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Ve čtvrtek 22. února se  
od 17 hodin uskuteční  
v Horáckém muzeu beseda 
Botas – obuv sportovců. 

Pozvání přijali dlouholetí za-
městnanci n. p. Botana, techno-
log pan Jiří Javorský z Nového 
Města na Moravě a návrhář a 
modelář pan Marcel Scheinpflug, 
ústřední postava šedesátých let 
při specializaci podniku na spor-
tovní obuv. 

Besedovat se bude o počátcích 
sportovní obuvi v Československu, 

postupech výroby, technologiích  
i materiálech. Zajímavé jistě budou 
příběhy o spolupráci se špičko-
vými československými sportovci  
i historie „soupeření“ se západní-
mi konkurenčními značkami. Velký 
prostor bude věnován dotazům, 
tak neváhejte a přijďte si poslech-
nout zajímavé povídání z českoslo-
venské sportovní historie.

Cena vstupného je 40 Kč pro 
dospělé, 20 Kč pro děti a seniory. 
Beseda se uskuteční jako součást 
výstavy Století na lyžích, která je  
v Horáckém muzeu k vidění do 
konce února. 

Beseda Botas – obuv sportovců

inzerce
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Husova 376/3, 591 01 Žďár nad Sázavou
30m od hlavní pošty západním směrem k řece
Telefon: 561 202 220
www.mexiko-zdar.cz

POLEDNÍ MENU

NABÍZÍME ŠIROKÝ VÝBĚR JÍDEL ITALSKÉ A ČESKÉ KUCHYNĚ,

I VEGETARIÁNSKÉ POKRMY

POŘÁDÁME FIREMNÍ VEČÍRKY, RODINNÉ OSLAVY, 

RAUTY, SVATBY, ŽIVÁ HUDBA

AUTENTICKÁ MEXICKÁ JÍDLA A NÁPOJE
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Každý rok vás večerem dopro-
vází vynikající hudební skupina,  
a tak věříme, že ani letos tomu ne-
bude jinak. S kapelou Eremy jste 
se mohli setkat na prestižních br-
něnských či ostravských plesech. 
Jejich kalendář je natolik vytížený, 
že nám trvalo téměř tři roky, než 
jsme se dostali do jejich pořadníku.  

Plesem Kultury Žďár Vás provede Pavel Bláha

A tak jsme přesvědčeni, že i Žďár nad 
Sázavou osloví. S hostem večera Petrem 
Kotvaldem a jeho taneční skupinou pak 
zavzpomínáme prostřednictvím jeho 
nejznámějších hitů na 80. léta. Čeká 
na vás hodina svižného pohybu, tance  
a zábavy. 

Následovat bude parta mladých, 
krásných a nekonvenčních bubeníku 
- Tokhi & the Groove Army. Připravili 
si pro vás nejen skvělou bubenickou 
show. Ale společně s nimi se můžete 
aktivně podílet na vytváření melodic-
kých a barevných hudebních symfonií. 
A rozhodně nemusí mít nikdo obavy 
ze svého nedostatečného hudebního 

vzdělání. Tokhi vás přesvědčí, že dobří 
jste úplně všichni. 

A komu by snad neseděla hudba 80. 
let a dává přednost folkloru, i na vás 
jsme mysleli. Ve foyeru prvního patra 
se na vás těší místní Horácká cimbá-
lovka. A ještě jedna novinka. Celým 
večerem vás bude provázet skvělý mo-
derátor Hitrádia Vysočina Pavel Bláha. 

A tak přijměte ještě jednou pozvání  
v sobotu 10. února do Domu kultury ve 
Žďáře nad Sázavou. Večer zahajujeme 
ve 20 hodin s taneční skupinou Smyk  
a následně pak vy ladným valčíkem, jak 
se na pořádný ples sluší.

           (DK)

Vážení příznivci tance a dobré 
zábavy, srdečně vás zveme na 
ples, který pro vás připravila 
Kultura Žďár. 

inzerce

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 
DERATIZACE

 DEZINSEKCE
  tel: 603 529 158

tel: 603 542 628

www.veterina-hamry.cz

MVDr. J. Vondráčková

Nabízíme preventivní prohlídky
s vyšetřením krve.

17. 2. 2018 od 9.30 do 18.00

zábavní a vzdělávací park
Centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem

KE KAŽDÉ VSTUPENCE

OVAROVÁ POLÉVKA

ZDARMA

UZENÁŘSKÉ SPECIALITY (MASO, RYBY, SÝRY, OŘECHY...)
ŘEZNICKÁ A KUCHAŘSKÁ SHOW, SOUTĚŽ JEDLÍKŮ, 

UZENÉ PIVO, PROGRAM PRO DĚTI, ŘEMESLNÁ VESNICE

Uzené slavnosti

Více o programu a vstupném na www.centrumeden.cz.  
Vstupné: dospělí - 120 Kč, děti do 6 let zdarma, od 6 do 15 let 80 Kč.

Zábavní a vzdělávací park v Bystřici nad Pernštejnem
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Divadelní předplatné ZELENÉ
Neděle 11. února 2018 v 19 hodin
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Radost Brno
VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ
Režie: Vlastimil Peška
Hrají: Michal Sopuch, Jan Šťava, 
Pavel J. Riedl, Vilém Čapek, Helena 
Dvořáková, Pavel Novák, Michae-
la Baladová, Barbora Dobišarová, 
Radim Sasínek, Miloslav Čížek, Eva 
Lesáková, Leona Ondráčková, Da-
libor Dufek, Vladimír Řezáč, Petr 
Šmiřák, Martin Cenek, Jiří Daniel, 
Vratislav Lukáš

Komedie o důvtipném potrestání 
stárnoucího seladona – rytíře Jana 
Falstaffa, který se snaží svést hned 
dvě dámy najednou, a tak se do-
stat k jejich penězům. 

Dětské divadelní předplatné 
Středa 21. února 2018 
v 9, v 11, ve 14 hodin 
Čtvrtek 22. února 2018 
v 8.45 hodin 
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo MIM o. s.
SOUSEDSKÁ POHÁDKA
Vstupné: 50 Kč

Kulturní program ve Žďáře n/S – únor

KONCERTY

VÝSTAVY

POŘADY PRO DĚTI

DIVADLO

PŘIPRAVUJEME

TANEC

Předprodej vstupenek: 
Pokladna Domu kultury 
Po, Út, St 13 – 17 hodin 
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.

