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Malina Brothers

Čtěte na straně 7

 Anna Polívková
Více na straně 2

Přijďte 
ochutnat 

výborný 

burčák!

Havlíčkovo nám. 152 
ŽĎÁR N/S

Tel.: 603 270 984
www.vinotekasevcik.cz

Merlot
Cabernet Sauvignone Rosé
Veltlínské zelené

48 Kč
46 Kč
46 Kč

Otevírací doba:
pondělí - neděle

8 - 20 hodin

Akční chlazená

sudová vína
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Co má v krvi Anna Polívková
Každoroční benefice Na jedné 
lodi Portimo si už získala místo 
v diáři nejednoho divadelního 
fajnšmekra v okolí. Tradičně ji 
totiž završuje divadelní před-
stavení, kterých se v našem 
okolí neodehrává mnoho.

Po Báře Hrzánové nebo Ivě Janžu-
rové se letos můžeme těšit na duo 
Anna Polívková – Bolek Polívka. Diva-
delní představení DNA proběhne 6. 
11. 2020 v KD Nového Města na Mo-
ravě. A protože podtitulem letošního 
ročníku benefice je „máme to v krvi“, 
položili jsme Anně Polívkové pár otá-
zek na tělo a bezmála až na krev.

Co vám vlije novou krev do žil?
Divadlo. Když hraji divadlo, po před-

stavení bývám jako znovuzrozená.
Co vám naopak pije krev?
Hoaxy a lživé zprávy, jak snadno 

se lež rozšíří a jak složitě se vyvrací…
Z čeho máte takový strach, že 
by se ve vás krve nedořezal?
Strach mám z komunistů, z plíži-

vé totality a z lidské krutosti, když 
má pocit, že je v právu…

Vyhrála jste STARDANCE, řekla 
byste o sobě, že máte tanec  
v krvi? A co máte v krvi dalšího?

Tanec v krvi asi mám... Hlavně 
tango mě nějak celoživotně přímo 
pronásleduje. Zbožňuji, když se lidi 
smějou, tak to mi asi taky nějak ko-
luje v žilách.

Říká se, že krev není voda. Platí 
to i v herectví? Jaké bylo vaše 
první hraní s tátou nebo s brat-
rem Vladimírem?
S tátou jsem jako dítě hrála ma-

lou roli „loutky“ v představení Šašek 
a královna. Při děkovačce jsem měla 
pocit, že diváci tleskají jen mně...  
S Vladimírem jsem hrála jen jednou, 
a to ještě, když byl na DAMU. Zaska-
kovala jsem za jeho spolužačku v roli 
jeho dcery.

Většina holčiček sní o tom, že 
bude princeznou a v žilách jim 
bude kolovat modrá krev. O 
čem jste jako malá snila vy?
Já snila o tom, že budu princez-

ny hrát. No, to mi nevyšlo. Hodím 
se spíš na skřítky a čarodějnice. Ale 
jsem za to ráda.

Více informací na www.portimo.cz 
a FCB. Vstupenky je možné zakoupit v 
IC Nového Města na Moravě. Výtěžek 
ze vstupného pokryje náklady divadel-
ního představení a také podpoří soci-
ální služby a programy Portimo, o.p.s.

inzerce

PODPOØILO

Mìsto 

Bystøice nad Pernštejnem

www.bystricenp.cz

Vysočina

  global.zdar@seznam.cz      www.global-elektro.czTel: 566 532 090  

váš ELEKTROSPECIALISTA.CZ CASHBACK
AEG spotřebiče nyní pro každého

v Global elektro, získejte zpět

až 11 500 Kč

Žďár nad Sázavou, Dvořákova 2459/6 

DOPŘEJTE SI NOVÉ KUCHYŇSKÉ
SPOTŘEBIČE AEG  A ZÍSKEJTE

AEG Maestry promo

KUPTE SI SUŠIČKU NEBO SET
PRAČKY A SUŠIČKY AEG A ZÍSKEJTE

AŽ 11 500 Kč  ZPĚT

odborný personál

Chyby v textu, cenách a technické specifikaci vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny vèetnì DPH a PHE. Fotografie jsou pouze ilustrativní. 

Veškeré akce, cashback, záruka apod. jsou podmínìny registrací výrobku. Bli�ší info na prodejnì nebo webu. 

snadné parkování přímo před prodejnou
speciální program pro truhláře
individuální cenové nabídky

všechny výrobky od renomovaných značek
největší výběr vestavných i volně 
stojících spotřebičů
široké doplňkové služby Platnost akce od 1.10. - 30.10.2020

1 000 AŽ 4 000 Kč  ZPĚT

na vybrané produkty 5let záruka, nebo kurz vaření



www.zdarskypruvodce.cz 3číslo 83 / 2020

Starostou Žďáru jste už dva 
roky. Jak se za tu dobu Žďár 
proměnil?
Chci Žďár dostat mezi desítku 

nejatraktivnějších měst pro život 
v republice. Je to samozřejmě běh 
na delší trať, ale během dvou let se 
už podařila realizovat řada projek-
tů. Nové cyklostezky, Nádražní uli-
ce, Farská humna a budova bývalé 
vodárny. Rekonstruuje se sídliště 
Vodojem, staví se nová průmyslová 
zóna. Podařily se ekologické pro-
jekty – retenční nádrž nebo obno-
va polních cest a výsadba stromů. 
Připravují se další projekty, jako je 
revitalizace náměstí a atria, výstav-
ba firemních a obecních bytů, další 
soubor projektů z oblasti ekologie. 
Chci, aby byl Žďár centrem regionu 
a zároveň dobrým partnerem okol-
ním obcím.

Vaším dalším projektem je tzv. 
Debordelizace Žďáru. Dokonce 
jste k tomu na Facebooku vy-
tvořil stejnojmennou skupinu, 
kam lidé posílají své tipy.
Kladu důraz na kvalitu veřejného 

prostoru jako místa, kde se lidé po-
tkávají, tráví čas, baví se a sportují. 
Jsme v roce 2020, trochu zcesto-
valý člověk vidí, že i menší města 
dokážou být příjemným místem 
pro život.

Žďár teď zbavujeme reliktů 
divokých devadesátých let a so-
cialismu. Město musí být čisté  
a upravené, působit svěže a har-
monicky. Postupně se budeme 
zbavovat také vizuálního smogu.

Letos vás v krajských volbách 
najdeme na předních příč-
kách kandidátky Starostů pro 
Vysočinu.

Martin Mrkos: Žďársko může být vzorem
Starosta Žďáru nad Sázavou 
Martin Mrkos pracoval jako 
ekonom v zahraniční firmě, teď 
své úsilí věnuje rozvoji města.

Starostové jsou srdcaři. Sta-
rostové jsou komunita, pro které 
je poctivá práce pro lidi a místo, 
kde žijí, životním stylem. A hlavně 
máme úžasný tým.

Když chcete něco dokázat, musí-
te pracovat ve skvělém týmu. A já 
nemám rád políčkaření. Prosperi-
ta Žďáru bude vždy vyšší, když se 
bude dařit obcím v celém regionu. 
Jsme na jedné lodi. Starostové 
umí skvěle spolupracovat, umí si 
pomoci a táhnout za jeden pro-
vaz. Když se tahle synergie přetaví  
v práci pro kraj, věřím, že se Vyso-
čina jako celek výrazně posune.

Co byste v kraji změnil, pokud 
byste se stal krajským zastupi-
telem?
Musíme zlepšit stav silniční sítě, 

budovat obchvaty obcí, urychlit 
napojení na páteřní komunikace. 
Určitě bych usiloval o fungující in-
tegrovaný dopravní systém, to je 
krevní oběh regionu. V tom vidím 
velkou příležitost pro zlepšení, 

inzerce

současně nastavovaný systém VDV 
má velké rezervy. Je-li inspirací 
sousední IDS JMK, proč nemít něco 
obdobného u nás.

