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 Jaro bude v muzeu patřit příro-
dě – k letošnímu 50letému výročí 
CHKO Žďárské vrchy připravujeme 
putovní výstavu Ptáci v životní veli-
kosti, zápůjčku vycpaných opeřen-
ců, kteří jsou typičtí pro náš region, 
a výstavu fotografií přírodních krás 
ve vestibulu muzea. 

V květnu vystavíme fotografie  
z osvobozování našeho města  
v roce 1945. 

Na jaře také zpřístupníme no-
vou expozici lidové architektury na 

Co vystavuje Horácké muzeum v letošním roce
V muzeu probíhá do konce 
března výstava fotografií Jiřího 
Michlíčka z Velkého Meziřící 
z jeho pěších cest Evropou. 
Fotografie mapují 3 300 km 
dlouhou pouť do Compostely  
a pěší putování do Vídně, na 
Říp a podél Dyje.

půdě muzea, těšit se můžete hlav-
ně na obří model horácké rouben-
ky. Na půdě bude od května až do 
září také oblíbená výstava výtvar-
níků ze ZUŠky, tentokrát na téma 
Řemesla. 

V létě se přijďte pobavit na in-
teraktivní výstavu hybohledů (dře-
věná pohyblivá divadýlka poháně-
ná klikou) výtvarníka Pavla Macka. 

Na podzim se představí pře-
krásné tradiční horácké výšivky  
z našich sbírek v konfrontaci s vy-
šívanými obrazy výtvarnic Petry 
Cisárové a Aleny Zástěrové. A na 
Vánoce si nenechte ujít unikát-
ní betlémy z třebíčského muzea.  
A nebudou samozřejmě chybět ani 
tradiční akce jako velikonoční a vá-
noční jarmark, Muzejní noc nebo 
zájezd na Den památek, tentokrát 
po stopách partyzánů. 
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„Podstatou této akce vlastně je, 
že lidé mohou v příjemném pro-
středí ochutnat různá kvalitní vína,  

a pokud jim některá zachutnají 
více než ostatní, mají možnost si je 
za výhodnou cenu přímo od vinařů 
koupit domů,“ uvedla za pořadatele 
akce Pavlína Mokrá. 

Jedním z letošních vystavovatelů 
bude například Vinařství U Samsonů 
z Velkých Němčic, jehož založení se 
datuje do roku 1880. Dnes se v ro-
dinném podniku angažuje v pořadí 
už pátá generace. Vyrábějí tam vína 
tradiční technologií bez umělých kva-
sinek, s vlastními odrůdovými zákva-
sy a minimem chemie. Taková vína se 
vyznačují jemnější aromatikou, har-
monií, příjemnou kyselinkou, zbyt-

Třetí ročník Festivalu vína nabídne 
to nejlepší od téměř dvou desítek vinařů

Žďár nad Sázavou / Tradiční 
Festival vína se v sobotu  
14. března v době od 13 do 19 
hodin odehraje ve žďárském 
Domě kultury. I tentokrát 
dostanou jeho návštěvníci mož-
nost ochutnat vína z Čech, Mo-
ravy i zahraničí, a to od celkem 
osmnácti vinařů. Vstupné je 
150 korun, záloha na degustač-
ní skleničku činí 50 korun. 

kovým cukrem, vysokým extraktem 
a odpovídajícím alkoholem.

Za zahraničních vín bude mimo 
jiné možné vyzkoušet vína z ro-
dinného vinařství Pisoni v Trentu  
v Itálii, které do České republiky 
dováží rodák z Trenta Lupo Terrag-
ni, který se kromě vína věnuje také 
pořádání gastronomických výletů do 
Itálie a taktéž se podílel na natáčení 
druhé série seriálu ČT Manu a Matěj. 

Degustaci ušlechtilých vín sty-
lově doprovodí Horácká muzika 
a atmosféru doplní vystoupení 
folklorního souboru Studánka. 

Moderátorem akce, kterou pod-
pořilo i město Žďár nad Sázavou  
a Vinařský fond, se opět stane Pa-
vel Bláha. Chybět nemohou ani 
různé kulinářské dobroty, protože 
alkohol se nemá konzumovat na 
lačný žaludek, a nad festivalem 
budou i tentokrát bdít desítky lidí. 
„O prodej vína a ochutnávky se 
stará přes 40 lidí, dalších 30 pak 
o kulturní program. A deset lidí 
jsou pořadatelé nezbytní k tomu, 
aby akce, za jejíž přípravou obecně 
stojí obrovské množství mravenčí 
práce všech zúčastněných, zdárně 
proběhla,“ dodala Pavlína Mokrá.

Festival
vína

Žďár nad
Sázavou

inzerce
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Kulturní minimum II. 
Úterý 3. března 2020 v 10.30 hodin 
Středa 4. března 2020 v 9 a v 11 hodin
Čtvrtek 5. března 2020 v 9 a v 11 hodin 
Městské divadlo Žďár nad Sázavou
Divadlo Metro Praha
MALÝ PRINC NA ZEMI
V interaktivním představení plném origi-
nálního černého divadla, tance a panto-
mimy se s Malým princem podíváte na 
lidské počínání na planetě Zemi. 
Vstupné: 80 Kč

Neděle 15. března 2020 v 15 hodin
Městské divadlo Žďár nad Sázavou
Divadlo ANFAS Praha
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
Vstupné: 100 Kč / E-vstupenky; Před-
prodej vstupenek: pokladna DK a Kino 
Vysočina

Dětské divadelní předplatné 
Středa 18. března 2020 v 9 a v 11 hodin
Čtvrtek 19. března 2020 v 8.45 hodin 
Městské divadlo Žďár nad Sázavou
Divadlo Věž Brno
JAK UHLÍŘ SKOUMAL SVĚRÁK
Divoké, veselé, melodické, tajemné, po-
učné, místy nespoutané i mezigalaktické, 
takové je první autorské dílo Divadla Věž, 
jehož podstatnou část tvoří písničky od 
skladatelů Jaroslava Uhlíře, Petra Skou-
mala a textaře Zdeňka Svěráka. 
Vstupné: 60 Kč

Kulturní program ve Žďáře n/S – březen

VÝSTAVY

POŘADY PRO DĚTI

PŘIPRAVUJEME

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

  2. 4. TRHÁK / DK 
  3. 4. BOTY, BOTY, BOTIČKY – Žďárské    
           folklorní soubory / MD
  5. 4. ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO 
           MANŽELA / MD
  7. 4. EWA FARNA / DK
  8. 4. THE LOSER(S) – DP komorní / MD
15. a 16. 4. MEDOVÁ KRÁLOVNA / MD
16. 4. JAROSLAV SAMSON LENK / MD
17. 4. ŠKWOR / DK
21. 4. VLASTA REDL / MD
22. - 23. 4. POVÍDÁNÍ BEZ MLUVENÍ / MD
23. 4. PRAŽSKÝ VÝBĚR / DK
25. 4. PŘÍBĚHY VODNÍKA ČESÍLKA / MD
27. 4. SCREAMERS / MD
28. 4. THE BACKWARDS / DK
29. 4. SMRT MU SLUŠÍ / DP zelené / DK
29. - 30. 4. BUBNOVÁNÍ DO ŠKOL / MD