6. února – 4. března 2018 
Galerie Stará radnice Žďár n. S.
Výstava Klubu výtvarných 
umělců Horácka
JANA ZABLOUDILOVÁ / GRAFIKA
BOŘIVOJ PEJCHAL / OBRAZY
MIROSLAV ŠTĚPÁNEK / ŠPERKY
Vernisáž v úterý 6. února 2018 v 17 h.
Otevřeno úterý – pátek 10–12  
a 14–17, sobota a neděle 14–17

10. ledna – 28. února 2018  
Městské divadlo Žďár n. S.
PETR FAFÍLEK / OBRAZY
Otevřeno hodinu před představe-
ním a během představení

12. ledna – 28. února 2018 (balkon)
PORTRÉTY  
Soukromá výtvarná škola Nádražní 14
Otevřeno hodinu před představe-
ním a během představení

  1. 3. SPOLEČNÁ VĚC – TOMÁŠ 
           PFEIFER /koncert/ MD
  7. a 8. 3. ENDRU ALIAS ONDŘEJ 
             HAVLÍK /KM I a KM II/MD
  8. 3. CRY BABY CRA – DP žluté/MD
  9. 3. JELEN /koncert/ DK
13. 3. MILÁČEK ANNA /DP zelené/ MD
18. 3. JÁJA A PÁJA /pohádka/ MD
20. 3. RADŮZA /koncert/ MD
21. a 22. 3. KOUZLA POD 
                    POKLIČKOU - DDP/MD
24. 3. VESELÁ TROJKA /koncert/ MD
26. 3. PARDÁL – DP komorní / MD
27. 3. JITKA VRBOVÁ /koncert/ 
                               Cafe u tety Hany

BESEDY

Sobota 10. února 2018 ve 20 hodin 
Dům kultury Žďár n. S.
PLES KULTURY ŽĎÁR 
Hraje: Eremy, Horácká cimbálová 
muzika; Host večera: Petr Kotvald
Předtančení: Smyk
Bubnování a Barevná symfonie: 
Tokhi & the Groove Army
Vstupné: 330 Kč
Předprodej vstupenek: pokladna DK

inzerce

Vstupné: přízemí 370 Kč; balkon 
340 Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek: pokladna DK

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Úterý 13. února 2018 v 19 hodin 
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Komediograf
MANŽELSTVÍ V KOSTCE 
Režie: Luboš Balák 
Hrají: Zuzana Kronerová a Oldřich 
Navrátil

Píše se rok 1987. Léto. Jez na Be-
rounce. Mladý Emil alias Válec se 
právě pokusil nebezpečný jez sjet. 
Udělal se. A vůbec to nevypadalo 
dobře. Naštěstí ho mladá Marcela 
alias Borůvka zachránila. Vytáhla 
ho za pádlo. A když tak seděli po 
prožitém nebezpečí v letní podve-
čer na břehu Berounky a hlasitě 
oddychovali, zamilovali se. To byl 
začátek jejich dlouhé cesty. Začátek 
manželství, které pak trvalo sto let.
Vstupné: přízemí 370 Kč; balkon 
340 Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek: pokladna DK

Divadelní předplatné KOMORNÍ
Úterý 27. února 2018 v 19 hodin 
Městské divadlo Žďár n. S.
La Fabrika
ŽIVOT S KRAJTOU
Režie: David Prachař
Hrají: David Prachař, Jakub Pra-
chař, Pavel Fajt
Soužití bezvýznamného pařížské-
ho úředníčka s krajtou je (ač za-

Čtvrtek 22. února 2018 v 19 hodin
Městské divadlo Žďár n. S.
VLADIMÍR MIŠÍK & IVAN HLAS
Kapela ETC a Ivan Hlas TRIO 
Vstupné: 380 Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek: pokladna 
DK, Kino Vysočina

Pondělí 19. února 2018 v 19 hodin
Café U Tety Hany Žďár n. S.
NEPÁL – DAVID ČERMÁK
Vyprávění o Himaláji
Vstupné: 80 Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek: pokladna 
DK, Kino Vysočina, Café u tety Hany

rámováno do humorných situací) 
hořkým vyprávěním o hluboké 
osamocenosti člověka uprostřed 
velkoměsta...
Vstupné: přízemí 370 Kč; balkon 
340 Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek: pokladna DK

21. února – 1. dubna 2018  
Kino Vysočina Žďár n. S.
NORBI KOVÁCS / FOTOGRAFIE
Vernisáž ve středu 21. února  
v 17 hodin v Kině Vysočina.
Hudební vystoupení Norbi Kovács.
Výstava bude otevřena v době pro-
mítání kina.

9. ledna – 23. února 2018 
Malá galerie Stará radnice Žďár n. S.
VÁCLAV MACH KOLÁČNÝ 
OBRAZY 
Otevřeno dle informačního centra.

26. února – 31. března 2018 
Malá galerie Stará radnice Žďár n. S.
TOMÁŠ STARÝ / TVAROSLOVÍ 
Tvarosloví neboli morfologie je 
lingvistická věda zabývající se ohý-
báním slov a zkoumáním jejich 
struktury. Takto definici stanovil již 
lingvista August Schleicher v polo-
vině 19. století. 
Otevřeno dle informačního centra.
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Regionální muzeum Města Žďáru nad Sázavou
Otevřeno denně mimo pondělí: 9 – 12 a 12.30 – 17 hodin

inzerce

Od 23. ledna do 18. března 
2018 bude v Regionálním mu-
zeu výstava fotografií Antonína 
Kurky, který byl feldweblem 
(šikovatel, nejvyšší poddů-
stojnická hodnost) v rakouské 
armádě. 

Do armády byl odveden v roce 
1915 a bojoval na ruské a italské 
frontě. Sloužil v 81. pluku, kam ru-
kovala značná část mužů ze Žďár-
ska. Na snímcích jsou reálie ze ži-
vota vojáků v letech 1915–1918: 
jak jedí, popíjejí, stavějí si odvši-
várnu nebo pohřbívají kamaráda. 
Nechybí záběry detailů v krajině, 
které už dnes neexistují: dřevěné 
kostely, domky chalupníků, baráky, 
které si vojsko v Alpách budovalo 
ve skalních stěnách. Unikátní jsou 
záběry na vojenskou techniku, kte-
rá v Alpách musela být dopravova-
ná pomocí soumarů.

