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kalendář

25. 8. / Dětské čtvrtky 
s Chytrou rukou: Knihař 
(8.00–16.00)
Děti  poznají vybavení knihařské dílny a 

odnesou si vlastnoručně vyrobený zápis-
ník, který mohou využít třeba na zapsání 
zážitků z prázdnin. Nutná rezervace na 
chytraruka@zamekzdar.cz.

26. 8. / Letní soaré na terase 
(17.00–23.30)
Letní večer se skvělou hudbou, grilo-

váním a letním kinem aneb Gril & hudba 
& fi lm na terase pod Zelenou horou. Od 
17.00 vystoupí na zámecké terase Lada 
Šimíčková a Ivo Cicvárek, od 22.00 pro-
mítáme letní kino s ti tulem Atti  la Marcel.

27. 8. Mezinárodní noc netopýrů 
(od 18.00)
Dvě přednášky, pozorování netopýrů 

za pomocí detektorů. Pořádá AOPK - 
Správa CHKO Žďárské vrchy.

28. 8. / Zelenohorská muzika 
(16.00–18.00)
Koncert místní dechové skupiny na zá-

mecké terase.

Zámecký kulturní kalendář
28. 8. / BAWTUQUINHAS PBS 
(19.00–20.00)
Vystoupení hudebně tanečního sou-

boru z afrických Kapverd a ochutnávky 
kapverdské kuchyně na zámecké terase. 
Pořádá město Žďár – www.santi ni300.cz. 

28. 8. – 23. 9. / Pocta baroku
Živý umělecký experiment na hladině 

Konventského rybníka. Dva sochaři (Čech 
Václav Kyselka a Rakušan Peter Berger) - 
dvě originální díla vznášející se na ponto-
nech. Slavnostní odhalení proběhne 28. 
8. ve 20.15. Pořádá město Žďár - www.
santi ni300.cz 

28. 8. / Vodní hasičská fontána 
na hladině rybníka (21.00)
200 hasičů za pomoci 50 proudnic a do-

provodu barokní hudby vytvoří podívanou 
na hladině Konventského rybníku. Pořádá 
město Žďár - www.santi ni300.cz

2. – 4. 9. / 
Swing pod Zelenou horou
Těšte se na taneční workshopy i ve-

černí swingovou tančírnu. Během lekcí 
se naučíte základní kroky, na své si při-
jdou i pokročilí. Čekají vás dvě party s 
živou hudbou, speciální bluesová stage, 
dva tastery, několik lekcí na výběr podle 

dosažených zkušeností  i preferovaného 
stylu nebo odpolední venkovní tančírna. 
Pořádá Pojďme dělat město, z. s.

3. 9. / Soubor Richband 
ZUŠ Němčice na Hané 
(v dopoledních hodinách)
Dopolední generální zkouška dětského 

orchestru na zámecké terase. Koncert 
souboru se uskuteční 4. 9. v 15.15 v rámci 
akce Alotria na Farských humnech. 

10. 9. / Cyklovýlet po stopách 
Santi niho na Žďársku (10.00–16.00)

Výlety s výkladem od odborníků začíná 
na zámku a vede místy, kde zanechal vý-
raznou stopu stavitel Santi ni Aichel.

18. 9. / 
Sv. Jan Nepomucký a další patroni 
české země v dílech barokních 
umělců (od 16.00)
Prohlídka Galerie barokního umění ze 

sbírek Národní galerie Praha přímo s au-
torem jejího konceptu profesorem Vítem 
Vlnasem. www.santi ni300.cz

18. 9. / Santi ni (od 18.00)
Divadelní přestavení v podání pražské-

ho sdružení JEDL. www.santi ni300.cz

24. 9. / 
Den venkova (10.00–18.00)
Festi val pro celou rodinu, který na 

zámku už popáté věnujeme přírodě. Těš-
te se na desítky zážitků v duchu tématu 
Čteme v krajině. www.santi ni300.cz

24. 9. / Florianer Sängerknaben 
z kláštera Sankt Florian (od 19.00)
Koncert světově unikátního třiceti člen-

ného chlapeckého sboru z Rakouska na 
plovoucím pontonu na hladině Konvent-
ského rybníka. www.santi ni300.cz

28. 9. / Lidová krojová pouť 
ke sv. Janu Nepomuckému 
(10.00–19.00)
Pouť se koná za účasti  folklorních 

souborů z Vysočiny. Celodenní program, 
folklorní vystoupení, koncert, mše, před-
náška. www.santi ni300.cz

28. 9. / Academic café: 
doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. 
Simone Gionima (od 17.00)
Přednáška o životě a dílu autora kláš-

terních fresek.

+420 730 150 207
www.elmont-invest.cz
Jihlavská 2523/36
Žďár nad Sázavou
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5. ročník Dne venkova letos nabídne 
více než 50 zážitků pro celou rodinu

Již popáté ožije poslední 
sobotu v září (24. 9.) jabloňový 
sad neboli Forota v zámku ve 
Žďáru nad Sázavou oblíbeným 
festivalem pro celou rodinu. 
Den venkova je věnován příro-
dě a jejímu propojení s činností 
člověka. 

Letošní téma Co čteme v krajině 
vám díky pestrému programu ote-
vře krajinu jako knihu.

Žďárský zámek je místem, které 
bylo během předchozích 750 let 
vždy postaveno na propojení živé 
přírody a živé kultury. Nejinak je 
tomu i dnes. „Den venkova pova-
žujeme za jedinečný festival díky 
jeho zaměření na přírodu a člově-
ka, propojení zábavy a vzdělává-
ní nebo snaze o aktivní zapojení 
návštěvníků. Jednotlivé aktivity  
v programu vybíráme hodně peč-
livě tak, aby souvisely s tématem, 
které se každý rok mění,“ vysvětlu-
je koordinátorka festivalu Martina 
Sedláková.

V hlavní programové části si 
sami vyzkoušíte vytvořit krajinu, 
projdete se nočním lesem, bu-
dete číst počasí nebo noční 
oblohu, napodobíte zvuky  
a pohyb přírody během 
hudebních a tanečních 
workshopů, budete stopovat 
zvěř nebo si ověříte, jak dobře 
umíte přírodě naslouchat.  Díky 
Střední průmyslové škole che-
mické Pardubice a VIDA! science 
centru Brno si vyzkoušíte zajímavé 
pokusy. Stejně tak nám některá 
tajemství přírody odhalí zábavná 
pódiová show Úžasného divadla 
fyziky ÚDIF. Jabloňový sad zaplní 

také skvělá hudba – dámská blu-
egrassová kapela Od plotny skok 
nebo Martin Sedlák & Jenda Novák  
a jejich h luboký 

b l u e s a ro-
kenrol. Naprosto jedinečná bude 
také ukázka funkční lokomobily  

z roku 1870, která sloužila k po-
hánění zemědělských strojů parní 
silou. Před pár lety ji nadšenci z ne-
dalekého Šlakhamru přivezli z Ang-
lie a návštěvníci ji uvidí v plné síle 
při řezání dřeva. Organizátoři nevy-
nechali ani programové stálice, jako 

je ukázka loveckých psů, střelba  
z posedu, řemeslné dílny Chytrá 
ruka nebo slackline workshop.

