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SKÚTRY - ELEKTROKOLA - DOPLŇKY

- záruční a pozáruční servis
- sjednání pojištění, ÚAMK karty
- motopříslušenství: přilby, kufry ...
- prodej na splátky

PŘESUŇTE SE RYCHLE, JEDNODUŠE
A HLAVNĚ LEVNĚ Z MÍSTA „A” DO MÍSTA „B”

AMBROŽ AUTO, s.r.o. | Strojírenská 2212 | 59101 Žďár nad Sázavou

Tel: 566 630 398
Mob: 777 795 614
ambrozauto@email.cz

www.ambrozauto.cz
Facebook: Skútry Vysočina - prodej, servis, příslušenství

KoresponDance

Čtěte na straně 9

Pepa Malina
Více na straně 7
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Ať už potřebujete zastínit 
verandu svého rodinného domu, 
letní zahrádku restaurace, nebo vchod 
do obchodu, nikdy neuděláte chybu s kva-
litní markýzou. Díky variabilnímu použití nosných 
systémů a kvalitních materiálů, získáte stylový 
a zároveň funkční doplněk venkovního prostředí 
domu. Ovládání je možné manuálně nebo elektronicky.

MARKÝZY – IDEÁLNÍ DOPLNĚK
PRO VAŠI TERASU NEBO BALKÓN

www.mazelsro.cz

za cenu

bez DPH *

v rozměru 

5000x2600 mmmarkýza
markýzaAkční

Akční
Blíží 

se léto a s ním také 

první dlouhé slunečné dny, které trávíme

při posezení na terasách, balkonech a pod

pergolami. Sezóna grilování, opalování a mnoho

strávených chvil na zahradě či u vody začíná. 

* Cena je za markýzu s bílou konstrukcí 
 a látkou Sattler 320064, Dickson 0744

Užijte si
léto ve
stínu

Užijte si
léto ve
stínu

l 
l 

OKNA  VRATA  ŽALUZIE
ROLETY  SÍTĚ  MARKÝZY

| |
| |

Showroom
Žďár nad Sázavou 
Novoměstská 7, Žďár nad Sázavou
tel.: 566 630 717
fax.: 566 631 537
mobil: 608 878 882

Showroom Jihlava
Žižkova 15 (Dělnický dům), Jihlava 
tel.: 776 778 257

Obchodní zástupce Lomax
pro Žďár nad Sázavou a Jihlavu

12.990,-
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Polovina prázdnin přímo vybí-
zí strávit společný čas v přírodě 
koupáním, kempováním nebo cy-
klovýletem, tak proč to poslední 
červencový pátek nespojit s hud-
bou a relaxem mezi pohodovými 
lidmi. Právě v tu dobu se totiž u 

Hudební relax u vody, to je Váza Fest
Léto, pohoda s přáteli  
a rodinou u vody, regionální, 
známější i zcela nové kapely, to 
je přesně Váza Fest, půldenní 
open air festival v docházkové 
vzdálenosti od Nového Města. 

novoměstského rybníka Koupaliště 
bude konat již 4. ročník multižán-
rového festivalu, který dává šanci 
zahrát i méně známým nebo zce-
la novým kapelám. Účast přislíbili 
kapely Revock, Magua, Pow, Jim 
Čert, KSV a elektronická hudební 
performance kapely Ventolin. Tak-
že kdo si chce posedět s přáteli, 
vykoupat se, poslechnout různé 
hudební žánry, zatančit si nebo jen 
prostě vyrazit do přírody, tak ne-
zapomeňte, v pátek 28. července 
od odpoledne na novoměstském 
Koupališti. 

P & L, spol. s r. o. 
Brněnská 33, Žďár nad Sázavou, tel.: 566 620 763

www.zahradnitechnika-zdar.cz

Udržování trávníkU nemUsí 
být tvrdá práce

•	Automower	seká	bez	dohledu		
a	kdykoli	je	třeba
•	Bez	problému	zvládne	i	práci	v	dešti
•	Pracuje	tiše,	neruší	Vás	ani	sousedy

přijďte si k nám 
pro robotickou sekačku

a budete mít čas na věci, 
které vás opravdu baví.

od 29 990 kč
7
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27. června – 23. července 2017, 
Galerie Stará radnice 
Žďár nad Sázavou 
ANTONÍN KANTA 
KRAJINA POHLEDU VZDÁLENÁ 
Otevřeno úterý - sobota 9–12  
a 13–17, neděle 13–17

1. července – 31. srpna 2017, 
Malá galerie Stará radnice  
Žďár nad Sázavou
ROK ČESKÉHO BAROKA
PAVEL JURÁČEK / 
VLADIMÍR KUNC
FOTOGRAFIE
Otevřeno dle otevírací doby infor-
mačního centra.

