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Proč starosta Binko s nadšením 
lezl po střechách, kde se tu vza-
li námořníci, či co se dělo ve zdej-
ším salonu? 

Dozvíme se to na nové výstavě a při 
muzejní noci v Regionálním muzeu na 
Tvrzi. 

Výstava s názvem Žďár na sklon-
ku monarchie otevírá 5. června, a až 
do 9. září provází městem v době vlá-
dy posledních Habsburků. Pozná-
me tehdejší podobu města s poněkud 
nezvyklým názvem - Město Žďár, a 
nedaleké obce Zámek Žďár. Čekají na 
nás také životní osudy a profese zdej-
ších obyvatel. 

Jak ve své pozvánce uvádí historik 
Stanislav Mikule, k vidění jsou i nově 

získané a dosud nezveřejněné fotogra-
fie. Dobový kolorit doplňují zajímavé 
exponáty, některé zapůjčené z muzeí v 
Novém Městě a Bystřici.

Jubilejní muzejní noc
Jubilejní 10. žďárská Muzejní noc 

vypukne na Tvrzi a v Moučkově domě 
v pátek 8. června od 20 hodin, a až do 
půlnoci budeme mít čas na návštěvu 
obou muzejních budov. 

„Zde vás budou očekávat zajímaví, a 
ne vždy veřejnosti známí Žďáráci z éry 
dlouhé vlády Františka Josefa I.,“ láká 
průvodkyně Kamila Dvořáková. A 
bude to zajímavé. Dozvíme se, proč 
starosta Binko s nadšením lezl po stře-
chách, kde dámy z lepší společnosti 

hrály karty, nebo co se dělo v salonu 
u Letovských. Také poznáme, které 
limonády „švastalky“ Žďárákům nej-
více chutnaly. Uvidíme, jaký námět 
nejčastěji maloval malíř Ferenz, a kde 
se ve Žďáře vzali námořníci… „Chy-
bět nebude ani malé dobové občerstvení, 
a samozřejmě překvapení,“ naznačuje 
průvodkyně. 

Festival muzejních nocí pořádá Aso-
ciace muzeí a galerií ČR od roku 2005. 
Žďárské RMM se k festivalu poprvé 
přidalo v roce 2008. Jubilejní žďárská 
Muzejní noc je opět přístupná zdarma. 

„Přijít můžete kdykoliv během noci, 
výklady na všech stanovištích se v pravi-
delných intervalech opakují. Ovšem po 
setmění mají muzejní prostory své nen-

apodobitelné kouzlo...“naznačuje Dvo-
řáková. Při nepříznivém počasí bude 
program upraven.

Rozhled z ochozu
Letos již podruhé se veřejnosti 

otevřou dvířka do věže farního kos-
tela sv. Prokopa. „Na naše město se 
můžete podívat z ptačí perspektivy v 
rámci Dne Žďáru, v sobotu 9. června, 
mezi 12.30 a 20.00 hodinou. Vstup 
do věže je zdarma, ve skupinách po 
patnácti osobách, a v doprovodu prů-
vodce,“ informuje Stanislav Mikule 
za tým Regionálního muzea a dob-
rovolníků z ŘK farnosti sv. Prokopa. 
Jednotlivé prohlídky trvají zhruba 
dvacet minut. -lko-

Představí Žďár na sklonku monarchie

Pátek 1. června
17.00 Kluci z hor - Dramakomedie 

(Čes 2018, 12+ 2D)
19.30 DeaDPool 2 - Akční Sci-Fi 

(USA 2018, T 15+ 2D)

Sobota 2. června
14.30 PSí oStrov – Anim. Sci-Fi 

(USA / Něm. 2018, T 12+ 2D)
17.00 avengerS: infinity War 

Sci-Fi (USA 2018, ČD 12+ 2D)
19.30 teamBulDing - Komedie 

(Čes. 2018, 15+ 2D) 

neděle 3. června
14.30 neuvěřitelný PříBěh o 

oBrovSKé hrušce – Animovaný 
(Dán. 2017, ČD 2D) 

17.00 na KrátKo – Drama (Čes. 
2018, 12+ 2D)

Čtvrtek 7. června
17.00 manifeSto - Drama (Aust. / 

Něm. 2015, T 12+ 2D) 
19.30 Scream for me Saraje-

vo - Hudební dokument (Angl. / Bosna a 
Herc. 2017, T 2D) 

