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Malé náměstí pojmenované po 
zakladateli žurnalistiky a poli-
tikovi s ostrým jazykem, který 
se nezdráhal vznést kritiku i na 
hlavy těch, před nimiž ostatní 
raději mlčeli, skrývá více domů 
s příběhy. Havlíčkovo náměs-
tí je prostorem, kde na vás 
důstojně a noblesně vzhlíží věž 
kostela sv. Prokopa, která je 
obklopena domy, kde se dnes 
zabydlely nejen kavárny  
a vinárny. 

Měšťanský dům, jehož fasá-
da patří mezi nezdobnější, patřil  
v minulosti mezi usedlosti s prá-
vem várečným. Jeho prostory však 
hostily řadu jiných provozů, jako 
byla prodejna tabáku Vavřína Bo-
háčka nebo obuvnická dílna Josefa 
Vašátka. Svůj dnešní název nese po 

Aloisi Čechovi, který otevřel ob-
chod s pneumatikami. 

Renesanční klenuté prostory z 
druhé poloviny 16. století umoc-
ňují atmosféru historického objek-
tu. Na dům navazovala tzv. Dolní 
městská brána, která zanikla před 
začátkem 20. století. Mezi okny 

prvního patra je umístěna nika pro 
polychromovanou plastiku Panny 
Marie s Ježíškem, která tak symbo-
licky bdí nad příchozími. Klasicist-
ní arkády ve dvoře dnes můžete 
obdivovat za vychutnávání kávy 
a dortíku z kavárny a četby pou-
tavých knih ze žďárské knihovny. 

V Čechově domě dnes našly své 
důstojné místo výstavy fotografií  
a dalších uměleckých předmětů. 
Co může být dokonalejší než ta-
ková harmonie umění, sladkostí  
a místa s dosud neobjeveným ge-
niem loci.

Stavba je spojena také s Janem 
Pluhařem, který se stal předse-
dou čtenářského spolku z roku 
1848. A knihy přitahovaly osud 
domu a jeho využití i později. Po 
různých provozech čekaly pro-
story Čechova domu totiž na 
žďárskou knihovnu. Neměli by-
chom ještě zapomenout na dal-
ší inspirativní osobnosti spojené  

s tímto objektem. Z rodiny Hajných 
pocházel jeden z prvních česko-
slovenských konzulů v Austrálii  
a Oceánii. Emanuel Hajný byl také 
představitelem odboje proti nacis-
tickému Německu. 

Čechův dům o sobě jistě dá vě-
dět i v budoucnosti. Už řadu let 
se mluví o využití půdy Čechova 
domu na kulturní prostor více-
účelového využití. Jako galerijní 
prostor pro Kosinkovu sbírku, kam 
budou přicházet lidé toužící rov-
něž po koncertech a přednáškách. 
Bude to jistě odkaz minulosti a na-
dějný výhled pro budoucnost kul-
turního Žďáru.

Čechův dům, prostor milovníků kvalitní literatury
Foto: Milan Šustr

Foto: Milan Šustr
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inzerce

Příběhy žďárského zámku nyní 
nevypráví průvodci, ale stromy a stavitel Santini

V době, kdy je otevření kultur-
ních institucí v nedohlednu, 
zpřístupňují v zámku ve Žďáru 
nad Sázavou nové venkovní 
rodinné zážitky. Výlet si můžete 
v průběhu dubna i května 
zpříjemnit s mobilní aplikací, 
ale také „offline“ jen s pomocí 
herního plánku.  

Vyprávění stromů
Po úspěšné velikonoční hře pro 

děti přichází lektorské odděle-
ní žďárského zámku s novou zá-
bavnou procházkou v zámeckém 
areálu. Tentokrát budou průvodci 
samoobslužné rodinné hry mohut-
né zámecké stromy. Přijďte si po-
slechnout vyprávění dlouhověkých 
stromů, poznat jejich příběhy, listy 
i kůru. Vaším úkolem bude zachytit 
voskovkou strukturu kůry, vyluštit 
název stromu a také soutěžní tajen-
ku o vstupenky na Letní prohlídky 
pro děti. Hra opět začíná v zámec-
ké kavárně, kde si za dobrovolný 
příspěvek vyzvednete stromové 
leporelo, herní plánek a voskovku. 
Zahrát si můžete od 23. dubna do 

23. května během otevírací doby 
výdejního okénka zámecké kavárny 
(v době psaní článku od pátku do 
neděle od 10 do 17 hodin).

Santiniho hvězda 
Nová mobilní hra Santiniho 

hvězda je na světě. Stačí si do mo-
bilního telefonu stáhnout aplikaci 
Skryté příběhy a vydat se na terasu 
žďárského zámku, kde hra začíná. 

