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hračky jinak Igracek.Figurka

Igracek.efko

Igracekefko

Odpovědi zasílejte do 24. 3. 2021 na soutez@efko.cz. Do předmětu 
mailu uveďte “ZR březen”. Losování výherce proběhne 25. 3. 2021.
Jméno výherce se následně po losování dozvíte na soc. sítích Igráčka.
Nápověda na www.efko.cz

Tento měsíc soutěžíte 
o Igráčkův set pro 
malé rytíře. 

Ve kterém roce
uvedlo EFKO Igráčka

znovu na trh?

Igracek.Figurka

Igracek.efko

Igracekefko

efko.czsoutěž s igráčkem v každém čísle

V každém letošním vydání Žďárského průvodce naleznete novou 
soutěž, kterou jsme pro vás připravili s tradičním výrobcem her a hraček 
z Nového Veselí. Stačí odpovědět na jednoduchou otázku. Každý měsíc 
pak vylosujeme jednoho štastného výherce avizovaného výrobku.

Karel Roden

 

Martha Issová
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Příběhy žďárského zámku a jeho okolí se vám
Ať už se vydáte od zámku ve 
Žďáru nad Sázavou jakýmkoliv 
směrem, vždycky narazíte na 
barokní skvost od architekta 
Jana Blažeje Santiniho Aichela.
Proto se právě on stal ústřed-
ní postavou nové venkovní 
animované mobilní hry Skryté 
příběhy pro zvídavé děti a hra-
vé rodiče, která začíná přímo  
v zámku. Navíc můžete sdílet  
i vaše „skryté příběhy“, a to 
díky projektu Sláva naŽďár 
výletu.

Skryté příběhy
Jmenuji se Jan Blažej Santini 

Aichel. Jsem architektem a jsem 
známý tím, že dokážu spojovat 
staré s novým, navazovat na díla 
našich předků a dávat stavbám no-
vou krásu. Vyrůstal jsem na dohled 
svatovítské katedrály, kde můj otec 
i pracoval. Zdejší opat Vejmluva 
mě sem pozval, abych zde postavil 
poutní kostel, který se stane mag-
netem na poutníky z celé země. 
„Skvělé!” povídám, „jdeme na 
to místo, kde bude poutní kostel 
stát.” Opat mě ale chytl za rukáv 
a řekl: „Nejdřív je potřeba opravit 
baziliku, srdce kláštera.“

Přesně takto k vám na začátku 
příběhu před žďárským zámkem 
promluví světoznámý architekt 

Santini, kterému propůjčil svůj hlas 
herec Viktor Dvořák, známý třeba  
z filmu Havel nebo seriálu První 
republika. Stačí si stáhnout apli-
kaci Skryté příběhy na váš mobilní 
telefon a můžete se vydat na cestu 
plnou symbolů a hádanek. Puto-
vání za skrytým příběhem, které 
bude spuštěno v průběhu března, 
není ale jen tak ledajakou procház-
kou. Santini potřebuje vaši pomoc  
a inspiraci při tvorbě kostela ne-
vídaného tvaru, který se později 
zapíše mezi stavby světového vý-
znamu. V Santiniho doprovodu se 
vydáte třeba na místo, odkud se  
v celé své délce nejlépe vyjímá ba-
zilika, srdce kláštera. Poradíte mu 
také s výstavbou morového hřbi-
tova nebo hospodářského dvora. 
Pokud vyřešíte i další úkoly a zjis-
títe tajné Santiniho heslo, můžete 
si na recepci Muzea nové generace 
vyzvednout odměnu.

Trasa hry je dlouhá asi 3,5 km 
a zvládnete ji projet s kočárkem 
nebo dětským odrážedlem. Je 
vhodná pro starší děti, její absol-
vování je zdarma a zúčastnit se jí 
můžete, kdykoliv budete mít chuť. 
Stačí mít mobilní telefon a připoje-
ní k internetu. Aktuální informace 
o hře a jejím spuštění zjistíte na 
webu www.zamekzdar.cz, www.
skrytepribehy.cz nebo na zámec-
kém Facebooku a Instagramu.

Sláva naŽďár výletu
Milujete výletování, jste místní 

patrioti, znáte Žďár a jeho oko-
lí jako své boty a rádi se podělíte  
o své zkušenosti a zážitky? Staňte 
se ambasadorem projektu Sláva 
naŽďár výletu. Chceme návštěv-
níkům z jiných koutů naší země 
doporučit výlety do známých i ne-
známých míst Žďárských vrchů, ale 

také jim poradit, kde zaparkovat, 
kde se dobře najíst, kam se vypra-
vit s kočárkem, kde jsou nejbližší 
toalety a spoustu dalších tipů, kte-
ré v běžných turistických průvod-
cích nenajdou. Děkujeme, že nám 
pomůžete rozvíjet cestovní ruch  
v naší oblasti a podpořit tak místní 
podnikatele.

Své příspěvky, fotky i videa mů-
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žete sdílet ve facebookové skupině 
Sláva naŽďár výletu nebo se zapo-
jit napsáním většího článku, který 
bude po korekturách zveřejněn na 
webu www.slavanazdaarvyletu.
cz. Děkujeme také Kraji Vysočina 
za podporu tohoto výletovacího 
projektu.

Více informací vám ráda pře-
dá Martina Sedláková na e-mailu  
sedlakova@zamekzdar.cz. 

