 
Malá galerie Stará radnice Žďár n. S.
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ 
ZŠ A MŠ POLNIČKA
Otevřeno dle otevírací doby infor-
mačního centra.

1. – 27. února 2020
Městské divadlo Žďár n. S.
CO SI MYSLÍ NAŠE DĚTI…
CO VZKAZUJÍ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ
Práce dětí ZŠ Světnov. Otevřeno 
hodinu před představením a bě-
hem představení

BESEDY

KONCERTY

Sobota 15. února 2020 ve 20 h.
Dům kultury Žďár nad Sázavou 
JIŘINKOVÝ BÁL 
Ples Kultury Žďár a Active SVČ
Retro ples ve stylu sedmdesátek

psí kusy. Vstupné: přízemí 390 Kč; 
balkon 360 Kč / e-vstupenky; před-
prodej vstupenek pokladna DK

Pondělí 17. února 2020 v 10 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Na Fidlovačce
PO FREDRIKOVI
Režie: Lukáš Pečenka
Hrají: Jan Fanta
Dopolední představení pro SŠ  
a veřejnost, zvýhodněná cena – tip 
pro seniory! Vstupné: 250 Kč / E-
-vstupenky; předprodej vstupenek 
pokladna DK a Kino Vysočina

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Pondělí 17. února 2020 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Na Fidlovačce
PO FREDRIKOVI
Režie: Lukáš Pečenka
Hrají: Jan Fanta
Zamilovanost je někdy děsně ná-
ročná věc. Všichni to tvrděj a ně-
kdo to i skutečně zažil, nicméně 
bejt zamilovanej do Fredrika bylo 
chvílema naprosto nesnesitelný. 
Vstupné: přízemí 390 Kč; balkon 
360 Kč. Předprodej vstupenek po-
kladna DK

Divadelní předplatné ZELENÉ
Úterý 25. února 2020 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Studio Ypsilon
UTÍKEJTE, SLEČNO NITUŠ!
Režie: Peter Oravec
Hrají: Lumíra Přichystalová, Petr 
Vršek, Jaroslava Kretschmerová, 
Kryštof Mende nebo William Vale-
rián, Renata Rychlá, Barbora Skoč-
dopolová, Jan Bradáč, Martin Bo-
hadlo, Jan Večeřa a Dominik Renč

Komorní adaptace slavné Hervé-
ho operety Mamzelle Nitouche od 
slovenského básníka a dramatika 
Lubomíra Feldeka, v níž autor pů-
vodní Hervého nápad s převleky 

Středa 5. února 2020 v 19h.
Městské divadlo Žďár n. S.
LADISLAV ŠPAČEK 
Etiketa v kostce 
Vstupné: 330 Kč. Předprodej vstupe-
nek: pokladna DK a Kino Vysočina

Sobota 1. února 2020 v 19 h.
Dům kultury, Žďár n. S. 
YZOMANDIAS & NIK TENDO
Vstupné: 399 Kč; VIP 799 Kč
Předprodej vstupenek: 
Goout: https://1url.cz/wMYWy
Hladové okno pod Maxem (tištěné 
vstupenky)

Úterý 18. února 2020 v 19 h.
Dům kultury Žďár n. S.
VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY 
Vstupné: 450 Kč. Předprodej vstupe-
nek: pokladna DK a Kino Vysočina

nejrůznějšími změnami a dvojím 
životem postav dotáhl téměř do 
absurdních rozměrů a vytvořil tak 
předpoklady pro inspirovanou 
kolektivní spoluhru všech prota-
gonistů na jevišti, tak typickou 
pro jedinečnou poetiku Ypsilonky.  
Vstupné: přízemí 390 Kč; balkon 
360 Kč / e-vstupenky; předprodej 
vstupenek pokladna DK

K poslechu a tanci zpívají a hrají: 
Eremy, hvězdy muzikálu Pomáda,
Cimbálová muzika Jožky Šmukaře.
Uvádí Luděk Savana Urbánek.
Letos poprvé - bohatá tombola ve 
spolupráci se Žďárským průvod-
cem. Vstupné: 330 Kč; Předprodej 
vstupenek: pokladna DK a Kino Vy-
sočina
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Regionální muzeum Města Žďáru nad Sázavou
Otevřeno denně mimo pondělí: 9 – 12 a 12.30 – 17 hodin

Netradičně pojatá výstava 
obrazů ze sbírek Regionálního 
muzea vám představí umělecká 
díla z poněkud jiné stránky. 

Při klasické výstavě obrazů se 
dozvíte, že obraz interiéru žďárské-
ho konventního kostela namaloval 
Alois Podloucký. Zjistíte možná  
i techniku malby, určení podkla-
du, případně její rozměry. Víte 
ale, co spojuje malíře Konůpka, 
hrad Házmburk, sci-fi literaturu  
a naše muzeum? Jaká velká zvířata 

Buďte v obraze
by na vás kdysi mohla vykouknout 
zpoza stromů v pralese na Žákově 
hoře, do nějž můžete nahlédnout 
prostřednictvím obrazu Jarosla-
va Bureše? Který grafik, spjatý  
i s naším městem, zařadil Krako-
noše mezi strašidla? A proč má 
milostný obraz Chrudimského 
Salvátora na čele hvězdu? Přijďte  
k nám na výstavu a budete v obra-
ze. Začínáme 28. ledna a končíme  
12. dubna 2020.

