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Žďárské noviny

KNIHOVNA SENIORŮM / 
JARO 2020

10. 2. 8.00, odd. pro dospělé čtená-
ře - Začíná cyklus přednášek z různých 
oborů pro předem přihlášené seniory. 
Program a přihlášky v čítárně.

4. 2. 17.00, Peripetie růstu a pokle-
su města od nejstarších dob do 20. 
století - přednáška Miloslava Lopaura 
o Žďáru; 25. 2. 17.00 - Pokračování 
přednášky M. Lopaura o Žďáru

12. 2. 18.00 
Hlasy moře - dokument v rámci pro-

jektu Promítej i ty! Zdarma.
Stárnoucí rybář Pita žije se svou 

mladou ženou Marielou v chudé pří-
mořské kubánské vesničce. Jeho lás-
ka k domovu a smířlivost se střetává s 
Marielinou touhou zajistit dětem lepší 
budoucnost.

22. a 29. 2. (14.00 – 18.00) 
Vykresli se z toho: olejomalba – 

Tvůrčí odpoledne s L. Šoulákovou, 
přihlášky v čítárně.

Výstavy
3. - 28. 2. Čechův dům
Černobílý svět podle Antonína 

Vystrčila – autorské snímky, hosté 
Zdeněk Bureš, Petr Dlouhý a Jan Vol-
ný

3. - 28. 2. Galerie u Sychry
Fotoklub Freeland Žďár n. S. – 

fotografie. Vernisáž obou výstav 10. 2. 
od 17.00.

Únor 2020, odd. pro děti a mládež
Malí pacienti - malým čtenářům - 

výtvarné práce pacientů dětského odd. 
Nemocnice Nové Město n. M.

Tanečníci překvapili
Nové choreografie s mnoha překva-

pivými nápady a nezvyklými námě-
ty úspěšně představili žákyně a žáci 
tanečního oboru ZUŠ na lednovém 
pololetním koncertu v Městském diva-
dle. 

Děkujeme za finanční podporu 
Sdružení rodičů a za organizační vstříc-
nost vedení MD.  

Již osmé Plesohrátky
Nejen žáky ZUŠ s jejich rodiči, ale i 

širokou veřejnost zve Základní umě-
lecká škola Františka Drdly spolu se 
Sdružením rodičů při ZUŠ na tradiční 
zábavnou akci Plesohrátky. 

Již poosmé se v sobotu 15. úno-
ra od 13 hod. rozezní velký sál soko-
lovny populárními skladbami. Ty 
se svými vyučujícími připravili žáci 
hudebního oboru v instrumentálních 
souborech. Program obohatí vystou-
pení žáků tanečního oboru. Pro menší 
děti budou připraveny hry. 

Vstup je doporučován pro malé i vel-
ké v maskách, každá zamaskovaná oso-
ba získá u vstupu los do bohaté tom-
boly. Účinkující žáci budou odměněni 
občerstvením, které financuje sdružení 
rodičů jako poděkování za předvede-
ný výkon. Více na webu školy v týdnu 
před Plesohrátkami. 

Koncert klavíristy
Ve čtvrtek 27. února zazní od 17 

hodin sálem ZUŠ klavírní koncert. 
Vystoupí Drahoslav Bango, student 
pátého ročníku JAMU v Brně. Před-
vede skladby Beethovena, Chopina či 
Liszta.

Spolu s žáky a jejich rodiči zve škola 
hudbymilovnou veřejnost. -red-

Buďte v obraze
Milovníci místních zajímavostí by si 

neměli nechat ujít netradičně pojatou 
výstavu obrazů ze sbírek Regionálního 
muzea. Představuje totiž umělecká díla 
poněkud jinak. 

Při klasické výstavě obrazů se dozví-
me, že obraz interiéru žďárského kon-
ventního kostela namaloval Alois 
Podloucký, zjistíme možná i techniku 
malby, určení podkladu, případně je-
jí rozměry. Zde ale poznáme, k čemu 
sloužila na obraze vymalovaná chórová 
přepážka, kde ji dnes najdeme a co má 
autor společného se Zelenou horou.

Jak k výstavě uvádí historik RM  
Stanislav Mikule, dozvíme se tře-
ba, co spojuje malíře Konůpka, hrad 
Házmburk, sci-fi literaturu a zdejší 
muzeum. 

