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26. 11. / Chytrá ruka: 
Adventní fl oristi ka 
(10.30–16.00)
Seminář s Evou Černou, kde se 

naučíte základy fl oristi ky, práce s 
květi nou a aranžovací hmotou. Vy-
tvoříme si věnec z přírodních mate-
riálů (závěsný nebo na stůl) a svícen 
na jednu nebo 4 svíce s výběrem 
tvaru podle vašeho vkusu.

1. 12. / Chytrá ruka: 
Drátované ozdoby 
(16.30–18.30) 
Kurz vedený Věrou Studenou z 

Kuklíku, nositelkou ti tulu Mistr tra-
diční rukodělné výroby Kraje Vyso-
čina. Vyrobíte si různé druhy vánoč-
ních ozdob.

3.–4.12. / Vánoce na zámku 
(10.00–18.00)
Kouzelná atmosféra, vánoční díl-

ny, originální dárky, vůně a chutě 
Vánoc nebo živá hudba… Přijďte si 
vychutnat vše, co milujete na Váno-
cích! Nebude chybět ani oblíbený 
MINT Market.

3. 12. / Koncert Jindřich Macek 
& Jitka Baštová 
(16.00–17.30)

Zámecký kulturní kalendář
Adventní instrumentální koncert 

Poslán jest od Boha anděl v podá-
ní Jindřicha Macka (loutna) a Jitky 
Baštové (akordeon).

3. 12. / Tvořivý zámek: 
Zámecký kemp „Čertovský den 
(8.00–16.00)
Celý den s naším hodným zámec-

kým čertem. Nejen vaření kotlíko-
vého guláše a probouzení pekla nás 
provede celým dnem.

4. 12. / Koncert 
Gaudeamus Brno 
(16.00–17.00)
Smíšený pěvecký sbor působící 

dříve jako ofi ciální sbor Masaryko-
vy univerzity v Brně přiveze vánoční 
repertoár, během kterého si bude-
me moci jistě i sami zazpívat.

7. 12. / Academic café 
(17.00–18.30)
Mgr. Marti na Schutová (Zámek 

Žďár, FF UK): Životní příběhy žďár-
ských opatů v 17. století .

8. 12. / Chytrá ruka: 
Zvířátka ze slámy 
(16.00–18.00)
Přijďte si vychutnat vůni slámy 

během příjemného tvoření, během 
kterého si vyrobíte ovečku s rolnič-
kou jako krásnou (nejen vánoční) 
dekoraci.

10., 11., 17., 18. 12. 
Vánoční prohlídky 
(9.00–16.00)
Společně si projdeme vánočně 

nazdobený areál zámku a kláštera, 
poznáme adventní zvyky i historii 

tohoto místa, kde lidé slaví Vánoce 
už 770 let.

14. 12. / Academic café 
(17.00–18.30)
Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, 

DrSc. / Obyčejný život v baroku, 
www.santi ni300.cz.

18. 12. / Vánoční koncert 
pro harfu 
(17.00–18.30)
Zlatá adventní neděle v podání 

královského hudebního nástroje, 
harfy, v podání absolventky pražské 
konzervatoře Simony Voříškové.

22. 12. / Chytrá ruka: Floristi ka – 
Aranžmá na vánoční stůl 
(16.00–19.00)
Během tohoto semináře s Evou 

Černou vás čeká podvečerní tvoření 
bez teorie. Tvořit budeme slavnost-
ní dekoraci na sváteční stůl ze živých 
květů.
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Vánoce na žďárském zámku budou magické
Na chvíli se zastavte a nechte 
se unést kouzelnými Vánocemi 
na Zámku Žďár nad Sázavou. 
Na konci roku můžete na zám-
ku navštívit vánoční prohlídky, 
dvoudenní oslavy Vánoc  
s trhem nebo adventní dílny 
Chytré ruky.

Vánoční 
prohlídky
(10., 11., 17. a 18. 12., 9–16 h)
Po dva adventní víkendy (10., 

11., 17. a 18. prosince) si společně 
se zámeckými průvodci projedete 
vánočně nazdobený areál zámku  
a kláštera, poznáte adventní zvy-
ky i historii tohoto místa, kde lidé 
slaví Vánoce už 770 let. Na stře-
dověkých sádkách si s průvodci 
popovídáte o významu Žďárského 
kapra nebo o období půstu a na  
II. nádvoří odkryjete význam ad-
ventu. V Bazilice Nanebevzetí 
Panny Marie a sv. Mikuláše se se-
známíte se životem sv. Mikuláše  
a připomenete si vánoční příběh. 
Podíváte se také do Prelatury, 
bývalého sídla opata, kde si 
připomenete barokní vánoč-
ní zvyky, kuchyni a koledy.

Vánoce 
na zámku 
(3. a 4. 12., 10–18 h)
Kouzelná atmosféra, vánoční 

dílny, ukázky řemesel, originální 
dárky, vůně a chutě Vánoc nebo 
živá hudba… Přijďte si vychutnat 
vše, co milujete na Vánocích! Ne-
bude chybět ani oblíbený MINT 
Market s více než dvaceti tvůrci  
a designéry s autorskou módou, ori-
ginálními šperky, bio kosmetikou, 

papírenským zbožím, hračkami  
i delikatesami. 

Součás-
tí Vánoc na zámku je také sobotní 
koncert Jindřicha Macka (loutna)  
a Jitky Baštové (akordeon) s názvem 

Poslán jest od Boha anděl. Vstup na 
tento koncert je pro návštěvníky 
Vánoc na zámku zdarma. Neděli 
nám zpestří pěvecký sbor Gaudea-

mus Brno, Smíšený pěvecký sbor 
působící dříve jako oficiální 

sbor Masarykovy univerzity  
v Brně přiveze vánoční 
repertoár, během kte-
rého si budete moci  
i sami zazpívat. Na ten-
to koncert je nutné 
koupit vstupenku na 
www.zamekzdar.cz. 

Vánoční 
  příběh 

(5.–9., 12.–16. 12., 9.00–12.00)
Speciální tematické prohlídky 

pro školy vás provedou vánoční-
mi tradicemi v barokním zámku  
a klášteře.  Jak daleko sahá historie 
Žďárského kapra? Jak se proměňo-

vala vánoční tabule u cisterciáků  
v průběhu staletí? Proč dnes sla-
víme svátek sv. Mikuláše? V Ba-
zilice Nanebevzetí Panny Marie  
a sv. Mikuláše se seznámíme s ži-
votem sv. Mikuláše a vánočním 
příběhem. Bývalé sídlo opata, 
prelatura, se rozezní adventními 
barokními koledami, nahlédnete 
také do barokní kuchařky. Pro ob-
jednání programu volejte nebo piš-
te Martině Schutové (736 776 840, 
schutova@zamekzdar.cz).

Vánoční 
inspirace
Potřebujete poradit Ježíškovi? 

Vyberte dáreček v zámeckém ob-
chodě nebo některý ze zámeckých 
poukazů, který každého potěší. Na 
zámku vám rádi připraví originální 
poukaz s osobním věnováním po-
dle přání na zámecké ubytování, do 
Muzea nové generace, na prohlíd-
ky s průvodcem nebo na některý 
z mnoha koncertů. Ozvěte se Evě 
Bernardové na tic@zamekzdar.cz 
nebo na 602 565 309.