Text: Stanislav Mikule
Foto: Kamila Dvořáková

inzerce

Vánoční výstava Když stro-
meček zazáří se stala naší 
nejúspěšnější vánoční výstavou 
posledních deseti let. 

Návštěvnost těchto výstav se 
zpravidla pohybuje mezi čísly 1600 
a 1900, výstavy s tématikou vánoč-
ních svátků za socialismu ovšem 
vždy překračují číslo 2000. Letošní 

Ohlédnutí 
za vánoční výstavou

návštěvnost byla ovšem rekordní, 
neboť přišlo 2663 návštěvníků. 
Moučkův dům s upravenou expozi-
cí, věnovanou proměně vánočních 
svátků v různých stoletích, si pro-
hlédlo 452 návštěvníků. Všem moc 
děkujeme a věříme, že nám zacho-
vají přízeň i nadále.

Text: Stanislav Mikule
Foto: Archiv RM

Skvělá gastronomie s denním menu

Luxusní ubytování v hotelu i chatkách

Wellness a fitness

Svatby, meetingy a semináře

Resort Erich***, Sázava 181,  tel.: 736 260 443 
www.resort-erich.cz
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Kontakt: www.knihzdar.cz, icentrum@knihzdar.cz, tel: 566 623 766

inzerce

3. - 28. 2. 2020 / Galerie u Sychry
Fotoklub Freeland Žďár nad Sázavou. Výstava fotografií
Vernisáž obou výstav fotografií proběhne 10. 2. 2020 v 17:00 hod. 

únor 2020 / oddělení pro děti a mládež
Malí pacienti – malým čtenářům
Výstava výtvarných prací dětí hospitalizovaných na dětském oddělení 
Nemocnice Nové Město na Moravě

ÚNOR
Knihovna seniorům / jaro 2020

Cyklus přednášek z různých oborů pro předem přihlášené seniory
Kurz začíná 10. 2. 2020 v 8:00 hod. v oddělení pro dospělé čtenáře.
Přihlášky a program k dispozici v čítárně.

4. 2. 2020 v 17:00 hod. / vstupné: 30 Kč
Miloslav Lopaur: Peripetie růstu a poklesu města 
od nejstarších dob do 20. století
přednáška o Žďáru

12. 2. 2020 v 18:00 hod. / vstupné zdarma
Hlasy moře
Promítání dokumentárního filmu v rámci projektu PROMÍTEJ I TY!
Stárnoucí rybář Pita žije se svou mladou ženou Marielou v chudé přímoř-
ské kubánské vesničce.  Jeho láska k domovu a smířlivost se střetává s 
Marielinou touhou zajistit dětem lepší budoucnost.
22. 2. 2020 a 29. 2. 2020 14:00 – 18:00 hod. 
Lenka Šouláková: Vykresli se z toho – olejomalba
Jednodenní výtvarný kurz. Přihlášky k dispozici v čítárně. Cena: 300 Kč

25. 2. 2020 v 17:00 hod. / vstupné: 30 Kč
Miloslav Lopaur: Peripetie růstu a poklesu města 
od nejstarších dob do 20. století
Pokračování přednášky o Žďáru ze  4. 2. 2020 

Výstavy:
3. - 28. 2. 2020 / Čechův dům
Černobílý svět podle Antonína Vystrčila - autorská výstava fotografií, 
jako hosté vystavuji: Zdeněk Bureš, Petr Dlouhý, Jan Volný
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CA ZDAR, a.s./Klientské centrum Invia 
Nádražní 456/15, Žďár nad Sázavou

ckzdar@zdar.cz, 566 623 667

Zámek Moritzburg a Drážďany
22.2.2020, Cena: 959 Kč

Památník Terezín
14.3.2020, Cena od 670 Kč

Flora Olomouc 
25.4.2020, Cena: 359 Kč

Bratislava – staré město na Dunaji 
23.5.2020, Cena od 605 Kč

Voda (a krev) nad vodou - 21.3.2020, 1 199 Kč
Kat Mydlář - 4.4.2020, 1 099 Kč 
Čas růží - 26.4.2020, 1 250 Kč

NABÍDKA MUZIKÁLŮ

NABÍDKA VÝLETŮ
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Kulturní program v Novém Městě n. M. – únor
Tukiho jízda
1. února 2020 od 11 h. 
Harusův kopec, Nové Město na 
Moravě
Stejně jako minulé ročníky si bu-
dou děti (i dospělí) moci zapůjčit 
speciální kluzák na sníh Tuki, užít 
si zábavu při bobování a závodit  
o krásné ceny.

