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Dlouhý & Halbich

Čtěte na straně 4

 Ostrov pohody
Více na straně 3

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

Již v prosinci 
se můžete těšit 

na sudová 
mladá vína.

Dále v nabídce 
stáčená medovina 

z lesního medu.
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Dárkové vánoční poukazy na kulturní akce 2021!
Všichni z nás, kteří mají rádi Vá-
noce, vůni skořice a vánočního 
punče, je letos vyhlížíme tak 
trochu s rozpaky. Nevíme,  
v jakém počtu a kde se budeme 
moci sejít, vánoční koncerty, 
večírky a trhy vzaly za své,  
a jak bude vypadat půlnoční 
mše na Štědrý den, ví v době 
uzávěrky tohoto časopisu sku-
tečně jen bůh.

My, kteří pro vás v našem měs-
tě celoročně chystáme program 
koncertů, plesů, divadelních  
a filmových představení a dalších 
akcí, se pokusíme na letošní se-
zónu zapomenout jako na zlý sen  
a pevně věříme, že rok následují-
cí se již ponese alespoň částečně 
v režimu, na který jsme všichni 
zvyklí. Bývalo dobrým zvykem, že 
vám organizace KULTURA Žďár 
nabídla na konci kalendářního 
roku „balíček“ vstupenek na za-
jímavé akce, kterými jste mohli 
obdarovat svoje nejbližší a zná-
mé. I v letošním roce bychom ty  
z vás, kteří tuto možnost vánoční-
ho dárku mají rádi, nechtěli zkla-
mat. Dobře si však uvědomujeme, 

že nejsme schopni stoprocentně 
garantovat, že všechny naše pře-
ložené a nové akce proběhnou  
v nasmlouvaných termínech. A to 
minimálně v prvním čtvrtletí roku 
2021. Abychom vás i nás nepři-
vedli do nepříjemných situací, kdy 
zakoupené a darované vstupenky 
nemusí být aktuální, rozhodli jsme 
se pro vás přichystat speciální ko-
lekci dárkových voucherů, každý  
v hodnotě 200 korun, jež bude-
te moci využít na libovolnou akci  
v divadle či kulturním domě, kte-

inzerce

rou bude pořádat KULTURA Žďár. 
Můžete si samozřejmě zakoupit  
i více dárkových voucherů. Jejich 
platnost bude po celý rok 2021. 

Pokud vás tato možnost vánoč-
ního dárku oslovila, tak neváhejte 
a navštivte webové stránky KULTU-
RY Žďár a pošlete nám mail, zatele-
fonujte či napište na náš facebook 
váš požadavek na počet dárkových 
poukazů a my se s vámi spojíme 
a dohodneme platbu a bezpeč-
né předání dárku. Pokud bude 
již moci být v provozu pokladna  

v Domě kultury, bude samozřejmě 
možnost zakoupit poukazy i osob-
ně. Ale to v tuto chvíli bohužel ne-
víme.

Vážení přátelé,
dovolte nám za celou naši orga-

nizaci vám popřát krásné vánoč-
ní svátky, hodně zdraví a štěstí,  
a těšíme se, že se s vámi již zane-
dlouho budeme zase setkávat jak 
v kulturním domě, tak v divadle, 
kině či při nějaké zajímavé výstavě 
na radnici.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vánoční
dárkový poukaz
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Každý rok se už tradičně těšíme 
na předvánoční akci OSTROV 
POHODY v Městském divadle. 
Letos je vše jinak a vynořují se 
velké otazníky. Uskuteční se 
23. ročník? A jestliže ano, jakou 
formou? „Nikdy jsem nezapo-
chyboval o tom, že letošní akci 
uskutečníme,“ říká za organizá-
tory Martin Müller.

Jak tedy bude letošní Ostrov 
pohody vypadat?
Ještě o prázdninách jsem si mys-

lel, že se před Vánocemi epidemio-
logická opatření uvolní tak, že bude 
možné Ostrov pohody bez problé-
mu a třeba jen s malými omezeními 
uspořádat tradiční formou – tedy  
v divadle, s množstvím účinkují-
cích, s foyer přeplněným dětmi, 
vůní perníčků a pohodovou at-
mosférou. Už mi ten předvánoční 
shon chybí. Uvědomujeme si však 
důležitost zavedených opatření,  
a tak se letos pokusíme přesunout 
tuto již zažitou předvánoční akci do 
virtuálního prostředí. 

Pokud se na pohádky nestihnu 
podívat v přímém přenosu, 
bude pořízen jejich záznam? 

Ostrov pohody bude letos ON-LINE
Samozřejmě. Pro mnohé je 

předvánoční doba hektická, a 
zvláště pro rodiče mladších žáčků, 
se kterými se musí po práci ještě 
pravidelně učit, takže mají staros-
tí nad hlavu. Proto se na divadelní 
pohádky, plné moudrosti i vánoč-
ních taškařic, budou moci všichni 
podívat na našich webových strán-
kách minimálně až do konce roku, 
do Silvestra. 

Vždy jsou skvělé tvořivé dílnič-
ky a soutěže ve foyeru divadla. 
Ty musíme, bohužel, oželet. Co 
netradičního jste pro nás místo 
toho připravili?
Netradiční je letos úplně všech-

no – od přípravy prostřednictvím 
videokonferencí až po finální pro-
vedení. Za monitory počítačů lze 
jen těžko přenést bezprostřednost 
kulturního a společenského zážit-
ku, natož dílničky a soutěže. Výzvy 
se chopili členové DUHA AZ, jejichž 
hry a soutěže patří k neodmysli-
telným součástem této akce. Sami 
jsme zvědavi, čím nás všechny pře-
kvapí. Své paličkování si připravila 
Šárka Svobodová a chystá se zve-
řejnit pár ukázek svého jemného 
umění. Požádali jsme několik zná-

mých místních osob-
ností, aby přečetly 
pár pohádek a pří-
běhů. Také návštěv-
níci budou moci 
posílat své pohádky, 
vyprávění, klipy či 
fotografie vánočních 
artefaktů. 

Kdyby se uvolnila 
vládní opatření, 
změní se něco na 
vámi připravo-
vaném formátu 
Ostrova pohody?
Ostrov pohody 

proběhne letos virtu-
álně – to je daná věc. 
Byť je nám to moc 
líto. Ale nechceme 
být těmi, kdo vrátí pandemii zpět 
do hry. A bezprostřední nadšení  
v roušce? – jaksi neuchopitelná  
a nereálná představa.

