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Úsměvy smutných mužů

Čtěte na straně 16

Objednávky a více info:

Letní akce

Reklamní plachty
 od 299,- Kč/m

tel: 603 927 191 e-mail: info@media-vysocina.cz 

2

cena včetně ovaření hran a ok pro uchycení, bez DPH

 Laura a její tygři
Čtěte na straně 3
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inzerce

Nádražní 52  Žďár nad Sázavou
tel.: 566 626 744 l mob.: 736 473 777
e-mail: elektroslama@elektroslama.cz

l

 
elektroinstalační materiál od A do Z 

na veškeré 
osvětlení

SLEVA

10%

LED ŽÁROVKY OD 49 Kč

Karel Zatty
Vlastním jménem Karel Josef 
Zákoucký (1862 Heřmanův 
Městec – 1925 Chrudim), 
byl povoláním učitel a ředitel 
chlapecké měšťanské školy 
v Heřmanově Městci, kde působil 
také jako městský zastupitel 
a člen řady zdejších spolků. 
Mimo jiné byl i zakladatelem 
místního Klubu českých turistů.

Je pochován v Heřmanově Městci. 
Dne 14. června 1928 mu byl nad 
rybníkem Konopáčem odhalen 
žulový pomníček. Jeho osobnost 
připomíná rovněž turistická cesta z Heřmanova Městce přes 
Konopáč do Lichnice, která nese jeho jméno.

Literární dráhu započal už jako student publikováním 
fejetonů v pardubických novinách Perštýn. Své příspěvky 
otiskoval nejen v řadě novin, ale i v kalendářích a v zábavných 
i odborných periodikách. Publikoval téměř ve všech dobových 
časopisech určených mládeži. V autorových historicky 
laděných prózách vystupuje často jeho rodný kraj. Knižně 
vydal několik cestopisů, řadu povídek a také pedagogicko-
naučné práce. Některé jeho knihy byly přeloženy do 
bulharštiny a slovinštiny.

Především v časopisech a novinách používal řadu pseudonymů 
(např. Marie Bouchalová, Karel Zdenko z Průhonu, 
K. Svratouch a další). Mezi lety 1891 a 1925 vydal více než 
šedesát titulů pod svým vlastním jménem. Psal knihy, 
povídky, pohádky, cestopisy a pedagogicko-naučné práce.
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Všechny  knihy  Nakladatelství  MLHOVINA  lze  zakoupiti 
také  v  Antikvariátu  MLHA,  Chelčického  1  (v  nádražní 
hale), Žďár nad Sázavou nebo na: WWW.ESHOP.MLHA.GR

Povídky z knihy „Na otecké půdě. Obrázky ze Žďárských hor“ 
jsou souborem již dříve časopisecky vydávaných povídek 
spojených lokalitou Žďárské vrchy. Knižně vyšel tento soubor 
poprvé v roce 1894 v Brně.

Autor ve svých „obrázcích“ vykreslil atmosféru dobové reality 
na pozadí podstatných dějů české historie 19. století. Zatty 
nicméně neklade do popředí historické děje a události, ale 
více se věnuje prosté situaci člověka v drsném a nehostinném 
prostředí Žďárských hor (dnešní Žďárské vrchy).

V převážně tragických osudech prostých lidí vyjevuje kromě 
věčného zápasu s přírodou také těžký sociální aspekt jejich 
života. Jednotlivé příběhy nejsou smyšlené, autor čerpá ze 
skutečných událostí, vlastní bohaté zkušenosti i ze svého 
sepjetí s krajem, který dobře znal.

Stylem vyprávění i citlivým vykreslením postav se Zattyho 
povídky podobají Nerudovým Povídkám malostranským. Zatty 
však dává v mnohem větší míře průchod tragickým tónům 

života svých postav a promlouvá k čtenáři v hluboce 
lidském a přitom precizním 
literárním ztvárnění osudů 
obyvatel Žďárských vrchů. 

Kniha tohoto bohužel již   
polozapomenutého autora 
vychází znovu po devadesáti 
letech od posledního vydání.

120 let staré povídky ze Žďárských vrchů

Doporučená cena: 279,

ISBN: 9788090664623
vazba: vázaná, 112 stran 135 x 200 mm

Ilustrace: Klára Sedlo
Rok vydání: bezen�2018

Edice: Retro
nakladatelství MLHOVINA

WWW.MLHOVINA.EU
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Zpočátku několikadenní festival 
se v posledních letech ustálil jako 
dvoudenní. Festival má své věrné 
publikum, díky kterému Horácký 
džbánek byl a do značné míry i zů-
stal festivalem folkové a country 
písně. 

