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Děkujeme Vám všem, návštěvníkům muzea,  
čtenářům z naší knihovny a milovníkům kultury  
za to, že naší práci dáváte smysl.
Přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních,  
hodně štěstí a zdraví v roce 2021.

PF 2021

NOVOMĚSTSKÁ
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

nkz.nmnm.cz
     pankulturak
     pankulturak
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Velké plány žďárského zámku
Rok 2020 byl pro mnoho z nás 
vyčerpávající. Provozovatelé 
kulturních památek a pořa-
datelé kulturních akcí během 
měsíce několikrát zavírali  
a zase otevírali a ze dne na den 
se museli přizpůsobovat novým 
nařízením. V zámku jsme však 
spadlé klacky a stromy z naší 
cesty vždy zvedli a připravili 
řadu novinek, ze kterých máme 
velkou radost, a věříme, že 
potěší především vás, naše 
návštěvníky.

Velké věci připravujeme hned 
na začátku roku v zámeckém ob-
chůdku. Čeká jej totiž prostorová 
přestavba s cílem zpříjemnit váš 
nákup a zpřehlednit nabídku zboží. 
Díky přestavbě vznikne také nový 
dětský koutek s možností pose-
zení a odpočinku rodičů u kávy. 
Rekonstrukcí právě prochází také 
zázemí pro kurzy Chytré ruky. Kro-
mě již existujícího keramického 
ateliéru se brzy otevře také truh-
lárna a kovárna. Termíny kurzů s 
mistry řemesla sledujte na našem 
webu, facebooku a instagramu. V 
průběhu května by také měla být 

dokončena rekonstrukce domku 
na I. zámeckém nádvoří. Jeho pra-
covní název je Zahradníkův domek 
a vznikne v něm několik pokojů pro 
ubytování. 

Zámek se převlékne do nové-
ho kabátu i díky novému vizuá-
lu. Nebojte, pořád nás poznáte 
podle oranžové barvy a písmene 
„Z“. Doufáme ale, že už brzy vás 
budeme od plakátů až po cukříky 
v kavárně více bavit, budeme kre-
ativnější a hravější. S tím souvisí 
také příprava nových webových 
stránek, které budou přehlednější 
a srozumitelnější.

Ani naše edukační oddělení roz-
hodně nezahálí. Na jaře otevřeme 
novou prohlídkovou trasu zámku 
s hospodářskou tematikou. Prů-
vodce vás zasvětí do hospodaření 
kláštera a zámku od středověku po 
současnost. Součástí trasy bude 
také komentovaná prohlídka Gale-
rie Kinských. Věříme, že děti se na 
podzim dočkají odloženého krouž-
ku Malý muzejník, připravujeme 
také tematické procházky areálem 
zámku s odborníky nebo komento-
vané cykloprojížďky cisterciáckou 
krajinou. To vše díky projektu Cis-

terciácké krajiny, na kterém spolu-
pracujeme s našimi spřátelenými 
kláštery Plasy, Vyšší Brod a Vele-
hrad. V průběhu celého roku bu-
dete moci přibližně dvakrát v mě-
síci navštívit také novou prohlídku 
Vidět baroko, během které vám 
přiblížíme skvosty výstavy Umění 
baroka ze sbírek Národní galerie  
v Praze. Kromě diskuse nad velký-
mi díly barokních umělců nastíní-
me život v 17. a 18. století nebo 
protnutí baroka napříč všemi vrst-
vami obyvatel.

Pokud nám to epidemická situ-
ace dovolí, čeká nás nejspíš nej-
pestřejší rok v oblasti živé kultury v 
historii zámku. Pevně věříme, že 1. 
února se otevře odložená výstava 
Fenomén Igráček. Tato interaktiv-
ní výstava, kterou připravila firma 
EFKO ve spolupráci s Inspirací Zlín a 
Technickým muzeem v Brně, bude 
nejenom nostalgickou vzpomínkou 
pro dospělé, ale také objevením 
hravého světa pro děti. V průběhu 
letních měsíců se zámek přemění 
ve velkou kulturní scénu. Kromě 
návštěvníků tradičních festivalů 
potěšíme také milovníky muzikálů, 
velkých koncertů a divadla. Kon-

cert skupiny Čechomor, muzikály 
Drákula, Tři mušketýři a Čas růží 
nebo divadelní komedie pod širým 
nebem Strašidlo cantervillské… To 
je jen malý výběr z letošního letní-
ho kulturního programu.

Na závěr přijměte pozvání také 
do naší facebookové skupiny Sláva 
naŽďár výletu. Najdete zde prostor 
pro sdílení vašich inspirativních zá-
žitků a tipů na výlety do okolí. Do-
movská stránka našich výletů, kte-
ré začínají ve Žďáře nad Sázavou 
a míří do celé Vysočiny, je www.
slavanazdaarvyletu.cz. V letošním 
roce chceme výlety opět rozšiřovat 
a rádi v naší skupině patriotů, kteří 
se o výlety chtějí podělit s ostatní-
mi, přivítáme i vás.