Rozhodně k tomu patří i agenda 
životního prostředí. Myslím si, že 
Žďársko může být vzorem v tom, 
že zde budou znovu pěkné, odolné 

lesy a krajina plná vody. Že Žďár 
sám o sobě může být regionálním 
centrem dobře placené a kvalifiko-
vané práce.

Celý rozhovor se starostou Žďá-
ru nad Sázavou najdete na webu 
Žďárského průvodce. 
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Kulturní program Kultura Žďár p. o. - říjen

VÝSTAVY

POŘADY PRO DĚTI

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

Z důvodu neustále se měnící situa-
ce sledujte stránky www.dkzdar.cz!

DIVADLO

KONCERTY

Divadelní předplatné KOMORNÍ
Neděle 11. října 2020 v 19.00 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo A. Dvořáka Příbram
MARYŠA
Režie: Milan Schejbal
Hrají: Tomáš Töpfer, Helena Karo-
chová, Anna Fixová a herci Divadla 
A. Dvořáka Příbram
Nejlepší a nejslavnější české dra-
ma, které je zároveň vrcholem 
tvorby bratří Mrštíků. Tragický 
příběh mladé ženy, kterou zničily 
obecné konvence, rodinná a spole-
čenská autorita, poslušnost, pravi-
dla, jimž se nevzepřela. Ten příběh 
nám nepřipadá ani trochu starý. 
Každá z jeho postav má svou prav-
du a každá z nich by našla sobě po-
dobnou i dnes. Kolik lidí z různých 
důvodů popírá sebe sama, svoje 
pocity, své touhy ve jménu cizích 
omezení a „dobrých úmyslů“, jež 
mu vládnou, jimž dovolil, aby mu 
vládly – je to snad málo současné? 
Ale je to ještě život, anebo cesta do 
pekel?
Vstupné: přízemí 390 Kč; balkon 
360 Kč / E-vstupenky. Předprodej 
vstupenek pokladna DK

Neděle 18. října 2020 v 19.00 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Umělecká agentura Pierot
ŽENA, KTERÁ UVAŘILA 
SVÉHO MANŽELA 
Režie: Petr Kracik
Hrají: Ilona Svobodová, Nela Bou-
dová, Otmar Branczský.
Tato velmi originální a vtipná černá 
komedie je exkurzí do světa žárli-
vosti, zrady, nevěry, klamů a poní-
žení a ukazuje nový význam rčení, 
že ,,láska prochází žaludkem“. Au-
torka sice předepisuje strohou scé-
nu bez rekvizit a uniformní obleče-
ní, aby veškerá divákova pozornost 
byla soustředěna na dialogy, ale 
zároveň rozvíjí velmi peprné a vtip-
né situace, ve kterých nabízí velký 
prostor pro hereckou exhibici. Toto 
originální řešení manželského troj-
úhelníku, by měli zhlédnout všich-
ni, kteří někdy manželským troj-
úhelníkem prošli, právě procházejí 
nebo budou procházet...
Vstupné: 370 Kč, 340 Kč, 310 Kč
Předprodej vstupenek Ticketportal

Divadelní předplatné ZELENÉ
Úterý 27. října 2020 v 19.00 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo v Rytířské
ČAS POD PSA 
Režie: Jakub Nvota 
Hrají: Tereza Kostková, Máša Mál-
ková, Eva Josefíková, Pavel Nečas 
/ Karel Zima 
Bouřka, do které by ani psa ne-
vyhnal, zažene tři ženy do zadní 
místnosti bistra, protože to je zcela 
obsazené. Vzájemně se téměř ne-
znají, jsou odlišné, snad zpočátku 
i odtažité. Postupně však každá  
z nich odkrývá své problémy, strach 
z osamocení, své touhy i sny. Ener-
gická manažerka, svobodná matka, 
a tajemná intelektuálka. 
Vstupné: přízemí 390 Kč; balkon 
360 Kč / E-vstupenky. Předprodej 
vstupenek pokladna DK

Úterý 6. října 2020 v 19.00 h. 
Dům kultury Žďár nad Sázavou 
EWA FARNA
Málo se známe – TOUR 2020
Vstupné: 890 Kč; 690 Kč; 590 Kč; 
490 Kč. Předprodej vstupenek Tic-
ketstream a pokladna DK

 Sobota 10. října 2020 ve 20.00 h.
Dům kultury Žďár nad Sázavou 
ŠKWOR - Uzavřenej kruh – TOUR II
Vstupné: 490 Kč. Předprodej vstu-
penek Ticketstream a pokladna DK

23. září – 1. listopadu 2020 
Galerie Stará radnice Žďár n. S.
JAROSLAV VYSKOČIL 
DOTEKY EMOCÍ
Otevřeno úterý - pátek 10 - 12  
a 14 - 17, sobota, neděle a svátky 
14 - 17

1. – 31. října 2020 Městské diva-
dlo Žďár n. S.
MICHAL OLŠANSKÝ / OBRAZY
Otevřeno hodinu před představe-
ním a během představení

Pondělí 26. října 2020 v 19.00 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
SCREAMERS 
Vstupné: 300 Kč. Předprodej vstu-
penek: pokladna DK

ZÁBAVNÉ POŘADY

Sobota 17. října 2020 v 16.00 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Scéna, Zlín
POHÁDKY 
Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY 
- KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA

Daleko za lesem, na pasece. Pod 
stromy, pod mechem a kapradím 
stojí pařezová chaloupka. A kdo  
v ní bydlí? Dva roztomilí mužíčko-
vé. Jeden spíše hubeňour. Druhý 
spíše tlouštík. Křemílek a Vocho-
můrka. Veselá pohádka plná hra-
vosti, humoru a písniček.
Vstupné: 100 Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek: pokladna 
DK a Kino Vysočina

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Středa 28. října 2020 v 19.00 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Palace
PENSION PRO SVOBODNÉ PÁNY
Režie: Jaromír Dulava
Hrají: Patrik Děrgel, Marie Dole-
žalová / Anna Fialová / Lenka Za-
hradnická, Lukáš Příkazký, Kateřina 
Pindejová, Václav Liška / Zdeněk 
Velen, Petr Miklovič, a další herci 
Divadla Palace
Komedie odehrávající se v pokoji 
jednoho pensionu, kam si nájem-
ník přivede slečnu, čímž poruší 
upjaté předpisy domovního řádu. 
V pojetí Divadla Palace se jedná 
o poctu klasické komedii, přiodě-
nou do elegantního, bezstarost-
ného a nostalgického hávu secese  
1. desetiletí 20. století s akcentem 
atmosféry úplňkové noci, kde bláz-
nivé situace získávají až pohádkově 
něžnou vůni.
Vstupné: přízemí 390 Kč; balkon 
360 Kč / E-vstupenky. Předprodej 
vstupenek pokladna DK

Úterý 13. října 2020 v 19.00 h.
Café u tety Hany Žďár n. S.
TOMÁŠ LINKA A PŘÍMÁ LINKA
Vstupné: 350 Kč / E-vstupenky. 
Předprodej vstupenek: pokladna 
DK, Kino Vysočina, kavárna U tety 
Hany 

Úterý 20. října 2020 v 18.00 h. 
Kino Vysočina Žďár n. S.
SWING A NEJEN SWING
Koncert žďárského swingového or-
chestru

Čtvrtek 22. října 2020 v 19.00 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
THE BACKWARDS 
BEATLES REVIVAL 
Vstupné: 390 Kč; 360 Kč. Předpro-
dej vstupenek pokladna DK a Kino 
Vysočina / E-vstupenky

Sobota 31. října 2020 v 15.00 h.
Dům kultury Žďár nad Sázavou 
LOLLIPOPZ – VELKÉ SHOW
Vstupné: 250 Kč. Předprodej vstu-
penek Ticketportal
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Regionální muzeum Města Žďáru nad Sázavou
Otevřeno denně mimo pondělí: 9 – 12 a 12.30 – 17 hodin

Až do 15. listopadu se v prosto-
rách žďárské tvrze koná výstava 
s názvem Na všech frontách. 
Modely letadel a techniky  
2. světové války. 

