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Festival vína uvede Jan Vala

Čtěte na straně 3

Lunetic
Více na straně 2

Objednávky a více info:

Jarní akce

Reklamní plachty
 od 399,- Kč/m

tel: 603 927 191 e-mail: info@media-vysocina.cz 
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cena včetně ovaření hran a ok pro uchycení, bez DPH
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Koncem 90. let v Čechách strhli 
doslova šílenství. Kde se kluci 
z kapely Lunetic objevili, tam 
omdlévaly desítky slečen. Fešá-
ci s úsměvem hollywoodských 
hvězd se okamžitě stali idolem 
všech. Dnes jsou o 20 let starší, 
zarostlejší, ale o to více sexy! 

Jejími členy jsou Václav Jelínek, 
David Škach a Aleš Lehký. Skupina 
se proslavila především na konci 
90. let 20. století. Kapelu založili 
v roce 1995 Martin Kocián a Aleš 
Lehký. Když členové vymýšleli ná-
zev pro skupinu, napadlo je ang-
lické lunatic (blázni, šílenci). Aby 
jej trochu počeštili, změnili toto 

slovo na Lunetic. Začínali jako ta-
neční eurodance skupina na dis-
kotékách. V roce 1998 přišel velký 
zlom. Lunetic začali zpívat česky, 
napsali hit Máma a začali mode-
rovat televizní hitparádu ESO. Hit 
Máma se rychle uchytil a skupina 
Lunetic se dostala na přední příčky 
českých hitparád. Toto davové ší-
lenství trvalo v letech 1998–2000, 
kdy kapela získala třetí místo na 
Českém slavíkovi. 

Členové Lunetiku se dali znovu 
dohromady a ohlásili velkolepý 
comeback! Těšit se na ně a zavzpo-
mínat na tuto úžasnou dobu může-
te již 21. 4. 2018 v KD Nové Město 
na Moravě.

Lunetic & Oldie´s party v Novém Městě na Moravě

inzerce
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Dolní 1730/25 
nad Liosem, Pramen 
1.poschodí

591 01 Žďár n. S.

KOMPLETNÍ
PODLAHÁŘSKÝ SERVIS

INTERIÉROVÉ DVEŘE

777 184 352TEL

www.podlahykasal.cz
pavel.kasal@podlahykasal.cz

www.podlahykasal .eu
e-mail

e-shop

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

POZOR   začíná
sezóna

KLÍŠŤAT
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„Na prvním ročníku žďárského 
Festivalu vína bude možné ochut-
nat vína z dvaceti vinařství, která 
jsme pečlivě vybírali celý rok. Cel-
kový počet vzorků bude přes 150,  
a tak si to nejlepší víno a do-
davatele najde opravdu každý. 
Vína si pak bude možné zakoupit  
i domů,“ přiblížil za pořadatele chys-
tanou akci Lukáš Mokrý.

Každý z návštěvníků si na vinař-
ském festivalu bude moci zapůjčit 
degustační skleničku, načež pak 
už jen stráví příjemné odpoledne 
při zábavě a ochutnávce kvalitních 
vín. Vstupné na akci bude činit 
150 korun, vratná záloha na skle-
ničku korun padesát. Příchozí na-
víc obdrží brožurku se seznamem  
a popisem jednotlivých vysta-
vovatelů, degustace se budou 
hradit jednotlivým vinařům pro-
střednictvím žetonů zakoupených 
v pokladně. Jeden 
vyjde na šest korun, 
přičemž ceny de-
gustačních vzorků  
o objemu 0,05 nebo 
0,1 litru se budou po-
hybovat od jednoho 
do čtyř žetonů.

Žďárský Festival 
vína, jímž návštěvníky coby mode-
rátor provede Jan Vala, známý nejen 
z pořadu České televize s názvem 
Putování za vínem, doplní jak stán-

Milovníky vína čeká v dubnu 
ve Žďáře jeho první festival

Žďár nad Sázavou / Nejenom 
na kvalitní vína, ale i na bohatý 
doprovodný program se mo-
hou těšit návštěvníci prvního 
ročníku Festivalu vína, který se 
uskuteční v sobotu 28. dubna 
od 13 do 19 hodin v Domě 
kultury. 

inzerce

ky s chuťově ladícími farmářskými 
produkty v podobě sýrů a uzenin, 
tak nabídka kávy a zákusků z kavár-
ny U tety Hany. Chybět samozřejmě 

nebude hudba, zahra-
je swingová kapela 
Bee Band a cimbá-
lovka Horácká muzi-
ka. Při prvním žďár-
ském svátku dobrého 
vína vystoupí rovněž 
folklorní taneční a hu-
dební soubory a mimo 

jiné se milovníci tohoto moku mo-
hou těšit i na přednášku o kvalitách  
a prospěšnosti jeho požívání či říze-
nou degustaci.

zábavní a poznávací park
v Bystřici nad PernštejnemVelikonoce

na Edenu
30. 3. - 2.4. od 9.30 do 18. hod.

Od pátku do neděle - bohatý velikonoční program 
(dětské dílny, divadlo, folklórní vystoupení, výstava kraslic, ad.)

V pátek v 17 hodin vernisáž výstavy FENOMÉN IGRÁČEK.
V pondělí je areál otevřen bez doprovodného programu.

Vstupné: dospělí 120 Kč, dě do 6 let zdarma, od 6 do 15 let 80 Kč

   www.centrumeden.cz
www.facebook.com/centrumeden/

Centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem
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Divadelní předplatné 
KOMORNÍ a mimo předplatné

Pozor změna termínu!
Sledujte naše webové stránky 

nebo facebook

Kulturní minimum II.
Středa 11. dubna 2018 
v 9 a v 11 hodin
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo D 21 Praha 
JAK SE DĚLÁ DIVADLO
Částečně improvizované předsta-
vení nejen o tom, jak divadlo vzni-
ká. Vstupné: 70 Kč

Sobota 21. dubna 2018 v 15 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo D5
KÁŤA A ŠKUBÁNEK
Pohádka na motivy večerníčku 
České televize
Vstupné: 100 Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek: pokladna 
DK, Kino Vysočina

Dětské divadelní předplatné 
Středa 25. dubna 2018 
v 9, v 11, ve 14 h. 
Městské divadlo Žďár n. S.
DS Svatopluk Hodonín
ČAROVNÝ BUBÍNEK 

Čtvrtek 26. dubna 2018 v 8.45 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
KDS Effrenata
HASTRMANSKÁ POHÁDKA
Vstupné: 50 Kč

Kulturní program ve Žďáře n/S – duben

KONCERTY

VÝSTAVY

POŘADY PRO DĚTI

DIVADLO

PŘIPRAVUJEME

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.

