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Těšte se na Masopustní gastrovečer nebo
Po krátké povánoční pauze se 
zámecké brány opět otevírají.  
A jen tak se nezavřou. Zámek 
ve Žďáru nad Sázavou je totiž 
jednou z mála památek, která 
boří klasickou letní návštěv-
nickou sezónu. Otevřené 
dveře zde najdete (pokud covid 
nezavelí jinak) od ledna až do 
konce roku.

Kromě procházek areálem, ná-
vštěvy Muzea nové generace, vý-
stavy barokního umění, kavárny  
a dárkového obchůdku můžete ka-
ždý měsíc vyrazit na koncert, výsta-
vu, řemeslný kurz nebo program  
s dětmi. 

Kdo jednou navštívil Muzeum 
nové generace, tak ví, že není jed-
noduché naplno si užít všechny 
exponáty i multimediální efekty 
během jediné návštěvy. Až do 
konce ledna můžete proto využít 
zvýhodněné vstupné za 50 Kč, kte-
ré je určeno nejen dlouholetým 
fanouškům muzea, ale i těm, kteří 
chtějí zahájit nový rok kulturním 
inzerce

Žďárský zámek nabízí pestrý zimní

zážitkem. Stačí předložit účtenku  
z ledna 2022 v jakékoliv výši z 
jedné ze zámeckých „rodinných“ 

prodejen - Rybárny Kinský nebo 
Obchodního domu Kinský, které 
najdete ve Žďáru nad Sázavou. 

V polovině února se již tradičně 
uskuteční Večerní prohlídky, ten-
tokrát s názvem Za osobnostmi 



www.zdarskypruvodce.cz 3číslo 99 / 2022

dové menu s důrazem na kvalitu, 
lokálnost i příběhy jednotlivých 
surovin. Také se vám při názvech 
filírovaná kachní prsa připravova-
ná metodou „sous-vide“ na lůž-
ku zázvorovo – medové červené 
řepy nebo pomalu pečený vepřo-
vý bůček servírovaný s domácími 

bramborovými noky 
sbíhají sliny? Přijď-

te ochutnat! 
Po celý ve-

čer bude  
k umoc-
n ě n í 
zážitku 
h r á t 
c i m -
bálová 
muzika 

K l a r e t  
z Mikulo-

va, v čele 
s primášem 

Jiřím Vrbkou. 
Vstupenky může-

te zakoupit na www.
zamekzdar.cz, v turistickém infor-
mačním centru města na náměstí 
Republiky nebo přímo v zámku. 

Aktuální otevírací doba zámku
Út–Ne / 9.00 – 17.00 

(Muzeum nové generace, 
kavárna, dárkový obchod)

Prohlídky Po stopách Santiniho  
se konají i v zimě, a to každé 

úterý, čtvrtek a sobotu 
mezi 10. a 16. hodinou

Více informací najdete na 
www.zamekzdar.cz a na zámec-
kém facebooku a instagramu.

do 30. 1. / Muzeum za 50 Kč 
(9.00–17.00) 

Máme pro vás povánoční dárek v podobě 
vstupenky do Muzea nové generace za 50 
Kč pro všechny. Stačí na recepci předložit 
účtenku z ledna 2022 v jakékoliv výši z na-
šich „rodinných“ prodejen Rybárna KINSKÝ 
nebo Obchodní dům KINSKÝ.
do 30. 1. / Výstava Výslovný zákaz dal-
šího opisování (rukopisu) – VZDO(R) 

(so, ne: 9.00–17.00)
Interaktivní výstava s podtitulem Sami-
zdat mezi lety 1968 až 1989 vycházející  
z archivu a pamětí žďárského rodáka  
a signatáře Charty 77 Víta Bohumila Ho-
molky. Připravili jsme pro vás také dopro-
vodné workshopy. Na výstavě je dovole-
no ptát se, přemýšlet, diskutovat a tvořit.

30. 1. / Vidět baroko (od 16.00)
Komentovaná prohlídka výstavy Umění 
baroka ze sbírek Národní galerie. Probí-
há vždy poslední neděli a první středu  
v měsíci. Nutná rezervace na events@
zamekzdar.cz.

3. 2. / Chytrá ruka: Drátování vajíček  
a prstýnku (16.00–18.00)

Pravidelný kurz vedený Věrou Studenou, 
nositelkou titulu Mistr tradiční rukoděl-
né výroby Kraje Vysočina (možnost vý-
hodného zakoupení série šesti kurzů). 
Nutná rezervace na tesnohlidkova@
zamekzdar.cz.

9. 2. / Beseda s generálem 
Petrem Pavlem (18.00–19:30)

Diskuse ve Freskových sálech vedená 
moderátorem Vítem Pohankou.

12. 2. / Tvořivý zámek: Masopustní 
tradice I (14.00–17.00)

Sobotní zábavně-vzdělávací program 
pro děti, v únoru na téma masopustního 
veselí. Nutná rezervace na sobotkova@
zamekzdar.cz.
13. 2. / Chytrá ruka: Základy floristiky 

(10.30–16.00)

Zámecký zimní kalendář

barokního kláštera. Samotná pro-
hlídka začne v Muzeu nové gene-
race projekcí věnovanou opatu 
Václavu Vejmluvovi, jedné z nej-
výraznějších osobností žďárského 
kláštera. Divadelní scény vás 18.  
a 19. února přenesou do dob 
rozkvětu barokního kláštera, ale 
stanete se také součástí 
spletitých událos-
tí. Setkáte se  
s kardinálem 
Františkem 
D i t r i c h -
štejnem, 
architek-
tem San-
t i n i m 
n e b o 
několika 
žďárský-
mi opaty 
i řeholní-
ky. Půvab 
zámeckých ba-
rokních budov pod-
trhnou videoprojekce  
z Muzea nové generace nebo 
malebné zvuky houslí. Prohlídky 
jsou součástí letošních oslav 300 
let od vysvěcení poutního kostela 
sv. Jana Nepomuckého na Zelené 
hoře. Místo na prohlídce si můžete 
rezervovat na www.zamekzdar.cz.