Výstavu připravil vnuk Radek 
Kurka z Třebíče, který strávil zpra-
cováním zhruba 500 deskových 
negativů několik tisíc hodin (zho-

tovení fotografií, vyčištění snímků, 
identifikace osob, objektů i výzbro-
je). Vedle dvou set fotografií uvidí 
návštěvníci také předměty z pozůs-
talosti Antonína Kurky – věci osob-
ní potřeby, výstroj nebo fotoaparát 
s příslušenstvím, kterým autor 
snímky nafotil. K vidění budou  
i zbraně a části výstroje ze sbírek 
Městského muzea v Bystřici nad 
Pernštejnem, Horáckého muzea  
v Novém Městě na Moravě a Mu-
zea Kraje Vysočina v Jihlavě.

Text: Miloslav Lopaur
Foto: Archiv Radka Kurky

Velká válka očima Antonína Kurky

• příprava automobilů na STK, geometrie náprav
• servis a opravy motorových vozidel a dodávek
• diagnostika motorů a plnění klimatizací
• výměny a opravy autoskel a dekarbonizace motorů
• nástřik podvozků a dutin, prodej náhradních dílů

Petrovická 314
Nové Město n. M.

604 285 537

www.stojarautoservis.cz

hynek.stojar@centrum.cz

Tel: 603 828 637

www.kamnakrbyok.cz

Kamna Krby OK
• Husova 12, Žďár nad Sázavou 
• Humpolecká 402, Havlíčkův Brod 

KRBOVÁ KAMNA
KOMÍNY

KRBY
GRILY

BRIKETY
Otevřeno
Žďár n. Sáz.
Havl. Brod

Po - St 10.00 - 17.00
Pá 10.00 - 17.00

V těchto dnech Vám ukážeme, jak hoří ta správná kamna.

Masáže
Irena Hrnčířová

Za jakékoliv způsobené komplikace se všem

velice omlouvám. 

Ráda bych oznámila svým klientům a držitelům

dárkových poukazů změnu telefoního čísla.

Nové tel. číslo je 725 533 630. 

Všechny dárkové poukazy platné do konce roku 2017 

mají prodlouženou platnost do 30. 7. 2018.

Irena Hrnčířová

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: 16. – 17. 3., 6. – 8. 4., 13. – 15. 4., 11. – 13. 5. 2018

Chůva pro děti 
do zahájení povinné školní docházky  

Fakta s.r.o. - vzdělávací zařízení a zařízení pro

další vzdělávání pedagogických pracovníků

zve všechny zájemce na rekvalifikační kurz

Další informace na www.fakta.cz

kurz je akreditován MŠMT 

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.)
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O FILMU

Kousek za polárním kruhem na ostrově Špicberky stojí betonová 
stavba připomínající atomový kryt. Nacházejí se v  ní tisíce 
rostlinných semen z celého světa, které jsou tu střeženy před 
možnými globálními krizemi. Podobných semenných bank je po 
celém světě několik. Každé semeno totiž v sobě koncentruje a nese 
minulé životní cykly přírody i člověka a je současně zárodkem 
budoucích. Farmáři a ostatní aktivisté se snaží uchránit poslední 
zbytky lokálních rostlinných variant, které ve světě geneticky 
modifikovaného typu zemědělství zbývají. Proti potravinářským 
nadnárodním gigantům se zdá jejich boj jako výkřik do tmy. Avšak 
kdo ví, zda tyto banky nebude lidstvo již brzy nezbytně potřebovat.

Originální název:
Seed: The Untold Story

Režie: 
Taggart Siegel, Jon Betz
USA | 2016 | 94 minut

OHROŽENÁ
SEMÍNKA

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

Čt 1. 2. Kurz znakového jazyka pro začátečníky i pokročilé – pokročilí – 14.45 – 16.15 h.; 
začátečníci pokračovací – 16.15 – 17.45 h. Zájemci z řad začátečníků se mohou přijít podívat 
na ukázkovou hodinu ve čtvrtek 1. 2. v 16.15 h.
Po 5. 2. v 8.00 Knihovna seniorům – cyklus dopoledních přednášek pro seniory – přihlášky 
a program k dispozici v čítárně
Po 12. 2. v 16.00 Jak se stát dobrým průvodcem dítěti při volbě povolání – přednáška 
Jaroslavy Synkové pro rodiče dětí 6. – 7. tříd. Přihlášky předem v čítárně. Vstupné: 70 Kč
Po 19. 2. v 18.30 Ohrožená semínka – semenná banka na Špicberkách –  dokumentární 
film USA, režie: Taggart Siegel, Jon Betz – promítání v knihovně v rámci projektu Promítej 
i Ty! Vstupné: zdarma 
Po 26. 2. – Pá 2. 3. Pohádkové hádání – jarní prázdniny v knihovně v oddělení pro děti  
a mládež – soutěže, kvizy a stolní hry – přijďte si zahrát 
Út 27. 2. Krocení literární múzy – literární semináře pro žáky ZŠ a SŠ

BURZA DĚTSKÝCH ČASOPISŮ V ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Výstavy v únoru: 
Předsudky nechte v šatně – výstava vznikla při příležitosti benefice Portimo, o.p.s., texty 
vytvořil tým Portimo s využitím veřejně dostupných zdrojů, autorkou designu je výtvarnice 
a grafička Alžběta Hanzlová (oddělení pro dospělé čtenáře)
Přípravka se představuje – výstava prací žáků přípravné třídy ZŠ Komenského 6 (oddělení 
pro dospělé čtenáře)
3. ZŠ se představuje – výstava prací žáků 1. a 2. stupně ZŠ Komenského 6 (oddělení pro 
děti a mládež)
8. 1. - 19. 3. Od Algoritmů k polarizaci – aneb Hrátky s láskou. Společný tvůrčí projekt.
Ivana Odehnalová – texty, žáci ZUŠ Františka Drdly, Žďár nad Sázavou pod vedením MgA. 
Jany Mifkové - kresby, texty Antonín Vystrčil – fotografie (vestibul Čechova domu)
Po 19. 3. v 17 hodin – derniéra projektu spojená s oceněním nejlepších autorských prací 
žáků ZUŠ Františka Drdly. Vernisáže a derniéra se uskuteční s hudebním doprovodem žáků 
ZUŠ Františka Drdly pod vedením Mgr. Milana Kozla

Dvojkoncert se koná v novo-
městském kulturním domě  
9. března od 19 hodin.

