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Týden knihoven
Letošní již 22. ročník celostátní akce 

Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků ČR na podporu četby a 
knihoven se zaměřuje na regionál-
ní historii. Cílem aktivit knihoven je 
také nabídnout čtenářům atraktivní 
využití volného času.

Knihovna na dny 2. – 5. 10. připra-
vila tento program: 

Út 2. 10. 17.00 
Žďár nad Sázavou, město knihy - 

Stanislav Mikule
Čt 4. 10. 
 14.45  odd. pro dospělé čtenáře
Znakový jazyk - exkurze do hodi-

ny netradiční konverzace s lektorkou 
Adélou Hudcovou

 17.00 Jak komunikovat beze slov. 
Aneb co je to augmentativní a alterna-
tivní komunikace - Jitka Palcová 

Pá 5. 10.  9.30 |odd. pro děti a mlá-
dež

O princi z knížky - loutková pohád-
ka pro děti z MŠ, hraje Jan Hrubec

Burza vyřazených knih a časopisů | 
oddělení pro dospělé, dětské, čítárna, 
pobočka ul. Nádražní.

Út 9. 10. 17.00 
V jaké kondici je současná česká 

literatura - Vladimír Trojánek (… 
když už spisovatelé nejsou „svědo-
mím národa“)

Po 15. 10.  18.00 zdarma
H2OMX - mexický dokumentární 

film z projektu Promítej i Ty!
Mexico City, město obývané 22 

miliony lidí, leží na místě někdejšího 
jezera. Znepokojivá filmová esej kom-
binuje odborný pohled s osobním 
svědectvím lidí…

St 24. 10.  17.00  
České století - Hovory s Pavlem 

Kosatíkem
Čt 25. 10.  17:00 hod. 
Umění první republiky - Lenka 

Šimo. Z cyklu Úvod do dějin umění, 
přednášky pro širokou veřejnost, stu-
denty maturitních ročníků a zájemce 
o studium dějin umění a příbuzných 
oborů na vysoké škole.

Po 29. 10.  14.00  odd. pro děti a 
mládež

Halloween - tvůrčí dílna pro děti 
pod vedením lektorky VV Zdeňky 
Formánkové

Út 30. 10.  16.00 hod. | čítárna
Pletení na rukou - tvůrčí dílna pro 

dospělé s lektorkou Hanou Hájkovou 
Výstavy:
Můj svět  Čechův dům  1. - 24. 10.
Jubilejní 10. ročník výstavy foto-

grafické soutěže pracovníků, dobro-
volníků a klientů všech charit ČR ve 
spolupráci s Knihovnou M. J. Sychry. 
Autorem dvou vítězných snímků je 
žďárský fotograf Zbyněk Čech, spo-
lupracující se žďárskou OCH. Můj 
Žďár | Čechův dům | 25. 10. - 11. 11.

Putovní výstava k 100. výročí české 
státnosti

Krajinou Vysočiny | Galerie u Sych-
ry 

Po celý říjen: 
Velkoformátové fotografie členů 

Fotoklubu Vysočina
Stromy | odd. pro děti a mládež | 

výtvarné práce žáků ZŠ Palachova
Aby podzim nebyl smutný | Gale-

rie u Sychry | práce Zdenky Formán-
kové

Osudové osmičky | pobočka 
Nádražní | 1. - 12.10. 

Vznik samostatné republiky a zlo-
mové okamžiky nejen v našem regio-
nu - výstavu dobových dokumentů a 
záznamů sestavil PhDr. Martin Šikula.

Knihovna M. J. Sychry        

Út 16. 10. – ne 11. 11., Galerie 
Staré radnice

100 let StátnOSti
nA POštOVnícH ZnáM

kácH 
Výstava Klubu filatelistů. Verni-

sáž  úterý 16. 10. v 17.00.  
Otevřeno: út – pá (10.00-12.00 a 

14.00-17.00), so a ne (14.00-17.00)

So 20. 10 (17.00–20.00) Regionál-
ní muzeum, Moučkův dům, Městské 
divadlo 

MUZeJní VeČeR – 100 let 
republiky

Večer je věnovaný vzniku ČSR. Před 
budovou Regionálního muzea uvítá-
me prvního prezidenta T. G. Masa-
ryka, následovat bude komentovaná 
prohlídka výstavy Svoboda! a části 
Moučkova domu.  „O půl osmé večer 
se lampiónový průvod vydá od Tvrze k 
místu, kde se v roce 1918 shromáždě-
ní Žďáráci oficiálně dozvěděli o vzniku 
samostatného státu,“ říká průvodkyně 
Kamila Dvořáková. Vítán je každý, 
kdo přijde v dobovém oblečení – a 
lampióny s sebou!

Do 18. 11. Regionální muzeum 
SVObODA! ŽďáR ZA PRVní 

RePUbliky
Výstava přibližuje život v obou 

Žďárech především v období prv-
ní republiky. Co nového zdejšímu 
obyvatelstvu přinesla změna zříze-
ní? Co se po pádu monarchie změni-
lo - například pro obyčejnou služeb-
nou, továrníka, nebo pro majitele 
velkostatku z řad bývalé šlechty? Jaké 
nové podniky vznikly? Jak se rozvíjel 
spolkový život? To vše se dozvíte na 
výstavě věnované stému výročí vzni-
ku republiky. „Samozřejmě se můžete 

těšit i na různé perličky a zajímavosti ze 
života více i méně známých žďárských 
osobností,“ vzkazuje historik  Stanislav 
Mikule.

ne 21. 10. 19.00, Městské divadlo
HyMnA aneb URFiDlOVAČ-

KA
Hra se zpěvy v podání Divadelního 

spolku Žďár n. S.
(Režie M. Blažíček, hrají J. Maruš, P. 