4. dubna – 1. května 2018 
Galerie Stará radnice Žďár n. S.
EMANUEL RANNÝ ST. 
OBRAZY, KRESBA, GRAFIKA
VÝBĚR Z ŽIVOTNÍHO DÍLA
Vernisáž ve středu 4. dubna 2018 
v 17 h. Úvodní slovo Mgr. Hana Fa-
dingerová. Hudební doprovod Vác-
lav Krupička. 
Otevřeno úterý-pátek 10-12 a 14-
17, sobota, neděle a svátky 14-17

9. března - 11. dubna 2018  
Městské divadlo Žďár n. S.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ A OBRAZŮ 
ŠPANĚLSKÝCH UMĚLCŮ 

  2. 5. HODNĚ SMÍCHU A PÁR SLZ
DP zelené / MD
  3. 5. JUSTIN LAVASH
koncert / Café u tety Hany
  6. 5. VENKOVSKÁ KAPELA
koncert / Kino Vysočina
10. 5. JAROSLAV WYKRENT
koncert / Café u tety Hany
11. 5. HAVRANE Z KAMENE 
divadelní představení / MD
21. 5. TAJEMNÝ HRAD V KARPA-
TECH – DP žluté / MD
24. 5. OLYMPIC
koncert / Dům kultury 
24. 5. ZUŠ / koncert / MD
28. 5. COMMEDIA FINITA
DP komorní / MD

ZÁBAVA

BESEDY

Dům kultury Žďár nad Sázavou 
Divadlo Bolka Polívky
ŠAŠEK A SYN
Režie: Bolek Polívka
Hrají: Vladimír Polívka, Bolek Polív-
ka, Michal Chovanec, Jaromír Barin 
Tichý, Ondřej Klíč, Jiří Fretti Pfeifer / 
Pavel Zatloukal a David Rotter
Životem protřelý král šašků je po-
věřen převýchovou mladého šlech-
tice v šaška. 
Vstupné: 500 Kč, 450 Kč, 400 Kč / 
E-vstupenky; předprodej: poklad-
na DK, Kino Vysočina

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Čtvrtek 8. března 2018 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo v Řeznické Praha 
ŘEDITELSKÁ LÓŽE
Režie: Arnošt Goldflam
Hrají: Alois Švehlík a Stanislav Zin-
dulka
Tragikomický příběh o přátelství 
dvou starých a zapomenutých her-
ců, kteří spolu tráví čas ve starobin-
ci. Vyprodáno!

Divadelní předplatné ZELENÉ
Úterý 24. dubna 2018 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S. 
Štúdio L+S Bratislava
RYBÁRIK KRÁLOVSKÝ
Režie: Vladimír Strnisko
Hrají: Milan Kňažko, Milan Lasica, 
Emília Vášáryová
Co všechno se stane, když bývalá 
milenka přijde za svým bývalým 
milencem přímo z pohřbu vlastní-
ho manžela? 
Vstupné: přízemí 370 Kč; balkon 
340 Kč / E-vstupenky; předprodej: 
pokladna DK, Kino Vysočina

Čtvrtek 12. dubna 2018 v 19 h.
Café u tety Hany Žďár n. S.
PIT ET RATATOUILLE (Francie)
Šanson
Vstupné: 200 Kč / E-vstupenky
Předprodej: pokladna DK, Kino Vy-
sočina, Café u tety Hany 

Sobota 14. dubna 2018 ve 20 h.
Dům kultury Žďár nad Sázavou 
Legendární česká 
hard-rocková kapela
DOGA
Hard Werk Tour 30. let
Předprodej vstupenek: TicketLive

Pátek 20. dubna 2018 v 18 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
MUZIKY, HRAJTE NÁM…
Žďárský folklorní soubor Studánka, 
Kamínek, Bystřinka a Rozmarýnek
Předprodej: pokladna DK

Otevřeno hodinu před představe-
ním a během představení

16. dubna – 31. května 2018  
Městské divadlo Žďár n. S.
PRÁCE DĚTÍ ZUŠ F. DRDLY 
Výtvarný obor 
Otevřeno hodinu před představe-
ním a během představení

4. – 30. dubna 2018, Malá galerie 
Stará radnice Žďár nad Sázavou
ZUŠ GRAFIKA / Výtvarný obor
Otevřeno dle otevírací doby infor-
mačního centra.

kompletní kamenické

sekání a opravy nápisů

práce

Pondělí 23. dubna 2018 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
SCREAMERS
Vstupné: 280 Kč
Předprodej: pokladna DK

Pondělí 9. dubna 2018 v 19 h.
Café u tety Hany Žďár n. S.
MONGOL RALLY
Promítání, povídání
Vstupné: 80 Kč / E-vstupenky
Předprodej: pokladna DK, Kino Vy-
sočina, Café u tety Hany 

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

inzerce

Od 3. dubna do 20. května na 
vás budou v Regionálním mu-
zeu čekat nejrůznější zástupci 
hmyzu z naší entomologické 
sbírky. 

Rozmanitost této skupiny živoči-
chů, dělící se na mnoho řádů, čele-
dí, rodů a druhů, je skutečně ohro-
mující. Mnozí z nás si hmyz spojují 
s něčím ošklivým, nohatým, škod-
livým. Málokdo přitom může upřít 

krásu motýlům, užitečnost včelám 
a majestátnost roháčům. Vedle zá-
stupců domácích šestinožců na vás 
budou čekat i jedinci z tropického 
pásma vyjímečných tvarů, zbarve-
ní a velikostí. Pro detailnější vhled 
do hmyzího světa bude připraven 
mikroskop.

Text: Stanislav Mikule
Foto: Zdeněk Málek 
a Kamila Dvořáková 

Kresba: Kamila Dvořáková

Z říše hmyzu

Přijďte se k nám podívat na novou kolekci jarních bundiček, kalhot,
triček,doplňků a hlavně šatů pro každou příležitost (svatby, promoce...).