Poslední únorovou sobotu, 26. 
února, zavoní ve Freskových sálech 
lahodné pochoutky i dobré pivo  
a víno. Koná se totiž v pořadí již 
druhý Gastrovečer, tentokrát ma-
sopustní. Kreativní mistři kuchaři 
a jejich studenti ze ždárské Střední 
gastronomické školy Adolpha Kol-
pinga připraví degustační šesticho-

Celodenní kurz květinové aranže, během 
kterého se naučíte základy floristiky, 
práce s květinou a aranžovací hmotou. 
Nutná rezervace na tesnohlidkova@za-
mekzdar.cz.

17. 2. / Zámecký jarní kemp: 
Poznáváme život v lese (8.00–16.00)

Celodenní prázdninový kemp, budeme 
hledat a odlévat zvířecí stopy, vařit na 
ohni, vypravíme se i ke krmelci. Rezer-
vace míst na sobotkova@zamekzdar.cz.

17. 2. / Chytrá ruka: Drátování 
(16.00–18.00)

Pravidelný kurz vedený Věrou Studenou, 
nositelkou titulu Mistr tradiční rukoděl-
né výroby Kraje Vysočina (možnost vý-
hodného zakoupení série šesti kurzů). 
Nutná rezervace na tesnohlidkova@
zamekzdar.cz.
18.–19. 2. / Večerní divadelní prohlíd-
ky: Za osobnostmi barokního kláštera 

(16.00 –23.00)
Seznámíte se s důležitými událostmi  
a osobnostmi z barokní epochy dějin kláš-
tera. Atmosféra večerního zimního areá-
lu bude doplněna i několika projekcemi  
a mapingem vycházejícím z Muzea nové 
generace. Prohlídky jsou součástí letoš-
ních oslav 300 let od vysvěcení poutního 
kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené 
hoře. Rezervace na www.zamekzdar.cz.

19. 2. / Tvořivý zámek: Masopustní 
tradice II (14.00–17.00)

Sobotní zábavně-vzdělávací program 
pro děti, v únoru na téma masopustního 
veselí. Nutná rezervace na sobotkova@
zamekzdar.cz.

26. 2. / Tvořivý zámek: Masopustní 
tradice III (14.00 – 17.00)

Sobotní zábavně-vzdělávací program 
pro děti, v únoru na téma masopustního 
veselí. Nutná rezervace na sobotkova@
zamekzdar.cz.

26. 2. / Masopustní gastrovečer 
(18.00–22.00)

K únoru patří masopust. A k masopustu 
lahodné pochoutky, dobré pití a cim-
bálová muzika. To vše si můžete užít 
během zámeckého Masopustního gas-
trovečera s luxusní degustační večeří  
o šesti chodech. Rezervace míst na  
www.zamekzdar.cz.

27. 2. / Operní gala (18.00–19:30)
Dvojice operních pěvců (Noema Erba 
– soprán, Paolo Lardizzone – tenor) při-
vezou na zámek výběr ze světových děl 
klasické hudby od baroka až po Antonína 
Dvořáka. Rezervace vstupenek na www.
zamekzdar.cz.

27. 2–29. 5. / Jiří Hudec – fotografie 
(9.00–17.00)

Výstava fotografií ze Žďáru nad Sázavou  
i celé Vysočiny, vernisáž proběhne  
27. 2. v 16.00. Výstava se koná v ZOO 
(Zámecké Otevřené Obrazárně) a je vol-
ně přístupná.

Večerní prohlídky
program
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1. – 27. února 2022
Galerie Stará radnice Žďár n. S.
Výstava plastik 
uměleckého kováře
DAVIDA HABERMANNA 
VĚČNÝ KURÝR
a ELISABETH HABERMANNOVÉ

Vernisáž v úterý 1. února 2022  
v 17 hodin v Galerii Stará radnice. 
V průběhu výstavy proběhne před 
Starou radnicí ukázka kovářské 
práce. Termín bude upřesněn na 
www.dkzdar.cz a na facebookovém 
profilu Kultury Žďár.
Otevřeno úterý - pátek 10 - 12 a 14 
- 17, sobota, neděle 14 - 17

5. ledna – 28. února 2022
Malá galerie Stará radnice Žďár 
n. S.
Výstava fotografií
ROCKER FOTOGRAFEM NAŠÍ
STŘEDOZEMĚ ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ
Jaroslav Provazník
Otevřeno dle otevírací doby infor-
mačního centra.

14. ledna – 27. února 2022
Kino Vysočina
Výstava fotografií
MILANA ŠUSTRA
ANDĚLÉ BEZ KŘÍDEL
aneb o maminkách v době covidu
Otevřeno v době promítání.

ky. Výtěžek z této akce bude věno-
ván na dobročinné účely. 
Vstupné: 450 Kč; 420 Kč; 400 Kč

Středa 9. února 2022 v 19 h.
Dům kultury Žďár nad Sázavou
JAROSLAV DUŠEK 
PÁTÁ DOHODA 
Režie: Jaroslav Dušek
Účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér La 
Š´éz a Zdeněk Konopásek
Pokračování toltécké moudrosti.
Pokračování knihy moudrosti sta-
rých Toltéků v podání Jaroslava 
Duška zavádí diváka do hlubší ro-
viny sebeuvědomění a připomíná 
největší dar, kterým se můžeme 
obdarovat: svobodu být sám se-
bou. Výtěžek z této akce bude vě-
nován na dobročinné účely. 
Vstupné: 450 Kč; 420 Kč; 400 Kč

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Čtvrtek 17. února 2022 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S. 
Divadlo Ungelt 
SKLENĚNÝ STROP

Režie: Vít Vencl
Hrají: Tatiana Dyková, Jiří Lang-
majer, Vincent Navrátil, Vladimír 
Pokorný
Délka představení: 120 minut 
(včetně přestávky); Vstupné: příze-
mí 390 Kč; balkon 360 Kč 

Divadelní předplatné ZELENÉ
Pondělí 28. února 2022 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Na Jezerce 
SATURNIN