Musil, B. Salaš, L. Blíženec, M. Blažíč-
ková, N. Topinková, J. Buček).

Út 23. 10. 18.00, Městské divadlo 
100 let RePUbliky
Slavnostní koncert ZUŠ F. Drdly. 

Žáci představí díla českých a sloven-
ských autorů.

St 24. 10. 18.00, Stará radnice 
HOVORy V MlČení Aneb 

DiAlOg O láSce, DeMOkra
cii A HUMAnitě. Hudebně lite-
rární představení inspirované dílem 
Karla Čapka Hovory s T. G. Masary-
kem.

(Účinkují F. Kreuzmann (dříve B. 
Navrátil), M. Koláčková (violoncello; 
nebo Š. Rak (kytara) a autor pořadu 
Z. Hazdra.

Málokterá z osobností naší novodo-
bé historie se těší takovému respek-
tu, jako Tomáš Garrigue Masaryk. 
Přitom za svého života často kráčel 
proti proudu a jeho postoje nejed-
nou vyvolaly odmítavé reakce… 
Dokážeme pochopit smysl Masary-
kových slov a činů? Hudebně literární 
pásmo trvá 70 minut (bez přestávky).

Čt 25.10. kino Vysočina
PRůřeZ FilMOVOU
tVORbOU
Promítání s částečným osvětlením.
13.00 tgM Osvoboditel - Doku-

ment (ČSFR 1990, 2D, zdarma) 
14.30 O zlaté rybce - Animovaná 

krátkometrážní čsl. pohádka z roku 
1951 (16 min., 2D, zdarma)

15.30 28. říjen na Moravě - histo-

rický dokument (60 min., 2D, zdar-
ma)

17.00 Hoří, má panenko – kome-
die Miloše Formana (ČSSR / Itálie 
1967, 71 min., 2D, zdarma) 

Autentické události 21. – 28. srp-
na: dokument (17 minut)

18.30 na samotě u lesa - rodinná 
komedie legendární dvojice: Svěrák 
– Smoljak (ČSSR 1976, 95 min 2D, 
zdarma) 

20.30 Hovory s tgM - historické 
drama  (ČR 2018, 80 min. 2D, vstup-
né)                   

Pá 26. 10. 10.00, kino Vysočina 
(18.30 pro veřejnost)

SVOJí ceStOU
Pětice inspirativních prezentací li-

dí, kteří vstupují do veřejného pro-
storu svými životními příběhy. Prolí-
ná je téma svobody, již jsme získali i 
v roce 1918.

So 27. 10. (15.00-17.00) nám. 
Republiky

bAlOnOVá POštA; 20.00 
Sokolovna tAneČní VeSelice 
s národopisným tanečním soubo-
rem Studánka, Horáckou muzikou a 
Humpoleckým dixielandem.

ne 28. 10. 9.00, kostel sv. Prokopa: 
Mše SV. ZA náš náROD;

10.00 SlAVnOStní PRů
VOD: od kostela sv. Prokopa na 
nám. Republiky k bustě T.G.M. a 
pomníku legionářů. Vedle proje-
vů zástupců města zazní i historic-
ký výklad Mgr. Stanislava Mikuleho. 
Průvod půjde přes nám. Republiky 
a pěší zónu k pomníku padlých v 1. 
sv. válce. V parku na ul. Sadová bude 
vysazen Strom svobody.

ne 28. 10. 18.00, Městské divadlo
SVAtOPlUk A cAntUS bra-

tiSlAVA
Koncert nejstaršího pěveckého 

sboru v Čechách Svatopluku a  jeho 
hosta k jubileu republiky. -lko-

Letošní výročí 100 let republiky 
zařadila do svých programů mno-
há města po celém Česku. My dnes 
přinášíme přehled pořadů, kte-
ré  můžeme navštívit ve Žďáře nad 
Sázavou.  

Žďárských oslav se bude účastnit 
návštěva z partnerského města Chust 
v Podkarpatí, které v počátku repub-
liky bylo součástí Československa. 

Některé akce k letošnímu výro-
čí probíhají už během celého roku 
2018. Součástí jsou i výstavy. „Na 

Staré radnici bude k vidění i známá 
poštovní známka Masaryk dětem, na 
níž je vyobrazena naše rodačka Evič-
ka Haňková,“ říká starosta Zdeněk 
Navrátil, a má na mysli známku pod-
le fotografie prezidenta Masaryka 
při návštěvě Žďáru v červnu 1928, 
jak drží v náručí krojované děvčátko. 
Známka obletěla svět… 

Radnice vyhlásila říjen  měsícem  
naší vlajky, a lidé i instituce mohou 
vyvěsit české vlajky. Víte např., že 
v československých vlajkách různé-

ho období je rozdíl?  Třeba ve veli-
kosti modrého klínu… 

Původní československá vlajka 
z roku 1918 byla bíločervená bikolo-
ra. Hned po vyhlášení ČSR byl za 
státní vlajku dočasně vyhlášen dvoj-
barevný královský prapor. 

Soutěž o novou státní vlajku běžela 
v roce 1919. Zvítězila česká bikolo-
ra doplněná modrým klínem, který 
sahal do jedné třetiny vlajky. Později 
byl klín protažen do poloviny vlajky.

 -lko-

Republika slaví, vyvěsíme vlajky  

Oslavy 100. výročí vzniku Československa

SvObOda! Žďár za první republiky 
Žďárský snímek, který se stal základem 
slavné poštovní známky. Obojí uvidíme 
na výstavě. Zdroj: archiv RMM

HISTORICKÁ bikolora Čech, která byla na první státní vlajce ČSR.  Soutěží v 
roce 1920 přibyl vlajce modrý klín. Původně zasahoval jen do 1/3 vlajky. 

 Zdroj: net