Aby byl program barvitý a aby 
si návštěvník poslechl nejen zná-
mé starší hity, ale objevil i něco 
nového, snažíme se oslovovat in-
terprety i jiných spřízněných žán-
rů. Obdobně je sestaven program  
i letošního ročníku. Vedle „starých“ 
a osvědčených bardů, jako jsou Pa-
vel Lohonka Žalman, Lokálka, Fle-
ret nebo Laura a její tygři, se vám 
představí například Aleš Petržela 
- vítěz Porty 2017 - velmi naděj-
ný písničkář a skladatel, který se 
prezentuje pouze vlastní tvorbou, 
nebo Martina Trchová - talen-

Horácký džbánek opět představí legendy českého folku a country
tem obdařená písničkářka, která 
s hlubokou pokorou představuje 
písně Zuzany Navarové. Neméně 
zajímavou kapelou je pak Ukulele 
Troublemakers. Ojedinělá pódio-
vá show hráčů na ukulele se snaží 
dokázat, že na ukulele je možné za-
hrát prakticky všechno. V reperto-
áru mají například hity od AC/DC, 
TheClash, Rihanny, Rammsteinu, 
Michaela Jacksona, Guns´n´roses, 
Nirvany, TheBeatles, TheRollingS-
tones, Red Hot Chilli Peppers  
a mnoha dalších.

Horácký džbánek však již tradič-
ně není pouze o hudbě. Pohodu 
vám bude dotvářet bohaté občer-
stvení, mnohé tvořivé a umělecké 
dílny nejen pro děti, krásné pro-
středí zámku rodiny Kinských a vě-
říme, že se přidá i příjemné počasí. 
Ty, kteří se již rozhodli letošní roč-
ník navštívit a zatím si nezakoupili 
vstupenku, upozorňujeme na sle-
vu v předprodeji. Vstupenky jsou 
k dispozici ve výstavní síni ve Sta-
ré radnici ve Žďáře nad Sázavou,  
v pokladně Kina Vysočina a pro-
střednictvím on-line předprodeje.

Na 36. ročník na zámku rodiny 
Kinských vás dne 10. a 11. srpna 
srdečně zvou pořadatelé - Kultura 
Žďár, PO.

Horácký džbánek je festival 
s dlouholetou tradicí. Vznikl 
jako folkový festival v době, 
kdy bylo pořádání těchto akcí 
spíše vzácností. Za dobu svého 
trvání - úctyhodných 36 let - se 
stal nedílnou součástí města 
Žďáru nad Sázavou a žďárského 
kulturního léta. 

Foto: Marek Smejkal

Laura a její tygři

Nezmaři
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Kulturní program ve Žďáře n/S – červenec
VÝSTAVY PŘIPRAVUJEME

Upozornění: Od 14. 6. 
do 12. 8. 2018 bude pokladna 

Domu kultury uzavřena.
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 předprodej 

3. – 29. července 2018 
Galerie Stará radnice  
Žďár nad Sázavou
VLADIMÍR NOSEK / KOLÁŽE
Otevřeno úterý - sobota 9.00 - 
12.00 a 13.00 - 17.00, neděle  
a svátky 13.00 - 17.00

2. července – 3. září 2018,  
Malá galerie Stará radnice  
Žďár nad Sázavou
ÚSMĚVY VŠUDE / fotografie
Výstava vznikla ve spolupráci 
Mateřské školky Sluníčko a fotografa 

10. a 11. 8. HORÁCKÝ DŽBÁNEK
36. ročník, zámek Kinských 
Žďár nad Sázavou
předprodej pokladna Kina Vysočina 
a Galerie Stará radnice, nám. Re-
publiky, E-vstupenka
21. – 24. 8. LETNÍ KINO
za Domem kultury
31. 8. TOMÁŠ KLUS
koncert, za Domem kultury, E-
-vstupenka

inzerce

zábavní a poznávací park 
v Bystřici	nad	Pernštejnem

parádní	výlet pro celou rodinu

www.centrumeden.cz

Milana Šustra v rámci projektu 
Úsměvy všude, který se snaží vytvá-
řet úsměvy všem, kteří je potřebují. 
Otevřeno dle otevírací doby infor-
mačního centra.
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Regionální muzeum Města Žďáru nad Sázavou
Otevřeno denně mimo pondělí: 9 – 12 a 12.30 – 17 hodin

Regionální muzeum města Žďáru 
nad Sázavou děkuje návštěvníkům, 
účinkujícím i všem, kteří přispěli ke 
zdárnému průběhu jubilejní X. mu-
zejní noci, za jejich účast a pomoc. 