Režie: Petr Vacek; Hrají: Martin Bo-
hadlo, Jan Konečný, Denisa Pfau-
serová, Jaroslava Kretschmerová, 
Martin Sitta, Libor Hruška, Daniel 
Šváb, Petr Vacek, Ondřej Dvořák, 

Kulturní program Kultura Žďár p. o. - únor

VÝSTAVY

POŘADY PRO DĚTI

Předprodej vstupenek: 
pokladna Domu kultury: Po 13 – 17 hodin

informační centrum nám. Republiky
Kino Vysočina 

ON-LINE předprodej – www.dkzdar.cz

DIVADLO

ZÁBAVNÉ POŘADY

Pondělí 14. února 2022 v 19. h.
Úterý 15. února 2022 v 19 h.
Čtvrtek 17. února 2022 v 19 h.
Kafíčko 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

Dětské divadelní předplatné 
Středa 2. února 2022 v 9 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Minor Praha
KOUKEJ SVĚT
Délka představení 45 minut
Vstupné: 65 Kč

Kulturní minimum I. 
Čtvrtek 10. února 2022 v 9 h. 
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Aha Praha
NEBEZPEČNÁ KOMEDIA 
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 75 Kč

Sobota 19. února 2022 ve 14 h.
Kavárna Krystal Žďár n. S.
DĚTSKÝ KARNEVAL 
S MILANEM ŘEZNÍČKEM
A možná přijde i kouzelník
Čekají vás soutěže, hry a tanec. Na 
památku se můžete vyfotit v zá-
bavné fotobedýnce. Vstupné: 100 
Kč, děti do dvou let zdarma 

Kulturní minimum II. 
Středa 23. února 2022 v 9 a 11 h. 
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Lampion Kladno
TYGR
Délka představení: 60 -70 minut
Vstupné: 75 Kč

KVÍZY
Pondělí 31. ledna 2022 v 19 h.
Úterý 1. února 2022 v 19 h.
Restaurace JAZZMINE Žďár n. S.
QUIZ
Přijďte si zahrát kvíz 
do Jazzminu. Regist-
rujte se u baru nebo 
na facebooku /QUIZ

QUIZ

TANEC

Úterý 8. února 2022 v 19.00 hodin
Dům kultury Žďár nad Sázavou
JAROSLAV DUŠEK
ČTYŘI DOHODY 
Režie: Jaroslav Dušek; Účinkují: Ja-
roslav Dušek, Pjér La Š´éz a Zdeněk 
Konopásek
Čtyři dohody založené na staré 
toltécké moudrosti nabízejí silný 
kód chování, který dokáže rychle 
proměnit náš život v nový prožitek 
svobody, opravdového štěstí a lás-

Pondělí 7. února 2022 v 19 h. 
Městské divadlo Žďár n. S.
HOĎ SE DO POGODY
Sandra Pogodová a Richard Pogo-
da. Zábavná talk show. Vstupné: 
250 Kč

Sobota 12. února 2022 od 18 h.
Kino Vysočina Žďár nad Sázavou 
KINOBÁL NA STOJÁKA 
V KINĚ VYSOČINA  
(VE STYLU  ŠAKALÍCH LET)
18:00 v sále: premiéra české kome-
die Mimořádná událost
19:30 - půlnoc - vestibul:
IVAN HLAS TRIO, LETROUROR, 
DJ KAREL HEJL
Občerstvení a soutěže o nejlepší 
dobový kostým, americké grotesky
Vstupné: 490 Kč

Vojtěch Vodochodský 
Délka představení: 140 minut 
(včetně přestávky); Vstupné: příze-
mí 390 Kč; balkon 360 Kč



www.zdarskypruvodce.cz 5číslo 99 / 2022

Příspěvková organizace Kultura 
Žďár připravila novinku. Filmo-
vé a taneční fanoušky zve do 
Kina Vysočina na Kinobál na 
stojáka, který se koná 
v sobotu 12. února od 18 ho-
din. Návštěvníci v jeden večer 
zažijí fi lmovou premiéru české 
komedie Mimořádná událost, 
koncert Ivana Hlase, hudební 
blues-rokenrolový nářez kapely 
Letrourou.  

Organizátoři se tak narych-
lo rozhodli nahradit tradiční 
Ples kultury, který se měl konat 
12. února v kulturním domě, ko-
mornější verzí v Kině Vysočina. 
„Současná opatření povolují na 
akci tohoto typu pouze sto lidí. 
Právě proto padla volba na naše 
kino. Věříme, že se tenhle formát 

Kultura Žďár zve fi lmové a taneční fanoušky 
na Kinobál na stojáka

bude líbit a že si lidé dost možná jedinou mož-
nost zatancovat si užijí,“ doufá nová ředitelka 
příspěvkové organizace Kultura Žďár Tamara 
Pecková. 

Filmovo-taneční večer se ponese ve stylu 
Šakalích let. „Pokud lidé dorazí v dobových kos-
týmech, dostanou šanci vyhrát skvělou cenu. 
Nositel nejlepšího kostýmu vyhraje 10 volných 
vstupenek do Kina Vysočina pro dvě osoby,“ do-
dává Pecková. 

Večerem provede a do půlnoci bude hrát 
i brněnský DJ Karel Hejl.

Předprodej vstupenek bude zahájen 7.1. 2022. 
K dispozici budou v pokladně KD, v Kině Vysočina 
a v TIC Žďár nad Sázavou. 

Akci podpořilo město Žďár nad Sázavou 
a také společnost DEL.

 

 

 

 

 
 

 

Hana Michalová

 

finanční a realitní specialista Broker Consul�n�

  720  465 177

Nezávazné bezplatné konzultace. 

Zajímá Vás bezpečné zhodnocení úspor a jejich ochrana před inflací?

Budete ch�t během 3 let stavět nebo kupovat nemovitost nebo 
potřebujete během 3 let refinancovat úvěr  a chcete zarezervovat sazby?

Chcete pomoci s prodejem nemovitos� nebo jejím odhadem?

inzerce
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Přijďte ochutnat 
stáčenou 
medovinu
a kvalitní 

sudová vína.