Zpěvák, kytarista a textař Sebas-
tian, celým jménem Sebastian Na-
vrátil (*29. 11. 1991), se zúčastnil 
se talentové soutěže Českosloven-
sko má talent, poté se svojí kape-
lou JUST TRY vydali velice úspěš-
ný cover písničky Žijeme len raz.  
V Liberci pak Sebastian vystudoval 
Střední průmyslovou školu textilní, 

Lístky na Sebastian a ATMO jsou v prodeji
obor podnikání a textilní výroba.  
K hudbě jej inspiroval neznámý 
kluk z YouTube, který se díky to-
čení videí začal stávat slavným. 
Koupil si tedy svoji první kytaru  
a začal získávat své první hudební 
zkušenosti.

V roce 2014 nazpíval s hipho-
povou dvojicí ATMO Music píseň 
Polety, která byla pro Sebastiana 
prvním opravdovým hitem. Píseň 
patřila k nejžádanějším v nejrůz-
nějších rádiích a na televizních ob-
razovkách a doslova si podmanila 

českou mládež. 
Díky tomuto son-
gu navíc Sebastian 
získal smlouvu  
s vydavatelstvím 
Warner Music. 
Začala jej také 
podporovat kon-
certní agentura 
RedHead.

ATMO music 
je hudební sku-
pina, která vznik-
la v roce 2012,  
a skládá se ze dvou 
členů: raper a tex-
tař Kryštof Peuker 
(Hank nebo Beef) 
a hudební produ-
cent Ondřej Turták 
(ODD). Jedná se  
o kapelu, která má na kontě je-
denáct singlů, dvě desky, více jak 
52 milionů zhlédnutí na YouTube 
a přes 100 tisíc odběratelů. Oba 
členové kapely pocházejí z Liberce 
a tvorba vychází původně z rapu, 
ale je zasazena do melodických 
písní, které mají převážně zpívaný 
refrén. Jejich nejznámější díla jsou 
písně Valerie, Ráno a Andělé. Singl 
Andělé se dokonce stal na krátkou 

dobu druhým nejhranějším singlem 
v Česku. Dne 20. 5. 2016 vyšlo jejich 
2. album s názvem Sen. 

Vstupenky jsou již k dostání  
v K Clubu a v informačním centru. 
Na facebooku Nového Města už 
také běží soutěže o volňásky, tak 
směle do toho, odvážným štěstí 
přeje. Vstupné seženete i tradiční 
cestou za 250 Kč v předprodeji a za 
300 Kč na místě před koncertem.ATMO music

Sebastian

Kousek za polárním kruhem na ostrově Špicberky stojí 
betonová stavba připomínající atomový kryt. Nachá-
zejí se v ní tisíce rostlinných semen z celého světa, 
které jsou tu střeženy před možnými globálními kri-
zemi. Podobných semenných bank je po celém světě 
několik. Každé semeno totiž v sobě koncentruje a nese 
minulé životní cykly přírody i člověka a je současně zá-
rodkem budoucích. Farmáři a ostatní aktivisté se snaží 
uchránit poslední zbytky lokálních rostlinných variant, 
které ve světě geneticky modifikovaného typu země-
dělství zbývají. Proti potravinářským nadnárodním 
gigantům se zdá jejich boj jako výkřik do tmy. Avšak 
kdo ví, zda tyto banky nebude lidstvo již brzy nezbytně 
potřebovat.

Originální název:
Seed: The Untold Story

Režie:
Taggart Siegel, Jon Betz
USA | 2016 | 94 minut
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Kulturní program v Novém Městě n. M. – únor

inzerce

Výstava Století na lyžích
do 28. února 2018
Horácké muzeum, Nové Město n. M.
Přijďte si zavzpomínat na lyžařskou 
minulost. Komentovaná prohlídka 
výstavy 17. února 2018 od 16 ho-
din. Výstavou lyžařského vybavení 
a módy vás provede její kurátorka 
Mgr. Kateřina Kučerová
Beseda Botas – obuv sportovců - 
22. února 2018, od 17 hodin
Více na straně 2.

Tančírna speciál – Lindy hop
3. února 2018, od 15 hodin
KD - velký sál, Nové Město n. M.
Zveme vás na výjimečný sobot-
ní kurz retro swingového tance. 
Vedou lektoři brněnské taneční 
školy Swing Wings. Doporučuje-
me pohodlné neformální obleče-
ní. Výuka bude rozdělena do čtyř 
hodinových bloků s jednou delší 
přestávkou na občerstvení. Během 
výuky lze očekávat střídání partne-
rů, které vychází z historie tance  
a zvyklostí lindyhoperské komunity.
Kurzovné 200 Kč na osobu. Před-
pokládaný konec kurzu ve 20 ho-
din.
Přihlášky a informace na tel: 777 
045 586 nebo na emailové adrese: 
tomblazek@email.cz.

Maškarní karneval pro děti
4. února 2018 od 15 hodin
KD Nové Město na Moravě

Kino – Milada
6. února 2018, od 19 hodin
KD - velký sál, Nové Město n. M.
Životopisný/Historický/Česko/2017
Režie: David Mrnka; Hrají: Ayelet 
Zurer, Robert Gant a další.
Film Milada je inspirován osudem 
a životem JUDr. Milady Horákové, 
který se dotkl mnoha lidí. Odehrá-
vá se v letech 1937 – 1950 a vy-
práví příběh ženy, v jejíž osobnosti 
a životě byly morální principy za-

kořeněny tak silně, že se často ve 
svých rozhodnutích řídila více svým 
svědomím než srdcem, a to i za 
cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe 
samé. Vstupné: 50 Kč na místě.

Tančírna – Waltz
7. února 2018, od 19 hodin
KD Nové Město na Moravě
Přijďte si zatančit, čeká na vás pří-
jemná atmosféra, skvělí lektoři, 
přátelský kolektiv, případně skle-
nička vína… tentokrát s jedním ze 
standardních tanců waltzem.
Vstupné: 50 Kč za osobu.
Další termíny:
12. února – Volný tanec
19. února - Rumba

IX. Ples v opeře ZUŠ Jana Štursy
9. února 2018, od 19 hodin
KD Nové Město na Moravě

Farmářský trh
10. února 2018, od 8 do 11 hodin
Vratislavovo n., Nové Město n. M.

MČR v MUAY THAI
10. února 2018, od 12 hodin
KD - velký sál, Nové Město n. M.
Mistrovství republiky v thajském 
boxu. Vstupné na místě: 130 Kč

Reprezentační ples gymnázia
16. února 2018, od 19 hod.
KD Nové Město na Moravě
Ples studentů gymnázia s bohatým 
programem.