Vánoční otevírací doba 
na zámku

24.–26. 12. - zavřeno
27.–30. 12. - 13 - 18
31. 12.  - 13 - 16
1.–17. 1. 2023 - zavřeno 

Více informací najdete na 
www.zamekzdar.cz 

a na zámeckém Facebooku 
a Instagramu.
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Ragby, to je hra
běhlo na jedničku podtrženou s něko-
lika hvězdičkami. Na stadion, kde své 
zápasy hraje i fotbalová Fiorentina, 
s námi dorazilo dalších dvacet tisíc 
tifosi. A byli jsme tak svědky historic-
ky prvního vítězství Itálie nad favori-
zovanými Australany, kdy v poslední 
minutě ještě mohl Donaldson zápas 
otočit, ale bohužel nedal potvrzo-
vací kop, čímž ponechal skóre 28:27 
ve prospěch domácích. Nefalšovaná 
euforie zvládla nejen na trávníku, ale 
i na tribunách, a vydržela ještě do 
uzavřených ulic kolem stadionu. A my 
byli u toho. 

Když už jsme jeli těch tisíc kilome-
trů, tak to nebylo jen o jednom spor-
tovním utkání. Florencii jsme si prošli 

křížem krážem, abychom na vlastní 
oči uviděli nejen sochu Davida, Most 
zlatníků, Medicejskou kapli, katedrálu 
Santa Maria del Fiore, ale i místa jako 
Mercato Centrale či Kašnu del Porce-
llino, což je šťastné prasátko, kterému 
když dáte na jazyk minci a ona spadne 
do propustě, tak se do Florencie vrá-
títe. Pověrčivý nejsem, ale ta deseti-
koruna mi tam spadla až napodruhé…  
A proto už teď se těším na příští cestu. 
Snad mě Radek opět vezme s sebou. 

A ještě jedna věc na konec. Blíží 
se nám advent a nějak jsem zazna-
menal, že letos bude vánoční výzdo-
ba našeho města chudší. Prý se tím 
i ušetří až pětadvacet tisíc. Trochu 
tomu nerozumím, vždyť i ti Troškovi 
Hoštičtí mohli uvolnit na rekonstrukci 
mlýna dvojnásobnou částku. A tehdy 
to byly rozhodně větší peníze. Přijde 
mi to jako malicherný důvod. Nebo že 
by za tím bylo něco jiného. 

Na druhou stranu pravdou je, že 
výzdoba některých měst na Vysoči-
ně je vkusnější, tak je možná dob-
ře, že těch všelijakých hvězdiček  
a stromečků bude na sloupech blikat 
méně. A když už jsme u toho, co to 
takhle celé přehodnotit a udělat celé 
jinak? Co kdyby se našel třeba nějaký 
šikula, který by to udělal poháněné ob-
novitelnými zdroji? To by byla pecka!

Martin Krob

Nevím, jak jste na tom s cestová-
ním. Jestli cestujete rádi, nebo raději 
sedíte doma. A když už cestujete, 
jestli je to jenom kousek, větší kou-
sek, kus, anebo lán světa? Letecky, 
po vlnách, po kolejích, dvoustopým, 
jednostopým s motorem, baterkou 
či jen s pedály, anebo jen tak po 
svých? Určitě každý výlet, ať kratší 
či delší, ať tím či oním dopravním 
prostředkem, má své kouzlo, pří-
chuť dobrodružství a je jedno, co je 
cílem. Protože, jak zpívá Petr Fiala 
(to je ten z Mňágy a Žďorp, neplést 
s tím, co má zrovna kancelář ve Stra-
kově akademii), i cesta může být cíl.  
A z jedné takové jsem se zrovna vrá-
til. Pěkně ale popořádku od začátku.

Jsou to asi dva roky, co mě Ra-
dek přesvědčil, že se mám podívat 
na ragbyový zápas, když mě kvůli 
simulování poflakujících se po hři-
šti rádoby hvězd fotbal nebaví. Prý 
že nebudu litovat. A když už kou-
kat na ragby, tak na Six Nation Cup, 
kde hrají ty nejlepší týmy. Neznaje 
pravidel jsem do toho šel. A koukal.  
A koukal. Radek mě v tom ale ne-
nechal. Postupně všechna pravidla 
vysvětlil a přidal spoustu dalších po-
střehů a tipů. A mě to začalo bavit.  
A tehdy taky poprvé zazněla myšlen-
ka, že kdyby byla možnost, tak by-
chom se jeli podívat na zápas živě. 

Covid nám sice jeho realizaci trochu 
oddálil a myslel jsem, že už zůstane 
jen u plánování, proto mě překvapilo, 
když Radek před prázdninami přišel  
s tím, že bychom mohli vyrazit do ital-
ské Florencie na zápas mezi domácími  
a Austrálií v rámci Autumn Nati-
ons Series. Neváhal jsem a potvrdil 
účast. A když se k nám přidali Honza  
s Víťou, byl z toho najednou malý 
zájezd. Sice jsem nevěděl, do čeho 
jdu, ale Radek vše pečlivě naplánoval  
a o všechno se postaral, lépe jak kde 
jaká cestovka. Na mně jen bylo, abych 
ve tři ráno nastoupil před naším do-
mem do auta, a vyrazili jsme za dob-
rodružstvím. 

Co vám budu psát. Všechno pro-

VÝSLEDKY 
ZA ØÍJEN

Chytrý kvíz Žďár

723 997 239

Registrace: Příš kolo v prosinci 2022:
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AKADEMICI
NUDLE Z NOSU
BUZOLY
KOLIBŘÍCI
OBLUDNÍ NEZNÁLCI
WHAT'S UP
#WEJMLUVA
ALL-PAKA
KOPYTA
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MOŘSKÉ ŽELVY
ANIMALS
CHOBOTY
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36
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33,5
33,5
29,5
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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 LISTOPAD

1
1
1

KOPYTA
ALL-PAKA
NUDLE Z NOSU
KOLIBŘÍCI
JELITA
WHAT'S UP
SOVY
ANIMALS
CHOBOTY
AKADEMICI
MOŘSKÉ �ELVY
42

PIRÁTI
KOPYTA
POŘÍČÁCI
NEJSME �ADNÍ BOTANICI
GCERND
VÍNOPIČKY
ALL-PAKA
PARŤÁCI
FRIENDS
SMEČKA
NUDLE Z NOSU
KOLIBŘÍCI
JELITA
FLÍČCI
QUIZÁCI

ALL PAKA
KROB NÁM NADR�UJE
NUDLE Z NOSU

40,9
40,5
37,6
36,7
36,6
35,7
34,3
34
33
32,4
28,1
27,9

43,5
40,9
40,9
40,8
40,6
40,6
40,5
39,4
38,9
38
37,6
36,7
36,6
36,3
36,2

1 920
1 900
1 920

4
12
48

3
1
1

KOLA
TÉMAT
OTÁZEK

TIPOVAČKY
BONUS KAOFF
MINIHRA

BONUS KAOFF
Jakou měl nejdelší vlak zapsaný do Guinessovy knihy délku v metrech 
rekordů, který projel trať ve Švýcarsku 29. října 2022? 