DIVADLO

FESTIVALY

Divadelní představení mimo předplatné 
Neděle 1. března 2020 v 19 hodin 
Městské divadlo Žďár nad Sázavou
Divadlo v Rytířské
MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD 
Režie: Jakub Nvota; Hrají: Aleš Háma, 
Petr Motloch, Tereza Kostková, Nela Bou-
dová, Michaela Sejnová / Lucie Okonová 
Bernard a Phillippe jsou nejlepší přátelé, 
a přece tolik rozdílní. 
Vstupné: přízemí 400 Kč; balkon 350 Kč
Předprodej vstupenek: pokladna DK a v 
síti Ticketportal

1. února – 8. března 2020
Galerie Stará radnice Žďár nad Sázavou
ZDENKA SAMSONOVÁ RANNÁ - OBRAZY   
Otevřeno úterý - pátek 10-12 a 14-17, 
sobota, neděle 14-17

10. března – 5. dubna 2020
Galerie Stará radnice Žďár nad Sázavou
JIŘÍ ALTMANN – DŘEVOŘEZY / GRAFIKA   
Otevřeno úterý - pátek 10-12 a 14-17, 
sobota, neděle 14-17

1. března – 30. dubna 2020
Malá galerie Stará radnice Žďár n. S.
VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ MŠ ŽĎÁR N.S.
Otevřeno dle otevírací doby informační-
ho centra.

1. – 31. března 2020
Městské divadlo Žďár nad Sázavou
Výtvarné sdružení 2. nástupiště 2. kolej
TOMÁŠ HÁJEK A MIROSLAV JANOŠÍK
ŘEZBY A FOTOGRAFIE
Otevřeno hodinu před představením  
a během představení

24. března 2020 
Kino Vysočina Žďár nad Sázavou
COLECTIVO MEDITERRÁNEO (ŠPANĚLSKO)
Vernisáž v 17 hodin 
V 18 hodin koncert GABO NAAS TRIO + 
MARTA TÖPFEROVÁ (ARGENTINA, CZ) 
Vstupné: 200 Kč, studenti 50 Kč
Výstava bude otevřena v době promítání kina

BESEDY

KONCERTY

Sobota 14. března 2020 ve 13 hodin 
Dům kultury Žďár nad Sázavou 
FESTIVAL VÍNA - III. ročník
Vstupné: 150 Kč

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Čtvrtek 5. března 2020 v 19 hodin
Městské divadlo Žďár nad Sázavou 
Stage Art Cz - THE NAKED TRUTH
Režie: Petr Halberstadt; Hrají: Anna 
Stropnická / Hana Kusnjerová, Alena 
Hladká / Anežka Rusevová, Alžběta Va-
culčiaková / Natálie Tichánková, Gabrie-
la Míčová, Petra Špindlerová, Klára Apo-
lenářová / Daniela Choděrová
The Naked Truth je příběhem pěti žen, 
které se setkávají ve vesnické tělocvičně-
-místním „kulturáku“ na kurzu pole dan-
ce. Vstupné: přízemí 390 Kč; balkon 360 
Kč / E-vstupenky; předprodej vstupenek 
pokladna DK

Divadelní představení mimo předplatné 
Čtvrtek 12. března 2020 v 19 hodin 
Městské divadlo Žďár nad Sázavou
Agentura Familie - FANTASTICKÁ ŽENA
Režie: Martin Vokoun; Hrají: Patricie So-
laříková / Diana Šoltýsová, Václav Krát-
ký / Ondřej Volejník, Adrian Jastraban / 
Jarmil Škvrna 
Současná komedie úspěšného kanadské-
ho autora, jejíž zápletka se točí kolem 
seznamu vlastností, které by měla mít 
ideální partnerka. Vstupné: 370 Kč; 350 
Kč; 330 Kč; předprodej vstupenek Ticke-
tart a CK Čedok

Divadelní předplatné KOMORNÍ 
Neděle 22. března 2020 v 19 hodin
Městské divadlo Žďár nad Sázavou 
Divadlo A. Dvořáka Příbram - MARYŠA
Režie: Milan Schejbal; Hrají: Tomáš Tö-
pfer, Helena Karochová, Anna Fixová, 
Vladimír Senič, Daniela Šišková, David Kr-
chňavý, Eva Miláčková, Kateřina Fixová, 
Helena Vondrušková, Martin Dusbaba
Nejlepší a nejslavnější české drama, kte-
ré je zároveň vrcholem tvorby bratří Mrš-
tíků. Vstupné: přízemí 390 Kč; balkon 360 
Kč / E-vstupenky; Předprodej vstupenek 
pokladna DK

Pondělí 30. března 2020 v 19 hodin
Café u tety Hany Žďár nad Sázavou 
MAGICKÉ HOUSLE – JAN PŘEUČIL
Fascinující vyprávění herce J. Přeučila  
o tajemství houslí, houslařů a umělců, 
jako byli: Antonio Stradivari, Leonardo 
Da Vinci, N. Paganini, J. S. Bach, A. Dvo-
řák a další. Ukázky na klasicistní housle 
zahraje V. Návrat. Představení je spojeno 
s besedou s umělci po skončení progra-
mu o současné hudbě, divadle a světě 
vůbec. Vstupné: 220 Kč / E-vstupenky, 
předprodej vstupenek: pokladna DK, 
Kino Vysočina, kavárna u tety Hany 

Úterý 10. března 2020 v 19 hodin
Café u tety Hany Žďár nad Sázavou 
ISLAND, ZEMĚ OHNĚ A LEDU 
BOB STUPKA
Vstupné: 100 Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek: pokladna DK, 
Kino Vysočina, kavárna u tety Hany 

Pondělí 16. března 2020 v 17 hodin
Městské divadlo Žďár nad Sázavou
LADISLAV ZIBURA
PRÁZDNINY V EVROPĚ
Vstupné: 190 Kč; 150 Kč 
Předprodej vstupenek Ticketmaster

Středa 4. března 2020 v 19 hodin
Dům kultury Žďár nad Sázavou 
HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK
Vstupné: 790 Kč; 690 Kč; 590 Kč 
Předprodej vstupenek Ticketart