Co ještě dodat? 
Snažíme se dostát slovu POHO-

DA, které máme v názvu této akce 
s datovanou historií až k roku 1992. 
Kdo bude mít chuť, tvořivého ducha 
a trochu času, může si podle návodu 
na našem webu vyrobit postavičku  

z lepenky, kterou pošle místo sebe 
do hlediště divadla. Ještě bych chtě-
la poděkovat městu Žďáru, Kraji Vy-
sočina a věrným sponzorům, kteří 
tuto akci již dlouhá léta podporují. 
Nakonec přeji všem dobré zdraví  
a úsměv na tváři. Určitě je blízko nás 
někdo, komu můžeme udělat ra-
dost. Vždyť to nejdůležitější je stejně 
k nezaplacení…

Děkujeme organizátorům Pavle  
a Martinovi Müllerovým za rozhovor.
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www.stavby-radek.cz

STAVBY A REKONSTRUKCE

D Ě K U J E M E S P O N Z O R Ů M

www.ostrovpohody.cz
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OSTROV POHODY zapsaný spolek, Vás srdečně zve 
na 23. ročník žďárské předvánoční akce - tentokrát na svůj WEB20

20

SÁDROKARTONY
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOBOTA 19. PROSINCE 2020 

ON-LINE

13:00 O ZLATÉ RYBCE

DIVADELNÍ POHÁDKY

 postavičku a pošli ji místo sebe do divadla. VYROB SI

s kamarády z DUHA AZ a přitom zůstaň doma. ZASOUTĚŽ SI 

vánoční čtení do ouška. POSLECHNI SI 

vlastní videoklip nebo fotku.NAHRAJ A POŠLI 

 hbité ruce paličkářky při práci. SLEDUJ

pohodové Vánoce!PROŽIJ 

NEDĚLE 20. PROSINCE 2020

Klasická pohádka, o tom jak se chudý rybář a jeho žena zapletou 
s kouzelnou rybou. (Dřevěné divadlo, Nové Město na Moravě)

Vánoční bláznivá legrácka, která by ráda upozornila na hodnoty, 
jež mají skutečnou cenu. (Divadlo NAVĚTVI, Praha)

Můžeme se těšit na tři krále, pastýře, anděly, Alžbětu, Zachariáše a Marii, 
Josefa a Ježíška. (Divadlo JÁ TO JSEM, Drahotěšice) 

Andělé za pomoci andělské knihy provedou diváky kouzelným 
obdobím Adventu. (Divadlo Pruhované panenky, Praha) 

Jak spolu hospodařili a ještě o všelijakých jiných věcech.
(Divadlo KAPSÁŘ, Praha) 

Všechna představení zůstanou 
v záznamu ONLINE na webu do 
SILVESTRA 31. 12. 2020

O PEJSKOVI A KOČIČCE17:00 

15:00 VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ S ANDĚLY

15:00 MALÁ VÁNOČNÍ TAŠKAŘICE

17:00 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

JDI NA www.ostrovpohody.cz, 

jsou tam důležité podrobnos !!!
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Kulturní program Kultura Žďár p. o. - prosinec

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

TRHY

FESTIVALY

KONCERTY

Čtvrtek 3. prosince 2020 v 19. h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo na Fidlovačce
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD 

Režie: Jana Kališová
Hrají: Eliška Balzerová
Můj báječný rozvod je velice laska-
vá komedie, kterou irská autorka 
věnovala všem, kteří nikoli vlastní 
vinou zůstali sami. 

Divadelní předplatné KOMORNÍ
Úterý 8. prosince 2020 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S. 
Losers cirque company
THE LOSER(S)

Režie: Jarek Cemerek; Hrají: Sou-
bor Losers cirque company
Novocirkusové představení THE 
LOSER(S) chce být současnou re-
flexí faktu, že v dnešním zrychle-
ném tempu společnosti mnoho lidí 
ztrácí svoji osobnost a vizi svého 
jak soukromého, tak partnerského 
života. Chce si klást otázku, kde se 
nalézají naše hranice, kdo je naším 
vzorem, láskou a partnerem.
Vstupné: přízemí 390 Kč; balkon 
360 Kč / E-vstupenky

Divadelní předplatné ZELENÉ
Středa 16. prosince 2020 v 19 h.
Dům kultury Žďár nad Sázavou 
Švandovo divadlo 
SMRT MU SLUŠÍ 

Režie: Daniel Hrbek; Hrají: Robert 
Jašków, Michal Dlouhý, Kamil Hal-
bich, Natálie Řehořová, David Pun-
čochář, Miroslav Hruška 
Bob Barel je diváky milovaný seriá-
lový herec a kritiky nenáviděný di-

Pondělí 14. prosince 2020 
v 19.30 hodin
Dům kultury Žďár nad Sázavou 
EWA FARNA
Vstupné: 790 Kč; 690 Kč; 590 Kč 
Předprodej vstupenek Ticketart

Neděle 27. prosince 2020 
v 17.00 hodin
Městské divadlo Žďár n. S.
C-VOX

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

12. října – 31. prosince 2020
Malá galerie Stará radnice 
Žďár nad Sázavou
UMĚNÍ SROZUMITELNĚ
Otevřeno dle otevírací doby infor-
mačního centra.

Úterý 29. prosince 2019 v 19.30 h.
Dům kultury Žďár nad Sázavou 
DISKO V – LUKÁŠ VACEK

TANEC / ZÁBAVA

Neděle 6. prosince 2020 v 16 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Anfas Praha
POHÁDKA 
Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY 
KŘEMÍLKA A VOCHOMŮRKY
Vstupné: 100 Kč / E-vstupenky

18. – 20. prosince 2020 
Městské divadlo Žďár n. S. 
OSTROV POHODY
Předvánoční akce, která proběhne 
ON-LINE.

vadelní herec. Nyní je však na do-
sah získání ceny Thálie za nejlepší 
herecký výkon. Od vítězství ho dělí 
jen jediné – hlas obávaného kriti-
ka. Bobův věrný přítel a především 
jeho agent v jedné osobě Kamil je 
ale připraven pomoci mu kritikův 
hlas získat. A jejich přesvědčovací 
metody jsou přímo smrtící. 
Délka představení: 140 minut (včet-
ně přestávky); vstupné: přízemí 390 
Kč; balkon 360 Kč / E-vstupenky

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Čtvrtek 17. prosince 2020 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Palace 
PENSION PRO SVOBODNÉ PÁNY
Režie: Jaromír Dulava; Hrají: Pat-
rik Děrgel, Marie Doležalová/Anna 
Fialová/Lenka Zahradnická, Lukáš 
Příkazký, Kateřina Pindejová, Václav 
Liška / Zdeněk Velen, Petr Miklovič, 
a další herci Divadla Palace

Komedie, odehrávající se v pokoji 
jednoho pensionu, kam si nájemník 
přivede slečnu, čímž poruší upjaté 
předpisy domovního řádu. V poje-
tí Divadla Palace se jedná o poctu 
klasické komedii, přioděnou do 
elegantního, bezstarostného a nos-
talgického hávu secese 1. desetiletí 
20. století s akcentem atmosféry 
úplňkové noci, kde bláznivé situace 
získávají až pohádkově něžnou vůni.
Vstupné: přízemí 390 Kč; balkon 
360 Kč / E-vstupenky

Sobota 12. prosince 2020 
od 9.00 do 16.00 hodin 
Dům kultury Žďár nad Sázavou
VÁNOČNÍ ŽĎÁRSKÝ TRH 
Ručně a výtvarně zpracované vý-
robky tvůrců ze Žďárska a okolí. 
Vstupné: 10 Kč

Čtvrtek 10. prosince 2020 
od 8.00 do 17.00 hodin 
Dům kultury Žďár nad Sázavou
Prezentační výstava
FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ 
Přehlídka vzdělávacích možností  
a pracovního uplatnění

Program se bude realizovat dle aktuálních vládních nařízení!