Správná odpověď: 1 910 metrů

10
10
10

TIP ROZDÍL

1
2
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4
5
6
7
8
9

10
11
12

1
2
2
4
5
5
7
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9

10
11
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13
14
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QUIZ723 997 239
Registrace:

Příští kolo v prosinci

pondělí úterý

5 6

Vítězný tým listopadového kola Q ligy: Piráti z Čáslavi
ELKA
BEER TEAM
TVOJE MÁMA
WHAT'S UP
ELITA
SOVY
COOKIES
TROLÁTKA
ANIMALS
KOSTNATÍ SOKOLÍCI
CHOBOTY
AKADEMICI
BUMBRDLÍKOVI
FAMILY TEAM
NÁHRADNÍCI

36,1
35,9
35,8
35,7
35,5
34,3
34,2
34,1
34
34
33
32,4
32,3
32,3
31,3

16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
26
27
28
28
30

ČÁSLAV CHOTĚBOŘ|   | PŘIBYSLAV
HAVLÍČKŮV BROD | �ĎÁR n/SNeúplné výsledky 

�ĎÁR NAD SÁZAVOU

Dva sloupky
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Český moderátor a zpěvák Leoš 
Mareš se narodil  27. dubna 
1976 v Berouně.

Studoval FEK ZČU v Chebu. Leoš 
Mareš alias Pán kožichů je zná-
mým moderátorem na Evropě 2, 
je také showman, konferenciér 
a moderátor několika TV pořadů. 
Ve spolupráci s Patrikem Hezuc-
kým tvoří skvělou dvojku od roku 
1998 díky Ranní show v rádiu Ev-
ropa 2. V roce 2001 se mimo pro-
fese moderátora stal i raperem, 
když vydal album s názvem Tři slo-
va. Pilotní singl Lži jsou jako déšť 
se stal velkým hitem na mnoha 
rádiích.

Moderoval také zábavnou show 
Talentmania, pěveckou soutěž 
Česko Slovenská Superstar, třetí  
řadu Česko hledá SuperStar, sou-
těž Big Brother, hitparádu Eso, 
X Factor, Hlas Česko Slovenska či 
slavnostní vyhlášení ankety Český 

Do Žďáru míří vlajková loď 
českého showbyznysu, LEOŠ MAREŠ!

slavík a Ceny Anděl 2012 a 2014. 
Leoš Mareš usedl také do poroty 
show Česko Slovensko má talent, 
ve které vystřídal herce Marti na 
Dejdara.

Roku 2017 se uskutečnil jeho 
jediný koncert v životě ve Fóru 
Karlín. Po úspěchu koncertu ale 
svůj úmysl přehodnoti l a uspořá-
dal několik dalších koncertů, tři-
krát vyprodaná O2 arena v roce 
2018. Jeho koncerty mají formu 
velké show, kde si zve mnoho hu-
debních hostů. 

S první manželkou Monikou 
Marešovou má dva syny Jakuba 
a Matěje. S manželkou se ale roz-
vedl a v roce 2018 se oženil s Mo-
nikou Koblížkovou, která přijala 
jméno Marešová.

Leoš Mareš je první Čech, kte-
rý žije v Česku, mluví primárně 
k domácímu publiku – a na sociál-
ní síti  Instagram dosáhl na milion 
sledujících.

Soutěž pro tři z vás o dvě vstupenky:
Odpovězte správně na otázku. 
První CD vydané Leošem Marešem 
se nazývá:

Exkluzivně s doprovodným programem zažijete show tohoto moderátora Evropy 2. 
Hvězdná ikona české zábavy navští ví naše město již v březnu!

a) Tři slova
b) Tři věty
c) Tři přání

Správné odpovědi zasílejte do 20. 12. na mail soutez@zdarskypruvodce.cz 
Vyhlášení soutěže 22. 12. na webu zdarskypruvodce.cz a pro vítěze i v mailu.
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Pondělí 5. prosince 2022 v 19 h.
Úterý 6. prosince 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

Kulturní minimum II. 
Pondělí 5. prosince 2022 v 11 h. 
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadelní centrum Zlín
OFFLINE
Činoherní anglicko - české divadel-
ní představení, koncipované jako 
inscenovaná učební pomůcka.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 120 Kč

Neděle 11. prosince 2022 ve 14 h.
Stará radnice Žďár n.S.
Divadlo Kejkle
VÁNOČNÍ POHÁDKA
Po pohádce si můžou děti vyrobit 
postavičky z pohádky, budou díl-
ničky! Vstupné: 120 Kč

16. – 18. prosince 2022 
Městské divadlo Žďár n. S.
OSTROV POHODY
Víkend pro děti.

Kulturní minimum I. 
Pondělí 19. 12. 2022 v 9, v 11 h. 
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Minaret - O RUSALCE
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 120 Kč

Kulturní program Kultura Žďár p. o. - listopad

VÝSTAVY

Předprodej vstupenek:  
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

KONCERTY

Pondělí 19. prosince 2022 v 19. h.
Úterý 20. prosince 2022 v 19 h.
Čtvrtek 22. prosince 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
TRHY

KRYSTAL
RESTAURACE

Vítězný tým QUIZu v Jazzmine v listopadu je tým KOPYTA. 

Divadelní předplatné ZELENÉ
Čtvrtek 1. prosince 2022 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S. 
Studio DVA - TAK JÁ LETÍM
Peter Quilter
Režie: Petr Svojtka
Hrají: Anna Polívková
Vše se dá přežít s nadhledem, se-
beironií a humorem.
Délka představení: 140 minut 
Vstupné: 450 Kč; 420 Kč 

Divadelní předplatné KOMORNÍ
Pondělí 12. prosince 2022 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S. 

POŘADY PRO DĚTI

DIVADLO

inzerce

Divadlo Commedia Poprad
KAPUSTNICA
René Fallet
Režie: Vlado Benko, Michal Novák, 
Dušan Kubaň; Hrají: Michal Novák, 
Vlado Benko, Dušan Kubaň
Délka představení: 75 minut 
Vstupné: přízemí 450 Kč; balkon 
420 Kč 

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Čtvrtek 15. prosince 2022 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S. 
Studio DVA
MADAME RUBINSTEIN
John Misto
Režie: Petr Svojtka; Hrají: Dana 
Syslová, Milena Steinmasslová, Jiří 
Hána
Délka představení: 130 minut
Vstupné: přízemí 450 Kč; balkon 
420 Kč

22. listopadu 2022 - 1. ledna 2023
Galerie Stará radnice Žďár n. S.
JANA BABORÁKOVÁ - VÝSTAVA 
OBRAZŮ, ODĚVŮ, ORIGINÁLNÍCH 
PANENEK A ZVÍŘÁTEK
Součástí výstavy bude módní pře-
hlídka originálních modelů Jany 
Baborákové. Termín bude upřes-
něn na www.dkzdar.cz.

Čtvrtek 8. prosince 2022 v 18 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ 

Úterý 13. prosince 2022 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
PAVEL ŠPORCL
VÁNOCE NA MODRÝCH HOUSLÍCH 
S KOMORNÍM ORCHESTREM
Host: Dětský sbor Žďáráček

Sobota 3. 12. 2022 od 9 do 16 h.
Dům kultury Žďár n. S.
ADVENTNÍ ŽĎÁRSKÝ TRH 
Ručně a výtvarně zpracované vý-
robky tvůrců ze Žďárska a okolí
Vstupné: 20 Kč

Otevřeno úterý - pátek 10 - 12 a 14 - 
- 17, sobota, neděle a svátky 14 - 17

2. prosince 2022 – 30. ledna 2023
Městské divadlo Žďár n. S.
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ 
VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ F. DRDLY
Otevřeno hodinu před představe-
ním a během představení.