Spolu se stavitelem Janem Blaže-
jem Santinim vyrazíte po stopách 
jeho stavební činnosti v zámeckém 
areálu a jeho blízkém okolí. Cha-
rismatický stavitel s hlasem herce 
Viktora Dvořáka, kterého znáte 
třeba z filmu Havel, potřebuje 
vaši pomoc a inspiraci. Společně 
postavíte barokní konírny, morový 
hřbitov, hospodářský dvůr, ale také 

jeho nejdokonalejší dílo – poutní 
kostel na Zelené hoře. Čeká vás 
čtyřkilometrová procházka s osmi 
zastaveními, kterou zvládnete 
projít i s kočárkem nebo dětským 
odrážedlem. Více informací o hře 
najdete na www.skrytepribehy.cz . 

Více informací najdete na  
www.zamekzdar.cz a na zámeckém 
facebooku a instagramu.
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SOUTĚŽ S igráčkem
Tento měsíc
můžete vyhrát
postřehovou hru 
NIMBLE

www.efko.cz

Igracek.Figurka

Igracek.efko

Igracekefko

Igracek.Figurka

Igracek.efko

Igracekefko

Nápovědu naleznete na eshop.efko.cz. 
Odpovědi zasílejte do 27. 5. na soutez@efko.cz,
do předmětu mailu uveďte “ZR květen”.
Výherce zveřejníme 28. 5. na sociálních sítích:

 Hru Nimble, kterou
 pro vás vyrábíme v Novém 

Veselí, jsme vytvořili s jedním 
úspěšným dánským tvůrcem. 

Uveďte jeho jméno.

Jamská 2436/5, Žďár nad Sázavou, tel: 602 887 666

info@autoroseckysro.cz www.autoroseckysro.cz

LIKVIDACE VOZIDEL

ODTAH VOZIDEL 
ZDARMA

VOLEJTE: 602 887 666

EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE 
VOZIDEL 

Až 1500 Kč na ruku
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Možná se vám zdá v době 
lockdownu trochu nevkusné 
vám nabízet tip na místo, kde 
se dá skvěle hodovat, tančit, 
hrát a veselit se, navíc, když 
vám prozradíme, že se jedná 
o notoricky známou diskotéku 
Krystal v Domě kultury, ale 
naše doporučení je jasné – 
čtěte dál!

Zavřený kulturák měl v jinak 
samých nevýhodách plynoucích 
z pandemie jednu nelogickou vý-
hodu. A to, že do něj, stejně jako 
v Hospodě Na mýtince, nechodili 
lidi. Čili byl najednou nechtěný ča-
sový prostor na všechny nejrůzněj-
ší opravy, renovace, čištění skladů, 
které se v době necovidové odklá-
dají na „až bude čas.“ Na své si tak 
přišla i diskotéka Krystal, která již  
v posledních x letech byla víc retro, 
než bylo zdrávo, a stala se místem, 
kde se bez promile v žíle nesedělo 
a netančilo právě s dobrým poci-
tem skvěle stráveného večera.

Ale to se změnilo. Z Krystalu se 
po měsících prací vyloupla skuteč-
ně velmi zajímavá retro tančírna, 
která ve spojení se salonkem a re-
staurací v přízemí nabízí inspirativ-
ní prostor pro akce nejrůznějšího 
charakteru. 

I za finanční spolupráce s rad-
nicí se do modernizace prostoru 
zapojili všichni pracovníci Kultu-
ry Žďár a každý si zde našel svoji 
dočasnou rekvalifikaci. Prostor se 
kompletně vyčistil, vymaloval, do-
plnil žánrovými tapetami a plaká-
ty, všechny sedačky prošly výmě-
nou potahů a stoly přebroušením  
a novým nátěrem. Kompletní repa-
sí prošla elektřina, osvětlení i LED 
osvětlení tanečního parketu. Nově 
obložené byly i schody od restau-
race v přízemí do 1. patra k vinárně  
a vstupní dveře. Vinárna Krystal 

dostala nové logo, lampičky na 
stoly a mnoho dalších více či méně 
viditelných prvků, které ji posunuly 
do retro tančírny jedenadvacátého 
století. A tím se opět dostáváme  
k tomu, že se zde nově nabízí velmi 
zajímavý prostor pro pořádání akcí 
nejrůznějšího charakteru.

 A to nejen firemních, ale i pri-
vátních. A dle nás je to v současné 
době žhavý tip třeba na menší, 
ale i velké svatební hostiny  
a párty. Stále se vám zdá, že 
si z vás děláme legraci? Tak 
jedeme dál, milé nevěsty  
a ženichové. A protože 
každá pořádná svatba 
není nic levného, počítej-
te s námi. V dnešní době 
je velice trendy realizovat 
hlavně z kapacitních důvo-
dů velké svatební hostiny na 
netradičních místech, loukách, 
v nejrůznějších stodolách a pen-
zionech, které se na svatby speci-
alizují. Nic proti tomu. Tato místa 
mají svoji nezaměnitelnou atmo-
sféru a krajina kolem často vybízí 
k opravdu skvělým památečným 

žánrovým snímkům. Ale v drtivé 
většině těchto případů si musíte 
nachystat v rozpočtu svatby místo 
na pronájem objektu, ubytování, 
externí catering včetně inventáře, 
ohřívače vzduchu, velkokapacitní 
stany, obsluhu, koordinátory, do-
pravu, taxíky, 

zvukovou a světel-
nou aparaturu, svatební dekorace, 
potahy židlí a další doplňky. 