Děkujeme za vaši přízeň a těší-
me se na viděnou s novými zážit-
ky! Aktuální informace o otevírací 
době, připravovaných akcích nebo 
termínech prohlídek najdete na 
www.zamekzdar.cz, zámeckém 
facebooku nebo instagramu.

Pro více informací kontaktujte:
Ing. Martina Sedláková

marketingová manažerka
E-mail: sedlakova@zamekzdar.cz

Tel: 724 087 063
inzerce

LEDEN - MĚSÍC ZDRAVÍ 

Bezručova 4, Žďár nad Sázavou 
www.odkinsky.cz

OD.KINSKY
Rybarna.KINSKY

Dostaňte se pohodlně do formy se zbožím z našeho obchodního domu a rybárny

Zdravé vaření
Povánoční dieta
Rybami ke zdraví

Očista domácnosti

Otevírací doba OD Kinský: 
Po – Pá: 8:00 – 18:00,

 So: 8:00 –17:00, Ne: zavřeno
Rybárna Kinský:  Po: zavřeno, 

Út – Pá: 9:00 – 17:00, 
So: 8:00 – 14:00, Ne: zavřeno
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Kulturní program Kultura Žďár p. o. - leden

VÝSTAVY

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 BESEDA

Divadelní předplatné ZELENÉ
Neděle 10. ledna 2021 v 19 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 z počátku 
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

Divadelní předplatné ZELENÉ
Úterý 19. ledna 2021 v 19 h.
Městské divadlo Žďár nad S.
Těšínské divadlo
ŠAKALÍ LÉTA 

Režie: Peter Gábor
Hrají: herci Těšínského divadla 
Muzikál Šakalí léta zachycuje zcela 
osobitým způsobem život mladých 
lidí na sklonku padesátých let. Do 
tehdejší pražské všednodennosti 
přichází Bejby, „chuligán odjinud“. 
Je barevný, svěží, svérázný a osobi-
tý a vnáší rytmus rock-and-rollu do 
pevně zakotveného maloměstské-
ho života.
Vstupné: přízemí 390 Kč; balkon 
360 Kč / E-vstupenky

Divadelní předplatné KOMORNÍ
Středa 27. ledna 2021 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Losers cirque company
THE LOSER(S)

Režie: Jarek Cemerek
Hrají: Soubor Losers cirque com-
pany
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.
Délka představení: 85 minut
Vstupné: přízemí 390 Kč; balkon 
360 Kč / E-vstupenky

Pondělí 11. ledna 2021 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
JIŘÍ LEDVINKA
Vstupné: 400 Kč

23. září – 1. listopadu 2020 
Galerie Stará radnice Žďár n. S.
JAROSLAV VYSKOČIL
DOTEKY EMOCÍ
Otevřeno úterý - pátek 10.00 - 
12.00 a 14.00 - 17.00, sobota, 
neděle a svátky 14.00 - 17.00

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 n. S.
UMĚNÍ SROZUMITELNĚ
Otevřeno dle otevírací doby infor-
mačního centra.

Čtvrtek 14. ledna 2021 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
HALINA PAWLOWSKÁ 
MANUÁL ZRALÉ ŽENY 
Vstupné: 350 Kč 

Pondělí 25. ledna 2021 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n.S.
SCREAMERS 
Vstupné: 300 Kč

TANEC / ZÁBAVA

Program se bude realizovat dle aktuálních vládních nařízení!

Úterý 5. ledna 2021 v 19 h.
Čtvrtek 7. ledna 2021 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
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Ti z nás, kteří vyrůstali ve Žďáře 
za dob reálného socialismu, tak 
mají při vyslovení názvu Krystal 
jasno. První polibky se spolu-
žačkami při skladbě Love Hurts, 
odvázané manželské  
i nemanželské páry, v reálném 
životě jinak velmi distingované, 
tančící dámy na stolech s trva-
lou na hlavě, pánové odhazující 
károvaná saka a široké kravaty, 
zapomínající na své pivní mo-
zoly a další pikantní momentky  
z jinak šedivého života v šedi-
vém městě, kterému dodávala 
smysl bytí snad jen krásná 
příroda všude kolem. Krystal  
a vinárna hotelu Bílý lev byla 
tradiční místa, kde se prostě 
večer tančilo a pilo.