Přijďte se k nám podívat na novou kolekci jarních bundiček, kalhot,
triček, doplňků a hlavně šatů pro každou příležitost (svatby, promoce...).

Nová kolekce 
značky 
TRAMONTANA

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

www.zahradnitechnika-zdar.cz

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

Středa 4. 4. 18.00 - Putování 2018 - nahoru a dolů - beseda na pod-
poru osvěty problematiky autismu. Vstupné: zdarma; (malá učebna  
v Čechově domě)

Pondělí 9. 4. v 18.30 - Epidemie svobody - český dokumentární film 
režisérů Terezy a Hynka Reichových z projektu Promítej i Ty! Vstupné: 
zdarma

Čtvrtek 12. 4. v 17.00 - Dějiny umění od renesance po klasicismus - 
přednáška Mgr. et Mgr. Bc. Lenky Šimo z cyklu Úvod do dějin umění. 
Vhodné i pro studenty maturitních ročníků a zájemce o studium dějin 
umění. Vstupné: 30 Kč

Výstavy v dubnu:
do 27. 4. - Z pohádky do pohádky - výstava výtvarných prací žáků  
1. - 5. třídy ZŠ Polnička (oddělení pro děti a mládež)

20. 3. - 30. 4. - Vítání jara s Marií Kosteleckou - výstava výtvarných 
prací (vestibul Čechova domu)

26. 3. - 6. 4. - Výstava zdobených vajíček a velikonoční výzdoby - vý-
robky Václavy Doležalové (vitríny u čítárny)

duben - Ohniví skřítkové - výtvarné práce dětí 5. A. ZŠ Palachova (od-
dělení pro děti a mládež)

duben - Postavičky z komixů - výtvarné práce dětí z družiny ZŠ Pala-
chova (pobočka Nádražní)

inzerce

Po 9. 4. 2018 v 18,30

vstupné zdarma

Proč je v Česku očkování povinné, když ve většině zemí 
západní Evropy mají rodiče právo volby? Neočkují tu 
doktoři děti příliš brzy? A mají vůbec čeští rodiče 
o očkování dostatek informací? Dokumentaristka Tereza 
Reichová s manželem Hynkem Reichem Štětkou hledají 
odpovědi na tyto a mnohé další otázky. S narozením dcery 
Žofky přišly obavy o její zdraví. Mladí manželé se 
vyzbrojují kamerou a točí vše, co by mohlo ovlivnit jejich 
rozhodnutí, zda dceru očkovat, nebo ne. V diskusích 
s pediatry, s ministerstvem zdravotnictví, s kamarády, 
s babičkou malé Žofky i sami mezi sebou zjišťují, že 
vytvořit si na celý problém jasný a dobře podložený názor 
není zdaleka tak jednoduché.

EPIDEMIE SVOBODY
Režie: Tereza Reichová, Hynech Reich Štětka
Země původu: Česká republika
Rok výroby: 2017

Stopáž: 67 minut

VÝHODY: Zajistím vám výraznou slevu na celý nákup
bez závazků, zboží objednáte z pohodlí domova.
Poskytnu poradenství a vzorek zdarma.

KONTAKT: Nela Dostálová, Žďár n. Sáz.
tel.: 608 335 193 e-mail: nela.dostal@seznam.cz 

 www.facebook.com/nela.dostalova.50

Jedinečná kolekce kosmeceutiky vyráběné podle 5000 let starých tradičních receptur čínské, 
tibetské, altajské medicíny s využitím moderních poznatků vědy a pokročilých technologií.

Nakupujete běžně v drogerii? S produkty tianDe už nebudete muset!   

(RŮZNÉ ZNAČKY, LUXUSNÍ, SPORTOVNÍ, SPOLEČENSKÉ …)

CENA 100 KČ NEBO 300 KČ/KS
K A Ž D É  P O N D Ě L Í  N O V É  Z B O Ž Í

NÁM. REPUBLIKY 63/16
591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU / TEL: +420 603 151 059

VÝPRODEJ PÁNSKÝCH KOŠIL

Hledám pro své klienty 
chaty a chalupy na 
Vysočině. 
Děkuji Vám za nabídku.

Hana Špačková
Váš realitní specialista

605 221 928

RD Herálec
Pěkný dům s udržovanou 
zahradou a altánkem v 
romantické krajině.

2.750.000 Kč   P ENB: G 

www.rkokno.cz   

NABÍDKA:

Strojírenská 371/2, 
Žďár nad Sázavou



www.zdarskypruvodce.cz 7číslo 54 / 2018

Kulturní program v Novém Městě n. M. – duben
Výstava Kraslice Drahoslavy Horké
8. března - 8. dubna 2018
Horácké muzeum, Nové Město n. M.
Více informací na straně 12.

Velikonoční koncert: varhany a trubka
1. dubna 2018, od 18 h.
evangelický kostel, Nové Město n. M.
Varhany rozezní v novoměstském evan-
gelickém kostele Petra Andrlová, na 
trubku ji doprovodí Jozef Zimka.

Z manželského ráje
1. dubna 2018, v 18 h.
Kulturní dům Křídla
Ochotnický divadelní spolek Křídla se-
hraje divadelní veselohru.
Další termíny: 6., 7. a 8. dubna v 19 h.
předprodej: ZZN Nové M. n/Mor., OÚ 
Křídla. Bližší info na tel. 608 337 205

Kino – Bába z ledu
3. dubna 2018, od 19 h.
KD - velký sál, Nové Město n. M. 
Drama / Komedie, Česko, 2017
Režie: Bohdan Sláma
Hrají: Zuzana Kronerová, Pavel Nový, ...

Celkem šest kategorií ovládl tento film 
v Českém lvu. Film Bába z ledu vyhrál  
v kategorii nejlepší film, nejlepší režie, 

nejlepší ženský herecký výkon v hlav-
ní roli, nejlepší mužský herecký výkon  
v hlavní roli, nejlepší ženský herecký vý-
kon ve vedlejší roli a nejlepší scénář. 
Vstupné: 50 Kč na místě.