Tančírna
3. února 2020 – waltz
13. února 2020 – volná tančírna
25. února 2020 – jive
KD Nové M. n. M. od 19 h.
Taneční večery pro veřejnost, 
vstupné je 70 Kč / osoba. Pojďme 
si užít pohodový večer s fajn lidmi, 
tancem a třeba i vínem…

Kino – Dálava
4. února 2020 od 19 h.
KD Nové M. n. M.
Dokument, Česko, 2019, 76 min.
Dálava. Dva tisíce osm set pade-
sát dva kilometrů mezi Brnem  
a Divějevem, mezi Východem a Zá-
padem, mezi otcem a synem. Tak 
daleko, tak blízko. Vstupné: 80 Kč 
na místě

Photographia Natura 2019
6. února 2020 od 17 h.
Horácká galerie v N. Městě n. M.
Vernisáž výstavy Solitéry – Paměť 
krajiny, výběr fotografií z XVI. roč-
níku tradiční fotografické soutěže, 
kterou každoročně pořádá Muze-
um Vysočiny v Jihlavě.

Společenský ples MEDIN 
a Nemocnice N. Město n. M.
7. února 2020 od 19.30
KD Nové M. n. M.

Masopust
8. února 2020 od 14 h.
Vratislavovo náměstí, kulturní 
dům, K CLUB, N. Město n. M.
Přijďte s námi obnovit tradici  
z 1. republiky. Těšíme se i na vaší 
masopustní masku!
Program:
– 14:00 sraz na Vratislavově ná-
městí u kašny za kostelem
– 14:15 průvod masek okolo ná-
městí se zastávkami, masopustní 
kapela Zelenohorští muzikanti.
– 15:30 Masopustní karneval pro 
děti, kulturní dům
– 15:30 K CLUB Zelenohorští muzi-
kanti
Zábava pokračuje v kulturním 
domě, kde bude připraveno maso-
pustní občerstvení.

Chytrý kvíz
10.  a 26. února 2020 od 19 h.

K Club, Nové Město na Moravě
Chytrý Kvíz – nejlepší zábava k ve-
černímu posezení s přáteli! Vytvoř-
te s přáteli tým 2 - 8 hráčů a v prů-
běhu večera si zapisujte odpovědi 
na naše vážné i nevážné otázky. 
Nejlepší týmy soutěže, při které se 
dozvíte plno zajímavých věcí, vy-
hrávají odměnu! 

Radek Jaroš – Koruna světa – Afri-
ka / Ruda Švaříček – Nová Guinea
11. února 2020 od 18 h.
KD Nové M. n. M.
Přednáška je benefiční – výtěžek 
akce bude věnován pro Domácí 
hospic Vysočina a Centrum Zdisla-
va. Vstupné 180 Kč. Děti do 15 let, 
OZP/OZZ, důchodci 90 Kč.

Lukáš Pavlásek: 
Kdo nepláče není Čech
12. února 2020 od 19 h.
KD Nové M. n. M.
90 minutová one man show s pod-
titulem Češi, alkohol a Rock and 
roll je klasickou standup comedy, 
jen komik a mikrofon. 
Vstupné: 250 Kč, 200 Kč s Novo-
městskou kartou

New Town Swing 
– Novoměstská houpačka
15. února 2020 od 18 h.
KD Nové M. n. M.
Jedinečná swingová taneční akce 
na podporu nové základní školy  
v Novém Městě na Moravě.
Vstupné 250 Kč

Farmářský trh
15. února 2020 od 8 do 11 h, 
Vratislavovo náměstí - park, 
Nové Město na Moravě

Zimní nabídka – co na trhu najde-
te: zabijačkové speciality z Fryšavy, 
vejce a drůbež ze Zlatkova, masné 
výrobky z Třebíče, pečivo od Kej-
vala a Slonků, masné a mléčné vý-
robky z Netína, krůtí maso Zelenka, 
slovenské sýry a uzeniny Mipotex, 
rakytníkové výrobky, med a medo-
vé produkty …

Kino – Angry Birds ve filmu 2
16. února 2020 od 16 h.
KD Nové M. n. M.
Animovaný / Rodinný, USA, 2019
Vstupné: 50 Kč na místě

Svatá země Izrael 
– beseda pro veřejnost
18. února 2020 od 17 h. 
Gymnázium Vincence Makovského
se sportovními třídami 
Nové Město na Moravě
Přijďte ochutnat zemi koření a víry 
v Boha se spoustou památek, ale  
i přírodních zajímavostí. Jako bo-
nus můžete ochutnat vodu z Mrt-
vého moře. Lektor: Milan Kocanda 
(student maturitního ročníku)

Kino – Tenkrát v Hollywoodu
18. února 2020 od 19 h.
KD Nové M. n. M.
Komedie / Drama, USA, 2019
Režie: Quentin Tarantino
Hrají: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt 
a další, vstupné: 60 Kč na místě

ARTkinoHG: 25km/h (2018) 
+ komentář Miloše Zabloudila
21. února 2020 od 19.30 h.
Horácká galerie v Novém Městě na 
Moravě, Nové Město na Moravě
Komedie / Road movie, Německo, 

2018, nevhodné do 12 let, české 
titulky, vstupné 80 Kč

David Pomahač – koncert
22. února 2020 od 19 h.
PODPALUBÍ - ZUŠ Jana Štursy, 
Palackého 16., boční vchod, 
N. Město n. M.
„Všechno je to jenom jedna stejná 
písnička“
Křehký písničkář s duší rockera  
a něžný rocker v pozici písničkáře. 
Romantik, poetik a melancholik  
v jednom balení s písněmi o hledá-
ní toho, co vlastně hledáme úplně 
všichni.
Vstupné v předprodeji 150 Kč
Předprodej IC N. Město n. M.