A také unikalo z reality. Od té 
doby již uběhlo drahně let, změnil 
se režim, změnila se kvalita života, 
lidské priority, vkus i životní styl. 
Z ošklivého káčátka se vylouplo 
moderní město v centru Vysočiny, 
přibylo mnoho restaurací, kaváren, 
opravily se domy, budovy, divadlo, 
kino a vlastně všechny zásadní stav-
by ve městě. I Dům kultury prošel 
výrazným faceliftem a modernizací. 
Pouze jeden skanzen z dob minu-
lých v něm zůstal. A tím byl ještě 
do nedávna Krystal. Prostě zbyl 
na konec. Vždy byly větší priority  
a investice, co se musely řešit. A jak 
šel čas, tak diskotéka Krystal v patře 
Domu kultury postupem času čím 
dál více připomínala místo, kam 
se sice jde tančit, když nastane čas 
odhodit zábrany, ale kam si jít po-
sedět jen tak na drink nebo kávu, 
hraničilo s malinko zvráceným vku-
sem. Tak tomu do nedávna oprav-
du bylo.

„Do nedávna??“… říkáte si. Vždyť 
je to pořád stejné. Máte a nemáte 
tak docela pravdu, vážení a milí 

spoluobčané. A jak to bude jen tro-
chu možné, přijďte se přesvědčit 
sami.

Co se tedy vlastně stalo? I když 
na letošní pandemii mohou na-
jít něco pozitivního maximálně 
výrobci dezinfekcí a ochranných 

prostředků, jedno místo na světě 
na ní vydělalo také. A tím je právě 
Krystal. Za normálních okolností by 
se v sále Domu kultury pořádala 
jedna akce za druhou, po Vánocích 
by přišly na řadu plesy a pracovníci 
kultury i restaurace by měli zcela 
jiné starosti než řešit tento prostor. 
Krystal by i nadále sloužil jako do-
plňková diskotéka k plesové sezóně  
a prakticky nebyl časový prostor ani 

finanční prostředky, aby se mohl 
uzavřít na delší dobu a zmoderni-
zovat.

A do toho přišel virus a s ním 
stopka na kulturní akce. Čas ne-
jistoty, přesunu koncertů, divadel 
a vlastně všech akcí. Dům kultury 

osiřel. A tak se vedení kulturní or-
ganizace rozhodlo, že když se nedá 
dělat kultura, tak se dá pracovat i 
jinak. A že nastal čas Krystal společ-
nými silami ve spolupráci s radnicí 
přenést v době pandemie do 21. 
století. Kdo navštívil z nějakého dů-
vodu v posledních týdnech kance-
láře v kulturním domě, mohl klidně 
zastihnout administrativní pra-
covníky převlečené do pracovních 
úborů, když právě měnili klávesníce 
počítačů za malířské náčiní, kladiva, 
hřebíky a další řemeslnické potře-
by. Technický personál se do čin-
nosti rekonstrukce a úklidu pustil 
se znalostí svých kvalifikací a zvukař 
s osvětlovačem si vzali na starost 
elektriku a audiovizuální systém. 
Společně jsme si pak všichni zahráli 
na architekty, projektanty a aranžé-
ry. Nájemce restaurace a diskotéky 
také neváhal pomoci finančně i or-
ganizačně a dal nám volnou ruku.

Naše idea byla jednoduchá. Za-
chovat funkci prostoru, původní 

nábytek, genius loci osmdesátek,  
a k tomu přidat kvalitu, technolo-
gie a servis dneška. A tak se během 
podzimu ze starého, nevzhledné-
ho, vyčpělého prostoru diskotéky 
Krystal stala čistá, přečalouněná, 
vybroušená, decentně nasvícená, 
vymalovaná a navoněná RETRO 
TANČÍRNA KRYSTAL. 

A my všichni pracovníci a spolu-
pracovníci Kultury Žďár jsme za to 
velmi rádi. Když jsme vám nemohli 
celý podzim nabídnou žádnou kul-
turu, chtěli jsme si zasloužit svoji 
odměnu částečně i jiným způso-
bem a troufáme si říct, že jsme na 
oplátku ušetřili vlastní prací na re-
konstrukci těchto prostor minimál-
ně několik stovek tisíc korun.

Koncerty, plesy, divadla a kina se 
nakonec zase otevřou. A až tomu 
tak bude, čeká vás vedle bohaté-
ho programu divadla, kulturního 
domu a kina i další novinka. A tou 
bude staronová retro tančírna Krys-
tal, do které se budete moci těšit, 
a to nejen při plesech, ale i jen tak, 
na tanec a posezení s přáteli. Bude 
to místo, které se nyní nabízí i pro 
produkci živé hudby všech žánrů  
a kde se nově budou moci konat 
nejrůznější společenské akce a se-
tkání. Místo, kde se budou cítit dob-
ře jak mladí lidé, kteří mají rádi retro 
styl, tak dříve narození návštěvníci.