Prostřednictvím obrazu Jaroslava 
Bureše zase můžeme nahlédnout do 
pralesa na Žákově hoře. Dozvíme se, 
jaká velká zvířata by na nás kdysi moh-
la vykouknout zpoza stromů. A třeba i 
zjistíme, proč má vyobrazený milostný 
Chrudimský Salvátor na čele hvězdu.

„Přijďte k nám na výstavu a budete v 
obraze. Příležitost potrvá do 12. dubna,“ 
zve historik.

Nejnavštěvovanější výstava
Výstava „Když stromeček zazáří“ se 

stala nejúspěšnější vánoční expozicí na 
Tvrzi za posledních deset let. Návštěv-
nost těchto výstav se zpravidla pohy-
buje mezi čísly 1600 a 1900. „Výstavy 
s tématikou vánočních svátků za socia-
lismu ovšem vždy překračují číslo 2000. 
Letos poprvé přišlo více než 2500 náv-
štěvníků. Všem moc děkujeme a věříme, 
že nám zachovají přízeň i nadále,“ vzka-
zuje za tým pracovníků Regionálního 
muzea Stanislav Mikule. -lko-

Mistrovství 
v thajském boxu

Příznivci thajského boxu by neměli 
propásnout letošní 108. Mistrovství 
ČR v Muaythai, které hostí Žďár nad 
Sázavou. 

Soutěž začne 8. února přesně v 
poledne ve žďárské sokolovně. Thaj-
ský box je plnokontaktní bojové 
umění, jeden z nejtvrdších bojových 
sportů, s povolenými údery lokty a 
koleny. Každý zápas otevírá tradiční 
ceremoniál vai-kru (tanec-modlit-
ba). Zápasí se na tři kola.  -red-

Region Press 
Foto 2019

Snímky z loňských Žďárských 
novin byly v lednu k vidění na Kraj-
ském úřadu v Jihlavě, při již sedmé 
krajské výstavě Region Press Foto 
2019.

Návštěvníci mohli porovnat sním-
ky profesionálních fotografů i zábě-
ry amatérské, z necelé dvacítky 
tištěných i elektronických médií 
vycházejících na Vysočině. Jsou 
to právě snímky, které mnohdy 
zaujmou čtenáře k přečtení celého 
článku. 

Kromě Žďárských novin se z naše-
ho vydavatelství Parola, spol. s r.o. 
na výstavě představily Jihlavské listy, 
Třebíčské noviny a Noviny jihlavské 
radnice. Výstavu tradičně uspořáda-
lo Územní sdružení Syndikátu novi-
nářů Vysočina.  -lko-

Jaké nejdůležitější akce v Regionál-
ním muzeu města lze v letošním roce 
čekat? Tak zněla otázka ŽN na histori-
ky muzea, jejichž zábavné a interaktiv-
ně pojaté akce z historie Žďáru bývají 
návštěvnicky vyhledávané. 

Jak se ale pracovníci muzea shodují, 
letošní rok by mohl být kvůli napláno-
vané revitalizaci lokality Tvrze kompli-
kovaný. Od května bude ulice Tvrz pře-
kopána a to může znesnadnit navážení 
exponátů na výstavu k 65. výročí ukon-
čení 2. sv. války. Utrpět může i obvyklé 
zázemí tradiční Muzejní noci. V době 
uzávěrky ŽN bylo ještě vše otevřené. 

Jak pro ŽN potvrdila oslovená 
vedoucí odboru rozvoje a územního 
plánování MěÚ Irena Škodová, v květ-
nu má stavba dle předpokladu začít. 
„Přístup do Regionálního muzea bude 

zajištěn i v případě, že v okolí budovy 
Tvrze bude probíhat revitalizace nebo 
archeologický průzkum,“ dodává.

Současnou výstavu v RM s názvem 
Buďte v obraze by měla v květnu 
vystřídat expozice modelů techniky ke 
2. světové válce, kterou připravuje his-
torik Pavel Elbl zaměřený na vojenství. 

Na 5. června chystají historici Muzej-
ní noc, věnovanou událostem květ-
nových dnů roku 1945 ve Žďáře. „Při 
několika zastaveních po městě připome-
neme např. popravu osob na náměstí u 
benzinky, nebo i vypuštění lihovaru, aby 
to nebylo jen smutné povídání,“ infor-
muje další z týmu muzejníků Stanislav 
Mikule.

