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Prodejna: Maršovice 100, 
592 31 Nové Město na Moravě 
(areál u čerpací stanice)

elektrické skútry
vozíky pro seniory
vybavení 
pro motorkáře

775 994 290

iskutry.cz
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Voda nezná hranice. To je letošní 
téma festivalu Den venkova ve žďárském zámku 

Zámek ve Žďáru nad Sázavou 
není pouze oblíbeným turis-
tickým cílem, ale také místem, 
kde se už od 13. století kon-
tinuálně věnují udržitelnému 
hospodaření v okolních lesích 
nebo rybnících. 

Zámečtí organizátoři tam již po-
čtvrté připravili den, který patří 
přírodě, celospolečensky disku-
tovaným ekologickým tématům 
i lidské tvořivosti. Vodní ateliéry, 
pokusy s vodou, hra na skleněnou 
harfu nebo odborná konferen-
ce pro veřejnost. To je jen struč-
ný výčet z „vodního“ programu 
Dne venkova, který se uskuteční  
v sobotu 25. září. 

Celodenní program se bude ode-
hrávat v zámeckém jabloňovém 
sadu, kterému na zámku nikdo 
neřekne jinak než Forota. Organi-
zátoři slibují pohodovou atmosfé-
ru v nádherném prostředí zámku  
a spoustu zážitků. Ani letos nebu-

dou ve Forotě chybět oblíbené stá-
lice – ukázky lesní techniky, jízda 
na koních, střelba z posedu nebo 
ukázka výcviku loveckých psů. Při-
pravena je ale také celá řada novi-
nek na téma spojené s vodou. Ve 
spolupráci s rakouským Naturpark 
Heidenreichsteiner Moor uvedou 
organizátoři premiéru nového in-
teraktivního programu pro školy  
i širokou veřejnost zaměřenou na 
koloběh vody v přírodě. Nenech-
te si ujít vystoupení a následný 
workshop profesionálního hráče 
na skleněnou harfu, tedy na skle-
ničky naplněné vodou, Petra Špa-
tiny. Nevěříte, že lze najít vodu za 
pomocí proutku? O tom, že je to 
opravdu možné, vás přesvědčí stu-
denti a učitelé Střední průmyslové 
školy chemické Pardubice. Nebu-
dou chybět ani vodní hudební, ta-
neční i výtvarné ateliéry a pokusy 
s vodou, zábavné představení Led 
nad zlato VIDA! science centra 
Brno, relaxační hudební koutek, 

workshop pro 
rybáře nebo 
ř e m e s l n é 
ateliéry pro-
jektu Chytrá 
ruka. Atmo-
sféru dotvoří 
swingové trio 
Hot Sisters, 
Z e l e n o h o r -
ští muzikanti 
nebo folklorní 
soubor Kamí-
nek. Během 
Dne venkova 

p r o b ě h n e 
také odborná 
konference 
pro veřejnost 
m o d e r o v a -
ná Martinou 
Kociánovou 
a násled-
né panelo-
vé diskuse  
s návštěvníky 
na aktuální 
téma týkající 
se vody.

„Téma vody 
je se žďárským zámkem spjato od-
nepaměti, zajímavosti o vodě a její 
udržitelnosti se návštěvníci dozvědí 
hravou formou, a pokud budou mít 
zájem, tak můžou navštívit i kon-
ferenci, kde je bude čekat odborné 
doplnění. Osobně se těším také na 
ochutnávku pokrmů z ryb z místních 
rybníků i mořské speciality,“ dodává 
k programu Martina Sedláková, ko-
ordinátorka akce.

Připraveno je také několik dlou-
hodobých novinek, které si užijete 
i mimo Den venkova. Zámečtí lek-
toři a průvodci připravili ve spo-
lupráci s lesníky a odborníky ze 
společnosti Kinský Žďár dvě nové 
prohlídkové trasy, během nichž se 
dozvíte více o propojení činnosti 
člověka a přírody dnes i během 
uplynulých staletí. Jedna nese ná-
zev Po stopách zámeckého hospo-
dáře a bude probíhat po celý Den 
venkova přímo v zámeckém areálu  
a v jiné dny po domluvě. Další tra-
su můžete po objednání navštívit 

v okolních lesích, přičemž prů-
vodcem vám bude člověk nejlépe 
znalý místní přírody - zámecký 
hajný.

Ještě jedna novinka na závěr. 
Svou účastí na této akci pomůže-
te obnovit místní lesy ohrožené 
suchem, kůrovcem a vichřicemi.  
Z každé vstupenky totiž část popu-
tuje na zakoupení jedné sazeničky 
stromku, který bude vysazen ve 
Žďárských vrších. Vstupné na Den 
venkova koupíte za 100 Kč (plné), 
60 Kč (zvýhodněné) a 280 Kč (ro-
dinné). Návštěvníci Muzea nové 
generace mají vstup na Den venko-
va zdarma.

Vzhledem k epidemiologické si-
tuaci vám doporučujeme sledovat 
webové stránky www.zamekzdar.
cz, kde se dozvíte aktuální informa-
ce nebo případná omezení týkající 
se akce.

Projekt Voda nezná hranice je 
spolufinancován z programu INTER-
REG V-A Rakousko-Česká republika.