„Osobně se těším na velkou 
prezentaci letových ukázek 
dravců. Nad Forotou se mimo 
jiné proletí majestátní orel 
bělohlavý s rozpětím křídel 

větším než dva metry, uvidíme 
i ukázky lovu dravců. V letošním 

roce plánujeme také doposud nej-
větší komentované ukázky lesní 
techniky. Při práci uvidíte dva har-
vestory společnosti Stora Enso, kte-
ré před vašimi zraky odvětví poká-
cené stromy a pořežou je na různé 

délky. Ty následně „vytáhne z lesa“ 
tzv. vyvážečka a naloží je na odvoz-
ní soupravu. Moc si vážíme také 
spolupráce s mnoha partnerskými 
organizacemi, které již tradičně 
obohacují náš program,“ doplňuje 
největší lákadla programu Martina 
Sedláková.

Součástí programu je také před-
nášková a diskusní část Jak číst 
v krajině, která se uskuteční pod 
netradičním beduínským stanem 
přímo ve Forotě. Přijedou zajíma-
ví hosté z ČR i ze zahraničí, díky 
kterým budete nahlížet na krajinu 
novým pohledem. Program Jak číst 
v krajině se koná v rámci dvouden-
ní konference, kterou pořádá MAS 
Havlíčkův kraj jako součást projek-
tu Cisterciácké krajiny.

Více informací najdete na  
www.zamekzdar.cz a na zámeckém 
facebooku a instagramu.
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Každý den kromě pondělí 
můžete navštívit trvalou expo-
zici dějin města v Moučkově 
domě.
 
Uvidíte středověkou keramickou 

hračku v podobě koníčka, originály 
rychtářských práv, vlasovou síťku 
vyrobenou z lidských vlasů, dýmku 
žďárku, tašku síťovku, pivní láhev 
z pivovaru v Zámku Žďáře či origi-
nální formu na cukrovinky zvané 
mejdlíčka, která vyráběl v Amylo-
nu továrník Josef Smeykal. Těšit 
se můžete na prvorepublikový ob-
chod, bohatě zařízený měšťanský 
salón s předměty od významných 

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

Až do 6. listopadu můžete ve 
žďárské tvrzi navštívit výpravnou 
výstavu Roky v baroku – Životní 
pouť barokního člověka, která 
vás provede životem pekaře Vác-
lava Kršky a Justiny Fiklovské. 

Svou vlastní cestu barokním 
světem si můžete na výstavě zvo-
lit i vy, můžete se pokusit změnit, 
co bude možné, a přijmout rány 
osudu, které byly pro barokního 
člověka nezvratné. Seznámíte se  
s církevními svátky i lidovými zá-
bavami, poznáte rozdílný život 
muže a ženy, bohatého a chudého, 

Roky v baroku

inzerce

sirotka, vdovy, vojáka či kněze, ra-
dosti i strasti dětství, mládí, svat-
by, šestinedělí, práce, roboty, stáří  
a touhy po dobré smrti. Nechybí ani 
informace o dobovém jídle a pití,  
o výkonu práva a spravedlnosti  
a o roli víry, pověr a lidové magie  
v životě běžného žďárského měšťa-
na. Výstava s mnoha interaktivními 
prvky, které vás vtáhnou do děje, se 
koná v rámci 300. výročí posvěcení 
poutního kostela sv. Jana Nepo-
muckého na Zelené hoře. Vstupné 
činí 50 a 30 Kč.

text: Stanislav Mikule
foto: archiv MěÚ Žďár n. S.

Až do 30. září 2022 můžete 
denně krom pondělí a deště 
navštívit věž farního kostela sv. 
Prokopa. 

Vstupenky si koupíte mezi 9:00  
a 11:30 a 13:00 a 16:30 v muzejní 
budově někdejší středověké měst-
ské tvrze zhruba 100 m od věže, kde 

Životní pouť barokního člověka

Výhled z věže

Moučkův dům
Žďáráků včetně hudebního sklada-
tele Františka Drdly, sochaře Jana 
Růžičky či malíře Antona Johanna 
Ferenze a vzpomínku na zaniklé 
Muzeum knihy. Nejen děti si mo-
hou vyzkoušet historické kostýmy 
či rytířskou zbroj, sestavit puzzle 
žďárského znaku nebo umlít mou-
ku na skutešném ručním mlýnku 
z 18. století. Vstupenky se kupují 
v hlavní muzejní budově ve tvr-
zi, stojí 50 Kč a 30 Kč. Prohlídky 
se konají v každou celou hodinu 
krom poledne, poslední začíná  
v 16 hodin.

text: Stanislav Mikule 
foto: Milan Šustr

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

Zelený dùm, nám. Republiky 61/20, �ïár nad Sázavou

FCB www.facebook.com/apotekaherbaviridis

IG www.instagram.com/apoteka_herbaviridis

Email: herbaviridis@seznam.cz | Tel.: 606 727 311

AKCE 
 - 20%

- 30%

na pøírodní kosmetiku 

na byliny a koøení

 Fakta s.r.o. – vzdělávací zařízení 
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

zve všechny zájemce na vzdělávací program

Místo konání: Žďár nad Sázavou

Rozsah výuky: 120 hodin 
(80 hodin teoretická výuka a 40 hodin praxe v MŠ, či ZŠ)

Cena kurzu je 8 900 Kč 

Termíny výuky a další informace
na www.fakta.cz

Studium pro asistenty 
pedagoga 

kurz je akreditován MŠMT

se vás ujme průvodce. Prohlídka 
trvá přibližně 30 minut, nahoru vede 
103 schodů, maximální počet osob  
v jedné skupině je 15 a vstupné činí 
40 a 20 Kč. Pro větší skupiny je lepší 
objednat se předem telefonicky na 
čísle 566 688 116 nebo 731 181 839.

text a foto: Kamila Dvořáková, 
archiv MěÚ Žďár n. S.
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inzerce

Starosta Mrkos: 
„Zdraví máme jen jedno, stejně jako přírodu.“

Jestli mě něco na radnici chytlo 
(a to jsem vzděláním ekonom), 
tak je to kvalita životního pro-
středí. Nejde o nějaký zelený 
fanatismus, ale pragmatický 
přístup. 

Dává mi smysl pečovat o naši 
zeleň a vodu s citem a láskou, 
protože se to vrátí nejen nám, ale  
i našim dětem. Zeleň čistí vzduch, 
zachycuje prach a zplodiny a také 
je v ní dobře. Ochlazuje v horkých 
dnech, vytváří stín, drží vodu. Spo-
lečný jmenovatel toho všeho je 
totiž naše zdraví. A to nelze pod-
ceňovat. Navíc se zeleň nevylučuje  
s rozvojem města v podobě výstav-
by. Oboje může koexistovat vedle 
sebe a doplňovat se. Co tedy ve 
Žďáře dál?