Tančírna – Cha Cha
4. dubna 2018, od 19 h.
KD Nové Město na Moravě
Přijďte si zatančit, čeká na vás příjemná 
atmosféra, skvělí lektoři, přátelský kolek-
tiv, případně sklenička vína… tentokrát 
se svižným latinskoamerickým tancem 
cha cha, pocházejícím z Kuby.
Vstupné: 50 Kč za osobu.
Další termíny:
16. dubna 2018 – jive
25. dubna 2018 – rock ′n′ roll
 
Barevné odpoledne – koncert žáků 
varhanní třídy L. Bartoše
5. dubna 2018, od 17 h.
Horácká galerie, Nové Město n. M.
Na programu jsou skladby význačných 
autorů, jako jsou J. S. Bach, John Stanley, 
Théodore Dubois, Alexandre Guilmant či 
Izák Berkovič. 

Čtyři vraždy stačí, drahoušku
6. dubna 2018, od 18 h.
7. dubna 2018 od 14 h. a od 18 h.
KD - velký sál, Nové Město na Moravě

Čtvrtá sezóna OCHOTNÍKŮ Z NOVO-
MĚSTSKA začíná. Komixová komedie in-
spirovaná slavným českým filmem. Opět 
se můžete těšit na spoustu písniček, ori-
ginální pojetí hry, humor a živou kapelu. 
Vstupné: 80 Kč, předprodej: informační 
centrum, Nové Město na Moravě tel: 
566 598 750

Farmářský trh
7. dubna 2018, od 8 do 11 h.

Vratislavovo nám., Nové Město n. M.
Speciality převážně od farmářů z Novo-
městska. Bohatý výběr uzenin, sýrů růz-
ných druhů, včelařské produkty, pečivo, 
cukrovinky… sezónní nabídka sazenic. 
Novinka tohoto trhu – autíčko – kavárna.

Heraldika Jaroslava Petra
10. dubna 2018, od 16 h.
Horácké muzeum, Nové Město n. M.
Výstava díla mikulovského heraldika, ilu-
strátora a vexilologa Jaroslava Petra.
Na zahájení výstavy 10. dubna zahraje 
mikulovská divadelní skupina pod ve-
dením PhDr. Jaromíra Crhana s hudební 
skupinou MECH a možná přijde i kardinál 
Ditrichštejn.

Jakub Smolík s kapelou
11. dubna 2018, od 19 h.
KD – velký sál Nové Město n. M.
Koncertní vystoupení věčného romanti-
ka s doprovodnou skupinou opět v na-
šem městě.
Vstupné 300 Kč v předprodeji / 350 Kč 
na místě; předprodej v informačním  
centru a restauraci K Club.

Gorilí rodina pražské ZOO
12. dubna 2018, od 18 hod.
KD - konferenční sál 1, N. Město n. M.
Přednášku o gorilí rodině pražské ZOO 
pronese Jan Bedřich. Počátkem roku 
2017 začalo tzv. Gorilí přednáškové 
tour po celé České republice i na Slo-
vensku. Jedná se o přednášku, která 
se snaží lidem sdělit o gorilách to, co  
v knížkách nenajdou, a zároveň dává dů-
raz i na ochranu těchto lidoopů.

Koncert učitelů ZUŠ
12. dubna 2018, od 18 h. 
Horácká galerie, Nové Město n. M.

Humorné vzpomínání 
s Tamarou Peckovou a ph7
13. dubna 2018, od 19 h.
KD Nové Město n. M. 
Netradiční vyprávění moderované Ta-
marou Peckovou z Českého rozhlasu.

Bleší trh
14. dubna 2018, od 8 do 12 h.
KD - přísálí, Nové Město n. M.
Chcete pořídit něco zánovního za málo 
peněz? Máte hromadu věcí, které nepo-
třebujete? 

Kino – Velká oříšková loupež
15. dubna 2018, od 16 h.
KD - velký sál, Nové Město n. M. 
Animovaný / Rodinný, Kanada / USA
Režie: Peter Lepeniotis
Hrají: Liam Neeson, Katherine Heigl, ...
Ve snaze přežít zimu a neumřít hlady, 
rozhodnou se nerozluční přátelé krysa 
a veverka Bručoun vyloupit obchod plný 
oříšků, na který omylem narazí. Jejich 

svět je najednou krásnější. Plánují to 
největší přepadení v historii hlodavců. 
Vstupné: 40 Kč na místě.

Kino – Thor: Ragnarok
17. dubna 2018, od 19 h.
KD - velký sál, Nové Město n. M.
Akční / Fantasy, USA, 2017

Režie: Taika Waititi
Hrají: Ch. Hemsworth, T. Hiddleston, ...
Thor je uvězněn na opačném konci 
vesmíru bez svého mocného kladiva  
a je nucen pustit se do závodu s časem, 
aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil 
Ragnarok – zkázu svého domova a ko-
nec asgardské civilizace – který se snaží 
rozpoutat mocný nový nepřítel, nemilo-
srdná Hela. 
Vstupné: 50 Kč na místě.

Trek kolem Annapurny
19. dubna 2018, od 18 h.
Horácké muzeum, Nové Město n. M.

Zveme vás na cestopisné promítání  
a povídání Radima Štrobla o dalekém 
Nepálu. Jeho fotografie z treku od Tsum 
Valley k Manaslu vystavujeme do polo-
viny května ve vestibulu muzea. Promí-
tání je vzpomínkou na trek, který Radim 
podnikl v roce 2014.  V současné době 
je však po autonehodě na invalidním vo-
zíku. Dobrovolným vstupným na výstavu 
ho můžete podpořit přispěním na nákup 
speciálního automobilu. 

Den Země aneb Neváhej a choď
21. dubna 2018, od 9 h.
Horácké muzeum, Nové Město n. M.
Chaloupky vás zvou na 7. ročník puto-
vání po Žďárských vrších a okolí Nového 
Města na Moravě. Více na straně 14.

Koncert – Lunetic
21. dubna 2018, od 20 h.
KD - velký sál, Nové Město n M.

Absolventský koncert hudebního oboru
26. dubna 2018, od 17 h.
Horácká galerie, Nové Město n. M.

Čarodějnice
30. dubna 2018, od 18 h.
Vratislavovo nám., Nové Město n. M.