Sobota 7. března 2020 v 19 hodin 
Dům kultury Žďár nad Sázavou 
YZOMANDIAS & NIK TENDO 
Vstupné: 399 Kč; VIP 799 Kč. Předprodej 
vstupenek na Goout: https://1url.cz/
wMYWy; „hladové okno“ pod Maxem

Pátek 20. března 2020 ve 20 hodin
Dům kultury Žďár nad Sázavou 
KABÁT - REVIVAL
Host: Airback
Vstupné: 250 Kč; 299 Kč. Předprodej 
vstupenek v pokladně DK a v síti Ticket-
portal

Středa 25. března 2020 v 19 hodin
Dům kultury Žďár nad Sázavou 
EVA URBANOVÁ – DRUHÁ TVÁŘ
Doprovodná formace BAROCK se smyč-
covým tělesem. Vstupné: 860 Kč; 730 Kč 
Předprodej vstupenek Ticketportal

Divadelní předplatné ZELENÉ
Úterý 31. března 2020 v 19 hodin
Městské divadlo Žďár nad Sázavou 
Těšínské divadlo - KOČKA NA ROZPÁLE-
NÉ PLECHOVÉ STŘEŠE 
Režie: Petr Kracik; Hrají: Petra Sklářová, 
Ondřej Frydrych, Vítězslav Kryške, Lenka 
Waclawiecová, Petr Sutorý, Jolana Fe-
rencová, Miroslav Liška, Miloslav Čížek  
a další herci Těšínského divadla
Hra odhaluje vztahy v jedné rodině, kte-
ré jsou ovlivněny nesmírnou touhou po 
penězích, falší, a na straně druhé ukazuje 
také i upřímnost, čestnost a naprostou 
lhostejnost k bohatství. Vstupné: příze-
mí 390 Kč; balkon 360 Kč / E-vstupenky; 
předprodej vstupenek pokladna DK



www.zdarskypruvodce.cz 5číslo 77 / 2020

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

Ve středu 25. března v 16 
hodin se bude v přednáškovém 
sále Moučkova domu konat 
přednáška Radima Kapavíka ze 
společnosti Signum belli 1914 
s názvem Odloučený prapor 
jihlavského IR 81 na srbském 
bojišti 1914. 

Přednáška 
Radima Kapavíka

Tento prapor prodělal na počát-
ku války všechna tři tažení rakous-
ko-uherské armády proti Srbsku. 
Místa jako Jagodnja, Valjevo nebo 
Šiljak nám dnes již nic neříkají, pro 
mnoho vojáků z Vysočiny se však 
v roce 1914 stala osudnými. Mezi 
nimi byli samozřejmě i Žďáráci.

Text: Stanislav Mikule
inzerce

VÝMÌNA

                   STIHL MS 181 - Doporuèená cena – 7 190 Kè Akèní cena – 6 390 Kè

               STIHL MS 211 - Doporuèená cena – 8 390 Kè Akèní cena – 7 490 Kè

          STIHL MS 211 C-BE - Doporuèená cena – 8 990 Kè Akèní cena – 7 990 Kè

     STIHL MS 291 - Doporuèená cena – 15 590 Kè Akèní cena – 13 990 Kè

STIHL MSA 200 C-B - Doporuèená cena – 9 790 Kè Akèní cena – 8 690 Kè

Prodej øetìzù a lišt znaèky

Prodej a servis znaèky 

Pøedsezonní servis sekaèek, køovinoøezù, traktorù.

Buďte v obraze

OKAMŽIKY
MALÉ SCÉNY 2020

www.malascena.cz, www.effrenata.cz, FB effrenata

Rezervace místr na jednotlivé akce nutná! Tel: 777046313

MALÁ SCÉNA je divadelní a umělecké studio pro celou rodinu. 
Najdete ji v 2. patře Domu kultury v sále nad světelnou reklamou, boční vchod.

Program 2020
Divadlo pro děti a celou rodinu + KUKÁTKO (divadelní dílna po 
představení)  4x ročně i jako předplatné (2,4,10,12/2020)
Inscenace DÝCHEJ II. pro mládež a dospělé  premiéra 3/2020
Dětský divadelní klub NAdivOKO  celoročně (15/2020, 912/2020)
Letní dětský divadelní tábor NA PRKNA 2020  tábor rodinného 
typu zaměřený na divadelní a uměleckou tvorbu a seberozvoj dětí.
Přihlášku najdete na www.naprkna.cz .

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

Dozvíte se, co má kvočna Karla 
Svolinského společného s tyranno-
saurem, štramberské uši s rožnov-
ským skanzenem, věž hradu Kost  
s věží žďárského kostela sv. Proko-

pa a svatý grál s domem U Florián-
ka. Zjistíte, odkdy má Spravedlnost 
zavázané oči, co se skrývá za ta-
jemným slovem pareidolie a který 
žďárský malíř byl zároveň úspěš-
ným motocyklovým závodníkem. 
Přijďte k nám na výstavu a bude-
te v obraze. Začínáme 28. ledna  
a končíme 12. dubna 2020.

 Text: Stanislav Mikule
Foto: Kamila Dvořáková
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Kontakt: www.knihzdar.cz, icentrum@knihzdar.cz, tel: 566 623 766

inzerce

31. 3. 2020 / dopoledne
Vynálezce Alva  - škola vynálezců
 literární workshop s Jiřím W. Procházkou pro žáky ZŠ
Březen 2020 / oddělení pro dospělé, oddělení pro děti a mládež,  
čítárna, pobočka ul. Nádražní, hudební a zvuková knihovna
Burza knih, časopisů a zvukových dokumentů (mluvené slovo  
na kazetách)

VÝSTAVY
2. – 28. 3. 2020 / Čechův dům & Galerie u Sychry
Obrázky smyslné i nesmyslné
výstava obrazů a fotoobrazů Jiřího Grégra a Yvony Bartoňkové
Březen 2020 / oddělení pro děti a mládež
Výtvarné práce žáků 5.A ZŠ Palachova

BŘEZEN
2. 3. 2020 / 16 hod. / vstupné: 30 Kč
Věra Rudolfová
beseda a autorské čtení, autorka se ve své tvorbě věnuje osobnostem 
Českomoravské vysočiny
9. 3. - 13. 3.2020 / během půjčovní doby
Zábavné hádání  -  soutěže a kvízy pro děti, nabídka stolních her
Přijďte si zpříjemnit jarní prázdniny na dětské oddělení!
9. 3. – 13.3. / během půjčovní doby
Kdo si hraje, nezlobí
Přijďte si během jarních prázdnin do pobočky Nádražní zahrát hry, které 
možná ještě neznáte
20. 3. 2020 / vstupné zdarma
11. Josefská noc
17:30 hod. / oddělení pro děti a mládež
Michaela Klevisová - beseda a autorské čtení s dvojnásobnou držitelkou 
Ceny Jiřího Marka za nejlepší detektivní knihu roku, v současné době pa-
tří k nejprodávanějším autorům detektivní literatury v České republice
19:30 hod. / oddělení pro děti a mládež
Jan Mráz: Na „Konec světa“ na kole Favorit - beseda o výletu na starém 
kole Favorit z Velkého Beranova u Jihlavy až k Atlantskému oceánu ve 
Španělsku na pomyslný konec světa do místa zvaného Fisterra
21:30 hod. / Galerie u Sychry
Peperek Band - koncert
27. 3. 2020 / oddělení pro děti a mládež
20. Noc s Andersenem - tradiční nocování v knihovně - pouze pro při-
hlášené děti