Havlíčkovo nám. 152 
ŽĎÁR N/S

Tel.: 603 270 984
www.vinotekasevcik.cz

Merlot
Cabernet Sauvignone Rosé
Veltlínské zelené

Otevírací doba:
pondělí - neděle

8 - 20 hodin

Akční chlazená

sudová vína

52,- Kč
49,- Kč
49,- Kč

inzerce

„Neříkej ... (dokončení v tajence).“ - Jan Macák (1997 - ) český youtuber alias MENT

ti ráž

Distribuci časopisu zajišťuje Česká pošta. Časopis je distribuován zdarma do všech schránek, které neodmítají reklamu, v obcích uvedených níže v �ráži. Při 
jakémkoliv problému s distribucí volejte na tel. 603 927 191. 

Vydává: Media-Vysočina s.r.o., IČO: 036 53 013, DlČ: CZ036 53 013  Evid. MKČR E21409. 
Sídlo redakce a korespondenční adresa: Brodská 1873/21, Žďár n. S. 591 01; e-mail: info@zdarskypruvodce.cz. Vydavatel neodpovídá za obsah zveřejněných 
inzerátů. Použi�  stejného grafického zpracování inzerátů povoleno pouze s písemným souhlasem vydavatele. Články označené „pr“ jsou placenou reklamou. 
Celkový náklad 17 000 ks. 
Distribuce zdarma do schránek v obcích: 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, Rados�n nad Oslavou, Rokytno, Sázava, Sazomín, Slavkovice, Sněžné, Stržanov, Světnov, Škrdlovice, 
Tři Studně, Va�n, Velká Losenice, Veselíčko, Vysoké, Zubří, Žďár nad Sázavou. Změna vyhrazena.                     Telefon redakce 603 927 191

Kulturně inzertní  
měsíčník Příští  vydání 18. února 2022

Uzávěrka inzerce 11. února 2022
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inzerce

Dolní 1730/25 
nad Liosem, Pramen 
1.poschodí

591 01 Žďár n. S.

www.podlahykasal.cz

pavel.kasal@podlahykasal.cze-mail

KOMPLETNÍ 
PODLAHÁØSKÝ SERVIS

INTERIÉROVÉ DVEØE

TEL  777 184 352

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. J. Vondráčková

DEZINFEKCE
DERATIZACE tel.: 603 529 158

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

DEZINSEKCE

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

www.veterina-hamry.cz

Zkontrolujte si 
očkovací průkazy 

vašich zvířat.



Kulturně inzertní měsíčník8 číslo 99 / 2022

inzerce

ÚNOR

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

3. 2. 2022 v 17 h. | přednáškový sál
PONOR
Promítání dokumentárního fi lmu v rámci projektu PROMÍTEJ I TY!
Otužování působí blahodárně nejen na tělo, ale i na duši. Své o tom ví 
nizozemská potápěčka Kiki, které ponor do studených vod přinesl vy-
svobození z traumat minulosti  a ukázal cestu k vědomějšímu prožívání. 
Pomalý nádech a výdech.

Program na měsíc 
únor 2022

Výstavy

2. 2. 2022 v 9 h. | přednáškový sál
ALZHEIMER PORADNA VYSOČINA 
Poradenská pomoc pro pečující osoby, přátele, blízké a nemocné Alz-
heimerovou chorobou. Konzultace je třeba si předem objednat na tel.: 
733 629 018 u Mgr. Marcely Rýpalové.

4. 2. 2022  9 – 10 h. | přednáškový sál
ZDRAVOTNÍ MONITORING S VZP 
Bezplatné měření tlaku a analýza tělesných hodnot, včetně poskyto-
vání informací z oblasti  veřejného zdravotního pojištění, příspěvků 
z fondu prevence atd. 

8. 2. a 22. 2. 2022 v 9 h. | přednáškový sál
KOORDINAČNÍ CVIČENÍ S ROMANOU SOCHOVOU

Únor 2022 | Čechův dům
VCHÁZENÍ DO KRAJINY
Benefi ční výstava fotografi í Vojtěcha Zikmunda. Výtěžek z případného 
prodeje fotografi í připadne žďárské neziskové organizaci Popálky o.p.s.
Únor 2022 | Galerie u Sychry
FOTOKLUB VYSOČINA
výstava k 5. výročí svého založení
Únor 2022 | oddělení pro děti  a mládež
„NEMÁME ČAS SE NUDIT…“
Výstava prací dětí  hospitalizovaných na dětském oddělení Nemocnice 
Nové Město na Moravě

VÝSLEDKY 
ZA PROSINEC

BONUSOVÁ 
OTÁZKA

Chytrý kvíz Žďár

723 997 239

Registrace: Příš kolo v únoru 2022:

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

10.

WEJMLUVA
KOLIBŘÍCI
STALINGRADSKÝ MOZKY
NUDLE Z NOSU
ALL-PAKA
AKADEMICI
OBLUDNÍ NEZNÁLCI
42
ANIMALS
CHOBOTY

NUDLE Z NOSU
1 006
OBLUDNÍ NEZNÁLCI
690
AKADEMICI
632,5

SPRÁVNÝ TIP
919

1.

2.

3.

úterýpondělí čtvrtek

15 14 17

50
47

45,5
44,5

44
43,5
42,5

39
39
38

Co to je Chytrý kvíz?
Moderátor čte otázky, 
ty sedíš s přáteli u stolu 
a odpovídáte jako tým. 
Sna�íte se porazit ostatní týmy. 

Ale já nic nevím?
V pohodě. To tvrdí všichni. 
Hlavní je přece zábava a setkání s přáteli. 
A to, �e se něco nového dozvíte u piva 
je bonus... ;-)

Co mám proto udělat?
Domluv se s přáteli 
a zaregistrujte se 
u obsluhy nebo 
přes facebook.

FAQ:

VÝSLEDKY ZA LEDEN

BONUSOVÁ OTÁZKA

QUIZ
quiz@wo.cz
723 997 239

Registrace: Příští kolo v únoru 2022

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

10.