VÁŠ oblíbený 

BURČÁK
V PRODEJI

Havlíčkovo nám. 152 
ŽĎÁR N/S

Tel.: 603 270 984
www.vinotekasevcik.cz

Merlot
Cabernet Sauvignone Rosé
Veltlínské zelené

48 Kč
46 Kč
46 Kč

Otevírací doba:
pondělí - neděle

8 - 20 hodin

Akční chlazená

sudová vína
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Kulturní program Kultura Žďár p. o. - září

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

TRHY

Úterý 21. září 2021 v 19 h.
Čtvrtek 23. září 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

Divadelní předplatné ZELENÉ
Pondělí 6. září 2021 v 19 hodin, DK 
Švandovo divadlo
SMRT MU SLUŠÍ 
Režie: Daniel Hrbek; Hrají: Robert 
Jašków, Michal Dlouhý, Kamil Hal-
bich, Natálie Řehořová, David Pun-
čochář, Miroslav Hruška 
Bob Barel je diváky milovaný seriálo-
vý herec a kritiky nenáviděný divadel-
ní herec. Nyní je však na dosah získání 
ceny Thálie za nejlepší herecký výkon. 
Od vítězství ho dělí jen jediné – hlas 
obávaného kritika. Bobův věrný přítel 
a především jeho agent v jedné oso-
bě Kamil je ale připraven pomoci mu 
kritikův hlas získat. A jejich přesvěd-
čovací metody jsou přímo smrtící. 
Vstupné: Volný prodej 480 Kč

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Středa 15. září 2021 v 19 hodin, MD 
Městské divadlo Kladno 
JAK UMŘÍT NA ROKENROL
Režie: Miroslav Hanuš; Hrají: Jan 
Krafka, Jiří Wohanka j. h., Barbora 
Janatková, Anežka Rusevová, Bar-
bora Hron Vovsíková
Křížová cesta krále českého roken-
rolu v doprovodu tří andělů, Miku-

Pondělí 13. září 2021 v 19 hodin
Městské divadlo Žďár n. S.
JIŘÍ LEDVINKA
Vstupné: 400 Kč

Neděle 5. září 2021 9 – 16 
Dům kultury Žďár nad Sázavou 
FLER
Ručně a výtvarně zpracované vý-
robky tvůrců ze Žďárska a okolí
Vstupné: 10 Kč

26. srpna – 19. září 2021 
Galerie Stará radnice 
a Kaple sv. Barbory Žďár n. S.
SLAVNOSTI JEŘABIN
,VYSOČINSKÁ ZASTAVENÍ
Spolek výtvarných umělců Vysočiny
Otevřeno: út. - ne. 9 - 12 a 13 - 17

21. září – 24. října 2021 
Galerie Stará radnice Žďár n. S.
VÝSTAVA KLUBU FILATELISTŮ
Otevřeno: út - pá 10 - 12 a 14 - 17, 
so., ne. a svátky 14 - 17

láše a šestičlenné kapely. Autor-
ská hudební inscenace na motivy 
životního příběhu legendárního 
zpěváka, hudebníka a showmana 
Mikiho Volka (1943–1996) je dílem 
herce a režiséra Miroslava Hanuše.
Vstupné: přízemí 390 Kč; balkon 
360 Kč 

Divadelní předplatné KOMORNÍ
Středa 29. září 2021 v 19 hodin; MD
Agentura Harlekýn 
DRAHÁ LEGRACE
Režie: Petr Kracik; Hrají: Josef Car-
da/Pavel Kikinčuk, Vlasta Žehrová/
Kamila Špráchalová, Martin Zahál-
ka, Jan Čenský/Jan Šťastný, Eva Číž-
kovská, Barbora Šťastná Petrová, 
Ladislav Županič/Miloslav Mejzlík
Zoufalý Francois Pignon je už dlouho 
nezaměstnaný a doma ani v bance 
nemá ani korunu. Aby se zachránil a 
ukázal všem, že ještě existuje, pošle 
na sebe daňovou kontrolu. Pod hes-
lem „každý, kdo něco skrývá, je zají-
mavý, a když jde o peníze, je ještě za-
jímavější“ se kolem něho strhne série 
neuvěřitelných situací. Veberova bri-
lantní komedie je volným pokračová-
ním jeho slavného Blbce k večeři.
Vstupné: přízemí 390 Kč; balkon 
360 Kč 

Čtvrtek 30. září 2021 v 19 hodin, MD
Divadlo na Fidlovačce 
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD 
Režie: J. Kališová; Hrají: E. Balzerová
Můj báječný rozvod je velice laska-
vá komedie, kterou irská autorka 
věnovala všem, kteří nikoli vlastní 
vinou zůstali sami. Vstupné: příze-
mí 450 Kč; balkon 400 Kč 

KVÍZY
Úterý 7. září 2021 v 19 h.
Čtvrtek 9. září 2021 v 19 h.
Restaurace JAZZMINE Žďár n. S.
QUIZ
Přijďte si zahrát kvíz do Jazzminu   
Registrujte se u baru.

Projekt "DMO Třebíčsko - moravská Vysočina - řízení rozvoje a propagace 
destinace" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České 
republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

zemní práce

Jiøí Netolický
tel.: 732 100 105

racing77@seznam.cz

terénní 
úpravy

zamìøování
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V Kině Vysočina hrajeme po 
nucené pauze již od půlky 
června. Vaše návštěvy pozvolna 
rostly, ale stejně to stále neby-
lo ono. Nicméně výše zmíněná 
novinka podle románu Patrika 
Hartla ukázala, že se snad blýs-
ká na lepší časy. 