Hrají: Na šikmé ploše
Ke každé vstupence na ples 1+1 
vstupenka zdarma do Městských 
lázní NMNM. Vstupenky lze rezer-
vovat v kanceláři školy (566 617 
243) nebo prostřednictvím e-mailu 
penaz@gynome.cz.

Kino – Emoji ve filmu
18. února 2018, od 16 hodin
KD - velký sál, Nové Město n. M.
Animovaný/USA/2017
Režie: Anthony Leondis; Hrají: T.J. 
Miller, James Corden a další.
Emoji ve filmu vás vůbec poprvé 
zavedou do tajného světa uvnitř 
vašeho mobilu. V aplikaci pro tex-
tové zprávy se ukrývá Textopolis, 
bujná metropole, ve které žijí vaši 
oblíbení Emoji v naději, že se jed-
nou dostanou do zprávy. Vstupné: 
40 Kč na místě.

Kino – Rande naslepo
20. února 2018, od 19 hodin
KD - velký sál, Nové Město n. M.
Komedie/Německo/2017
Režie: Marc Rothemund
Hrají: Kostja Ullmann, Jacob Mat-
schenz a další.
Vzrušující práce v luxusním hotelu 
– to je vysněná budoucnost, kte-
rou si hýčká Saliya (Kostja Ullmann) 
už od dětství. Pak ale jako teenager 
začne ztrácet zrak, až nakonec vidí 
jen mlhavé světlo a matné obrysy. 
Vstupné: 50 Kč na místě.

Beseda s MUDr. Dušanem 
Machem – Jižní Súdán
23. února 2018, od 18 hodin
KD - klubovna č.1 (první patro), 
Nové Město na Moravě
Jižní Súdán je zemí obrovské hu-
manitární krize, kterou si Evropan 
dokáže jen velmi těžko představit.  
A netýká se jen nedostatku potra-
vin, pitné vody a základních život-
ních potřeb. Je patrná i v nedostup-
nosti elementární zdravotní péče. 
Do tohoto koutu subsaharské Afriky 
a současně do chodu nemocnice 
mezinárodní humanitární organi-
zace Lékaři bez hranic nahlédneme 
očima MUDr. Dušana Macha.

Koncert
Žďárský swingový orchestr
24. února 2018, od 16 hodin
KD - velký sál, Nové Město n. M.
Žďáráci zahrají vše od Sinatry po 
Ježka. Takový je alespoň podtitul 
koncertu. Těšit se můžete na pří-
jemně strávený podvečer při svíč-
kách s vínem a klidně i tancem.
Vstupné 100 Kč v předprodeji / 150 
Kč na místě.
Předprodej vstupenek v informač-
ním centru a restauraci K Club.

Komentované prohlídky města se  
v zimním období konají pouze na ob-
jednání pro skupiny 5 osob a více.
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V neděli 14. ledna 2018, v po-
slední den osmnácté Tříkrálové 
sbírky, se uskutečnil tradiční 
děkovný již XII. Tříkrálový kon-
cert v kostele sv. Kunhuty  
v Novém Městě na Moravě.

Tříkrálový čas završily svými pís-
němi Schola mládeže z Dalečína 
a uskupení mladých hudebníků  

Ohlédnutí za Tříkrálovým koncertem 
v Novém Městě na Moravě. 

Děkujeme všem, kteří se na le-
tošní Tříkrálové sbírce podíleli, ať 
již svým finančním darem, orga-
nizací, koledou či jakoukoliv další 
podporou.

V době uzávěrky měsíčníku pro-
bíhalo sčítání 507 kasiček po celém 
okrese, proto závěrečná částka tří-
králové koledy nebyla ještě známá.

Foto: Zbyněk Čech

křížovka
„Nemocné tělo ... (dokončení v tajence).“ Menandros (řecký dramatik 342 – 291 př. n. l.)
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Jako první vám přinášíme rozho-
vor s Romanou Hánělovou, sym-
patickou mladou ženou, která se 
nejistoty v podnikání nebojí. Ve své 
poradně zdravého životního stylu  
a osobního rozvoje v Havlíčkově 
Brodě pomáhá klientům s nejrůz-
nějšími neduhy. Její příběh je inspi-
rující, plný úspěchů a také pádu, 
které ji vedou k sebepoznávání.

Jaká cesta vedla k současnému 
podnikání, to nám prozradila v ná-
sledujícím rozhovoru.

Co jste studovala?
V roce 1992 jsem vystudovala 

střední zdravotní školu v Havlíčko-
vě Brodě v oboru zdravotní sestra  
a později při mateřské dovolené 
jsem ukončila studium nutriční 
terapeutky v Praze. Stále se vzdě-
lávám. Vystudovala jsem si  
i základy čínské medicíny  
a nyní se zabývám psy-
chosomatikou a techni-
kami sebepoznávání.

Jak jste začínala pod-
nikat? Byl to váš sen?

Nikdy nebylo 
mým cílem 
podnikání. 
Z a m ě s t -
nání mě 
n e n a p l -
ň o v a l a , 
cítila jsem 
p o t ř e -
bu pomá-
hat něčím, co 
bude plně ze mne. 
Po kariérním pádu u farmaceutic-
ké firmy jsem se ocitla bez práce  
a pak vznikl nápad založit poradnu 
zdravého životního stylu v Havlíč-
kově Brodě.

Jaké služby v poradně poskytu-
jete?

Nejpočetnější klientelou jsou 
zájemci o hubnutí. Základem mé 
práce je analýza těla na špičkovém 
analyzátoru InBody 230, tvorba in-
dividuálního jídelníčku a motivační 

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH
Romany Hánělové

vedení klienta. Dále mě navštěvují 
nemocní lidé se zdravotními die-
tami, např. s diabetem, selhanými 
ledvinami a v současné době i kli-
enti, kteří se zajímají  o alternativní 
metody léčby.

Své služby jsem rozšířila o porad-
nu osobního rozvoje. V ní využívám 
metody na uvolňování mysli a opra-
vy sebedestruktivních myšlenek.

Pracuji i se skupinami. Vedu sku-
piny k sebepoznávání, pořádám žen-
ské kruhy, víkendové pobyty s jógou.