Nebo jednoduše můžete přijít 
do kulturního domu ve Žďáře a mít 
vše na jednom místě za nesrov-
natelně nižší cenu, protože drtivá 
většina výše zmíněného je zde  
k dispozici. Dají se zde realizovat 
svatby nebo oslavy od padesáti 
až po více než dvě stě osob, a to 
v tradičním i netradičním pojetí. 
Máte zde k dispozici buď samotný 
Krystal s propojeným salonkem na 
svatební bufet, barem s obsluhou  
a tanečním parketem, nebo v pří-
padě opravdu velkého počtu lidí 
můžete akci propojit s restaurací 
pod tančírnou. Termíny, kdy se 
svatby převážně konají, čili letní 
měsíce, jsou pro klub velmi atrak-

tivní, neboť v letních měsících 
nebývají ve velkém počtu večer-
ní taneční indoorové akce, které 
Krystal pořádá. V restauraci se 
skvěle vaří a majitelé mají k dispo-
zici svůj inventář, který kapacitou 
zabezpečí jakoukoliv akci. Přilehlá 
velká zahrádka poskytne oddych a 
možnost občerstvení venku a pro-
stor za kulturním domem sousedí 

s travnatým prostorem, cyklo 
stezkou a řekou Sázavou, kde 

lze skvěle pořídit svatební fo-
tografie. Parkovacích ploch 
je kolem dostatečné množ-
ství a hotely a penziony 
pro přespolní hosty jsou  
v docházkové vzdálenos-
ti. Navíc oslava či svatba  
v Krystalu je dle našeho ná-

zoru vedle nesporné finanč-
ní efektivnosti zároveň i ne-

tradiční zážitek, který vás bude 
odlišovat od dnes již klasických 

svateb v hotelech a penzionech. 
Je to svatba nejen pro klienty, kte-
ří mají rádi retro, ale pro všechny, 
kteří se chtějí v klidu soustředit 
pouze na sebe, své nejbližší, ba-
vit se a mít co nejméně starostí  
o pohodlí a dopravu svých hostů.  
A protože máme pocit, že nám stá-
le ještě nevěříte, doporučujeme 
jedno. Hned, jak to půjde, běžte 
se podívat na nový Krystal. Je tře-
ba ho prostě vidět, než ze sebe 
setřesete předsudky a povědomí 
o prostoru, který si pamatujete 
z minulosti ve stavu, kde byste 
svatbu či rodinnou oslavu skuteč-
ně nechtěli. Za nás je Krystal vítěz 
pandemie a má před sebou novou 
perspektivu a budoucnost. Až ho 
navštívíte, třeba vás jako nás, oslo-
ví a dáte mu šanci.

Za Kulturu Žďár, PO Aleš Hrbek
Foto Jirka Pavlíček

Tip na velké svatební hostiny, párty, oslavy a další akce!
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Regionální muzeum Města Žďáru nad Sázavou
Otevřeno denně mimo pondělí: 9 – 12 a 12.30 – 17 hodin

5. května 2021 si připomínáme 
200 let od úmrtí Napoleona Bona-
parta. Výstavu k této události, při 
níž jsme chtěli připomenout vazby 
Žďáru na dění v době válek s re-
voluční a následně napoleonskou 
Francií, nám znemožnila pande-
mie. Francouzského císaře si tak 
připomeneme alespoň prostřed-
nictvím muzejního facebooku.

Roční doba pokročila, proto se 
změní režim našich muzejních vý-
dejních okének. Nové instalace 
nebudou připravené pro večerní 
nahlížení s umělým osvětlením, 
nýbrž pro běžnou denní prohlídku. 

Květnový program v regionálním muzeu
Okénka se budou měnit zhruba po 
dvou týdnech a budou tematicky 
laděná. Těšit se můžete na ukáz-
ky užitkové i ozdobné litiny, více  
i méně známého kuchyňského ná-
dobí či sádrových odlitků z kam-
nářské dílny v Novém Veselí.

Protože je počátek května spo-
jen s koncem 2. světové války, 
připravil pro vás Pavel Elbl sérii 
příspěvků s touto tematikou. Tě-
šit se na ně můžete na muzejním 
facebooku i na internetové stránce 
muzea v sekci Muzeum a historie.