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

ckzdar@zdar.cz, 566 623 667

PAMÁTNÍK TEREZÍN
14.3.2020

Cena: od 670 Kč

14.6.2020 - Sestra v akci - 1 250 Kč
3.10.2020 - Hamlet - 1 090 Kč

FLORA OLOMOUC
25.4.2020

Cena: 359 Kč

RAKOUSKO
Termín: 6.6.2020

Cena: 570 Kč

DUNAJSKÁ STREDA 
Termín: 28.3.2020

Cena: od 749 Kč

Březen  - měsíc čtenářů

1. NUDLE Z NOSU 42
2. KOLIBŘÍCI 41
3. OBLUDNÍ NEZNÁLCI 40
4. WEJMLUVA 39,5
5. MENSA TÝM 39,5
6. SOUSEDI 39
7. KIDULTS 37,5
8. ANIMALS 37
9. STALINGRADSKÉ MOZKY 37 *
10. AKADEMICI 34,5
11. BUZOLY 34,5
12. BLOODY DISCO DANCERS 33 *
13. ALL-PAKA 33
14. CHOBOTY 32,5
15. CHITRÍ PRYNCEZNY 32 *
16. SOVY 31,5
17. 42 31

Příští kolo: 3., 4., 5. března 2020
Registrace: Facebook: Kvíz U Labutě 

nebo email: martin.krob@seznam.cz
nebo sms na 723 997 239

Výsledky za únor 2020
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Kulturní program v Novém Městě n. M. – březen
Evropou cestou necestou 
do 29. března 2020
Horácké muzeum Nové M. n. M.
Výstava fotografií ze 3 300 km dlouhé 
pouti fotografa Jiřího Michlíčka do Com-
postely a z pěšího putování do Vídně, na 
Říp a podél Dyje.

Norská pohádka
1. března 2020, od 16 h.
KD - Nové M. n. M.
Pohádka o princi zakletém v medvěda  
a dlouhé cestě k jeho vysvobození. Pro 
rodiny s dětmi od 3 let.
Vstupné: v předprodeji 100 Kč v IC  
v Novém M. n. M. nebo on-line. Vstupné: 
na místě 120 Kč, děti do 3,99 let zdarma.

Čelisti reloaded
1. března 2020 od 20 h. 
KD - Nové M. n. M.
Třetí inscenace čtyřdílného cyklu, inspi-
rovaného americkými kvalitními filmy. /
Psycho Reloaded, Barbarella Reloaded, 
Moucha Reloaded/
Vstupné: v předprodeji 100 Kč v IC  
v Novém M. n. M. nebo on-line, na místě 
120 Kč.

Kino – Vše o životě po životě
3. března 2020 od 19 h,
KD - Nové M. n. M.
Dokumentární, Česko / Slovensko, 2017
Režie: Dalibor Stach
Dokument je vyprávěním deseti lidí, kteří 
hranici smrti překročili a bylo jim umož-
něno vrátit se zpět. Součástí projekce 
filmu je i přednáška režiséra Dalibora 
Stacha. Vstupné: 100 Kč na místě

Tančírna
5. března 2020 - tango
30. března  2020 – cha-cha
KD - Nové M. n. M., od 19 h.
Vstupné je 70 Kč / osoba.

Pamatuj! 2020
8. března 2020 od 15 h.
ZUŠ a Vratislavovo nám., N. Město n. M.
Připomínku Pamatuj! zahájí v 15 h v ZUŠ 
vernisáž Nenecháme hvězdy zhasnout 
prací a projektů žáků a studentů míst-
ních škol. Od 16:00 se bude v ZUŠ ko-
nat beseda s panem Tomanem Brodem, 
který přežil Terezín, Osvětim-Birkenau  
a Gross-Rosen. V 17:30 bude následovat 
společný průvod okolo domů rodin Brady  
a Skuteckých na Vratislavovo náměs-
tí. Tam od 18:00 zazní tradiční tři písně 
(Hatikva, Šema Jisra’el a Kde domov můj)  
v podání čtyř novoměstských sborů.

Deskohrátky
9. března 2020 od 8 do 11 h,
Městská knihovna, N. Město n. M.
Těšíte se na jarní prázdniny? Přijďte si 
vyzkoušet s kamarády deskovky, najít 
parťáka na hraní, užít  si zábavné dopo-

ledne s rodinou. Můžete si donést i svou 
oblíbenou hru. Akce je určena všem bez 
rozdílu věku. 

Přírodní jarní věnce – tvůrčí dílna
12. března 2020 od 10 do 17:45 h.
Městská knihovna - čítárna, N. M. n. M.
Vyrobte si jarní věnec na dveře nebo na 
stůl. První tvůrčí dílna od 10:00 do 11:45 
hod. a druhá od 16:00 do 17:45 hod. Při-
hlaste se v dospělém nebo dětském od-
dělení knihovny nebo emailem na mvs@
mk.nmnm.cz. Počet přihlášek je omezen! 
Cena tvůrčí dílny je 100 Kč.

Expediční kamera 2020
14. března 2020 od 17 h.
KD – Nové M. n. M.
Expediční kamera je filmový festival, kte-
rý již od roku 2009 přináší do kin ty nej-
lepší cestovatelské a dobrodružné filmy  
z mezinárodní i domácí produkce.
Vstupné: 100 Kč v předprodeji, 120 Kč na 
místě. Předprodej IC Nové Město na Mo-
ravě, on-line SMSticket.cz
V 18 h. proběhne beseda cestovatelem, 
fotografem, hudebníkem a spisovatelem 
Matějem Ptaszkem.

Farmářský trh
14. března 2020 od 8 do 11 h,
Vratislavovo náměstí - park, N. Město n. M.

Chytrý kvíz
16. března a 25. března 2020 od 19 h.
KD – Nové M. n. M. N. Město n. M.

Koncert – Pokáč – VYPRODÁNO!
17. března 2020 od 19 h.
KD - Nové M. n. M.