Letní příměstské tábory
Právě teď je ideální doba přihlá-

sit děti na jeden ze dvou termínů 
zámeckých letních příměstských 
táborů. Během prvního tábora, 
který proběhne od 12. do 16. 7. 
2021, se vypravíme na dobrodruž-
nou cestu za zámořskými objevy a 
budeme hledat, kam až nás může 
zanést voda ze zámeckého rybníka. 
Čekají nás pokusy s vodou, návště-

va sádek, tvoření, hry i výprava za 
dobrodružstvím do starého hamru. 
Druhý tábor nás zavede do nepro-
bádaných míst zámku. V týdnu od 
2. do 6. 7. 2021 objevíme tajemství 
zámeckých půd a sklepení, vypra-
víme se do lesa, do skal i na blízký 
statek s koňmi. Na obou táborech 
budeme také tvořit originální tábo-
rový deník.

Oba termíny jsou již z více než 
poloviny plné, proto přihlášení 

moc neodkládejte. Stačí poslat  
e-mail naší lektorce Markétě 
Sobotkové na sobotkova@za-
mekzdar.cz. Uveďte jméno a věk 
dítěte, kontakt na rodiče a vybraný 
termín tábora.

Pro více informací, prosím, 
kontaktujte:

Ing. Martina Sedláková
marketingová manažerka
sedlakova@zamekzdar.cz

Tel: 724 087 063

otevírají. Nevadí, že je zavřeno.
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Hrajeme si s igráčkem
Obrázky se zdají na první pohled úplně stejné, ale něco v nich nehraje. Najdeš na nich 11 rozdílů?

Igracek.Figurka

Igracek.efko

Igracekefko

Igracek.Figurka

Igracek.efko

Igracekefko

www.igracek.cz
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Táhne se nám to, vážení a milí 
příznivci Kina Vysočina, jako 
med. A nemá cenu si nic na-
mlouvat, ještě chvilinku bude. 

Ale až to pomine, tak bude ve-
selo. Ve frontě čeká spousta zají-
mavých celovečerních filmů, kte-
ré jste již měli vidět, nebo které 
se měly promítat právě v těchto 
dnech. Někteří producenti nevy-
drželi a dali svá díla k dispozici 
televizním kanálům typu Netflix, 

ale většina vyčkává a věří v lep-
ší zítřky. A věří spolu s námi v to, 
že když kina neporazil v polovině 
dvacátého století nástup televize 
ani koncem století příchod DVD  
a následné masové nezákonné 
stahování filmů, internet a soci-
ální sítě, domácí kina a velkofor-
mátové televizní obrazovky, tak je 
nakonec neporazí ani vir. A že je to 
zdatný soupeř. Nicméně kino má 
oproti všem soupeřům jednu vel-
kou výhodu, která se nedá koupit.  
A to je noblesa a zážitek spojený  
s návštěvou kina. Jedná se o spo-
lečenskou záležitost sdílenou spolu 
s ostatními v jedinečném prostředí 
kina, velkého plátna, s vůní kávy, 
popcornu či sklenky vína.

A na co že se můžete již brzy tě-
šit? Agent OO7 není zvyklý čekat na 
nic, ale teď už rok pokorně vyčkává 
na vaši přízeň. Nicméně název fil-
mu je stylový – Není čas zemřít. 
Také Václav Neužil v roli Zátopka 
by již za dobu uzávěrky kin něko-
likrát vyhrál olympiádu a Jan Žižka 
čeká na svoji premiéru snad déle 
než na křižáky. Miroslav Krobot 
se nám představí ve velmi zajíma-
vém filmu Muž se zaječíma ušima 
a příznivci fotbalu a jeho zákulisí si 

jistě nenecha-
jí ujít Laviho, 
který vystoupí 
z online kanálu 
na plátna filmu 
v celovečeráku 
Vyšehrad, který 
jistě bude mít 
své zaryté příz-
nivce i odpůrce. 
Jinými slovy, 
ideální výcho-
zí podmínky 
na propagaci 
filmu. Ne-
stárnouc í 
f i l m o v á 

hvězda Karel Roden  si za-
hrál ve filmu Promlčení  
a čekají na nás také Matky 
ve stejnojmenné komedii 
s Hanou Vágnerovou a Pe-
trou Hřebíčkovou v hlavní 
roli, které mají vedle sebe 
takové chlapíky, jako jsou 
pánové Langmajer, Prachař 
či Neužil. Podfuk za všech-
ny peníze provedou američtí 
senioři Robert De Niro, Morgan 
Freeman a Tommy Lee Jones. Bát 
se budeme u pokračování Tichého 
místa, hororu Paroží či hrůzného 
snímku Candyman. A kdo má rád 
blues a jazz té nejvyšší úrovně, tak 
si nenechá ujít Jennifer Hudson  
v roli skvostné, teprve nedávno 

zesnulé zpěvačky 
Arethy Franklin. 
Výčet animáků 
pro děti ani ne-
musíme sdělovat, 
ale čeká jich na 
vás, milí mladí 
přátelé, opravdu 
hodně. 

A samozřejmě 
nesmíme zapo-
menout na Kar-
la, kterého nám 
stopli těsně před 
premiérou. Čili 
božský Karel Gott 
se přesouvá s pre-
miérou z Vánoc 

do májového jara, rozkvetlých luk 
a nových nadějí!