A proto se s vámi všemi co nej-
dříve těšíme na setkání při první 
taneční akci v Retro tančírně Krys-
tal. Až si pak mladí dají pauzu na 
drink od rytmu mainstreamových 
skladeb, pokud se tam potkáme 
i my, pamětníci, podplatíme DJ  
a dáme si spolu třeba Nazareth  
a staré dobré Love Hurts.

Zaměstnanci Kultury Žďár 
a kavárny Krystal

Retro tančírna Krystal, aneb „ten umí to a ten
zas tohle a všichni dohromady uděláme moc“
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LEDEN

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

BĚLORUSKÝ SEN
promítání dokumentárního filmu v rámci projektu PROMÍTEJ I TY!
Film nabízí jedinečný pohled zblízka na totalitní praktiky státního 

aparátu, 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.

výstavy
leden 2021 | Čechův dům
JIMRAMOVSKO - GENIUS LOCI
autorská výstava fotografií Zdeňka Bureše

leden 2021 | Galerie M. J. Sychry
NÁVRATY DOMŮ
výstava fotografií Fotoklubu Freeland Žďár nad Sázavou

Nové dvě služby pro čtenáře připravuje žďárská Knihovna Matě-
je Josefa Sychry.  Od ledna budou mít návštěvníci k dispozici biblio-
schránku na vracení knih. Bude tak možné knihy vracet i v době, kdy je 
knihovna uzavřena, o víkendech či brzy ráno nebo večer. Čtenáři budou 
také moci využívat k placení registračních poplatků a ostatních služeb  
v knihovně platební terminál. Obě tyto služby přispějí jednak ke zlepše-
ní servisu pro čtenáře, ale také nabízí bezpečnější a hygieničtější řešení 
v této době.

PRODEJ VYZRÁLÉHO

HOVÌZÍHO MASA

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

prodej i vyzrálého steakového masa na gril
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www.jokamarecek.cz
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Dolní 1730/25 
nad Liosem, Pramen 
1.poschodí

591 01 Žďár n. S.

KOMPLETNÍ
PODLAHÁŘSKÝ SERVIS

INTERIÉROVÉ DVEŘE

777 184 352TEL

www.podlahykasal.cz

pavel.kasal@podlahykasal.cze-mail

A NA KOTLÍKOVOU DOTACI
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Jamská 2436/5, Žďár nad Sázavou, tel: 602 887 666

info@autoroseckysro.cz www.autoroseckysro.cz

 
osobních
nákladních
zemědělské techniky, 
speciálních a ostatních strojů

LIKVIDACE VOZIDEL

Odtah autovraků

Prodej použitých 
náhradních dílů

Eko likvidace vozidel 
včetně potvrzení

Přejeme příjemné pro�ití svátků vánočních 
a do nového roku hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů. 
Děkujeme za dosavadní spolupráci a těšíme se na další společná setkání"

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

barevné sklo místo obkladů

WWW.sklenarstvi-hladik.cz

francouzská zábradlí skleněné zábradlí

sprchové kouty, zastěny celoskleněné posuvné dveře

lodžie, balkony, pergoly

PF 2020
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Jaká je vaše původní profese?
Jsem vyučený sklář, po škole jsem 

rok pracoval u pana Svobody v Kar-
lově. Tenkrát mě ta práce moc bavi-
la. Když jsem hlásil do učení, české 
sklo bylo proslavené po celém světě  
a skláři velice dobře ohodnocení. Jenže  
s Evropskou unií se začaly rušit sklár-
ny, porcelánky, přišlo propouštění, 
automatizovaná výroba a dovoz z Číny. 
Pracoval jsem pak v chemické úpravně 
Diamo v Dolní Rožínce. Začal jsem tam 
u zpracovávání uranu a končil jako pře-
dák.  Pak jsem se životem protloukal 
různě - dělal jsem třeba fitness trené-
ra, rozjížděl školu bojových umění, až 
nakonec jsem se našel v pizze. 

Jak jste se k pizze a pizzerii na 
nádraží vlastně dostal?
Pizzu u nádraží začal provozovat můj 

velmi dobrý kamarád pizzař Tomáš 
Pospíšil se svým kamarádem. Po roce 
jsem dostal nabídku koupit podíl jeho 
kamaráda a po půl roce i podíl od To-
máše. Pizzerii mám přes rok.

Převzal jste i receptury, anebo jste 
si vytvořil vlastní?
Spoustu věcí mám a umím díky To-

movi. Dostal jsem výborný recept na 
těsto, ale na každou pizzu byl trošku 
jiný. Nakonec jsem si s pomocí dalších 
kamarádů z gastra, hlavně Daniela 
Brabce, který je kuchařem v Dětenicích 
a dělá mi garanta, vyladil svoje těsto. 
Motali jsme třeba tři těsta denně,  
a tak jsem pokaždé přidal trošku cukru, 
ubral droždí. Recept jsem si prostě pře-
tvořil podle sebe. Tom mě naučil pizzu 
a základy v pizzerii, ale Daniel mi dal 
pravidla v kuchyni, abych nedělal zby-
tečné kroky a úkony, šetřil čas i vlastní 
zdraví. 