Sestry Machatovy
19. března 2020 od 17 h.
KD - Nové M. n. M.
Sportovní legendy sestry Machatovy se 
představí s novoměstskými gymnastkami. 
Unikátní setkání napříč časem nabídne 
beseda s Hanou Bubníkovou a Jiřinou 
Langovou, které se ve světě sportu pro-
slavily jako sestry Machatovy.

LiStOVáNí.cz: 
JAK SE STÁT DIKTÁTOREM (Mikal Hem)
19. března 2020 od 20.30 h.
K CLUB Tyršova 1001, N. Město n. M.
Kdo z nás někdy nesnil o tom, že bude 
vládnout vlastní zemi? Tato nekorekt-
ní příručka by mohla sloužit jako vtipný 
návod, jak se stát diktátorem.  V roce 
2014 vydalo nakladatelství Edice Knihy 

Omega. Účinkují: Alan Novotný (alt. Jiří 
Ressler) a Patrik Bořecký
Vstupné: 100 Kč v předprodeji, 120 Kč na 
místě, předprodej IC NMNM

… a bolelo nebe
20. března 2020 od 18 h.
ZUŠ Jana Štursy, Podpalubí, N. Město 
na M.
Dětský pohled na holocaust přinese nád-
herné divadelní představení …a bolelo 
nebe. Jedná se o montáž z textů terezín-
ských dětí a zahrají ho pro nás členové 
Dismanova rozhlasového dětského sou-
boru. 

Fler trh
21. března 2020 od 9 do 17 h.
KD – Nové M. n. M.

Koncert a autorské čtení v Káčku
21. března 2020 od 20 h.
K club, Nové Město na Moravě
Přijďte podpořit mladé umělce a po-
slechnout si něco nového a alternativní-
ho z Brna (Panoptikum)  a Ostravy (Šama-
novo zboží)! Vstupné dobrovolné.

Koncert mladých talentů
22. března 2020 od 15 h. 
Horácká galerie v N. Městě n. M.

Kino – Sněžný kluk
22. března 2020 od 16 h.
KD - Nové M. n. M. 
Vstupné: 50 Kč na místě

Kino – Le Mans ´66
24. března 2020 od 19 h.
KD - Nové M. n. M.
Drama / Akční, USA / Francie, 2019, 
Hrají: Matt Damon, Christian Bale a další
Vstupné: 60 Kč na místě

NORBI KOVÁCS & PAVEL FISCHER 
& OLIN NEJEZCHLEBA
25. března 2020 od 19 h.
PODPALUBÍ - ZUŠ Jana Štursy, Palackého 
16. boční vchod, N. Město n. M.
Fenomenální kytarista, doprovázející 
např. Ivana Hlase či Radůzu, se tentokrát 
představí v hlavní roli společně s výteč-
ným violoncellistou Jaroslavem Olinem 
Nejezchlebou (Marsyas, Etc…, Blues Se-
ssion, Ivan Hlas) a vynikajícím houslistou 
Pavlem Fischerem (Škampovo kvarteto, 
Iva Bittová, Bardolino, Camael).
Vstupné: 200 Kč v předprodeji, 250 Kč 
na místě. Předprodej: IC Nové Město na 
Moravě nebo on-line.

Divadlo – Vzhůru dolů
26. března 2020 od 19 h.
KD – Nové M. n. M.
Co se stane, když se slavná francouzská 
herečka českého původu rozhodne hle-
dat téma a velkou roli pro svůj comeback 
na filmové plátno? Pomůže jí její sestra, 
žijící ve skromné chaloupce na kopci? Je 
větší mrcha hereččina asistentka nebo 
její producent (a milenec), kteří s ní na 
samotu v lesích přijíždějí? Zblázní se  
z bláznění naší divy všichni přítomní? 
Koho vystřelí vzhůru a koho srazí dolů?
Odpovědi a pořádnou dávku humoru 
najdou diváci v naší nejnovější inscenaci!
Vstupné od 200 Kč

O Honzovi aneb pohádka z pece
27. března 2020 od 18 h. 
KD – Nové M. n. M.
Portimo a Divadelní spolek Rozsochy 
zvou děti i dospělé na pohádkový příběh 
O Honzovi aneb pohádka z pece. Vstu-
penky zakoupíte na místě v den konání 
akce od 17 hodin.
Divadelní soubor vystoupí bez nároku na 
odměnu a veškerý výtěžek této akce tak 
podpoří sociální služby a programy nezis-
kové organizace Portimo, o. p. s.

VÍTÁNÍ JARA 
Krausberry, Schodiště, Hromosvod
unikátní trojkoncert
28. března 2020 od 19 h.
KD – Nové M. n. M.
Bude to večírek barevný a plný energie… 
jako to jaro. Vstupné: 320 Kč v předpro-
deji, 380 Kč na místě. Předprodej IC Nové 
Město na Moravě. On-line SMSticket.cz

Koncert – Kollárovci
29. března 2020 od 15 h.
Kulturní dům - velký sál, N. Město n. M.
Hudebně zábavná show, v níž vynikající 
zpěvy a nádherná muzika nenechají ni-
koho sedět na židli. Vstupenky od 400 Kč  
v síti SMS Ticket.
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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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Jaká je vaše původní profese? 
Jsem vyučený automechanik  

s nástavbou autoelektroniky. V obo-
ru jsem jako zaměstnanec pracoval 
čtyři roky, práce s auty mě bavila, ale 
nenaplňovala. Auto do servisu při-
jelo, vevnitř se něco opravilo, a pak 
odjelo. Ale nikdo kromě majitele to 
neocenil. Pořád to bylo zvenku jen 
auto, třeba opravené. Je to takové 
spotřební zboží ve srovnání se sta-
vebnictvím.

Co byl ten impuls, že jste se 
dostal do stavebnictví a ke 
střechám?
Již při autech jsem na živnost vy-

pomáhal u jednoho zaměstnavate-
le, který dělal střechy. Dostal jsem 
nabídku, chvíli dělal oboje. Pak jsem 
však hledal něco stabilnějšího, proto-
že jsme začali stavět, a tak jsem me-
zitím opravoval auta a začal pracovat 
pro dalšího zaměstnavatele. Právě 
tam jsem se naučil všechny hlavní 
věci, co se týče klempířiny. 

Kdy jste se rozhodl, že budete  
mít vlastní firmu a budete  
podnikat sám na sebe?
Před třemi lety jsem měl úraz, kte-

rý mi pomohl rozhodnout se. Nechtěl 
jsem už pracovat na zakázkách po celé 
republice, ale být blíže rodině a plá-
novat si práci sám. Mezitím jsem měl 
i nějaké vlastní zakázky, takže jsem už 
věděl, že si na sebe dovedu vydělat 
sám. Nakonec jsem odešel, ale nechal 
jsem se zaměstnat jako mechanik. 
Systém práce zaměstnance mě však 
doslova donutil začít budovat vlastní 
firmu a zakázky realizovat po odpo-
ledních a víkendech. Práce bylo více 
a více, takže před rokem a půl jsem si 
řekl, že budu dělat jen sám na sebe.