Hlavními exponáty jsou práce 
členů Třebíč Nuclear Model Club, 
mající mezinárodní úspěchy. K vi-
dění jsou precizně, profesionálně 
a do detailu zpracované modely 
známých i méně známých letadel, 
tanků, zbraní a další techniky z 
východní, západní, italské, africké 
i tichomořské fronty, stejně jako 

Na všech frontách
modely techniky, která se vyskyt-
la v průběhu a zejména na konci 
války ve Žďáře a jeho okolí. Její 
přítomnost dokládají vystavené fo-
tografie. Výstavu doplňuje ukázka 
originálů palných zbraní: němec-
ká útočná puška MP-44, kulomet 
MG-42, samopal MP-40, pistole 
Walther P-38, puška Mauser 98K, 
sovětský samopal Sudajev vz. 43, 
karabina Mosin vz. 44 a britská 
puška Lee Enfield. 

Text: Pavel Elbl
Foto: Archiv TNMC

inzerce

Až do 31. října 2020 je každý 
den s výjimkou pondělí a deště 
zpřístupněna věž farního kos-
tela sv. Prokopa ve Žďáře nad 
Sázavou. 

Prohlídky začínají v budově mu-
zea ve tvrzi a probíhají od 9:00 
– 11:30 a od 13:00 – 16:30 nebo 
dle domluvy. Ve skupině musí být 
minimálně pět osob nebo rodina 
s dětmi, maximálně však 15 osob. 
Prohlídka trvá zhruba 25 minut,  
v případě zájmu poskytne průvodce 
výklad. Vstupné se neplatí, prohlíd-
ka věže je zdarma.

Text a foto: Kamila Dvořáková

Až do 1. listopadu 2020 pořádá 
Regionální muzeum komento-
vané procházky centrem Žďáru, 
vhodné pro školy, školky a další 
dětské kolektivy, rodiny s dětmi 
i skupiny dospělých. Minimální 
počet účastníků činí pět osob, 
nebo rodina s dětmi.

Procházku lze uskutečnit kdykoli 
mimo pondělí od 9:00 do 16:00 dle 
předchozí domluvy. Vstupné činí 
20 Kč pro dospělé a 10 Kč pro děti  
a důchodce. Více informací obdržíte 
a objednávky můžete podávat na te-
lefonních číslech 566 688 116, 731 
181 839 nebo osobně v budově Re-
gionálního muzea města Žďáru nad 
Sázavou ve tvrzi. Můžete si vybrat ze 
dvou témat:

1. VÝPRAVY DO HISTORIE ŽĎÁ-
RU. Při této procházce se zábav-
nou formou seznámíte s historií 
a zajímavostmi centra města. 
Průvodci rádi výklad, obrazové 
přílohy i rekvizity přizpůsobí věku 
a zájmům návštěvníků. Dozvíte 
se, jak vypadalo žďárské náměstí 
v minulosti, jací lidé tam bydle-
li, co vše se na něm odehrávalo, 

Procházky městem s muzejníky

kdo a proč nechal na hotel Veliš 
postavit lva, jak původně vypada-
lo divadlo, co vše jste mohli zažít  
v panské lázni, k čemu sloužila rad-
nice, trojiční sloup, studna, hanba 
nebo šatlava, kolik bran vedlo do 
města, kde byl Kozí rynek, jak se 
žilo věžnému a jaké měl povinnosti  
a zda je slavná socha ryby na ná-
městí skutečně rybou.

2. VÝPRAVA PO STOPÁCH VÁLKY. 
Zatímco 8. května 1945 slavila zá-
padní Evropa konec války, ve Žďáře 
se ještě 9. května bojovalo a umírali 
vojáci i civilisté. Navštívíte místa 

důležitých událostí, bojů i lidských 
tragédií, například místo popravy 
rukojmí na náměstí a náletů sovět-
ských letadel na prchající německé 
jednotky, dozvíte se příběh židov-
ského pokladu v Nádražní ulici, proč 
„kaťuše“ na náměstí mířily na Zele-
nou horu a že první sovětský voják 
vstoupil do města na koni ráno 10. 
května 1945. Uvidíte ukázky zbraní 
i výstroje a výklad průvodce bude 
doprovázen bohatou obrazovou pří-
lohou. 

Text: K. Dvořáková a M. Lopaur
Foto: Kamila Dvořáková

Věž otevřena 
až do 31. října
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PRODEJ VYZRÁLÉHO

HOVÌZÍHO MASA

Objednávky volejte na tel.: 606 728 158

prodej i vyzrálého steakového masa na gril

P
R
O
D
E
J

O
P
Ì
T 

O
D
 12. Ø

ÍJN
A

www.jokamarecek.cz

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

ŠIROKÝ VÝBĚR 
ŠKOLNÍCH POTŘEB

Seznámení s autory modelů 
vystavených na výstavě NA 
VŠECH FRONTÁCH

V pátek 28. srpna 2020 proběh-
lo v hlavní budově Regionálního 
muzea ve tvrzi neformální setká-
ní autorů modelů vystavených 
na výstavě NA VŠECH FRONTÁCH  
s veřejností. Po krátkém úvodu  
a představení historie i mezinárod-
ních úspěchů členů Třebíč Nuclear 
Model Club už se návštěvníci mohli 
nejen pokochat precizně a do nej-
menších detailů propracovanými 
modely vojenské techniky ze všech 
bojišť 2. světové války, ale také 

Setkání s modeláři
vyslechnout mnoho zajímavého  
z vojenské historie, podrobnosti  
o parametrech či uplatnění jednot-
livých strojů, nebo si nechat vylí-
čit, jak přesně jednotlivé modely 
vznikají. Zprvu nesmělá rozprava 
se nakonec změnila ve velice živou 
debatu plnou historek a všelija-
kých zajímavostí, takže malí i velcí 
návštěvníci odcházeli po dvou ho-
dinách spokojení a moudřejší.

Regionální muzeum města Žďá-
ru nad Sázavou a Třebíč Nuclear 
Model Club srdečně všechny zvou 
na výstavu NA VŠECH FRONTÁCH, 
která v budově žďárské tvrze potr-
vá až do 15. listopadu 2020.

 
nákup nad 799 Kč 
přivezeme osobně a zadarmo, 
menší za 49 Kč

www.TOPVITAL.cz

ROZVOZ POTRAVIN 
PO ŽĎÁŘE A OKOLÍ ZD

AR
M
A
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Výstava Šité / Žité
do 6. Prosince 2020
Horácké muzeum
Horácké lidové výšivky ze sbí-
rek muzea jako inspirace pro dvě 
mladé výtvarnice Petru Cisárovou  
a Alenu Zástěrovou. Vyšívané  
a perforované kresby a obrazy, fro-
táže a instalace

Malina Brothers - koncert
1. října 2020 od 20 hod. – KD

Sourozenecká hudební skupina 
původem z Náchoda. Patří k tu-
zemské špičce žánrů folk, country 
a bluegrass. Bratři Malinové, tedy 
banjista Luboš (Druhá tráva), ky-
tarista Pavel a houslista Josef (Ji-
mmy Bozeman & the Lazy Pigs), 
se společně sešli na pódiu v uni-
kátním projektu nazvaném Malina 
Brothers, ke kterému přizvali ještě 
kontrabasistu Pavla Peroutku (Spi-
rituál kvintet). Za několik posled-
ních dekád se objevili jako hudeb-
níci či producenti snad na všech 
důležitých albech tohoto žánru  
u nás. Mimojiné spolupracovali 
s Robertem Křesťanem, Pavlem 
Bobkem, Kateřinou García, Char-
liem McCoyem (Bob Dylan, Elvis 
Presley) aj. Mají za sebou řadu 
koncertů v USA, natočili tři řadová 
CD a právě připravují DVD k dese-
ti letům skupiny. Vstupné: 220 Kč 
v předprodeji, 260 Kč na místě. 
Předprodej IC Nové Město na Mo-
ravě, on-line SMSticket.cz