Prozradíte nám recept na těsto?
Je to strašně jednoduché, jen hladká 

mouka, voda, máslo, droždí, cukr a sůl. 
Důležitá je přesnost, správný poměr  
a pořadí. Ingredience vážím, a i přesto 
na chlup stejné těsto nikdy neudělám. 
Ale vkládám do něj svoji energii i lásku.

Jak dlouho se pizza peče? A proč 
je z pizzerie lepší než ta, kterou si 
uděláme doma?
Je to vyšší teplotou. U nás pizzu pe-

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH
Milan ROLÍNEK

čeme při teplotě 350 stupňů asi dvě 
minuty. Doma docílíte tak maximálně 
250 stupňů.

Za jak dlouho může mít zákazník 
pizzu na stole, když si ji nechá 
přivézt? 
Většina zákazníků si myslí, že když 

je pizza upečená do dvou minut  
a z nádraží k nim je to deset minut, 
tak ji budou mít do půlhodiny na sto-
le. Běžně to ale trvá hodinu až hodinu  
a půl. Hladových zákazníků je více než 
jeden v ten daný okamžik. Nemohu 
ke každému zákazníkovi poslat jedno-
ho rozvozce s pizzou, to bych těch aut  
a lidí musel mít... Další věc je doprava 
- lidé si neuvědomují, že některé věci 
se ovlivnit nedají. Rozvoz po Žďáře je 
zdarma a do pěti kilometrů za 60 ko-
run. Pokud ale chcete pizzu do sedmi 
minut, přijďte k nám na nádraží.

Co všechno v pizzerii nabízíte?
Máme standardní nabídku, ale  

i speciální pizzy jako uzeninová nebo 
pálivec, kde jsem vyladil chutě. Nabí-
zíme také kapsy, říkáme jim klokany, 
jsou opravdu hodně velké. Je to kapsa 
z těsta naplněná různou náplní, po kra-
jích uzavřená.

A co třeba sladká pizza?
Připravujeme i sladkou pizzu - bru-

sinkovou, hawaj nebo čokoládovou. 
Čokoládová je nejlepší, chutná jak líva-
nečky od prababičky. Když bylo všude 
zavřeno, zastavil se u nás jeden Pražák, 
který tu byl na služební cestě, uklíze-
li tady firmu. Vracel se za manželkou 
a ptal se, co bych uměl udělat. Upekl 
jsem mu čokoládovou pizzu ve tvaru 
srdce a přidal ještě jedlé kytičky, aby 
pizzu těsně předtím, než ji bude v Pra-
ze ženě předávat, dozdobil. Za měsíc 
se vrátil, aby mi poděkoval, protože 
manželka byla nadšená, a přivezl mi 
spoustu úklidových a hygienických 
prostředků.

Máte i nějaké pizzy pro ty, kteří 
chtějí jíst zdravěji?
Máme fitness pizzy. Od standardní 

pizzy se liší v tom, že skoro polovinu 
těsta tvoří zelenina, zbytek je špaldo-
vá mouka. Oslovila nás přímo slečna, 
která toto těsto vyrábí. Takovou pizzu 
si od nás můžete nechat upéct, anebo 
si těsto koupit domů.

Jaká pizza je nejoblíbenější?
Nejoblíbenější byla sýrová, po-

stupem času se to ale změnilo a mo-
mentálně vedou speciály a špenátová 
pizza, jejíž tajemství je v listovém špe-
nátu, který ochutím a na pizzu dávám 
až po upečení. 

Dá se u vás koupit jen celá pizza, 
anebo prodáváte i čtvrtky?

Jsem proti čtvrtkám, už dělám jen 
minipizzy. Pro každého pak můžu udě-
lat minipizzu přesně takovou, jakou si 
přeje. Lidé, kteří si přišli pro čtvrtku  
a odcházejí s minipizzou, na to koukají 
jak na dárek… 

Zažil jste v pizzerii něco, co vás 
opravdu potěšilo?
V listopadu přišla paní a dala mi sto-

korunu jako dýško. Já byl v šoku, ale 
ona mi říká, to máte za to, jak jste se 
minulý týden postaral o moji mamin-
ku. Tehdy tady byla stará paní a chtěla 
čtvrtku pizzy. Šla od lékaře, ujel jí auto-
bus, byla unavená a zkřehlá, nechtělo 
se jí už nic vařit. Nabídl jsem jí minipiz-
zu, to se ještě mohlo prodávat jen přes 
okénko, u nás tedy z polootevřených 
dveří. Řekla mi, jestli by mohla zůstat 
v těch dveřích, jestli prý na mě nepů-
jde průvan. Mně by to nevadilo, ale 
venku bylo sychravo, a tak jsem jí řekl, 
ať jde dovnitř a nestojí venku v zimě. 
Udělal jsem paní sezení, podal pití, 
udělal jsem jí pořádnou pizzu a nechtěl 
jsem ani korunu. Strašně mě bavilo ji 
poslouchat, měla v sobě takovou tu 
moudrost života. A když se rozvozce 
vrátil z cesty, tak jsem ho s ní poslal, 
aby jí pizzu pomohl odnést domů.

