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Slavíci se slétají do Žďáru: Bílá zpívá
proti rasismu, Müllera čeká best of
Přední hvězdy českého a slovenského
hudebního nebe zazáří tento týden
ve žďárském Domě kultury
EVA DRDLOVÁ

Žďár nad Sázavou – Hned
dva koncetry slavných popových hvězd tento týden čekají
žďárské publikum.
Při prvním z nich dnes v
Domě kultury vystoupí v současné době již dvanáctinásobná zlatá slavice Česka Lucie Bílá. Ta při sobotním vyhlášení výsledků ankety Zlatý slavík 2009 získala 41 791
hlasů a opět tak obhájila titul
nejpopulárnější
zpěvačky
Česka.
O dva dny později ji pak ve

žďárském
kulturním svatostánku vystřídá oblíbený
slovenský zpěvák Richard
Müller. Ten se proslavil ještě
za dob Československa a i
později se na Slovensku stal
nositelem řady prestižních
ocenění,
tamní slovenské
„sláviky“ nevyjímaje. Populární však zůstal i v Česku, o
čemž svědčí i druhé místo v
anketě Deska roku z roku
2005.
Několikanásobná česká slavice Lucie Bílá připluje do
města na „modré vlně“ – pozvali ji totiž pořadatelé bene-

fičního festivalu Modré dny.
Tématem tohoto, již sedmého
ročníku akce je rasismus a boj
proti němu.
Lucie Bílá podpoří boj proti
rasové nesnášenlivosti v Domě kultury dnes po půl osmé
večer. Na místě přijde vstupenka na její vystoupení na
550 korun.

Štěstí je krásná věc
„Milovanie v daždi“, „Srdce
jako kníže Rohan“, „Baroko“,
„Nebude to také ĺahké“, „Spočítaj ma“, „Cigaretka na dva
tahy“, „Štěstí je krásná věc“,
„Tlaková níž“. Tyto a ještě
další posluchačsky oblíbené
hity přiveze ve čtvrtek 3. prosince do města pod Zelenou
horou Richard Müller, a to v

Koncerty
Lucie Bílá
Dům kultury Žďár nad Sázavou,
úterý 1. prosince, od 19.30 hodin,
cena vstupenky na místě 550 korun.
Richard Müller
Dům kultury Žďár nad Sázavou,
čtvrtek 3. prosince, od 20 hodin,
cena vstupenky v předprodeji i na
místě je stejná – 350 korun (lístky
je možné předem zakoupit přímo
ve žďárském kulturním domě, a
to ještě ve středu a ve čtvrtek od
13 do 17 hodin v pokladně. K dispozici jsou také v Café U Tety Hany ve Žďáře nad Sázavou a v prodejně Andante, dále pak v síti
Ticketpro).

rámci svého turné Best Of
Tour 09. Vstupné stojí 350 korun, a to jak v předprodeji, tak
přímo na místě. „Místa budeme mít ke stání i k sezení,“
informovala Marcela Lorencová, ředitelka Sdružení Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou.
Lístky na koncert, který začíná v osm hodin večer, je
možné předem zakoupit přímo ve žďárském kulturním
domě. „A to ještě ve středu a
ve čtvrtek od 13 do 17 hodin v
pokladně. K dispozici jsou
vstupenky na vystoupení Richarda Müllera také v Café U
Tety Hany ve Žďáře nad Sázavou a v prodejně Andante, dále pak v síti Ticketpro,“ uvedla Marcela Lorencová ze
Sdružení domu kultury.

úterý 1. prosince 2009

Jak to vidí
Nebezpečí rasismu

Tomáš Forýtek
ředitel festivalu Modré dny
Žďár nad Sázavou
Rasismus v sobě ukrývá
kromě násilí také diskriminaci. Nemusí se nutně jednat
jenom o fyzické útoky, ale
často jde o drobné posměšky,
ponižování a potlačování sebevědomí. Právě proto jsme
jako ústřední téma sedmého
ročníku festivalu vybrali rasismus, xenofobii a vzrůstající extrémistické tendence v
české společnosti. Tyto jevy
představují velké nebezpečí a
je třeba o nich mluvit.

Ozdobí křišťálové housle světovou výstavu v Šanghaji?
JAROMÍR KULHÁNEK

Krucemburk – Unikátní křišťálové housle z dílny krucemburského sklářského výtvarníka Jaroslava Šlechty, člena
Klubu výtvarných umělců
Horácka a člena Unie výtvarných umělců ČR, figurovaly
mezi patnácti nominovanými
Divy České republiky, z nichž
vybraná pětice představí naši
vlast na Všeobecné světové
výstavě EXPO 2010 v Šanghaji.
Kterých pět divů to nakonec bude, určila v průběhu internetového hlasování veřejnost. Výsledky zveřejní 25.
prosince Česká televize.
Divy České republiky byly
jednou z kategorií, které autoři projektu Perly České republiky vyhlásili.
Kromě houslí Jaroslava
Šlechty mezi nimi byly například i české korunovační
klenoty, Jára Cimrman, Spejbl a Hurvínek, nebo televizní
vysílač na Ještědu.