Těšíme se na shledání s vámi i v příš-
tím roce!

Text: Stanislav Mikule
Foto: Antonín Zeman

Poděkování za muzejní noc

Až do 9. září můžete v Regio-
nálním muzeu navštívit výstavu 
Žďár na sklonku monarchie, 
která vás provede naším měs-
tem v době vlády posledních 
Habsburků. 

Seznámíte se přitom nejenom  
s podobou města s pro nás možná 
poněkud nezvyklým názvem Město 
Žďár a nedaleké obce Zámku Žďár, 
ale také s jejich obyvateli všech mož-
ných profesí a životních osudů. Vy-
staveny jsou i nově získané, dosud 
nezveřejněné fotografie a předmě-
ty z majetku tehdejších žďárských 
občanů, například cylindr starosty 
a hoteliéra Otokara Veliše, váček 

Žďár na sklonku monarchie
na tabák obuvníka Josefa Vašátka či 
svatební šaty Františky Stejskalové. 
Nahlédněte do domácnosti chudé  
i bohaté, poodhalíte tajemství 
výroby sirek a prohlédnete si 
ariston s papírovými hudebními 
kotouči. Pod UV světlem se před 
vámi rozzáří vázička z uranového 
skla. K navození dobové atmosfé-
ry přispějí také skladby Františka 
Drdly, Julia Fučíka či Karla Kom-
záka. Své exponáty na výstavu 
zapůjčilo také Horácké muzeum  
v Novém Městě na Moravě a Měst-
ské muzeum Bystřice nad Pernštej-
nem.

Text: Stanislav Mikule
Foto: Kamila Dvořáková

V sobotu 7. července od 12:30 
do 20:00 zpřístupní pracov-
níci Regionálního muzea ve 
spolupráci s Římskokatolickou 
farností sv. Prokopa věž zdejší-
ho farního kostela. 

Věž farního kostela sv. Prokopa
Vstup na věž bude jako obvykle 

zdarma ve skupinách po patnácti 
osobách v doprovodu průvodce. 
Jednotlivé prohlídky trvají zhruba 
dvacet minut.

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

Výstavy v knihovně v červenci - srpnu:
Malujeme pro radost - výstava Soukromé výtvarné školy Karly Leixne-
rové, ul. Nádražní (vestibul Čechova domu)
Prezentace četby - výstava čtenářských listů žáků 5. A. ze ZŠ Palachova 
(oddělení pro děti a mládež)

inzerce

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
• Kurz znakového jazyka s Bc. Adélou Hudcovou pro začátečníky i po-
kročilé
• Anglický jazyk s Ing. Jiřím Dokulilem pro začátečníky i pokročilé. Kur-
zy jsou akreditivané MŠMT.
• Španělský jazyk s Mgr. Lenkou Formanovou pro začátečníky i po-
kročilé
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. 2018. Kurzy se budou oteví-
rat v září 2018 při dostatečném počtu zájemců. O výsledku se můžete 
informovat po 31. 8. 2018. Bližší informace v čítárně.

9,00 - 11,30   12,30 - 17,00

9,00 - 11,30   12,30 - 17,00

Prázdninová půjčovní doba (2.7. – 2.9. 2018)
 Dospělé odd., dětské, 
 hudební  a čítárna
Po 9,00 - 17,00
Út
St 9,00 - 17,00
Čt 9,00 - 15,00
Pá

Pobočka Nádražní

letos je to 55 let co jsme vypadli ze základní školy. 
Za ta léta jsme se sice jako jednotlivci občas někteří potkávali, 
ale řada z nás se rozutekla po celé republice (možná i Evropě). 

Jako třída jsme se nikdy nesešli, i když nějaké snahy tu byly, 
tak to pojďme prolomit a sejít se dokud je nám jen 70 let. 