Prodej akumulátorových sekaček!

akční cena
pro rok 2018

8 890,-

Combi 48 S

PRODEJ SEKAČEK, KŘOVINOŘEZŮ,
VERTIKULÁTORŮ, PIL 

V JARNÍCH AKČNÍCH CENÁCH.

inzerce
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Cestovní kancelář ZDAR / INVIA

Nádražní 456/15, Žďár n. Sáz.

Tel.: 601 329 214, 730 575 579

Akce do konce dubna:
možnost koupi zájezdu se zálohou

pouze 1500 Kč za osobu u vybraných CK

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

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

www.dzekuvranc.cz        dzekuvranc@dzekuvranc.cz

D Ž E K Ů V   R A N Č
ve ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU

Vás srdečně zve na

začínající v pátek 20. DUBNA v pravé poledne a končící v neděli 22. DUBNA večer

Máte-li chuť a čas, neváhejte navštívit naši RODINNOU RESTAURACI

a mít tak jedinečnou příležitost ochutnat třeba DAŇKA PEČENÉHO 

NA DIVOKO S KOŘENOVOU ZELENINOU,BRAMBOROVÉ 

KNEDLÍKY A BRUSINKOVÉ ZELÍ na prověřený tradiční způsob 

či lahodné JELENÍ MASO NA ŠÍPKOVÉ nebo DANČÍ NA SVÍČKOVÉ

OMÁČCE S VARIACÍ HOUSKOVÉHO A KARLOVARSKÉHO

 KNEDLÍKU nebo KANČÍ MEDAILONKY S LIŠKOVOU OMÁČKOU

 pro opravdové labužníky a mnoho dalšího 

… to vše zapít naším 13° nefiltrovaným a nepasterizovaným 

SPECIÁLEM vlastní výroby  z našeho MINIPIVOVARU 

… Porce včetně přílohy již od 109,- Kč

Těšíme se na Vaši návštěvu

DŽEKŮV RANČ VÁM NABÍZÍ CELOROČNĚ UBYTOVÁNÍ A VÝUKOVÉ LEKCE JÍZDY NA KONI

Doporučujeme rezervovat místa na tel. 561 110 747

ZVĚŘINOVÉ  H O D Y
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Jaká je vaše původní profese a kdy 
jste se poprvé setkala s keramickou 
hlínou?

Mám vystudovanou uměleckou 
grafickou školu v Jihlavě a hned po ní 
jsem začala malovat se známou hrnky. 
Na vysoké škole v Olomouci jsem strá-
vila asi jeden rok. Nějaký čas jsem byla 
také na pracovním úřadě, tam jsem 
si udělala rekvalifikační kurz na kera-
miku, protože jsem neuměla točit na 
hrnčířském kruhu, a také kurz pro za-
čínající podnikatele.  A pak už jsem za-
čala tvořit sama. Kurzy byly hra-
zené od pracovního úřadu 
a do začátku podnikání 
se dostávala dotace. 
Já ji tenkrát využila 
na nákup plynové 
pece. Podmínkou 
bylo minimálně 
dva roky podnikat. Což se mi podařilo.

Když jste byla na škole, přemýšlela 
jste, že byste někdy sama podnikala?

Ano, chtěla jsem dělat spíše svoje 
věci. Než jsem se dostala k hlíně, tak 
jsem hodně malovala obrazy. Bavilo 
a baví mě tvořit stále. Líbí se mi, když 
se hotové výrobky dají používat a jsou 
užitečné jako třeba takový hrnek. 
Užitková keramika má pro mě hlubší 
smysl.

Co všechno dovedete vyrobit?
Vyrábím hlavně užitkové zboží, jako 

jsou hrnky, džbánky, konvice, misky, 
talíře. Používám hlínu kameninu, díky 
které se výrobky mohou dát i do trou-

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH
Báry ŠTĚPÁNKOVÉ

by, například zapékací misky. Záleží 
také, na jakou teplotu se vypaluje, 
protože ne každá hlína to dovolí.

Z  kameniny se dají tvořit i různé 
plastiky, umělecké předměty. Kame-
nina je mrazuvzdorná, venku může 
být v létě i v zimě. Dělám i lucerničky, 
pítka pro ptáky, kameny do zahrady. 
Používám i skleněné střepy, které se 
v peci na výrobku roztaví a vytvoří tak 
jedinečnou výplň třeba v plastikách, 
pítkách. Střepy mám ze žďárské sklár-
ny Princ, pro ně je to už nepoužitelný 
materiál, který já ještě dovedu dále 
zužitkovat.

Co se nejvíce prodává?
Nejvíce se prodávají asi hrnečky  

a misky. Hodně dělám i na zakázku do 
restaurací, hlavně stojánky na příbory, 
talíře. Talíře jsou časově náročné. Ne-
jde jich udělat moc. Některé restaura-
ce by jich chtěly třeba třicet, ale já jich 
dám do pece jen deset. Tak je to hod-
ně časově náročné, protože většinou 
chtějí všechno hned. Pro restaurace 
jsem také vyráběla zapékací misky, 
hrnečky s podšálky. Moji práci najdete 
na stolech například v restauraci Pub, 

Restauraci u pošty, Táferně,  
v Klokočí v Kadově nebo  

U Pecinů ve Žďírci.
Děláte věci na za-

kázku, setkala jste se  
s nějakým netradič-
ním přáním?

Zajímavá byla třeba práce pro firmu 
Odas. Pro jejich zaměstnance jsem 
jako dárek modelovala popelnice. 
Výsledkem byla stará pomačkaná po-
pelnice s víkem ze strany, aby mohla 
sloužit jako stojánek na tužky.

Jinak dělám také různé pokladničky, 
třeba ve tvaru basketbalového míče, 
to byl zrovna svatební dar. Jako sva-
tební dar jsem dělala také dva netra-
diční hrnečky. Zákazník mi poslal fotky 
novomanželů a mým úkolem bylo na 
hrnečky vymodelovat jejich zjednodu-
šené obličeje.

Co předchází tomu, než je třeba ta-
kový hrneček hotový?

Nejprve musím hrneček 
na kruhu vytočit, nechat za-
schnout, a pak jde znovu na 
kruh. Otočí se dnem vzhůru, za-
čišťuje se a znovu schne. Až pak  
k hrnečku přilepím ucho. Doba 
schnutí záleží na tom, zda suším 
vevnitř u topení, anebo třeba  
v létě venku na sluníčku. Vět-
šinou je to den až dva, musím 
ale stále hlídat, aby mi výrobky 
nepřeschly, a obracet je.

