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Češi nejvíce míří do Chorvatska, a 
na mnoha místech se již lze  ubyto-
vat i se psem. 

Takovou  dovolenou bychom ale 
měli plánovat spíš  na  začátek nebo 
konec sezóny, protože léto na Jad-
ranu je pro naše psy opravdu horké. 
Dnes už dokonce některé pojišťovny 
psa pro cestování pojistí.

Na veřejné pláže psi nesmí, jinak 
můžeme se psem k moři všude tam, 
kde není ofi ciální pláž pro veřejnost. 
Existují i psí pláže, nad nimiž vlaje 
praporek v barvě duhy a se symbo-
lem kosti. Některé pláže jsou  vyba-
veny  sladkovodní sprchou pro psy. 

Dbejme na to, aby pes měl i u moře 
přísun pitné vody a stín. Chovatelé 
také, po zkušenostech, radí pořídit 
psovi do vody botičky, aby se nepo-
píchal o mořské  ježky. 

Po vstupu  Chorvatska do EU si 
snad již můžeme přibalit i dříve zaká-
zané  psí konzervy, ale jistotou zůstá-
vají granule. Do restaurací můžeme i 
se psem a  obvykle mu personál ih-
ned přinese misku s vodou. 

Ale pozor, v Chorvatsku a ve stře-
domořských oblastech mohou naše-
ho psa ohrozit nemoci, jako je např.  
srdeční červivost, a různé přenosné 
nemoci po bodnutí hmyzem. -lko-

Prázdninová půjčovní doba 
(1. července – 31. srpna 2016)

Dospělé odd, dětské, hudební a 
čítárna otevřeno:

Po, st: 9.00 – 17.00  čt: 9.00 – 15.00

Pobočka Nádražní otevřeno:
po: 9.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00
st: 9.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00
Po 4. – so  9. 7.  knihovna uzavřena.

Knihovna zjišťuje zájem o rozšíře-
ní podzimní výuky jazyků o ruštinu, 
španělštinu, němčinu a francouzšti-
nu. Kurzy se otevřou v září, pouze 

při dostatečném počtu zájemců. Při-
hlášky odevzdávejte do 31. 7. Vyro-
zumíme Vás do 31. 8. 2016. 

Připravujeme:
KNIHOVNA SENIORŮM - čtyři 

dopolední programy přednášek pro 
seniory - přijímáme nové zájemce. 

TVŮRČÍ PSANÍ - s PhDr. Ivanou 
Odehnalovou. ZNAKOVÝ JAZYK 
- pro začátečníky i pokročilé

Více na www.knihzdar.cz, icent-
rum@knihzdar.cz, tel: 566 623 766.

V bývalé zimní zahradě, dnes atriu  
Staré radnice, byla nedávno otevřena 
Malá galerie. Současně  je tu k vidění  
tvorba ZUŠ Fr. Drdly, na  téma San-
tini. Najdeme zde detaily z výstavy  
Na rohu (bývalý hotel Bílý lev).

Malá galerie je  výzvou pro mladé 
a začínající umělce, instituce, školy a 
pro uměnímilovnou veřejnost. Pro-
vozuje ji městská příspěvkovka  Kul-
tura Žďár n. S.

Galerie je veřejnosti volně přístup-
ná. „To je první krok k  tomu, aby Sta-
rá radnice byla „naším pokladem“, 
jímž se reprezentujeme navenek. Chtě-
li jsme,  aby byla  více otevřena lidem,“  
vysvětluje starosta Zdeněk Navrátil. 

Zájemcům o výstavní prostor 
poskytne informace Jaroslava Har-
vánková z DK, mající na starosti 
výstavnictví.

Místostarosta Josef Klement dodá-
vá, že město se pustilo do revitaliza-
ce zimní zahrady na základě četných 

podnětů od občanů. „Zároveň jsme 
chtěli  zpřístupnit prostor z  čela náměs-
tí. Došlo ke sjednocení otevírací doby 
galerie a Informačního centra,“ říká. 