Ahoj všichni moji spolužáci z 9B 2.ZŠ ve Žďáře n.S.,

Ozvěte se na mail 
jindrich.krob@gmail.com 

nebo telefon

603 494 605 
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Kulturní program v Novém Městě n. M. – červenec
Strašidla a svatí Karla Němce
16. května – 16. září 2018
Horácké muzeum, Nové Město n. M.
Výstava u příležitosti otevření stálé 
expozice věnované tomuto ikonic-
kému novoměstskému umělci.

Na výstavě uvidíte nejen malby, 
dřevoryty nebo i hračky z depo-
zitáře muzea, ale také výpůjčky  
z Horácké galerie a od soukromých 
sběratelů. Malá expozice, která byla 
s podporou Kraje Vysočina vytvoře-
na, obsahuje mimo jiné zmenšeni-
nu mistrovy pracovny nebo interak-
tivní model kostela se sgrafity. 
Zároveň je otevřena renovovaná 
expozice sklářství a železářství na 
Novoměstsku a půda muzea, kde 
je výstava ZUŠ na téma díla Karla 
Němce. 

Benefiční koncert: harfa a klavír
8. července 2018, od 19 hod
Horácká galerie, Nové Město n. M.
Mužský pěvecký sbor Novocantus 
pořádá benefiční koncert v pro-
storách Horácké galerie v Novém 
Městě na Moravě. Vystoupení 
profesora Luďka Šabaky (klavír)  
a jeho dcery Vandy Šabakové (har-
fa) slibuje mimořádný hudební 
zážitek v zámeckém podkroví. Na 
koncertě zaznějí skladby připrave-
né pro rozsáhlé turné po japon-
ských koncertních síních.

Vstupné je 250 Kč. Pro děti do 15 
let je vstup zdarma. Vstupenky  
v předprodeji lze koupit v pokladně 
Horácké galerie v ceně 200 Kč.
Výtěžek benefičního koncertu 
bude věnován do fondu sbírky pro 
nový klavír v HG.

Farmářský trh 
14. července 2018, od 8 do 12 h.
Vratislavovo náměstí
Nové Město na Moravě
Speciality všeho druhu plus 
levandulový workshop Petry Pilné 
v parku.

Komentovaná prohlídka města
15. července 2018, od 14 h. 
Vratislavovo náměstí
Nové Město na Moravě
Komentovaná prohlídka města 
s nejlepší průvodkyní, pokud ne 
na světě, tak rozhodně v Novém 
Městě, Evou Benediktovou. Sraz  
v informačním centru. Vstupné:  
30 Kč senioři a děti, 50 Kč dospělí.

Běhej lesy
21. července 2018, od 10 h.

Milovy
Na rozhraní Čech a Moravy, v ze-
leném srdci České republiky se  
i v nadcházející sezoně poběží krás-

ný, ale náročný trailový závod Běhej 
lesy Vysočina. Běžci opět zavítají  
k monumentu jednoho z nejlep-
ších českých horolezců Radka Ja-
roše, poběží kolem skal Dráteniček  
a Malinské skály a po hrázi Milov-
ského rybníka, ti z delší trasy pře-
běhnou i nejvyšší vrchol Žďárských 
vrchů Devět skal. Táhlé kopce 
nahoru, náročné trailové seběhy, 
nekonečné zelené lesní porosty  
a krásné výhledy do krajiny slibují 
dohromady nezapomenutelný zá-
žitek.

Závod Běhej lesy Vysočina se usku-
teční 21. července 2018 a závodní-
ci se mohou už nyní registrovat na 
www.behejlesy.cz
Závodníci si mohou vybrat ze dvou 
tras – na 12 kilometrů či delší na 
21 kilometrů. Ti z delší trasy pře-
běhnou i nejvyšší vrchol Žďárských 
vrchů Devět skal. Stejně jako u dal-
ších závodů Běhej lesy, i na Vysoči-
ně jsou součástí dětské závody, do-
provodný program a kvalitní servis 

pro závodníky, jako je úschovna 
batohů a kol, občerstvovací stanice 
či hlídání dětí. Všichni závodníci se 
mohou těšit na pamětní dřevěnou 
medaili v cíli či diplom a osobní fo-
tografie ke stažení zdarma.
Registrace na závody seriálu Běhej 
lesy jsou spuštěny na webu behej-
lesy.cz. Závodníci, kteří se přihlásí 
včas, mají startovné za 400 Kč.