16. listopadu - 15. prosince 2022, 
Malá galerie Stará radnice 
Žďár nad Sázavou
UMĚNÍ SROZUMITELNĚ / KOLÁŽE
Práce dětí ZŠ Žďár 
Otevřeno dle otevírací doby infor-
mačního centra.

Divadelní předplatné STŘÍBRNÉ
Neděle 4. prosince 2022 v 17 h.
Městské divadlo Žďár n. S. 
Pražský komorní balet
CARMINA VETERA
Choreografie: Petr Zuska
Délka představení: 66 minut 
Vstupné: 450 Kč; 420 Kč 

Sobota 10. prosince 2022 v 17 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
ZUŠ FRANTIŠKA DRDLY 
- TANEČNÍ OBOR

Středa 28. 12. 2022 v 19.30 h.
Dům kultury Žďár nad Sázavou 
DISKO V – LUKÁŠ VACEK

TANEC / ZÁBAVA

Hezké klidné 
Vánoce 

všem lidem 
i zvířatům.

pondělí 8:00 - 17:00
úterý, čtvrtek a pátek 14:00 - 17:00
středa 8:00 - 13:00
sobota 9:00 - 12:00
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Program na měsíc
prosinec 2022

PROSINEC

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

5. – 12. 12. 2022 | oddělení pro dospělé čtenáře
MIKULÁŠ Z KNIHOVNY
Sbírka potravin a drogistických potřeb pro lidi v nouzi, která bude prostřednictvím Oblastní cha-
rity Žďár nad Sázavou distribuována k lidem v nouzi.
7. a 14. 12. 2022 | badatelna
VÁNOČNÍ VYKRESLI SE Z TOHO
Pečení cukroví, nakupování dárků, vánoční úklid… to všechno počká. Zastavte se a dopřej-
te si chvíli pro sebe. Přijďte se vykreslit do té správné vánoční pohody. Přihlášky e-mailem:  
vytvarny.kurz11@seznam.cz
14. 12. 2022 od 14:00 | oddělení pro děti a mládež
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA
Pořádá Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí ve Žďáře nad Sázavou – Klub Úsměv.
15. 12. 2022 od 16:30 | oddělení pro děti a mládež
PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ
Společné čtení vánočních příběhů a hraní koled v po-
dání žáků z kytarové třídy Milana Kozla ze žďárské ZUŠ.

Výstavy
12. – 16. 12. 2022 | oddělení pro dospělé čtenáře
Prodejní výstava výrobků uživatelů denního stacionáře STACÍK, Žďár nad Sázavou
prosinec 2022 | Galerie u Sychry
MŮJ SVĚT XIV.
Výstava fotografií pracovníků, dobrovolníků a klientů Charity. 
prosinec 2022 | Čechův dům
POJĎ, KOUKNI MÝMA OČIMA
Výstava fotografie Gabriely Kynclové
prosinec 2022 | oddělení pro děti a mládež
VÝTVARNÉ PRÁCE ŽÁKŮ 2. STUPNĚ ZŠ PALACHOVA

2. 12. 2022 9.00 – 10.00 | 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 
6., 13. A 20. 12. 2022 9:00 – 10:00 | přednáškový sál
KOORDINAČNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY
S lektorkou Romanou Sochovou, probíhá každé úterý 
7. 12. 2022 od 9:00 | 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.

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

• 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

PRODEJ VYZRÁLÉHO

HOVÌZÍHO MASA

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

prodej i vyzrálého steakového masa na gril

www.jokamarecek.cz

NEZDRA�IL
I J

SME!

Půjčovní doba přes vánoční svátky
23/12 – 27/12 zavřeno
28/12  9-16
29/12  9-16
30/12  9-13
31/12 – 1/1 zavřeno
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www.stavby-radek.cz

STAVBY A REKONSTRUKCE

D Ě K U J E M E S P O N Z O R Ů M

www.ostrovpohody.cz
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OSTROV POHODY zapsaný spolek, Vás srdečně zve 
na 25. ročník žďárské předvánoční akce20

22

SÁDROKARTONY
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Mezi představeními bude ve foyer DĚTSKÁ DÍLNA s vánočním tvořením. Vyrobíte si sví�cí domečky, ozdoby na stromeček, drobné dárečky, zkusíte paličkovat, 
uplést šálu pro Pohádkového dědečka, nazdobíte si perníčky a linecké cukroví a pro ty nejmenší je připraven hrací koutek. 

Do her a soutěží Vás již tradičně zapojí Duha AZ a 25. Přední hlídka Royal Rangers Žďársko.

STARÁ RADNICE, ORLOVNA a MĚSTSKÉ DIVADLO ve ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 

ČTVRTEK 15. 12. 2022 – ORLOVNA
10:00  NA VÁNOCE DLOUHÝ NOCE - Vánoční hra o putování pastýřů  a králů za Ježíškem.   
 Společně s Andělem, ospalými pastýři a třemi  zbloudilými králi dojdeme do Betléma. 
 (Divadlo Koník, Babice)

ČTVRTEK 15. 12. 2022 – STARÁ RADNICE
16:00  VÁNOČNÍ ZPÍVÁNKY - Pásmo koled a vánočních písní v podání  nejmladších žáčků ZŠ 
 Švermova. (žáci 1.A, 2.A ze ZŠ Švermova)

 NA VÁNOCE DLOUHÝ NOCE - Vánoční hra o putování pastýřů  a králů za Ježíškem. 
 Společně s Andělem, ospalými pastýři a třemi  zbloudilými králi dojdeme do Betléma.  
 (Divadlo Koník, Babice)

PÁTEK 16. 12. 2022 – MĚSTSKÉ DIVADLO
16:00  BESEDA S DANUŠÍ NERUDOVOU

SOBOTA 17. 12. 2022 – MĚSTSKÉ DIVADLO
14:00  ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ ANEB CESTA DO BETLÉMA 
 (Žáci ze ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou)

14:30  POHÁDKOVÁNÍ - Pohádkové hraní k poslouchání, podívání i hádání.  (ZUŠ Jana Štursy 
 Nové Město na Moravě)

15:00  OVEČKA BETLÉMSKÁ -  Vánoční zázrak očima chundelaté ovečky a starého pastýře. 
 Loutková hudební pohádka o kouzlu Vánoc. Slyšíte zpěvy andělské?  Beeeé!!! 
 (Studio Damúza, Praha) 

16:30  VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ S ANDĚLY
 Andělská kniha, dva andělé a několik vánočních příběhů. Loutkoherecké  představení, 
 které je určeno pro dětského i dospělého diváka. Andělé za  pomoci andělské knihy 
 provedou diváky kouzelným obdobím Adventu.  (Divadlo Pruhované panenky, Praha)

17:30  HRÁTKY Z HASTRMANSKÉ POHÁDKY -  Když se potká pohádková te�nka Janinka 
 a písničková te�nka Ká�nka,  je vždycky veselo.  Vezmi mámu, tátu, babi, dědu a přijď si 
 s nimi zahrát  a zazpívat. (Te�nky - KDS Effrenata, Žďár nad Sázavou)