Kulturní program 
ve Žďáře n/S - červenec

VÝSTAVY

Předprodej vstupenek: pokladna 
Domu kultury Po, Út, St 13 – 17 h.
Pokladna Kina Vysočina je otevře-
na hodinu před představením do 
začátku posledního představení.
E-vstupenky / ON-LINE předpro-
dej / upozornění – vstupenky lze 
zakoupit den po zahájení předpro-
deje.
UPOZORNĚNÍ: pokladna Domu 
kultury bude od 15. 6. do 13. 8. 
2017 uzavřena.
ON-LINE předprodej nepřerušen.

inzerce

26. července – 20. srpna 2017, 
Galerie Stará radnice Žďár nad 
Sázavou 
ZDENĚK KOPECKÝ / OBRAZY 
Otevřeno úterý - sobota 9–12  
a 13–17, neděle 13–17

VETERINÁRNÍ ORDINACE

Přibyslav, pod kostelem

Hamry n. Sázavou, U čističky
pondělí a čtvrtek 08:00 - 17:00
úterý a pátek 14:00 - 17:00
středa 08:00 - 13:00
sobota 09:00 - 12:00

úterý a pátek 09:30 - 13:00
středa 14:00 -17:00

DEZINFEKCE  DEZINSEKCE
DERATIZACE  tel: 603 529 158

tel: 603 542 628

www.veterina-hamry.cz

MVDr. J. Vondráčková

Před dovolenou 
ZKONTROLUJTE OČKOVÁNÍ 
Vašich psů
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Hledáme posily do redakčního týmu Plamenů
• redaktory (psaní článků, rozhovorů, reportáží…)
• zpravodaje (psaní onlajn přenosů z domácích utkání)
• reportéry (video - vstupy, rozhovory…)
• kameraman/střihač (natáčení a zpracování videozáznamů…)
• grafi k (web, sociální sítě, tiskoviny, reklamní předměty…) 

Funkce lze i kombinovat a kumulovat. Nejedná se o zaměstnání!

• získávání cenných zkušeností v novinářské branži
• setkávání se se zajímavými a známými osobnostmi
• možnost účasti na velkých mezinárodních sportovních akcích.
•  práce pod záštitou eSports - největší internetové společnosti 

specializované na sport v ČR.

Máte-li zájem nebo dotaz, pište na horimehokejem@gmail.com.

11. června 1607 povýšil Franti-
šek kardinál Ditrichštejn městečko 
Žďár na město. Zajímá-li vás, jaké 
výhody a jaké povinnosti povýšení 
zdejším obyvatelům přineslo, na-
vštivte Regionální muzeum města 
Žďáru nad Sázavou. Nahlédnete na 
jeden z městských jarmarků, podí-
váte se do pivovaru i do hospody, 
poznáte fungování žďárských ce-
chů, výrobky místních řemeslníků 
i projevy barokní zbožnosti. Vstou-

ŽĎÁR MĚSTEM
410 let od povýšení Žďáru na město (6. 6.–10. 9. 2017)

píte též do radní síně žďárského 
rathausu, tedy radnice, ve které 
zasedala městská rada i soud,  
a kde byla městská pokladna, sklad 
soli, šenk a šatlava. To vše navíc  
v budově, ve které skutečně žil je-
den z přímých účastníků událostí 
té doby, kardinálův úředník Ma-
touš Augustin Lejský z Rosenpachu  
a Kluzboch. 

Text: Stanislav Mikule
Foto: Kamila Dvořáková

Regionální muzeum Města Žďáru nad Sázavou
Otevřeno denně mimo pondělí: 9 – 12 a 12.30 – 17 hodin

V sobotu 1. července bude le-
tos potřetí veřejnosti přístupná 
věž farního kostela sv. Prokopa. 

Regionální muzeum děkuje všem účastníkům i návštěvníkům deváté 
žďárské muzejní noci za krásný společný zážitek. Těšíme se na vás opět  
v příštím roce!               Foto: Regionální muzeum

Muzejní noc 2017

VĚŽ OTEVŘENA (1. 7. 2017)
Od 9.00 do 20.00 se můžete zce-
la zdarma podívat na naše město  
z ptačí perspektivy. 

inzerce



Kulturně inzertní měsíčník6 číslo 45 / 2017

Kulturní program 
v N. Městě n. M. – červenec
Dějiny udatného českého národa 
Výstava obřího leporela  
Lucie Seifertové 
Horácké muzeum N. Město n. M.
20. června – 31. srpna 2017
Vernisáž 26. července 2017 v 16 
hodin za účasti autorky Lucie Sei-
fertové - malířky a popularizátorky 
české historie. 

Lucie Seifertová (nar. 1969 v Podě-
bradech) studovala na Hollarově 
střední výtvarné škole a malbu na 
Akademii výtvarných umění v ateli-
éru prof. Sopka. Pracovala v redak-

cích časopisu Ohníček a Dikobraz. 
V roce 2005 vydala Lucie Seiferto-
vá knihu Dějiny udatného českého 
národa ve formě devítimetrové-
ho leporela, která byla oceněná 
Magnesií Literou a Zlatou stuhou 
za naučnou literaturu pro mládež. 
Na základě úspěchu knihy vzniklo 
obří leporelo, které měří 2x70 me-
trů, a po Národním muzeu v Praze  
a dalších českých muzeích, několi-
ka evropských zemích a turné po 
USA se letos v létě představí v Ho-
ráckém muzeu. 