Co všechno děláte?
Co se týká střech a klempířiny, tak 

úplně všechno. Jak novostavby, tak 
rekonstrukce střech. Jako subdoda-
vatele máme velice šikovného tesaře, 
takže dovedeme zakázku zajistit od 
hrubé stavby s tesařskou konstrukcí. 
Pracujeme s veškerými typy střešních 
materiálů, ale snažíme se preferovat 
takové, které mají budoucnost. 

Třeba šroubované plechy, kdy do 
metru čtverečního uděláte osm děr, 

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH
Petr PROCHÁZKA

říkáme tomu nová děravá střecha 
“šroubovačka“, se na Vysočinu moc 
nehodí. Ne, že bychom je nedělali, 
ale snažíme se na to investora upo-
zornit a nabídnout jiný materiál. 

Důležité je, aby si investoři uvě-
domili, že když nyní dají za nějaký 
materiál na střechu řádově větší pe-
níze, než by dali za jiný, s ohledem 
na například dvakrát větší životnost 
toho dražšího materiálu se jim to  
v budoucnu vrátí. 

Pro klempířinu máme svoji dílnu, 
kde jsme schopni vyrobit všechny 
typické i atypické prvky, včetně ople-
chování komína, parapetů i zakon-
čení. Děláme také opláštění štítů, 
podhledů, plechové fasády provětrá-
vané. Zbytky plechů dále využíváme 
třeba na výrobu vnitřních i venkov-
ních světel, dvířek na elektriku nebo 
oplechovaní soklu. Dovedeme podle 
přání zákazníka vyrobit cokoliv, aby 
celý dům byl sladěný.  Samozřejmě 
dodáváme a montujeme také střešní 
okna, jsme certifikovaní montéři nej-
známějších výrobců.

Máte oblíbenou střešní krytinu, 
se kterou rád pracujete? 
Nejlépe se mi pracuje s plechem. 

Upřednostňujeme plechy s hliníko-
vým jádrem, naopak nejsme zastánci 
plechů s ocelovým jádrem. I když je 
takový plech lakovaný, při práci se 
může poškrábat. A hliník na rozdíl od 
železa nikdy nezačne rezavět. Plechy 
s hliníkovým jádrem se nám osvědči-
ly od rakouské firmy Prefa a sloven-
ské KJG. 

Z tvrdých krytin, tašek, betono-
vých nebo pálených, pak záleží na to, 
co si kdo vybere. Pokládáme vše. Ka-
ždý výrobce má jinou záruku i kvalitu, 
na to investora vždy upozorňuji. 

Používá se ještě eternit?
Naštěstí se už moc nepoužívá. 

Stále se ještě vyrábí, ale svojí život-
ností 15 až 20 let přináší právě rekon-
strukce střech. Tento nový eternit, 
někdy cembrit, je vlastně lisovaný 
papír s cementem. A když si člověk 
pár rozbitých starých šablon nahradí 
těmi současnými a čeká, že vydrží 70 
let jako ty původní, není tomu tak. 
Pokud děláme rekonstrukci takové 
střechy a vazba je stavěná na lehkou 
střešní krytinu, kde nelze použít taš-
ku, doporučujeme položit plechové 
šablony od Prefy, které mají životnost 
až 80 let.

Jaké jsou trendy ve střešních 
materiálech?
Poslední roky se lidé nebojí ba-

rev, hlavně u novostaveb. Když mají 

třeba tašky na střeše, tak se snaží co 
nejvíce sladit oplechování a ostatní 
prvky. U rekonstrukcí začínají převlá-
dat plechy s hliníkovým jádrem. Na 
krytinách s ocelovým jádrem je už po 
15 letech vidět, že začínají stárnout, 
rezavět. 

Co všechno by si měl člověk, 
který chce novou střechu,  
uvědomit?
Měl by mít alespoň hrubou před-

stavu, jak by měla vypadat, a hlavně, 
co od té střechy očekává, jak moc se 
o ni bude chtít starat a na jak dlouho 
ji chce.  To je ten nejdůležitější para-
metr, od kterého se odráží cena. 

Když chce člověk střechu z eterni-
tu, tak i když na něj výrobci dají záru-
ku 20 let, mám obavy, že tak dlouho 
nevydrží. U pálených a betonových 
tašek je záruka 40 i 50 let. Někteří 
výrobci ale tak dlouho na trhu ani ne-
jsou, takže je otázka, zda ta životnost 
odpovídá. Proto se snažíme doporu-
čit jak krytiny, tak fólie od výrobců, 
které své výrobky vyrábí opravdu 
dlouho. Jedná se většinou o rakous-
ké a německé firmy, kde mají záruky 
léty podložené. Plechové střechy  
s hliníkovým jádrem mají životnost 
70 i 80 let.

Na čem chtějí investoři nejčastěji 
ušetřit?
Často chce investor dát na střechu 

drahou krytinu, ale snaží se ušetřit na 
materiálech pod ní. Například metr 

Petr Procházka je klempíř, 
pokrývač, který se v oboru 
pohybuje již 16 let. Má jasný 
směr a cíl, jak má jeho práce 
vypadat. Dělat střechy, které 
budou bezúdržbové a z pro-
věřených materiálů, co vydrží 
několik generací. 

podstřešní folie se dá pořídit od 20 
korun, ale třeba i za 90 korun. Jenže 
folie za dvacet korun po dvaceti le-
tech, až se na střeše bude něco dělat, 
na svém místě dávno nebude, prostě 
se rozpadne. Je to stejné, jako byste 
si chtěli koupit luxusní vůz, ale řekli 
si, že kola vám budou stačit z traban-
ta. Je to nelogické spojení a nebude 
to fungovat.

Co vás na vaší práci baví nejvíce?
Mám rád lidi, kteří řeknou, že něco 

nejde. Většinou jdu a ukážu jim, že 
to jde. Samozřejmě jsou věci, které 
skutečně nejdou. Ale slovo ‚nejde‘ je 
pro mě výzva. Dělám práci tak, abych 
se za ni nemusel ani po letech stydět. 
Správně udělaná střecha musí být 
nejen pěkná, ale musí fungovat v celé 
své skladbě. Lidé řeší většinou jen 
spodní, nebo vrchní vrstvu střechy. 
Ale aby všechno sloužilo tak, jak má, 
musí být obě části provedeny správ-
ně a z kvalitních materiálů. Důležité 
je, aby si člověk nechal poradit od ně-
koho, kdo věci skutečně rozumí. 