Vázafest
27. července 2018, od 15 h.
u rybníku Koupaliště  
Nové Město na Moravě
Léto, pohoda s přáteli a rodinou  
u vody, regionální, známější i zce-
la nové kapely, to je přesně Váza 
Fest, půldenní open air festival  
v docházkové vzdálenosti od No-
vého Města. Zahrají Hudba Praha, 
První hoře, KSV, Skalingrad United, 
Pow a Magua Bližší informace na  
www.nmnm.cz

Farmářský trh 
28. července 2018, od 8 do 12 h.
Vratislavovo náměstí
Nové Město na Moravě
Speciality všeho druhu, od svěží 
zeleniny z jižní Moravy přes koření 
a med až po keramiku… a k tomu 
workshop Magdy Svobodové, ve 
kterém si vyrobíte hračku z papíru.

Místo konání:  MŠ Žďár nad Sázavou, Okružní 729/73
Rozsah výuky: 120 hodin (80 teoretická výuka 

a 40 hodin praxe v MŠ či ZŠ)
Termíny teoretické výuky: 10. – 12. 8, 24. – 26. 8., 

7. – 9. 9. a 21. – 23. 9. 2018

Studium pro asistenty pedagoga  

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

další vzdělávání pedagogických pracovníků

zve všechny zájemce na vzdělávací program

Další informace na www.fakta.cz

kurz je akreditován MŠMT 

Cena kurzu je 8.500 Kč 

inzerce

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
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inzerce

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

Rozsah výuky: 160 hodin (84 teoretická výuka a 76 hodin praxe v MŠ)

Termíny teoretické výuky: 19. – 20. 10., 26. – 28. 10., 

9. – 11. 11. a 23. – 25. 11. 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

akreditovaný MŠMT

Další informace na www.fakta.cz

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.)

tel.: 608 613 608

www.karitas.cz

stěhování

vyklízení nemovitostí
půjčovna dodávek

ˇˇ

autodoprava do 3,5 t

www.dejnamtip.cz 734700637

Snadné

Snadné

Střední Těžké

Střední Těžké

Sudoku
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Jaká je vaše původní profese 
a jak jste se vlastně dostal ke 
kolům?
Jsem vyučený ve strojírenském 

učilišti pro Žďas a i tam vlastně 
začal můj vztah ke kolům. Na kole 
jsem hodně jezdil od mládí a sám 
si je i opravoval. Když jsem měl 
nastoupit do Žďasu, tak přišla 
nabídka od kamaráda, který ve 
Žďáře otvíral nový obchod s koly  
a s cyklistickým vybavením. Hleda-
li mechanika, a tak jsem do Žďasu 
nakonec nenastoupil. Prošel jsem 
školením na sestavování kol i kurzy 
pro mechaniky - bylo to moje první 
zaměstnání.

Co vás vedlo k tomu, že jste 
založil firmu na 
prodej a servis 
jízdních kol? Jaké 
byly začátky?
Cesta od prvního 

zaměstnání k dnešní 
prodejně byla dlou-
há. Ke kolům jsem 
se vrátil díky zajíma-
vé nabídce Honzy 
Šírera, který byl teh-
dy největší prodejce 
kol. Pracoval jsem v 
Brně jako zástupce 
vedoucího prodejny, 
která byla v té době 
prodejnou s největ-
ší prodejní plochou, 
zastoupením značek a počtem kol. 
Měla i vnitřní testovací dráhu, kde 
si zákazník mohl kolo zkusit. 

V roce 2013 jsem si pak založil 
firmu na půjčování kol a servis. 
Měli jsme dílnu v Hamrech, kde 
jsme kola servisovali. Pracoval 
jsem také několik let jako obchodní 
zástupce pro firmu Kellys bicycles.

Proč jste se rozhodl pro vlastní 
prodejnu kol?
Sen o vlastním obchodě jsem 

měl už dávno. Ten zlom přišel asi 
před rokem, kdy jsem se po zku-
šenostech z trhu utvrdil v tom, že 
mít vlastní prodejnu kol je správná 
cesta. Měl jsem nějakou vizi, jak 

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH
Jan ŠRÁMEK

by měl obchod vypadat co se týče 
vystavení kol a propagace zboží, 
také aby tam byla přístupná dílna  
s možností zboží si osahat a zákaz-
ník se tam cítil příjemně. Nechtěl 
jsem se ubírat jedním stylem znač-
ky nebo ceny, a tak máme poměr-
ně širokou nabídku.