ALL-PAKA
KOLIBŘÍCI
KOPYTA
42
CHOBOTY
NUDLE Z NOSU
ANIMALS
AKADEMICI
SOVY
JELITA

42
AKADEMICI
NUDLE Z NOSU

1. 
2.
3.

pondělí úterý

31 1

40
38,5
37,5

35
34,5

34
32,5
31,5
31,5

31

230,00
248,74
156,00

QUIZ

4
12
48
3
1
1

KOLA
TÉMAT
OTÁZEK
TIPOVAČKY
BONUSOVKA
MINIHRA

SPRÁVNÝ TIP:  230,80

Za jakou částku v Kč se vydra�il v březnu 2021 
v londýnském aukčním domě Sotheby's obraz českého 
malíře Františka Kupky nazvaný Tryskání II?





Kulturně inzertní měsíčník10 číslo 99 / 2022

Divadelní užitečnosti 

seriál složený z několika představení. 
A to včetně vti pných reklam. Až tedy 
budete někdy chtí t vyrazit za kul-
turou, zvažte pardubický Exil. Už je 
hotový obchvat Slati ňan a Chrudimi, 
cesta vám nezabere více jak čtyřicet 
pět minut, budete tam co by dup.

A ještě jedna věc na konec. Po mi-
nulých dvou sloupcích na téma Zby-
tečné otázky mi napsala jedna čtenář-
ka, že bych se měl prý zamyslet nad 
tí m, jak je to z druhé strany, tedy jako 
z té ženské. Myslím, že se snažím 
genderově vyvažovat a že ty zbytečné 
otázky byly myšleny jak na mužskou, 
tak ženskou část. Ale pro jistotu přece 

jen uvedu i příklad, který mi popsa-
la. Seděla doma v obý-

váku a manžel 
přišel domů 

a volá 
na ni 

z chodby: „Jsem doma.“ Ale teď, 
když jsem to napsal, koukám, že mi 
tam chybí otazník, takže to vlast-
ně není zbytečná otázka, ale zby-
tečná věta oznamovací. No abych 
tedy vyvážil ty otázky, tak mi Frelda 
uvedl příklad, kdy přišel do kuchy-
ně, podíval se na plotnu do hrnce 
a zeptal se Jarušky:  „Vaříš polévku?“ 

A jaký je tedy z toho závěr? Trou-
fám si vyslovit názor, že tyto v uvo-
zovkách „zbytečné otázky a věty“ tak 
nějak začínají či udržují komunikaci 
mezi partnery. To znamená, že nejsou 
vlastně zbytečné. Není potřeba hned 
kvůli nim vyvolávat rozbroje, brát do 
rukou pánvičky, sahat do příborníku 
či, nedej Bože, po střelných zbraních. 
A to je přece fajn.

A už dost fi lozofování, pojďme ra-
ději do divadla. A na co? Tak třeba 
dnes je 15. ledna a to je 400 let od na-
rození Jean-Bapti ste Poquelina alias 
Moliéra, tak si na internetu najdu Ska-
pinova šibalství, ať nám ten rok začne 
zvesela. A příští  týden už se těším, až 
vyrazíme s přáteli do Exilu na předsta-
vení Lajka, což je Příběh z dob, kdy se 
hovna ještě nesbírala. Tak zlomte vaz. 

Marti n KROB

Nevím, jak jste na tom s divadlem. 
Ne, nechci vás zkoušet z divadelní 
vědy ve stylu profesora Vladimíra Jus-
ta, ani po vás nechci ocitovat slavný 
Hamletův monolog a vůbec by mne 
nenapadlo ptát se vás na to, kdo se 
vám líbil více jako Harpagon, jest-
li Pavel Zedníček, Viktor Preis nebo 
Miloš Kopecký. Mě spíš zajímá, jestli 
máte divadlo rádi, jestli, když máte 
možnost, tak si zajdete či zajedete na 
nějaké to divadelní představení nebo 
si v pohodlí domova přepnete na ČT 
art, když je zrovna nějaký ten záznam 
z prken, co znamenají svět, anebo do-
konce jste si na internetu předplati li 
server Dramox, což je takový Ne� lix 
na česká divadla. 

Vždy jsem di-
vadlo měl 
rád, ne 
ž e 
bych 
s e 

nějak akti vně snažil ho hrát, přece 
jen na to nejsem asi dost excent-
rický a řekl bych, že ani talentova-
ný, ale mám rád to prostředí, které 
v divadle najdete. Ať již jsem v našem 
pěkném žďárském, které už tu stojí 
více jako sto let, nebo když zavítám 
do Prahy do oblíbeného Činoherního 
klubu, Dejvického divadla, Studia dva 
nebo, a to asi se sluší nevynechat, do 
toho našeho Národního. Ale poprav-
dě musím přiznat, že jsem si nejvíce 
oblíbil malé pardubické ochotnické 
divadlo Exil. 

V loňském roce se jim podařilo, 
během vynucených prodloužených 
divadelních prázdnin přestěhovat 
z původního sklepa ve starém histo-
rickém domě, který upřímně řečeno 
nebyl zrovna výstavní (dokonce se mi 
podařilo se tam zamknout na záchodě 
a musel jsem vylézt oknem do světlí-
ku), do nově zrekonstruovaného pro-
storu v centru Pardubic. Otevírali loni 
v říjnu a už jsem tam měl možnost 
vidět několik představení včetně pre-
miér. Třeba například zkoušeli impro-
vizační představení tak trochu ve stylu 
Parti čky anebo rozjeli projekt nazvaný 
Seroš: Výzkumák. To je v podstatě 

Dva sloupky

Aneb máma mi vždycky říkala, že člověk aportovat 
neumí. Když něco zahodí, už se pro to nikdy nevrátí …

Karolína Davidová jako Lajka

Více naleznete na 
www.kd.nmnm.cz
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Regionální muzeum Města Žďáru nad Sázavou
Otevřeno denně mimo pondělí: 9 – 12 a 12.30 – 17 hodin

Od 25. ledna do 31. března 
2022 se výstavní sály žďárské 
tvrze promění v technickou 
hernu.

