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SLUNCE zapadající nad Pilákem a letní večery, kdy se dětem nechce domů... 
 Foto: Lenka Kopčáková

(AXIOM OrBiTt) 
So 30. 7., 9.30 - 14.00, Pilská ná-

drž
XTRA IL VYSOČINA 2016
Tradiční terénní triatlon na přírod-

  

KINEMATOGRA F 
BRA TŘÍ ČADÍKŮ

Do Žďáru by měl zavítat první srp-
nový víkend, teprve bude upřesněno.

  

Čt 18. - so 20. 8., zač. 20.30 – 
21.00 dle viditelnosti, za Domem 
kultury 

LETNÍ VENKOVNÍ 
PROMÍTÁNÍ 
Závěr prázdnin v rámci Slavností 

jeřabin: kempování rodičů s dětmi s 
nočním přístupem k toaletám v DK, 
opékání špekáčků.

Ve čt a v pá promítání předchází je-
řabinový program města, nedělní pro-
mítání již v kině Vysočina.

Program: 
 čt - MARŤAN (sci-fi  2015 s Mat 

Damontem, režie Ridley Scott ) 
 pá - UČITELKA  (nový fi lm J. 

Hřebejka) 
 so - MIMONI, ve 22.00 – PADE-

SÁTKA . Vstupné dobrovolné, při ne-
přízni počasí v kině Vysočina.

Konec prázdnin již 
v Kině Vysočina:

 pá 26. 8. - Předškolní dětský ki-
nofestival (pohádky, soutěže, pohoš-
tění) 

 so 27. 8. - Přehlídka letních do-
kumentů a evropského fi lmu.

(Dokončení ze str. 22) ních tratích, MTB cyklistická část. 
Otevřený závod pro aktivní sportov-
ce i začátečníky. Krajský pohár dětí a 
mládeže, závody pro děti od 4 do 15 
let.

(Tenis TJ Žďár)
So 2.- ne 3. 7. od 9.00
Tenisové kurty Bouchalky
CELOSTÁTNÍ TURNAJ MLAD-

ŠÍCH ŽÁKŮ
Tenisová školička: pro děti od 5 

let, každý čt od 17.00 (www.tenis-z-
dar.cz). 

(Žďáráci dětem)
So 13. 8., 9.30 nám. Republiky
NA KOLE DĚTEM ŽĎÁRSKÝ-

MI VRCHY
Autor projektu Aleš Wasserbauer a 

Josef Zimovčák (rekordman v jízdě 
na vysokém historickém kole) zvou 
na 2. ročník charitativní cyklojízdy. 
Určeno pro širokou veřejnost.

(AXIOM OrBiTt)
So 27. 8.,11.00 – 17.00, 
Pilská nádrž
PILMAN TRIATLON 2016
Tradiční triatlon na tratích polovič-

ního Ironmanu. Otevřený závod pro 
aktivní sportovce i ty, kteří pokořují 
výzvy. 

(Rodinné centrum Srdíčko)
Út 12., 19. a 26. 7. od 17.00, 
Poliklinika, 4. p.
 CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ 
Cvičební jednotka pro ženy od 12. 

do 38. týdne těhotenství. 

Pá 15. a 29. 7. (10.45 – 12.00)
CVIČENÍ PO PORODU S MI-

MINKY
Cvičení vhodné od konce šestine-

dělí do 1 roku po porodu, v pá 15. 7.  
ukázka dětských masáží. 

Út 12. a 26. 7. v 10.00 
STROLLERING 
- CVIČENÍ S KOČÁRKY
Aktivní fi tness hodina v terénu. 

Sraz u zimního stadionu. 

(SPORTIS, P. O. města)
Do 9. 10. (9.00 – 19.00), Pilák 
VOLNOČASOVÝ AREÁL 
PILSKÁ NÁDRŽ
Discgolf, minigolf, fi tpark, plážové 

hřiště, lanové prvky, hřiště pro  děti 
i dorost, molo s půjčovnou loděk a 
šlapadel, stolní tenis, přírodní am-
fi teátr, půjčovna kol, koloběžek a 
sportovního náčiní.

K i n o   V y s o č i n a 
V 19.30  - LEGENDA 
O TARZANOVI                                                                     
Akční. (USA 2016,  T, 12+, 2D)

Opakování.

Ne 17. července  
V 14.30 -  DOBA LEDOVÁ: 
MAMUTÍ DRCNUTÍ                                 
Animovaný. (USA 2016, ČD,  3D)

Opakování.
V 17.00  - BLÁZNIVÁ PĚTKA                                         
 Dobrodružný. (USA 2016, ČD, 

12+, 2D) Třeskutá komedie plná 
zvratů ze srdce Paříže, která už   roz-
hýbala bránice mnoha diváků. „Na Žďár“! Pozdrav, kterým si občas 

v Česku namísto klasického Na zdar! 
dobírají tak trochu Žďáráky, se stal 
nedávno předností. 