Žďárský swing band 
– písničky ze swingové krabičky
23. února 2020 od 15 h.
Horácká galerie v N. Městě n. M.
Vstupné 100 Kč

Othmar Müller / Pódium NMNM
29. února 2020 od 17 h.
Horácká galerie, N. Město n. M.

Gaia Mesiah + support Phatlip
29. února 2020 od 20 h.
KD - Velký sál, N. Město n. M.
Gaia Mesiah – nejdivočejší z čes-
kých rockových kapel – je zpět  
s novou deskou. Již 5. února vychá-
zí album Refresh in Golden Hive 
(Live) a kapela se opět vydává na 
turné. Jednou ze zastávek tour 
bude i novoměstský kulturák. Let’s 
rock!
Předprodej: od 200 Kč, IC, Vratisla-
vovo náměstí 114 N. Město n. M.

inzerce

•  Hledáme RD nebo chalupu. Jsme mladí a chceme
    se osamostatnit. Financování zajištěno. 
    Tel. 732 369 404

•  Zajištění manželé hledají byt pro nový začátek.
    Volejte nebo pište 703 668 449

•  Jaro už by jsme chtěli trávit na chatě či chalupě 
    v oblasti Vysočiny. Tel. 739 747 258

ŘÁDKOVÁ INZERCE:
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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

Největší dodavatel na Žďársku

Nejsme elektrikáři...

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

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

• rekonstrukce

• novostavby

• plechové provětrávané fasády

• výroba klempířských prvků

POKRÝVAČSKÉ

A KLEMPÍŘSKÉ 

PRÁCE

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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Jak jste přišel na myšlenku, že se 
stanete zlatníkem, klenotníkem?
Tohle řemeslo máme v rodině. 

Už můj praděda a děda dělal tuhle 
práci včetně hodinařiny. Byli to Zy-
chovi z Přibyslavi. Hodinář a zlatník 
Zych koupil v Přibyslavi na náměstí 
roku 1928 dům, kde otevřel obchod 
se zlatnickým zbožím a službami. 
Obchod následně zdědil jeho syn, 
za totality byl zabaven a násled-
ně znárodněn pod Tvar Pardubice  
a z obchodu byla jen opravna hodi-
nek. V roce 1991 děda znovu začal 
podnikat, a jelikož jsem od malička 
seděl s dědou v krámku a pomáhal 
mu rozdělávat budíky, šel jsem se 
učit hodinářskému řemeslu.

Kde jste se učil řemeslu?
Vyučil jsem se hodinářem v Pol-

né, pracoval jsem s dědou, dělal 
klasickou hodinářskou práci s tím, 
že jsme u toho měli malý obchů-
dek se zlatnickým a hodinářským 
zbožím. Zhruba od svých osmnácti 
let jsem obchod již vedl sám. Tehdy 
jsem došel k názoru, že je potřeba 
něco dalšího. A tak jsem se začal učit 
zlatničinu. Hodně věcí jsem okou-
kal už od dědy a od dalších mistrů. 
Hodně jsem načerpal vědomosti  
a technické znalosti od svého spou-
žáka Luďka Seryna, který je výjimeč-
ný, a ve výrobě svých vlastních hodi-
nek snoubí klenotnické a hodinářské 
dovednosti naprosto dokonale.

Jak jste se to všechno zvládl 
naučit?
Už v hodinářském učilišti jsme 

měli základy zlatnictví. Udělal jsem 
si pak sám zlatnický stůl a postup-
ně se učil. Sice jsem navštěvoval  
v Turnově dva roky dálkové studi-
um, jenže tam vyučovali jen teorii. 
Navštěvoval jsem pak zlatnici v Pol-
né, kde jsem získal základy, doma 
si pak všechno zkoušel a znovu  
a znovu opakoval. Ve zlatnické dílně 
mám dnes nejmodernější techno-
logie, bez kterých dnes nejde stíhat 
trendy v oboru. Zasazovat kameny 
na špičkové úrovni jsem se naučil 
v kurzu u mistra Františka Holuba  
a stal se ze mě diplomovaný Stone-

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH
Zdeněk BENC

setter. František Holub své šperky 
prodává hlavně v aukčních síních 
a jako jediný ve východní Evropě 
dostal povolení vyučovat tuto tech-
niku od ruského klenotníka Vitalije 
Kricuka, který se na techniky faso-
vání drahokamů specializuje a patří 
k top klenotníkům na světě. 