Ale to není vše. Právě v těchto 
dnech probíhají v Kině Vysočina 
zkoušky projekcí on-line přenosů, 
kterými chceme v dalších měsících 
obohatit dramaturgii kina o zají-
mavé cestovatelské besedy. A to 
jak živě 

v sále 
za přítomnosti d i v á k ů , 
tak s možností přímých přenosů do 
vašich domovů. Tento projekt ved-
le svého hlavního zaměření rozšíří 
služby kina 
pro ty, kteří 
rádi využijí 
možnosti on-
-line přenosu 
ko nfe re n c í 
nejrůznější-
ho charakte-
ru v závislosti 
na doplňko-
vém využití 
p o te n c i á l u 
sálu. Součas-
ná situace 
n a z n a č u j e 
směr digita-
lizace nej-
r ů z n ě j š í c h 

privátních i veřejných setkání, a tak 
na ně reaguje i naše kino. Pilotní 
projekt je již na světě. Oslovili jsme 
novináře a žďárského rodáka Vítka 
Pohanku, který má s on-line bese-
dami velké zkušenosti a se kterým 
bychom rádi v rámci cestovatel-
ských besed v kině spolupracova-
li. V nejbližší době nás tedy čeká 
jeho povídání s neméně renomo-

vanými cestovateli, kteří mají 
své kořeny ve Žďáře, a to  

s Karlem Starým a Pav-
lem Zvolánkem. Z jejich 

úst uslyšíte povídání 
o těch nejbizarněj-
ších, nejveselejších  
a nejdramatičtěj-
ších příhodách  
z cestování a na-
táčení z mnoha 
zemí. Z tohoto dů-
vodu také sledujte 

sociální sítě kultur-
ního domu, kina a na-

šeho města, kde budete 
informování o podrobnos-

tech přenosu.
Vážení a milí příznivci našeho 

Kina Vysočina! Už nyní se na vás  
těšíme, protože kino bez vás je vel-
mi, velmi smutné, a pevně věříme, 
že se již brzy setkáme nejen on-
-line, ale i FACE TO FACE!!

Až to pomine, v kině budeme hrát i besedovat!
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Narodil se roku 1845 v Liberci  
a 16. října 1863 se dal k námořnic-
tvu. Absolvoval C. k. námořní aka-

demii ve Fiume (dnes Rijeka), kde 
se krom jiného testovalo, zda ná-
mořník snese vysoké vlny, podle če-
hož byl přidělen na určitý typ lodi. 
Hajek neměl problém s udržením 
rovnováhy na malé torpédovce.

V roce 1866, za prusko-rakouské 
války, sloužil kadet Hajek na pan-
céřové fregatě Kaiser Max. Tonáž 
lodi činila 3,646 t, délka 70,78 m, 
šířka 10 m, výtlak 6,32 m, rychlost 
11,4 uzlů čili 21,1 km/h, plášť měl 
sílu 110 mm. Posádku tvořilo 386 
mužů. Na palubě se nacházela tato 
děla: 16 osmačtyřicetiliberních, 15 
čtyřiadvacetiliberních, jedno dva-
náctiliberní a jedno šestiliberní. 

Fregatní kapitán von Hajek
Nedaleko barokního mostu  
v Santiniho ulici ve Žďáře nad 
Sázavou stojí dům čp. 48.  
V roce 1895 se stal jeho majite-
lem fregatní kapitán Ferdinand 
šlechtic Hajek.

1. část

Mgr. Stanislav Mikule

Loď poháněl parní stroj a plachty.
Na této lodi se Hajek zúčastnil 

jediné větší námořní bitvy mezi ra-
kouským a italským námořnictvem 
v rámci prusko-rakouské války  
u ostrova Vis (italsky Lissa) v Jader-
ském moři, kterému se přezdívalo 
Gibraltar Adrie. Proti sobě stanuli 
osmatřicetiletý rakouský kontra-
admirál Wilhelm svobodný pán 
Tegetthoff a šedesátiletý italský 

a d m i r á l 
Carlo hra-
bě Pellion 
di Persa-
no. Per-
sano se 
18. a 19. 
č e r v e n -
ce 1866 
p o k u s i l 
o s t r o v 
o b s a d i t , 
ale mar-
ně. Jeho 
v ý b o r n é 
pancéřo-
vé lodě 
nedokáza-
ly vyvážit 

admirálovu neschopnost. Třetí po-
kus mu 20. července překazil prá-

vě dorazivší Tegetthoff, který měl  
k dispozici menší síly než Persano, 

navíc hůře vybave-
né. Tegetthoffovy 
dřevěné lodě měly 
boky ověšené 
svazky řetězů mís-
to pancéřování, 
děla na palubách 
byla zastaralá. Per-
sano se rozhodl 
přestoupit ze své 
vlajkové lodi Re 
d‘Italia na dobře 
vyzbrojenou věžo-
vou obrněnou loď 
Affondatore. Když 
chtěl z lodi velet, 
zjistil, že jednak nemá k dispozici 
všechny patřičné signální 
vlajky, jednak zapomněl  
i vlajku admirálskou, 
která stále vlála nad 
Re d‘Italia, kde ji ale 
možná nechal úmy-
slně, aby přitahovala 
nepřátelskou palbu 
– a nedomyslel dů-
sledky. Byl sice rela-
tivně v bezpečí, ale nad 
svým loďstvem měl jen 
minimální kontrolu. Lodě měl 
shromážděny v nepravidelné kýlo-
vé linii vhodné pro dělostřelecký 

souboj, leč Tegetthoff vedl své lodě 
ve třech divizích kolmo na italskou 

sestavu. Když Persano konečně 
pochopil, že ho nepřítel 

hodlá taranovat, tedy 
na něj najet, vydal 
rozkazy pro změ-
nu sestavy, kte-
ré ale vzhledem  
k popsaným chy-
bám nebyly po-
chopeny.