Vysázíme další stovky stromů. 
Teď jich tu máme zhruba devět ti-
síc, ale rád bych se přiblížil magic-
ké desetitisícovce. Sázet budeme 
jak na sídlištích, tak podél silnic  
a chodníků nebo před veřejný-
mi budovami. Také v průmyslové 
zóně, vždyť tam pracují tisíce lidí. 
Jde také o to, že se stromy je to 
jak s lidmi – stárnou, umírají, tak-
že musíme reagovat a dosazovat 
nové náhrady za ty, které je nutné 
odstranit. Neptejte se kde přesně, 
prostě všude - samozřejmě s ná-
mořnickou rozvahou.

Popínavé rostliny - i ony udělají 
naše město zelenější a chladnější. 
Máme vytipované ploty a části bu-
dov mateřských školek, škol, plot 
kolem bazénu a na Bouchalkách  
u fotbalového hřiště, dům klidné-
ho stáří a pečovatelák, hřbitovní 
zeď u Conventu, nebo u někte-
rých hřišť. Šedé nebo nudné plo-
chy najednou dostanou šmrnc.

Voda nás také zajímá. Zde vznik-

nou v dalších letech u budov škol  
a školek retenční nádrže, které za-
chytí dešťovku. A tu pak využít na 
zalévání zahrad. To samé vznikne  
u fotbalových hřišť na Bouchalkách  
a tenisových kurtů, pak přibyde zi-
mák a hala TJ. Skvěle bude vypadat 
odbahněný Horní rybník s parkový-
mi úpravami, ať je kde trávit volný 
čas. Další místa, kde ve Žďáře po-
stupně vzniknou rybníčky, průlehy, 
tůně, najdete na rozvojovém webu 
města www.saarplan.cz v sekci 
krajina.

Tepelné ostrovy - ty nechceme 
:-), je v nich mnohem vyšší teplota, 
než v jejich okolí, protože tam není 
žádná zeleň. Potřebujeme tedy 

stromy a zelené střechy. Ideální 
kombinace je zelená střecha s fo-
tovoltaickými panely dohromady. 
Jde o tzv. biosolární střechu a jako 
jedni z prvních v ČR ji ve spoluprá-
ci s Vysokým učením technickým  
v Praze budeme mít na garážích  
u polikliniky. V plánu jsou i další 
objekty, pokud to statika dovolí, 
střechy školek a škol jsou ideální 
cíl.

Krajina kolem Žďáru - ve starých 
mapách je najdete, ale ve skuteč-
nosti neexistují. Polní cesty. Jsou 
rozorané, ale už jsme některé dali 
dohromady. Na Vetli, ke křížku  
k Veselí, ke Stržanovu. V plá-
nu jsou k Vysokému, za Vodo-

jemem směrem na Plíčka, Ve-
selíčku atd. Podél nich se sází 
také ovocné stromy, ať občer-
ství pocestné. Polní cesty jsou  
i o tom, že vznikají nové vycházko-
vé okruhy a máme tak kam vyrazit 
kolem Žďáru na špacír. Krajina je 
prostupnější a pestřejší.

Rád se účastním všech dobro-
volnických akcí, ať už jde o sázení 
stromů, nebo popínavek. Takhle 
jsme spolu s kolegy ze ŽĎÁR - ŽIVÉ 
MĚSTO osázeli Farčata i plot u ová-
lu. Věřím, že zdravé a zelené město 
přispěje také ke zdraví a spokoje-
nosti jeho obyvatel. Stejně jako 
dobrá nálada, úsměv a fajn lidi ko-
lem sebe.

Na zavolání s možnos i do domu. 

tel.: 608 477 428  |  Počítky č. 80
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Pondělí 12. září 2022 v 19 h.
Úterý 13. září 2022 v 19 h.
Restaurace JAZZMINE Žďár n. S.
QUIZ
Přijďte si s přáteli zahrát kvíz. Regist-
rujte se u baru nebo na 723 997 239

Neděle 11. září 2022 v 15 hodin
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo pohádek
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
Divadelní zpracování legendárního 
večerníčku
Délka představení 60 minut
Vstupné: 120 Kč

Kulturní program Kultura Žďár p. o. - září

VÝSTAVY

Předprodej vstupenek:  
pokladna Domu kultury bude 

od 7. června do 14. srpna 2022 uzavřena.
Od 15. srpna předprodej Divadelního před-
platného zeleného, žlutého a komorního,  

v pokladně DK.
Vstupenky možno zakoupit v informačním 
centru nám. Republiky a v Kině Vysočina. 

ON-LINE předprodej: www.dkzdar.cz

Pondělí 26. září 2022 v 19. h.
Úterý 27. září 2022 v 19 h.
Čtvrtek 29. září 2022 v 19 h.
Kafíčko/Krystal Žďár n. S.
CHYTRÝ KVÍZ
Sestav si partu  
kámošů (2 - 8 lidí). 
Registruj se u baru, 
na fb Chytrý kvíz 
Žďár nebo na  
723 997 239

KVÍZY

KRYSTAL
RESTAURACE

Vítězný tým 
srpnového 

QUIZu 
CHOBOTY

Divadelní předplatné KOMORNÍ
Pondělí 12. září 2022 v 19 hodin
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Kalich
SILNICE - LA STRADA
Námět: Federico Fellini
Divadelní verze: Lída Engelová, Jo-
hana Kudláčková
Režie: Lída Engelová; Hrají: Bar-
bora Hrzánová, Radek Holub, 
Zbigniew Kalina, Klára Cibulková, 
Radek Zima
Cirkusácká romance o tom, že  
i malý kamínek má na tomhle světě 
smysl. Délka představení: 120 mi-
nut. Vstupné: přízemí 450 Kč; bal-
kon 420 Kč 

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Středa 21. září 2022 v 19 hodin
Dům kultury Žďár n. S. 
Divadlo pod Palmovkou
BEZRUKÝ FRANTÍK

POŘADY PRO DĚTI

DIVADLO

BESEDY

inzerce

Tomáš Dianiška a Igor Orozovič
Režie: F. X. Kalba; Hrají: Jakub Al-
brecht/Vojtech Fülep, Adam Va-
cula, Tomáš Dianiška, Tereza Do-
čkalová/Barbora Kubátová, Igor 
Orozovič/Denny Ratajský, Pavla 
Gajdošíková, Jan Hartl, Rozálie Ma-
linská, Gabriela Farr, Mária Lehe-
rová, Jaroslav Blažek, Vendelín Ur-
ban, Jakub Kalián, Hynek Tajovský
Groteska o klukovi, který nemohl 
obejmout svou milou. Délka před-
stavení: 105 minut (bez přestávky)
Vstupné: 490 Kč; 450 Kč