Nekompromisně vyprodaná 
představení ukazují, že jste na kino 
nezapomněli. A za to vám patří 
náš dík. Tento film samozřejmě 
uvedeme v takové míře, aby ho 
mohli vidět všichni, co mají zá-
jem, ale nesmíme zapomenout  

Prvok, Šampon, Tečka a Karel vrátili diváky 
do Kina Vysočina!

i na další premiéry. Václav Neužil  
v roli Emila Zátopka předvede 
opravdu světový výkon v pře-

inzerce

měně v tohoto famózního běžce  
a člověka. Zátopek slibuje velkou 
podívanou a silný příběh. Určitě si 
nenechte ujít Miroslava Donutila 
ve velmi zajímavém dramatu reži-
séra Olma Ormezu s názvem Atlas 
ptáků či Veroniku Khek Kubařovou 
v komedii Jedině Tereza. Milovníci 
opravdového cestování určitě do-
razí na unikátní dokument Stingl 
– malý velký Okima. No a samo-
zřejmě si snad konečně budete 
moci vychutnat svůj drink s Jame-
sem Bondem v již skoro dva roky 
odkládané premiéře filmu Není čas 
zemřít. A po Bondovi vás čeká 7. 

října další velká legenda, na kterou 
jste se těšili.  Legenda, která má 
hlavní roli v dokumentu s prostým 
názvem - Karel!
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SOUTĚŽ S igráčkem
Tento měsíc
soutěžíme o hrací set
MALÝ POŠŤÁK

www.efko.cz

Igracek.Figurka

Igracek.efko

Igracekefko

Nápovědu naleznete na eshop.efko.cz 
Odpovědi zasílejte do 28. 9. na soutez@efko.cz,
do předmětu mailu uveďte “ZR září” a telefon.
Výherce zveřejníme 29. 9. na sociálních sítích:

Malého pošťáka stejně
jako ostatní hračky vyrábíme
v Novém Veselí na Dolní ulici. 

Jaké číslo popisné má naše
výrobní hala?

Igracek.Figurka

Igracek.efko

Igracekefko

velkoobchodní a maloobchodní prodejna

Otevírací doba: 
pondělí - čtvrtek  7:00 - 15:30

pátek  7:00 - 15:00
parkování v areálu za prodejnou

Jamborova 1530/5
Žďár nad Sázavou 
Vodojem (u zastávky MHD)

www.p4o.cz    566 624 875   736 753 682

Jste už připraveni 
na školu? My ano!

Již tradičně otevíráme  
s příchodem podzimu ve Žďáře 
nad Sázavou v rámci adikto-
logické ambulance Kolping 
dvě terapeutické skupiny pro 
ty, jejichž život je ovlivňován 
nějakou závislostí a chtějí  
na sobě pracovat. 

Novinkou je změna formátu sku-
pin. Kromě klasické skupiny bude 
fungovat ještě „otevřená skupina“. 
Jejich porovnání přináší terapeut-
ka Mgr. Zdeňka Danhoferová: „Kla-
sická skupina předpokládá stabilní 
docházení členů, podmínku absti-
nence a umožňuje rozvíjení témat 
do hloubky. Je 
možné do ní vstu-
povat i v dalších 
měsících, ale právě s vědomím 
těchto závazků.“  Výhodou této 
skupiny je stabilita, možnost pra-
covat na svých tématech systema-
ticky a jít do plné hloubky obtíží. 

„Otevřená skupina je volnější,“ 
pokračuje Danhoferová, „je vhod-
ná zejména pro ty, kteří nemohou 
docházet pravidelně nebo se jim 

Hledáte podporu pro zvládnutí obtíží s alkoholem či jinou 
závislostí? Využijte rozjíždějící se terapeutické skupiny

nedaří dlouhodoběji abstinovat. 
Do skupiny je možné přijít i jen 
jednou nebo začít docházet pravi-
delně. Bude se vždy pracovat s tím, 
co bude pro dané setkání aktuální, 
připravené máme i rozvojové tera-
peutické techniky.“

V obou skupinách je nezbytnou 
podmínkou závazek mlčenlivosti  
a důvěrnosti informací.

Obě skupiny budou zahájeny 
14. září 2021 a budou probíhat 
každé úterý v délce 90 minut. Na 
otevřenou skupinu je možné přijít 
bez objednání v 15:30 na adre-
su Žižkova 16, Žďár n/S.  Zájemci  
o klasickou skupinu se mohou při-

hlásit na tel.: 720 
031 822 (Mgr. 
Aneta Simonide-

sová), kde je možné získat také in-
formace o otevřené skupině. 

Skupiny jsou bezplatné. Mohou 
je využít lidé potýkající se s alko-
holem, nadmírou užívání léků, 
pervitinem či jinými drogami nebo 
s tématem sportovních sázek, 
přemírou využívání sociálních sítí, 
nadměrným nakupováním, závis-

lostí na jídle a dalšími obtížemi 
nutkavého charakteru. 

Bližší informace na www.ambu-
lance.kolping.cz nebo výše uvede-
ném telefonu.