Škrdlovická sklárna
Jaroslav Šlechta křišťálové
housle, které jsou už zapsány
v české knize rekordů agentury Dobrý den, vyrobil v roce
1983. A to z čirého křišťálu ze
sklárny ve Škrdlovicích. Zhotovil je z deseti bloků skla,
které opracovával, brousil,
leštil a spojoval. Ozdobné
prvky, kterými jsou housle
opatřeny, vytvořil pískováním. Pracoval na nich bezmála jeden rok.
Součástí houslí jsou i nylonové struny. Pokud by nástroj
byl opatřen elektronickým
snímačem, dalo by se na něj
hrát.
„Problém je v tom, že housle váží přes sedm kilo. Žádný
hudebník by je tedy v ruce
dlouho neudržel,“ pozname-

VÝTVARNÍK. Jaroslav Šlechta jako jediný Čech vytvořil housle z křišťálu. Jeho nástroj je zapsán v české knize rekordů a po právu byl nominován autory projektu Perly České republiky mezi patnáct českých divů. Další práce Jaroslava Šlechty si můžete prohlédnout na jeho internetových stránkách (www.jaroslavslechta.wz.cz). Foto: Deník/Libor Plíhal
nal Šlechta a prozradil, že
před vlastní prací demontoval na deset dílů, coby součást
přípravy, dřevěné housle po
dědečkovi. „Myslím si, že by
mi to odpustil,“ usmál se Ja-

roslav Šlechta z Krucemburku.
Výtvarník Šlechta je známý svou chutí vytvářet skleněné umělecké předměty,
které jsou neobvyklé a složité.

Není proto bez zajímavosti, že
se pustil i do broušení křišťálové lebky. „Přečetl jsem si, že
za použití současných technologií by výroba křišťálové
lebky, podobné těm dvěma už

ve světě objeveným, trvala tři
sta let. Pustil jsem se tedy do
práce a lebka byla na světě za
půl roku,“ konstatoval Šlechta a pochlubil se i dopisem,
který mu právě v souvislosti s

výrobou křišťálové lebky poslal slavný Arthur C. Clark.
Muž, který celosvětovou veřejnost po dlouhá léta seznamoval se záhadami a divy celého světa.

V kraji nejlépe třídí Valdíkov, Březník, Bíteš a Nové Město
Vysočina - Nejlépe se v kraji
Vysočina třídí ve Valdíkově a
Březníku na Třebíčsku a ve
Velké Bíteši a Novém Městě
na Moravě na Žďársku.
Vyplývá to alespoň ze soutěže My třídíme nejlépe 2009,
kterou každoročně pořádá
kraj Vysočina. „Do ní byly zařazeny všechny obce, které
jsou zapojeny do systému
Ekokom,“ uvedla mluvčí
krajského úřadu Jitka Svatošová. „Soutěžící obce byly pro
účely soutěže rozděleny podle
počtu obyvatel do čtyř velikostních kategorií a hodnotila se roční období duben 2008
až březen 2009 z dat čtvrtletních výkazů o vytříděném,

využitém a odstraněném
množství a druzích komunálního odpadu zasílaných jednotlivými obcemi,“ dodala
Svatošová.

Valdíkov má náskok
Právě v kategorii do pěti set
obyvatel byla stejně jako před
rokem nejlepší obec Valdíkov
na Třebíčsku. Žádný recept
na úspěch však starosta Jan
Pavlíček nezná.
„Nic univerzálního určitě
není. Každá obec má svoje
specifika. Snažíme se, aby
kontejnery byly na potřebných místech a aby k nim měl
každý přístup. Ale je to hlav-

ně v lidech,“ řekl. Jedinou
výhodu pak spatřuje v tom, že
kontejnery na tříděný odpad
měli v obci mezi prvními.
„My třídíme už víc jak deset
let. A díky tomu máme možná
náskok,“ dodal Jan Pavlíček.
Ale ani v dalších kategoriích se Třebíčsko neztratilo.
Hned v té další mezi obcemi s
počtem obyvatel nad 500 a do
2000 rovněž obhájil své loňské
první místo Březník.
V kategorii do 10 000 obyvatel se na šestém místě umístily Moravské Budějovice a na
devátém Okříšky, které se
navíc blýskly druhým místem v efektivitě sběru, kde se
hodnotil poměr mezi celko-

Výsledky
Obce do 500 obyvatel:
1. Valdíkov, 2. Lány, 3. Karlov
Obce 501 - 2 000 obyvatel:
1. Březník, 2. Dobronín, 3. Vojnův
Městec
Obce 2 - 10 tisíc obyvatel:
1. Velká Bíteš, 2. Ždírec nad
Doubravou, 3. Pacov
Obce nad 10 tisíc obyvatel:
1. Nové Město na Moravě, Jihlava, Velké Meziříčí
*Shrnutí výsledků hlavní soutěže
My třídíme nejlépe za období IV.
2008 až III.2009
zdroj: krajský úřad

vým množstvím vytříděných
využitelných složek odpadů a
množstvím směsného komunálního odpadu. Třebíč ve své
kategorii otvírá pátým místem druhou polovinu výsledkové listiny.
Okres Žďár nad Sázavou si
v soutěži připsal dvě prvenství. Své kategorie vyhrály
města Velká Bíteš a Nové
Město na Moravě. Na „medailové“ pozice se pak ještě dostalo Velké Meziříčí a z obcí
Vojnův Městec. „Určitě je
dobře, že jsou na Vysočině obce a města, která dlouhodobě
dosahují dobrých výsledků v
třídění odpadů. To dokazují i
každoroční umístění mezi

nejlepšími v celostátní soutěži Křišťálová popelnice. Na
druhé straně věřím, že se
úspěšné obce stanou inspirací
i pro ostatní a za rok se zde setkáme s novými lídry odpadového hospodářství na Vysočině,“ uvedl při slavnostním vyhlášení krajský radní
pro oblast životního prostředí
Zdeněk Ryšavý.
Motivací krom samotné
prospěšné činnosti je určitě i
finanční hotovost, kterou nejlepší obce získají. „V tomto
roce obdrží vítězné obce finanční dar od kraje Vysočina
v celkové výši šest set tisíc
korun,“ dodala Jitka Svatošová.
(roz)