Středa 7. září 2022 v 19 hodin
Café u tety Hany Žďár n. S.
JAK SE DĚLÁ ZOO / PETR FEJK 
Autorské čtení z knihy Jak se dělá 
zoo bývalého dlouholetého ředite-
le Zoo Praha. Talk show je plná vý-
jimečných zkušeností a příběhů se 
zajímavými zvířaty a lidmi, doplně-
ná o projekci unikátních fotografií 
a zakončená autogramiádou a pro-
dejem knih s osobním věnováním. 
Délka představení 120 minut
Vstupné: 200 Kč

25. srpna – 18. září 2022 
Galerie Stará radnice 
a kaple sv. Barbory Žďár n. S. 
SLAVNOSTI JEŘABIN
HVĚZDA MEZI HVĚZDAMI
300 let svatojánské hvězdy
Klub výtvarných umělců Horácka a 
Spolek rakouských umělců Together
Vernisáž ve čtvrtek 25. srpna v 17 ho-
din ve Staré radnici ve Žďáře n. S. Ote-
vřeno úterý - neděle 9 - 12 a 13 - 17

20. září - 9. října 2022
Galerie Stará radnice Žďár n. S.
Klub filatelistů
MARTIN SRB - ZNÁMKOVÁ TVORBA
Vernisáž v úterý 20. září 2022 v 17 
hodin v Galerii Stará radnice. Ote-
vřeno úterý - pátek 10 - 12 a 14 - 17, 
sobota, neděle a svátky 14 - 17

Do 30. září 2022  
Malá galerie Staré radnice Žďár n. S.
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉ-
HO OBORU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ 

ŠKOLY F. DRDLY
Otevřeno dle TIC

1. – 30. září 2022, 
Malá galerie Stará radnice Žďár n. S.
PRÁCE DĚTÍ 2.B 
ZE 4. ZŠ ŽĎÁR n/S, ŠVERMOVA
Výstava z besedy se sochařem Pat-
rikem Vlčkem. Otevřeno dle oteví-
rací doby informačního centra.

1. – 30. září 2022
Kino Vysočina Žďár n. S.
PRÁCE DĚTÍ ZÁKLADNÍCH  
A STŘEDNÍCH ŠKOL  
ZE ŽĎÁRU n/S A OKOLÍ 
Na téma 300 Santiniho barokní 
hvězdy. Otevřeno v době promítání.

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
tičky
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Program na měsíc
září 2022

ZÁŘÍ

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

Připravované kurzy na podzim 2022:
Kurz anglického jazyka
Základy práce s počítačem a internetem
Kurz znakového jazyka
Knihovna seniorům - cyklus přednášek z různých oborů určený pro pře-
dem přihlášené seniory. Zájemci se mohou přihlašovat e-mailem na: 
odc@knihzdar.cz, telefonicky 566 621 883 nebo osobně v dospělém 
oddělení knihovny.

Výstavy
září – říjen 2022 | Čechův dům
SOŇA GREGOROVÁ ZLEVOROVÁ: ZASTÁVKA U SOFIE
Výstava obrazů
září 2022 | Galerie u Sychry
I ª VYSOČINA
Photo Jaroslav Provazník

2. 9. 2022 9.00 – 10 hodin | přednáškový sál
ZDRAVOTNÍ MONITORING S VZP 
Bezplatné měření tlaku a analýza tělesných hodnot včetně poskytování informací z ob-
lasti veřejného zdravotního pojištění, příspěvků z fondu prevence atd.
7. 9. 2022 | přednáškový sál
ALZHEIMER PORADNA VYSOČINA  
Poradenská pomoc pro pečující osoby, přátele, blízké a nemocné Alzheimerovou cho-
robou. Konzultace je třeba si předem objednat na tel.: 733 629 018 u Mgr. Marcely 
Rýpalové.
6., 13., 20. a 27. 9. 2022 v 9 hodin | přednáškový sál
KOORDINAČNÍ CVIČENÍ S ROMANOU SOCHOVOU 
Od září bude probíhat pravidelně každé úterý
19. 9. 2022 | přednáškový sál
KNIHOVNA SENIORŮM
cyklus přednášek z různých oborů pro předem přihlášené seniory
8:00 – 9:30  Jaroslav Valůch: Zdravý selský rozum pro dobu informační
10:00 – 11:30 Pavel Bezděčka: Přírodovědná přednáška o mravencích
Domácí hospic Barborka
13. září 2022 od 16 hodin
Chápeme umírání jako součást života?  Má utrpení v těžké nemoci smysl?  Je etické léčit 
bolest? Zkrátí opiáty život umírajícího?
Pojďme společně nalézt odpovědi na tyto otázky s lékařem MUDr. Pavlem Svobodou, 
vedoucí Barborou Boháčovou z Domácího hospice Barborka Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou a spolupracujícím knězem MUDr. Mgr. Karlem Rozehnalem.
Zájemci se mohou přihlašovat e-mailem na: odc@knihzdar.cz, 
telefonicky 566 621 883 nebo osobně v dospělém oddělení knihovny.

ZASTUPITELSTVA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
VOLBY VE DNECH 23.-24. ZÁŘÍ 2022

PRO ŽĎÁRZASTUPITELSTVA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

KANDIDÁTNÍ LISTINA

    JDEME DO TOHO SPOLEČNĚ
    JDEME DO TOHO 

    POJĎTE S NÁMI
    POJĎTE S NÁMI

   ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

   DOBRÁ ADRESA

1. MUDr. Jan Mokříš
dětský lékař, radní města

2. Mgr. et Mgr. Bc. Lenka Šimo
historička a učitelka

3. Vít Filipenský
podnikatel

4. Petr Staněk
produktový manažer

7.  Ing. Jaromír Vyboštok
akademický pracovník, 
hejtman SHŠ Flamberk

12. Mgr. Lenka Formanová
učitelka gymnázia

17. Pavel Trávníček
stavební technik

22. Tomáš Selucký
nákupčí

25. Ing. Věra Mokříšová
ekonomka

5. Ing. Miloslav Sláma
technik

10. Tomáš Sedláček
vedoucí oddělení investic

15. Ing. Marcela Filipenská
podnikatelka

20. Patrik Chudovský
manažer prodejny a e-shopu 
se zdravou výživou

8. JUDr. Miloslav Jirman
advokát

13. Bc. Jiří Látal
oční optik

18. Radek Štikar
podnikatel

23. Libor Havlík
student VŠ

26. Joshua Janů
IT technik

6. MUDr. Radek Černý
lékař ortoped

11. Vít Bohumil Homolka
vedoucí prodejny

16. Mgr. Martin Blažíček
hydrogeolog, jednatel fi rmy

21. Vladimír Němec
důchodce

9. PaedDr. Jaroslav Ptáček
ředitel školy

14.  Ing. Martin Leskour
podnikatel – Pension Klokočí

19. Irena Machová
účetní

24. Jindřich Jaroslav Doležal
voják, student VŠ

27. Miroslava Němcová
senátorka Parlamentu ČR

4

ZADAVATEL/ZPRACOVATEL: ODS, TOP 09
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VÁŠ oblíbený 
červený a bílý