O holčičce, která se ještě 
nenarodila - divadlo pro děti
4. října 2020 od 16 h. - KD
Nové představení Víti Marčíka st. 
o touze dědečka po vnučce, o oslu 
ABRAHAMOVI, koníku APAČOVI  
a o STROMU ŽIVOTA, co mluvil  
o SVĚTĚ VIDITELNÉM A NEVIDI-
TENÉM a taky o NEBI. Pohádka 
vhodná pro všechny, kteří se nebáli 

narodit a teď mají strach z umírá-
ní. Vstupné: v předprodeji 100 Kč, 
na místě 120 Kč, děti do 3,99 let 
zdarma.

Labyrint světa - divadlo
4. října od 19 h. 

Evangelický kostel
Nová inscenace vzniká po několikale-
tém hledání odvahy a drzosti zpraco-
vat, zdramatizovat knihu Jana Ámose 
Komenského – Labyrint světa a ráj 
srdce. V roce 2010 recitoval V. Mar-
čík Labyrint světa k varhanní sklad-
bě Petra Ebena a tato zkušenost ho 
přivedla k definitivnímu rozhodnutí 
zdramatizovat toto dílo. Představení 
vyprávěné za pomoci loutek a kulisy, 
která je obrazem labyrintu. Všudybud  
a Mámení provázejí Víťu Marčíka la-
byrintem světa, aby nakonec nalezl 
ráj ve vlastním srdci. Vstupné dobro-
volné.

Chytrý kvíz
5. a 21. října 2020 od 19 h.
KD – Nové M. n. M.
Nejlepší zábava k večernímu pose-
zení s přáteli!

Kino – V síti 18+ s diskuzí
6. října 2020 od 19 h.
KD - Nové M. n. M.
Přístupné od 18 let
Necenzurovaná verze V síti 18+ di-
vákům velmi věrně zprostředková-
vá zkušenosti a pocity dětí zneuží-
vaných na internetu. Vstupné: 100 
Kč na místě

Fler trh
10. října 2020 od 9 do 16 h. – 
Kulturní dům

Trh plný originálů.  Od šperků, tex-
tilní tvorby, kabelek, peněženek, 
taštiček přes různé dekorace po 
výrobky z papíru ve formě sešitů 
a bloků, ale taktéž papírových zá-
věsů a kytic. Také zde naleznete 
výrobky ze dřeva, vlny a mnohých 
dalších materiálů. Opět nebudou 

chybět kosmetické výrobky a deli-
katesy. Přijďte si vychutnat kreativ-
ní atmosféru trhu, která bude plná 
inspirace.

Farmářský trh
10. října 2020 od 8 do 12 h.
Podzimní workshop ekovýchovné 
organizace Chaloupky o.p.s. 
Vratislavovo nám. Nové M. na M.

Tančírna
13. října – Cha-Cha
26. října 2020 – Tango
od 19 hod., KD – Nové M. n. M.

Kino – Ježek Sonic
18. října 2020 od 16 hod.
KD - Nové M. n. M.
Vstupné: 50 Kč na místě

Kino – Bourák
20. října 2020 od 19 hod.
KD - Nové M. n. M.

Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem 
Trojanem v roli Bouráka, věčného 
frajera, kterému teče do baráku  
i do života a rodina už ho má plné 
zuby. Ale i srdce.
Vstupné: 60 Kč na místě

Malý svět
24. října 2020 od 9 do 19 h. - KD
Zábavně vzdělávací festival pro 
celou rodinu. Babičko, dědečku, 
maminko, tatínku, vezměte svoje 
děti na divadlo fyziky a chemie, na 
zajímavé pokusy, na loutkové před-
stavení, na koncert kapely Ponožky 
pana Semtamťuka, na zajímavé hry 
a knihy. A to není vše.

Kulturní program v Novém Městě n. M. – říjen
Poetika
27. října 2020 od 20 h. - KD

Poetika je mladá hudební skupina, 
která v roce 2016 vystřelila svým 
debutovým singlem Zkouším žít 
mezi nejhranější interprety toho 
roku. Na úspěch prvního hitu navá-
zala kapela písní Každou vteřinou 
a prvním albem Trinity (2017). Za 
zmíněný rok byla Poetika nomino-
vána na objev roku v anketě Český 
slavík. V roce 2018 odjela vypro-
danou tour s kapelou Mirai a poté 
další s rapperem Lipo. Rok 2019 
skupina odstartovala svou první 
sólovou tour a momentálně pra-
cuje na dalším, v pořadí druhém 
albu. Vstupné: v předprodeji 250 
Kč, na místě 300 Kč.

Vznik republiky
28. října - Vratislavovo náměstí
Pojďte se k nám přidat a oslavit 
vznik republiky. 28. října si připo-
meneme 102 let staré události 
a současně také vyvrcholí oslavy 
konce II. světové války. 
Na stejný den připravujeme kro-
mě výstavy v Horáckém muzeu  
i setkání u sochy T. G. Masaryka  
u I. základní školy a odhalení pa-
mětní desky obětem války. Po-
drobné informace budeme včas 
sdílet na sociálních sítích města, 
webu a na plakátech.

inzerce

Chytrý kvíz Žďár
Mar�n.Krob@seznam.cz

723 997 239

Registrace:

Příš� kolo v říjnu:

1.
2.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

KOLIBŘÍCI
OBLUDNÍ NEZNÁLCI
ALL-PAKA
MENSA TÝM
BLOODY DISCO DANCERS
WEJMLUVA
STALINGRADSKÝ MOZKY
BUZOLY
SOUSEDI
SOVY
AKADEMICI
42
NUDLE Z NOSU
ANIMALS
CHOBOTY
KIDULTS

VÝSLEDKY ZA ZÁØÍ

BONUSOVÁ 
OTÁZKA ALL-PAKA / 9 328

7 777MENSA TÝM / 

SPRÁVNÝ TIP / 8 589,00

1.
2.Přijďte se bavit s přáteli

úterý čtvrtek

6 8

44
43,5

43
41
40
40

39,5
37,5
37,5
37,5

36
35

34,5
32
30
29
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TÝDEN KNIHOVEN  
5.-11. ŘÍJNA 2020

5. 10. 2020 | přednáškový sál
KNIHOVNA SENIORŮM 
cyklus přednášek z různých oborů určený seniorům
8:00 – 9:30 h. Jan Kuča: Lidový kroj žďárských hor
10:00 – 11:30 h. Marie Žilová: Povídání o krojovaných panenkách
V případě zájmu o tyto přednášky se přihlašujte předem v oddělení 
pro dospělé čtenáře.
6. 10. 2020 v 10:00 hod. | oddělení pro děti a mládež
ZUZANA POSPÍŠILOVÁ
beseda s oblíbenou spisovatelkou pro žáky 3. tříd
7. 10. 2020 v 18:00 hod. | vstupné zdarma
BĚLORUSKÝ SEN
promítání dokumentárního filmu v rámci projektu PROMÍTEJ I TY!
Film nabízí jedinečný pohled zblízka na totalitní praktiky státního apa-
rátu, který se neštítí mediální propagandy, zneužívání tajné policie, 
vyhrožování a vykonstruovaných procesů. Snímek je však především 
poctou všem Bělorusům, pro něž se svoboda stala hodnotou, 
za kterou se vyplatí bojovat.
8. 10. 2020 v 17:00 hod. | vstupné: 50 Kč |přednáškový sál
PO STOPÁCH JIHOMORAVSKÝCH VOJÁKŮ V KARPATECH 1915
13. zeměbranecká pěší divize v bojích první světové války – Karpaty 
1915. Přednáší Radim Kapavík ze sdružení Signum Belli 1914