Úterý 8. prosince 2020 v 19 h.
Čtvrtek 10. prosince 2020 v 19 h.
Restaurace Krystal Žďár n. S.
CHYTRÝ KVÍZ
Sestav si partu kámošů (2-8 lidí)  
a registruj se na facebooku Chytrý 
kvíz Žďár nebo 723 997 239

inzerce

FRANTIŠEK
BRABEC

Chtěli byste ale nevíte, jak na to nebo 
nemáte dostatek času na údržbu?

AKVÁRIUM, 

Nabízíme Vám kompletní realizaci a servis sladkovodních akvárií.

AKVARISTIKA

NA PRODEJNĚ: přes 200 druhů RYB

                                     a 70 druhů ROSTLIN
Sadová 2237

Žďár n. S.       
Tel. 737 724 747
park U Ivana - 

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

inzerce

Pandemie koronaviru výrazně 
zkrátila letošní turistickou sezó-
nu, v jejímž rámci se mohli naši 
návštěvníci vydat na dvě různé 
komentované vycházky centrem 
města Žďáru nad Sázavou, z nichž 
první byla věnovaná jeho historii, 
druhá událostem druhé světové 

Letošní vánoční výstava ponese 
název Vánoční čas. Tradiční ad-
ventní a vánoční zvyky na Horácku. 
Tyto zvyky připomínáme každý rok, 
ovšem letos to bude připomenutí 
o poznání podrobnější. Výstavu 
plánujeme zpřístupnit na naší in-
ternetové stránce a na muzejním 

Vánoční čas.
Tradiční adventní
a vánoční zvyky na Horácku

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.cze-mail

facebooku. Tam vás také budeme 
informovat o možnosti navštívit ji 
přímo v muzeu, protože v součas-
né době jsou data zahájení i konce 
výstavy vzhledem k aktuální situaci 
nejistá.

Text: Stanislav Mikule
Foto: Kamila Dvořáková

Komentované 
procházky 
a zpřístupnění věže

války, nebo vystoupat na ochoz 
věže kostela sv. Prokopa. Všem ná-
vštěvníkům za využití našich pro-
gramů děkujeme a doufáme, že 
následující rok bude pro naše pro-
jekty příznivější. Těšíme se na vás!

Text: Kamila Dvořáková
Foto: Kamila Dvořáková

V příštím roce si připomeneme 
sto let zahájení činnosti Žďárských 
strojíren a sléváren, tedy ŽĎASu. 
Pro plánovanou výstavu sháníme 
fotografie týkající se výroby, re-
kreace, volnočasových aktivit a za-
hraničních cest jeho zaměstnanců. 

Výzva k výročí ŽĎASu
Zajímají nás především lidé, kteří 
ve ŽĎASu pracovali, uvítáme i za-
jímavé příběhy. Fotografie vám po 
naskenování v pořádku vrátíme.

Text: Stanislav Mikule
Foto: Kamila Dvořáková
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inzerce

Máte na prodej dům? 
Nabídněte, nutně hledám. 
Cena dle stavu, 
max. 6.000.000 Kč. 
Tel.: 732 369 404

KOUPÍM byt 2+1/3+1 ideálně 
s balkonem. 
Děkuji za nabídky. 
Tel.: 703 668 449

Nabídne mi, prosím, někdo
starší rodinný domek se
zahrádkou? I větší opravy
nevadí. Bez RK. 
Tel.: 605 816 353

PROSINEC

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

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. J. Vondráčková

DEZINFEKCE
DERATIZACE tel.: 603 529 158

tel.: 603 542 628
Hamry n. Sázavou, U čisčky
pondělí a čtvrtek 08:00 - 17:00
úterý a pátek 14:00 - 17:00
středa 08:00 - 13:00
sobota 09:00 - 12:00

DEZINSEKCE

Přibyslav, pod kostelem
úterý a pátek 09:30 - 13:00
středa 14:00 - 17:00

www.veterina-hamry.cz

Děkujeme 
za přízeň

a přejeme
krásné Vánoce
a hodně zdraví.

Vzhledem k dopadu probíhají-
cí pandemie na rozpočet města  
a jím zřizované příspěvkové orga-
nizace bude od ledna 2021 uza-
vřena pobočka Knihovny Matěje 
Josefa Sychry v Nádražní ulici. 
Právě škrty v připravovaném roz-
počtu na příští rok jsou důvodem 
tohoto opatření. Čtenáři, kteří 
pobočku využívali, budou moci  
i nadále využívat služeb knihovny 
na Havlíčkově náměstí. Knihy vy-

půjčené v pobočce se budou po 
znovuotevření knihoven vracet  
v hlavní budově na Havlíčkově 
náměstí.  

„Uděláme všechno pro to, 
aby se služby knihovny nadále 
zlepšovaly, a doufáme, že nám 
návštěvníci z Nádražní zachovají 
přízeň a najdou si cestu i do hlav-
ní budovy knihovny,“ uvedl ředi-
tel knihovny Roman Kratochvíl.

Největší dodavatel na Žďársku
Děkujeme elektrikářům, kteří montují alarmy. 

Díky vám máme stále co opravovat...

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

Pobočka na Nádražní
bude uzavřena

NA PŮLKY
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Centrem aktivit spojených s di-
vadlem bude přirozeně kulturní 
dům. Novoměstská kulturní zaříze-
ní připravují řadu zajímavých insce-
nací. „Těším se hlavně na brněnská 
divadla. Konkrétní hry zatím neví-
me, jelikož i divadla řeší krizi, kte-
rá má pro ně velký finanční dopad  
a souvisí i s personální problema-

Rok divadel v Novém Městě na Moravě
Příští rok bude v Novém Městě 
věnován divadlu. Můžeme se 
tak těšit, že pokud koronavirus 
dovolí, užijí si Novoměšťáci 
spoustu divadelní legrace.

tikou. A přestože v nich nejsou 
známé televizní tváře, jsou to sou-
bory, na které stojí za to jít. Urči-
tě si nenechám ujít slavný soubor 
Buchty a loutky. Loutky hrají nejen 
pro děti, ale jejich představení jsou 
určena i dospělým,“ říká ředitelka 
Novoměstských kulturních zařízení 
Veronika Teplá.