BURČÁK
V PRODEJI

Havlíčkovo nám. 152 
ŽĎÁR N/S

Tel.: 603 270 984
www.vinotekasevcik.cz

Otevírací doba:
pondělí - neděle

8 - 20 hodin
Akční chlazená sudová vína

Distribuci časopisu zajišťuje Česká pošta. Časopis je distribuován zdarma do všech schránek, které neodmítají reklamu, v obcích uvedených níže v �áži. 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�  tejného 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 Osl vou, Rokytno, Sázava, Sazomín, Slavkovice, Sněžné, Stržanov, Světnov, Škrdlovice, 
Tři Studně, Va�n, elká Losenice, Veselíčko, Vysoké, Zubří, Žďár nad Sázavou. Změna vyhrazena.                     Telefon redakce 603 927 191

ŽĎÁRSKÝ PRŮVODCE
kulturně inzertní měsíčník

Příští vydání 23. září 2022
Uzávěrka inzerce 15. září 2022

Víte, že:
· 80 % lidí má aktuálně podpojištěnou nemovitost?
· je snadné nastavit Vaše penzijní spoření tak, aby Vám mnohem víc vydělávalo?
· současný vývoj na akciovém trhu vytváří ideální podmínky pro investování?
· jsou způsoby, jak zajímavě a bezpečně zhodnot úspory i na krátkou dobu?
· při koupi nemovitos vyhrávají , co jsou finančně připravení?

Toto je jen zlomek toho, s čím Vám mohu pomoci.

Hana Michalová
fi������ nanční a realitní specialista Broker Consulng
������Žďár nad Sázavou, nám Republiky 72/4
N������ ové Město na Moravě, Masarykova 208

720 465 177
inzerce

tiráž
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Šumavské uchvácení
meny a kořeny, cestičkami, křovinami, 
houštinami, kolem borůvčí, z vrcholu 
Javorníku do Kašperek a zpět. Abych 
nebloudil, naplánoval jsem si trasu po-
dle tipů místních zkušenějších cyklistů 
v navigaci. A spustil hlasové pokyny se 
sametovou barvou ženského altu. Mu-
sím říci, že dobrý, až na to, že se mě asi 
třikrát pokusila zmást tím, že 400 met-
rů mi tvrdila, že budu zahýbat ostře do 
prava, ale na rozcestí pak nekompro-
misně zavelela: „Ostře do leva!“ No ne-
divte se mi, že jsem si s ní začal povídat. 
Nahlas. A když mi to udělala po třetí, už 
se naše diskuze nesla v ostřejším tónu. 
Začal jsem jí i vyhrožovat, že ji nejen vy-
pnu, ale dokonce odstraním z mobilu, 
a nakonec, že si to s ní dojedu vyřídit 
osobně. Do Prahy. Do Podolí. Do lékár-
ny. Do… Ale jinak ty traily byly skvělý. 
Vyřádil jsem se dokonale. 

Další zbytek dovolené se pak už od-
víjel v poklidných cestách za gastrono-
mickými zážitky s přáteli, kteří dorazili 
během týdne. Kromě místních větších 
či menších minipivovarů jsme navštívili 
díky televiznímu pořadu Souboj na ta-
líři proslavené Divoké bistro. A pokud 
budete někdy někde poblíž, zamluvte si 
místo a vyzkoušejte. Shodli jsme se, že 
to opravdu stálo za to, i když zrovna na 
jídelním lístku chyběla vyhlášená žabí 
stehýnka. 

A ještě jedna věc na konec. Tak 
trochu naváži na poslední dva sloupky  
o plánovaném ždárském úchvatném 
obchvatu. Když jsme jeli zpátky ze Suši-
ce do Žďáru, tak Strakonice jsme minuli 
po obchvatu. Písek také. Tábor jsme 
rovněž objeli obchvatem. O Pelhřimovu 
ani nemluvím. Ten jsme ani nezahlédli. 
To by můj dědoušek koukal, že vlastně 
nic nevidí. Tahle pohodová obchvatová 
jízda skončila ucpanou centrální svě-
telnou křižovatku v HavlBrodu, odkud 
jsme museli projet krokem jednosměr-
kou kolem kulturního domu Ostrov  
a výpadovkou na Žďár. Myslím, že je to 
dostatečně vypovídající a mohlo by to 
být pro nás inspirující.

Martin KROB

Nevím, jestli jste už byli letos na do-
volené. Ale pokud ne, tak vás třeba in-
spiruji nebo vám dám zajímavý tip, kam 
se ještě letos anebo příští rok podívat. 

Loni jsme se s Choboty vypravili na 
cyklistickou expedici do Jizerských hor, 
a protože jsme zjistili, že kopce všichni 
vyšlapeme, tak jsme letos zvolili Šu-
mavu. Už v lednu jsme si našli penzion 
Splněný sen na šumavském západním 
okraji pod Javorníkem v nadmořské 
výšce rovných 600 metrů nad mořem  
a domluvili termín a zaplatili zálohy. 
Poslední týden v červenci nastal den D  
a v sobotu jsem vyrazil. Sám. Cestou 
jsem ve Strakonicích navštívil strýčky  
a tetičky, jak už jsem jim dlouho sliboval,  
a večer dorazil do cíle. V neděli ráno 
jsem osedlal vypůjčené kolo a začal 
šlapat. Hodinu. Do kopce. Asi devět ki-
lometrů. Na Javorník. Na rozhlednu. Do 

výšky 1066 m.n.m. Musím přiznat, že 
to byla bezva rozcvička. Nahoře jsem se 
rozhlédl a vybral směr na Kvildu k pra-
meni Vltavy. Počasí bylo více než luxusní  
a cesty poloprázdné, takže po poledni 
jsem dorazil k vodní panně, mající klíč 
od naší nejdelší řeky. Odtud za hranice 
do Bavor a na vrchol první třináctistov-
ky Černé hory (1316 m.n.m.) to byl už 
jen kousek. Abych nepřepálil začátek  
a stihl dojet za světla, přehodnotil jsem 
trasu a nabral zpáteční kurz přes Mod-
ravu, Srní a Kašperské Hory. Krásných  
a pohodových 85 kiláků. 

Druhý den jsem se vypravil dobýt kótu 
s výškou 1315 m. n. m. – Poledník. Po vy-
šlapaných čtyřiceti kilometrech, kulajdě, 
Klostermannově jedenáctce, osvěžení  
v Prášilském jezeře jsem se sluncem nad 
přilbou v pravé poledne Poledník zdolal. 
Navrch jsem vystoupal ještě 227 schodů 
do výšky 37 metrů, abych se kouknul 
směrem na jih až na vzdálené alpské 
vrcholky. A ten pohled stál za to. Cesta 
dolů z vrcholu byl jeden velký sešup, ve 
kterém brzdy dostaly trochu víc zabrat, 
takže jsem se domluvil v půjčovně, že mi 
je večer raději vymění.