Společně s mužem jsme založili 
centrum Bicom, kde se zabýváme 
psychosomatickými potížemi. Bi-
com je biorezonanční přístroj za-
měřený na diagnostiku i následnou 
alternativní léčbu. Řešíme alergie, 
ekzémy, potíže trávicího systému, 
emoční potíže…Testujeme nesná-
šenlivost potravin, přítomnost virů, 
bakterií, plísní..

Úžasné výsledky má můj muž  
s dětmi, kde využívá i emoční terapii.

Jak probíhá vyšetření na analyzá-
toru InBody a co o člověku vypoví?

Měření trvá několik sekund. Kli-
ent si naboso stoupne na elektro-
dy a další dvě elektrody chytne do 
dlaní. Následně tělem prochází sla-
bé a nepostřehnutelné proudění. 
N a základě elektrického 

odporu v tkáních 
pak přístroj 

určí množství 
svalu, tuku, 

v o d y  
v těle  

a také 
b a -

zá l -
ní 

meta-
bolismus.

Co považujete za 
vaše největší úspěchy?

Za úspěch považuji každého spo-
kojeného klienta a především tako-
vého, který je tak uvědomělý vůči 
sobě, že již naši péči nepotřebuje. 

Jaké jsou vaše průšvihy a pro-
pady?

Největší propad jsme měli po 
zakoupení přístroje Bicom. Když 
jsem pracovala ve velkých měs-
tech, viděla jsem obrovský zájem 
o jeho využití. Ovšem v Havlíčkově 
Brodě jsme předběhli dobu. Osvě-

ta v alternativních metodách byla 
ještě malá. Byl problém si vydělat 
na splátky nákladného přístroje. 
V současné době k nám dojíždějí 
i lidé z větší dálky, jelikož metoda 
emoční terapie je unikátní a má 
skvělé výsledky.

A máte nějaký sen, cíle, které 
byste si ráda splnila?

Mám. Toužím vybudo-
vat v Havlíčkově Brodě 
centrum pohody. Cen-

trum, které bude nabí-
zet relaxační služby, cvičení jógy  
a posezení u kávy.

Obecně bývá práce s lidmi ná-
ročná. Jak si udržujete dobrou 
náladu?

Jé, to je milá otázka. Dělám vše, 

S únorovým vydáním přidá-
váme do kulturně inzertní-
ho měsíčníku novou rubriku  
s názvem Podnikatelský příběh. 
Rádi bychom, aby nová rubrika 
byla pro čtenáře nejen zpestře-
ním, ale třeba i inspirací. A pro 
podnikatele aby představovala 
zajímavou formu prezentace 
sebe a svých služeb.

co mám ráda. Chodím hodně do 
přírody. Příroda je úžasně nabíjející. 
Stýkám se s milými lidmi. Velkou ra-
dost mám ze svého malého vnouč-
ka. Relaxuji tvorbou náramků.

Co byste poradila těm, kteří 
uvažují nad podnikáním?

Podnikejte v něčem, co vám 
přináší radost. Motivací by nemě-
la být touha po úspěchu, jelikož  
s ní nepřichází pocit štěstí. Mozek 
chce stále víc a víc. 

Nebuďte kopiemi. Najděte ve 
svém podnikání nějaký výjimečný 
směr, který je jen váš. Nebojte se 
nejistoty. Na nejistotě rostete.

Kontakty: 
Tel: 737 402 496

www.inbodyhb.cz

Foto: Martin Halama, www.facebook.com/photohalama/
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Pravidla sušárny
Fejeton

šroubována speciální odstupňovaná za-
rážka. Ale i když ji dám na ten nejmenší 
stupínek a škvírka je téměř neviditelná, 
asi je to stále moc.  

A když už jsme u těch pravidel. Vy-
tkl mi kolega, že čekal v lednu fejeton 
o prezidentské volbě. I vydavatel se 
ptal, jestli teď třeba něco nenapíši.  
A tak si dovolím jen malou zmínku. Je mi  
v podstatě jedno, jak to dopadne. Mí 
přátelé zůstanou mými přáteli a je jedno, 
jestli volili Losnu, či Mažňáka. Chci věřit, 
že naše demokracie, i přes veškeré své 
nedostatky, je schopná toto ustát. Když si 
pod články či na facebooku čtu komentá-
ře, je mi ale z nich smutno, kam až jsou 
někteří z nás schopni zajít, jakou formou 
píší a z jakých čerpají zdrojů. Bohužel, je 
to tak. Chybí nám průprava k tomu, jak 
vést diskuze slušně  

a s rele-
vantními argu-

menty z ověřených zdrojů. 
Lehce skáčeme na špek všelijakým 
fakenews. Snad naše děti budou na 
tom lépe a budou vědět, jak hrát po-
dle pravidel, nešvindlovat, neurážet  
a umět třeba i prohrát a poučit se z toho.  

Můžete mi namítnout, když tvrdím, 
že všechno by mělo mít svá pravidla, 
ale jaká? Základem by mělo být biblické 
desatero. A třeba od školky bychom se 
mohli řídit například těmihle od Roberta 
Fulghuma: 

 � O všechno se rozděl. 
 � Hraj fér. 
 � Nikoho nebij. 
 � Vracej věci tam, kde jsi je našel. 
 � Uklízej po sobě. 
 � Neber si nic, co ti nepatří. 
 � Když někomu ublížíš, řekni promiň. 
 � Před jídlem si umyj ruce. 
 � Splachuj. 
 � Teplé koláčky a studené mléko ti  

    udělají dobře. 
 � Žij vyrovnaně - trochu se uč  

    a trochu přemýšlej a každý den  
    trochu maluj a kresli a zpívej  
    a tancuj a hraj si a pracuj. 

 � Každý den odpoledne si zdřímni. 
 � Když vyrazíš do světa, dávej pozor 

    na auta, chytni někoho za ruku  
    a drž se s ostatními pohromadě.

Dokážete si představit, jak bychom 
si krásně žili, kdybychom se jimi všich-
ni řídili? Já bych rozhodně uvítal to  
o tom odpoledním zdřímnutí. 

Martin Krob 

www.rkokno.cz734 288 888
Adresa pobočky: Strojírenská 371/2, Žďár n. S.

jsmeprvni.rkokno.czZjistěte více na:

Služby, které si zamilujete.
Jako 1. v ČR Vám nabízíme 

Sledování zakázek online

Cestovní kancelář ZDAR / INVIA

Nádražní 456/15, Žďár n. Sáz.