Na scéně kulturního domu se 
mimo jiné představí klasická vzta-
hová komedie z pera amerického 
dramatika Michaela Parkera Zami-
lovaný sukničkář v podání Lukáše 
Vaculíka. Žižkovské divadlo přijede 

představit hru 
Smích zakázán  
s Petrem Sta-
chem a Helenou 
Kratochvílovou  
v hlavních rolích. 
Za zmínku určitě 
stojí i inscena-
ce Vzhůru dolů, 
která vypráví 
příběh slavné 
francouzské he-
rečky českého 
původu, která se 
rozhodne hledat 
téma pro svůj 
velký comeback. 

V hlavních rolích Aneta Krejčíková, 
Dana Homolová a Milena Stein-
masslová.

Na své si přijdou také novo-
měštští ochotníci. A to ti současní 
i dávno minulí. O novoměstském 
ochotničení připravují publikaci Jiří 
Janíček, Jana Černá, Vít Křesadlo 
a Kateřina Skalníková. Kniha ma-
puje historii amatérského divadla  
v Novém Městě od roku 1860. Sou-
částí budou vzpomínky pamětníků, 
dobové fotografie i staré divadelní 
plakáty. „Kniha vyjde na náklady 
Novoměstských kulturních zaříze-
ní. Bude k dostání v informačním 
centru na přelomu března a dub-
na. Křest bychom chtěli spojit buď 
s přehlídkou ochotnických divadel, 
či s chystanou novou premiérou no-
voměstského ochotnického spolku, 
což se přímo nabízí,“ říká Teplá.

Naprostou špičkou potom bu-
dou vystoupení, která pomohly 
organizovat spolky z Nového Měs-
ta na Moravě. Místní akční plán 
(MAP) pozval loutkové divadlo 
Drak, které zahraje svoje slavné 
představení Poslední trik Georgese 
Méliése. Hru režíroval přední čes-
ký režisér Ondřej Havelka (Vosto5), 
což je spolu s bohatou imagina-

cí divadla Drak zárukou opravdu 
nevšedního divadelního zážitku. 
Obecně prospěšná společnost Por-
timo pozvala Annu Polívkovou, 
která v rámci benefiční akce Na 
jedné lodi uvede hru DNA.

S divadlem se budeme setkávat 
i v ulicích města. V rámci každo-
ročního festivalu Novodvorky, při 
kterém ožijí běžně nedostupná 
zákoutí okolo Vratislavova náměs-
tí, ale i při jiných příležitostech se 
můžeme těšit na různé soubory 
pouličního divadla, jako například 
soubor Komedianti na káře.

I v příštím roce budou pokra-
čovat pravidelná divadelní před-
stavení pro děti. Vystoupí v nich 
například divadlo Minor, Honza 
Hrubec a další. Je rozhodně na co 
se těšit.

inzerce

 

Prodej motorových pil  
Posezonní prohlídky sekaček, 

křovinořezů, traktorů

Prodej řetězů a lišt

LEVNĚ

A NA KOTLÍKOVOU DOTACI

od 18.11.2020

ČERPACÍ STANICE NOVOMĚSTSKÁ

Novoměstská 2717/13
591 01 Žďár nad Sázavou

www.zdar.cz

NOVĚ OTEVŘENA
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inzerce

Ji� se na Vás tìšíme 
v novì zrekonstruované prodejnì 
Global elektro ve �ïáru nad Sázavou

Nakupujte také z pohodlí Vašeho domova 
a to pøes náš eshop:

Chyby v textu, cenách a technické specifikaci vyhrazeny, Ceny jsou uvedeny vèetnì DPH a PHE. Akce platí na aktuální skladovou zásobu, nebo do vyprodání zásob. Doprava zdarma je do 15 km, ceník dopravy najdete na prodejnách. 
Instalací spotøebièe se rozumí vybalení a umístìní výrobku na místo bez napojení na plynové rozvody, dodateèné montá�e k ní� je tøeba specifické oprávnìní nebo vybavení.

POZOR akce cashback 
prodlou�ena do 23.12.2020 

WWW.

PRODEJ VYZRÁLÉHO

HOVÌZÍHO MASA

Objednávky volejte pøed termínem prodeje na tel.: 606 728 158

prodej i vyzrálého steakového masa na gril

P
R
O
D
E
J
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T 
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CE

www.jokamarecek.cz
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Jaká byla vaše cesta k vlastnímu 
podnikání? 
Byla dlouhá, a jako by to mělo při-

jít v pravý čas. Zaměstnání jsem měla 
více, po mateřské jsem začínala jako 
sekretářka, pak jsem pracovala jako 
obchodní zástupce a nakonec jsem 
zůstala u účtařiny, až jednou přišla 
doba, kdy jsem si řekla, že mě to 
netěší. Skončila jsem. Pak trvalo dva 
roky, kdy jsem chodila po brigádách 
a výběrových řízeních. Půl roku jsem 
pracovala v kavárně, tři měsíce ve 
Zdravěnce... A hledala se...

Co ale bylo tím zásadním impul-
sem?
Chodila jsem na masáže k paní 

Poulové. Povídaly jsme o životě  
a o práci a ona mi říká: ‚Vždyť já 
vás úplně vidím, že byste mohla 
mít obchod s bylinkami.‘ To byl ten 
první impuls. Já jí tenkrát řekla, že 
si nejsem jista a ona na to, že vím  
o bylinách více než ostatní.  Při jedné  
z dalších masáží řekla, že by věděla i o 
místě. Místo se mi líbilo a cítila jsem 
od začátku, že je to to pravé.  Věci 
přicházely samy. Lidé kolikrát děla-
jí něco, co je nebaví, a trápí se. Ale 
všechno vždycky přijde ve správný 
čas.  Nedovedu si totiž představit, že 
bych obchod měla mít o pár let dříve, 
kdy s námi bydlely ještě děti. Prostě 
to mělo být až v této době, měla jsem 
si na svůj obchod počkat.

Jaké máte zkušenosti bylinkami? 
Věnovala jste se jim třeba již 
někdy dříve? 
Bylinky a přírodu jsem měla moc 

ráda vždycky. Taťka nás k tomu vedl, 
mamka zase odjakživa sušila byliny  
a my s ní. Brala jsem  samo sebou  
s tím v dospělosti pokračovat a vést  
k tomu svoji rodinu. Až nyní po letech 
se vlastně vše zúročilo. Je pravda, že 
v tomto oboru, tak jako ve všem, je 
třeba se stále vzdělávat a o to se také 
stále snažím.