Farmářské trhy
od 8 do 12 hodin 
Vratislavovo nám., N. Město n. M. 
1. července - hraje Žďárský swin-
gový orchestr
15. července - krabice, krabičky - 
recyklační výtvarná dílna Magdy 
Svobodové
29. července - hraje Jásalka

Komentované prohlídka města: 
16. a 30. července 2017 ve 14 h.
Vratislavovo nám., N. Město n. M.
Prohlídka centra města s průvod-
cem v dobovém kostýmu

inzerce

kurz je akreditován MŠMT 

Místo konání:  MŠ Žďár nad Sázavou, Okružní 729/73

Rozsah výuky: 160 hodin (84 teoretická výuka 

a 76 hodin praxe v MŠ, kterou Vám zajistíme)

Termíny teoretické výuky: 1. – 2. 9. 2017, 15. – 17. 9. 2017, 

                                                  6. – 8. 10. 2017 a 13. - 15. 10. 2017

Cena kurzu včetně zkoušky z profesní kvalifikace: 11.900,- Kč 

(Kurz je možné uhradit z prostředků úřadu práce formou zvolené 

rekvalifikace. Je nutné nejprve podat žádost na příslušném ÚP.)

Chůva pro děti 
do zahájení povinné školní docházky  

Vzdělávací zařízení Fakta s.r.o., Dolní 165/1, Žďár n. S.

tel. 566 620 520, e-mail: fakta@fakta.cz, www.fakta.cz

zve srdečně všechny zájemce na rekvalifikační kurz

www. rkokno.cz

Pobočku najdete na adrese: 

STROJÍRENSKÁ 371/2, 

591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Tel.: 605 221 928

1 499 000 Kč PENB: G

Pro zajištěné manželé 
hledám RD ve Žďáru n. S. 
i v blízkém okolí,
může být i před 
rekonstrukcí.
Děkuji.

Jana Gelová

 604 226 004
Realitní specialista

NABÍDKA:

RD 3+1 s dílnou a garáží
Celoročně obyvatelný rodinný
dům 3+1, jehož CP je 766 m2 se 
nachází v centru malebné obce Dlouhé.

Kontakt: www.knihzdar.cz, icentrum@knihzdar.cz, tel: 566 623 766

Výstavy v knihovně:
červenec - srpen - Cesta do pravěku – výstava výtvarných prací žáků ZŠ Polnička 
(oddělení pro děti a mládež)
červenec - srpen - O prázdninách přijedu... – výstava prací lektorky výtvarné 
výchovy Zdeňky Formánkové. (vitrínky ve vestibulu půjčoven) 
7. 7. - 30. 9. Chrám – výstava fotografií Milana Šustra (vestibul Čechova domu)
První zdigitalizované díly žďárské kroniky na: www.knihzdar.cz/kronika-mesta/

Nabídka kurzů:
Počítačové kurzy s Jiřím Nedělkou
Knihovna seniorům – dopolední programy pro seniory - přednášky z různých 
společensko-vědních oborů pro stálé i nové zájemce
Tvůrčí psaní s PhDr. Ivanou Odehnalovou
Kurz znakového jazyka s Bc. Adélou Hudcovou pro začátečníky i pokročilé
Anglický jazyk s Ing. Jiřím Dokulilem pro začátečníky i pokročilé. Kurzy jsou 
akreditované MŠMT.
Španělský jazyk s Mgr. Lenkou Formanovou pro začátečníky i pokročilé
Máte zájem o rozšíření výuky jazykových kurzů s kvalifikovanými lektory o ruštinu, 
němčinu, francouzštinu? Máte zájem o přípravu k maturitě z českého jazyka? 
Napište nám na: icentrum@knihzdar.cz
Přihlášky do kurzů odevzdávejte do 31. 8. 2017. Kurzy se budou otevírat v září 
2017 při dostatečném počtu zájemců. O výsledku se můžete informovat po 31. 8. 
2017. Bližší informace v čítárně.

Prázdninová půjčovní doba (1. července – 3. září 2017)
dospělé odd., dětské, hudební a čítárna otevřeno: PO, ST: 9–17  ČT: 9– 15
pobočka Nádražní otevřeno: PO, ST: 9–11.30 a 12.30–17
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Už první červencové pondělí 
se v Novém Městě na Moravě 
setká 30 hudebníků a společně 
zasednou k notovým pultům. 
V prostorách Horácké galerie 
začne 8. ročník novoměstského 
Slunohraní, festivalu, který 
přináší hudební kurzy i sérii tří 
koncertů. 

Lektorský tým kurzů, které jsou 
určeny pro neprofesionální hudeb-
níky, tvoří už od samého začátku 
členové Janáčkova kvarteta. Jejich 
světová úroveň a způsob vedení 
lekcí vyvolávají velký zájem mezi 
hudebníky všech věkových kate-
gorií a mnoho z nich se do Nového 
Města na Moravě opakovaně vrací. 
Mají zde možnost hrát v kvarte-
tech, v orchestru, nechybí ani indi-
viduální konzultace.