Pátek 8. června
17.00 Solo: Star WarS Story - 

Sci-Fi (USA 2018, ČD 2D)
19.30 BacKStage - Taneční (Slov. / 

Čes. 2018, ČD 12+ 2D)

Sobota 9. června
14.30 Pat a mat znovu v aKci - 

Rodinný (Čes. 2018, ČD 2D)
17.00 teamBulDing – Komedie, 

opakování. 
19.30 ghoSt StorieS - Horor (An-

gl. 2017, T 12+ 2D)

neděle 10. června
14.30 Pat a mat znovu v aKci – 

Rodinný, opakování.
17.00 DeBBie a její ParťaČKy - 

Krimikomedie (USA 2018, T 12+ 2D)
 
Čtvrtek 14. června
17.00 já, Simon - Drama (USA 2018, 

T 12+ 2D) 
19.30 Bratři lumiérové  - Doku-

ment (Fran. 2017,T 2D) 

Pátek 15. června
17.00 BacKStage - Taneční roman-

tický (Slov./ Čes. 2018, ČD 12+ 2D) 
19.30 DeaDPool 2 - Akční Sci-Fi 

(USA 2018, T 15+ 2D)

Sobota 16. června
Rock film festival 
14.00 Sex PiStolS: anglie tu 

BuDe navžDy - Hudební (Angl. 2008, 
T 15+ 2D) 

15.30 motörheaD: clean your 
clocK - Hudební (Angl. 2016,T 12+ 2D) 

18.00 ScorPionS - forever anD 
a Day - Hudební (Něm. 2015, T 2D)

20.00 metallica: QueBec mag-
netic - Hudební (USA 2012, T 2D)

(Celodenní permanentka)

neděle 17. června
14.30 PříšerKy z veSmíru – Ani-

movaná komedie (Něm. / Lucem. / Dán. 
2018, ČD 2D) 

17.00 eScoBar –Životopisné drama 
(Špan. / Bulh. 2017, T 15+ 2D)

Středa 20. června
19.30 rozlouČení Sira Simona 

rattla S BerlínSKou filhar-
monií - Přímý přenos. Sir Simon Rattle 
dirigent, Gustav Mahler - Symfonie č. 6.

 
Čtvrtek 21. června
17.00 DeBBie a její ParťaČKy – 

Krimi, opakování.
19.30 Filmový klub: nemilovaní - 

Drama (Rus. / Fran./ Něm. / Belg. 2017, 
T 15+ 2D) 

Pátek 22. června
17.00 máš ji! - Komedie (USA 2018, T 

15+ 2D)
19.30 jurSKý Svět: zániK říše 

- Akční Sci-Fi (USA / Špan. 2018,T 12+ 
2D) 

Sobota 23. června
14.30 jSem BožSKá - Komedie (USA 

2018T 12+ 2D)
17.00 jurSKý Svět: zániK říše 
19.30 jurSKý Svět: zániK říše

neděle 24. června
14.30 Pat a mat znovu v aKci - 

Animovaný (Čes. 2018, 2D) 
17.00 jurSKý Svět: zániK říše

Čtvrtek 28. června
15.00 Bio senior: Dvě nevěSty a 

jeDna SvatBa - Komedie (Čes. 2018, 
12+ 2D) 

17.00 haStrman  - Romantický thril-
ler (Čes. 2018, 12+ 2D) 

19.30 eScoBar - Životopisné drama 
(Špan. / Bulh. 2017,.T 15+ 2D)

Pátek 29. června
17.00 láSka Bez Bariér - Roman-

tický (Fran. / Belg. 2018, T 12+2D) 
19.30 jurSKý Svět: zániK říše

Sobota 30. června
14.30 jurSKý Svět: zániK říše
17.00 film na SlePo - Nevíte, na co 

jdete. Kdo zůstane do konce, zaplatí do klo-
bouku částku, na kterou si film cení   

19.30 teamBulDing - Opakování. 

Kino Vysočina 

Příznivci dobré dechovky, 
zpozorněte. v neděli 17. červ-
na vypukne v Domě kultury 
od 14 hodin tradiční festival 
dechové hudby. Pořadem bude 
provázet, a v něm i zpívat jožka 
šmukař. 

Jako první se svou muzikou při-
jde na řadu Trnkovjanka. „Kapel-
ník Tomáš Černoch ji založil ve svých 
13 letech. S počátky kapely je spojeno 
i jméno dlouholetého 1. trumpetisty-
Moravanky Jana Slabáka, a Vladimíra 
Češka,“ uvádí za pořadatele Marce-
la Lorencová, ředitelka p.o. Kultura 
Žďár k již 14tému ročníku.