Co můžete zákazníkovi nabíd-
nout a na co se specializujete?
Všechno, co souvisí s klenotnic-

tvím, ale hlavně se specializujeme 
na zakázkovou výrobu diamanto-
vých šperků a šperků s drahými 
kameny, zásnubních a snubních 
prstenů. V obchodě máme také 
velkou nabídku přírodních perel, ať 
už sladkovodních, tak také krásných 
mořských perel jako např. Tahitské 
perly. Samozřejmě nechybí i nejrůz-
nější klasické šperky sériové výroby 
od prověřených dodavatelů. Jednot-
livé kusy si pečlivě vybíráme, jsou 
ze zlata, stříbra a titanu doplněné  
o přírodní kameny nebo kubickou 
zirkonii. Nechybí samozřejmě na-
bídka japonských hodinek  Seiko, 
Pulsar a Lorus, ale také hodinky 
značek Bocia a Casio. Dále i stříbrné 
šperky české značky Preciosa a širo-
ká nabídka dětských zlatých náušnic 
Cutie, rovněž vyráběných v Česku.

Co všechno předchází tomu, než 
je třeba na zakázku vyráběný 
zásnubní prsten hotový? Co to 
obnáší?
Zákazník má většinou nějakou 

svoji představu, na které dále spo-
lečně pracujeme. Máme 3D soft-
ware, ve kterém šperk dokážeme 
namodelovat, a to přímo se zákaz-
níkem. Může si vybrat ryzost zlata, 
barvu, kámen podle svých představ, 
parametrů. Následuje výroba - buď 
prsten vyrobím od začátku ručně, 
anebo se odleje a následně ho oz-
dobím kameny a rytinami podle ná-
vrhu. Pak se musí nechat opuncovat 
na puncovním úřadě. A takhle to je  
s každým šperkem, který vyrábím.

Co nejraději tvoříte sám, když 
můžete?
Rád teď dělám mikro pave, což 

jsou malé brilianty sázené vedle 
sebe do řad nebo do kruhů. Je to 
speciální klenotnická  technika, kte-
rá mě baví. 

Vzpomenete si, jaký byl váš 
nejdražší šperk a jak vypadal?
Nejdražší šperk, který jsem vy-

robil, byl zásnubní diamantový 
prsten, který stál přes půl milionu 
korun. Byl platinový a kompletně 
osázený diamanty. 

Jaký je současný trend u svateb-
ních prstenů?
Není to ani o trendu, spíše o tom, 

co se komu líbí. Vychází to z klasiky,  
z jednoduchého kroužku, pak je 
třeba nazdobený, dvoubarevný, aby 
tam byla symbolika dvou, kteří se 
spojují v jedno. Muži si často nechá-
vají vyrobit prsten úplně jiný, než má 
žena. Přicházejí také třeba čtyřice-
tileté dámy, které mají s manželem 
stejný prsten, ale už se jim k jejich 
moderním šperkům nehodí. Tak si 
nechají vyrobit ještě jeden snubní 
prsten, který nosí, když někam jdou, 
ale ne s manželem. To se mi přihodi-
lo již několikrát.

Jak často děláte prsteny s dia-
maty? 
S diamaty dnes prsteny dělám  

z osmdesáti procent a u snubních 
prstenů takřka ze sta procent. Zvlášť 
u prstenů, které nesundáváme  
z ruky, je to nejen krásné, ale přede-
vším praktické. Brilianty budou stále 
lesklé a nepodřené. 

Jaké máte plány do budoucna?
Tak mimo to, že chci udržovat 

vysoký standard námi nabízených 
šperků a služeb, tak bych chtěl vy-
budovat zlatnický ateliér, a tím zís-
kat čas i prostor pro výrobu těch nej-
luxusnějších šperků. Naladit se na 
práci, mít čistou hlavu, navrhnout  
a vyrobit krásný a dokonale zpra-
covaný šperk,  to mě uspokojuje 

Na tisíce kusů šperků již vyro-
bil klenotník, zlatník a hodi-
nář Zdeněk Benc. Ve zlatnické 
dílně v Přibyslavi a v Novém 
Městě na Moravě, kde je zá-
roveň klenotnictví, vznikají 
v jeho rukou křehké kousky, 
které těší své majitele i dale-
ko za hranicemi republiky.

ze všeho nejvíce a tomu bych se 
rád věnoval. Nyní mě čeká velmi 
příjemná práce vyrobit do přiby-
slavského kostela Narození svatého 
Jana Křtitele korunu pro sošku Je-
zulátka. Bude vyrobena ze stříbra, 
z části zlacená a osázená broušený-
my drahokamy. 

Co vás v poslední době potěšilo?
Jeden známý mi přivezl na vyčiš-

tění dva starožitné prsteny s dia-
manty. Vyčistil jsem je na počkání 
parní čističkou, kameny v nich úplně 
zářily. Za dva dny mi zvoní telefon  
a na druhé straně se ozvalo: Dobrý 
den, pan Benc, tady Pavol Habera. 
Byl jsem překvapený, ty prsteny totiž 
byly jeho, a on mi poděkoval za to, 
že jsem mu to udělal takhle rychle  
a precizně. Byl jsem samozřejmě po-
těšený za takové ohodnocení dobře 
odvedené práce.

Jaký je pro vás přínos podnikání?
Přináší mi svobodu. Jsem svým 

vlastním pánem, za každé rozhodnu-
tí nesu svoji zodpovědnost a baví mě 
ta rozhodnutí dělat. Svoboda je pro 
mě důležitá. To je největší dar, který 
v podnikání, ale i v životě mám.