Jaké máte plány budoucna?
Každý sympatický zákazník je pro 

mě impuls, abych vymyslel něco no-
vého. Plánuji komiks, hlavní hrdinou 
bude Statioňák (stejšňák). Přes den 
bude pracovat, točit ty nejlepší pizzy 

Milana Rolínka najdete v 
Pizza station na nádraží vedle 
parkoviště u Kauflandu. I když 
ho život vedl různými cestami, 
v pizze se našel. Před vašima 
očima vám vykouzlí tu nejlepší 
pizzu. Nevíte, na jakou máte 
chuť? Stavte se a nechte to 
třeba na něm.

a do každé dá příběh. Večer sundá 
zástěru, uváže si ji kolem krku a bude 
akčním hrdinou. Stejšňák jsem vlastně 
já. Je to můj příběh, moje minulost, 
to, co mě tady ukotvilo a drží, co je 
mým snem, vizí, faktem. Vrátit pizzu 
na výsluní, kde byla, než se z ní stala 
součástí fastfoodových řetězců. Naše 
pizza není fastfood. Lidé se na chvilku 
zastaví, před očima jim z kvalitních su-
rovin pizzu vyrobíme a vždycky bude 
čerstvá.

Co pro vás vaše práce znamená?
Baví mě dělat pizzu. Někdy se stane, 

že lidé volají a děkují, že si moc pochut-
nali. Připadám si jako takový Leonardo, 
ruce jsou můj štětec a těsto je mým 
plátnem. Inspirací jsou mí zákazníci  
a jejich chutě. Miluji svoji práci, stala 
se mým koníčkem. 

Máte čas na relax?
Takhle práce je od rána do noci.  Ne-

mám rodinu, takže se jí mohu věnovat 
naplno. Mým životem se stala pizzerie 
a pak cvičení. Když mám někdy vše-
ho plné zuby, projedu si Katu, to jsou 
techniky bojového umění. Je to o pro-
tažení, zklidnění, uvolnění a načerpání 
energie. 

Co byste chtěl vzkázat svým zákaz-
níkům i ostatním, kteří budu tyto 
řádky číst?
Rád bych všem poděkoval, popřál 

klidné vánoční svátky a hodně zdraví, 
ohleduplnosti po celý další rok a hlav-
ně klidnou mysl.   (pm)

Chelčického 2296/3 (u nádraží)
www.pizzastationzdar.cz
Tel.: 703 335 765



Kulturně inzertní měsíčník10 číslo 86 / 2020

Supervánoční
Dva sloupky

půlmetrové ostré drápy jako Wolwerin? 
Číst a upravovat lidem myšlenky jako 
Charles Xavier? Vynalézat hightech 
zbraně jako Ironman? Nebo dokonce 
se bez nádechu potápět na dno oceánu 
jako Aquaman? 

Kdepak, nic takového bych nechtěl. 
Má odpověď zněla asi takto: „Kdy-
bych si opravdu mohl vybrat, tak bych 
chtěl mít schopnost uzdravovat. Pros-
tě stačilo by se nemocného dotknout  
a všechna jeho zranění, ať fyzická, tak 
psychická, by byla vyléčena.“ Není to 
málo? No asi to neznělo moc akčně, 
protože reakcí na to bylo: „To je fajn. 
A jakou bys chtěl mít druhou schop-
nost?“ Když už jsem tedy dostal 
šanci všechny vyléčit, s druhou mož-
ností jsem se mohl trochu osmělit  
a vybrat něco odvážnějšího. A zvolil 
jsem ovládání času. No řekněte, neby-
lo by to úžasné se třeba vrátit v čase  

a s vědomím toho, co se stane  
v budoucnu, změnit mi-

nulost a udělat 
něco jinak? 
Nebo se vy-
pravit do bu-
d o u c n o st i  
a zkouknout 
třeba co 
bude za pa-
desát, sto 
nebo tisíc 
let? Anebo 
třeba se jen 

v pátek vy-
pravit časem 

do soboty  
a koupit si 
noviny. A po 

návratu zpět si vsadit Euro Jackpot! 
Škoda, že jsou tohle všechno jen 

krásné moderní pohádky. Ale snad jste 
se o Vánocích v jedné takové pohád-
ce ocitli, prožili jste je v klidu, pohodě  
a v kruhu svých blízkých, rozdali jste 
dárky, které udělaly radost, a možná 
jste i nějaký dostali. A nemusel by být 
zrovna zabalený v krabičce s mašlí. 
Mohl to být třeba jenom vzkaz, ese-
meska, gesto nebo návštěva. 