Suchý hrneček pak potírám 

oxidem. Nejčastěji používám oxid že-
leza, ten je dohněda, oxid kobaltu je 
domodra, oxid manganu je dočerna… 
Následně pak do hrnečku vyrývám 
obrázky. 

Když mám dost namalovaných  
a připravených výrobků, vkládám je 
na pět až šest hodin do plynové pece, 
kde je vypaluji na teplotu přežahu 900 
stupňů. Po prvním výpalu glazuruji  
a dávám do pece podruhé na sedm 
až osm hodin na 1230 stupňů. Oheň 
v peci pak udělá s glazurami zajímavé 
efekty.

Jeden hrneček je tedy spousta prá-
ce a není to žádná sériová výroba, 
nedá se vždy vyhovět hned. Když při-
jde zákazník a chce nějaký konkrétní 
hrneček, tak to může trvat třeba i mě-
síc, protože musím zaplnit celou pec. 
Nemůžu každému jednoduše vyhovět 
ze dne na den.

Co nejraději tvoříte sama, když 
můžete?

Když nedělám žádné zakázky, tak 
tvořím podle nálady. Ráda dělám ka-

Žďár nad Sázavou / Kousek od 
Zelené hory najdete keramic-
kou dílnu a malý obchůdek 
mladé výtvarnice Báry Štěpán-
kové. Její podnikatelský příběh 
začal již před devíti lety, kdy se 
rozhodla, že bude dělat to, co 
ji baví. Hrnčířské řemeslo vyža-
duje zručnost, trpělivost  
a zkušenosti. Pod jejími 
šikovnými prsty na hrnčířském 
kruhu vzniklo již nesčetné 
množství výrobků. 

meny do zahrady. Láká mě zase udělat 
veliké anděly, aktuálně mám už jen 
ty malé. Na tvoření hrnečků mě zase 
baví, že nemusí být každý stejný, jak 
tvarem, tak velikostí. Dělám je na ob-
chod a každý je jiný.

Ráda také vyřezávám lucerny. Vza-
du je otvor pro svíčku a mohou být jak 
do bytu, tak do zahrady, na postavení 
nebo zavěšení.

Co vás podnikání naučilo?
Přineslo mi spoustu zkušeností  

a také naučit se říkat ne. Člověk by 
chtěl každému vyhovět, ale nejde to 

u všeho. Vždy se ale snažím, pokud je 
přání alespoň v představě realizovatel-
né, vyhovět. Beru netradiční zakázky 
jako výzvy. Z hlíny se dá vytvořit lec-
cos, a to se mi na mé práci líbí.

Co vám vaše práce přináší?
Práce s keramikou je pro mě radost. 

Není to sice na zbohatnutí, ale dělám, 
co mě baví. Práce mi je tak koníčkem. 

www.keramikabara.cz
Telefon: 606 256 390

Foto: Martin Halama, www.facebook.com/photohalama/
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Lidlová patálie
Fejeton

chod, kam jsem chodil rád, na rozdíl 
od mojí polovičky. Postupem času 
se ale můj vztah změnil a dnes bych 
řekl, že když bych měl doporučit, kam 
jít nakoupit, tak bych cizince do LIDLu  
s určitými doporučeními, ale klidným 
svědomím poslal.

Ale vraťme se zpět do druhého 
únorového týdne. To, že zavřeli LIDL, 
nebyla jediná rána, která naši rodinu 
postihla minulý měsíc. Hned v pondělí 
se nám rozbilo naše přibližovadlo tak, 
že jsem jej musel nechat odtáhnout 
do dvorního servisu v Nížkově. Pů-
vodní podezření, že je špatný pouze 
palivový filtr či zamrzlá nafta, se bo-
hužel nepotvrdilo, a když mi sdělovali 
závadu, tak jsem se musel posadit. 
Prý díky změnám teplot se uvolnilo 
v motoru vahadélko, připletlo se do 
řemenice, a ta praskla a tak dále. No 
oprava si vyžádala měsíc. Takže ob-
chod zavřený a auto v servisu. Pěšky 

ještě chodit umíme, to byla ta menší 
komplikace, ale že uzavření jednoho 
supermarketu nám způsobí takové 
provozní těžkosti, jsem netušil. Ne, že 
by ve Žďáře nebyly i jiné supermarke-
ty, spíše naopak, ne, že bychom v nich 
nenakupovali, spíše naopak. Ale přece 
tenhle je pro nás nejbližší a už v něm 
máme své nákupní trasy. 

Na druhou stranu mělo to i své klad-
né stránky. Protože jsme do obchodů 
chodili pěšky, nakupovali jsme jen to 
nejnutnější a hlavně tak, abychom to 
unesli. Z mrazáku a sklepa nám po-
stupně mizely zásoby pro případ krize. 
A dalším pozitivum byly finance. Když 
míň nakupujete a nejezdíte autem, na 
účtu vám zůstane více. 

Říkám si, že je to mnoho povyku 
pro nic, ale když jsem si takhle po-
vzdychl mezi kolegy v práci, zjistil 
jsem, že jsme na tom podobně. A co 
je paradoxní, tak to, že je zavřený LIDL 
ve Žďáře, vadilo mému příteli, který 
žije v zahraničí, do té míry, tak, že když 
teď zde byl na dovolené, jel si raději 
nakoupit do Nového Města.