Co je aktuálně na cyklistickém 
trhu úplnou novinkou?
Je to například odvětví gravel 

biků, což je označení kola, které 
vychází lehce ze silničního a lehce 
z cyklokrosového kola. Gravel bike 
je jako silniční kolo, ale na hrubších 
a silnějších pneumatikách, které 
vám umožní jezdit jak po silnici, 
tak i na nezpevněných šotolino-
vých cestách. Elektrokola nejsou 
sice novinkou, ale jejich obliba je 
čím dál větší.

Prodáváte elektrokola často?
Elektrokola prodáváme, je to 

hodně trendy. Elektrokolo může 
být městské, ale i sportovní. Vždyc-
ky se orientujeme na konkrétní 
požadavky zákazníka, ať už to jsou 
jeho požadavky ohledně zdravotní-
ho stavu, věku nebo kde se bude 

na kole pohybovat. Elektrokolo 
může být i pro člověka, který není 
tak fyzicky zdatný, sportu se v prů-
běhu života nijak nevěnoval, a na-
jednou ve čtyřiceti zjistí, že by chtěl 
něco dělat, ale fyzicky nemá na to, 
aby si koupil klasické kolo a jezdil 
na něm na delší výlety. Příběhy, 
které se nám tady píší, jsou různé.  
Třeba přišel pán po operaci srdce, 
koupil elektrokolo, za týden přijel 
pro tachometr a dnes je schopen 
najet padesát šedesát kilometrů 
úplně běžně. Dříve by na kole ne-
vyjel vůbec. Máme také zákazníky 
po operaci nohou, kteří mají elekt-
rokola s nízkým nástupem, aby jen 

přehodili nohu a jeli. Vrací je to tak 
do běžného života, protože si mo-
hou sami zajet například nakoupit 
nebo na výlet.

Jak lidé na elektrické kolo 
reagují?

Zpočátku ně-
kdy odtažitě.  
I já jsem byl ta-
kový, než jsem 
si uvědomil, jak 
moc to lidem 
může pomáhat. 
Kdo má v hlavě, 
že na tom jezdí 
jen líný člověk, 
a je naštvaný, že 
ho v kopci před-
jíždí, tak už ale 
nevidí, že ten 
člověk na elekt-
rokole může být  
i v nízkém věku, 
ale třeba po ope-

raci kolene nebo srdce, a že by se 
normálně do nějaké sportovní čin-
nosti nemohl zařadit. Elektrokolo 
mu pomáhá a vrací ho do normál-
ního života. Může být ale zábavné  
i pro ostatní lidi.

Dá se jízda „na elektriku“ ještě 
považovat za sport?
Určitě, sice ještě nejsou nějaké 

závody na elektrokole, ale určitě je 
to sport. Člověk musí vytvořit vlast-
ní sílu k tomu, aby mu kolo pomá-

Žďár nad Sázavou / Když je-
dete po Brodské ulici směrem 
na Hamry nad Sázavou, nemů-
žete si po levé straně nevšim-
nout pěkného žlutého domu, 
bývalé lékárny, v jehož přízemí 
sídlí Cykloservis Vysočina. Jeho 
majitel Jan Šrámek kola nejen 
prodává, ale také provádí je-
jich servis.

halo. Záleží, jaký stupeň asistence 
si člověk zvolí, jestli základní, kdy 
půjde do svého fondu, anebo po-
tom vyšší stupeň, takže šetří svoje 
síly. Elektrokola při nízké asistenci 
dosahují dojezdu až 120 kilomet-
rů. U nás máme elektrokola všech 
kategorií, městská i sportovní. V 
prodejně jsou také testovací kola, 
která si může zákazník vyzkoušet.

Jak se je třeba starat o kolo 
během sezony?
Určitě udržovat kolo v čisto-

tě, hlavně řetěz. U řazení došlo  
k navýšení počtu převodů, a po-
kud chceme, aby kolo řadilo čistě 
a bezchybně, tak musíme čistit a 
také mazat. Důležité je dělat oboje. 