A poslední samotářský výlet jsem 
zvolil takové kratší lesní traily přes ka-

Dva sloupky

VÝSLEDKY 
ZA ÈERVENEC

Chytrý kvíz Žďár
723 997 239

Registrace: Příš kolo v září 2022:

1
2
3
4
4
6
6
6
9

10
11
12
13
14
15

WHAT'S UP
#WEJMLUVA
CHOBOTY
ALL-PAKA
NUDLE Z NOSU
42
KOLIBŘÍCI
NEVEŠLI SE
STALINGRADSKÝ MOZKY
BUZOLY
AKADEMICI
OBLUDNÍ NEZNÁLCI
HABIBI
MENSA TÝM
MOŘSKÉ ŽELVY

úterýpondělí čtvrtek

27 29 29

47
44
41
40,5
40,5
40
40
40
39
34,5
34
33,5
28
27,5
27

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:
aneb často kladené otázky

KRYSTAL
RESTAURACE

VÝSLEDKY ZA SRPEN

1
2
2

CHOBOTY
KOLIBŘÍCI
NUDLE Z NOSU
ALL-PAKA
KOPYTA
GCERND
FAMILY TEAM
ELKA
SOVY
JELITA
POŘÍČÁCI
AKADEMICI
SMEČKA
42
QUIZÁCI
TOBI TÝM
AUTODOLEVA
BANDA
VÍNOPIČKY
FLÍČCI
TROLÁTKA
KROB NÁM NADR�UJE
BEER TEAM
MOŘSKÉ �ELVY
KUŘÁTKA
AFRICKÉ VOSY

42
KOLIBŘÍCI
MOŘSKÉ �ELVY

48,6
47,3
46,8
45,8
45,2
44,8
44,2
43,8
43,3
41,8
41,2
40,6
38,4
38
37,7
37,7
37,2
35,7
35,5
35
34,3
34,1
32,5
32,5
31,3
26,6

87 042
87 000
87 000

4
12
48

3
1
1

KOLA
TÉMAT
OTÁZEK

OVAČKYTIP
BONUS KAOFF

HRAMINI

BONUS KAOFF
Kolik přišlo  do Wembley na finále ME �en ve fotbale?diváků

Správná odpověď: 87 192

150
192
192

TIP ROZDÍL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
15
17
18
19
20
21
22
23
23
25
26

�ĎÁR n/S
PŘIBYSLAV
CHOTĚBOŘ
NOVÉ MĚSTO n/M

QUIZ723 997 239
Registrace:

Příští kolo v září

úterý

čtvrtek

čtvrtek

pátek

pondělí

sobota

úterý

20 

8 

15 

16 

12 

17 

13

ČÁSLAV

Strakonice

Písek

Tábor

Pelhřimov
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Organizace, která poskytuje 
širokou škálu služeb.

www.usvit-ops.cz

Milan Janáček
+420 725 075 768
Jihlavská 2283/28, 
Žďár nad Sázavou

LIKVIDACE NÁLETOVÝCH 
DŘEVIN
TERÉNNÍ ÚPRAVY
SEČENÍ TRÁVY
AUTODOPRAVA

ROBOMAX
svahová dostupnost 50° bez omezení
likvidace náletových dřevin, klestu po těžbě
pracovní záběr mulčovací hlavy 1 480 mm
možnost štěpkovací hlavy do průměru 12 cm

NAKLADAČ MANITOU
nosnost 2 t
výsuv ramene až 4 m
rovnání terénu
nakládání sypkých materiálů
možnost paletizačních vidlí
strojní zametání venkovních ploch

STROJNÍ ZAMETÁNÍ
zametací zařízení s lopatou
bočním a předním kartáčem
kropeným vodou
zametací šířka 180 cm

ÚSVIT o.p.s.

Přísaha ve Žďáře nad Sázavou propojila lidi 
různých generací, profesí, životních zkušeností  
i osudů. S tím, co v nás je, se budeme ucházet  
o vaše hlasy v nastávajících komunálních volbách. 
Mnohé z nás znáte osobně, jsme Vaši přátelé, 
kamarádi, kolegové, spoluhráči nebo se známe  
od vidění. Žďár není a nikdy nebude anonymním 
velkoměstem, kde by jeden druhého neznal.

Nám záleží na všech občanech Žďáru nad 
Sázavou a jejich potřebách. Chceme se aktivně 
podílet na rozvoji našeho města tak, aby z něj  
bylo město rovných příležitostí pro život,  
práci i volný čas.

Nejdeme se prát o koryta a pouze Vaše hlasy 
rozhodnou o tom, jak silní můžeme být.
Předvolební slib, který Vám dáváme, je, že 
nebudeme lhát. Chceme znovuvybudovat 
ztracenou mezilidskou důvěru, včetně důvěry  
v zastupitele města. Stojíme o Vaši pomoc  
a nápady. Pokud něco nepůjde a může se to stát, 
vysvětlíme to každému z Vás, aby nebylo pochyb, 
že jsme pro danou věc udělali vše, co bylo  
v našich silách a zákonných možnostech.

Přísaha Žďáru nad Sázavou

5.  Ing. Pavel Pospíchal

6. Tomáš Růžička

4.  Aleš Koželuh

3.  Bc. Petr Krábek

2.  Tereza Beekhuizen Novotná

1.  František Partyka
Dotace nesmí být jedinou hybnou 
silou rozvoje města.

Zlepším informovanost  
a komunikaci s občany našeho 
města.

Pomůžu nám vybudovat 
bezpečné město bez bariér.

Zajistím větší podporu sportu  
a volnočasových aktivit pro děti  
a mládež.

Podpořím dobré nápady bez 
rozdílu politického původu.

Odmítám klientelismus a střety 
zájmů, jsem pro osobní 
odpovědnost. 
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Pozvánka do Horácké galerie v Novém Městě n/M
V zářijovém programu Horácké galerie si vedle finále výstavy  

s názvem Hluboká voda, nejhlubší les a s ním spojeným doprovodným 
programem nenechte ujít podvečer s vínem a lidovou písničkou,  

vernisáž výstavy fotografií, v jejímž hledáčku je naše hlavní město, 
či rukodělné workshopy. 