Tel.: 601 329 214, 730 575 579

Slevy za včasný nákup stále trvají
(léto, exotika, lyžování, termály)

Výhodná nabídka zájezdů 55+
(léto, exotika, termály)

Neváhejte a navštivte nás osobně
na pobočce v ZR, rádi Vám poradíme

inzerce

Nevím jak u vás, ale u nás v panelá-
ku máme pro dva vchody dvě společné 
sušárny. Bohužel, pro náš vchod jsou obě 
právě v tom druhém, takže my je až do 
loňska nevyužívali. Teprve až když jsme 
od nich nafasovali klíče, protože jsme po-
třebovali v létě kvůli malování na chvil-
ku někam dát nábytek, začali jsme pak 
pravidelně sušit naše svršky zde. Člověk 
by si řekl, že pověsit a usušit prádlo je ta 
nejjednodušší věc na světě. Ale kdepak! 
Chyba lávky! I sušení prádla má svá pra-
vidla.

Tak za prvé, důležité je si zvolit mís-
to v sušárně, a když je volné, tak věšet 
stále na to stejné. Ne že by se vám na 
jiném usušilo lépe, ale v momentě, kdy 
pro prádlo vás z rodiny chodí více, ne-
musíte to svoje pracně hledat a jdete 
tak najisto. I když začátky mohou mít i 

své slabší chvilky. Jako napří-

klad když páteční 
várku prádla jsem 
posbíral v neděli  
a stačil jsem ji i vyžehlit a roztřídit do skříní.  
V pondělí si poslala do sušárny man-
želka pomocníka, aby přinesl, co tam 
máme. Samozřejmě, že se nevrátil  
s prázdnou. O rozkazu se přece nedis-
kutuje. Pohled na plný koš prádla, který 
donesl, ji ale trochu vyděsil. To neby-
lo naše prádlo! A tak honem zpátky  
a pověsit jej tam, kde bylo. Aniž bych co-
koli tušil, potkal jsem při návratu z práce 
večer souseda, který mi povídá: „Dávej-
te si bacha, někdo v sušárně čachruje  
s prádlem! Asi jej posbíral, ale když se 
dostal k noční košili mé paní, tak se asi 
vyděsil a zase to dal zpátky.“ Upřímně vy-
děšen jsem tuto závažnou informaci sdě-
lil doma, kde mě uklidnili, že ti čachráři 
jsme byli my. Proto je tedy důležité se 
tohoto pravidla držet a věšet prádlo na 
stejné místo.

Za druhé je dobré, když prádlo po-
věsíte, dopřát mu trochu čerstvého 
povětří. No prostě vyvětrat tu vůni  
z aviváží a pracích prášků, tak aby se 
vám z ní netočila hlava. Ono se to 
ale větrá těžko, když vy sice větrací 
okénko pootevřete po první pračce, 
ale když přijdete pověsit druhou, už 
je zavřené. A přitom žádné jiné prá-
dlo v sušárně nevisí. Probíralo se to  
i na schůzi partají, kde kvůli připomínce, 
že v bytě v prvním patře mají studenou 
podlahu, byla následně na okénko na-





Kulturně inzertní měsíčník12 číslo 52 / 2018

Hudební skupina Jelen roztančí 
svými hity publikum v pátek 
9. března 2018 od 20 hodin ve 
velkém sále Domu kultury ve 
Žďáře nad Sázavou. 

Jelen po vyprodaných vánoč-
ních koncertech pokračuje i zjara. 
Jarní koncerty jsou složené ze 12 
koncertů, a tak mají fanoušci z Vy-
sočiny jedinou šanci poslechnout 
si tuto kapelu v březnu pouze ve 

Žďáře. Fanoušci se mohou těšit 
mimo jiné na písně Jelen, Vlčí srd-
ce, Klidná jako voda, Magdaléna, 
Co bylo dál?, Nebe nad Prahou  
a další. Žádný „jelen“ si nesmí ne-
chat ujít Jeleny! Skupina Jelen je 
mezi posluchači čím dál víc ob-
líbenější. Jejich písně znají lidé 
napříč všemi generacemi. Setkání 
s pohodovou a energetickou sed-
mičlennou partou s frontmanem 
Jindrou Polákem si jen málokdo 
nechá ujít. Zakoupit vstupenky 

Kapela Jelen míří poprvé do Žďáru nad Sázavou!

lze na prodejních místech Ticket-
portal, anebo je můžete zakoupit 
on-line přímo na ticketportal.cz, 
v turistickém informačním centru 
Žďár nad Sázavou na náměstí Re-
publiky 294/24, tel.: 566 625 808, 
dále v pokladně ždárského Domu 

kultury - pondělí, úterý, středa: 
13-17 hodin, 566 502 254. Cena 
vstupenky je 390 Kč. Více informa-
cí ke koncertu na telefonním čísle:  
732 185 199. Na vaši účast se těší 
pořadatelé. 

Bc. Stanislav Císař

Norbi Kovács 
v Kině Vysočina

Ve vestibulu Kina Vysočina ve 
Žďáře nad Sázavou se můžete 
od 21. února setkat s černobí-
lou fotografií kytaristy Norbi 
Kovácse. 

Několik desítek snímků ukazuje 
hudebníka, který působí mimo jiné 
v souboru Ivan Hlas Trio, coby vní-
mavého pozorovatele a obrazové-
ho glosátora okolního světa.

„To, co návštěvníci uvidí, osciluje 
mezi reportážní fotografií a lidským 

dokumentem. Z fotografií je patrné, 
že autor má rád lidi i přírodu. Zrov-
na tak ale i reálie, ve kterých žijí. 
Zajímavá místa, která vyhledává 
po celém světě, tak nejsou v jeho 
pracích to nejdůležitější. Slouží spíš 
jako kulisy pro životní příběhy. Stej-
ně jako u jeho hudby, je i pro jeho 
fotografii důležitá emotivnost.“

Srdečně vás zveme ve středu 21. 
února v 17 hodin na zahájení vý-
stavy, kde se setkáte nejen s Nor-
biho fotografíí, ale osobně i s ním  
a jeho nepřekonatelnou kytarou.
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MEDIN je česká � rma s více než 60letou tradicí, se sídlem v Novém Městě na Moravě. 
Zabývá se vývojem, výrobou a distribucí lékařských nástrojů a implantátů. Portfolio 
tvoří čtyři hlavní produktové skupiny  – traumatologie, chirurgie, ortopedie a  sto-
matologie. Šíří svého sortimentu se společnost řadí mezi největší evropské výrobce 
zdravotnických prostředků. Na vývoji vlastních výrobků MEDIN spolupracuje s před-
ními českými a zahraničními lékaři i výzkumnými pracovníky významných univerzit.