„Chápeme obavu lidí vstoupit do 
skupiny v relativně malém městě.  
Ze zkušeností ale víme, že stojí za 
to tuto obavu překonat a využít 
přínosy skupiny.“

inzerce
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ZÁŘÍ

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

19. 9. 2021 nebo 2. 10. 2021 14:00 – 17:00 h. 
VÍKENDOVÉ VYKRESLI SE Z TOHO
Výtvarný kurz s Lenkou Černou Šoulákovou. Na účastníky kurzu čekají 
různé výtvarné techniky, které pomohou k odreagování a odpočinku od 
každodenních povinností. Dopřejte si chvíli pro sebe. Bližší informace a 
přihlášky emailem: vytvarny.kurz11@seznam.cz. Cena: 300 Kč
21. 9. 2021 
BABÍ LÉTO U SYCHRY
14:00 h. | oddělení pro děti a mládež - Tvůrčí dílna pro děti
15:00 h. | letní čítárna - Opékání špekáčků 
17:00 h. | přednáškový sál - Vietnam – země protikladů. Cestopisná před-
náška Milana Václavíka. Vietnam je země plná překrásných pralesů, kul-
turních tradic, extrémního ekonomického růstu i komunistického režimu. 
Milan Václavík navštěvuje Vietnam už šest let. Pracuje tam jako průvodce, 
věnuje se také extrémním kuchyním ve světě. Beseda je spojená s degustací 
durianu a sušených červů (larev potemníka). Vstupné na přednášku: 50 Kč
30. 9. 2021 18:00 h. | přednáškový sál
AHOJ, ROBOTE - promítání dokumentárního filmu v rámci projektu 
PROMÍTEJ I TY! Humanoidní roboti se začleňují do života na planetě stá-
le více. Pracují na recepcích, v obchodních centrech nebo jako kuchaři 
či turističtí průvodci. A pomalu se vkrádají i do našich každodenních 
osobních životů. Dokážou roboti nahradit prázdná místa?
od září 2021 
KURZ ZNAKOVANÉ ČEŠTINY - s lektorkou Adélou Hudcovou
od září 2021
KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA - s lektorkou Andreou Kratochvílovou

VÝSTAVY:
6. – 30. 9. 2021 | Galerie u Sychry
CTIBOR BAUER - výstava obrazů a kamenů
1. – 30. 9. 2021 | Čechův dům
SOŇA GREGOROVÁ ZLEVOROVÁ - výstava obrazů

1. 9. 2021 od 9 h. | přednáškový sál
ALZHEIMER PORADNA VYSOČINA 
poradenská pomoc pro pečující osoby, přátele, blízké a nemocné Alzheimero-
vou chorobou Konzultace je třeba si předem objednat na tel.: 733 629 018  
u Marcely Rýpalové.
3. 9. 2021 9 – 10 h. | přednáškový sál
ZDRAVOTNÍ MONITORING S VZP
bezplatné měření tlaku a analýza tělesných hodnot včetně poskytování informací  
z oblasti veřejného zdravotního pojištění, příspěvků z fondu prevence
14. 9. 2021 9 – 10 h. | letní čítárna (při nepřízni počasí přednáškový sál)
KOORDINAČNÍ CVIČENÍ S ROMANOU SOCHOVOU
30. 9. 2021 9 – 10.30 h. | přednáškový sál
ZDRAVÝ SELSKÝ ROZUM PRO DOBU INFORMAČNÍ 
přednáška Jaroslava Valúcha o tom, jak se vyznat v dnešní záplavě informací, 
jak nenaletět na falešné zprávy, jak poznat pravdu a lež o událostech kolem 
nás i ve světě. 
KNIHOVNA SENIORŮM
Cyklus přednášek pro předem přihlášené, kurz je zdarma
20. 9. 2021 | 9 – 10:30 h. - Návštěva baziliky minor s Vladimírem V. Záleským
4. 10. 2021 | přednáškový sál
8 – 9:30 h. - Marie Pulkrábková: Pohled do minulosti rodiny
10:00 – 11:30 h. - Kamila Dvořáková: cestopisná přednáška
18. 10. 2021 | přednáškový sál
8 – 9:30 h.- Stanislav Mikule: Necovaný svět 
10 – 11:30 h. - Karel Plocek: Hudební skladatelé, slavní rodáci z Vysočiny 18. st.
ZÁKLADY INTERNETU PRO SENIORY - počítačový kurz s lektorem J. Nedělkou
Více informací v knihovně.

Program Senior Pointu knihovna 
na měsíc září 2021

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.cz

www.podlahykasal .eu
e-mail

tel. 739 312 469

Elektro Stehlík s.r.o.
elektro-stehlik@email.cz

                                                                                                    elektroinstalace RD a bytù na klíè
                                                                                                    rekonstrukce a opravy 
                                                                                                    revize elektrických zaøízení a hromosvodù
                                                                                                    pøípojky NN a elektromìrové rozvadìèe
                                                                                                    elektrické podlahové vytápìní 
                                                                                                    zabezpeèovací systémy

N
a
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ím

e
:

www.elektrostehlik.cz 
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Regionální muzeum Města Žďáru nad Sázavou
Otevřeno denně mimo pondělí: 9 – 12 a 12.30 – 17 hodin

Regionální muzeum ve spolu-
práci se společností ŽĎAS, a.s. 
připravilo výstavu o podniku, 
který měl od svého vzniku zásad-
ní význam pro život města Žďáru 
nad Sázavou i širokého okolí. 

Výstava ŽĎAS 70 let a lidé  
s podtitulem Příběh továrny a je-
jích zaměstnanců a její odraz v ži-
votě města, otevřená v srpnu 2021, 
připomíná jeho historii více než 
350 fotografiemi. Jde nepochybně 
o dosud nejrozsáhlejší výstavu fo-
tografií v našem muzeu. Vystaveny 

ŽĎAS 70 let a lidé
jsou unikátní snímky z výstavby 
podniku a budování města v 50. 
a 60. letech 20. století. Významný 
prostor je věnován bývalým i sou-
časným zaměstnancům, kteří jsou 
zachyceni na pracovišti i na dovo-
lené, při sportu a zábavě. Připome-
nuty jsou i jejich děti, například ve 
školce nebo v pionýrském táboře 
v Zubří. Připravena jsou i videa, 
mezi nimiž nechybí reportáž z nej-
slavnější montáže Žďasu v Indii ve 
Višákhapatnamu. Přijďte, možná 
že na snímcích uvidíte sebe, vaše 
prarodiče, rodiče a přátele.