Ve středu 5.7. zavítá do Nového 
Města na Moravě špičková blue-
grassová kapela Monogram, která 
už 25 let vystupuje na pódiích ne-
jen u nás, ale také ve Velké Britá-
nii, Švédsku, Dánsku, Francii, Itálii 
nebo Holandsku. Bluegrassové 

housle představí už v odpoledních 
hodinách účastníkům kurzů hous-
lista Pepa Malina, který vystupuje 
také s kapelou Druhá Tráva nebo 
Malina Brothers. Večer pak Mono-
gram zahraje jak tradiční bluegras-
sové skladby, tak i mnoho vlastních 
skladeb z posledního vydaného CD 
s názvem Take it Easy. Příjemnou 
atmosféru večera doplní vína z  Vi-
nařství Bukovský.

Ve čtvrtek 6.7. čeká nádvoří Ho-
rácké galerie Barokní dýchánek. 
Flétnistka Michaela Koudelková nyní 
ukončila svá studia hudby na vysoké 
škole v polském Krakowě a do No-
vého Města na Moravě přizvala své 
spolužáky, s nimiž vytvořila barokní 
seskupení. Diváci se mohou těšit na 
barokní nástroje, komorní atmosfé-
ru a příjemné průvodní slovo.

V pátek 7.7. proběhne slavnostní 
závěrečný koncert. Ten si už nikdo 
nedokáže představit bez milých 
úsměvů Janáčkova kvarteta a jejich 
strhující hry.  Letos se ke kvartetu 
připojí violoncellista Michal Hre-
ňo a posluchači se mohou těšit na 
Smyčcový kvintet Franze Schuber-

ta.  Komorní orchestr, který bude 
opět vytvořen z účastníků kurzů, 
zahraje, mimo jiné, skladbu Jana 
Křtitele Vaňhala pro sólový kon-
trabas a orchestr. Kontrabasista 
Marek Švestka je členem mnoha 
hudebních seskupení, ve Filharmo-
nii Brno je vedoucím kontrabasové 
sekce. Po skončení koncertu čeká 
všechny pouštění lampionků štěstí 
u městské kašny.

Vstupenky na koncerty lze re-
zervovat na webu www.slunohra-
ni.cz a poté si je vyzvednout před 
začátkem koncertu nebo v malé 
festivalové kavárně, která bude od 
úterý 4.7. v provozu před branou 
Horácké galerie, vždy od 10:00 do 
17:00. Do kavárny je zván každý, 
kdo chce, kromě dobré kávy, získat 
také informace o festivalu a nasát 
jeho atmosféru.

Malý festival, velké zážitky  
Slunohraní přinese kurzy i koncerty, město ožije hudbou
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CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.
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Mezinárodní/
International
festival 

7.–10. 7. 2017

Žďár

www.se-s-ta.cz

Státní fond kultury ČR

Finanční partneři / Financial Partners:

Z verejných zdrojov 
podporil Fond 
na podporu umenia

Mediální partneři / Media Partners:Partneři / Partners:
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Zvážený fejeton
Fejeton

Napiš letní fejeton. Něco nekon-
fliktního. Špatně posekaný trávník, 
neukázněný pejskaři, nové jízdní 
řády MHD, trestní oznámení na 
městskou radu či žďárská taxikář-
ská mafie to už je, jak my, mladí, ří-
káme, „out of topic“. A komunální 
volby jsou až příští rok. A tak zku-
sím něco lehčího a fresh. Co třeba 
o váze?

A už tu máme léto! Konečně! 
Nejsem moc velký fanoušek zimy, 
přestože rád lyžuji, ať již po rovině, 
nebo z kopce. Ty teplejší měsíce 
mám přece jen raději. Nejen proto, 
že ranní chystání se do práce, školy 
a školky je mnohem jednodušší a 
rychlejší. Stačí sladit tričko a šort-
ky, stříknout na tělo nějaký deodo-
rant a můžeme vyrazit mezi lidi. 

Také jste si letos říkali, že zkrás-
níte do plavek? Od ně-
k t e r ý c h 
jsem to 
zasle-

c h l 
už v prosinci 
loňského roku. Tak i já jsem se 
hecnul a na začátku roku jsem 
něco málo shodil. A protože jsem 
chlap, tak mohu i napsat, že jsem 
z 96 kilo klesnul na 87! No prostě 
šlo to dolů, než bys řekl švec. Uží-
val jsem si ty narážky na moji no-
vou váhu a obdivné dotazy typu: 
„Proboha, jak jsi to dokázal?!“ 
No recept je celkem jednoduchý! 
Nejíst! Ne, zase tak drastické to 
není. Stačí nejíst po šesté večer. 
Prvních pár dní jsem se sice bu-
dil s kručícím břichem už ve čtyři 
ráno, ale přetrpěl jsem to. Tělo 
si po delší době již zvyklo, že den 
začíná vydatnou snídaní a po-
slední jídlo je, když zvoní klekání.  
I když, pravda, díky letnímu času 
jsem si to posunul až do devate-
nácté hodiny. 