Je vítězem soutěže o vytvoření origi-
nální nálepky pro občany Žďáru nad 
Sázavou. Tou si označí svůj vůz a hrdě 
se tak přihlásí k místu svého bydliště.

Autorem oválné samolepky s po-
zdravem Na Žďár! a smějícím se sr-
díčkem je Radek Sobotka. 

Radnice soutěž vyhlásila loni na 
podzim a přihlásilo se přes 20 auto-
rů originálních návrhů na samolepku. 
Nemuseli ovládat grafi cké programy, 
postačil papír a tužka. Všechny zasla-
né návrhy i náměty v květnu  posou-

dila Komise pro marketing a komuni-
kaci a vybrala vítěze.  

Nejmladším účastníkem soutěže byl 
jen pětiletý Toník, který na té „své“ 
samolepce stylizoval střed města i 
volnočasové aktivity. Autor nejlepší-
ho návrhu Radek Sobotka získal od 
města vstupenku na brzké Mistrovství 
světa horských kol  v Novém Městě n. 
M.

Oválnou samolepku bychom měli 
sehnat od prázdnin ve žďárských IC. 
A až pak uvidíte auto se samolepkou 

Na Žďár! - jde buď o „čistého“ Žďá-
ráka nebo sympatizanta města v srdci 
Česka. -lko-

Máte rádi nevšední hudební zážit-
ky?  Pak  zamiřte do Nového Města 
na Moravě. 

Od 4. do 8. 7. se v prostorách Ho-
rácké galerie, ZUŠ Jana Štursy i při-
lehlém parku koná již sedmý ročník  
festivalu Slunohraní.

Amatérské hudebníky čeká společné 
tvoření hudby s profesionály, třeba  se 
členy Janáčkova kvarteta. „Hudebníci, 
kteří sem přijíždějí  na smyčcové kur-
zy, často doslova trhají rekordy v počtu 
hodin strávených s nástrojem v ruce. 
Pro některé bude premiérou zahrát si  
v kvartetu či komorním orchestru,“ uvá-
dí spoluautorka projektu Vlasta  Pis-
kačová. 

Při troše štěstí můžeme  Janáčko-
vo kvarteto zahlédnout, jak se svými 
„žáky“ hraje v parku.  Během svátku 
hudby posluchače čeká na nádvoří 
Horácké galerie celkem tři neobyčej-
né hudební zážitky. 

A jak vlastně vznikl název festivalu? 
„Hledali jsme pojmenování, které bude 
vyjadřovat spojení letní pohody, slun-
ce a hudby. A vzniklo zcela nové slovo 
Slunohraní,“ říká  její kolegyně  Hana 
Konderlová.

Žďárská samolepka

OVÁLNÁ samolepka s pozdravem Na 
Žďár! a smějícím se srdíčkem je dílem 
Žďáráka Radka Sobotky. 

SPOLEČNÉ tvoření hudby s profesio-
nály  přitahuje na novoměstské Sluno-
hraní  amatérské  hudebníky.
 Foto: archiv 

Novoměstské Slunohraní

NEJMLADŠÍM v soutěži byl pětiletý 
Toník. Ten vidí samolepku Žďáru tak-
to… Zdroj: archiv města Žďáru n. S. 

Pozvánka  k  sousedům

Žďárské studánky

Voda ve studánkách Klafar a U Kři-
váku má bakterii, studánka Salvatorka 
je v pořádku. Odběry byly provedeny 
8. 6. 2016.  -red-
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Žďárské noviny

A na co se můžeme těšit: 
Út 5. 7., 20.00 
JITKA  ŠURA NSKÁ TRIO
Moravské písničky mohou zaznít 

úplně jinak…  Uslyšíme mandolí-
nu, kontrabas, beskydské píšťaly i 
malý cimbál.

Čt  7. 7., 20.00 
PRA GUE CELLO QUARTET
Premiérové speciální odpoledne 

hráčů na violoncello. A to rovnou se 
členy Prague Cello Quartet. Zazní 
klasika, i skvěle zaranžované fi lmové 
melodie, jazz i známé hity. 

Pá 8. 7., 20.00, 
JANÁČKOVO KVARTETO 

/ LETNÍ ORCHESTR
Ozdobou večera bude laureátka 

Pražského jara, klarinetistka Anna 
Paulová.  -lko-