NEDĚLE 18. 12. 2022 – MĚST. DIVADLO
14:00  NARODIL SE JEŽÍŠEK -  Přijďte si zazpívat koledy s dětmi 
 z folklorních  souborů Rozmarýnek a Bystřinka.  
 (Soubory Rozmarýnek  a Bystřinka  ze Žďáru nad Sázavou)
          
14:30  LIDOVÉ VÁNOCE -  Pěvecký sbor SLUNÍČKA  ze 2. ZŠ Žďár n/S  

15:00  BROUČEK -  Brouček, náš velký malý hrdina, zažívá největší 
 dobrodružství svého broučího života. S Beruškou  jsou kamarádi. 
 Maminka s ta�nkem mu drží pěs� a kmotřička  s Janinkou z dálky dohlížejí. 
 (Divadelní spolek LokVar, Praha)   

16:30  CIRKUS, DIVADLO PRO DĚTI S KEJKLÍŘI A LOUTKAMI, 
 následuje ŽONGLÉRSKÁ DÍLNA      
 Divadelní pohybová trachtace z prostředí starého cirkusu  aneb nechte se 
 překvapit, jak dopadne představení tvořené  z toho, co maringotka dala. 
 (Komedian� na káře, Mackovice)

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

inzerce
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Prosincová porce kultury v Novém Městě

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

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

Špílmachr - Faust 
- divadlo pro děti
KD - 4. prosince v 16 h. 
Tradiční český loutkářský příběh 
mudrce a hříšníka Fausta. Špíl křu-
pavý a vypečený jako bramborák! 
Faust nemůže najít svoje štěstí,  
a tak se obrátí na samotného Lu-
cifera. Přinese mu ale pakt s ďáb-
lem opravdu to, po čem touží?  
A proč zlobivé děti dostávají od 
čertů bramboru? Hra z rukou no-
voměstského rodáka Janka Jirků.

Mikulášské čertohrátky 
Horácké muzeum 
a Horácká galerie
5. prosince v 15 h.
Ve svátek sv. Mikuláše můžete 
potkat čerty a čertice, kteří se na 
vás již teď pekelně těší. A nebojte, 
dorazí také oslavenec s andělskou 
družinou. 
Za vším hledej ženu - kino
KD - 6. prosince v 19 h.
Tři kamarádky, tři osudy. Krásná 
Alex, sympatická Marta a svéhla-
vá Irena. Tři naprosto jiné příběhy  
a jiný pohled na život. Přesto je 
mezi nimi to nejpevnější pouto, kte-
ré nic nemůže přetrhnout. Ani muž. 
Osobitá vztahová komedie, která 
nabízí velké herecké příležitosti pro 
tři skvělé herečky a také mnoho 
slovního i situačního humoru.

Vánoční dílna 
- vánoční ozdoby macramé
Městská knihovna 
8. prosince v 16 h.
Závazné přihlášky jsou k dispozici  
v městské knihovně. Počet účast-
níků dílny je omezen. Cena dílny  
50 Kč/osoba.

Konec letošního roku můžete strávit ve společnosti pana Kul-
turáka. Prosincová nabídka je vážně nabitá. Těšit se můžete 
na divadelní představení, vánoční dílnu a jarmark, roztočí 

se také promítačka, opět budete moci potrénovat mozkové 
závity v chytrém kvízu a tančit, v programu najdete i vánoční 

koncert. 

Vernisáž o slavné 
skokanské historii
Horácké muzeum 
8. prosince v 17 h.
Přijďte na vernisáž výstavy věnova-
né skokanským můstkům v Novém 
Městě a lyžařským skokanům na-
příč historií.
Vánoční tančírna 
- americké country
KD - 8. prosince v 19 h.
Taneční večery pro veřejnost v no-
voměstském kulturáku pokračují  
i v prosinci. Tentokrát je na pro-
gramu vánoční tančírna. Vstupné 
je 70 Kč/osoba. Pojďme si užít po-
hodový večer s fajn lidmi, tancem  
a třeba i vínem…

Vánoční jarmark v muzeu
Horácké muzeum 
9. prosince od 9 do 17 h.
Letos nepřijdete ani o tradiční vá-
noční jarmark spojený s výrobou 
vánočních dekorací.
Farmářský trh 
s vánočním sortimentem
Vratislavovo náměstí 
10. prosince od 8 do 12 h. 
Závěrečná tečka za 12. ročníkem 
novoměstských farmářských trhů 
s bohatou nabídkou kvalitních po-
travin a produktů s jasným půvo-
dem tentokrát ve vánočním duchu.
Mimoni 2: Padouch přichází 
- kino pro děti
KD - 11. prosince v 16 h.
V neutuchající touze najít toho 
největšího padoucha všech dob, 
aby mu mohli věrně sloužit, narazí 
Mimoni na malého nosatého čer-
novlasého chlapce, který vyrůstá 
jen se svou německou matkou. 
Jmenuje se Gru a aniž to tuší, tohle 
setkání mu zásadně změní život.

Bůh masakru - divadlo
KD - 12. prosince v 19 h. 
Představte si tuhle zdánli-
vě banální situaci: dva civilizované 
a inteligentní rodičovské páry se 
setkají, aby vyplnili pojistku, proto-
že se jejich synové poprali a jedno 
z dětí vyrazilo tomu druhému zub. 
Tedy dva zuby. Vše se zdá jednodu-
ché. Stačí ale jedno nevhodné slovo  
a příběh se může vydat úplně ne-
čekaným směrem. 

The People – vánoční koncert
KD - 14. prosince v 19 h.
V předvánočním shonu jsme při-
pravili vítanou chvilku relaxace  
s kapelou The People. Zazní hity 
Karla Gotta, Waldemara Matušky, 
Marie Rottrové, Yvonny Přenosilo-
vé a dalších.

Chytrý kvíz
KD - 15. prosince v 19 h.
Zábava, při které jsme spolu. Re-
zervuj pro svůj tým stůl a nechte se 
během večera bavit moderátorem 
akce.
Největší dar - kino
KD - 20. prosince v 19 h.
V dávných dobách ovládali naši 
zemi pohanští bohové a bohyně. 
Nejen na Valašsku dobře známý 
bůh Radegast, ale plno jiných. 
Dobrých… i zlých, laskavých i haš-
teřivých, veselých i vážných. To 
jsou hrdinové pohádky Největší 
dar. A kromě nich také svérázní 
obyvatelé malé valašské vísky. Jak 
to dopadne, když se bohové za-
čnou plést do života lidem a lidé 
do života bohům?

Dvacítka umělců věnovala 
svá díla do dobročinné aukce 
na podporu stavby Domova 
Pomněnka v Novém Městě  
na Moravě. 