Co všechno zákazníci ve vašem 
obchůdku najdou?
Hlavním sortimentem jsou bylin-

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH
Gita HOVORKOVÁ

ky, čaje, tinktury, koření, oleje a dal-
ší zboží s bylinkami. Na to se začaly 
nabalovat věci, které sice nejsou „by-
linkové“, ale dělají lidem radost. Ať to 
jsou  andělé, kteří tady  budou mít 
vždy svoje místo, tak i minerály, které 
dovedou pomoci v mnoha ohledech 
- je to také taková forma léčení. Jsem 
přesvědčena o tom, že kombinace 
bylin, kamenů a andělů tu tvoří něja-
kou léčivou energii a vytváří zvláštní 
atmosféru. Lidé říkají, že když vstou-
pí, cítí energii a je jim v obchůdku 
dobře. A já to vnímám stejně.

Od jakých výrobců máte bylinky, 
čaje a tinktury?
Máme hlavní dodavatele, jako 

je třeba pan Jukl, léčitel a bylinář z 
Poličky, jenž je známý svými úžasný-
mi směsovými bylinnými čaji. Firma 
Serafin, která se zaměřuje hlavně na 
tinktury, čaje a nabízí celé kúry na 
jednotlivé problémy. Firma Naděje je 
známá svými tinkturami, což jsou sil-
né výluhy bylin v alkoholu. Dále pro-
dáváme spoustu čajů od Aphoteke, 
Grešík, dárkové čaje od firmy Basilur. 
Máme i skvělé  Koření od Antonína, 
pleťové a masážní oleje i vonné esen-
ce od firmy Salooss. Ale i mnoho dal-
šího, co stojí za vyzkoušení.

Poskytujete také diagnostiku 
zdravotního stavu. Jak to probíhá 
a co všechno se dá takto zjistit?
Jednou za měsíc k nám jezdí paní 

od firmy Serafin, přiveze kondiční or-
gánový scanner a zájemce změří. Pří-
stroj ukáže stav jednotlivých orgánů, 
zakyselení organismu, stres, chybějící 
minerály i vitamíny. Když změřila mě, 
řekla, že mám průdušky v červeném 
poli. Ale mně vůbec nic nebylo, cíti-
la jsem se dobře. Za čtyři dny jsem jí 
volala, že se sotva mohu nadechnout. 
Přístroj je velice přesný, stav orgánů 
změří ve chvíli, kdy případný zdravot-
ní problém na sobě ještě necítíme. 
Takhle se dá zjistit dost věcí a vyhnout 
se různým zdravotním komplikacím. 
Oslabený orgán je třeba podpořit, aby 
zase fungoval správně. Na vyšetření, 
které trvá půl hodiny, je potřeba se 
dopředu objednat v obchůdku, ane-
bo na webových stránkách Serafinu, 
jeho cena je 400 korun. Na základě 
výsledků vyšetření pak paní doporučí 
bylinky, které zákazník užívá, a za mě-
síc nebo dva může přijít zjistit, co se  
v jeho těle událo. Většinou sám vycítí, 
že je mu lépe. Výsledky při opakova-
ném měření to pak obvykle potvrdí.

S jakými požadavky na řešení 
problémů se v tomto období 
nejčastěji setkáváte?

Se všemi. Zákazníci se už naučili 
svěřovat a řeknou, co je trápí. Hod-
ně se i já ptám, kdo chce, otevře se  
a je to jednodušší s doporučením 
nejvhodnějších bylin. Například po-
kud mají třeba problémy s trávením, 
tak se většinou stejně dostaneme ke 
stresu. Stres je totiž na začátku vět-
šiny onemocnění. Stresem se sníží 
imunita, a to se odrazí na orgánech. 

Pro jaké dárkové zboží se k vám 
lidé rádi vracejí?
Nyní v předvánočním čase to jsou 

asi andělé všech velikostí a kameny 
ve formě náramků, krystalů, svícnů. 
Také si lidé chodí pro vonné esence do 
aromalamp, pro kafíčka, čaje, svíčky, 
svícínky a další drobnosti. V obchůdku 
děláme také dárkové balíčky, v běž-
ném provozu kdykoliv, před Vánoci 
do druhého dne. Zákaznice se naučily 
chodit pro malé dárečky pro kamarád-
ky – takové drobnosti pro radost.  Sna-
žíme se doplňovat obchůdek tak, aby  
v něm každý našel to své pro sebe 
nebo své blízké. Protože máme i web, 
instagram a facebookové stránky, kaž-
dý si může vybrané zboží zarezervovat 
a v obchůdku si ho pak vyzvednout.

Doba před Vánoci by měla být 
časem na zastavení se, většinou 
je to však naopak a je hektická, v 
tomto roce obzvlášť. Máte nějaký 
tip, jak toto období zvládnout?
Necítím se být člověkem, který by 

měl rozdávat rady, protože si mys-

Gita Hovorková je majitelkou 
nenápadného obchůdku 
Bylinka u Gity, narazíte na něj 
ve Žďáře při cestě od tržnice 
k bazénu v budově nábytku. 
Je to její tak trošku splněný 
sen. Najdete ji mezi anděly, 
minerály, bylinkami, čaji  
a dalším zbožím, které dove-
de pohladit nejen po duši,  
ale i po těle.

lím, že každý z nás si jde svojí vlastní 
cestou a někdy je třeba, abychom si 
určitými situacemi prostě prošli. Já 
mohu nabídnout jen něco z toho, co 
tu mám z bylin, a o čem vím, že to 
funguje. Takže pokud by někdo měl 
pocit, že potřebuje pomoci s někte-
rými zdravotními problémy anebo se 
chtěl jen zastavit, náš obchůdek je 
mu otevřený.

Zažila jste v obchůdku nějakou 
veselou příhodu, situaci?
Jsou to spíše krásné příběhy, které 

se tu dějí dnes a denně. Přijde jeden 
zákazník, začneme diskutovat a začne-
me se smát. Přijde druhý a připojí se. 
Takže tady vznikají diskusní kroužky,  
a to mám moc ráda. Jeden řekne dru-
hému, co pomáhá jemu, u toho se za-
smějeme. Nakonec tady stojíme čtyři, 
kteří jsme se takhle sešli, povídáme si, 
a oni pak odcházejí spokojení a nabi-
tí energií - přitom předtím se vůbec 
neznali. A tohle mi dělá ohromnou 
radost. Těm lidem nepřijde hloupé se 
tady otevřít, mluvit o sobě, tak nějak 
to samo a hezky plyne.

Co vám podnikání a vaše práce 
přináší?
Přináší mi ohromnou vděčnost. Vi-

dím v tom smysl, když se lidé cítí lépe 
a přijdou mi to i říci. 

Máte nějaké motto, kterým se  
v životě a v práci řídíte?
Všechno je tak, jak má být.