V  prostoru po zimní zahradě byly 
vyměněny skleněné podhledy, obno-
vena zeleň, byl také opraven  a zpro-
vozněn vodotrysk.

Nakonec bylo atrium vymalová-
no  a přizpůsobeno výstavnictví. „Vše 
proběhlo za konzultace  odboru rozvo-
je a za přítomnosti  městského archi-
tekta,“ ujišťuje Klement.

Návštěvníci nyní do Informační-
ho centra  nově vchází z náměstí, a 
v galerii si mohou posedět, a v pro-
storu kolem vodotrysku si prohléd-
nout díla amatérských  umělců ze 
Žďárska.  Vždy tu jsou k dispozici 
dva pracovníci  služeb. 

V letní sezóně (1. června – 15. září) 
má Malá galerie otevřeno   od pon-
dělí do neděle takto:  9.00 – 12.00 a 
13.00 – 17.00 hodin. -lko-

Novým prvkem spodní části náměstí 
Republiky bude od konce léta drátěná 
plastika sedícího muže od akademic-
kého sochaře Jiřího Plieštika.

Bude připomínat zdejší  tradici síťo-
vání a síťkování, zejména však vynález 
tašky síťovky.  Plastika z patinovaného 
nerezového drátu bude nasvícena dvě-
ma světly z úrovně dlažby. Na pamětní 
desce bude napsáno: Tašku „síťovku“ 
vynalezl ve 20. letech 20. století žďár-
ský občan Vavřín Krčil (1895 – 1968).

Emanuel Vavřín Krčil byl obchod-
ník, podnikatel a uznávaný znalec 
ručního síťkařství, pro které vybudo-
val na Horácku organizační výrobní 
základnu. Přinášel tak práci velkému 
množství lidí.

Síťkování se naučil v dětství  od mat-
ky, což se mu po návratu z  1. sv. války 
hodilo. V roce 1919 získal od okresní-
ho úřadu živnostenský list na prodej 
galanterního zboží a vlasových sítěk.

Po roce 1923 však zavládla mó-
da krátkých vlasů, a také světový trh 
zaplavila japonská výroba levných vla-
sových sítěk. O práci se bála  spous-
ta  síťkařů. Vavřín Krčil tehdy přišel 
se  spásným vynálezem nákupní tašky 
síťovky. Zahájil náhradní výrobu ručně 
hotovených nákupních tašek z umělé 
hedvábné příze. Stejnou technologií 
vyráběl i síťky do dětských kočárků a 
postýlek, síťky na jízdní kola, na kulič-
ky či hračky a ping-pong.

Síťovka  Vavřína Krčila se stala oblí-

Se psem v Chorvatsku hledejte 
pláže se symbolem kosti

AUTORSKÝ nákres Síťovkového 
muže, který koncem léta „usedne“ na 
náměstí. 

Vynálezce tašky síťovky Emanuel Vav-
řín Krčil.

Zdroj: město Žďár n. S. a rodinný archiv

Síťovkový muž připomene vynález

Malá galerie vystavuje
amatérskou tvorbu

benou v mnoha zemích. Dnes  je 
součástí expozice Národního muzea 
o českých vynálezcích „Vynálezci a 
vynálezy“ v kategorii „Všední i nevšed-
ní život“. 

Jako by to Vavřín Krčil tušil, když 
jednou prohlásil: „Vše pomine, jen stopy 
vykonané práce zůstanou.“ 

Ve Žďáře má pokračovatele rodu. Je 

jím Roman Krčil, pracovník Městské-
ho úřadu. 

V letošní turistické sezóně přichází 
Žďár se  speciální edicí žďárské síťovky. 
Na přebale je připomenuta osobnost 
Vavřína Krčila i legenda tašky. K sehná-
ní je v IC města, za 69 korun.

 -lko-

Zábava pro celou rodinu
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