Krátce po 10:45 
Tegetthoff prolomil 

italskou sestavu a bitva 
se rozpadla na řadu jednot-

livých soubojů, přičemž mezi Italy 
nastal chaos. Kaiser Max s Haje-
kem na palubě se při útoku nachá-
zel na levém křídle hned v první 
řadě. Bitvu rozhodla Tegetthoffova 
vlajková loď Erzherzog Ferdinand 
Max, když dvakrát taranovala  
a potopila Re D‘Italia, z jejíchž 
zhruba šesti set mužů 381 utonulo. 
Tegetthoff se pokusil tonoucí za-
chránit, ale Italové po záchranných 
člunech stříleli. Konec největší lodi 
italského námořnictva Persanem 
otřásl a když viděl dalšího obrněn-
ce Palestra prchat v plamenech, 
nařídil ústup. Ve 14:15 bitva skon-
čila. Tragickou tečkou byl výbuch 
Palestra, jehož posádka svůj boj  
s plameny prohrála a potopení 
Persanovy lodi Affondatore v bou-
ři při návratu do přístavu Ancona. 
Zdá se, že právě v bitvě u Visu pro-
kázal Hajek hrdinství, za něž dostal 
stříbrnou medaili za statečnost  
2. třídy. 

Bitva u Visu byla první velkou bi-
tvou obrněných parních lodí a zá-
roveň poslední, jíž se spolu s nimi 
účastnily plachetní lodi. Byla též 
poslední velkou námořní bitvou,  
v níž se uplatnil taran jako hlavní 
bojová taktika. Pokud víme, tak 
Ferdinand von Hajek byl jediným 
obyvatelem Žďáru, který se jí 
osobně zúčastnil.

Hajekův dům v Santiniho ulici roku 2007 
(foto Jana Fuksová)

C. k. námořní akademie ve Fiume (archiv autora)

Pancéřová fregata Kaiser Max, na které se kadet Hajek 
zúčastnil bitvy u Visu (archiv autora)

Ludwig Rubelli von Sturmfest, Bitva u Visu (Lissy, archiv autora)
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Regionální muzeum Města Žďáru nad Sázavou
Otevřeno denně mimo pondělí: 9 – 12 a 12.30 – 17 hodin

Také v březnu vás budou, stejně 
jako v předchozích měsících, čekat 
rozsvícená okna městské tvrze. Do 
7. března si můžete prohlédnout 
masopustní průvod, který od 15. 
března vystřídají výjevy s veliko-
noční tématikou. A pozor, scény 
se budou obměňovat. Uvidíte tak 
vynášení Morany, zvyky Zeleného 

Rozsvícená okýnka budou i v březnu
čtvrtka a Červeného pondělí, ukáz-
ku rozličných pokrmů a mnoho 
dalšího. 

Okénka budou svítit až do 25. 
dubna. Doplní je příspěvky o ve-
likonočních zvycích a tradicích na 
muzejním facebooku. 

Text: Stanislav Mikule
Foto: Kamila Dvořáková
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BŘEZEN

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

On-line přednášky / odkazy budou umístěny na fb knihovny a webo-
vých stránkách knihovny www.knihzdar.cz

15. března v 9.00 h.
Znak města Žďáru nad Sázavou 
/ Žďár nad Sázavou má druhý 
nejsložitější městský znak v re-
publice. V přednášce Stanislava 
Mikuleho se seznámíte  s vývo-
jem a  významem jednotlivých 
heraldických figur. Dozvíte se, co 
to byly ostrve a k čemu sloužily, 
které zvíře ze znaku v 17. stole-
tí zmizelo, proč jsou v něm tři 
hvězdy a k čemu původně slou-
žila pružina zvaná perisonium, 
kterou má na prsou černá orlice.

23. března v 18.00 h. 
Libanon - země hor, cedrů a uprchlíků / Cestopisná přednáška Michala 
Štěpánka
Na malém 
území ohrani-
čeném Stře-
d o z e m n í m 
mořem, Sýrií 
a Izraelem se 
zvedají hory, 
po zemi jsou 
r o z t r o u š e n y 
starobylé pa-

mátky, servíruje se zde uznávaná kuchyně a nábožensky se jedná  
o velice koncentrovaný pel-mel…Nablýskaná metropole Bejrút, fa-
mózní město Tripolis, část LMT (Lebanon Mountain Trail), starodávný 
Byblos, Baalbek a poklidné město Zahlé jsou jen letmou ochutnávkou 
toho, co tato destinace nabízí. 

Knižní inspirace pro děti / tipy na četbu z dětských knih najdete na 
fb knihovny a webových stránkách (www.knihzdar.cz) - dětský portál.