Máte nějaké oblíbené motto? 
Já na motta nejsem. Důležité je 

fungovat v pravdě, to si myslím, že 
je nejdůležitější. Když spolu se zákaz-
níkem i jiným člověkem v životě chci 
mít dobrý vztah, na lži nejde založit.

   (pm) 

Vratislavovo nám. 3, Nové Město n. M.
Tel. 604 574 388
www.klenotybenc.cz
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Vyhodit, či opravit?
Dva sloupky

a v případě, kdyby mi pračka prala 
dvacet let, tak jich moc neprodají  
a nezaměstnají tolik lidí, a ti, když ne-
budou mít práci, nebudou mít za co 
si tu pračku koupit. A tak je to pořád 
dokola. Má to nějaké řešení?

Když jsem byl malý, bavilo mě 
zkoumat, jak věci fungují. Pravda, 
tenkrát to byla bohužel nutnost. 
Když už jste si například ten vysněný 
kazetový přehrávač koupili v Tuzexu, 
za těžce posháněné bony, tak jste si 
ho přece jen považovali. A nedejbo-

že, aby se vám na něm něco 
pokazilo. A právě ten-

hle okamžik jsem 
měl rád. Na-

jednou jsem 
se mohl bez-
trestně cho-
pit šroubo-
váku, kleští  
a jiného 

v e r c a j k u 
a přehrávač 

rozdělat. To se 
vám pak otevřel 

nový vesmír. A když 
jste přišli na to, jak 
to celé funguje, 

opravili to a někdy  
i vylepšili, to byl 

teprve pocit vítězství, který by vám 
mohl závidět kdejaký steroidy nado-
povaný medailista. 

A ještě jedna věc na konec? Za-
mýšleli jste se někdy nad tím, jak 
se posunula hodnota vnímání toho, 
jestli opravit, nebo vyhodit? Řekl 
bych, že díky tomuto život usnadňu-
jícímu způsobu zacházení s věcmi, 
tak zacházíme i s lidmi. A dokonce 
i s těmi nejbližšími. Všiml jsem si,  
a pak se podíval i do statistik, a ty 
můj dojem potvrdily, že dnešní dva-
ceti a třicetiletí se do manželství moc 
nehrnou. Má to samozřejmě několik 
příčin. Od budování kariéry, přes 
malé možnosti, jak přijít k rozumné-
mu bydlení, aniž by se zadlužili tak, 
že ještě hypotéku budou splácet  
z důchodu, který možná ani mít ne-
budou. Ale myslím, hlavně když vidí 
to, že se každé druhé manželství 
rozvádí, už se jim do toho praštit ne-
chce vůbec. Ano, jak to tak vypadá,  
i manželství má záruční dobu. Akorát 
zatím asi není oficiálně stanoveno 
jak dlouhou a kde by se měla případ-
ná reklamace uplatňovat. Připadá 
mi, že místo toho, abychom na vzta-
hu pracovali, uděláme to s ním jako  
s tou pračkou. Nepřijde vám, že 
máme asi ta „kurvítka“ i v hlavě? 

Martin KROB
P.S. Čest světlým výjimkám.

inzerce

Nevím, jestli tahle moje úvaha 
bude správná, ale nejsem moc vel-
kým přítelem myšlenky, že když se 
něco rozbije, tak se to má vyhodit 
a pořídit si něco jiného. Jasně, žije-
me ve spotřební době a všechno má 
svou trvanlivost. Někdy ale pouze po 
dobu platné záruky. 

Taky si pamatujete na dobu, kdy 
třeba mojí mamce vydržela tatra-
matka z Popradu snad i dvacet let? 
A když se náhodou něco pokazilo, 
přijel opravář vyměnil vadný díl, 
pračku ještě vyčistil a pralo se dále. 
Dneska? No, jak to napsat 
slušně? Je to asi dva 
roky, co se něco 
pokazilo na naší 
pračce. Prostě 
rozsvítila se vý-
stražná ledka  
a pračka ne-
prala. A jak 
to bylo vy-
ř e š e n o ? 
Jednoduše. 
Aniž by se pát-
ralo po příčině, 
sedlo se hned  
k internetu  
a vybrala se nová pračka. 
Načetla se nějaká ta recen-
ze a zkušenosti ostatních kupujících  
a šup, strčila se do virtuálního košíku 
a zaplatila. Přece pračku potřebu-
jeme, a včera bylo pozdě. No a na 
mě zbyl pouze úkol odpojit tu, co 
nepere, uklidit po ní a počkat na do-
pravce, který přiveze novou, a zaplať 
panbů za to, starou si odveze do my-
dlinkového nebe. 

A takhle podobně to máte se 
vším. Nefunguje to? Vyhoďme to!  
A pořiďme si nové, mladší, vý-
konnější a desingově modernější  
s mnohem více funkcemi. Ano, je to 
mnohem jednodušší. Ano, je to mož-
ná někdy i levnější. Ano, už i v servi-
sech vám opakují tu mantru: „Ale 
pane, to se už nevyplatí opravit.“ 
Nebo: „Ale pane, na tenhle model už 
dneska neseženete žádné náhradní 
díly.“ A když narazíte na šikovného 
a ochotného servismana, tak to je 
jako byste vyhráli minimálně druhou 
ve Sportce. 