Muzejní noc 2021 zrušenaHistorik Stanislav Mikule vás 
upozorní na více či méně skryté 
kovové artefakty v našem městě, 
například zvonů před tvrzí či mříže 

u soutky vedoucí na náměstí. Sraz 
před Regionálním muzeem, vstup-
né 30 a 10 Kč.

16. září se v Kině Vysočina od 18 
hodin uskuteční společná přednáška 
rakouského experimentálního arche-
ologa Lukase Kerblera a žďárského re-

Krása kovu ve žďárských ulicích

Nejstarší dějiny kovu
a Příběh hutí na Vysočině

gionálního historika Miloslava Lopau-
ra o středoevropské době bronzové  
a železné a o proslulé výrobě železa 
ve Žďárských vrších. Vstupné zdarma.

Po dlouhém váhání jsme se roz-
hodli zrušit již avizovaný letošní 
ročník Muzejní noci Regionál-
ního muzea města Žďáru nad 
Sázavou, plánovaný na 3. září 
2021. 

Vedla nás k tomu současná hy-
gienicko-protiepidemická opatření 
a technické komplikace s realizací 

této letní akce v podzimním ob-
dobí. Věříme, že v příštím roce se 
bude Festival muzejních nocí konat 
v obvyklých termínech a budeme 
tak moci zajistit pro vás, naše ná-
vštěvníky, standardní provedení 
akce, na jaké jste z předchozích 
ročníků zvyklí. 

Kolektiv pracovníků 
Regionálního muzea

křížovka

V tajence je citát od amerického podnikatele a novináře Harveye Mackaye.



Kulturně inzertní měsíčník10 číslo 94 / 2021

Každoroční sladké zakončení 
léta připadá letos na 28.8.2021 
a program bude jako vždy 
opravdu pestrý. Co všechno na 
Vratislavově náměstí najdete? 

Od 8:00 do 12:00 bude na far-
mářském trhu rozšířený prodej 
medu a včelařských výrobků. Mezi 
stromy se na výstavě dozvíte spous-
tu zajímavostí o včelách. Včelařství 
Babákov přiveze zábavnou a nauč-
nou včelí stezku. Česká spořitelna 
připraví herní zónu před budovou 
I.ZŠ. K club bude mít stánek plný 
medových dobrot. Těšit se můžete  
i na workshop, hudbu a divadla!

9:00 – 11:00 výtvarný workshop 
9:00 Honza a drak 
    – dřevěné divadlo Honzy Hrubce
9:30 – 10:30 Swingový orchestr 
    na nádvoří Horácké galerie
10:30 Aladinova kouzelná lampa 
    – dřevěné divadlo Honzy Hrubce

Ojedinělý koncert legendárních 
muzikantů a jejich dopro-
vodných těles, Vlasty Redla s 
kapelou a tria Vladimír Merta-
-Jan Hrubý-Ondřej Fencl, se 
uskuteční 31.8.2021 v Novém 
Městě na Moravě.

Nejprve vystoupí s hodinovým 
blokem písničkářská ikona Vladimír 
Merta s fenomenálním houslistou 
Janem Hrubým a o generaci mlad-
ším klavíristou Ondřejem Fenclem. 

Ojedinělý koncert legendárních muzikantů

Slavnosti
medu

Svatováclavské slavnosti v Novém Městě
24.-25. září 2021
Bible praví: „Nestaví-li dům 
Hospodin, marně se namáhají 
stavitelé.“ Na této myšlence za-
ložil kníže Václav, dnes patron 
naší země, svoji politiku. 

Myšlenku, že křesťanská víra po-
může stmelit dosud křehký český 
sát, posílí jeho pozici v Evropě a po-
vznese jej i kulturně, se mu dařilo 
naplňovat až do jeho mučednické 
smrti. Legendy o něm mluví jako  
o pokorném a mírném člověku, 
kteý vykupoval otroky a dával je 
pokřtít, otevíral žaláře a kácel ši-
benice. Smírná řešení prosazoval i 
v politice, například když mnohem 

Druhou, delší část večera pak ob-
stará moravský bard Vlasta Redl 
se svou famózní doprovodnou ka-
pelou nabitou předními česko-slo-
venskými instrumentalisty.

Jak Redl, tak Merta s Hrubým 
představují na české scéně oje-
dinělé solitéry, nezaměnitelné 
stavební kameny zdejšího muzi-
círování, od nichž zhusta berou 
generace následovníků. Pódium 
spolu za celá desetiletí nesdíle-
li – k tomu dojde letos pouze na 

silnějšímu saskému Jindříchu Ptáč-
níkovi zaplatil raději poplatek za 
mír, než by se hnal 
do předem prohra-
ného boje. Co je 
pravdy na tom, že 
nad místem jeho 
narození zářila hvěz-
da, že se na jeho 
čele zjevil zářící kříž, 
když táhl proti voj-
sku zličského kníže-
te Radslava nebo že 
sám sázel pšenici, 
mlel a pekl z ní hostie…to nevíme, 
jeho osobnost jako jednoho ze za-
kladatelů naší státnosti, si však mů-
žeme směle stále připomínat. 