Výstavy
Čechův dům
OBJEKTIVEM K SRDCÍM / výstava fotografií Milana Šustra. 
Cílem sociálního projektu Objektivem k srdcím fotografa M. Šustra je 
prostřednictvím fotografií přiblížit veřejnosti život seniorů, hendike-
povaných lidí a dalších sociálních skupin.

Galerie M. J. Sychry
NÁVRATY DOMŮ / výstava fotografií Fotoklubu Freeland Žďár nad 
Sázavou
JIMRAMOVSKO
- GENIUS LOCI 
výstava fotografií 
Zdeňka Bureše
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„Na konci vždy vše dobře dopadne. A jestli to dobře...“ dokončení v tajence.
John Lennon, britský zpěvák a hudební skladatel, člen hudební skupiny The Beatles. (1940-1980)

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 vozidel

Prodej použitých 
náhradních dílů

Eko likvidace vozidel 
včetně potvrzení

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

inzerce

PNEUSERVIS - AUTOSERVIS

PRODEJ OSOBNÍCH, NÁKLADNÍCH A ZEMÌDÌLSKÝCH PNEU

- KLIMATIZACE

- GEOMETRIE

- USKLADNÌNÍ PNEU

pondìlí a� pátek 6:00 – 16:30 
Brnìnská 2529/51 �ïár nad Sázavou

Kontakt: 602 757 714
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Prošlapávání za hranou
Dva sloupky

A zde se opět ze mne stal pionýr. Stopa 
měla v mapách sice krásnou sytou modrou 
barvu a vedla až do Žďáru, ale v reálu byl 
přede mnou jen čerstvý bílý prašan. Nasa-
dil jsem si brýle více do čela a vyrazil proti 
větru prošlapávat cestu. Dojel jsem do 
Lhotky, a zde mě přepadla trudomyslnost.  
V termosce už mi nezbyl ani hlt čaje, po-
slední drobky z energetické tyčinky jsem 
snědl už před Skleným a placatka s výbornou 
mandlovicí od Zdenky zůstala doma na sto-
le. A to byla zásadní chyba. Nakonec jsem  
s vypětím sil a v duchu si zpívající píseň: „Tam 
kde hynuli vlci, tam kde hynuli sobi, Čech se 
přizpůsobí.“ došlapal k silnici směřující na 
Vysoké a vyhlížel, kudy vede cesta dále.  
A vyhlížel jsem asi zbytečně dlouho, proto-
že když kolem mne projíždělo auto, trochu 

jsem zacouval zpět do škarpy, až jsem do 
ní zahučel tak, že si řidič mohl 

v klidu prohlédnout kva-
litu mých skluznic.  

A to byla poslední 
kapka! Lyže jsem 

odepnul, hodil 
na rameno 
a přemýšlel, 
jestli je to ve 
Lhotce blíž  

k Rosťovi, nebo 
Petrovi. Cestou 

po silnici jsem 
ale našel odbočku  

s cedulkou směřující  
k rodnému městu a po chvilce 

váhaní ta čerchmantská prkýnka připnul. 
U Pivoňského rybníku jsem v protisměru 
potkal osamělé lyžníky, a nebýt jich, tak  
v těch lesích u Plíček ještě dnes sedím na 
pařezu. A proto ještě jednou vzkazuji: „Díky, 
pane řediteli za záchranu a nasměrování na 
správnou stopu.“ Když jsem pak lyže na Vo-
dojemu sundával s pocity únavy, úlevy, hr-
dosti, štěstí a vyplavených endorfinů, tuším 
aspoň trochu, jak se museli cítit Marco Polo, 
Kryštof Kolumbus, Vasco da Gama nebo 
Francis Drake, když došli na konec své cesty. 
Určitě ta cesta nebyla snadná, určitě objevili 
úžasná nová místa, určitě poznali spoustu 
nových lidí, kteří jim ukázali směr a motivo-
vali je, a určitě měli i krizi, kdy to chtěli vzdát  
a vrátit se. Ale nevzdali a stálo to za to.

A ještě jedna věc na konec. Drobná pi-
onýrství ale zažíváme každý den. Vždy, když 
se ráno probudíme, tak nový den je jiný než 
ty předchozí. A jsou dny, kdy se rozhodne-
me pro dobrodružství a vyrazíme. A to jsou 
ty dny, které si pamatujeme. Na druhou 
stranu mi bylo ale řečeno: „Nepřeháníš to? 
Nejdeš tak trochu někdy až za hranu svých 
možností? Víš, kolik ti je?“ Proto si vždy při-
pomenu slova Bilba Pytlíka z Pána prstenů: 
„Je to nebezpečný podnik, Frodo, vykročit 
ze dveří. Stoupneš do Cesty, a když nestojíš 
pevně, nevíš, kam tě to může strhnout.“ 

Martin KROB

Nevím, jak to máte s pionýry. A teď nemy-
slím ta jednostopá přibližovadla zvané fichtl, 
fechtl nebo pařez, která vyráběli v Považské 
Bystrici. Nemyslím ani ten instalatérský svě-
rák na trubky se skládacím stojanem. A ne-
myslím ani ty malované děti, které pamatují 
zemi, kde zítra již znamená včera, skládaly 
slib před svými druhy a nosily rudé šátky  
s uzlem do jedničky. Bohužel toto slovo je 
takto historicky poznamenané a v našich lu-
zích a hájích ho díky tomu moc nepoužíváme. 