Návštěvníci se seznámí s někte-
rými základními fyzikálními jevy 
(magnetismus, elektromagnetická 
indukce, mechanika, optické jevy) 
a vyzkouší si, jak funguje výro-
ba elektřiny taháním či točením, 
transformátor, magnetická levita-
ce, polní telefon, plazmová koule, 
skládání barev, optický hologram, 
Da Vinciho samonosný most, po-
trubní pošta nebo co dokáže sil-
ný magnet. Vše je prezentováno 
názornou, i laikovi srozumitelnou 
formou. Proto neváhejte, odhoď-
te předsudky vůči fyzice a přijďte 
si s ní pohrát do muzea! Výstava 
Technická herna na cestách, kterou 
nám zapůjčilo Technické muzeum  
v Brně, je určena pro všechny ge-
nerace a také jako doplněk k výuce.

Text a foto: Kamila Dvořáková

Technická herna na cestách
aneb Fyzika hrou (25. ledna – 31. března 2022)

na zavolání do vašeho domu.
tel. 608 477 428

Pedikùra
ošetøení nohou 

vèetnì masá�e

inzerce
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Václav Koubek 
K club - 4. 2. od 19 h.

Skvělý písničkář se se svými mo-
derními šansony, akordeonem  
a vtipnými (prů)povídkami objeví 
opět v Novém Městě na Moravě. 
Přiveze s sebou expresívní projev, 
svérázně neuhlazenou básnickou 
imaginaci, nepříliš libozvučný, ale pře-
svědčivý hlas, křehké a citlivé texty, 
živočišnou harmoniku, osobní výpo-
vědi i humor. Koubkova upřímná tex-
tová poetika a osobitý hlasový projev, 
díky kterým ho Filip Topol nazval čes-
kým Tomem Waitsem, určitě stojí za 
to. A nepřijede sám, spolu z Václavem 
Koubkem dorazí i Ondřej Fencl, který 
je v Novém Městě jako doma.

Masopust
Vratislavovo náměstí 
5. 2. od 14:00

Vezměte masku, celou rodi-
nu, teplý nápoj a dobrou náladu  
a přidejte se k nám do masopustní-
ho veselí na Vratislavově náměstí. 
Čekáme na vás od 14:00 na Vra-
tislavově náměstí. Nejen pro děti 
budou nachystané lyžařské aktivity 
pod vedením Domu dětí a mláde-
že. Fotokoutek, slalom, dobové ly-
žařské vybavení a ke všemu bude 
nachystané občerstvení od Káčka. 

Slzy ošlehaných mužů 
divadlo Vosto5
Kulturní dům - 14. 2. od 19:00
Inscenace Slzy ošlehaných mužů 

je originálním autorským zpracová-
ním tragického příběh dvou vlasten-
ců a průkopníků lyžování Bohumila 
Hanče a Václava Vrbaty, kteří tragic-
ky zahynuli během mezinárodního 
závodu v běhu na lyžích na 50 kilo-
metrů na hřebenech Krkonoš v roce 
1913, když se náhle extrémně zhor-

šilo počasí. Příběh je podán z pohle-
du pražského Němce Emmericha 
Ratha, který se vyčerpaného Bohu-
mila Hanče pokusil během osudové-
ho závodu na 50 km zachránit. 

Divadlo Vosto5 na ploše známé 
tragédie dvou přátel rozehrává 
příběh mimořádně činorodého 
vlastence Hanče, který se nechal  
z národnostních důvodů vyprovo-
kovat k náhlé účasti v závodu, jenž 
se mu stal osudným. Paradoxně tak 
vyznívá národnostních ohledů pro-
stá snaha Emmericha Ratha, který 
učinil nejvíce ve snaze o Hančovu 
záchranu. „Důvody náhlé Hančovy 
účasti ve vrcholném závodě sezóny 
se dnes s odstupem mohou zdát 
ve své podstatě malicherně vlas-
tenecké. Přesto v tomto případě 
dokázaly vyhecovat i tak zkušené-
ho sportovce k nezodpovědnému 
risku, který si v horském dramatu 
vybral svou nejvyšší daň,“ dodává 
producent souboru Petr Prokop.

Role Hanče a Vrbaty ztvárňují 
kmenoví herci souboru Petr Pro-
kop a Ondřej Bauer, postavu neú-
spěšného zachránce a legendární-
ho všestranného sportovce hraje 
Tomáš Jeřábek. Vedle režiséra On-
dřeje Cihláře se v inscenaci dále 
objeví (v úloze Hančovy manželky) 
hostující Kristýna Liška Boková.

Autorské čtení Igor Malijevský 
a Petr Šesták 
K club - 18. 2. od 19:00
Společné autorské 

čtení z románů Otevřený prostor 
Igora Malijevského (Argo, 2019) 
a Kontinuita parku Petra Šestáka 
(Host, 2021). Velkoměsto a korpo-
rátní open space vs. pokus o malo-
městský sen. Groteska i autentická 
sonda do současné společnosti. 
Hudba: AN-NA (zvukové vrstvy – 
housle, looper, hlas).

Audience 21 - divadlo
Kulturní dům - 23. 2. 
od 19:00
Hurá divadlo! Před 85 lety se 

narodil a před 10 lety zemřel Ferdi-

nand Vaněk. Novoměstští nadšen-
ci sehráli jeho velký part. Setkání 
vzletné kavárny s brutální hospo-
dou. V úvodu zahraje sbor novo-
městských mládežníků hity 70. let 
Dobové speciality za lidové ceny! 

Štístko a Poupěnka 
Bylo nebylo
Kulturní dům - 26. 2. od 15:00
A vida! Štístko a Poupěnka vás 

znovu provedou fantastickým svě-
tem pohádek v představení Bylo 
nebylo. Nejmenším broučkům uká-
žeme, jak dělají zvířátka v písničce 
A co dělá. Taky se naučíme, že by-
chom si raději měli čistit zoubky, 
aby nás nenavštívil Kazizub Auvajs. 
Konečně se dozvíme, jak to dopadlo 
s Karkulkou, když se dostala do ba-
biččina domečku v písničce Červená 
Karkulka 2. Zachráníme princeznu, 
porazíme draka, zkrátka, nevzdáme 
to a pomůže nám s tím Princ Bajaja. 