Máte nějaké motto, kterým  
se v životě řídíte? 
Bez podpory rodiny a mých kole-

gů by to celé nefungovalo, jsem moc 
rád, že je mám. Pořád se snažím ve 
všem, co dělám, ať je to doma, nebo 
v práci, držet toho, co mi říkal můj 
děda. Když chceš něco dělat, tak to 
dělej pořádně,  a nebo se na to….  
A tak se to tak snažím dělat.     (pm)

Roženecké Paseky
tel: 737 347 313
web: www.spro-strechy.cz

Foto: Martin Halama, www.facebook.com/photohalama/
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Chytré drbání
Dva sloupky

vanou agenturou „Jedna paní povídala“.  
A že to byly šťavnaté a peprné kousky! To 
víte, nic tak nepotěší tuhle agenturu než 
neštěstí bližního. A když se to zrovna týká 
tak trochu i vás a vašich nejbližších, o to 
více se její zpravodajové snaží. Obzvláště, 
když jsou z vesnice, kde ani lišky nedávají 
dobrou noc, a o pikantnosti je tam trochu 
nouze. Řeknu vám, to jsem se dozvěděl in-
formací! Naštěstí, ze své několikaleté zku-
šenosti snad vím, jak oddělit pravdu od 
lží, drbů, pomluv a výmyslů, tak jsem na 
to většinou nereagoval. A když už, tak se 

slovy: „Hele, mě tyhle fakenews ne-
zajímají.“ Jedna kamarád-

ka mi dokonce řekla, 
že to dělám 

d o b ře . 

Máme 
prý dva-

cáté první 
století a na 

morálku, svědo-
mí a slušné chování 

jsou už jiná měřítka 
než v minulém století. 

Nebo tomu tak snad není?
A ještě na konec. S těmi zprávami tak 

trochu souvisí i malá změna v pořádání 
Chytrého kvízu ve Žďáře. Už jsem jednou 
psal, že je to záležitost, která mě baví,  
a pravidelně jsem se s naším týmem snažil 
si tříbit mozkové závity. No a když Batyskaf 
bohužel skončil, byl jsem rád, že se pokra-
čovalo v Hotelu u Labutě, kde jsme našli 
pěkné zázemí. A pak přišla nabídka, která 
se neodmítá. Organizaci a moderování kví-
zu od února jsem dostal na starosti. Musím 
přiznat, že jsem vždy tak trochu rebeloval 
proti moderátorům, kteří nám neuzná-
vali naše „jasné“ odpovědi, tak mám teď 
možnost si to vyzkoušet na vlastní tričko  
z druhé strany. 

A jak jste na tom vy? Také o vás doma 
říkají: „Ty jsi tak chytrej, to bys mohl do te-
levize…“? Vezměte jednou za měsíc tedy 
drahou polovičku s sebou a k tomu ještě 
nějaké kamarády a známé a přijďte si to 
vyzkoušet na nečisto. Otázek je za večer 
pětapadesát v deseti velmi různorodých 
tématech a každý si tam to svoje snad 
najde. Jen tak namátkou, co si pamatuji: 
Jiřík z Poděbrad, Úpravy masa, Značky 
kosmetiky či Symboly na oblečení,… A když 
už náhodou nic, tak si aspoň rozšíříte ob-
zory, posedíte s přáteli, dáte dobré pivko či 
vínko a nemusíte sledovat ty zprávy doma  
v televizi.         Martin KROB

inzerce

Nevím jak vy, ale kdybych byl posta-
ven před otázku, které zprávy raději čtu, 
poslouchám či sleduji, asi bych se musel 
přiznat, že o tom musím trochu popřemýš-
let. Ne, opravdu to není jednoduché na 
to odpovědět. Lidé přece ze své podstaty 
chtějí vědět především to, co se kde, komu 
a jak přihodilo. A většinou chtějí vědět to 
zajímavé, pikantní, tak trochu bulvární, 
a někdy ani moc nepřemýšlejí, kde se ty 
informace berou nebo dokonce vytvářejí. 
A proto není asi moc překvapivé, že nej-
prodávanějším deníkem je Blesk a mezi 
časopisy se pak dobře prodávají různé ty 
Chvilky pro tebe, Rytmy života, Sedmičky 
a Pestré světy.

Ale zpět k odpovědi na otázku. 
Udělal jsem si u sebe prů-
zkum a zalovil trochu  
v historii svého prohlí-
žeče, abych zjistil, jaký 
poměr negativních pro-
ti pozitivním zprávám 
jsem četl. A výsledek zněl 
jedna ku třem. Prostě na 
jeden pikantně bulvární člá-
nek připadaly tři články nor-
mální. A nějaký konkrétní 
příklad? Tak 
mezi ty 
bulvární 
j s e m 
zařadil 
t ř e b a 
„Co takhle za robopsa zapřáhnout rikšu?“ 
nebo „Šťastný Valentýn. Vztah na pracovišti 
přiznal každý čtvrtý“ No a mezi ty normální, 
obyčejné, pak třeba „Žďár buduje novou 
průmyslovou zónu, chce do ní jen náročnější 
výrobu“. No, někdo by řekl, že je to hezký 
oslí můstek, jak se k tomuto tématu dostat. 
Ale ne, přestože mě tato zpráva zaujala a 
po jejím přečtení, dá se říci, i potěšila. Je 
dobře, že se takto ve Žďáře začalo uvažovat. 
Přece jen skladů, logistických center a vše-
lijakých montoven je u nás v republice už 
více než dost, tak je potřeba začít přemýšlet  
o budoucnosti trochu jinak. A tohle je prv-
ní malý krok, jak z našeho města udělat 
atraktivní místo pro život. Proč by ze Žďáru 
nemohla být například Mekka robotického 
strojírenství? Myslím, že strojírenství tu má 
tradici, a to robotické má budoucnost. Tak 
jsem zvědav a budu sledovat, jak se tento 
záměr daří naplnit. 

Ale zase jsem trochu odbočil. Někdo by 
mi namítl, že už raději ani žádné zprávy 
nečte, neposlouchá a ani nesleduje. Sou-
hlasím. Také jsem měl takové období, kdy 
jsem bojkotoval sledování Událostí v ČT 
(Televizní noviny či Velké zprávy nesleduji 
vůbec), nečetl jsem ani internetového Ne-
viditelného psa Ondřeje Neffa nebo jsem 
si nekoupil u stánku svůj oblíbený měsíč-
ník Reportér. A tak se ke mně dostávaly 
informace jinak. Především nelicenco-

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

Fotomontáž: Martin Krob

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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„Hloupí všechno ví. Snob předstírá, že ví. Intelektuál ... (dokončení v tajence.)“ Jiří Květoslav Hrubý český chemik, ekonom, autor veršů, *1946

Jarní prázdniny vybízejí vytáh-
nout běžky, sjezdovky nebo 
snowboard či sáňky. Vyrazit au-
tem na hory vyžaduje přípravu. 
Nemusí zabrat moc času, ale 
měla by být pečlivá. 