Copak zhubnout, to jde lehce, 
ale udržet si tu váhu je pěkně těž-
ké. Obzvláště, když vám pan doktor 

řekne, že máte nízký cukr. Takže si 
bez výčitek můžete dávat třeba 
zmrzlinku, koblížek či čokoládičku. 
Takže se ta rafička na váze začne 
pohybovat špatným směrem. Co  
s tím? Přidal jsem k tomu ještě více 
pohybu. Chodím do i ze schodů po 
svých místo výtahem, ze sedavého 
zaměstnání jsem si udělal střídavě 
sedavé, to znamená, že se po dvou 
hoďkách u počítače zvednu a jdu 
uklízet do skladu. Výsledkem je, že 
už mám v práci perfektně uklizený 
a srovnaný velký sklad. Na řadě je 
ten malý. No a po práci jsem začal 
jezdit na kole. Na tom je pěkné, že 
cílem je vždy nějaká ta zahradní 
restaurace s osvěžujícím rezavým 
„iontovým“ nápojem. Takže zatím 
se mi tu váhu daří držet, i když 
netuším, co s tím udělá steaková 

sezóna. 
Proto nechápu, 

proč mi in-
t e r n e t 

t v r -

dí, že 
jsem obézní. 

Ve spamové složce, kterou jsem 
včera vysypával, jsem jen tak 
zběžně prohlédl hlavičky e-mai-
lů, a to bylo samé zdravé spaní, 
přírodní strava, zaručený jedno-
duchý trik proti vypadávání vlasů  
a samozřejmě nejvíce e-mailů 
bylo, jak shodit přebytečná kila. 
Chybí snad jen reklamy na lipo-
sukci. Úplně přesně si nejsem 
jistý, jak je to již dlouho, ale v po-
slední době se mi čím dále častěji 
v prohlížeči objevují reklamy na 
hubnutí, a to dokonce takové, že 
přímo je tam napsáno „Zhubněte 
ve Žďáru“. Chtěl jsem napsat, jak 
jsem tím zděšený, ale když jsem 
si to teď ještě jednou přečetl, tak 
mi došlo, že to není jenom o mně. 
To je o nás! O všech ze Žďáru! Oni 
mají v Googlu nějaká data a ví, že 
ve Žďáru jsme tlustí. Tak to je náš 
konec.

Martin KROB

inzerce

- úspěšná společnost s 20-ti letou tradicí

- patřící ve svém oboru k evropské špičce

- zabývající se výrobou tlakových licích forem a nástrojů hledá 

  pro posílení svého týmu ve Žďáru nad Sázavou zájemce na pozici:

TECHNOSERVICE - technické a komerční služby, s.r.o

 zázemí stabilní strojírenské firmy           - 

- zodpovědnou a perspektivní práci ve firmě se špičkovou výrobní

  technologií a odborný růst

- nadstandartní platové ohodnocení

- výkonnostní a zaměstnanecké bonusy

Své životopisy zasílejte na: kariera@technoservice.cz

Nabízíme:

Obsluha CNC frézovacích center

Nástrojař

Obsluha elektroerozivních strojů 

www.technoservice.cz
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SCHWARTZ TECHNICKÉ PLASTY ČR s.r.o. je členem skupiny podniků Schwartz Technical Plastic, předního 
evropského výrobce strojních součástí z technických plastů. Naše produkty dodáváme výrobcům strojů 
a strojních zařízení po celém světě. V mnoha odvětvích jsme společně s našimi zákazníky průkopníky 
inovativního použití technických plastů. 

Náplň práce:
n kontrola správné funkce 

a seřizování aparátů 
výrobní linky

n provádění činností při 
nájezdu a odstavení provozu 
výrobní linky

n odstraňování drobných 
závad na strojním 
a technologickém zařízení

n obsluha dílčích i komplexních 
zařízení jednotlivých 
procesů výrobní linky

n pomocné práce při řízení 
procesů výrobní linky

n vedení předepsané výrobní 
a provozní dokumentace

n kontrola kvality výrobku

Váš profil:
n min. ukončené SOU, výuční 

list v oboru (plastikář, 
strojník, chemik)

n 3 roky praxe na pozici 
obsluha extrudéru nebo 
vstřikolisu (výroba plastů)

n manuální zručnost 
samostatnost a spolehlivost

n flexibilita, samostatnost 
výkonnost a schopnost práce 
v týmu

Nabízíme:
n rozmanitou pracovní náplň 

u moderní a perspektivní 
společnosti

n 5 týdnů dovolené
n příspěvek na závodní 

stravování
n zvýhodněný mobilní tarif 
n roční odměnu ve výši 

až jedné měsíční mzdy
n měsíční odměna za 

odpracovanou dobu
n mimořádné odměny

V případě zájmu o tuto pozici se obraťte 

na následující kontakt:

SCHWARTZ TECHNICKÉ PLASTY ČR s.r.o., 

Petrovická 312, 592 31 Nové Město na Moravě

Ing. Lenka Šperlingová, tel.: 566 503 530

e-mail: sperlingova@schwartz-plastic.cz

Náplň práce
n rozměrová kontrola 

hotových výrobků
n zaznamenávání výsledků 

kontrol kvality (jak je 
definováno v dokumentaci 
nebo nadřízeným)

n vedení dokumentace
n aktivní podílení se na 

zlepšování kontroly kvality 
a pracovního prostředí

Váš profil:
n min. SŠ vzdělání 

technického zaměření 
n praxe na obdobné pozici 

alespoň 3 roky
n výborná orientace ve 

výkresové dokumentaci
n znalost práce na PC (MS 

Office)
n řidičský průkaz sk. „B“

Nabízíme:
n rozmanitou pracovní náplň 

u moderní a perspektivní 
společnosti

n 5 týdnů dovolené
n příspěvek na závodní 

stravování
n zvýhodněný mobilní tarif 
n odborná školení
n zahraniční stáže 

u sesterských společností
n roční odměnu
n mimořádné odměny
n nástup možný ihned

Náplň práce:
n odstraňování poruch strojů 

a zařízení
n preventivní údržba a péče 

o stroje a zařízení
n drobná údržba budov
n vedení potřebné provozní 

dokumentace
n třísměnný provoz

Váš profil:
n výuční list v oboru – nebo: 