Text: Stanislav Mikule
Foto: Kamila Dvořáková
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• 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
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KVĚTEN

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

10. 5. 2021 | 9:00
Heraldická výzdoba farního kostela sv. Prokopa
online přednáška 
Všimli jste si někdy, kolik je ve žďárském farním kostele sv. Prokopa 
erbů? Napadlo vás, komu patří a co má s tímto kostelem společného 
pražské Prokopské údolí, „upíří kněžna“ 
z Českého Krumlova, křižanovský zámek nebo majitel polničských žele-
záren kníže Dietrichstein? Erby nejsou jen hezké dekorace; skrývají za-
jímavé příběhy a poselství, kterým může každý z nás lehce porozumět. 
Vydejme se tak na cestu do říše těchto symbolů, kterou nás provede 
Stanislav Mikule ze žďárského Regionálního muzea.

17. 5. 2021 | 9:00
Dějiny lidské přítomnosti ve Žďárských vrších II.
Žďárské vrchy v pohybu 19. a 20. století
online přednáška Miloslava Lopaura
Jak Vysočina vypadá dnes, vděčíme jevům, které se odehrávaly v po-
sledních 250 letech. Co stálo za velkým demografickým skokem v letech 
1780 až 1830? Žije nás tu víc, nebo méně než dříve?  Budete překva-
peni. Mnozí znáte krásná místa Vysočiny, k nimž také patří výtvory lidí, 
například továrničky. I o nich se ve stručnosti zmíníme, protože si něco 
řekneme
 o industrializaci oblasti před rokem 1950. Jak to bylo s lesy? Jakou plo-
chu zabíraly a jaké stromy v nich v minulosti převažovaly? A nakonec 
několik proměn po r. 1950, když zbude čas.
24. 5. 2021 | 9:00
Zajímavosti severských metropolí
online přednáška 
Předchozí přednáška se zabývala krásami norské přírody, proto se 
tentokrát pro změnu vydáme do hlavních měst severní Evropy. Na-
vštívíme Helsinky, Oslo, Stockholm a Reykjavík, kde se kromě historie 
a význačných památek seznámíme také s místními zajímavostmi. Víte 

například, proč Finové z 
hlavního náměstí Helsi-
nek neodstranili sochu 
ruského cara, kde Emil 
Zátopek získal tři olym-
pijské medaile nebo co 
pro Finy znamená zele-
ný hrášek? Tušíte, kde v 
Norsku najdete „Ušlu“, kdo vše se plavil na slavné lodi Fram nebo proč 
je Frognerův park plný „naháčů“? Věděli jste, že Stockholm byl ofici-
álně založen ve stejném roce jako žďárský klášter, že výhled na město  
z věže radnice doslova bere dech nebo že zde vystavují loď Vasa, která 
se potopila v roce 1628? A nakonec, jak se žilo dříve a jak se žije dnes 
v hlavním městě ostrova Islandu, jehož jméno v překladu znamená 
Kouřící zátoka?  To vše a mnoho dalšího s doprovodnými fotografiemi 
připravila Kamila Dvořáková z Regionálního muzea města Žďáru nad 
Sázavou.

Odkazy k online přednáškám budou uveřejněny 
s předstihem na FB knihovny a www.knihzdar.cz

Výstavy
květen 2021 | Galerie u Sychry
Krajina mého ticha
Výstava fotografií Aleny Češkové. 

květen 2021 | Čechův dům
Objektivem k srdcím
Výstava fotografií Milana Šustra. Cílem tohoto sociálního projektu 
Milana Šustra je prostřednictvím fotografií přiblížit veřejnosti život se-
niorů, hendikepovaných lidí a dalších sociálních skupin.

Od března je Knihovna Matěje 
Josefa Sychry provozovatelem 
Senior Pointu ve Žďáru nad 
Sázavou. 

V oddělení dospělých čtenářů 
v hlavní budově knihovny vzniklo 
pro seniory kontaktní místo, kde 
se mohou zájemci na pracovníky 
Senior Pointu obrátit v případě, že 
potřebují informace o sociálních 
službách, úřadech, institucích, ve-
řejných službách, o kontaktech na 
seniorské organizace a informa-
ce o dalších systémech pomoci  
a podpory seniorů. Na objednání 
Senior Point poskytuje konzultace 
v právní či sociální oblasti. Senioři 
mohou využít pomoci s vyplně-
ním registrace do systému Seni-
or Pas, který nabízí řadu výhod  
a slev, pracovníci poradí s prací na 
počítači či s internetem.

Senior Point připravuje řadu 
kulturních a vzdělávacích akcí.  
V květnu jsou na programu hned 
tři online přednášky. Na 10. kvě-
ten je nachystáno povídání Sta-
nislava Mikuleho ze žďárského 
Regionálního muzea, které se 
bude věnovat heraldické výzdo-
bě farního kostela sv. Prokopa. 