Burza knih – oddělení pro děti a mládež, oddělení pro dospělé čtenáře
Burza časopisů – čítárna, oddělení pro děti a mládež, pobočka ul. Ná-
dražní

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

ŘÍJEN

15. 10. 2020 | vstupné: 50 Kč | přednáškový sál 
VIETNAM
cestopisná přednáška Milana Václavíka
Vietnam je země plná překrásných pralesů, kulturních tradic, extrém-
ního ekonomického růstu i komunistického režimu. Milan Václavík 
navštěvuje Vietnam už šest let. Pracuje zde jako průvodce, věnuje se 
také extrémním kuchyním ve světě. Přednáška je spojená s degustací 
durianu a sušených červů (larev potemníka).
26. 10. 2020 v 14:00 hod. | oddělení pro děti a mládež
HALLOWEEN
tvůrčí dílna pro děti se Zdeňkou Formánkovou
říjen 2020 | oddělení pro děti a mládež
DOBRODRUH TIMO A JEHO VÝPRAVA ZA DOBRODRUŽSTVÍM
Přidejte se k Timovi a vydejte se na dobrodružnou výpravu po knihov-
ně. Interaktivní hru spojenou se soutěží o komiksy připravilo pro 
knihovny nakladatelství CREW.

Výstavy
říjen 2020 | Galerie u Sychry
ANDĚLÉ A DÉMONI
výstava fotografií Pavla Remara
říjen 2020 | Čechův dům
SOUZNĚNÍ
Výstava fotografií Milana Šustra, která zachycuje svět mezigeneračních 
vztahů. Fotografie zapůjčil v rámci oslav Mezinárodního dne seniorů 
žďárský Senior a Family Point. 
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Jak jste se dostal k vývoji soft-
ware?
Začal jsem strojní průmyslovkou, 

specializace regulační technika, násle-
dovalo ČVUT v Praze – také strojařina. 
Počítače byly v plenkách, přesto jsem 
se dostal k programování – sálový po-
čítač a děrné pásky, dálnopisy, na kte-
rých se psal zdrojový kód programu. 
Pracovat jsem potom začal ve ŽĎASu 
v konstrukční kanceláři u rýsovacího 
prkna. V té době tam vznikalo oddě-
lení technických výpočtů, a protože 
jsem byl mladý a nikdo ze starších 
kolegů se k tomu moc neměl, stal se 
ze mě takový „styčný důstojník“, který 
obě oddělení spojoval a „fušoval“ do 
programování. Nakonec můj bezvadný 
šéf Jan Aldorf naznal, že lépe mi bude 
v oddělení technického vývoje, kde se 
řešily všechny počítačové záležitosti. 

Proč jste se rozhodl začít podnikat 
a jaké byly začátky?
Poté, co se tady v osmdesátém devá-

tém roce uvolnily poměry, jsem o tom 
začal přemýšlet poměrně rychle. Byl 
jsem vždy spíš ten, který věci nějakým 
způsobem aktivuje, než by čekal, kam 
ho kdo postaví. Ve ŽĎASe jsem měl na 
starost řadu různých úkolů, mimo jiné 
jsem se staral o počítačové vybavení. 
Spouštěčem odchodu byl nákup počí-
tačové myši. Věděl jsem, že stačí dojít 
do Nádražní ulice, kde začínal fungovat 
Compas, a tam ji koupit.  Ale v rámci 
ŽĎASu to byl asi čtrnáctidenní admini-
strativní proces s nejistým výsledkem.  
A v ten moment jsem si řekl, že takhle 
už fungovat nechci. V té době jsem už 
ve svém volnu učil podnikatele praco-
vat s počítačem, měl jsem na to zalo-
ženou živnost.

Jak to prožívala rodina, když jste 
se v roce 1990 rozhodl začít podni-
kat v oboru, který byl doslova  
v plenkách?
Pro manželku byl můj odchod ze 

ŽĎASu šok. Měli jsme dvě malé děti,  
a já koupil svůj první počítač za 53 tisíc, 
když tehdejší plat se pohyboval kolem 
tří tisíc korun. Něco jsme měli našetře-

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH
Pavel ČERNÝ

no, něco jsem si půjčil.  Žena dodnes 
vzpomíná, jak tehdy přemýšlela, jestli 
může koupit dětem punčocháče, ane-
bo jestli má ještě měsíc počkat.

Jaká byla vaše první významnější 
zakázka?
Byla to spolupráce s panem Alešem 

Neumanem. Jako začínající podnika-
tel za mnou přišel, že potřebuje vyu-
žít počítač a potřebuje někoho, kdo 
mu s tím pomůže. Chtěl i software, 
který mu bude řešit nákupy, sklady, 
účtování a podobně, nic takového ale 
tehdy neexistovalo.  Nesměle jsem 
řekl, že mě baví programování a že 
bych do toho šel, pokud by software 
mohly používat i další firmy. Sou-
hlasil, domluvili jsme si cenu deset 
tisíc korun, což byly tři měsíční platy,  
a začali jsme na software pracovat. Já 
programoval a on byl konzultantem, 
který říkal, jak si to jako podnikatel 
představuje. Byl to velice vlídný a pří-
jemný člověk a pomohl mi určit směr 
dalšího podnikání. Po vzniklém soft-
ware byla velká poptávka. V průběhu 
pěti let jsme prodali asi 800 licencí po 
celé republice.

Jaký byl další vývoj?
Ten první systém byl DOSovskou 

aplikací, která si kladla za cíl poskyt-
nout malé či střední firmě vše, co 
potřebuje k provozu. Od objednává-
ní, záznamu různých informací, přes 
skladové agendy, evidenci majetku  
a dalších nezbytností včetně účetnic-
tví.  Během let se však technologie 
měnily, museli jsme na to reagovat.  
V roce 2000 jsme začali s vývojem 
zcela nové generace software, trvalo 
to asi pět let. Stále nás živí a jsme na 
to hrdí.

Proč má software název eKaská-
da?
Protože do značné míry vnímáme 

informace a procesy ve firmě jako ta-
kovou kaskádu. Všechno se vším sou-
visí, informace se posouvají „z patra 
do patra“, jedno navazuje na druhé ...

Co je hlavním přínosem pro 
uživatele?
Snadná práce se všemi informace-

mi, zamezení jakýchkoli duplicit dat, 
automatické propojení souvisejících 
informací. Počínaje komunikací se zá-
kazníky, dodavateli, uvnitř firmy, přes 
logistiku, marketingové a obchodní 
aktivity, skladové i majetkové agendy, 
obchodní procesy, cenotvorbu, vzta-
hy se zákazníky a realizace prodeje, 
až po účetnictví, mzdy a výkazy, ať už  
v papírové či elektronické podobě,  
a s vazbami na všechny elektronické 
rejstříky, které k firemnímu styku patří.

Pro jaké firmy je eKaskáda určena 
prioritně?
Jsou to firmy, které se trápí s mno-

ha nesourodými software aplikace-
mi. Část informací mají v „účetním 
systému“, další informace v indivi-
duálních e-mailových schránkách, 
další v kupě excelových tabulek, do-
kumenty rozptýlené v různých slož-
kách atd. V eKaskádě mohou mít vše  
v jedné aplikaci s veškerými výhodami 
plynoucími z propojení souvisejících 
dat.