SOU, SŠ v oboru 
elektrotechniky

n vyhláška 50/1978 Sb., §6
n praxe na obdobné pozici 

alespoň 2 roky
n manuální zručnost, 

samostatnost a spolehlivost
n ochota učit se novému, 

flexibilita a schopnost práce 
v týmu

n svářečský průkaz výhodou
n základní znalost angličtiny 

nebo němčiny vítána

Nabízíme:
n rozmanitou pracovní náplň

u moderní a perspektivní 
společnosti

n 5 týdnů dovolené
n příspěvek na závodní 

stravování
n zvýhodněný mobilní tarif 
n odborná školení
n roční odměnu
n mimořádné odměny
n nástup od 1. 7. 2017 
n pracovní poměr na dobu 

Náplň práce:
n obrábění součástek 

na CNC soustruhu
n upínání součástí a nástrojů
n čtení a upravování 

CNC-programů
n samostatná kontrola 

obrobků
n seřizování stroje
n vykonávání jednoduchých 

oprav a údržby strojního 
zařízení

Váš profil:
n ukončené SOU 

s technickým zaměřením 
(nejlépe obor obráběč kovů)

n dobrá znalost čtení 
technických výkresů

n praxe v oblasti obrábění 
výhodou

Nabízíme:
n rozmanitou pracovní náplň 

u moderní a perspektivní 
společnosti

n 5 týdnů dovolené
n příspěvek na závodní 

stravování
n zvýhodněný mobilní tarif
n odborná školení
n roční odměnu
n mimořádné odměny
n možnost zaměstnání na 

hlavní i vedlejší pracovní 
poměr

n nástup možný ihned
n zaměstnání vhodné 

i pro absolventy

Obsluha 
extrudéru
Žďár nad Sázavou

Obráběč 
CNC

Nové Město na Moravě

Kontrolor 
kvality

Nové Město na Moravě

Údržbář
elektro/strojní
Nové Město na Moravě

PRO NÁŠ VÝROBNÍ ZÁVOD V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ A VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU, 
KTERÝ SE SPECIALIZUJE NA VÝROBU STROJNÍCH SOUČÁSTÍ Z PLASTŮ, 

HLEDÁME VHODNÉ KANDIDÁTY NA POZICE:
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Cinkání skleniček, smích všude okolo, 
bowlingový turnaj a spoustu další 
zábavy. Tak oslavili zaměstnanci  
ComGate 15. výročí fungování celé 
firmy na společné teambuildingové 
akci v Hradci Králové, kde se sjeli 
zaměstnanci ze všech tří poboček. 

V Husově ulici, v blízkosti centra Žďáru 
už druhým rokem působí call centrum 
společnosti ComGate. Otevřeno bylo  
v roce 2015 a v současné době zde pracu-
je více než čtyřicet operátorů, z toho do-
konce tři muži, kteří s různými nabídkami 
oslovují zákazníky. Do budoucna plánuje 
společnost rozšířit tuto pobočku až na 
100 zaměstnanců a stěhování do nových, 
větších prostor. Z tohoto důvodu právě 
probíhá nábor nových zaměstnanců na 
aktivní linky. 

ComGate rozšiřuje svoji žďárskou pobočku
„Práce v call centru je sice náročná, ale 

také hodně pestrá. Zaměstnanci, jejichž 
počet stále roste, nemusejí mít nějaké 
speciální vzdělání. Hlavními předpoklady 
jsou aktivní přístup, chuť pracovat a roz-
víjet svůj potenciál,“ říká Marie Klimešo-
vá, manažerka pobočky.

A jak vnímají práci v call centru sa-
motní zaměstnanci? 

Jakub Bielák:  Určitě mi nevadí, že 
je zde většina holek, naopak, dají se  
z toho čerpat příjemné výhody a pozi-
tivní energie.

Sabina Mitrengová: Práce je skvělá, ve 
srovnání s třísměnným provozem, který 
jsem měla předtím, si to nemohu vyna-
chválit. Je tu pohodová práce a skvělý 
kolektiv. Hlavně legrace.

Co vás nejvíce překvapilo, když jste 
nastoupili do společnosti ComGate?

Marcela Šoukalo-
vá: Hned mně bylo 
nabídnuto tykání. To 
mi vyhovovalo. Dobré 
je také, že nemáme 
pouze pauzu na oběd, 
ale ještě dvě patnác-
timinutové přestávky 
navíc, takže si může-
me odpočinout. 