(pm)

nám. Republiky 148/15, Žďár n. S.
tel.: 776 011 068
www.bylinkaugity.cz
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Dušičkově knedlíková sebereflexe
Dva sloupky

Myslím, že sebereflexe je důležitá. Nejen 
proto, že když uděláte něco špatně, zjistíte, 
co to bylo a proč se to stalo. Dá vám možnost 
se z toho poučit a vyvarovat se v budoucnu 
stejných chyb. A především vám dá příleži-
tost k nápravě a případné omluvě. Chápu, 
že je to někdy těžké, ba přímo nesnadné  
v sobě najít tu sílu a sebereflexi a říci: „Promiň. 
Omlouvám se. Mrzí mě to. Odpustíš mi?“ Ale 
nejen přijít a omluvit se je nesnadné. Důležité 
je i umět omluvu přijmout, přestože odpuštění 
nezmění minulost, ale může změnit budouc-
nost.

A ještě jedna věc nakonec. „Odkud máš 
dneska oběd?“ To je aktuální fráze u nás v prá-
ci v kuchyňce. Místo toho, abychom opustili 
budovu a šli na oběd někam do restaurace, 
teď vybíháme s igelitkami, baťůžky, síťovkami 

či dokonce s jídlonosiči a snažíme se 
ulovit něco k snědku. A daří se 

nám, protože restaurace 
přešly na okénkový prodej. 

Některé k tomu ještě přida-
ly rozvozovou službu, takže 
ti, kteří nemají lovecké pudy, 

m o -
hou si 

jídlo ne-
chat do-

vézt až pod 
nos. Netu-

ším, zda-li se to 
hospodským vyplatí, 

asi to není žádná hitparáda, ale my, 
hladoví strávníci, jsme jim za to vděční a aspoň 
takto se jim trochu snažíme pomoci přežít. 

Na druhou stranu třeba u mě to má ještě je-
den efekt. Vařím si doma. Ne že by to bylo pra-
vidlem, ale o víkendu se snažím to naplánovat, 
aby mi zbylo ještě na pondělí do práce. A abych 
nejedl pořád to samé, experimentuji. Minulou 
neděli jsem dostal chuť na kuře na paprice,  
a přece ho nebudu kombinovat s těstovina-
mi nakoupenými do zásoby na horší časy.  
K tomu patří kynutý houskový knedlík! Jen-
že kde ho koupit, když bylo všude zavřeno. 
Vzhůru na youtube, najít recept a zkusit štěstí. 
Vzhledem k tomu, že nezbyl, mohu asi prohlá-
sit, že se mi povedl. 

A když už mi to s tím droždím šlo, zkusil 
jsem buchty. Ty klasické, tvarohové, povidlo-
vé, do Honzova uzlíčku, pro dědečka, co plní 
přání pocestným. A s nimi vyrazil na výlet po 
stopách Radka Jaroše. Ne, žádné Himálaje! 
Jen Drátník a okolí, kde začínal. Počasí bylo sice 
pohádkové, ale dědu ani Radka jsem po cestě 
nepotkal, tak jsem nabídl z uzlíčku náhodným 
poutníkům na Malínské skále. Protože vždycky 
je lepší, když se rozdělíš. A nejen o buchty.

           Martin KROB

Nevím, jak to máte se sebereflexí. Pros-
tě mě trochu zaujala myšlenka, jestli a jak je 
důležité to, jak nás vidí a vnímají ostatní. Co si  
o nás myslí? A co o nás říkají? Pokoutně někde, 
když je neslyšíme. Nebo přímo do očí. Ne, ne-
chci teď polemizovat či dokonce moralizovat 
o drbech, pomluvách, klepech, klevetách (ne-
plést s krevetami), očerňování, hanobení, či 
dokonce o praní špinavého prádla. Ta myšlen-
ka je pouze o tom, jestli je to pro člověka dů-
ležité mít či nemít nějakou míru sebereflexe. 

Na mysl mi to přišlo o letošních dušič-
kách, když jsem šel na hřbitov zapálit svíčku, 
přinést kytičku a zavzpomínat na ty, co už  
s námi nejsou. Vzhledem ke kulminující covi-
dové pandemii, nouzovému stavu a nočnímu 
zákazu pohybu po jednadvacáté hodině jsem 
zvolil hodinu těsně před zavíračkou. Na hřbi-
tově jsem potkal snad jen tři další 
orouškované vzpomínající, 
a tak jsem se mohl 
v klidu ponořit do 
svých myšlenek. Na 
Markétku a její ne-
mýlící se odhad lidí  
a jejich chování. Na 
dědouška a jeho 
schopnost 
ř e š i t 

všech-
no s kli-
dem a rozva-
hou. Na babičku 
a její nezdolnou vytrvalost 
pořád být akční a v pohybu. Na druhou babič-
ku a její typickou otázku: „Kolik chceš knedlíků? 
Tři?! Dám ti pět, ať nemáš hlad!“ Na Honzu  
a jeho neuvěřitelný smysl pro spravedlnost  
a až postrádající pud sebezáchovy, když honil 
lupiče v parku zvaném Sherwood u pražského 
hlavního nádraží. Na Havrana a jeho úžasnou 
chuť si užívat vše, co nám život přinese. Stál 
jsem tam tichý a smířený, uprostřed svíčkami 
a lucerničkami kouzelně osvětleného hřbitova, 
a nechal se inspirovat tím skoro až mystickým 
momentem. 

Upřímně musím přiznat, že mi občas chy-
bí právě všechno to, co jsem popsal výše. Ať 
je to ten správný odhad na lidi, klid a rozva-
ha, být více vytrvalý či akční, bez výčitek se 
nechat trochu rozmazlovat, spravedlivě něco 
rozhodnout nebo prožít si naplno to hezké, 
co mi sudičky nadělí. A když jsem se teď nad 
tím pozastavil, došlo mi, že ta starost o místa, 
kde odpočívají naši předci, přátelé a kamarádi, 
není jenom o tom si vzpomenout na ně sa-
motné. Je to také o možnosti se zamyslet nad 
tím, čím nás obohacovali, jakou nám poskyto-
vali zpětnou vazbu, uvědomit si, že nás dělali 
lepšími, prostě je to o možnosti takové malé 
sebereflexe. 

inzerce
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Správnì fungující imunitní systém 
je základním pøedpokladem schopnosti 
organismu bránit se respiraèním infekcím
100% pøírodní, 
dvojitý extrakt z léèivých hub, 
koøen MACA 
a veganská probiotika