Jak spolu v eKaskádě uživatelé ve 
firmě komunikují?
Neposílají si e-maily, ale „podávají 

si“ informace, které potřebují pro-
střednictvím inboxu, ten má mnohem 
širší využití, než lidé běžně očekávají. 
Když chci říct kolegovi „tuhle zakáz-
ku budeš mít na starosti ty“, tak mu 
neposílám e-mail ani mu nepoklá-
dám na stůl lístek s číslem zakázky, 
ale kliknutím na tlačítko mu zakázku 
pošlu do inboxu. On jí kliknutím ote-
vře a může s ní pracovat. Informace  
o tom je také automaticky zazname-
nána do „historie“. 

Jak si myslíte, že vás vnímají firmy 
a lidé v okolí?
Podle mé zkušenosti má, bohužel, 

většina lidí pocit, že opravdu kvalitní 
software vzniká v Brně, v Praze, ve fir-
mách, které mají reklamy na billboar-
dech, ale ne u jejich souseda. Není 
to pravda, provoz našeho systému ve 

Pavel Černý pochází z Havlíč-
kova Brodu, ale na Žďársku je 
známý jako fotograf, amatérský 
hudebník, cyklista, programá-
tor, analytik, vývojář a také ma-
jitel firmy, která již 30 let vyvíjí 
a dodává komplexní software 
pro řízení podniku. Výsledný 
produkt, systém eKaskáda, 
usnadňuje řízení a správu stov-
kám firem v celé republice.

stovkách firem nám umožňuje srov-
nání a vedeme si dobře. Spolupráce  
s místní firmou je výhodná i v tom, že 
jsme si prostě blízko. A protože nejsme 
velký podnik, se zákazníky fungujeme 
na úzké osobní bázi a v případě indivi-
duální úpravy software jsme mnohem 
pružnější než velké firmy. Pokud jsme 
někoho zaujali, byl bych rád, kdyby se 
ozval a přišel si s námi popovídat, co ho  
v jeho firmě trápí, a třeba se podí-
vat, jak se dají věci dělat jinak a lépe. 
Setkání neznamená závazek koupit 
si software, ale poznat se, seznámit  
a hledat cestu.

Čemu se věnujete ve svém volném 
čase?
Těší mě hlavně outdoorové aktivity 

- turistika, hory, kolo, loď, prostě být 
venku, to všechno spojené s focením. 
Fotit jsem začal už v dětství díky tátovi, 
v poslední době jsem se tomu zase za-
čal více věnovat. Baví mě také hudba, 
amatérsky hraji na kytaru, dobře je mi 
v muzikantských komunitách, třeba 
Žďárské interference nebo Horácká 
muzika.

Máte nějaké motto, kterým se 
řídíte?
Co dělám, to dělám rád, a sna-

žím se to dělat naplno a dobře. 
Snažím se dostát všemu, co jsem 
slíbil, i když to pak může být pro 
mne nevýhodné. Vždy se snažím 
najít schůdnou cestu, nevzdávat to  
a jít dopředu.

Pavel Černý - počítačové služby
nám. Republiky 75/2, Žďár n. S.
606 655 266       www.ekaskada.cz

Foto: Martin Halama, www.facebook.com/photohalama/
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Žabomyší války u klepače
Dva sloupky

dět za sebou kus nádherného nábytku, 
nebo obratným chirugem, protože mě 
baví pomáhat lidem. Buď si najdu zají-
mavý protějšek, protože k sobě pasuje-
me, nebo mi jej schválí rodiče, i kdyby 
to mělo být jen na chvíli. Buď budu 
věrný partnerovi, protože se říká v dob-
rém i ve zlém, nebo mi je to šumák,  
a rozdám si to s každým, koho potkám  
v hospodě u záchodů. To jsou volby, 
které určují, jak budeme žít. 

A pak jsou tu volby, kdy si musíme 
zvolit stranu. Světlá, nebo temná? Jin, 
nebo jang? Bílá, nebo černá? Římané, 
nebo barbaři? Kometa, nebo Sparta? 
Kapuleti, nebo Montekové? Kouzelníci 
nebo Mudlové? Věřící či nevěřící? Bar-
táčkovi, nebo Novákovi? Losna, nebo 
Mažňák? Vždycky jsme postaveni před 
nějakou volbu. Ale nevím, co je lepší? 
Zvolit a zařadit se do nějakého toho kla-

nu a hájit jeho barvy, nebo zůstat stát 
stranou a pozorovat, jak si nadávají, 

vyhrožují, líčí pastičky, pomlou-
vají, manipulují, až to někdy 

přejde od slovních útoků  
k těm fyzickým.

I u nás na městeč-
ku to tak máme. Tedy 
aspoň podle radnič-
ního zpravodaje to 
tak vypadá. Nejdříve 
v něm jedna strana 

říká, že A je správně  
a druhá hned vyvrací, 
že ne, že B. A v dalším 

čísle znovu a v dalším 
čísle opět. Minulý týden 

jsem slyšel názor, že to-
hle snad už ani nikoho nezajímá, že je 
to off topic, dětinské a zbytečné. Dříve 
jsme takovouto výměnu názorů řešili 
venku před barákem u klepače. Osob-
ně. Hned. Bez podpásovek. Škoda jen, 
že už ten klepač tam dneska není. Hle-
dal jsem je i jinde po městě, ale jsou 
pryč. Nezůstaly po nich ani základy.  
A když nejsou základy, nemáte na čem 
stavět. Nebylo by tedy lepší hádky 
ukončit a začít přemýšlet, co nám ve 
městě, kromě klepačů, ještě chybí?

A ještě jedna věc nakonec. Minu-
le jsem se trochu zamyslel na novými 
ždárskými semafory a jejich fungová-
ním. Z jedné čtenářské reakce jsem 
se ale dozvěděl, že to prý není zas tak 
špatné. Že je to teď mnohem lepší než 
před rekonstrukcí. A že se dá projet od 
Piláku až na Brněnskou v klidu a poho-
dě a za chvilku. Netuším, ale možné to 
asi je. Třeba tak ve čtyři ráno mi to asi 
nebude trvat ani sedm minut. Anebo 
budu muset mít prý kliku, abych to tak 
zvládl i ve špičce. To znamená stát se 
klikařem. No nebude to fajn Žďár plný 
klikařů?      Martin KROB

Nevím, jak to máte s volbami. 
Jestli pravidelně chodíte k volbám či 
pravidelně volby ignorujete. Nebo 
volíte, jen když se vám chce nebo 
máte cestu kolem volební urny. Nebo 
nevolíte, protože máte zrovna něco 
lepšího na práci, nebo si myslíte, že 
stejně vaším jedním hlasem nic ne-
změníte. No a v říjnu už tu zase jedny, 
tedy vlastně dvoje, máme. Chtělo by 
se napsat, že pro nás plebejce jsou 
to takové malé, až skoro nedůležité. 
Přece jen na to ukazuje i naše účast  
v posledních volbách, která byla sotva 
dvoupětinová. S tím by ale rozhodně 
nesouhlasili ti usměvaví a milí kluci  
a holky z plakátů, billboardů a polepe-
ných autobusů. Takže tu máme „hor-
kou“ část volebních kampaní. 

Na druhou stranu, když se to vezme 
obecně, tak náš život, nebo chcete-
-li, podstata našeho bytí, stojí přece 
na volbách. Začíná to už ráno, když 
otevřete oči a přemýšlíte, jestli 
vstát a jít do práce, či zůstat le-
žet a zavolat šéfové, že do 
práce se vám dnes ne-
chce. Když už vstanete, 
protože šéfová vám  
s volbou moc ráda 
pomohla, tak pře-
mýšlíte co na sebe. 
Kalhoty, či sukni? Trič-
ko, či košili? Montérky 
černé, či modré? A co 
k snídani? Káva, nebo 
čaj? Sladit, či bez cukru? 
Vajíčka na měkko, nebo 
míchaná? Tmavý chleba, 
nebo světlý rohlík? A tyhle drobné 
volby nás pak provázejí celý den, kdy 
se rozhodujeme, co uděláme s tím 
nebo tam s tím. Jestli to zařízneme, 
zalepíme, pomalujeme, vyčistíme, 
dolejeme, splníme, uhněteme, zaši-
jeme, rozneseme nebo třeba opra-
víme. To jsou všechno naše drobné 
volby, které děláme, aniž bychom  
o nich moc přemýšleli. Spíše je děláme 
intuitivně, každý podle svých zkušenos-
tí a dovedností. A myslím, že nám to 
docela jde a funguje. 