Jakub Bielák: Mě 
příjemně překvapi-

lo, že je tady možné pracovat na osmi  
i šestihodinové úvazky. Zkrácené úvazky 
si chválí hlavně kolegyně, které mají malé 
děti. Já pracuji na plný úvazek a vyhovuje 
mi hlavně jednosměnný provoz od 8:00 
do 16:30 hodin.

Sabina Mitrengová:  Příjemné je i to, 
že je tady možný kariérní růst, lze pozičně 
postupovat výš. Můžete být zástupce ve-
doucího, později i vedoucím týmu. Hodně 
mě překvapily benefity, jako například 
stravenky, levnější telefonní tarify, růz-
né motivační soutěže, kde se dají vyhrát 
skvělé ceny. 

Jak probíhá váš pracovní den?
Sabina Mitrengová: Já pracuji na pa-

sivní lince, a proto začínám v 7:30 hodin. 
Kolegové na aktivní lince začínají v 8:00. 
Ráno se všichni sejdeme, probereme vý-
sledky z předešlého dne, řekneme si, co 
nás ten den čeká. 

A co mzda?
Marcela Šoukalová: Je velká výhoda, 

že máme fixní mzdu, kterou dostaneme,  
i když se nám ten měsíc třeba moc nedaří. 
Pak už záleží na nás, vyděláváme si pení-
ze sami na sebe. Je to o snaze. Čím více 
se snažíme, tím větší je šance si vydělat. 

Sabina Mitrengová: Jsem také spoko-
jená s fixní mzdou a s bonusy, které si ří-
díme sami. Záleží jen na nás, jak budeme 
pracovat, od toho se odvíjejí bonusy.

Co pro vás znamená působení v call 
centru společnosti ComGate?

Sabina Mitrengová: Zajímavá práce, 
bezvadný kolektiv, dobré prostředí a od-
povídající mzda.

Marcela Šoukalová: Práce, která mě 
baví, a výborní kolegové.

Jakub Bielák: Jsem tady rád, práce mě 
baví, jsem tady prostě spokojený.

Proč pracovat v ComGate na aktivní
lince? 

 � Práce na HPP
 � 14 000 Kč zaručená fixní mzda,  
až 7 000 Kč bonus

 � Žádná práce o víkendech  
a svátcích

 � 4 týdny dovolené 
 � 3 dny Sick Day
 � Nechodíme na směny
 � Žádné přesčasy
 � Práce vhodná pro maminky,  
studenty, seniory a absolventy

 � Zkrácené úvazky
 � Neformální, téměř rodinná 
atmosféra

 � Kariérní růst

V případě zájmu o práci můžete kon-
taktovat manažerku Marii Klimešovou na 
e-mailu: marie.klimesova@comgate.cz, 
nebo na telefonu 603 417 631. Více na 
www.volamamamse.cz

Připoj se k nám!Připoj se k nám!
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ŘIDIČ / ŘIDIČKA AUTOBUSU
• Měsíční příjem 25 – 35 tis. Kč

• Práce v linkové dopravě v oblastech Svratecko, Žďársko, Novoměstsko, Velkomeziříčsko

• Flexibilní pracovní doba ( i možnost zkrácených úvazků nebo brigády )

• Zajímavé zaměstnanecké benefity a jízdní výhody i pro rodinné příslušníky

• Náborový příspěvek 12 tis. Kč pro držitele ŘP sk. D

• Vhodné i pro držitele ŘP sk. B – pomůžeme se získáním potřebných oprávnění

ZDAR.CZ NÁS SPOJUJE

Více informací získáte na:
+420 734 39 39 39 | prace@zdar.cz | prace.zdar.cz

Poznejte příběhy 
našich nových řidičů
na prace.zdar.cz

„Jako malá jsem se 
chtěla starat o koně, 
teď  jich mám několik 
pod kapotou!“

paní Dolejšová
nová řidička autobusu
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Předváděcí kamion He-
ttich uskuteční v průběhu 
května a června několikatý-
denní okružní jízdu 9 městy 
České republiky. 

Jednou ze zastávek bylo 
16. června i žďárské náměs-
tí, kde měli všichni obyvate-
lé, zaměstnanci a příznivci 
společnosti Hettich mož-
nost nahlédnout do  světa 
nábytkového kování.

Kamion Hettich on Tour 
během celého pátečního od-
poledne prezentoval vybra-
né a pro český trh významné 
produkty sortimentu Het-
tich. Současně mohli všich-
ni, kteří akci Hettich on Tour 
navštívili, získat informace  
o možnostech zaměstnání  
i o budoucím pracovním 
uplatnění v rámci propra-
covaného stipendijního 
programu, který společnost 

úspěšně realizuje pro stu-
denty technických oborů 

středních a vysokých škol již 
více než 10 let.