V Novém Městě oslavíme svá-
tek svatého Václava hned dvou-

denním festivalem, 
který také částečně 
vynahradí zrušené 
městské slavnosti 
Nova Civitas. Kultur-
ní dům připravil ko-
šatý program, který 
bude slavnostně za-
hájen v pátek 24.9. 
v 15:00 a zahraje  
k tomu Bára Hrzáno-
vá s kapelou Bachta-

le Apsa. V dalších hodinách se mů-
žete těšit na několik divadelních 
představení (Komendianti na káře, 
představení Kateřiny Molčíkové na 

svatováclavské téma a Loutky bez 
hranic vás vezmou na Říp), čtení  
o svatém Václavovi v katolickém 
kostele v podání herce Zdeňka Ju-
náka a mši svatou na podiu za kos-
telem. Páteční program vyvrcholí 
koncertem bigbandu The People. 

V sobotu 25.9. přijďte dopoledne 
na farmářský trh, který doprovodí 
dechovka Zelenohorští muzikanti 
a výstava historických vozidel na 
náměstí, odpoledne na divadla, 
spoustu hudby (třeba Tataband 
Josefa Kučery) a večer na koncert 
Anny K. Nadační fond připravuje na 
slavnosti tombolu. Pro bližší infor-
mace sledujte kd.nmnm.cz. Těšíme 
se na novoměstském náměstí!

dvou koncertech, z nichž jeden se 
uskuteční právě v Novém Městě 
na Moravě. Bezpochyby půjde o 
mimořádný a neopakovatelný hu-
dební zážitek. Husličky a Chtít chy-
tit vítr v jednom večeru? Hudební 
svátek.

„Je možné, že během druhé části 
večera dojde k nějakému prolnutí, 
ale to bych nechal osudu,“ odpově-
děl strůjce myšlenky, klavírista On-
dřej Fencl na otázku, zda si zahrají 
všichni společně.

Dny evropského dědictví (Euro-
pean Heritage Days) každoroč-
ně v měsíci září otevírají nejširší 
veřejnosti brány nejzajímavěj-
ších památek, budov, objektů 
a prostor, včetně těch, které 
jsou jinak zčásti nebo zcela 
nepřístupné. 

Horácké muzeum připravilo za-
jímavý program včetně tradičního 
zájezdu a děkujeme všem, kteří se 
na programu podíleli.

Na všechny akce je vstup volný.

Sobota 11. září
Volný vstup do expozic Horácké-

ho muzea a Horácké galerie

Komentované prohlídky: 
10:00 - 10:45 
Horácké muzeum - stálé expozi-

ce (Mgr. Alice Hradilová)
11:00 - 11:45 
Horácká galerie - výstava Vladi-

slava Krédla - Jinou cestou (MgA. 
Jakub Orel Tomáš)

14:00 - 15:30 
Procházka po zaniklých prvore-

publikových živnostech (Mgr. Libor 
Denk) sraz u muzea

Den památek
15:30 - 17:00 
Zpřístupnění památek: Evange-

lický kostel a věž / dům č.p. 119 - 
Galerie Sokolíček 

17:00 - 18:00 
Komentovaná prohlídka výstavy 

Ivy Němcové v muzeu (PhD Dragan 
Stojčevski)

Neděle 12. září
14:00 - 18:00 
Zájezd do Jimramova 
- památky zjevné i skryté
odjezd 14:00 z Autobusového 

nádraží v NM. Hlaste se na horacke.
muzeum@nmnm.cz, tel. 566 598 
760 nebo osobně v infocentru.
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Hledáme nové kolegy. Nabídka 
práce. Hledáme nové kolegy. 

Nabídka práce. Hledáme nové 
kolegy. Hledáme nové kolegy. 

Aktuální nabídka zaměstnání
Hledáte práci a chcete pracovat pro  
Město Žďár nad Sázavou?
Tak neváhejte a ozvěte se nám.
Více o aktuálně nabízených pracovních pozicích  
naleznete na webu města
www.zdarns.cz/mestsky ‑urad/nabidka ‑zamestnani

Ředitel/ka příspěvkové organizace  
Kultura Žďár
Řízení příspěvkové organizace Kultura Žďár včetně 
rozpočtu organizace, plánu investic, personálních změn 
a další.
Pracovní poměr na dobu neurčitou s předpokládaným 
nástupem leden 2022.

Podrobné informace k  pracovnímu místu podá 
místostarostka  Mgr. Ludmila Řezníčková, tel. 566 688 104, 
e-mail: mistostarostka@zdarns.cz.

Přihlášky doručte do 5.  října  2021 do 12.00 na adresu: 
Městský úřad Žďár nad Sázavou - sekretariát starosty, 
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou. Na obálku uveďte 
„Výběrové řízení – PO KULTURA ŽĎÁR“.

PRODEJ VYZRÁLÉHO

HOVÌZÍHO MASA

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

prodej i vyzrálého steakového masa na gril

www.jokamarecek.cz
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Srpen v Horácké galerii se nesl 
ve znamení vernisáží nových 
výstav a promítání artových 
filmů.

Pokračovala i spolupráce s měs-
tem, které si zvolilo nádvoří galerie 

Pro milovníky výtvarného 
umění jsme u nás připravili 
tří nové výstavy. Srpnovým 
premiantem se stal Vladislav 
Krédl, který v Malé galerii HG 
představuje osobité velkoploš-
né fotografie. 

Ve třech místnostech  nabízí vý-
běr ze tří různých fotografických 
cyklů, na nichž vdechuje život od-
loženým věcem, jako je například 
rozbitá figurína či staré plechové 
krabičky. Používá je jako rekvizity 
pro různorodá zátiší a svébytným 
výtvarným způsobem vypráví zcela 
nové příběhy. Ve své tvorbě je také 
inspirován malířem a grafikem Ja-
roslavem Vožniakem a jeho desko-
vými obrazy pokrytými litými bar-
vami, které na svých foto obrazech 
dál využívá.