A přitom je to slovo hezké, původem  
z anglického pioneer, což znamená ino-
vátor, objevitel nebo osadník. Je takto 
dokonce pojmenován jeden z amerických 
vesmírných programů, který se zabýval nej-
dříve výzkumem Měsíce a později mezipla-
netárním prostorem nebo planetou Venuší. 
Pioneer je také japonský výrobce, který 
od roku 1938 vyrábí kvalitní 
elektroniku. A Pioneer 
jsou i investiční fon-
dy, které zhodno-
cují úspory. 

Občas si 
jako pionýr 
p ř i p a d á m . 
Ať už to bylo 
tenkrát v roce 
1989, kdy jsem 
si z Brna přivezl 
do Žďáru první EP 
singl Mňágy a Žďorp 
se čtyřmi písničkami  
a začal tak Mňágománii mezi 
svými kamarády a vrstevníky. Ať už to 
bylo tenkrát v roce 1991 na prvním stupni 
ve škole, kde jsem učil a testoval své žáky 
na osmibitovém počítači Atari 800XL. Ať už 
to bylo tenkrát v prosinci 1994, když jsme  
s mojí Markétkou začali dělat první nezávis-
lý okresní týdeník. 

Jako pionýr a objevitel jsem si připadal  
i minulé úterý, kdy jsme nemohli jít do prá-
ce. Sebral jsem odvahu a vyrazil na dobro-
družnou výpravu na běžkách. Cestu jsem 
si před tím poctivě naplánoval v aplikaci 
Mapy.cz, které se chlubily novou zimní vrst-
vou zobrazující stopy pro běžkaře. Namazal 
jsem své nové Salomony, které mi věnoval 
Leoš s tím, že mu ve sklepě překáží a syn 
už na nich asi jezdit nebude, a vyrazil už 
dopoledne lokálkou do Nového Města. Za 
přejezdem na Maršovice jsem měl podle 
mapy najít stopu směrem na Vlachovice, 
ale nějak se mi nedařilo. Bloudil jsem po 
polích, dvakrát překročil naučnou stezku 
Po stopách posledního vlka, dobyl i kótu  
s výškou 678 metrů nad mořem, ale stále nic. 
Pořád jsem si musel cestu prošlapávat v čer-
stvě napadeném sněhu. Ale nevzdal jsem to  
a po tomto freerideu byl nakonec odmě-
něn. Vyjetou stopu vedoucí od koupaliště 
do Vlachovic jsem našel. A po ní už to jelo 
krásně přes Tři Studně, Fryšavu, Kadov, 
Blatka, Fryšavský ledovec až nad Sklené. 

• příprava automobilů na STK, geometrie náprav
• servis a opravy motorových vozidel a dodávek
• diagnostika motorů a plnění klimatizací
• výměny a opravy autoskel a dekarbonizace motorů
• nástřik podvozků a dutin, prodej náhradních dílů

Petrovická 314
Nové Město n. M.

604 285 537

www.stojarautoservis.cz

hynek.stojar@centrum.cz

info@autoroseckysro.cz

Automechanik
osobních vozù 

Opraváø 
nákladních automobilù 
a zemìdìlské techniky
    

Øidiè / traktorista 
    

Strojník 
    

práce ve �ïáøe nad Sázavou, Jamská

(JCB Fastrac)

(JCB JS160W)

nabídka pracovních míst
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Hrát šachy mě předtím viděl 
mnohokrát. Sledoval moje hry na 
internetu, líbili se mu hlavně jezdci, 
střelci a věže na černobílých polích 
šachovnice, když jsem je míval roze-
stavěné před sebou na stole, brával 
je do ruky, hrával si s nimi, ale tím 
to často končilo. Víc vědět nechtěl, 
stačilo mu to. Spíš byl fascinován, 
a přiznejme si, že stále je a zřejmě 
i bude, roztodivnými hrami na po-

čítači, plejstejšnu nebo mobilu. No 
nic, třeba se to jednou podaří.

 Před týdnem, měli jsme ho 
tady z Pardubic asi na 14 dnů  
(i s distanční výukou, aby si odpo-
činul od rodičů a oni od něho), se-
děl po monitorovém vyučování na 
pohovce s mobilem v ruce a najed-

Šachový oddíl TJ Žďár nad Sázavou

 „Třeba se to jednou podaří  
a kluk si cestu k šachům přece 
jen najde,“ říkal jsem si asi před 
rokem a jen chvilku poté, co se 
můj tehdy sedmiletý vnouček 
zvedl od šachovnice s tím, že 
ho figurky nebaví.

nou mě překvapil zvoláním: „Dědo, 
pojď si zahrát šachy!“ Zvedl se, 
zahodil mobil, přinesl šachovnici, 
krabičku s figurkami a začali jsme si 
povídat o králi a dámě, o šimlech, 
střelcích, věžích i pěšcích. Něco 
taky o matu, patu, výhře a prohře. 
Netrvalo dlouho, vzal bílého pěšce 
a zahrál svoje první 1. e4. A další 
den druhé a pak i třetí a čtvrté.  
A já si v duchu řekl, že už snad 
mohu větu: „Třeba se to jednou po-
daří,“ přeformulovat na větu: „Tak 
už se to snad podařilo!“

 Věřím, že to chce jen trpělivost, 
čas, a dost možná i trochu herec-
tví a legrace ze strany nás dospě-
lých, abychom šachy uvedli, a to 
jako atraktivní a skutečně kvalitní 

zábavu, do světa našich dětí a vnu-
ků - mnohým lákadlům dnešního 
přetechnizovaného světa navzdo-
ry. Přiznejme si, že bez „potěru“ 
to prostě nejde a nepůjde. Dobře 
to vědí nejen členové šupinatého 
cechu Petrova, ale s nimi samo-
zřejmě i všichni činovníci umělec-

Mat mobilům i herním konzolím

Eliška Krupičková na Mikulášském  turnaji  Ligy Vysočiny ve Žďáře.