Zasmějeme se Pejskovi a Kočičce  
a jejich nekonečné honičce. Sezná-
míme se se spoustou hudebních 
nástrojů a bude to Paráda. Taky 
budeme papat zdravé jídlo a cvičit 
s písní Papám, papám. Zatančíme 
si s novinkou Prázdniny a opráší-
me osvědčené hity jako Stonožka 
Ponožka, Tanči tanči, Bláznivý den  
a Kamarádi. Tak vzhůru do fantas-
tického světa pohádek, písniček  
a tanců se Štístkem a Poupěnkou  
v úplně novém představení Bylo ne-
bylo! Od ledna 2022. Délka předsta-
vení cca 60 minut.

11. 2. v 17:00 vás zveme na za-
hájení výstavy fotografií Vojtěcha 
Zikmunda s názvem Vcházení do 
krajiny. Autor je bývalý knihkupec, 
oceněný Pečovatel roku 2019, zna-
lec a obdivovatel místní krajiny. Vý-
stavu uvede Miroslav Ehrenberger, 
zazpívá ZEVL. 

aneb tipy pana Kulturáka

https://www.facebook.com/Nove.Mesto.na.Morave
https://akce.nmnm.cz/

https://sport.nmnm.cz/r/rok-lyzaru/

Kromě zmíněného divadla 
Vosto5 a veselého masopustu 
vás zveme také na Harusák, 
kde 5. - 6. 2. vyzkoušíte novin-
ky firmy KÄSTLE a Sporten  
na velkém festivalu lyží Win-
ter test. 

O kousek dál ve Vysočina Areně 
dne 6.2. připravuje novoměstský 
Sportovní klub všemi dětmi mi-
lované párkové závody a k tomu  
i závody rodinných štafet. 

Na začátku února bude k posle-
chu druhý díl Podcastů ze stopy  
a Petr Hladík si s hostem Milošem 
Brabcem projedou tratě na Novo-
městsku. V rozhovoru pan Brabec 
prozradí svoji nejoblíbenější ly-
žařskou trasu, přiblíží v čem tkví 
tajemství Fryšavského ledovce, 

Rok lyžařů v únoru!
Co nás čeká v únoru pod hlavičkou Roku lyžařů?

poví jak s údržbou tratí pomáhají 
dobrovolníci nebo přiblíží základ-
ní pravidla lyžařského desatera. 
Pokud jste ještě neslyšeli první díl  
s novoměstskou olympioničkou 
Dášou Hromádkovou, nastražte 
uši a užijte si i první díl. Podcasty 
najdete na Spotify, Anchor, Google 
Podcasts ale i na našem faceboo-
kovém a YouTube profilu.

Kulturní program v Novém Městě - únor
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Od 1. února 2022
Od začátku února se můžete 
těšit na společnou výstavu 
Horácké galerie a novoměstské 
nemocnice nazvanou GALERIE 
A VĚDA: Umění neviditelného. 

Zámecká okna a foyer galerie, 
stejně tak jako nemocniční prosto-
ry ve vstupní hale chirurgického 
pavilonu nedaleko recepce ozdobí 
mikroskopické snímky, zapůjčené 
brněnskou společností DELONG 
INSTRUMENTS. „Obrázky z elektro-
nového mikroskopu nám mnohdy 
připomínají objekty ze světa nám 

známého - květiny, zvířata, krajiny, 
a přitom jsou něčím zcela odlišným 
– viry, krystaly, buněčnými útva-
ry. Tato podobnost nás fascinuje  
a současně poučuje, že vše v přírodě 
má, ač rozměrově milionkrát vzdá-
lené, jasný a čitelný prazáklad ve 
formách a tvarech. Je to jakási mys-
tická výpověď o jednotě všehomíra. 
Ještě více však ohromuje poznání, 
že tyto nepatrné objekty mají i svoji 
estetickou sílu. Mnohdy se nám ve-
lice líbí a nutí nás hledat jejich mak-
roskopické příměry. Nacházet jejich 
skutečná pojmenování přísluší ale 
odborníkům - biologům, fyzikům, 

Mikroskopické snímky v galerii i novoměstské nemocnici
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

chemikům. Ti ostatní mohou vidět 
a vnímat něco obdobného abstrakt-
nímu umění,“ říká fyzik Vladimír Ko-

Středa 16. února v 17 hodin
Horácká galerie také nabídne 
osobní setkání s Vladimírem 
Kolaříkem. 

Spolu s ním budete mít mož-
nost poodkrýt tajemství elektro-
nové mikroskopie, která na rozdíl 

Beseda s fyzikem o umění 
vidět neviditelné

od mikroskopie světelné vidí až 
tisíckrát menší objekty. Beseda 
bude výjimečnou příležitostí na-
hlédnout do tohoto nanosvěta, 
který je pouhým okem neviditel-
ný, stejně tak jako do myšlení člo-
věka, jenž se do mikroskopu dívá 
přes čtyřicet let.

Vzhůru na nové výstavy!
Denně kromě pondělí.
Výstava Rezavé sochy a jejich 
otisky v Malé galerii je v pořadí 
třetí a závěrečnou novoměstskou 
prezentací sochaře Čestmíra Suš-
ky, kterého jsme loni zvolili jako 
prvního autora bienále Sochy 
pod novoměstskou oblohou.

Monumentální sochy, které jsou 
vystaveny v exteriéru města, nyní  
pod kurátorským dohledem Jakuba 
Orla Tomáše doplňují menší ocelo-
vé skulptury v dialogu s originální 
grafickou technikou „rezotisku”. Na 
nedávné vernisáži měla tato díla  
i svébytnou roli zvukomalebnou.