V SOUČASNÉ DOBĚ HLEDÁME 
VHODNÉ KANDIDÁTY NA POZICE:

SPECIALISTA NA LEGISLATIVU
SPECIALISTA MARKETINGU
SEŘIZOVAČ JEDNOÚČELOVÝCH STROJŮ
OBRÁBĚČ KOVŮ – SPECIALISTA
VÝVOJOVÝ KONSTRUKTÉR

 Informace o aktuálních výběrových 
 řízeních najdete na www.medin.cz/kariera 

 Další informace získáte na personálním oddělení:
 + 420 566 684 355 / 357, pers@medin.cz
 www.medin.cz

nabídka pracovních míst

DĚLNÍKY  
DO PROVOZŮ OKEN

DO NAŠICH KOLEKTIVŮ PŘIJMEME:

Aktuálně  
přijímáme  
i další kolegy

 CO BUDE  
 VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ? 
 
- práce v provozech: 
 PLASTOVÁ OKNA, 
 DŘEVĚNÁ OKNA, 
 HLINÍKOVÁ OKNA

 

 JAKÉ POŽADAVKY  
 JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ? 
 
- minimálně střední vzdělání 
 technického směru (vyučen)

- praxe ve výrobním podniku  
 výhodou (není podmínkou) 
 

 KTERÉ VLASTNOSTI  
 U NÁS UPLATNÍTE? 
 
- aktivní přístup k práci 
- spolehlivost, samostatnost

 PROČ SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT? 
 
- získáte stabilní práci na HPP 
 v silné výrobní společnosti
- dostanete příspěvek na stravování,  
 5 týdnů dovolené
- máme pro Vás další zajímavé firemní benefity

Mgr. Martina Zedníčková

tel.: 725 576 057 
e-mail: zednickova@pks.cz

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

PKS okna a.s.

Brněnská 126/38  |  591 01 Žďár nad Sázavou 
tel.: 566 697 161

www.pksokna.cz
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CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

PRO NOVÉ PROJEKTY  
 HLEDÁME KOLEGY NA POZICE:

Kontaktujte nás na personálním oddělení:  
tel.: 566 696 650, personalni@cecho.cz

- CNC SOUSTRUŽNÍK

- OPERÁTORKA VE VÝROBĚ

- PRACOVNÍK KONTROLY KVALITY

- IT SPECIALISTA

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

PŘÍPRAVÁŘE - ZÁSOBÁŘE 
ELEKTRO

DO NAŠEHO KOLEKTIVU PŘIJMEME:

PKS stavby a.s.

Brněnská 126/38  |  591 01 Žďár nad Sázavou 
tel.: 566 697 161

www.pksstavby.cz

Aktuálně  
přijímáme  
i další kolegy

 CO BUDE  
 VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ? 
 
- nákup elektro materiálu 
- rozpočtování zakázek  
 a technická příprava zakázek
- posouzení projektové dokumentace  
 a návrh její optimalizace, 
- příprava změnových rozpočtů a listů
- poptávání a výběr subdodavatelů

 JAKÉ POŽADAVKY  
 JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ? 
 
- SŠ v oboru elektro (maturitní list)
- praxe na obdobné pozici výhodou
- znalost práce s PC
- znalost SW (MS Excel, Word, Auto CAD)
- řidičské oprávnění skupiny B
 

 KTERÉ VLASTNOSTI  
 U NÁS UPLATNÍTE? 
 
- samostatnost
- spolehlivost
- týmovost a komunikativnost

 PROČ SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT? 
 
- získáte stabilní práci  
 v silné stavební společnosti
- dostanete velmi dobré 
 finanční ohodnocení odpovídající  
 dosahovaným výsledkům
- máme pro Vás zajímavé firemní benefity

Mgr. Šárka Matyášková

tel.: 727 941 689 
e-mail: matyaskova@pks.cz
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FIRMA S TRADICÍ

od roku 1990

Nečasova 22

Nové Město na Moravě

tel. 566 616 741 - 3

www.dinst.cz

VODO-TOPO

INSTALATÉRA

u

u

ZEDNÍKA

V případě zájmu:

tel. 724 105 704

email dinst@dinst.cz

PŘIJME

- 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 

  technologií a odborný růstse špičkovou výrobní 

- nadstandartní platové ohodnocení

- výkonnostní a zaměstnanecké bonusy

Své životopisy zasílejte na: kariera@technoservice.cz

Nabízíme:

www.technoservice.cz

Nástrojař

- vyučen v oboru nástrojař, případně jiném příbuzném oboru

- orientace ve výkresové dokumentaci

- praxe v oboru výhodou

Obsluha CNC horizontky

- vyučen v oboru obraběč, případně jiném příbuzném oboru

- znalost systému Fidia výhodou

- orientace ve výkresové dokumentaci

AUTOMECHANIK 
NÁKLADNÍCH VOZIDEL / AUTOBUSŮ
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU / VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ZDAR.CZ NÁS SPOJUJE

PRO POSÍLENÍ NAŠEHO TÝMU PŘIJMEME KOLEGU NA POZICI:

VOLEJTE +420 566 696 174 NEBO PIŠTE PECINKOVA@ZDAR.CZ

Naše požadavky:

• Vyučen v oboru automechanik nebo příbuzném (autotronik nebo opravář zemědělských strojů)
• Praxe v oboru výhodou
• Fyzická zdatnost, manuální zručnost, komunikativnost, spolehlivost, zodpovědnost
• Ochota učit se novým věcem
• Řidičské oprávnění sk. B, C nebo D výhodou (případně zajistíme na naše náklady)
• Svářečský průkaz výhodou

Náplň práce:

• Opravy nákladních vozidel a autobusů
• Jednosměnný provoz (Velké Meziříčí)
• Dvousměnný provoz (Žďár nad Sázavou)

Nabízíme:

• Zázemí stabilní prosperující společnosti
• Nadstandardní zaměstnanecké benefity
• Náborový příspěvek 12.000 Kč

Nabídka práce 

V případě zájmu o propagaci 
pracovní nabídky 

tel.: 603 927 191 volejte na 
 nebo pište na

info@media-vysocina.cz

Nabídky publikujeme také na www.zdarskypruvodce.cz
a www.facebook.com/groups/zdarskypruvodce/

firem z regionu
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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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