Tomáš Vokoun na Openu Vysočina 2020.

V partii Novotný-Vokoun z 1.ligy 
družstev mládeže zahrál černý 

tah 39. Vh1+!!, po kterém se bílý 
musel vzdát. Následoval by mat 

druhým tahem dámou na poli g2.

kých, zájmových nebo sportovních 
uskupení všech možných velikostí 
a úrovní, šachové nevyjímaje. Platí 
to samozřejmě i pro trenéry šacho-
vého oddílu TJ Žďár nad Sázavou.

 Skutečně dávnou minulostí jsou 
časy, kdy se mladým adeptům krá-
lovské hry ve Žďáře nad Sázavou 
nikdo systematicky a cílevědomě 
nevěnoval. Dnešní zkušení hráči, 
jakými jsou například Josef Fišar 
starší i mladší, Pavel Večeřa, Moj-
mír Smejkal a další, věnují pravi-
delně svůj čas menším i větším 
dětem, které usedají za šachovni-
ce ve žďárském Středisku volného 
času Active, ve třídách školních 
kroužků, nebo přímo v klubové 
místnosti ve sportovní hale TJ Žďár 
nad Sázavou. Citlivě a s důrazem 
na porozumění je v tréninku prová-
dějí všemi tajemnými zákoutími ša-
chové hry, doprovází je při turna-
jích a zápasech, řadí je do družstev 
dospělých, která hrají mistrovské 
soutěže. Je potřeba připomenout, 
že ze žďárské šachové „líhně“ vze-
šli skutečně vynikající šachisté. Za 
všechny uveďme například Olgu 
Černou, která se v současné době 
prosazuje i na té nejvyšší hráčské 
úrovni v kategorii žen, nebo aktu-
álně nejlepší žďárský mládežník, 
šestnáctiletý Tomáš Vokoun, který 
už si vyzkoušel, jaké to je hrát na 
Mistrovství Moravy, ČR nebo Mis-
trovství Evropské Unie.

 Důkazem aktivního šachového 
žákovského a mládežnického živo-
ta, který umí oddíl TJ Žďár nad Sá-
zavou zprostředkovat, je bezespo-
ru seriál několika turnajů známý 
pod názvem Liga Vysočiny mláde-
že. Dobré výsledky v něm dosahují 
Trong Lap Vo, Filip Šorf, Jaroslav 
Špaček, Pavel Doležal, Josef Zástě-

ra, Adam Zelenka, Petr Sklář, Filip 
Ležal, Tomáš Vokoun, Ondřej Hou-
dek, Vojtěch Kolátor nebo Pavla  
a Eliška Krupičkovy.

 Opravdu nic nebrání tomu, aby 
se řady mladých žďárských šachis-
tů dále rozšiřovaly. Rádi nové zá-
jemce přivítáme a budeme se jim 
věnovat. V klubu, školním kroužku 
či v rámci Střediska volného času 
Active. Dost možná to bude právě 
hra v šachy, díky které i vaše děti, 
nebo vnoučata, dokážou jednoho 
dne, a to alespoň na chvíli, zahodit 
mobil nebo ovladač herní konzo-
le. Třeba právě v tom vašem člo-
víčkovi „dříme“ obrovský talent  
a budoucí šachový mistr. A pokud 
ho neposadíte za šachovnici, nikdy 
na to nepřijdete. A kdyby v něm 
nakrásně žádný mistr „nedřímal“,  
i tak se mu jednou mohou právě 
šachy stát celoživotním plnohod-
notným koníčkem, který mu nabíd-
ne nejen dostatek napětí a vzruše-
ní, ale i poučení, zábavy a fantazie. 
A o to, myslím, jde především.

Jaromír Kulhánek

Pavel Doležal na Mikulášském turnaji Ligy Vysočiny mládeže 2019.
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V rámci letošního Roku divadel 
se těšíme na podzimní návště-
vu brněnského divadla Husa 
na provázku. Přivezou totiž 
skvělou symfonietu o brněnské 
femme fatale Vitce.

Komponovala od devíti let. Dirigo-
vala pražskou filharmonii i londýnský 
orchestr BBC. Prosadila se v oboru, 
který je dodnes vyhrazen především 
mužům. Obklopovala se četnými 
milenci. Udržovala mnohaletý part-
nerský i tvůrčí vztah s o čtvrtstoletí 
starším a ženatým Bohuslavem Mar-
tinů. Zemřela v pětadvaceti letech. 
Dodnes patří k nejhranějším českým 
skladatelkám. Má dokonce svou 

vlastní poštovní známku. Kdyby žila 
déle, byla by jednou z nejslavnějších 
českých žen.