V zámeckém podkroví připravila 
kurátorka Petra Mrkosová výstavu 
keramičky Jany Mikyskové.  K vidě-
ní jsou zcela nová díla, která vznik-
la během posledního roku poté, co 
autorka opustila ateliér ve Velkém 
Meziříčí a našla nové prostředí pro 
tvůrčí práci ve venkovském stave-
ní v Radostíně nad Oslavou. To se 
jí stalo inspirací pro strukturální 
keramické závěsné reliéfy, ovliv-
něné zemským živlem i zemitou 
barevností, které již dříve charak-
terizovaly tvorbu Jany Mikysko-
vé. Přijďte se tedy zastavit v čase  
a naslouchat Ozvěnám ztichlého 
dvora.

lařík, který se svým týmem vyvinul  
a sestrojil nejmenší elektronový 
prozařovací mikroskop na světě. 

Kino Art s lektorským úvodem
Úterý 22. února v 18 hodin
Patříte-li k filmovým fanouškům, 

pak si nenechte ujít film Srdcová 
královna s lektorským úvodem 
Miloše Zabloudila. Tento snímek, 
který vznikl v roce 2019 v dán-
sko-švédské koprodukci, vypráví 
příběh úspěšné právničky Anny, 
do jejíhož perfektního rodinného 
života významně zasáhne příchod 
manželova problematického nácti-
letého syna z předchozího vztahu. 

Pátek 25. února v 18 hodin
Dobrá zpráva pro milovníky 
hudby - máme tu první letošní 
koncert! Jana Rychterová je 
písničkářka s kytarou s písnič-
kami na pomezí šansonu, folku 
a blues. 

Její písně jsou malé příběhy, 
které prožívají všichni: o lásce  
i nelásce, o jídle a pití, o starostech  
i radostech. Někdy se publikum válí 

Koncert písničkářky Jany Rychterové 
a klavíristy Radima Linharta

smíchy, jindy ztichne při básnických 
textech, ovšem za chvíli už si všichni 
podupávají v rytmu další dryáčnické 
písně. Shrnuto jednou větou: Jana 
Rychterová zpívá o životě, takže na 
jejích koncertech je veselo i smut-
no, protože i život takový je. A v tom 
je pravda i síla! V Horácké galerii se 
Jana Rychterová představí společně 
se skvělým klavíristou Radimem 
Linhartem. Těšíme se na setkání  
v zámeckém podkroví!

www.horackagalerie.cz
https://www.facebook.com/horackagalerie.nmnm/

foto: www.janarychterova.cz

Foto: Archiv autorky

Foto: Archiv autorky

Foto: DELONG INSTRUMENTS Foto: DELONG INSTRUMENTS
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14. února od 19:00

Předprodej na Informačním centru nebo na SMS ticket, 250,- Kč

Kulturní dům
Nové Město na Moravě KUPVSTUPENKUNEBO

ZJISTIVÍCE INFORMACÍ

Ve vesti bulu Horáckého muzea 
s krásnou renesanční klenbou 
vzniklo zákoutí  plné ptačího 
zpěvu. Návštěvníci si zde 
mohou posedět na polštářích 
ve tvaru kamenů, pokochat se 
pohledem na břízách sedícími 
plstěnými ptáky a poslechnout 
si jejich zpěv z ptačí budky, 
kterou pro nás vyrobil Petr 
Stejskal. 

Olejomalba Jelen s laněmi 
u lesa je od Jiřího Židlického, malí-

Zákoutí  plné ptačího zpěvu a další akce v muzeu
ře a kreslíře zvěře, který se narodil 
roku 1895 vedle muzea na Vrati -
slavově náměstí  č. 115 a stal se fe-
nomenálním malířem a kreslířem  
námětů lesa a lesní zvěře. V levi-
tujícím rámu se můžete s celým 
záti ším vyfoti t. Autorem kompo-
zice je architekt Franti šek Brychta 
ve spolupráci s kurátorkou muzea 
Alicí Hradilovou. Pro ptačí koutek 
vybrala 5 ptáčků typických pro náš 
region – sýkoru koňadru, stehlíka 
obecného, sýce rousného, ořešní-
ka kropenatého a hýla obecného. 

Přijďte si je do muzea poslech-
nout !

V únoru chystáme v muzeu dvě 
výstavy fotografi í. 3. února v 18 
hodin zahájíme ve vesti bulu vý-
stavu Ve dne v noci - fotografi e ze 
Špicberk - mrazivého souostroví, 
kde  bývá tma i ve dne a z domu 
nevycházíte neozbrojení proti  
medvědům. Autorem fotografi í 
je Jakub Žárský, který tam se svojí 

rodinou – Zdenkou Sokolíčkovou 
a jejich třemi malými dětmi několik 
let pobýval. Jakub Žárský je biolog 
a již před tí m zkoumal vývoj rostlin 
v kryocénu v Grónsku, Novoměš-
ťanka Zdenka Sokolíčková jako so-
ciální vědkyně sbírala na Špicber-
kách poznatky ke svému projektu 
na téma vlivu globálního oteplová-
ní na lidskou společnost. Výstavu 
zahájíme besedou s oběma vědci.

• 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

MŠ Žďár nad Sázavou, Okružní 729/73

8.900 Kč

23. a 24. 4., 7. a 8. 5., 
21. a 22. 5., 4. a 5. 6. 2022

inzerce
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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

Nabízíme práci  

na zajímavých  

projektech v prostředí 

přátelské  

rodinné firmy.

- TECHNOLOG NÁSTROJÁRNY

- NÁSTROJAŘ – MONTÁŽ

- NÁSTROJAŘ – ELEKTROEROZE



2022

18:00  na sále:
Premiéra české komedie 

„Mimořádná 
událost“

19:30 - půlnoc  vestibul:

IVAN HLAS TRIO
LETROUROU  |  DJ KAREL HEJL

Změna programu vyhrazena

Občerstvení a soutěž 

o nejlepší dobový kostým.

Americké grotesky celý večer.
Kino Vysočina

Vstupné:  490,- Kč
Předprodej: pokladna KD, 
Kino Vysočina, TIC Žďár nad Sázavou

www.dkzdar.cz