Na Vladislava Krédla naváza-

pro projekce letního kina pro širo-
kou veřejnost a dva koncerty. Jsme 
velmi rádi, že premiéra prázdninové 
letní scény na nádvoří galerie měla 
příznivý ohlas veřejnosti a děkuje-
me Novoměstským kulturním zaří-
zením za výbornou spolupráci.

la dvojice brněnských výtvarníků 
Zdeněk Macháček a Miroslav Štol-
fa. Tvorba obou autorů zachycuje 
abstrahovaným tvarovým zjedno-
dušením snahu o co nejjednodušší 
vyjádření jejich pocitů načerpa-
ných z rozdílných prostředí. Zatím-
co náměty dřevěných skulptur a 
objektů Zdeňka Macháčka, od roku 
1971 žijícího mimo ruch civilizace 
v Křížovicích u Nedvědice, vychází 
z inspirace přírodou, jejích tvarů 
a nevyzpytatelných živlů, Miroslav 
Štolfa zůstal věrný dvourozměrné-
mu vyjádření, ať už šlo o komorní 
plátna či rozměrné malby, a inspi-
roval se převážně světem techniky 
a jejích dopadů na civilizaci.

Do třetice se v Novém Městě 
představuje Ivan Kříž kolekcí čtyři-
ceti geometrických kreseb tuší   a 
barevnými inkousty. Stejně jako 
objektům, i kresbám autor dává 

názvy, které vycházejí z jeho  vlast-
ní literární zkušenosti, zejména 
z psaní poezie. Slovenský rodák, 
jehož kořeny sahají na Vysočinu k 
Radešínu, se do Horácké galerie 
vrátil po pěti letech, kdy tu v roce 
2016 prezentoval objekty z hřebí-
ků, skříňových táhel a dalších ma-
teriálů.

Určitě se přijďte podívat, všech-
ny tři výstavy stojí za vidění!

Nová svatební síň v galerii
V posledních letech se Horácká 
galerie stala oblíbeným místem 
pro konání svateb. 

V létě probíhají především venku 
na dvorečku nebo na nádvoří. V pří-
padě deště nebo chladného počasí 
dosud nacházeli svatebčané zázemí 
přímo v expozicích. Od letošního 
srpna je tomu jinak, neboť jsme pře-
budovali jeden ze sálů na reprezen-
tativní svatební prostor, který je také 
možné využít pro menší společenská 
a firemní setkání, konference nebo 
komorní koncerty. Aktuálně jedná-
me s městem o tom, abychom se v 
příštím roce stali oficiální novoměst-
skou obřadní síní. Věříme, že se vám 
bude líbit.

Tři nové výstavy

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Na jaro příštího roku připra-
vujeme novou expozici soch 
Vincence Makovského. 

Protože mezi námi stále existu-
jí pamětníci tohoto významného 
novoměstského rodáka nebo se 
v rodinách tradují různé historky, 
chtěli bychom vás poprosit o sdíle-

Máte vzpomínku na Vincence Makovského?
Napište nám!

ní vzpomínek či fotografií Vincence 
Makovského. Děkujeme předem za 
vaše příběhy či postřehy, které je 
možné sepsat a v tištěné podobě 
donést osobně na pokladnu Ho-
rácké galerie či poslat e-mailem na 
adresu info@horackagalerie.cz. Za 
jakoukoliv zmínku, i drobnou, bude-
me rádi a předem děkujeme. (sta)

nabídka pracovních míst
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730 431 393 poda.czbilikova@poda.cz

Pro telekomunikační společnost 
PODA a.s. v Poličce hledáme

MONTÉRA PRO VÝSTAVBU 
TELEKOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 

Co vás čeká 
 Instalace optických kabelů a pokládka 
 strukturované kabeláže.
 Stavba a servis mikrovlnných spojů, metalických sítí.
 Výstavba a servis retranslačních stanic.
 Venkovní práce ve výškách.

Co nabízíme
 Hlavní pracovní poměr, smlouva na dobu neurčitou.
 Sleva na firemní služby.
 Příspěvek na penzijní připojištění, životní pojištění.
 Příspěvek na stravování.
 Roční příspěvek 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.

Místo výkonu práce
 Masarykova 8, 
 572 01 Polička.

730 431 393 poda.czbilikova@poda.cz

Pro telekomunikační společnost 
PODA a.s. v Poličce hledáme

SERVISNÍHO TECHNIKA 
PRO SPRÁVU SÍTĚ A HELPDESKU 

Co vás čeká 
 Konfigurace a dohled mikrovlnných spojů, 
 routerů a přístupových bodů.
 Podpora při výstavbě retranslačních stanic.
 Podpora při osazování telekomunikačních zařízení.
 Konfigurace, instalace a servis zákaznických 
 koncových zařízení.

Co nabízíme
 Hlavní pracovní poměr, smlouva na dobu neurčitou.
 Sleva na firemní služby.
 Příspěvek na penzijní připojištění, životní pojištění.
 Příspěvek na stravování.
 Roční příspěvek na dovolenou.

Co požadujeme
 Střední odborné vzdělání 
 technického směru.
 Znalost práce na PC. 
 Řidičský průkaz sk. B.

Místo výkonu práce
 Masarykova 8, 
 572 01 Polička.

nabídka pracovních míst
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nabídka pracovních míst

Zašlete nám svůj životopis a pracujte s námi pro život.