Nechcete-li nic podcenit, za-
čněte v Meteoru. Poradí vám  
a pomohou. I když totiž pojedete 
za sněhem relativně kousek, mu-
síte vyřešit, jak nejpohodlněji pře-
vézt lyže. 

Málo místa? Na střechu!
Sjezdové lyže se zkracují, ale i tak 

zaberou dost místa. Nejjednodušší 
a nejpohodlnější přeprava je na 
střeše auta. Na výběr máte ze dvou 
variant – nosiče lyží nebo střešní 
boxy. Dokonce lze využít obě mož-
nosti najednou. „Střešní box Thule 

Jarní prázdniny na horách začínají v Meteoru
Pacific 500 je poměrně úzký, takže 
vedle něj na střechu namontujete  
i nosiče lyží,“ potvrzuje Martin 
Rigó, majitel sítě Autodílů Meteor. 
Přesto je box dostatečně dlouhý, 
má 226 cm a s objemem 290 litrů 
se nemusíte bát, že by byl malý. 
Díky svým rozměrům je oblíbený 
u běžkařů, je totiž vhodný pro pře-
pravu běžeckých lyží.

Sbalit se na zimní lyžovačku 
vám nezabere dlouho. Díky pře-
dem namontovanému rychloupí-
nacímu systému s integrovaným 
indikátorem momentu utažení 
můžete box Hapro Traxer rychle 
a bezpečně upevnit jednou ru-
kou. Díky oboustrannému oteví-
rání bude i vykládání z boxu velmi 
snadné. Tato vychytávka se roz-
hodně může hodit. 

Střešní boxy značky Hapro  
a Thule si můžete vybrat v prodej-
nách Autodíly Meteor ve Žďáře 
nad Sázavou, ale i v Třebíči, Jihlavě 
a Pardubicích. Žádné čekání, mají 
je skladem. Odborníci vám poradí, 
který si vybrat, a naučí vás s ním 
zacházet. 

Kdo je připraven, není překvapen
Než vyrazíte na zimní radovánky, 

nechte si zkontrolovat stav vozi-
dla v autoservisu. Určitě přihoďte 
škrabku na sklo, rozmrazovač skel 
a zámků nebo i fólii na přední sklo. 
Nezapomeňte na sněhové řetězy, 
uvezete i startovací kabely. Pokud 
nemáte v autě nabíječku na mobil, 
tak na cestu na hory si ji pořiďte.  
Vše pořídíte během chvilky v pro-
dejně Autodílů Meteor. Tak se za-
stavte.

Autodíly Meteor  
Strojírenská 30, 
Žďár nad Sázavou
pondělí–pátek: 8:00–18:00 
sobota: 8:30–11:00
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Rozšířili jsme náš sortiment  
a zútulnili nákupní prostředí. 

Můžete si u nás odpočinout  
v nově zřízeném občerstvovacím 
koutku a vychutnat si vynikající 
kávu.

Kromě designových prvků jsme 
obohatili nabídku například značek 
Orion a Concept. Špičkové výrob-
ky do domácnosti. 

Připravujeme spoustu dalších 
produktových novinek a interiéro-
vých úprav.

Byli jste se již u nás podívat na modernizované první patro?

Je možné si objednat ryby osob-
ně, telefonicky nebo e-mailem.

Objednávku si jednoduše vy-
zvednete i po zavírací době rybár-
ny v OD KINSKÝ. 

Tel: 564 565 218
Mob: 731 159 212
Email: s.kunc@kinsky-zdar.cz

Rozšířili jsme sortiment o další 
nové rybí výrobky.

Nově máme u nás víno z rodin-
ného vinařství z Dolních Dunajovic. 
Špičková oceněná vína za velmi 
přijatelné ceny. 

Přijdete na akci otevření zahradního centra v obchodním domě?
Rádi bychom vás pozvali jako 

každým rokem na otevření za-
hradního centra, které se koná  
21. března.

Můžete se těšit na mnoho zába-
vy ne jenom pro vás, ale pro celou 
Vaši rodinu, včetně vašich dětí.

Příjemná hudba a chuťově ne-
odolatelné občerstvení je nezbyt-
nou součástí akce.

Rostliny v našem zahradním 
centru pochází od českých doda-
vatelů. Rostliny tak necestují stov-
ky kilometrů a jsou přizpůsobené 
místním klimatickým podmínkám.

Všichni dodavatelé jsou velmi 
pečlivě vybíráni.

Máte chuť na rybu, ale časově nestíháte?

Otevírací doba obchodního domu OD KINSKÝ:
PO-PÁ 8:00-18:00, SO 8:00-17:00, NE 9:00-17:00 

Otevírací doba RYBÁRNY KINSKÝ:
ÚT-PÁ 9:00-17:00, SO 8:00-14:00, NE-PO ZAVŘENO
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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
- OBCHODNÍ 
 REFERENT/KA

Divadelní spolek Rozsochy 
opět zavítá do Nového Města

V pátek 27. března 2020  
v 18 hodin se v KD v Novém 
Městě na Moravě můžeme 
opět těšit na neotřelý humor, 
skvělou podívanou a herecké 
výkony ochotnických  
divadelníků z Rozsoch. 

Pro letošní rok si pro nás při-
pravili pohádku O Honzovi aneb 
pohádka z pece. Bude to, zajisté, 
skvělá podívá nejen pro děti! Diva-

delní soubor vystoupí bez nároku 
na odměnu a veškerý výtěžek této 
akce tak podpoří sociální služby  
a programy neziskové organizace 
Portimo, o. p. s.

Těšíme se na vás a jsme rádi, že 
dobročinnost jde propojit i se zá-
bavou…

Vstupenky zakoupíte na místě  
v den konání akce od 17 hodin.

Bc. Romana Lahnerová, 
Portimo, o.p.s. www.portimo.cz

  

V pøípadì zájmu prosím kontaktujte vedoucího rybárny:

Šimon Kunc   

mob: 731 159 212

email: s.kunc@kinsky-zdar.cz

prodavaèe / prodavaèku

do rybárny Kinský

Pøijmeme

(HPP, DPP, výhodou je znalost zpracování ryb)
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firem z regionu

Automechanik/opraváø: 

Strojník
    

Traktorista 
    

Øidiè 
   

- Osobních automobilù

- Nákladních automobilù

- Zemìdìlské techniky

otoèného kolového bagru

traktoru JCB Fastrac

nákladního automobilu DAF, TATRA

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

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.)

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 



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

200
18

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