A ještě jedna věc nakonec. Protože 
se blíží Silvestr a Nový rok, chtěl bych 
nám všem popřát do tohoto nového 
období jen jednu věc. Toleranci. Ať 
už je to tolerance k jiným názorům na 
politiku, na řešení koronavirové epi-
demie, na to kudy, jak a zda vůbec po-
vede obchvat Žďáru nebo jestli bude  
i v příštím roce dva sloupky psát moje 
maličkost, nebo začne někdo zábavněj-
ší, vtipnější, odvážnější, sarkastičtější  
a uhodí vždy Thorovým kladivem na tu 
správnou hlavičku.

Martin KROB

Nevím, jak jste na tom se sledová-
ním filmů nebo seriálů či čtením kní-
žek nebo komiksů o superhrdinech. 
Jestli jste ještě neobjevili svět s příběhy  
o Supermanovi, Batmanovi, Ironma-
novi, Aquamanovi, Ant-manovi nebo 
ostatních manech; věta vložená by 
měla být genderově vyvážená, takže ne-
smím zapomenout na Wonderwoman, 
Catwoman, Invisible Woman, Black Wi-
dow, Capitan Marvel, Storm nebo moji 
oblíbenou Mystique, tak bys-
te možná mohli zvážit, jestli 
by to třeba za to nestálo, 
když už máme teď toho 
času více než obvykle. 

Ne, nechci vás nutit  
k tomu, abyste hned sedli 
k televizi a na jeden zá-
tah zkoukli všechny filmy  
o Avengrech, X-manech 
nebo Temném rytíři z Got-
hamu. Nebo abyste běželi 
do knihovny 
a během 
n o u z o v é h o 
stavu pře-
četli všech-
ny komiksy  
z vydavatel-
ství Marvel 
či DC comics. 
Ne, opravdu 
nejsem ne-
smiřitelný fa-
noušek, který 
je ochotný  
v kostýmu 
své oblíbené 
postavy běhat 
po festivalu Co-
micCon a s každým protivníkem svést 
souboj na život a na smrt za svoji prav-
du. Ne, opravdu nechci tady rozpoutat 
polemiku, zda-li je lepší Marvel, nebo 
DC. A ne, opravdu se nebudu hádat  
o tom, jak je to s Thorovým kladivem. 

Tak tedy vlastně proč to tady píši? 
Popravdě mě na toto téma přivedl náš 
nejmladší, když se mě zeptal: „Taťko, 
jakou bys chtěl mít superschopnost?“  
A když se na tím zamyslíte, tak odpověď 
na tuto otázku není jednoduchá. Proto-
že pokud si máte možnost vybrat a díky 
tomu, že máte i přehled o tom, nejen 
jaké superschopnosti jsou na výběr, 
ale že také víte, jaké jsou jejich kladné 
i záporné vlastnosti. A když si připo-
menete i základní myšlenku Stana Lee:  
„S velkou mocí přichází i velká zodpo-
vědnost!“, tak abyste správně zvolili, 
chce to pořádně a důkladně rozmys-
let. Tak schválně, co byste zvolili vy? 
Být nezničitelný jako Hulk? Létat jako 
Superman? Mít kostru vyztuženou ada-
mantiem a z rukou si nechat vystrkovat 

inzerce

Rok 2020 by si prý zasloužil svoje vlastní logo, 
tak proč ne třeba takovéto? (© internet)
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„Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco ...“ dokončení v tajence.
Bertrand Russell; významný britský matematik, filosof, logik a spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1950.

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

Hlavním tématem vánoční vý-
stavy jsou horácké zvyky a tradice 
provázející naše předky od počátku 
adventu až do svátku Tří králů. Zmí-
něna je svatoondřejská noc, svátky 
svatých Mikuláše, Ambrože, Bar-
bory, Lucie, Štěpána, Jana Evan-
gelisty či Tří králů a nechybí ani 
tradiční vánoční výzdoba. Vánoční 
výzdoby se dočkala i stálá expozice 
v Moučkově domě. 

Od 26. ledna do 28. března 
se výstavní sály žďárské tvrze 
promění v technickou hernu. 