Druhá se představí Úhlavanka, 
kapela z českých Klatov má za sebou 
již 45 let hudební činnosti. Základní 
repertoár kapely tvoří převážně pís-
ně ze Šumavy a jihu Čech. A závěr 
patří moravské krojované kapele 
Bořšičanka. Její kapelník Antonín 
Koníček je znám nejen jako zaklada-
tel a dlouholetý kapelník Vlčnovjan-
ky, ale i jako trumpetista a hudební 
skladatel. „Bořšičanka je i 1. vícemis-
trem Evropy profesionálních dechovek 
pro rok 2002 z rakouského Schladmin-
gu,“ říká pořadatelka pro zajímavost.

Všem milovníkům dechovky vzka-
zuje - Přijďte pobejt!

„Věříme, že jsme pro vás připravili 
plnou náruč dobré muziky. A užijeme 
si společně pohodové odpoledne, plné 
písniček, tance i dobrého pohoštění,“ 
dodává.

Do Žďáru se vrací po čtrnácté 
Festival dechovek

naturhouSe plánuje otevřít 
v havlíčkově Brodě a žďáře nad Sázavou
Výživové poradny mají v Havlíčko-

vě Brodě i Žďáře nad Sázavou budouc-
nost. NATURHOUSE je zavedená fran-
chisingová sít výživových poraden, která 
letos oslaví deset let od otevření své první 
pobočky v České republice. Značka nabízí 
cestu k podnikání s jistotou. Franchisanto-
vi předají zkušení kolegové celé podnikatel-
ské know-how a jsou mu vždy oporou. To 
potvrzují i zkušenosti úspěšných franchi-
santů. Takový je i příběh Mgr. Dáši Merto-
vé, ještě před 5 lety unavené dámy při těle a 
klientky výživové poradny. 

vlastní zkušenost jako důkaz
Když se paní Mertové podařilo zhub-

nout, shodli se s manželem, že výživové 
poradenství by mohla být oblast, kde by se 
chtěla realizovat a rovněž si finančně přilep-
šit. NATURHOUSE je totiž propracovaný 
koncept, který stojí klienty jisté investice, 
ale zároveň tento byznys skutečně funguje 

a má hmatatelné výsledky. Dnes je z fran-
chisantky štíhlá a úspěšná podnikatelka 
provozující 2 výživové poradny NATUR-
HOUSE v Krnově a Bruntále s úsměvem 
na tváři. „Dne 2. února 2015 jsem otevře-
la svoji první pobočku v Krnově. Lidé byli 
zvědaví, ale postupem času začali chodit i 
na doporučení. Co víc si přát?,“ říká dnes 
úspěšná franchisantka paní Mertová. 

Připojte se i vy
Pokud je vám představa podnikání s 

NATURHOUSE sympatická, možná je 
ten správný čas, abyste udělali krok vpřed 
a vyšli štěstí naproti. Aktuálně síť nabízí v 
Havlíčkově Brodě a Žďáře nad Sázavou 
možnost otevření nové pobočky.

ing. Petr Kouble
business development manager 
+420 725 766 437
franchising@naturhouse-cz.cz
www.franchising-naturhouse.cz Z0
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Zajímavosti o dechovce
� Dechová hudba, zkráceně dechovka, 
je hudební žánr postavený na žesťových 
nástrojích a perkusích. Býval častý u 
vojenských hudeb a posádkových kapel. 
Za Rakouska-Uherska se o Češích říkalo, 
že jsou nejhorší vojáci, ale nejlepší muzi-
kanti.

Zvláštní hudební styl dechovky je spo-
jením evropské lidové a klasické hudby. 
Vznikl tak zábavní hudební žánr, dodnes 
využívaný k prezentaci typické pochodo-
vé hudby, hudby smuteční, taneční, ale 
také při lázeňských promenádách a pře-
hlídkách dechovek. Propojením dechové 
hudby, afroamerického folklóru a blues 
vznikl v USA základ pro vznik klasického 
jazzu.

Velkou tradici mají dechové hudby na 
jižní Moravě, a na jihu a západě Čech. 
Proslulé bývaly i hornické kapely. Kdysi 
měla každá šachta měla tu svoji…  -lko-