Ale volit nezačínáme, až když nám je 
osmnáct. Důležitá rozhodnutí nás pro-
vázejí už od školky. Buď budu kamará-
dit s Jirkou, protože mi vždycky přihraje, 
nebo s Petrem, protože všechny přepe-
re. Buď budu hrát fotbal, protože Ro-
naldo je boží, nebo hokej, protože Jágr 
je jen jeden. Buď budu mít raději mati-
ku a fyziku, protože vím, že písmena se 
dají sčítat a násobit jako třeba E=mc2, 
nebo dějepis a zeměpis, protože vím, 
kde je Marathon a co se tam stalo 12. 
září roku 490 před Kristem. Buď budu 
šikovným truhlářem, protože je fajn vi-

www.quick-step.cz

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA

15/09/2020
31/10/2020

LIVYN
vinylové podlahy

BALANCE GLUE
784,- CZK/m2

627,- CZK/m2*

PULSE GLUE
1020,- CZK/m2

816,- CZK/m2*

BALANCE CLICK
1020,- CZK/m2

816,- CZK/m2*

www.quick-step.cz

Dolní 1730/25
(nad Liosem-Pramen 1. poschodí)

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

tel.: 733 537 130, 777 184 352

w w w. p o d l a h y k a s a l . c z

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA

15/09/2020
31/10/2020

Voděodolné
laminátové podlahy

CLASSIC
537,- CZK/m2

430,- CZK/m2*

ELIGNA
672,- CZK/m2

538,- CZK/m2*

* Nabídka nemůže být kombinována. Nabídka je platná pouze u spolupracujících partnerů.
 Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Podmínky najdete na www.quick-step.cz
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inzerce

ŘÁDKOVÁ INZERCE

 Nechceme už bydlet v 
paneláku. Hledáme RD se 
zahrádkou, počítáme i s 
rekonstrukcí. Za nabídky 
děkuji. 704 923 775

 Sháním byt 2+1/3+1. Rádi 
bychom už na Vánoce 
bydleli v novém. T .: 737 192 
329

 Koupíme chatu nebo starší 
domek k rekreaci do 30 
minut od Žďáru.
Tel. 737 669 542

Největší dodavatel na Žďársku

Nejsme elektrikáři...

DODAVATEL PRO VYSOČINU
tel.: 608 729 738 www.cmelda.cz
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I proto jsme se vážení návštěv-
níci našeho milého Kina Vysočina 
rozhodli, že v nejbližších měsících 
pro vás budeme program sestavo-
vat pouze po 14 dnech, abychom 
eliminovali případné zrušení plá-
novaných filmů. Vzhledem k tomu, 
že tento text vzniká s předstihem 
oproti reálnému času, není vylou-
čené, že některé informace již ne-
musí  být v době vydání aktuální. 

Ale dost bylo fňukání. Mrkneme 
se, na co v první půlce října do kina 
zajít. Podzimní večery budou urči-
tě ještě ve znamení Bábovek, aby 
byl dostatečný prostor pro jejich 
zhlédnutí v různých dnech v týdnu. 
Ten, kdo ještě neviděl Ivana Troja-
na v roli léčitele Jana Mikoláška, by 
si neměl nechat ujít poslední pro-
jekci Šarlatána, protože je to film, 
který za to opravdu stojí. Ten také 

No, moc se nám ta situace za-
tím nelepší ani na plátnech kin. 
Nervozita tvůrců a distributorů 
je značná. Nasazení premiér je 
nejisté do posledního okamži-
ku a měsíční program nových 
filmů proto hraničí s věštěním  
z křišťálové koule. 

nabídneme v říjnu našim seniorům 
za zvýhodněné vstupné. Mile nás 
překvapil váš zájem o film After: 
Přiznání, tak si ho můžete vychut-
nat i v říjnu.  Legendární Catherine 
Deneuve se vrací na plátna kin ve 
snímku Pravda a spolu s ní i jeden 
z největších režisérů všech dob 
Roman Polanski s novým filmem  
s názvem Žaluj. Čeká nás také nové 
zpracování klasické detektivky 
Smrt na Nilu, kde zavzpomínáme 
spolu s Hercule Poirotem v podání 
Kenetha Branagha na „staré dobré 
vraždy“. V říjnu se nám také v hlav-
ní roli představí hvězda Dejvického 
divadla Jaroslav Plesl v česko-slo-
venském dramatu Žáby bez jazy-
ka.  Katastrofický, velkolepý sní-
mek Grenland : Poslední úkryt nás 
přesvědčí o tom, že covid je vedle 
fragmentů komety, které zasáhnou 
naší planetu,  vlastně drobnou ži-
votní epizodou. Život světoznámé-
ho mága secesních plakátů Alfonse 
Muchy nám odkryje již několikrát 
překládaná premiéra dokumen-
tu Svět podle Muchy a určitě si 
nenechte ujít vysoce ceněný film 
Corpus Christi s úvodníkem pana 
profesora Zabloudila ve filmovém 

klubu. Děti se mohou těšit na nové 
zpracování pohádky Pinocchio či 
na hranou pohádku Princezna za-
kletá v čase.

Víkend od 16. října, kde proza-
tím naše programování končíme, 
však patří hlavně vzpomínce na 
Karla Gotta, protože do kin vstu-
puje unikátní dokument s prostým 
názvem – Karel. Ať již jste byli, či 
nebyli milovníky tohoto nejslav-
nějšího českého zpěváka všech 

dob, věřte, že tento dokument vás 
nenechá chladnými. Nezvykle in-
timní, jedinečný pohled do života  
a duše této osobnosti, již podle 
ukázek vypadá na emočně neoby-
čejně silnou filmovou lahůdku.

Čili přátelé, pokud chcete zažít 
neopakovatelných 127 minut své-
ho života, vedle roušky přibalte do 
kina kapesníky a vydejte se spolu 
s námi na film Karel. V hlavní roli - 
Karel Gott!

V říjnu do kina na božského Karla!

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

ckzdar@zdar.cz, 566 623 667

Chýnovské 
jeskyně 
a zámek 
Hluboká 

nad Vltavou

Termín: 
17.10.2020

Cena: 
od 410 Kč

Termín: 
10.10.2020

Cena: 
450 Kč

Po 
stopách 

Karla Gotta

www. zdar.cz

inzerce
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V případě zájmu o tyto pozice se obraťte 
na následující kontakt:

Röchling Industrial Nové Město NM s.r.o., 
Petrovická 312, 592 31 Nové Město na Moravě

tel.: 566 503 530, 
e-mail: kariera-nmnm@roechling.com

ÚDRŽBÁŘ
Pro náš výrobní závod v Novém Městě na Moravě

hledáme vhodné kandidáty na tyto pozice:

Nabízíme:
náborový příspěvěk: 10 000 Kč
5 týdnů dovolené
pracovní doba 37,5 hod. týdně
příspěvek na závodní stravování
stravenky, příspěvek na volnočasové aktivity
příspěvek na penzijní připojištění
zvýhodněný mobilní tarif

Röchling Industrial Nové Město NM s.r.o. je členem skupiny podniků Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG, Haren, 
předního výrobce součástí z technických plastů. Divize Industrial nabízí optimalizované materiály 
do většiny průmyslových odvětví a disponuje nejrozsáhlejším portfoliem výrobků z termoplastických a kompozitních materiálů na světě. 