Martin KROB

NAJDETE NÁS ZDE

POSTELE
MATRACE
ROŠTY
NOČNÍ STOLKY
KOMODY - SKŘÍNĚ
LOŽNICE
DĚTSKÉ POKOJE
VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
STOLY
ŽIDLE
NÁVRHY INTERIÉRŮ

KVALITNÍ ČESKÁ VÝROBA

NÁBYTEK P-MASIV
BRNĚNSKÁ 131

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

TEL: 722 728 506

Po - Pá 9.00 - 17.00 h
So 8.30 - 11.30 h

www.p-masiv.cz
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„Milostpane, tak nám zavřeli Lidl.“ 
„Kterýho, paní Müllerová?“ 
„No ten u polikliniky ve Žďáře!“ 
Až tak tragické to pro naši rodinu 

bylo. Když jsem v sobotu 10. února vy-
běhl se psem pro rohlíky, přišel jsem 
chvilku před sedmou k hlavním dve-
řím našeho supermarketu, který měl 
své automaticky otevírací dveře ještě 
zavřené. Chvilku jsem tedy stepoval  
v zimě před nimi a čekal, než se ote-
vřou. Koukal jsem na telefon a v sedm 
nula tři už mi to začalo být divné, když tu 
se přiřítil rozběhnutý mladý důchodce  
a málem těmi zavřenými dveřmi 
prošel. Koukali jsme překvapeně na 
sebe a pak si všimli malého „áčka“ za 
dveřmi s upozorněním, že prodejna 
bude až do 25. března procházet re-
konstrukcí. „Kam teď?“ zeptal jsem se,  
v tu chvíli ještě netušíc, že tato otázka, 
bude pro nadcházející týdny pro řadu 
Žďáráků zcela zásadní. V danou chví-

li jsme ale zachovali chladnou hlavu  
a pro pečivo vyrazili na náměstí do 
Enpeky, k velké radosti mého čtyřno-
hého doprovodu. 

Můj vztah k nakupování je asi stejný 
jako u všech normálních chlapů. Pro-
stě, když do toho obchodu nemusím 
nebo mě tam nepošlou, tak tam ne-
jdu. 

S LIDLem to bylo tak, že si pamatu-
ji, že původně ten obchod postavila 
firma Julius Meinl na volném prosto-
ru mezi poliklinikou, průmyslovkou  
a silnicí.  Byla z toho docela kauza, 
neboť prodejna byla hranatá (stejně 
jako dnes), ale barvu měla šedou, kte-
rá tenkrát hodně vadila. Tehdy jsem 
s generálním ředitelem Meinlu udě-
lal do MLEJNu rozhovor, ve kterém 
stavbu obhajoval s tím, že neporušili 
žádné nařízení či předpis, ale uznal, 
že měli celý projekt lépe komunikovat  
s veřejností. Výsledkem nakonec bylo, 
že se budova přemalovala na žlutou, 
aby tak lépe do lokality zapadla. Když 
pak Meinl odešel nejen ze Žďáru, ale 
i z republiky, do žlutého obchodu se 
nastěhoval LIDL. Nebyl to zrovna ob-
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Tak se jmenuje společné před-
stavení žďárských folklorních 
souborů Studánka, Bystřinka, 
Rozmarýnek a Kamínek spolu  
s  Horáckou muzikou. 

Pojďme se vrátit o řadu let zpát-
ky a nechat se vtáhnout do časů již 
dávno minulých:

Život na vesnici nikdy nebyl leh-
ký. Celá rodina musela pracovat na 
poli a v hospodářství od rána do 
večera sedm dní v týdnu. Jedním 

„Muziky hrajte nám…“
z mála vytržení z každodenní dřiny 
byla taneční zábava. Ne nadarmo 
se říká: „Co Čech, to muzikant“. 
Proto téměř v každé vesnici exis-
tovala alespoň malá kapela – mu-
zika, která pak na těchto zábavách 
hrávala, případně vypomáhala v 
sousedních obcích. Muzika na Ho-
rácku obsahovala obvykle housle, 
klarinet, basu, případně cimbálek 
nebo dudy. Muzikanti byli vždycky 
obklopeni dětmi, které by si tak 
rády také brnkly na strunku či „za-
bučely“ na klarinet.

Pokusíme se vám ve svém před-
stavení přiblížit atmosféru tehdejší 
zábavy a také to, co jí mohlo před-
cházet.

A to ještě není všechno, hostem 
programu se svým vlastním vy-
stoupením je folkorní soubor Ha-
načka z Litovle. 

Představení se uskuteční v Měst-
ském divadle ve Žďáře n. S. v pátek 
20. dubna 2018 v 18 hodin. 

Cena 50 Kč děti do 15 let; 100 Kč 
mládež a dospělí. 

Lístky je možné zakoupit v před-
prodeji Domu kultury ve Žďáře 
nad Sázavou, nebo přímo na místě 
před představením.

inzerce

GRAND POPPET
RESTAURANT

Nádražní 66/1
Žďár nad Sázavou

Tel.: +420 602 70 40 70
info@poppet-restaurant.cz
www.poppet-restaurant.cz

VAŘÍME Z KVALITNÍCH ČERSTVÝCH SUROVIN

Polední menu 10.30 -14.00 hod.
Stálý jídelní lístek.

Každý čtvrtek nová týdenní nabídka.
Každé liché pondělí celý den sushi.

Rozvoz (roznos) jídel zatavených v miskách.
Domácí dezerty.

Pivo Račín, Radešín, Plzeň, široký výběr
lahvových vín, výběrových rumů a whisky.

Velký oddělený dětský koutek, salonek,
rodinné a �remní oslavy, svatby.

Kapacita až 100 lidí.
NOVÁ nabídka: 1 kg vyzrálý hovězí karb steak,

pekingská kachna, vegetariánská jídla, atd.
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Až do 8. dubna 2018 můžete 
v Horáckém muzeu navštívit 
výstavu kraslic. Autorkou této 
soukromé sbírky je Drahoslava 
Horká, rodačka z Nového Měs-
ta na Moravě, žijící v Pohledci  
u Nového Města. 

Již od malička zkoušela přijít na 
tajemství ručních prací, které se 
snažila sama naučit v průběhu své-
ho života. Snaží se neustále zdoko-
nalovat.

V mládí jí učarovaly obrázky Josefa 
Lady a svoji první kraslici namalovala 
v pěti letech. Svým dětem se snažila 
ušít košilky, uháčkovat soupravičky, 
uplést, co se dá. Vyšít dekoraci do 
kredence, ubrusy nebo halenku. Vy-
robit dětem ozdoby na stromeček  
i hračky. Postoupila k přírodním de-
koracím ze šišek, proutí, slámy, sena, 
juty, provázků, koření, ale i z betonu. 
Ženicha a nevěstu na láhvi od šam-
pusu, drátkované stromy, malované 
svatební stromy i květinovou výzdo-
bu. Žádné technice se nebrání. 

Sbírka kraslic vznikla v průběhu 
posledních 30 let. Všechny jsou 
vyrobené rukama autorky. Výjimku 
tvoří pouze vejce dřevěná, skle-
něná a keramická, která jsou au-
torkou pouze dozdobena. Náměty 
jsou posbírané z knih, výstav, ča-
sopisů, ale i z přírody nebo záclon, 
upravené do vlastní podoby.