+420 566 510 444

Teleflex Žďár nad Sázavou

www.prace-teleflex-zs.cz

Přijmeme kolegy 

na tyto pracovní pozice: 

Operátor/ka výroby
HR Generalista
Procesní inženýr

724 632 625

různorodý výrobní program 

práci v českém prostředí

zajímavý výdělek

kvalitní zaučení, odborná školení

další bonusy a benefity 

na www.tokoz.cz v sekci kariéra

instalace, seřízení, formy/ lisovadla

seřízení lisu / licího stroje / robota

průběžná kontrola kvality odlitků / výlisků

základní úkony spojené s údržbou stroje

nástupní bonus 55 000 Kč nástupní bonus 50 000 Kč

Unikátní dvouliniový lis s dlouhým stolem Moderní licí stroje

Seřizovač Seřizovač
na lisovně vysokotlakých odlitků speciální lisovací linky
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Přibyslav, 13. srpna 2021
Nákladní příjezd do provozu 
ACO Industries v Přibyslavi  
u Havlíčkova Brodu získal 
novou podobu. Společnost na 
vlastní náklady vybudovala 
odbočovací a připojovací pruhy 
z komunikace směrem na Mod-
líkov a v budoucnosti přibyde 
nová moderní budova vrátnice.

Díky projektu byla rozšířena 
vozovka a vznikly dva odbočova-
cí a jeden připojovací pruh. „Až 
do této chvíle odbočovaly ná-
kladní automobily do areálu ACO  
z běžné komunikace. Při zastavení 
u vrátnice tedy docházelo k zablo-

kování vozovky a zpomalení dopra-
vy. Věříme, že díky novému opat-
ření dojde k výraznému zlepšení,“ 
potvrzuje situaci starosta Přibysla-
vi Martin Kamarád.

Provoz slavnostně zahájili přímo 
na místě zástupci místní přibyslav-
ské správy a samosprávy. Přítomni 
byli také členové vedení společ-
nosti ACO Industries.

ACO Industries patří mezi nej-
větší zaměstnavatele na Vysočině - 
denně jeho bránou projde více než 
700 zaměstnanců. Právě jejich bez-
pečnost byla hlavním důvodem pro 
realizaci projektu. Doposud totiž 
museli vstupovat do areálu v místě 
příjezdu nákladních automobilů. 

Celková investice, kterou plně 
hradila společnost ACO Indus-
tries, dosáhla částky 13 milionů 
korun. Realizovaný projekt na-
vazuje na stavbu logistické haly, 
která byla dokončena v roce 
2019. 

Nákladní provoz bude díky 
propojení vjezdu a haly zcela od-
kloněn od pěších komunikací pro 
zaměstnance. Kromě toho spo-
lečnost zajistila výsadbu nových 
stromů uvnitř areálu a během le-
tošního roku plánuje nad rámec 
povinností vysázet další nové 
stromy podél silnice v jeho okolí. 

„Bezpečnost našich zaměst-
nanců je pro nás dlouhodobě 

nejdůležitější priorita. Jsme rádi, 
že jsme tímto projektem mohli 
právě k této prioritě přispět,“ říká 
Pavel Čížek, člen vedení ACO. 

ACO v Přibyslavi je součás-
tí nadnárodní společnosti ACO 
Group, která je již od roku 1946 
rodinnou firmou. Od roku 1993 
patří ACO Industries k.s. mezi 
největší výrobní závody na Vy-
sočině. ACO vyvíjí hlavně kvalitní 
nerezové odvodňovací systémy 
pro odvodnění průmyslových 
budov a pro odvodnění venkov-
ních zpevněných ploch. Skupina 
zaměstnává na celém světě 4800 
lidí a v roce 2020 dosáhla obratu 
900 milionů Euro.

Společnost ACO v Přibyslavi otevřela nový vjezd. 
Uleví dopravě a zlepší bezpečnost
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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

Péče o ně je proto naší prioritou.

Rosteme díky našim zaměstnancům. 

Přidej se k nám!

ACO Industries k.s.
Havlíčkova 260, Přibyslav 
prace@aco.cz

www.aco-industries.cz/kariera

VÝSLEDKY ZA ÈERVENEC

BONUSOVÁ OTÁZKA

Chytrý kvíz Žďár
Mar�n.Krob@seznam.cz

723 997 239
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s automatickou převodovkou 

3000 Kč na 12 h bez limitu km
4500 Kč na 24 h bez limitu km
8000 Kč na 48 h bez limitu km

DODGE 
CHALLENGER 3.6 V6

s automatickou převodovkou 

4000 Kč na 12 h bez limitu km
7000 Kč na 24 h bez limitu km
13000 Kč na 48 h bez limitu km

PONDĚLÍ AŽ ČTVRTEK HODINA NAVÍC ZDARMA

CHEVROLET CORVETTE 
6.0 V8 SUPERSPORT

s automatickou převodovkou 
a exkluzivní výbavou.

2000 Kč na 12 h bez limitu km
3500 Kč na 24 h bez limitu km
6000 Kč na 48 h bez limitu km

Ford Mustang 
3.7 V6 CABRIO 

Vozidla možno pronajmout 
i na svatby, focení, natáčení 
a na všem se dá domluvit. 

Možnost našeho 
řidiče za příplatek. 
Vozidla lze zapůjčit 
po celé České Republice. 

Bez omezení kilometrů, 
bez omezení věku.
Nechceme žádné kauce.
Spoluúčast nehody je 10%.

s_h_a_t_e       shatecars  

Půjčovna amerických vozů