OPERÁTOR MONTÁŽE - jednosměnný provoz
ÚDRŽBÁŘ - třísměnný provoz

roční bonus
nástup možný ihned

inzerce
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nabídka pracovních míst

Telekomunikační společnost PODA a.s. hledá 
pro oblast Východní Čechy a Vysočina 

INSTALAČNÍ TECHNIKY

730 431 393 poda.czbilikova@poda.cz

Potřebujeme  
 Technicky a komunikačně 

  zdatné pracovníky.
 Flexibilitu a ochotu pracovat 

  v plném nasazení.
 Řidičské oprávnění skupiny B.

Nabízíme
 Práci na živnostenský list 

  technického charakteru.
 Práci u našich zákazníků 

  dle stanoveného rozdělovníku.
 Navázání spolupráce na dobu 

  minimálně dva roky.
 K dispozici služební auto, 

  tablet a mobil.
Máte-li rádi výzvy a chuť 
pracovat, ozvěte se.

HLEDÁME NOVOU POSILU
do našeho Barber shop Men’s Club

ve �ïáru nad Sázavou na post

HOLIÈ/KADEØNÍK  HOLIÈKA/KADEØNICE
Termín mo�ného nástupu dohodou.
Zájemci nech� zasílají �ivotopisy 
spoleènì s kontaktními informacemi 
(vèetnì tel. èísla) na adresu 
barbermensclub@gmail.com
èi nás kontaktují na tel. èísle 733 611 699

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

Příští vydání 27. září

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

Příští vydání 26. - 29. října 2020
Uzávěrka inzerce 16. října 2020

Nabídka práce 

V případě zájmu o propagaci 
pracovní nabídky 

tel.: 603 927 191 volejte na 
 nebo pište na

info@media-vysocina.cz

Nabídky publikujeme také na www.zdarskypruvodce.cz
a www.facebook.com/groups/zdarskypruvodce/

firem z regionu

603 927 191.

info@autoroseckysro.cz

Automechanik/opraváø: 

Strojník
    

Traktorista 
    

osobních automobilù
nákladních automobilù
zemìdìlské techniky

práce ve �ïáøe nad Sázavou, Jamská

otoèného kolového bagru

traktoru JCB Fastrac

Změna vyhrazena.

Pojďte s námi vyrábět
krásné hry a hračky

seřizovače/operátora strojů 
na zpracování lepenky a papíru

pracovnice pro
kompletaci her, Igráčků, obsluhu strojů...

Není vám cizí technické myšlení
a máte smysl pro zodpovědnost?
Pak jste na dobré cestě stát se
operátorem unikátních strojů.

Podmínkou je mít chuť do práce,  
smysl pro zodpovědnost a také 
pozitivní náladu :-)

•	 jednosměnný provoz
•	 čisté prostředí, menší kolektiv
•	 firemní benefity

•	 dvousměnný provoz
•	 čisté prostředí, menší kolektiv
•	 firemní benefity

Chcete-li se k nám přidat, zašlete svůj životopis na: info@efko.cz

Do výroby v Novém Veselí přijmeme:

hračky jinak www.efko.cz
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Ètvrtek2. èervence
17:00 

(Drama) 

Rusko, 2019, 137 min.
T 12+ 2D                                   110,- Kè

19:30 
(Komedie) 
Èesko, 2020, 103 min.
ÈD 2D                                       140,- Kè   

Pátek 3. èervence
17:00 

(Komedie) Èesko, 2020, 103 min.
ÈD 2D                                       140,- Kè

    
20:00  

(Drama / Komedie)
Austrálie 2019, 117 min. 
T 12+ 2D                                    110,- Kè

Sobota 4. èervence
17:00 

(Drama) 
Francie / Nìmecko / Švýcarsko

 Lucembursko / Libanon / Írán 
2019, 89 min. 
T 12+ 2D                                    110,- Kè

20:00  
(Drama / Romantický)
Egypt / Velká Brit., 2019, 85 min. 
T 2D                                           110,- Kè

Nedìle 5. èervence
17:00 

(Drama) 
Velká Británie 2020, 90 min. 
T 12+ 2D                                    110,- Kè

20:00 
(Krimi / Thriller)
Dánsko 2020, 88 min. 
T 12+2D                                     110,- Kè

Pondìlí 6. èervence
17:00 

(Dokumentární)
Francie / Polsko 2020, 72 min. 
T 15+ 2D                                    110,- Kè

20:00 
(Drama) 
Chile 2019, 107 min. 
T 2D                                           110,- Kè

Vysoká dívka

3Bobule

3Bobule

Slavnostní zahájení MFF Tady Vary
Než skonèí léto

Jalda, noc odpuštìní 

Luxor 

Mogul Mauglí   

Jsme jedné krve 

Kubrick o Kubrickovi 

Ema
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Café Bar
ve vestibulu kina Vysoèina!
Otevøeno v promítací dny 
vždy jednu hodinu 
pøed prvním filmem 
až do zaèátku 
posledního promítání.

Zmìna programu vyhrazena

Program 2020
Úterý 7. èervence
17:00 

(Akèní / Drama)
Francie / Nìm. 2019, 107 min. 
T 12+ 2D      110,- Kè

20:00 
(Drama)
Itálie / Švýcarsko 2020, 98 min. 
T 2D                                           110,- Kè

Støeda 8. èervence
17:00 

(Drama) 
Jihoafrická rep. / Velká Británie 
2019, 104 min. 
T 2D                                           110,- Kè

20:00 
(Dokumentární)
Èeská republika / Slovenská republika 
2020, 80 min. 
OV 2D                                       120,- Kè

Ètvrtek9. èervence
17:00 

(Komedie) 
Francie 2020, 95 min . 
T 2D                                           110,- Kè

20:00 
(Dokumentární / Drama)
Španìlsko 2019, 122 min. 
T 2D                                           110,- Kè

Pátek 10. èervence
17:00 

(Dokumentární)
Chile / USA / Nìmecko / Nizozemsko
Španìlsko 2020, 84 min. 
T 2D                                           110,- Kè

20:00 
(Drama)
Mexiko / Španìlsko 2020, 97 min. 
T 2D       110,- Kè

Sobota 11. èervence
17:00 

(Komedie) 
Èesko, 2020, 103 min.
ÈD 2D                                       140,- Kè

20:00 
(Drama)
USA 2019, 94 min. 
T 2D                                          110,- Kè

 

Proxima

Zlovolné historky z pøedmìstí 

Teplouš 

Meky 

Na palubu!

Zumiriki 

Tajný agent 

Bez zvláštních znamení 

Honey Boy

 

   

   

3Bobule

Ètvrtek23. èervence
17:00 

(Drama / Životopisný) 
Èesko, 2020, 100 min.
ÈD 12+ 2D                                140,- Kè

19:30    
(Akèní / Dobrodružný / Rodinný) 

USA, 2020
ÈD 2D                  130,- Kè

Pátek 24. èervence
17:00 

(Komedie) Èesko, 2020, 103 min.
ÈD 2D                                       130,- Kè

19:30 
(Akèní / Dobrodružný / Rodinný) 

USA, 2020
ÈD 2D                  130,- Kè

Nedìle 26. èervence
14:30 

(Rodinný / Animovaný) 
Dánsko, 2020, 81 min.
ÈD 2D                                       130,- Kè

17:00    
(Drama / Životopisný) 
Èesko, 2020, 100 min.
ÈD 12+ 2D                                140,- Kè

Havel

Mulan

3Bobule

Mulan

Vzhùru za sny

Havel

Upozornìní! V programu mùžou nastat zmìny, ovìøujte na www.dkzdar.cz!

Cervenec ¡
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