A půjde o zajímavá díla! Budou 
se dražit například obrazy Jiřího 
Štourače, Jana Svobody, Jana Od-
várky, ale také plastika od Jiřího 
Plieštika, kovářské výrobky od Jo-
sefa Tulise z Dlouhého, nebo mů-
žete vydražit vystoupení ženského 
vokálního kvarteta ZEVL. Kompletní 

Dobročinná aukce pro Pomněnku
seznam umělců i dražených umělec-
kých předmětů a jejich vyvolávacích 
cen najdete na webu domovpo-
mnenka.cz. Na tomto webu najdete 
také registrační formulář pro zájem-
ce, kteří se chtějí do aukce aktivně 
zapojit. Aukce se uskuteční v neděli 
11. prosince od 17 hodin v podkro-
ví Horácké galerie v Novém Městě. 
Díla si bude možné prohlédnout od 
2. do 9. prosince 2022 v Horácké ga-
lerii. Výtěžek z aukce podpoří stav-
bu Domova Pomněnka v Novém 
Městě na Moravě.
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Pozvánka do Horácké galerie v Novém Městě n/M

Nenechte se zcela pohltit vánočními přípravami a přijďte k nám alespoň na 
chvilku prožít hezký a klidný adventní čas. Koncem roku opět slavnostně vy-

zdobíme Horáckou galerii a také ji provoníme čerstvě upečenými vánočkami. 
Budeme mít otevřeno do 21. prosince a po Vánocích od 27. do 30. prosince.

Poprvé v Horácké galerii pořá-
dáme soutěž o NEJ vánočku. 

Zájemci mohou přinést svoji sou-
těžní vánočku (z cca 0,5 kg mouky) 
do pokladny Horácké galerie ve čtvr-

Kurátor Jakub Orel Tomáš vol-
ně naváže na dřívější výstavní 
projekt Na houby! 

Představí díla renomovaných 
autorů: intermediální tvorbu 
Veroniky Šrek Bromové a malbu  

Soutěž o NEJ vánočku
tek 8. prosince mezi 14. a 17. hodi-
nou nebo v pátek 9. prosince mezi  
9. a 12. hodinou. Vánočky pak bu-
dou odpoledne vystaveny a porota 
bude od 15.00 hod. hodnotit jejich 
vzhled, konzistenci a chuť. Tři autoři 
vánoček s největším bodovým ohod-
nocením získají malý vánoční dárek.

Na stromy! 
Veronika Šrek Bromová, Otto Placht

a kresbu Otto Plachta. Na stromy! 
je návrat v rámci hledání jedno-
ty se světem a přírodou. Fyzická  
i duchovní snaha obnovit tuto 
jednotu provází lidského ducha 
již od dávných dob, je předmě-
tem zasvěcovacích rituálů a cílem 
úniků z civilizace. 

V polovině listopadu byla  

Rodina Soléových tráví každé 
léto sběrem broskví ve svém 
sadu v Alcarràs, malé vesnici ve 
španělském Katalánsku. 

Letošní úroda však může být 
jejich poslední, protože jim hro-

ARTkino HG: Alcarràs
zí vystěhování. Nové plány s po-
zemkem, které zahrnují kácení 
broskvoní a instalaci solárních 
panelů, způsobují v této početné 
a semknuté rodině rozkol. Poprvé 
čelí nejisté budoucnosti a riskují, 
že přijdou nejen o svůj sad. Špa-
nělsko-italský film uvede Miloš 
Zabloudil.

13. prosince v 18 h. 

9. prosince od 14 do 16 h.

vernisáž 14. 12. v 17 h.
v Horácké galerii zahájena výstava  
V bělosti sněhu / zima v technice 
linorytu, která představuje tvor-
bu sedmi umělců, členů Sdružení 
českých umělců grafiků Hollar. Ti 
prostřednictvím grafické techni-
ky linorytu reflektují téma zimy, 
sněhu a jeho bělosti. „Bělost 
znamená také čistotu - bělost 
a jas čerstvého sněhu má jistě 

podobný dopad na naše duše  - 
a čistý sníh je pomocníkem pro 
naše vnitřní nalézání naší vlastní 
harmonie,“ říká k výstavě jeden  
z jejich kurátorů a zároveň jeden 
z vystavujících autorů Pavel Pie-
kar. Dalšími zastoupenými umělci 
jsou Zbyněk Hraba, Ivo Křen, Pe-
ter Kollár, Jiří Samek, Miloš Sláma 
a Ladislav Sýkora.

Výstava volně naváže svým 
tématem na výstavu V bělosti 
sněhu a představí zimní motivy 
prostřednictvím děl ze sbírky 
Horácké galerie. 

Zima (nejen) na Vysočině
vernisáž 7. 12. v 17 h. Že Vysočina byla pro malíře 

inspirací nejen v hezkých let-
ních dnech, dokáží vybraná díla 
zachycující zimu ve všech jejích 
náladách - hravé, pitoreskní, me-
lancholické, ale i kruté a děsivé. 
Výstava se koná u příležitosti no-
voměstského Roku lyžařů.

Volné pokračování odpolední 
vernisáže je symbolickým lou-
čením s galerijním rokem 2022.

Nechte se pozvat na divadelní 
představení do vašeho vlastní-
ho vnitřního světa. Na ojedinělý 
projekt Dřevěného divadla a jeho 
hostů. Na performance balancu-
jící mezi výtvarným a divadelním 
uměním.

Výtvarné divadlo Honzy Hrubce
7. prosince v 18 h.

Po dvou letech se pátého pro-
since galerie opět promění v peklo  
a galerijní nádvoří, sklípek i dvore-
ček ožijí rejem čertů. Těšit se může-
te na tradiční čertovské dílničky, hry 
i na nahlédnutí do čertovské do-
mácnosti. A možná přijde i Lucifer.

Sledujte termíny na našich webových stránkách www.horackagalerie.cz 
a facebooku https://www.facebook.com/horackagalerie.nmnm

5. 12. od 14 do 18 h.

Mikulášské čertohrátky
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křížovka
„Není, ... (dokončení v tajence).“ / Ella Fitzgeraldová (1917 - 1996)

Regionální muzeum nabízí až 
do 31. března 2023 vycházku 
S myslivcem ke krmelci, k ně-
muž vás zavede muzejník, člen 
ČMMJ, jednatel MS Žďárské 
vrchy a myslivec v jedné osobě 
PhDr. Pavel Elbl. 

Vycházka je určena především 
dětem MŠ a ZŠ 1. stupně, případně 
dalším zájemcům z řad veřejnosti  
o minimálním počtu pět osob. 
V lese u krmelce se krom jiného 
dozvíte, proč, čím a kdy myslivci 
zvěř přikrmují a které druhy zvířat 
krmeliště navštěvují. Uvidíte též 

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

Až do 15. ledna 2023 můžete 
navští vit výstavu Vánoce 
v devadesátkách, věnovanou 
především vánočním dárkům. 

Nebudou mezi nimi chybět ba-
revné „elasťáky“, walkmany, mag-
netofonové kazety, encyklopedie, 
pohádkové knihy, panenka Barbie, 
„plyšáci“, vykládané náramky, dám-
ské střevíčky, barevné kravaty, ruč-
ně pletené svetry či stolní počítač. 
Výstavu doplní místnost s tradiční-
mi lidovými Horáckými vánocemi 
a zvyky včetně pouštění lodiček, 
odlévání cínu a vytahování polínek.

Vánoce v devadesátkách S myslivcem ke krmelci
několik trofejí, ukázku vábení a za-
pojíte se do poznávání zvěře podle 
fotografi í. Pro objednání volejte na 
telefonní číslo 604 317 797.

V pondělí 5. prosince můžete 
v Moučkově domě potkat Miku-
láše, anděla a hodného čerta. 