Bohužel ale i s tímto někteří vý-
robci počítají, a tak do svých výrobků 
přidávají tzv. kurvítka. No prostě tam 
přidají „něco“, co po uplynutí záruč-
ní doby praskne, vyhoří, vyšumí, zlo-
mí se, upadne, prošoupe se, vypaří 
se, případně nabobtná a zajistí tak 
nefunkčnost celého výrobku. S tím 
nenadělá nic ani ten nejšikovnější 
kutil. Chápu, že oni musí prodávat, 

Poptáváme pro naše klienty:
 
 

byt 2+1 s balkonem v domě s výtahem
 

byt 1+1 ve slušném stavu
 

S námi prodáte výhodně
 

volejte 725 754 579

PRODEJ VYZRÁLÉHO

HOVÌZÍHO MASA

Objednávky volejte na tel.: 606 728 158

pøímo z farmy

Smìsný balíèek obsahuje
hovìzí zadní    |    hovìzí pøední

hovìzí mleté - hamburger
kosti na polévku

prodej i vyzrálého steakového masa na gril

Fotomontáž: Martin Krob

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 
DERATIZACE

 DEZINSEKCE
  tel: 603 529 158

tel: 603 542 628

www.veterina-hamry.cz

MVDr. J. Vondráčková

Čipujeme 
 na počkání

Preventivní
ošetření chrupu
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„Největší chyba, kterou v životě můžete udělat.. (dokončení v tajence.)“ Elbert Hubbard americký spisovatel, nakladatel, výtvarník a filozof 1856 - 1915
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Pokud nevíte, co s načatým 
večerem v sobotu 15. února, 
dejte se do gala a vyražte na Ji-
řinkový bál. Dům kultury spojil 
síly s Active SVČ a ve spolupráci 
s generálním partnerem plesu, 
společností Kovo Koukola, pro 
vás připravili bál ve stylu sedm-
desátých let. 

Vedle hudební skupiny Eremy, 
která doprovodí vaše tanečky, se 
tak můžete těšit na pěvecké vý-
kony a hity z muzikálu Pomáda  
v podání členů karlínského divadla. 

Přijďte na Jiřinkový bál!
U vínečka si dále budete moci za-
zpívat s cimbálovou muzikou Jožky 
Šmukaře a nebude chybět i bohatá 
tombola, která je letos poprvé po-
řádaná ve spolupráci se Žďárským 
průvodcem. Celým večerem vás 
provede zkušený matador Luděk 
Savana Urbánek. Když k tomu při-
počítáme poměrně sympatické 
vstupné 330 korun, za které nakou-
píte vstupenky v pokladně Domu 
kultury, nebo v síti Colosseum, tak 
už nic nebrání tomu, abyste se le-
tos stali součástí Jiřinkového bálu 
i vy.

AMBROŽ AUTO | PROFESIONAL CAR SERVICE
Tel: 566 620 498, 603 795 615 | www.ambrozauto.cz | ambrozauto-servis@email.cz

PRODEJ ELEKTROKOL A SKÚTRŮ
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

DOPLŇKY,  POJIŠTĚNÍ, UAMK KARTY 

 Ruční mytí vozů<
 Výměna autoskel<

< Běžné opravy
 Servis klimatizace<

< Geometrie
 Diagnostika<

< Nástřik podvozků
 Garanční prohlídky <

< Autopůjčovna
 Příprava a provedení STK <

AMBROŽ AUTO, s.r.o. I Strojírenská 2212/30 I Žďár nad Sázavou I Tel: 566 630 398 I Mob: 777 795 614

E-mail: ambrozauto@email.cz I FB: Ambrož auto, sro I www.ambrozauto.cz

Již 9. února proběhne v Dolby 
Theatre v Los Angeles 92. 
ročník udílení Oscarů pod 
hlavičkou Akademie filmové-
ho umění a věd, která vybere 
nejlepší filmy za rok 2019. 

My si v Kině Vysočina na letošní 
Oscary zahrajeme jen několik dní 
po jejich udílení, a to ve čtvrtek 
13. února, kdy uvedeme hned dva 
filmy, které jsou do letošní filmové 
bitvy nominovány. V 17 hodin se 
tak můžete těšit na premiéru sním-
ku, který osloví spíše něžné pohla-
ví. Jedná se o životopisný film Judy 
o skvělé zpěvačce a herečce Judy 
Garlandové. 