Záměrem autorky je ukázat ne-
přebernou škálu technik, které lze 
na kraslice použít. Vybere si každý 
dle svého vkusu, od tradičních až 
po ty moderní. 

Autorka kraslice nesbírá, ale 
sama vytváří. Nejdříve se musí  
s danou technikou seznámit, se-
hnat materiál, následně proběh-
nou zkoušky a výsledek musí po-
soudit každý sám. 

Autorka předesílá, že nemá žád-
nou uměleckou školu a věří, že 
drobné chyby jí budou odpuštěny. 
Všechny dekorace, které výstavu 
provází, jsou také dílem autorky. 
Cílem bylo soustředit na jednom 
místě co nejvíce kraslic, aby si každý 
vybral. Mohou zároveň sloužit jako 

Výstava Kraslice Drahoslavy Horké 
v Horáckém muzeu

vzory pro dětskou fantazii a tvoři-
vost ve školách a různých dílnách. 

Sbírka ke dnešnímu dni čítá 

1611 kraslic.  Do budoucna ji chce 
autorka zdvojnásobit. Přeje všem 
hodně trpělivosti při tvoření.  

• 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

inzerce

Masáže pro zdraví

uvolnění blokád pohybového aparátu

Žďár nad Sázavou, Havlíčkovo náměstí
152/4, budova NBC 1. patro, dveře č. 210

mobil: 608 462 529   e-mail: hajek.RM@seznam.cz

Miloslav Hájek

CHIROPRAKTIK
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nabídka pracovních míst

Jste schopný CNC frézař / 
nástrojař a chybí vám 
možnost seberealizace?

�Je pro vás sériová výroba 
příliš jednotvárná?

Láká vás podílet se na vzniku 
dílů pro BMW, Land Rover, 
Audi nebo Škoda?

Staňte se součás nástrojárny 
tradiční české firmy se 
zajímavým výrobním 
programem.

Nabízíme osobní přístup 
a férové jednání.

CNC FRÉZAŘE

NÁSTROJAŘE (ideálně 
s praxí v údržbě forem 
pro neželezné kovy či plasty)

SEŘIZOVAČE

SKLADNÍKY (jednosměnný 
provoz, volné víkendy)

- 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

Chaloupky vás zvou na  
7. ročník putování po Žďár-
ských vrších a okolí Nového 
Města n. M., které proběhne  
v sobotu 21. dubna 2018. 

Připraveny budou trasy od  
5 do 100 km. Každý zde může najít 
svoji délku. Nejkratší trasa vás pro-
střednictvím pohádkových postav 
provede městem a jeho nejbližším 
okolím. Možná navštívíte i místa, 
která skoro neznáte.  

Startujeme od Horáckého mu-
zea: nejdelší trasa již v pátek 20. 
dubna (na tu je třeba se předem 

Den Země 
aneb Neváhej a choď

přihlásit), ostatní během sobotní-
ho dopoledne 21. dubna 2018. 

Po návratu čeká na všechny 
účastníky občerstvení. Nejkratší 
trasy jsou doplněny tvořením pro 
děti v duchu pohádkových postav.

Cena startovného je 2 Kč za kaž-
dý kilometr, pro dvě nejkratší trasy 
30 Kč/os.

V ceně startovného je účastnický list, 
popisy tras, vstupné do Horáckého mu-
zea a drobné občerstvení. Akce si klade 
za cíl podpořit využití vlastních nohou 
při seznamování s Novoměstskem. 

Další informace: 
kratka@chaloupky.cz nebo 

bratrstvo-zdarskych-vrchu.webnode.cz
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nabídka pracovních míst

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

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

- OPERÁTORKA VE VÝROBĚ 

- SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ 

- CNC SOUSTRUŽNÍK 

- SERVISNÍ TECHNIK

PŘIJÍMÁME ŘIDIČE
PRO MEZINÁRODNÍ KAMIONOVOU DOPRAVU

HLAVNÍ DESTINACE: D, NL, B

Nabízíme:        dobré finanční ohodnocení, moderní vozový park
                          volné víkendy, korektní jednání, zázemí stabilní firmy

Požadujeme:    ŘP sk. C+E, profesní průkaz, digitální kartu, trestní
                          bezúhonnost, zdravotní způsobilost, odpovědnost,
                          solidní přístup, minimální praxe 1 rok 

V případě zájmu nás kontaktujte na email: info@ad-novotny.cz
nebo tel: +420 602 732 442, 725 769 658

AD-NOVOTNÝ s.r.o., U Malého lesa 2214/7, Žďár nad Sázavou
WWW. AD-NOVOTNY.CZ

Vydává: Media-Vysočina s.r.o., IČO: 036 53 013, DlČ: CZ036 53 013  Evid. MK ČR E 21409. Sídlo redakce a korespondenční adresa: Brodská 1873/21, Žďár n. S. 591 01, 
e-mail: info@zdarskypruvodce.cz.
Vydavatel neodpovídá za obsah zveřejněných inzerátů. 
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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.

Příští vydání 27. září
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Při jakémkoliv problému s distribucí volejte na tel. 566 623 520 – pošta Žďár n. S. nebo tel. 566 618 000  pošta Nové Město n. M.–

Příští vydání 27. dubna



Záloha na skleničku 50 Kč

Ceny degustačních vzorků dle nabídky vinařů.

Festival
vína

ŽĎÁR
NAD SÁZAVOU

Putování za vínem

Moderátor Jan Vala

Kulturní 
dům 
Žďár n.S.
13–19 h.

28.4.
sobota 

2 0 1 8

Cimbál – Horácká muzika / Žďár n. S.

Folklorní vystoupení – Studánka / Žďár n. S.

Swing-jazz – Bee Band / Jihlava

Řízená degustace

Občerstvení

Farmářské produkty

Kavárna, zákusky

Festival
vína

Žďár nad
Sázavou

Vybírat 
a ochutnávat můžete 

ZE VZORKŮ OD

VYSTAVOVATELŮ

a víno si poté 
zakoupit domů.

Vstupné 150 Kč

150
20

Degustace vín z Čech,

Moravy i zahraničí