Dětem povyprávějí o tom, proč 
někde dává dárky Mikuláš a jinde 
Santa Claus, ukáží jim kouzelný ob-
chůdek, ve kterém Mikuláš shání 
dárky, s ukázkou těch, které nosíval 
našim prababičkám a pradědeč-
kům, a nakonec jim dají drobnou 

Mikuláš v muzeu aneb Připravte dětem překvapení!
pozornost – samozřejmě pokud si 
z povídání aspoň něco málo zapa-
matují. Akce je časově i kapacitně 
omezena, bude tedy pouze pro 
nahlášené účastníky! Objednávejte 
se, prosím, na tel. č. 776 372 155 
(Stanislav Mikule). Povídání začí-
nají vždy po půlhodině od 16.00 
do 19.30, kdy začíná to poslední. 
Neobjednaným zájemcům bohužel 
nemůžeme z provozních důvodů 

vyhovět. Vstupné činí pro před-
školní děti  10 Kč, pro děti  školou 
povinné 30 Kč, pro dospělé 50 Kč. 
Pokladna je ve tvrzi.

Připravte dětem překvapení: 
Nabízíme vám možnost přinést do 
muzea dárky pro své děti  (prosíme 
v předsti hu – nejpozději v pátek 
2. prosince) s uvedením jména i pří-
jmení dětí  a časem prohlídky. Miku-
láš jimi pak děti  osobně obdaruje.
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Návštěva kina je o Vánocích prakticky nevyhnutelná
I když letošní podzim nebyl na 
premiéry nejsilnější, tak  
o Vánocích se k nám ze zámoří 
valí dvě čerstvé novinky, které 
rozhodně nemohou ujít vaší 
pozornosti.

Pamatujete si, jak jsme všichni 
společně v zimě roku 2018 v Kině 
Vysočina s úžasem hleděli na uni-
kátní filmový zážitek při filmu Bohe-
mian Rhapsody, který byl více než 
důstojnou poctou skupině Queen 
a především Freddiemu Mercury-
mu? Tak stejná parta tvůrců, která 
se na této filmové lahůdce podílela, 
natočila další filmovou perlu. Ptáte 
se jakou? Napovíme jedním slo-
vem – Whitney!! No ano, jedná se 
o životopisné hudební drama jedné  
z nejlepších zpěvaček dvacátého 
století Whitney Houston. A když si 
dáte do vyhledávače na vašem chyt-
rém telefonu celý název filmu Whit-
ney Houston: I Wanna Dance with 
Somebody, tak se vám určitě nabíd-

ne i trailer na tento film. A když si ho 
pustíte, tak věřte, že další váš klik 
bude na vstupenky do Kina Vysoči-
na, abyste film viděli celý. Protože  
o Vánocích na velkém plátně s naším 
skvělým zvukem to bude lahůdka.

A nebude jediná! Režizér James 
Cameron, který před mnoha lety 
způsobil filmovou 3D revoluci se 
svým snímkem Avatar, se vrací  
s pokračováním tohoto snímku na 
filmová plátna v premiéře s ná-
zvem Avatar: The Way of Water, 
který nabídne filmový zážitek na 
zcela nové úrovni. Film budeme 
samozřejmě promítat jak ve 3D, tak  
i 2D, pro milovníky prostorového fil-
mového vidění jsme speciálně do-
koupili sadu 3D brýlí. Tento filmový 
„trhák“ roku má neuvěřitelných 190 
minut. Této stopáži přizpůsobíme 
vysílací časy a vám doporučujeme 
zásoby občerstvení na více než tři 
hoďky dokonalého „bijáku.“

Období vánočních prázdnin letos 
vychází pouze na jeden týden. Na 

vánoční svátky vás necháme odpo-
čívat a věnovat se návštěvám svých 
blízkých, ale od úterý 27. prosince 
do pátku 30. prosince vám nabíd-
neme hned tři filmy denně. Že tam 
nebudou chybět výše zmiňované 
novinky netřeba připomínat.

A ještě jedna pozvánka. Kino 
Vysočina navštíví Mikuláš s čer-
tem 4. prosince v 10:30 a přinese 

řadu pohádek pro nejmenší diváky 
za symbolické vstupné. Ti nejmen-
ší se mohou těšit na Rumcajse  
s Mankou a Cipískem, Křemílka  
a Vochomůrku, Rákosníčka, Trau-
tenberka s Krakonošem, Kubou  
a Ančí, hajného Robátka a další po-
hádky!

U kontroly vstupenek vás odmě-
ní lízátkem Mikuláš s čertem.

Synonymum pro Ježíška 
2022 je Kultura Žďár

Proč se mačkat ve frontách  
v hypermarketech či úzkostlivě 
čekat, v jakém stavu dorazí 
objednaný dárek z e-shopu? 

Věci stárnou a ztrácejí na hod-
notě, hromadí se v našich domác-
nostech a druhý den po darování 
zevšední. Darujte věc trvalou, kte-
rá přinese radost do srdcí a duší 
vašich nejbližších. Darujte zážitek, 
na který si i po letech obdarovaný 
vzpomene a bude ho mít spojený 
s vámi.

Kultura Žďár pro vás připravila 
vánoční balíček vstupenek nejrůz-

nějších pořadů a žánrů, divadel-
ních představení a koncertů na rok 
2023. Navíc do Vánoc za zvýhodně-
nou cenu, stačí se podívat na web 
Kultury Žďár a vybrat si. Tady je pár 
tipů pro vaše rozhodování.

Zlatá slavice ve Žďáře
Lucie Bílá a Petr Malásek. Dvě 
jména, která netřeba předsta-
vovat. 

Lucka je stálice na naší hudeb-
ní scéně již několik desetiletí a za 
svoji kariéru toho stihla opravdu 
hodně. Její pěvecký projev zahr-
nuje bezpočet poloh od tvrdého 
rocku, přes popové písně, balady 
až po šanson. S nabytými životními 
zkušenostmi pak její písně dostá-
vají nádech značné autentičnosti  
a emotivních prožitků, se kterými 
se ztotožní převážně značná část 
ženského obecenstva. Vstupenky 

Radůza a Robert
Nejen Lucie Bílá je však zpěvač-
ka s velkým Z. Radůza je sice  
z jiného hudebního „hnízda“, ale 
v tom svém je hvězda číslo 1. 

A když se k ní připojí takový 
Robert Křesťan s Druhou trávou, 
vznikne z toho unikátní dvojkon-
cert, který v České republice na 
jaře 2023 můžete zažít pouze  
v Městském divadle ve Žďáře nad 
Sázavou, nikde jinde společně vy-
stupovat nebudou. Znalci žánru 
jistě ocení společný duet Radůzy  
s Robertem Křesťanem, který láme 
rekordy country a folk hitparád.

na Novoroční recitál Lucie Bílé, 
který proběhne 1. února v Domě 
kultury ve Žďáře, se tak mohou 
stát favoritem vaší vánoční nadílky.

40. ročník 
Horáckého džbánku!

A samozřejmě již v zimě je tře-
ba myslet na léto. Po letošním 
39. ročníku Horáckého džbán-
ku, který tento skvělý festival 
po době covidového temna 
vrátila do hry vaše účast, skvělí 
interpreti a nádherné prostře-
dí zámecké Foroty, nabízíme 
vánoční vstupenky za bezkon-
kurenční cenu na další ročník.