Doprava ZDARMA 
po Èeské republice

Skladem

Vìrnostní 
program

Podpoøte SILNÝM POSILOVAÈEM IMUNITY

IMMUNITY BOOM
Objednávky na www.darujzdravi.online

Neváhejte a vyzkoušejte 
náš produkt i Vy

imunitu

 
osobních
nákladních
zemědělské techniky, 
speciálních a ostatních strojů

LIKVIDACE VOZIDEL

Jamská 2436/5, Žďár nad Sázavou

tel: 602 887 666

Odtah autovraků

Prodej použitých 
náhradních dílů

Eko likvidace vozidel 
včetně potvrzení

info@autoroseckysro.cz www.autoroseckysro.cz

v Rybárně od 30. 11.
objednávky osobně

tradiční vánoční kapr z výlovů 
Kinského rybníků

další sladkovodní ryby

široká nabídka mořských ryb

na Vánoce
Přijímáme objednávky

kuchání, čištění i filetování ryb

www.kinsky-zdar.cz

Žďár n/S - Bezručova 4 (OD Kinský)

rybarnakinsky
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V nově založených žďárských 
Technických službách pod 
hlavičkou SATTu máme  
v těchto dnech (stejně jako 
v jiných) napilno. Po péči o ze-
leň a letní údržbu komunikací 
přebírají Technické i starost  
o komunikace v zimě.

Úklid silnic a chodníků ve městě 
určuje plán zimní údržby komuni-
kací, závazný dokument zveřejně-
ný na webu města i na www.satt.
cz. Město je podle něj stejně jako  
v minulých letech rozděleno do zón 
podle priority. Práci celého týmu 
zimní údržby řídí v případě kalamit 
i za normální situace dispečer.

Dispečerovi pomůžou v práci 
moderní technologie. Veškerá 
technika včetně externích doda-
vatelů bude vybavená GPS, díky 
které dispečer vidí v mapové 
aplikaci v reálném čase, kde je 
který řidič s konkrétní technikou 
a také jestli právě prohrnuje, 
sype apod. Stejně tak se může 
zpětně podívat, která komuni-
kace je už ošetřena a která ještě 
ne. Podle toho může aktuálně 
řídit průběh prací. Komunikaci 
mezi dispečerem a pracovní-
ky v terénu usnadní vysílačky, 
které zajistí nejen komunikaci 
dispečera a konkrétního řidiče, 
ale uslyší se i řidiči mezi sebou. 
Všichni tak budou mít přehled  
o celkové situaci.

Technické budou letos na vyti-
povaných místech zkoušet ošet-
ření tzv. solankou. Jde o směs 
vody a soli, která ušetří náklady, 
šetrná je ale hlavně pro životní 
prostředí, povrchy vozidel nebo 

třeba kůži zimních bot. Na ošet-
ření stejné plochy padne v so-
lance čtvrtinové množství soli 
oproti klasickému posypu. Ve 
srovnání se suchou solí má i vět-
ší účinnost v nízkých teplotách. 
Pokud se tento typ ošetření 
osvědčí, rozšíří se jeho používání 
i na další plochy ve městě. 

Aktuální informace k zimní 
údržbě se dozvíte na facebooku 
SATTu nebo našem webu. S vaši-
mi podněty se můžete obrátit po-
mocí SMS na číslo 773 776 915.

Čeká nás první zima pod znač-
kou Technických, a začátky ne-
bývají lehké. Nevíme, jestli bude 
mírná zima, budeme se brodit 
závějemi, nebo klouzat na ledov-
kách. Uděláme všechno, co je  
v našich silách (a třeba ještě víc), 
ale přesto vás Žďáráky prosíme  
o podporu a trpělivost při pří-
padných nedostatcích.

Jan Liška
Technické služby, SATT a. s.

Metry sněhu, nebo suchá zima? 
Technické služby se chystají na zimní údržbu

inzerce

Rozvoz po Žďáře ZDARMA
NOVĚ - pátek a sobota rozvoz do 24 h.

Otevírací doba
10:00 -
10:00 -
11:00 -
11:00 -

Po - Čt
Pá
So
Ne

20:00
24:00
24:00
20:00

tel. 739 312 469

elektro-stehlik@email.cz

elektrostehlik.teplapodlaha.com

TM
teplá podlaha

prodej a montáž
komplexního systému elektrického 
podlahového vytápění 
a ochranných systémů

Specialista 

TMZnačka teplá podlaha  je konsorcium 
renomovaných výrobních podniků, 
které se specializují na výrobu 
elektrického podlahového 
topení a ochranných systémů 
s topnými kabely.
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Pražský rodák Emanuel Salo-
mon z Friedbergu (1829–1908) 
pocházel ze staré šlechtické 
rodiny, podle tradice připomí-
nané už ve 12. století. Proslavil 
se jako malíř, ilustrátor, spiso-
vatel, překladatel, dramatik, 
ovšem v první řadě byl voják. 

Od dětství sice chtěl být malí-
řem, ovšem rodiče se obávali, že 
se tak nedokáže uživit, proto se 
chlapec nakonec sám rozhodl pro 
armádu. Své zaměstnání bral váž-
ně a vykonával je svědomitě, tak-
že do penze odešel k 1. listopadu 
1883 v hodnosti polního podmar-
šálka. Jakožto žák Františka Tkad-
líka, Antonína Mánesa a Bedřicha 
Havránka zúročil své umělecké 
vlohy všude, kam ho  služba za-
vedla. Bojoval roku pod maršálem 
Radeckým u Custozy, pod Windis-
chgrätzem potlačoval povstání ve 

Vídni, ve Veroně sloužil pod rytí-
řem Benedekem. Jako vojenský 
kartograf pracoval ve Vojvodině či 
ve Valašsku. Vždy si našel chvilku 
pro skicy ze života zemí, v nichž 
působil. Jeho práce se dostaly až 
do soukromé sbírky císaře Františ-
ka Josefa I. Po odchodu do penze 
byl Friedberg roku 1884 povýšen 
do stavu svobodných pánů (ně-
mecky Freiherr, česky nepřesně 
též baron).

Salomon byl velkým propagá-
torem abstinence, vegetariánství  
a zdravého životního stylu, odpůr-
cem kouření a příznivcem vodo-
léčby. Založil spolek Český Kneipp, 
jehož se stal předsedou a podpo-
roval chůzi bosky, případně v san-

Baron Mírohorský v Zámku Žďáře
dálech, což okolí někdy vnímalo 
jako jednání polního podmaršálka 
nedůstojné. Své současníky pře-
kvapoval také ryzím vlastenec-
tvím a podporou českého jazyka. 
Přispíval například do Riegrova  
a Ottova slovníku naučného, při-
čemž pomáhal vytvářet moderní 
české vojenské názvosloví. Jako 
jazykový korektor „Otty“ byl také 
patrně jediným člověkem, který 
celý slovník opravdu přečetl. Za 
jeho nejhodnotnější literární dílo 
je považována kniha Válečnic-
tví polní a vojenství z roku 1868, 
ceněné jsou také jeho paměti. 
V umění je znám pod pseudony-
mem Mírohorský, který si zvolil 
jednoduchým překladem rodo-
vého přídomku von Friedberg do 
češtiny. 