17. května si připomeneme Dějiny 
lidské přítomnosti ve Žďárských vr-
ších II v podání Miloslava Lopaura 
a konečně 24. května nás Kamila 
Dvořáková provede po severských 
metropolích. Celý duben  
a květen také běží se-
riál tréninků pa-
měti oblíbené 
l e k t o r k y 
Jany Vej-
sadové. 
S t a č í 
napsat 
do Se-
n i o r 
Pointu 
a zare-
gistro-
vat se…

Senioři 
se mohou 
těšit také na 
tradiční aktivity 
pro seniory jako např. 
pravidelný zdravotní monito-
ring ve spolupráci se Všeobecnou 
zdravotní pojišťovnou, Alzheimer 
poradna nebo výtvarné dílny, zá-
jemce čeká pravidelné cvičení či 
novinka - setkání s virtuální reali-
tou. Aktuálně je možné ve spolu-

práci s organizací Popálky každé 
úterý a čtvrtek od 9 do 11 hodin do 
Senior Pointu přijít osobně a využít 
pomoci s přihlášením na očkování 
proti COVID-19 nebo s vyplnění 

online dotazníků sčítání lidu.
Provozní doba Se-

nior Pointu je 
shodná s ote-

vírací dobou 
knihovny. 

S e n i o ř i 
mohou 
v této 
době – 
samo -
zřejmě 
až to 
e p i d e -

miologic-
ká nařízení 

povolí - vyu-
žívat prostory 

čítárny či interne-
tové studovny, použít 

počítač, internet, přečíst si denní 
tisk nebo časopisy, k dispozici jsou 
také deskové hry. V letních měsících 
budou moci senioři využívat také 
venkovní atrium knihovny, které 

nabízí příjemné posezení ve stínu 
borovic.

Poradenství a konzultace pro 
seniory jsou zajišťovány kontakt-
ní pracovnicí Senior Pointu, která 
zájemcům poskytne požadované 
informace či pomůže s konkrét-
ním problémem. V současné 
době vládních omezení je mož-
né služeb Senior Pointu využít 
prostřednictvím e-mailu nebo 
telefonu, lze si také domluvit in-
dividuální konzultaci.

Věříme, že žďárská knihovna 
nabízí místo, kam senioři rádi 
zavítají, třeba i opakovaně, ať už  
v případě potřeby řešit nějaký 
problém, pro informace či jen 
posedět a využít přívětivého zá-
zemí k odpočinku.

Více informací o službách, na-
bídce a provozu Senior Pointu 
najdete na internetových strán-
kách www.knihzdar.cz/seniorpo-
int, kontakt je možný e-mailem 
na adresu seniorpoint@knihzdar.
cz nebo na tel. číslech 566 621 
883 a 778 744 114.  Veškeré služ-
by, které Senior Point poskytuje, 
jsou zdarma.         (KMJS)

Senior Point ve žďárské knihovně
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„Nejsmutnější na zradě je, že nikdy nepřichází od... dokončení v tajence.“
Tentacion - americký raper (1998 - 2018)
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Me Too po fotbalisticku
Dva sloupky

sen na nosítkách, dostal stopku na 
čtyři zápasy. A Ondřej Kúdela dostal 
stopku na deset utkání za rasistické 
chování. Pro něj to navíc znamená, 
že přijde i o možnost zahrát si na 
mistrovství Evropy. Otázkou právě 
je, jaký je důkaz, že Kúdela opravdu 
Kamarovi řekl rasistickou urážku, 
kromě Kamarova tvrzení. No a to je 
právě ten problém. Za jasná fyzic-
ká napadení symbolické tresty a za 
nejasnou slovní urážku exemplární 
potrestání. 

A strhla se mediální mela. No  
a v téhle bouři už se asi nikdy prav-
du nedozvíme. Na jednu stranu je 
to voda na mlýn všem takzvaným 
obráncům tradičních hodnot, rodi-
ny, národních zájmů, kteří ukazují 

na ne- vyváženost 
t o h o t o 

rozhod -
n u t í  
a svým 
z p ů s o -

b e m 
m a j í 

prav-
du. 

Na druhou stranu pro-
fesionální fotbalisté jsou 

veřejné osoby, a to, jak se 
chovají na hřišti i mimo něj, je me-
diálně sledováno už proto, že tím 
ovlivňují své fanoušky. Takže abych 
to shrnul. Líbilo se mi, jak se vede-
ní Slávie s verdiktem vypořádalo,  
a ocenil jsem způsob, jakým dali na-
jevo sounáležitost hráči Slávie před 
výkopem v dalších utkáních.