Na interaktivní vzdělávací vý-
stavě Fyzika hrou se návštěvníci 
seznámí s některými základními 
fyzikálními jevy (magnetismus, 
elektromagnetická indukce, výro-
ba elektřiny) a dozvědí se, jak fun-
guje elektromagnetické dělo nebo 

Fyzika hrou
potrubní pošta. Vše bude prezen-
továno názornou, i laikovi srozu-
mitelnou formou. Proto neváhej-
te, odhoďte předsudky vůči fyzice 
a přijďte si s ní pohrát do muzea! 
Autorem výstavy, vhodné pro malé 
i velké návštěvníky, je Ing. Vítězslav 
Prokop z Brna.

Text: Miloslav Lopaur
Fotografie: Kamila Dvořáková, 

Vladimír Sýkora, Antonín Zeman 

Vánoční čas. Tradiční
adventní a vánoční 
zvyky na Horácku

Vzhledem k momentální ome-
zené kapacitě našeho muzea na-
bízíme veřejnosti také cyklus vy-
právění o adventních a vánočních 
zvycích nejen na Horácku s boha-
tým fotografickým materiálem na 
našem facebooku. Tento každo-
denní seriál odstartoval 29. listo-
padu a potrvá do 6. ledna.

Text a foto: 
Kamila Dvořáková

Vzhledem k aktuální situaci epi-
demie koronaviru a třetímu stupni 
PES může být v prostorách mu-
zea maximálně 8 osob současně, 
vždy s rouškami či jinou ochranou 
dýchacích cest a při zachovávání 

Omezení vstupu
náležitých rozestupů a hygienic-
kých nařízení. Proto návštěvníky 
prosíme o ohleduplnost, toleranci 
a trpělivost při případném čekání 
na vstup do muzea i při návštěvách 
výstavních prostor. 

V minulém čísle Žďárského prů-
vodce jsme omylem uvedli, že 
ŽĎAS bude slavit sté výročí. Ve sku-
tečnosti firma ŽĎAS v příštím roce 
oslaví sedmdesáté výročí zahájení 

výroby. Za chybu se všem omlou-
váme a společnosti ŽĎAS přejeme 
hodně úspěchů, ať s ní můžeme za 
třicet let oslavit i tu stovku.

(redakce)

Omluva
Od 1. ledna 2021 bude v Regi-

onálním muzeu města Žďáru nad 
Sázavou zdraženo vstupné. Nově 
zaplatí dospělí 30 Kč, děti, důchod-

Zdražení vstupného
ci a hendikepovaní 10 Kč. Předškol-
ní děti a členové Asociace muzeí a 
galerií ČR budou mít i nadále vstup 
zdarma.
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nabídka pracovních míst

 

HLEDÁME  D I S P E Č E R A  dopravy ADR 

Nabízíme: 

 zázemí stabilní dopravní společnosti s dlouholetými zkušenostmi 
 práce na plný úvazek 
 pevné výplatní termíny 
 odpovídající finanční ohodnocení 
 služební notebook, telefon, vozidlo, a další výhody 
 kancelář ve Žďáře nad Sázavou 

Požadujeme:  

 zkušenosti na obdobné pozici výhodou 
 organizační schopnosti, zodpovědnost 
 komunikativnost, loajalita 
 ŘP sk. B (C výhodou) 
 znalost práce na PC,  
 AJ, NM výhodou 
 časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení 

Životopisy zasílejte na adresu: info@expodoprava.cz 

 

HLEDÁME  Ř I D I Č E  

 soupravy pro přepravu dřevní hmoty  
 cisternové soupravy pro přepravu PHM   
 cisternové soupravy pro přepravu Asfaltu 

 

Nabízíme: 

 hlavní pracovní poměr 
 práce na plný úvazek ve stabilní dopravní společnosti  
 garantovaný výplatní termín  
 teamové jednání 

Požadujeme: 

 řidičský průkaz sk. C+E 
 profesní způsobilost 
 zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření 
 karta do tachografu 
 řidiči PHM a Asfalt příslušné školení ADR 3, 9 
 praxe alespoň 1 rok  

 

Životopisy zasílejte na adresu: info@expodoprava.cz 

  

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

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.

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.
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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.

info@autoroseckysro.cz

Automechanik
osobních vozù 

Opraváø 
nákladních automobilù 
a zemìdìlské techniky
    

Øidiè / traktorista 
    

práce ve �ïáøe nad Sázavou, Jamská

(JCB Fastrac)

Přejeme příjemné pro�ití svátků vánočních 
a do nového roku hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů. 
Děkujeme za dosavadní spolupráci a těšíme se na další společná setkání"

Výrobní operátor/ka
Procesní inženýr/ka
Technik údržby budovy

Vedoucí údržby budovy
Materiálový inženýr/ka
Vedoucí plánování
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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.

CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

PRO NOVÉ PROJEKTY  
 HLEDÁME KOLEGY NA POZICE:

Kontaktujte nás na personálním oddělení:  
tel.: 566 696 650, personalni@cecho.cz

OPERÁTOR/KA 
VE VÝROBĚ

Změna vyhrazena.