Zářijová porce kultury v Novém Městě

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

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

Kulturní program v Novém Městě - září

Středa 20. září 2022 v 19 h.
K Club Nové Město n/M
QUIZ
Přijďte si s přáteli zahrát kvíz. Registruj-
te se u baru nebo na facebooku /QUIZ 
nebo 723 997 239

Lady Kate + Děda Mládek 
Illegal Band - koncert
Horácká galerie 
2. září od 19:00 hodin
Připravili jsme hudební zakonče-

ní letošního léta s kapelami Lady 
Kate a Děda Mládek Illegal Band na 
nádvoří Horácké galerie. Lady Kate 
je gothic metalová kapela z Vysoči-

ny, která je na scéně od roku 2007, 
a koncertuje nejen u nás a našich 
slovenských sousedů, ale také na 
Ukrajině, v Německu a Holand-
sku. Lady Kate hraje vlastní tvorbu  
s anglickými texty. U nás v Novém 
Městě na Moravě jste ji mohli vidět 
na Váza festu 2019. Děda Mládek 
Illegal Band je česká country roc-
ková hudební skupina, která má ve 
svém repertoáru především  písně 
Ivana Mládka a jeho skupiny Banjo 
Band.  Cena vstupenek v předpro-
deji 250 Kč, na místě 300 Kč.

Večer s cimbálem a vínem
koncert
Kulturní dům
9. září od 19:00 hodin
Přijďte posedět s vínem a cim-

bálkou. S cimbálovou muzikou vy-
stoupí Jožka Černý.

Pan Kulturák má stále dobře namazáno a na září si připravil spoustu 
akcí, na které stojí za to zavítat. Těšit se můžete na koncert,

večer s cimbálem a vínem, listování, chytrý kvíz, 
Svatováclavské slavnosti či talk show. 

Roger Krowiak
projekt Listování
K club - 11. září od 20:30 hodin 
Agent Roger Krowiak, muž  

s ocelovými svaly, nebesky vyso-
kou inteligencí a neodolatelným 
šarmem, připlouvá do přístavu sto-
věžaté Bratislavy, hlavního města 
Polska. Zaplétá se do složité hry 
kontrašpionáže a stihne přitom 
poznat čtyři nejkrásnější ženy svě-
ta. Kultovní kolektivní román psali 
tehdy nejlepší slovenští spisovate-
lé, ti nejlepší čeští ho pak překlá-
dali. Komiks s originálními kresba-
mi mistra Danglára uvádí po letech 
v život projekt LiStOVáNí, poslední 
výstřel totiž ještě nezazněl! Cena 
vstupenek v předprodeji 100 Kč, 
na místě 120 Kč.

Chytrý kvíz
kulturní dům 
14. září od 19:00 hodin 
26. září od 19:00 hodin
Zábava, při které jsme spolu. Re-

zervuj pro svůj tým stůl a nechte se 
během večera bavit moderátorem 
akce. Odpovědi zapisujete týmově 
na lístek. Týmy s nejlepším skóre 
vyhrávají odměny. Během hry se 
konzumuje a povídá s přáteli.

Svatováclavské slavnosti
Vratislavovo náměstí
24. září od 8:00 - 22:00 hodin
Divadelní, hudební a výtvarný 

den se sv. Václavem. Těšit se mů-
žete na divadla pro děti, koncerty 
místních i přespolních kapel, far-
mářský trh a výtvarné dílny. Sou-
částí programu bude také tombola 
Nadačního fondu Nového Města 
na Moravě. A pokud se rozhodnete 
přispět, budete mít zaděláno nejen 

na dobrý skutek, ale můžete i vy-
hrát. Hlavní cenou bude poukaz na 
víkendový pobyt v Hotelu SKI.

Hoď se do pogody - talk show
kulturní dům 
27. září od 19:00 hodin
Zábavná talk show, ve které vy-

stupuje herečka, zpěvačka a spiso-
vatelka Sandra Pogodová se svým 
tatínkem Richardem Pogodou. Tě-
šit se můžete na večer plný zábav-
ných historek, vzpomínek, čtení  
z jejich povídek a s písničkami Jež-
ka, Voskovce, Wericha, Suchého, 
Šlitra. Společně napsali dvě knihy 

povídek Hoď se do pogody a Buď 
v pogodě, které si budete moci po 
skončení pořadu koupit a nechat 
podepsat. Cena vstupenek v před-
prodeji 100 Kč, na místě 150 Kč.

Vernisáž Z jednoho místa - Praha 
ve fotografiích Dany Bellany

Středa 28. 9. v 17 hodin
Státní svátek, Den české 
státnosti, oslavíme vernisáží 
výstavy fotografií, které jsou 
osobitou emoční výpovědí  
o našem hlavním městě. 

Autorka Dana Bellany, absol-
ventka ateliéru knižní kultury  
a písma pražské UMPRUM, za-
chycuje okamžiky z historické-

ho centra, kde žije a pracuje.  
V poslední době se věnuje převáž-
ně fotografii, přestože část svého 
profesního života zasvětila spe-
cifické tvorbě Paper Art či grafic-
kému designu, kdy působila jako 
Art director pro filmový časopis 
Cinema, nebo jako grafička po-
stupně prošla redakcemi časopisů 
vydavatelství Burda, Bauer média 
a dalších.
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V neděli 18. září skončí největší 
výstava letošního roku, věno-
vaná strašidlům, vodníkům 
a lesním duchům v českém 
výtvarném umění. 

Pokud jste ji ještě neviděli, nevá-
hejte a projděte si všechna místa  
a zákoutí, která jsou v Horácké 
galerii věnována roztodivným by-
tostem. Nakoukněte na ně i do 
Horáckého muzea. Ve středu 14. 
září od 17 hodin. Budete mít mož-
nost navštívit výstavu s odborným 
komentářem kurátorů. V rámci 
doprovodného programu se přímo  
v expozici uskuteční také minikon-

Pátek 23. 9. od 18 hodin
Symbolické rozloučení s létem 
se ponese ve znamení lidové 
muziky a ochutnávky krásných 
vín. 

Pokud počasí bude přát, setká-
me se na dvorečku (jinak v interi-
éru Horácké galerie) se zpěvákem 
a sólistou Brněnského rozhlaso-

Výstava Hluboká voda,
nejhlubší les v cílové rovince

ference. Ta je plánována na pátek 
16. září od 14 hodin a nabídne po-
hled etnografa, bohemisty, spiso-
vatele, vydavatelky a sběratele na 
téma vodníka a hejkala. 

O finále doprovodného pro-
gramu k výstavě Hluboká voda, 
nejhlubší les se postará umělecké 
uskupení pro performativní umě-
ní Bazmek entertainment, které 
v rámci svého projektu VODNIK 
OPEN zprostředkuje návštěvu vod-
níků, již hledají nové způsoby živo-
ta v současné době a kteří svolili ke 
krátké lidské návštěvě. Uskuteční 
se v sobotu 17. září v době od 14 
do 17 hodin.

V září víno vaří: Podvečer 
s vínem a lidovou písničkou

V září opět startují odpolední 
workshopy pro veřejnost. Milo-
slava Gregorová povede kurzy šití  
a háčkování (vždy od 16:30 do 
18:30) a Marta Hauptmanová kur-
zy krasopsaní (od 15 do 17 hodin). 

vého orchestru BROLN Václavem 
Kováříkem (kytara, zpěv) a členem 
komorního orchestru ve Slavko-
vě Ladislavem Jedličkou (housle, 
zpěv). 