A ještě jedna věc na konec. Když 
se nad tím zamyslím, tak se v pod-
statě jedná o pomluvu. Prostě je-
den říká něco o druhém, a to něco 
nemusí být pravda. Někoho obvinit  
z něčeho je dnes celkem běžné. A bo-
hužel je to i díky bulvárním novinám 
a časopisům bráno jako něco zcela 
normálního. Ale jak se tomu bránit, 
jak vyvrátit, že to není pravda? Ptal 
jsem se kamaráda, zkušeného kri-
minalisty, a ten mi řekl: „To je těžké. 
Strašně těžké. Víš, dotyční kalkulují i 
s tím, že na každém šprochu pravdy 
je trochu a postižená husa nejvíce 
kejhá. To je stejné jako s fakenews či 
konspiračními teoriemi. Takže obra-
nou je pouze velká dávka trpělivosti  
a důslednosti vše poctivě uvádět na 
pravou míru. Víš, ona stejně pravda 
vždycky vyjde na světlo. Někdy to ale 
holt déle trvá.“              Martin KROB

Nevím, jak to máte vy s tím na 
planetě nejrozšířenějším spor-
tem. Ne, nemyslím chůzi, přestože 
pěšky chodí většina z nás. Ne, ani  
o něco rychlejším běháním, přes-
tože běžců a běžkyň potkávám 
také hodně. Ne, není to ani cyk-
listika. I když se podíváte na jaký-
koli dokument o Asii, tak těch, co 
tam jezdí na kole, je fakt hodně.  
A ne, nebude to ani o sexu, přestože  
i ten by se měl v podání některých 
z nás rozhodně šanci stát minimál-
ně olympijským sportem. Takže  
o čem to bude? Správně. O fotbalu! 

Pokud jste v dubnu aspoň chvíli 
koukali na zprávy či nalistovali ně-
jakou zpravodajskou stránku na in-
ternetu nebo měli jen zapnuté rádio 
jako kulisu, určitě 
se k vám dostala 
kauza slávistického 
stopera Ondry Kú-
dely. I když tomu 
se mi moc nechce 
věřit, ale pokud 
ne, tak jen takové 
malé velmi struč-
né shrnutí. 
N a 

k o n c i 
druhého zápasu Evropské ligy se 
skotským Rangers FC se po před-
chozích nevybíravých faulech ze 
strany domácích strhla hromadná 
hádka, ve které si slávistický stoper 
zakryl ústa a něco řekl domácímu 
záložníkovi Glenu Kamarovi. Ten 
okamžitě začal tvrdit, že jej Kúde-
la rasisticky urazil tím, že mu řekl: 
„You are fucking monkey.“ Aby se 
vše vysvětlilo a asi nenastala chyba  
v překladu, byla ještě po zápase zor-
ganizovaná schůzka obou trenérů, 
Kamary, Kúdely a činovníků UEFA.  
A na té Kamara fyzicky napadl Kú-
delu a utekl. 

A proč je kolem toho takové haló, 
že se k tomu musí vyjadřovat ne-
jen naši poslanci napříč politickým 
spektrem nebo dokonce nájemce 
Pražského hradu? Co všem těm 
zastáncům asi nadzdvihlo jejich 
pozadí ze židliček, bylo rozsouzení 
ze strany UEFA. Kamara za proká-
zaný fyzický útok na Kúdelu dostal 
stopku na tři zápasy. Kemar Roofe 
za likvidační zákrok kopačkou do 
obličeje brankáře Ondřeje Koláře  
v 61. minutě, který musel být odne-

inzerce

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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P
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T 

O
D
 30. D
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B
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A
 2021

www.jokamarecek.cz
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Foto: archiv Jakuba Frčky

křížovka

„Fantazie se...“ dokončení v tajence. 
Richard Cohen - (1941 - )

Snadné

Snadné

Střední Těžké

Střední Těžké

Sudoku
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Police Symphony Orchestra 
oživuje kulturou plakátovací 
plochy v celé České republice. 
V Novém Městě na Moravě 
se místo plakátovacích ploch 
výstava objeví opět v oknech 
kulturáku. 

Symfonický orchestr Police 
Symphony Orchestra (PSO) z Po-
lice nad Metují oživuje od dubna 
plakátovací plochy obcí a měst  
v České republice projektem Na 
viděnou!. Ten navazuje na led-

nový happening na podporu živé 
kultury Na slyšenou!, živě vysílaný 
prostřednictvím místních rozhlasů 
napříč republikou.