Pokud si vstupenky koupíte do 
23. prosince, pak vězte, že vás  
v srpnu čeká „vymazlený“ jubilejní 
40. ročník Horáckého džbánku za 
poloviční cenu. A program bude 
stát za to. Nejenom na hlavním 

pódiu, ale i doprovodný program, 
který vedle festivalové školky, 
kam spolehlivě můžete „uklidit“ 
vaše děti či vnuky, zabaví v pau-
zách všechny přítomné. Stage pak 
ovládne Fleret, Vlasta Redl, AG 
Flek, Buty a do síně slávy uvedeme 
speciální hosty, kterými nebudou 
nikdo jiný než Václav Neckář a jeho 
bratr Jan, kteří samozřejmě dají  
i set Vaškových hitů.
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Protože se fotbal hraje téměř 
v každé dědině, zeptám se asi 
takhle. Na kolikátém místě 
tabulky své soutěže v roční-

ku 2021 - 2022 se umístil váš místní 
klub? 
Tolerance: +/- 2 místa v tabulce
Zdroj: Denik.cz

Předlohou pro seriál Hra o 
trůny je fantasy román G. R. 
R. Martina, který se jmenuje:

A) Hra o železný trůn
B) Píseň ledu a ohně
C) Písně sedmi království
D) Tanec s draky

Výměna manželek, je reali-
ty show plná kontroverzí a 
to nejen v Česku. Je ale také 
zdrojem hlášek, které zlido-

věly. Za jednou takovou stojí paní Jana, 
které se nelíbilo, že jí Roman mačká…

V sobotu 29. října 2022 vznikl ve Švý-
carsku světový rekord. Na trati, která 
je zapsaná do seznamu světového dě-
dictví Unesco, projel nejdelší osobní 
vlak na světě. Vlak projel úsek mezi 
Predou a Alvaneu, který měří asi 25 
km a překonává nadmořskou výšku 789 
m. Jednalo se o 25 běžných vlaků řady 
Capricorn, které provozovatel dráhy 
Rhätische Bahn spojil do jednoho me-
gavlaku. 
Jakou měl vlak délku v metrech?  
Zdroj: vtm.cz

Jak byste správně do latiny 
přeložili výrok:

Ve víně je pravda.

A trocha bulváru. Vypadá to, 
že z pomyslného trůnu krá-
lovny bulváru sesadí Agátu 
Hanychovou Lucie Vondráč-

ková. Ta totiž začala randit se zápasní-
kem MMA Zdeňkem Polívkou. 
O kolik let je tento bojovník mladší než 
zpěvačka? 
Tolerance +/- 2 roky

Bez ohledu na tloušťku a ve-
likost, jakýkoliv list papíru 
lze složit na polovinu pouze 
8 krát...

PRAVDA  |  LEŽ

Whisky vyrábí celá řada palí-
ren. Pojďme se podívat jestli 
je poznáte podle lahví a eti-
ket, ze kterých jsem umazal 

jejich názvy. 
Za dvě správně půl bodu, za všechny 
čtyři celý bod. 

Tato kašna z roku 1975 od vý-
znamného českého sochaře 
a keramika Jana Lichtága se 
dočkala rekonstrukce v roce 

2018. Socha původně stála v Praze-Tro-
ji v soukromé zahradě rodiny Stanislava 
Bechyně. Vdova po akademikově smrti 
ji věnovala manželovu rodnému městu. 
Ve kterém městě ji najdeme?

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. Asi nejznámější kočkou je Garfield. Líný kocour, který se poprvé objevil 
v komiksu Jima Davise v roce 1978. Doplňte jeho nejznámější hlášku: 

Zkuste si QUIZ nanečisto. Vybral jsem pro vás devět otázek napříč tématy, které zazněly na kvízech minule. Můžete si tak udělat obrázek, o čem ty kvízy jsou.  
Hrajeme každý měsíc v Jazzminu, Kafíčku, Krystalu, v přibyslavské Pivnicia, v Panském domě v Chotěboři a v Kozlovnách v Čáslavi a Havlíčkově Brodě. Domluvte se  

s přáteli nebo rodinou, zaregistrujte se přes SMS (723 997 239), facebook (/QUIZ) nebo u obsluhy v místě, kde hrajeme a přijďte se pobavit. Protože - KAŽDÝ NĚCO VÍ! 

TIPOVAČKA

1 2

3 4

Správné odpovědi: 1. Nové Město na Moravě - 16. | Čáslav - 5. | Chotěboř - 9. | Žďár nad Sázavou - 11. | Přibyslav - 12. | 2. B | 3. hada | 4. In Vino Veritas | 5. Přibyslav | 6. 18 (16 - 20)
7. A Grants, B Old Smuggler, C Jack Daniels, D Balantines | 8. LEŽ | 9. pondělky| 10. A | 11. 826 | 12.  Pop It  | 13. 1D 2A 3B 4C | 14. B | 15. Phil Collins | 16. A | TIP: 1 910 metrů

Víte, jaký je v které zemi 
úřední jazyk? 
Za dvě správně půl bodu, 
za všechny čtyři celý bod. 

1) Angličtina
2) Portugalština
3) Španělština
4) Holandština

A co takhle hru Logik? 
Zjistěte jaký je kód k zám-
ku, pokud platí, že: 
Černá tečka = některé čís-

lo je správné i na správném místě.
Bílá tečka = některé číslo je správné, 
ale na špatném místě. 

Jakou přezdívku má  
v seriálu Ordinace  
v růžové zahra-
dě Čestmír Mázl  

(Petr Rychlý)?

A) Černý vdovec
B) Železný lékař
C) Mázloš
D) Pták uzdravovák

Každá doba má svůj 
hit. A to platí i o hrač-
kách. Každý musel mít 
céčka, spinner nebo 

třeba sliz. Teď je v oblibě hračka, kte-
rá vypadá jako silikonová podložka  
s kopečky nebo bublinami, které mů-
žete promačkávat tam a zase zpátky. 
Dá se používat 
i jako relaxační 
pomůcka nebo 
strategická hra.  
Jak se tato hrač-
ka jmenuje?

10. 11. 12. 13.

Vzpomněl jsem si na 
mládí, kdy jsme chodi-
li do Pionýra, což byla 
taková náhražka za 

Skautský oddíl. A tak bychom se mohli 
dneska podívat na to, co to vlastně ten 
skauting je. A první otázka se nabízí: 
Co znamená slovo skaut?
A) lovec talentů
B) zvěd neboli špeh
C) správňák (správný kluk)
D) kluk do nepohody

Voní, má krásnou 
mentolovou barvu a 
sofistikovaný půvab. 
Proto se nyní stává 

častou součástí kytic. Jde o...
A) eukalyptus
B) asparagus
C) statici
D) zelenobýl

Detektivka
Poznejte podle indicií  
o kterého slavného bube-
níka se jedná: 

Další den v ráji
První kniha Mojžíšova
Apollo 11

14.
15.

16.

A) Brazílie
B) Venezuela
C) Surinam
D) Guyana

„Nesnáším...“
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pro začátečníky středně obtížné zapeklité

Co takhle trochu sudoku?

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. 
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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, 
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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/
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