Tu ve filmu ztvárnila známá 
herečka Renée Zellweger, která 
svojí nominací na nejlepší výkon 

Kandidáti na letošní
Oscary v Kině Vysočina

v hlavní roli dokazuje, že ved-
le Bridget Jones skvěle zvládne  
i o poznání víc dramatickou roli.  
V 19.30 se pak mohou těšit naopak 
hlavně pánové na předpremiéru 
válečného velkofilmu s názvem 
1917. Tento letopočet prozrazu-
je, že se jedná o válečné drama  
z konce 1. světové války. Film získal 
vedle Jokera, kterého valná větši-
na z vás v Kině Vysočina již viděla, 
nejvíce nominací a to, že ho mů-
žeme vidět v české předpremiéře, 
je velmi dobrá zpráva pro všechny 
milovníky filmového umění v na-
šem městě. Dá se věřit, že režisér 
Sam Mendes, který je podepsaný 
pod takovými filmovými hity jako 
Americká krása, Spectre či Skyffal, 
nás opět překvapí velkou filmovou 
lahůdkou.

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 
VÝROBY

12. února 2020 od 19 hod.
KD Nové Město na Moravě

Lukáš Pavlásek: Kdo nepláče, není Čech
90 minutová one man show  

s podtitulem Češi, alkohol a Rock 
and roll je klasickou standup 
comedy, jen komik a mikrofon. 
Dozvíte se který národ je nejlepší 
na světě, kde začíná zóna debilů, 
proč pití prospívá naší civilizaci, 
co pít, když chcete, aby se vám 
narodil Václav Klaus, povíme si 
jak strávit pořádnou dovolenou, 
kterou nám pokazí dámská jíz-
da, sestavíme si nekompromisní 
punkovou kapelu, rozebereme si 
některé lidové písně a nakonec 
si všichni společně zazpíváme  

o tom, co nám leze na nervy, pro-
tože správnej Čech není nikdy 
spokojenej…

Lukáš Pavlásek patří mezi prů-
kopníky a nejvýraznější tváře čes-
ké standup comedy, natočil desít-
ky výstupů do pořadů Na stojáka  
a Comedy club a absolvoval stov-
ky vystoupení. Jeho celovečerní 
speciál je esencí toho nejlepšího  
z jeho tvorby.

Vstupné: 200 Kč (Novoměstská 
karta) / 250 Kč (normální vstupné)

inzerce

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: 22. - 24. 5., 5. - 7. 6., 19. - 21. 6. 

a 10. - 12. 7. 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 
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Bohdalov, Březí nad Oslavou, Budeč, Fryšava, Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou - Najdek na Moravě, Hlinné, Jámy, Jimramov, Jiříkovice, Kadov, Křídla, Maršovice,
Nová Ves u N.M.n.M, Nové Město na Moravě, Nové Veselí, Obyčtov, Olešná, Ostrov nad Oslavou, Petrovice, Počítky, Pohledec, Polnička, Radešínská Svratka, Radňovice,
Radostín nad Oslavou, Rokytno, Sázava, Sazomín, Slavkovice, Sněžné, Stržanov, Světnov, Škrdlovice, Tři Studně, Vatín, Velká Losenice, Veselíčko, Vysoké, Zubří,
Žďár nad Sázavou.
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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

info@autoroseckysro.cz

Automechanik/opraváø:

Strojník

Traktorista

Øidiè

- Osobních automobilù
- Nákladních automobilù
- Zemìdìlské techniky

Mzdové ohodnocení: 150,- / hod.
Prémie + osobní ohodnocení

otoèného kolového bagru

traktoru JCB Fastrac

nákladního automobilu DAF, TATRA

603 927 191.

STŘECHY
PAVEL HORÁK

přijímá pracovníky 

Bližší informace získáte na tel. 606 823 109
nebo strechyhorak@seznam.cz

Praxe vítána, ale zaučíme si i šikovné. 
Pro šikovné nabízíme nadstandardní výdělek.

Zavedená pokrývačská firma 

z Nového Města na Moravě

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

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

Rozsah výuky: 160 hodin (84 hodin teoretická výuka 

a 76 hodin praxe v MŠ)

Termíny teoretické výuky: 15. – 16. 5., 29. – 31. 5., 12. – 14. 6. 

a 26. – 28. 6. 2020

Chůva pro děti 
do zahájení povinné školní docházky  

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

další vzdělávání pedagogických pracovníků

zve všechny zájemce na rekvalifikační kurz

Další informace na www.fakta.cz

kurz je akreditován MŠMT 

Cena kurzu včetně zkoušky z profesní kvalifikace: 11.900 Kč 

(Kurz je možné uhradit z prostředků úřadu práce formou zvolené 

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



Záloha na skleničku 50 Kč

Ceny degustačních vzorků dle nabídky vinařů.

Festival
vína

ŽĎÁR
NAD SÁZAVOU

Moderátor 

Cimbál – Horácká muzika / Žďár n. S.

Folklorní vystoupení – Studánka / Žďár n. S.

Řízená degustace

Občerstvení

Kavárna, zákusky

Festival
vína

Žďár nad

Vybírat 
a ochutnávat můžete 

ZE VZORKŮ OD

VYSTAVOVATELŮ

a víno si poté 
zakoupit domů.

Vstupné 150 Kč

150
15

Degustace vín z Čech,

Moravy i zahraničí

Pavel Bláha

Kulturní 
dům 
Žďár n.S.
13–19 h.

14.3.
sobota 

2020

Sázavou

3. ROČNÍK

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