Než se totiž hudebníci budou 
moci se svými posluchači potkat 
tváří v tvář, rozhodli se vstoupit 
do veřejného prostoru s novým 
typem kulturního vyžití. Tentokrát 
si dali za cíl oživit výlepové plochy 
speciálními plakáty, které díky své 
interaktivní složce mohou přenést 
vlastníka chytrého telefonu do kon-
certních sálů. Série plakátů totiž 
obsahuje unikátní výtvarně zpraco-

Výstavy v oknech kulturního domu a Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě

vané QR kódy. „Pod každým z nich 
se skrývá jiná skladba z koncertů 
Police Symphony Orchestra. Většina 
mobilních zařízení je umí intuitivně 
načíst, stačí mít k dispozici mobilní 
data,“ vysvětluje záměr zaklada-
telka orchestru Petra Soukupová. 
„Pokud kód načtete, uvidíte z velké 
části koncertní provedení skladeb, 
které má orchestr takzvaně v šuplí-
ku, s milými hosty, jako jsou napří-
klad Vendula Příhodová, Jan Cina, 
Kühnův smíšený sbor, balet Národ-
ního divadla a mnoho dalších.“

Podle Petry Soukupové je zájem 
měst a obcí velký, protože projekt 
neklade přílišné nároky na technic-
ké vybavení a plakátovací plochy 
jsou téměř všude. „Zájem o spolu-
práci nás moc mile překvapil. Pro-
to děkujeme všem samosprávám. 
Partnerem projektu je společnost 

Wikov MGI, a.s., a děkujeme také 
všem celoročním partnerům, kteří 
při nás stojí i v této nelehké době.“  
Aktuálně se připojilo 186 obcí  
a měst.

Série plakátů obsahuje v deseti 
QR kódech devět hudebních dárků 
a jeden vzkaz. V Novém Městě na 
Moravě v oknech kulturního domu 
budou od 19. 4. 2021.

V době, kdy vzniká tento 
článek, máme v Horácké galerii 
stále zavřeno. Situace se však 
může změnit ze dne na den.  
S nadějí se díváme do květno-
vého kalendáře a věříme, že 
po dlouhé době budeme moci 
přivítat návštěvníky. 

Pro všechny, kteří před uza-
vřením galerie nestihli navštívit 
aktuální výstavy, máme 
dobrou zprávu - vý-
stavy prodloužíme  
a budou přístupné 
veřejnosti 14 dní 
poté, co bude 
opět otevřeno. 
Můžete se tak 
těšit na krásnou 
retrospekt ivní 
výstavu Adolfa 
Borna s názvem 
Letem Bornovým svě-
tem, která nabízí na 50 gra-
fických listů a malby ze soukromé 

Kouzelné QR kódy

Po pozitivních ohlasech na 
velikonoční výstavu kraslic 
Drahomíry Horké v oknech Ho-
ráckého muzea jsme připravili 
další výstavu.

Ve čtyřech oknech muzea si mů-
žete prohlédnout formy na perník, 
cukroví, modrotisk a máslo z našich 
depozitářů. Co se týče modrotisku, 
vybírali jsme z bohatého fondu růz-
ných forem, modrotisk se vyráběl 
na několika místech Novoměstska. 
Mezi formami na más-
lo, které se do našich 
sbírek dostaly z růz-
ných koutů regionu od 
Olešné až po Nedvězí, 
vyniká jedna která na 

Panu Kulturáku se streamova-
né koncerty opravdu daří, takže 
vás zveme na další plánované 
on-line přenosy. 

Živě z kulturáku naladíte 23. 
4. Martina E. Kyšperského, 24. 4. 
Mr. Lovo, 28. 4. Sorry!, 1. 5. Hrabě 
Monte Crazy, 7. 5. koncert Martina 
Sedláka a Jendy Nováka a 8. 5. za-
hraje Ochranná známka. Události 

Duben v Horácké galerii
sbírky Jany a Miloše Homolkových 
v zámeckém podkroví. Výstava je 
doplněna několika krátkometráž-
ními snímky tria Doubrava-Born-
-Macourek z Krátkého filmu Praha, 
takže určitě přijďte i s vašimi dět-
mi. Vydat se budete moci také do 
Malé galerie NA HOUBY! Košíky 
raději nechte doma, ale své smysly 
na místě zbystřete, neboť se jedná 
o expozici multimediální. Na arká-

dě na vás čeká další výstava 
spojená s přírodou, a to 

Proměny krajiny, kte-
rá byla připravena 

u příležitosti 50. 
výročí založení 
Chráněné krajin-
né oblasti Žďár-
ské vrchy. Nabízí 
čtyřicet příkladů 

srovnání starých 
fotografií a pohled-

nic se současnými 
záběry, mapami a zhodno-

cením aktuálního stavu krajiny. K 

vidění  budou 
samozřejmě 
také stálé ex-
pozice. 

K Horác-
ké galerii už 
léta patří ne-
jen obrazy 
a sochy, ale  
i rostliny, kon-
krétně klívie. 
Právě teď  
krásně kvetou v sále Vincence Ma-
kovského. Klívie pocházejí ze sub-
tropické oblasti jižní Afriky a jsou 
oblíbenou pokojovou rostlinou ve 
všech světadílech. Určitě by z těch 
našich měla radost i Charlotte Per-
cy, vévodkyně z Northumberlandu, 
která se věnovala botanice a šlech-
tění okrasných rostlin a po jejímž 
rodném příjmení Clive dostala ře-
menatka červená jméno klívie.