Inscenace režisérky Anny Da-
vidové a spisovatelky Kateřiny 
Tučkové je o talentu a vášních 
brněnské skladatelky, dirigentky  
a femme fatale Vítězslavy Kaprálo-
vé. Příběh o urputnosti, s níž může 
člověk následovat své touhy a hle-
dat své životní určení. Navzdory 
všeobecnému očekávání. Příběh  
o nespoutanosti, náruživosti a svo-
bodomyslnosti – všemu a všem 
navzdory!

Tereza Marečková získala za roli 
Vitky Cenu Divadelních novin. Ter-
mín dáme včas vědět.

Rok divadel s Vitkou

Výstava v oknech kulturáku od 15. února do 31. března
Jan Amos Komenský - neza-
pomenutelná osobnost naší 
historie se dostala do komiksu 
KOMenský v KOMiksu. Tento 
projekt moderním způsobem 
přibližuje život J. A. Komen-
ského. 

Představuje životní příběh a dílo 
„učitele národů“. Komiksového 
zpracování se ujala autorská dvo-
jice Klára Smolíková (spisovatelka) 
a Lukáš Fibrich (ilustrátor). Klára 
Smolíková spolupracuje s dětský-
mi časopisy, píše knížky pro děti 
a scénáře ke komiksům, počíta-
čovým hrám i večerníčkům. Lukáš 
Fibrich je malíř, ilustrátor a autor 
komiksů, dlouhodobě spolupra-
cuje s časopisem ABC. Zdánlivě je 
tato výstava  určená dětem a mla-
dé generaci. Je však určena všem, 

Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě

Na březen připravujeme  
s desítkou místních nezisko-
vých organizací interaktivní 
výstavu o jejich pestré činnosti. 
Ale pokud se muzea opět 
zpřístupní veřejnosti, budete 
si moci ještě přijít prohlédnout 
na podzim přerušenou výstavu 
Šité/žité a třeba si i koupit krás-
nou tašku s motivem horácké 
lidové výšivky. 

Naše současné výstavy – Sta-
robylé krajiny Horácka a Šité/žité 
si zatím můžete alespoň částečně 
prohlédnout na stránkách muzea 

– www.hm.nmnm.cz. Najdete tam 
také reportáže – koncem února 
pořad České televize Náš venkov, 
ve kterém je část věnovaná Karlu 
Němcovi, natáčení Toulavé kame-
ry na skále Prosíčka, které nás in-
spirovalo k seriálu o příbězích skal  
v okolí Nového Města – pokraču-
jeme Paseckou skálou a Zkameně-
lým zámkem.

Poslechnout si můžete vzpomín-
ky na život v Rokytně před 100 lety 
nebo podcast věnovaný historii 
osídlení Žďárských vrchů, který 
vznikl ve spolupráci se žďárským 
muzeem.

bez rozdílu věku. Každý panel zob-
razuje uzavřený příběh životní, uči-
telské, vědecké či kněžské dráhy 
Jana Amose. Komenský byl jeden 
z největších českých myslitelů, fi-
losofů a zakladatelem moderní 
pedagogiky. Narodil se 28. března 
1592 na Moravě a zemřel 15. listo-
padu 1670 v Nizozemsku. Výstava 
vznikla ve spolupráci s UNESCO 
a je součástí tříletého programu 
národních oslav výročí. Připomí-
ná tak nejen loňské výročí úmrtí  
J. A. Komenského, ale také 430. 
výročí jeho narození, které připadá 
na rok 2022. Výstavu nám zapůjči-
lo Národní pedagogické muzeum  
a knihovna J. A. Komenského. Tak 
se přijďte podívat do oken kultur-
ního domu a užijte si tento ne-
tradiční způsob výstavy v Novém 
Městě na Moravě.

V březnu ještě na webu?
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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.: 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, délka směny 7,5 hodiny

ÚDRŽBÁŘ elektro / strojní - podmínkou je vyhláška 50 /1978 Sb., §6

roční bonus
nástup možný ihned

Výrobní operátor/ka
Inženýr/ka kvality
Materiálový inženýr/ka

Procesní inženýr/ka
Dokumentarista / 
Dokumentaristka

Přijmeme kolegy 
na tyto 
pracovní pozice:

www.prace-teleflex.cz kariera.zdar@teleflex.com
nabídka pracovních míst
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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 :-)

•	 čisté prostředí
•	 menší přátelský 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
tel.

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

- SEŘIZOVAČ  
 VSTŘIKOVACÍCH LISŮ

- NÁSTROJAŘ OBSLUHA 
 CNC ELEKTRO-EROZE
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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.
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Příští vydání 26. března 2021
Uzávěrka inzerce 15. března 2021

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.

Změna vyhrazena.

15. a 16. 5., 29. a 30. 5., 
12. a 13. 6., 26. a 27. 6. 2021



Objednávejte nově
také na 
e-shopu

Obědové 
pizzy 150 Kč 

703 335 765

pizzastationzdarns@seznam.cz

Pizza Station Zdar n.S. 
pizza_station_official

www.pizzastationzdar.cz

ROZVOZ
ZDARMA

bageta z našeho těsta
a čerstvých surovin

N
O

V
IN

K
A
www.pizzazdar.cz