Lidové písničky v jejich podá-
ní budou provázet komentované 
ochutnávky známého jihomorav-
ského vinaře Stanislava Mádla  
z vinařství ve Velkých Bílovicích.  

Rukodělné workshopy 
pro veřejnost

Nabízíme také další dopolední 
kurzy pro veřejnost a edukační 
programy pro školy. Sledujte naše 
webové stránky, kde se dozvíte 
více informací na www.horackaga-
lerie.cz.

8.9. / 15.9. / 21.9. / 22. 9. / 29.9.
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nabídka pracovních míst

Staňte se součástí PLASTIE. 
Sázíme na radost a kvalitní tým!

Hledáme 
kolegy na pozice:

Máte rádi kolem sebe partu skvělých lidí?
Máme pro vás práci na zajímavých výrobcích ve stabilní české rodinné firmě 
sídlící v srdci Vysočiny. Nabízíme pestrou paletu benefitů (finanční příspěvky, 
příplatek na dopravu, slevy na naše produkty, vzdělávání a další).
Zaujalo vás to?
 
V případě zájmu kontaktujte personální oddělení: 
Pavlína Kadlecová, kadlecova@plastia.cz, 608 101 190

Obsluha CNC centra

N ástrojař

T echnik seřizovač

CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

Neustále rosteme a stavíme novou halu.  
Rozšiřujeme náš tým, přidej se k nám! 

Nabízíme stabilní práci  
v prostředí přátelské rodinné firmy.

PRO NOVÉ PRACOVIŠTĚ  
MONTÁŽÍ HLEDÁME  
ŠIKOVNÉ PRACOVNICE /
PRACOVNÍKY

Více volných pozic naleznete na www.cecho.cz

566 696 650  |  personalni@cecho.cz
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Nejenom thajské masáže nabízí 
Oáza klidu ve žďárské Radniční ulici. 
Od půlky letošního března klientům 
poskytuje rovněž fyzioterapii 
a zařadila se tak mezi zdravotnická 
zařízení. 

Vzhledem k tomu, že v rehabilitač-
ních provozech ve Žďáře i okolí, které 
nabízejí fyzioterapeuti cké služby „na 
pojišťovnu“, jsou čekací doby dlouhé, 
klientů v Oáze klidu přibývá. A to i přes 
to, že si musí tuto péči plati t, proto-
že Oáze se dosud nepodařilo uzavřít 
smlouvy s pojišťovnami.  

„Dvakrát jsme se účastnili výběro-
vých řízení – jednou jsme ho vyhlásili 
sami, podruhé jsme se zúčastnili již 
vyhlášeného. Bohužel, ani v jednom 
případě jsme nebyli úspěšní. V druhém 
případě nám sice svitla naděje, protože 
v té době ve Žďáře jeden provoz rozvá-
zal smlouvy s pojišťovnami. Věřili jsme, 
že zaniklé úvazky lze přesunout k nám. 
Nakonec však bylo stanovisko zamítavé. 
Důvod zněl, že úvazků pro Žďár a okolí 
je dostatek, což je ale v rozporu se sku-
tečností  i zájmem pacientů,“ vyjádřila se 
jednatelka Oázy klidu Lenka Klimeš.  

Dlouhé čekací doby 
Podle jejího názoru ve snaze zajisti t 

pacientům péči hrazenou pojišťovnami 
mohou opakovaně vyhlašovat, případně 
se účastnit příslušných výběrových říze-
ní. Snahu ale mohou projevit i samotní 
pacienti , kteří mají možnost psát svým 
zdravotním pojišťovnám ofi ciální žádosti  
o poskytnutí  konkrétních hrazených slu-
žeb v potřebném časovém rozmezí. Pro-
stě dát najevo, že čekat až dva měsíce na 
úlevu od bolesti  hrazenou pojišťovnou, 
na což mají jako plátci nárok, standard-
ní není.  „V našem úsilí nás podporují 
i někteří odborní lékaři, kteří chtějí svým 
pacientům zajisti t odpovídající péči v ro-
zumném čase. Sami velice dobře vědí, že 
jenom včasná fyzioterapie, a to zejména 
po úrazech nebo operacích, má maximál-
ní léčebný efekt,“ upřesnila Lenka Klimeš. 

V současné době se v Oáze klidu 
pacientům věnují čtyři zkušené fyzio-
terapeutky. Mezi metody využívané na 
tomto pracovišti  patří Vojtova metoda 
pro dospělé, která má dobrý efekt na-
příklad u neurologických pacientů, což 
v okolí nikdo nenabízí. SM systém ne-
boli spirální stabilizace zase pomáhá 
například při skolióze páteře a obec-

ně vadném držení těla a u pacientů 
s vyhřezlou ploténkou. Svalové bolesti  
v Oáze klidu odstraňují kineziotapingem 
nebo terapií suchou jehlou, problémy 
s otěhotněním nebo s inkonti nencí 
ovlivňují metodou Ludmily Mojžíšové. 

Hrazené kapacity nestačí
V praxi odborný lékař pacientovi na-

píše poukaz na fyzioterapii a toho pak 
čeká anabáze po smluvních zařízeních 
pojišťoven ve snaze objevit, kde ho 
v rámci určité vzdálenosti  od jeho bydli-
ště vezmou dříve. A když mají plno všu-
de tam, kde úkony platí  pojišťovna, je 
ochoten si i připlati t. Na druhou stranu 

proč by měl, když si celý život platí  po-
jištění, které třeba nikdy nevyužil? Pro-
tože nabídka hrazené fyzioterapeuti cké 
péče nedostačuje poptávce? „Pacienti  
přijdou k nám s tí m, že na poliklinice, 
kde je péče hrazena pojišťovnami, je 
mohou vzít třeba až za šest týdnů nebo 
za dva měsíce. My jim můžeme pomoci 
prakti cky okamžitě, ale musí si to plati t. 
A i když nabízíme různé slevové akce, je 
pravidelná rehabilitace pro pacienty fi -
nančně náročná, obzvláště v této době. 
Logicky jim tedy chceme pomoci, aby 
péči nemuseli plati t sami a proplácely 
jim ji pojišťovny,“ dodala Lenka Klimeš. 

Pojištěnci mají na péči nárok,
ale čekání na fyzioterapii hraje proti  nim

inzerce



OTEVÍRÁME 5. ZÁŘÍ

OD 5. DO 11. ZÁŘÍ U NÁS
POŘÍDÍTE VŠE SE SLEVOU 10 %! 

www.kinsky-zdar.cz

OTEVŘENÁ ODDĚLENÍ:
- domácnost
- dekorace
- dárkový sortiment
- zahradní centrum
- zahradní technika
- servis STIHL
- svítidla
- nářadí
- barvy a laky
- silikony

OD  20. SRPNA DO 4. ZÁŘÍ BUDE CELÝ AREÁL 
OBCHODNÍHO DOMU KINSKÝ UZAVŘEN 
Z DŮVODU STAVEBNÍCH PRACÍ.