Jedno překvapení máme pro 
milovníky knih a také pro ty, kdo 
cestují autobusem a čekají na 

svůj spoj v autobusové čekárně 
nedaleko naší galerie. V pátek 16. 
dubna jsme ve spolupráci s do-
pravní společností ZDAR uvedli do 
provozu knihobudku. S nápadem 
přišla naše paní knihovnice Jana 
Válková, která v galerijní knihovně 
pečuje především o tituly souvi-
sející s uměním. Při velkém úklidu 
totiž objevila i beletristické knihy 
vydané v první polovině 20. století  
a  nechtěla je vyhodit. Nyní tedy 
budou dále sloužit novým čtená-
řům.    (sta)

másle vytvářela nápis Diabolo. Jed-
ná se o dárek, který dostal každý, 
kdo si zakoupil výrobek firmy Diabo-
lo na výrobu odstředivek na máslo. 
Nádhernými motivy a dokonalým 
řemeslným provedením se pyšní 
formy na perník. Většina z vystave-
ných je z 19. století, ta největší, ve 
které jsou vyřezané malé figurky, 
je už z poloviny 18. století. Některé 
historické formy na cukroví věnoval 
muzeu pan Josef Běhal ze Žďáru nad 
Sázavou, který se sám také věnoval 
řezbářství a je autorem betléma 

vystaveného v našem 
muzeu. 

Umem a vkusem na-
šich předků se můžete 
přijít potěšit během 
dubna a května. 

Formy na všechno

jsou nahrané na facebookových 
stránkách KulturákNMNM, tak je 
nepropásněte!

Pan Kulturák přináší kopec zábavy
a přehled on-line streamů
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Zašlete nám svůj životopis a pracujte s námi pro život.

Operátor/ka výroby
Operátor/ka čistého skladu
Elektrotechnik strojní údržby – vyhl. č. 50/1978 Sb.
Seřizovač

+420 566 510 444

Teleflex Žďár nad Sázavou

www.prace-teleflex-zs.cz

Týmová práce

Stabilní měsíční mzda

Čisté pracovní prostředí

Přijmeme kolegy 
na tyto 
pracovní pozice: 

nabídka pracovních míst

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, 
manipulátor JCB 550-80)
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CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

PRO NOVÉ PROJEKTY  
 HLEDÁME KOLEGY NA POZICE:

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

- OPERÁTOR/KA VE VÝROBĚ

- SEŘIZOVAČ VSTŘIKOLISŮ

- NÁSTROJAŘ – OBSLUHA 
 CNC ELEKTRO-EROZE

- NÁSTROJAŘ – OBSLUHA CNC

nabídka pracovních míst
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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.: 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 LITÍ - nepřetržitý provoz

OBRÁBĚČ CNC - dvousměnný provoz

roční bonus
nástup možný ihned

Změna vyhrazena.

Hledáme
ŘIDIČE / ŘIDIČKY

DODÁVKY
pro mezinárodní nákladní přepravu

Požadavky: řidičský průkaz sk. B, praxe v řízení,
časová flexibilita, znalost cizích jazyků výhodou

Životopisy zasílejte na info@mracekdoprava.cz nebo volejte na tel.: 731 19 77 11



 22. Uzeninový:
tomato+smetana / mozzarella / šunka / slanina / 
vysočina / klobáska / česnek / oregano+bazalka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Šunková
Šunková se žampiony
Šunka s kukuřicí
Salámová
Salámová s kukuřicí
Salámová s cibulí
Pikante
Slaninová
Slaninová s vejcem
Slaninová s kozími rohy
Slaninová se špenátem
Tuňáková s cibulí

Ø 32, 40 a 50 cm

 24. Šakalov:
tomato+smetana / mozzarella / slanina / vajíčko / 
syrečky / jalapenos / bazalka / oregano

 25. Sýrový speciál:
smetana / mozzarella / eidam / gouda / 
hermelín / zakysaná smetana / bazalka

 26. Vegetariálnský speciál:
smetana / tomato / mozzarella / žampiony / 
olivy / kukuřice / rajče / česnek / baby špenát

23. Pálivec: 
tomato+smetana / mozzarella / šunka / vysočina / 
klobása / papričky jalapeňos / česnek / oregano+bazalka

Obědové 
pizzy 135 Kč 

703 335 765
www.pizzastationzdar.cz

ROZVOZ
ZDARMA

Objednávejte nově také na 
e-shopu www.pizzazdar.cz

Speciály:

Vegetariánské:

Sladké:

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Vegetariana
Sýrová
Špenátová
Olivová
Margherita
Žampionová

Brusinková
Hawai
Čokoládová pusa

19.
20.
21.

Šakalov - speciál pro Žď
áráky