Jeho kolega Miloslav Lopaur při-
pomíná i letošní 100. výročí podniku 
TOKOZ. „Regionální muzeum se účast-
ní na přípravě výstavy, která bude na pře-
lomu dubna a května otevřena v zámku. 
K vidění bude ke 400 fotografií z minu-
losti podniku,“ uvádí historik. Mnohé 
zapůjčili sami pamětníci.  -lko-

SPORTOVNÍ HALA 
TJ NA BOUCHALKÁCH

2. liga mužů: So 1. 2. 19.00 VLCI 
- KK Val. Meziříčí; Ne 2. 2. 10.00 
VLCI - Slavia Kroměříž; So 29. 2. 
19.00 VLCI - SK UP Olomouc; Ne 
1. 3.  9.30 VLCI - TJ Šumperk

HALA 2. ZŠ KOMENSKÉHO 
Ne 2. 2. 9.30 VLČATA - SK K2 

Prostějov, OP ml. minižákyně U12; 
11.30 VLCI - BK Žabiny „B“, OP 
minižákyně U12; 13.30 BK VLCI - 
SAM Brno „B“, liga kadetů U17

So 8. 2. (10.00 – 15.00) Kvali-
fikační turnaj o Národní Finále 
nejmladších minižáků U11 (Vlča-
ta Žďár, Tygři Brno, Skokani Brno): 
10.00 Vlčata - Tygři Brno; 11.45 
Tygři Brno - Skokani Brno; 13.30 
Vlčata - Skokani Brno

So 15. 2. 11.00 BK Žďár Open - 
BK Brandýs n. L. „B“, nadregionál-
ní liga kadetek U17; 13.00 VLCI - 
USK Praha, extraliga ml. žáků U14; 
15.00 BK Žďár Open - BK Brandýs 
n. L. „B“, nadregionální liga kade-
tek U17; 17.00 VLCI - BK Příbor, 
liga kadetů U17

Ne 16. 2. 9.30 VLCI - BK Pardu-
bice, extraliga ml. žáků U14; 17.00 
VLCI -  SKB Zlín, liga kadetů U17

So 22. 2. 16.00 VLCI - SAM Brno 
„B“, liga juniorů U19

Ne 1. 3. 9.30 VLČICE - Studánka 
Pardubice, liga ml. žákyň U14

Sportovní hala Bouchalky
So 9. 2. 9.00 a 11.00 Pelhřimov, V. 

Meziříčí: Kraj. přebor žáci
So 15. 2. 9.00 a 13.00 Střešovi-

ce: 2. liga ženy; 11.00 a 15.00 Havl. 
Brod: 2. liga muži

Tělocvična ZŠ Palachova
So 8. 2. 9.00 a 11.00 Polná, H. 

Brod: Krajský přebor ml. žákyně
Ne 9. 2. 10.00 a 12.00 Havl. Brod: 

Krajský přebor juniorky
So 15. 2. 10.00 a 13.00 Pelhřimov: 

Krajský přebor muži
Ne 23. 2. 10.00 a 12.00 Humpolec: 

Krajský přebor juniorky
So 29. 2. 9.00 a 11.00 Jihlava, H. 

Brod: Kraj. přebor ml. žákyně

1. a 2. 2. MUDr. Beáta Bílková, 
Strojírenská 6 (566 642 545)

8. a 9. 2. MUDr. Petr Foltan, 
Herálec 81 (774 900 858)

15. a 16. 2. MUDr. Olga Semerá-
dová, Palachova 35 (774 430 777)

22. a 23. 2. MUDr. Beáta Bílková, 
Strojírenská 6 (566 642 545)

29. 2. MUDr. Marie Kulková, 
Strážek 80 (566 567 332)

Ordinační doba: 9.00-12.00, aktu-
ální LPS sledujte na www.nnm.cz. 

Klub českých turistů

Basketbal BK VLCI

Volejbal

ZUŠ F. Drdly      Regionální muzeum

Víkendové služby 
stomatologů

Knihovna M. J. Sychry        

Muzeum připomene letošní 
výročí konce války

 1. 2. Memoriál L. Dymáčka – 
Sobiňov (15 km) 8.00 nádr. BUS

 8. 2. Masopust – Hamry u Hlinska 
(16) 8.00 nádr. BUS

15. 2. Údolím Doubravy – Ledové 
údolí (12) 7.25 nádr. ČD

22. 2. Nížkov – Ronov – Nížkov 
(14) 7.25 nádr. ČD

29. 2. Žďár n. S. – Nové Veselí (12) 
9.00 nádr. ČD

Vycházky pro veřejnost, každý jde na 
vlastní nebezpečí.