Mírohorského malířské dílo ob-
sahuje především krajinomalbu 
a žánrové scény. Na doporučení 
Jana Nerudy měl dokonce ilus-

trovat Vesnický román Karolíny 
Světlé,  ovšem během započaté 
spolupráce se se spisovatelkou 
názorově rozešel, když 
jí jakožto člověk z hos-
podářství namítl, že si 
venkov coby měšťan-
ská dcerka poněkud 
idealizuje. Politické 
karikatury, které vy-
cházely v Humoristic-
kých listech, Květech 
či ve Světozoru, vydá-
val anonymně, neboť 
v opačném případě 
by ho neminul postih  
z nadřízených míst.

Do prvního svazku 
Ottova slovníku na-

učného svými texty přispěl vedle 
Mírohorského také lesnický peda-
gog a spisovatel Jan Theodorich 
Doležal (1847–1901), iniciátor 
založení žďárského muzea, který 
působil od roku 1883 ve Městě  
a v Zámku Žďáře. Doležal, po němž 
je ve Žďáře pojmenováno náměstí, 
založil roku 1872 časopis Háj, který 
redigoval a vydával až do své smr-
ti. Postupně k němu začal vydávat 
přílohy: Myslivnu, Naši domác-
nost, Naši mládež, Rybářské listy, 
Lověnu, Lesní obzor. Právě v Lově-
ně vyšly v roce 1889 reprodukce 
tří Mírohorského obrazů: Desatero 
lesních přikázání, Oldřich a Bože-
na, Perpetuum mobile. 

Těžko říct, kdy a kde se ti dva 
seznámili. V každém případě je 
krom vlastenectví a literární čin-
nosti spojovalo i abstinentství  
a nekuřáctví. Ve Městě Žďáře pů-
sobil od roku 1894 také propagá-
tor vodoléčby MUDr. Bedřich Drož, 

autor první moderní publikace  
o místních dějinách. Zda se s ním 
Mírohorský setkal, nevíme.

Doležal, jehož redakce se na-
cházela ve Městě Ždáře v domě 
čp. 140 na náměstí (dnes zhru-
ba drogerie Teta), vlastnil domy 
čp. 40 a 44 v Sychrově ulici v obci 
Zámek Žďár. Zdá se, že právě  
u domu čp. 44 vlastnoručně pořídil 
dva snímky polního podmaršálka 
Mírohorského. Na jedné fotogra-
fii vidíme malíře u mladé břízy, na 
druhém stojí ve společnosti Fran-
tiška Černohorského, který byl  
v letech 1879–1898 farářem zá-
meckožďárským a v letech 1898–
1911 děkanem ve Městě Žďáře. 
Můžeme se jen domnívat, že Zá-
mek Žďár baron navštívil do roku 
1898, když Černohorský spravoval 
zdejší farnost. Víc o návštěvě této 
význačné osobnosti českých dějin 
ve Žďáře k naší lítosti nevíme.

Mgr. Stanislav Mikule

Baron Mírohorský na fotografii Jana Doležala před mladou břízou, 
před ním pravděpodobně zlatobýl kanadský (Archiv RM)

Baron Mírohorský se žďárským knězem Fr. Černohorským 
na snímku Jana Doležala (Archiv RM)

Svážení dřeva, akvarel, kolem roku 1860
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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.

Pro telekomunikační společnost PODA a.s. v Poličce hledáme

TECHNIKA 
TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ

730 431 393 poda.czbilikova@poda.cz

Co vás čeká 
 Instalace optických kabelů.  
 Pokládka strukturované kabeláže.
 Spojování optických vláken.
 Stavba a servis mw spojů, metalických sítí.
 Instalace a servis hw.
 Realizace přípojek.

Co nabízíme
 Zázemí moderní a dynamicky se rozvíjející společnosti.
 Hlavní pracovní poměr, smlouva na dobu neurčitou.
 Sleva na firemní služby.
 Příspěvek na penzijní připojištění, životní pojištění.
 Stravenky.
 Roční příspěvek využitelný na dovolenou.

Co požadujeme
 Střední odborné vzdělání technického směru.
 Osvědčení o odborné způsobilosti 

  v elektrotechnice, vyhláška č.50/1978Sb. 
 Znalost práce na PC. 
 Řidičský průkaz sk. B.
 Samostatnost, spolehlivost, 

  pečlivost, preciznost.
Místo výkonu práce
 Masarykova 8, 572 01 Polička.

info@autoroseckysro.cz

Automechanik
osobních vozù 

Opraváø 
nákladních automobilù 
a zemìdìlské techniky
    

Øidiè / traktorista 
    

práce ve �ïáøe nad Sázavou, Jamská

(JCB Fastrac)

PŘIJMEME NA POZICE 

MANAŽER/KA
PROVOZU AUTOSERVIS 

VEDOUCÍ SERVISU 
NÁKLADNÍCH VOZIDEL A AUTOBUSŮ

Více informací o nabízených pozicích:

PRACE.ZDAR.CZ

734 39 39 39
prace@zdar.cz
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Nabídka práce 

V případě zájmu o propagaci 
pracovní nabídky 

tel.: 603 927 191 volejte na 
 nebo pište na

info@media-vysocina.cz

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

firem z regionu

603 927 191.

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, 731 413 485
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 spoření
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 VÝROBY - nepřetržitý provoz
ÚDRŽBÁŘ elektro / strojní - podmínkou je vyhláška 50 /1978 Sb., §6

EXPEDIENT 

roční bonus
nástup možný ihned

Změna vyhrazena.



Hledáte krátkodobou či dlouhodobou brigádu

a nebojíte se práce ve výrobě? Přijďte k nám!

ACO Industries k.s., lídr na světovém trhu s odvodňovací technikou, hledá pro svůj závod v  
Přibyslavi šikovné pracovníky na krátkodobou či dlouhodobou výpomoc do výroby.

Jitka Henzlová | +420 724 011 733 | jhenzlova@aco.cz
Petra Benešová | +420 737 302 757 | pbenesova@aco.cz

Nabízíme krátkodobou brigádu na jednoduché pracovní úkony bez požadavku předchozí praxe 
ve strojírenství:

 n jednoduché zámečnické práce, základní operátorské operace, kontrola dílů,  
rovnání, manipulace, kompletace

Zároveň nabízíme i možnost dlouhodobé spolupráce pro kvalifikované pracovníky na pozice:
 n svářeč, brusič, zámečník, obsluha ohraňovacího lisu, řidič VZV

V případě zájmu kontaktujte personální oddělení:

www.aco-industries.cz

ACO Industries k.s.
Havlíčkova 260

588 22 Přibyslav