Kamion Hettichu zaparkoval ve Žďáře

Nástrojař/Zámečník
Pracovní náplň:
• Drobné ruční práce (pilování, vrtání, 

svařování, apod.)
• Řezání a broušení forem a přípravků
• Provádění kontrol a čistění forem  

a přípravků
• Preventivní prohlídky nástrojů
• Čtení technických výkresů
• Zodpovědnost za stav svěřeného praco-

viště a dodržení standardů BOZP a 5S

Požadavky: 
• Min. SOU obor nástrojař/zámečník
• Praxe v oboru 1 rok nebo alespoň praxe 

během studia
• Schopnost pracovat ve dvousměnném 

provozu
• Manuální zručnost a aktivní přístup 

k práci
• Znalost technických výkresů výhodou
• Zkušenosti z výrobní společnosti 

výhodou
• Pečlivost, přesnost, flexibilita

Seřizovač
Pracovní náplň:
• Zodpovědnost za seřízení stroje  

a kvalitu výrobků
• Operativní řešení provozních závad 

stroje 
• Pravidelná údržba strojů a zařízení
• Vedení příslušné dokumentace
• Podíl na zajištění plynulého naskladňo-

vání a přísun materiálu a polotovarů  
k dalším operacím 

• Zodpovědnost za dodržování stanove-
ných bezpečnostních předpisů

Požadavky: 
• Vyučen/-a v oboru mechanik-seřizovač 

nebo vyučen/a  
ve strojírenském oboru

• Praxe ve výrobní společnosti min.  
2 roky výhodou

• Schopnost práce ve třísměnném 
provozu

• Zodpovědný přístup, pečlivost, 
flexibilita

Specialista kvality
Pracovní náplň:
• Kompletní komunikace s QS na straně 

zákazníka
• Řízení neshod
• Metodika měření a měřící prostředky
• Spolupráce při tvorbě QS postupů, 

jejich optimalizace
• Posuzování strojů z pohledu kvality
• Zpracovávání analýz, reporting, udržo-

vání QS dokumentace
• Spolupráce se supervizory kvality
• Další související činnosti, administrativa

Požadavky: 
• Min. SŠ technického směru
• Dobrý technický rozhled, analytické 

myšlení
• Znalost měření, testování výrobků
• Přehled v QS procesech
• Pečlivost, přesnost, flexibilita
• Znalost MS Office, SAP výhodou 
• Odborná praxe min. 2 roky
• Znalost AJ/NJ podmínkou
• ŘP B

Transportér
Pracovní náplň:
• Zodpovědnost za dodávky materiálu dle 

zakázek na určené pracoviště  
a následné zaskladnění hotových 
zakázek do skladu

• Příprava materiálu pro operátory/ky 
• Obsluha VZV
• Práce se scannerem

Požadavky: 
• Min. SOU 
• Oprávnění k řízení VZV výhodou
• Řidičské oprávnění výhodou
• Schopnost pracovat ve třísměnném / 

nepřetržitém provozu
• Zkušenosti z výrobní společnosti 

výhodou
• Pečlivost, přesnost, flexibilita

Hettich ČR Žďár nad Sázavou – výrobce špičkového nábytkového kování
Svým zaměstnancům poskytujeme zázemí silné, rodinné firmy, bezpečné pracovní prostředí a vstřícný osobní pří-
stup. Z důvodu dalšího růstu společnosti hledáme vhodné kandidáty / kandidátky na níže uvedené pozice.

Každé úterý od 15 do 16 hod. komentované prohlídky.
Hettich ČR k.s., Jihlavská 3, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 692 214    www.hettich.com
Personal_HCR@de.hettich.com

Technik für Möbel
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Bohdalov, Březí nad Oslavou, Budeč, Fryšava, Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou - Najdek na Moravě, Hlinné, Jámy, Jimramov, Jiříkovice, Kadov, Křídla, Maršovice,
Nová Ves u N.M.n.M, Nové Město na Moravě, Nové Veselí, Obyčtov, Olešná, Ostrov nad Oslavou, Petrovice, Počítky, Pohledec, Polnička, Radešínská Svratka, Radňovice,
Radostín nad Oslavou, Rokytno, Sázava, Sazomín, Slavkovice, Sněžné, Stržanov, Světnov, Škrdlovice, Tři Studně, Vatín, Velká Losenice, Veselíčko, Vysoké, Zubří,
Žďár nad Sázavou.
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Jsme přední světový výrobce vzduchotechnických jednotek.
Do našeho týmu hledáme nového pracovníka s technickým 
zaměřením.

    
 - motivující hodnocení podle výkonnosti a kvality odváděné práce 

- zaškolení, uvedení do oboru a chodu firmy, know-how

- středoškolské vzdělání technického směru nejlépe v oboru TZB
- uživatelskou znalost microsoft office
- znalost anglického nebo německého jazyka na komunikativní úrovni
- aktivní přístup, spolehlivost, komunikativnost, schopnost týmové práce

Místo výkonu práce: Nové Město na Moravě

Životopis a motivační dopis zasílejte na:  zivotopis@wegercz.cz

Jsi technik? 

Baví tě hledat nejlepší technická řešení?

Chceš se naučit nové věci? 

Zašli životopis!

Požadujeme:  

Nabízíme:  



MITSUBISHI SERVIS MITSUBISHI SERVIS

ZÍSKEJTE Z VAŠEHO
VOZU MAXIMUM
PŘIPRAVTE SVÉ MITSUBISHI NA SEZÓNU

www.auto-auto.czNádražní 67, Žďár nad Sázavou, tel.: 566 624 948
AUTO... s.r.o.

CENA PROHLÍDKY:  
249 Kč včetně DPH*

* Akce platí do 30. 6. 2017


