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Na 780 jízdních kol se v minu-
lých čtyřech letech podařilo sesbírat 
žďárským dobrovolným hasičům v 
projektu Kola pro Afriku.

Účastnili se jej od samého počát-
ku, nyní však musí končit, kvůli vel-
mi omezeným skladovým kapacitám 
a pro dlouhodobý problém s logisti-
kou. 

„Svozy kol do centrálního skladu se 
organizátorům sbírky obtížně zajišťu-
jí,“ vysvětluje starosta SDH Zá-
mek Žďár Luboš Zeman. Celá akce 
totiž bojuje s vysokými přepravními 
náklady.

V projektu Kola pro Afriku se ve 
Žďáře nejvíce angažoval jeho jme-
novec a bývalý velitel dobrovolných 
hasičů Vlastimil Zeman. Sběrné 
místo měli hasiči přímo ve zbrojni-
ci, která je v pronájmu na zámku. 
„Děkujeme všem, kteří se do naší akce 

zapojili, byli jsme asi jedni z nejlep-
ších partnerů projektu,“ říká starosta 
Zeman.

Lidé do zbrojnice přiváželi již 
nepotřebná jízdní kola, která pak ješ-
tě dobře posloužila  potřebným. V 
tisíce kilometrů vzdálené Africe na 
nich jezdily děti do vzdálených škol.

Lodě naložené kontejnery plu-
jí celý měsíc do přístavu Banjulu 
v africké Gambii. Odtud již kola 
vezou kamiony do vesnice Gunjuru. 
Požadavky škol na místě soustřeďu-
je český koordinátor, který posuzuje  
vzdálenosti dětí z domova do školy, 
a počty žáků. Český odborník také 
školí mechaniky pro údržbu bicyklů. 

 „Hasiči, jak dobrovolní, tak profesi-
onální, jsou nám velice nápomocni, a 
my jsme za to vděčni,“ vzkazuje koor-
dinátorka Kol pro Afriku, Petra Mič-
ková.  -lko- 

ČESKÁ KOLA pomáhají afr ickým dětem dostat se do vzdálených škol. 
 Foto: archiv KPA

S Koly pro Afriku končí, 
nemají prostory

Kino Vysočina přichází v době 
adventu se zajímavými tipy, které 
nám pomohou zpříjemnit dlouhé 
zimní večery. 

Tak třeba milovníci kultovní ságy 
o Hvězdných válkách se mohou těšit 
na předpremiéru Star Wars: Posled-
ní z Jediů. 

To již ve středu 13. 12., v netra-
dičním čase 21.59 hodin. „Máte tak 
jistotu, že budete jedni z prvních v 
republice, kteří tento fi lm uvidí, a hned 
ve 3D, a v původním znění s český-
mi titulky,“ říká Marcela Lorencová, 
ředitelka p. o. Kultura Žďár.  

Rodiče s dětmi se zase mohou těšit 
na premiéru pohádkového příběhu 
Přání k mání, či na pokračování fi l-
mu Jumanji: Vítejte v džungli! 

Perličkou pro milovníky vážné 
hudby a baletu bude v sobotu 16. 12. 
baletní představení Louskáček, v té 
nejvyšší kvalitě.  „Hudba Petra Iljiče 
Čajkovského je jedním slovem nádher-
ná, a choreografi e Jurije Grigoroviče, v 
podání vynikajících tanečníků Velkého 
moskevského divadla, je dech beroucí,“ 
oceňuje Lorencová.

K vidění bude i závěrečný díl série 
Zahradnictví, z dílny autorské dvo-
jice Hřebejk – Jarchovský. Nápadník 

se, dle velmi dobrých kritik, nejvíce 
blíží kultovním Pelíškům. 

O Vánocích potěší i nová horská 
komedie Špindl, a na  plátno žďár-
ského kina se vrací i legendární 
Trhák, Světáci, či Ať žijí duchové.

Kino Vysočina má i jedno novo-
roční překvapení, s názvem Kino 
naslepo. 

Při něm totiž diváci nebudou 
dopředu tušit, na co do kina jdou. A 
tím pádem nebudou dopředu platit 
vstupné.  

„Pokud na začátku projekce zjistí-
te, že tento fi lm není pro vás, nebo jste 
ho již viděli, klidně můžete z kina ode-
jít. Když zůstanete, zaplatíte vstupné 
až u východu, a v takové výši, na kte-
rou byste fi lm sami ohodnotili,“ infor-
muje o novince Marcela Lorencová. 
Za tým kinařů přeje divákům hezké 
fi lmové Vánoce. „Těšíme se na vás i v 
roce 2018,“ dodává.  -lko-

Advent na stříbrném plátně 
kina Vysočina

Jé, vždyť je to holka! Zůstávají 
překvapeně stát kluci z MŠ Pastel-
ka, když nechtěně načapají svaté-
ho Martina, jak si už sundal přil-
bu.

Můžeme za to tak trochu my z 
redakce, když jsme Martina na 
odjezdu zdrželi a nevšimli si, že se 
blíží průvod dětí s lucerničkami.

Situaci zachránila trpělivá kobyl-
ka, kolem které se děti hned seběhly, 
aby ji hladily. No vlastně, vždyť i kůň 
měl mít jinou barvu. Asi došli svaté-
mu Martinovi běloušci...

Ve skutečnosti v jízdárně na Sta-
rém dvoře vybírali k dětem mírného 
koně. 

A tak tradičně i letos se děti po 
setmění dočkaly příjezdu sv. Marti-
na, který přinesl jim a jejich rodičům 
světlo. Symbol naděje, vzájemnosti 
a porozumění v době nastávajícího 
adventu. 

V závěru došlo i na čokoládové 
podkovy a martinské rohlíčky. 

Viktorka, Julinka i Lukášek nám 
krásně zazpívali písničku o Martino-
vi a vysvětlili, proč jeho podkovičky 
zvoní...

Nyní se už děti těší na 5. prosin-
ce... Česká zima se svými tradicemi 
je prostě baví. Dobře, že dospělí tyto 
zvyky dodržují.  -lko-

ŽE KŮŇ není bělouš, a za maskou sv. Martina se skrývá žena, nebylo při dět-
ské slavnosti to nejpodstatnější. Děti z Pastelky s rodiči si užili parádní večer plný 
zábavy.  Foto: Lenka Kopčáková

Martinovi došli běloušci... 

Chystá se novoroční
překvapení s názvem 

Kino naslepo.