Co vám podnikání přináší? 
Měnil byste?
Přináší mi radost z toho, co mě 

bavilo a co mě stále baví. Pohybuji 
se mezi světem cyklistiky, sportu, 
krásných a nových věcí. Jsem rád, 
když vidím, že umím lidem pomoci. 
Třeba když dítě jede kolem prodej-
ny na kole, které se mi předtím po-
dařilo opravit, mám z práce radost. 
Podnikání mi dává určitou volnost, 
protože tlak v zaměstnání, napří-
klad v obchodní činnosti, byl neú-
nosný. Dnes je to už pro mě jiné, 
ráno přijdu do prodejny a věnuji se 
převážně tomu, co jsem celý život 
chtěl dělat.  (PM)

Foto: Martin Halama, www.facebook.com/photohalama/

Brodská 1866/30 
Žďár n. S., tel.:  777 852 777
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Let‘s go noplast party
Fejeton

bec nevytvářet. Je to sice radikální 
myšlenka, ale opravdu nejsem žád-
ný ekologický džihádista. Myslím, 
že technologie, které jsou schop-
ny nahradit nejen ty jednorázové 
plastové nesmysly, už existují, tak-
že by bylo dobré je podpořit. 

Podpořit, podpořit, ale jak? Do-
tace jsou špatný nápad. Ty pouze 
kazí hospodářskou soutěž, je s nimi 
velká, zbytečná a prodražující se 
byrokracie a hlavně dají se zneu-
žít. Náš premiér v demisi by o tom 
mohl vyprávět. Nevím, nejsem eko-
nom, ale napadá mě jednoduchá 
myšlenka. Prostě ty jednorázovky 
zdanit tak, že by se nevyplatilo je 
dovážet, kupovat a vyrábět, a tím 
by se ty ekologické zlevnily, proto-
že by se jich začalo prodávat více  
a jejich výroba by byla levnější. 
Ale možná je ten zákaz jednodušší,  
a hlavně rychlejší řešení. 

Ale nejdůležitější je začít u sebe. 
Popravdě musím říct, že doma už 

třídíme několik let. Papír, plasty, 
hliník, sklo, bioodpad a pak ten 
zbytek, to vše u nás má svůj koš. 
U nás do vchodu jsem dal krabici 
a do ní sbíráme všechen ten spam, 
co nám přistane ve schránkách. 
Dokonce i v práci odděluji hliníko-
vá víčka od jogurtu a umytá je pak 
odvážím na sběrný dvorek. A s po-
těšením sleduji, že pro tuhle moji 
úchylku nacházejí čím dál více po-
chopení nejen členové rodiny, ale  
i kolegové a lidé z okolí. 

Doufám, že brzo na to přijdou 
i Chosé ze Sao Paula, Chang ze 
Šanghaje, Hasan z Rafahu, Shani  
z Lagosu, Serjoža z Vladivostoku, 
Rajeh z Bombaje, Duong ze Saigo-
nu, protože i když v Evropě nepou-
žijeme za den 725 miliónů kelímků 
na kávu, tak sami tu planetu neza-
chráníme. 

Martin KROB

inzerce

Nevím, jestli jste to postřehli, ale 
v televizi prolétla zprávička o tom, 
že nám zase jednou ta zlá Evrop-
ská unie něco přikazuje a zakazuje.  
A tentokrát to není nic menšího 
než jednorázové plastové nádobí, 
kelímky, brčka, plastové uchoš-
ťoury, míchátka k nápojům nebo 
tyčky k balonkům. Ne že by se tyto 
věci již nesměly vyrábět, prodávat 
či rozdávat, ale měly by být pouze  
a jen z recyklovatelných materi-
álů. Dokonce je to prezentováno 
jako příležitost pro evropské fir-
my. Unie jako celek by na tomto 
opatření, měla získat až 160 mili-
ard korun. 

Nejsem zrovna přítelem zákazů, 
regulací, nařízení či doporučení. 
Manuály a návody čtu, až když 
všechny pokusy selžou. I když mu-
sím říci, že zrovna včera jsem se 
snažil našemu nejmladšímu po-
skládat narozeninového transfor-
mera, pro ty co neví, tak to je auto, 

které se rozložením změní v tako-
vého robota, a protože už z přede-
šlých pokusů vím, že to není žádná 
legrace, tak jsem si nejdříve na-
studoval přiložený návod. A dobře 
jsem udělal, protože pak mi to šlo 
o dost jednodušeji. Asi stárnu, když 
opouštím ten rebelský postoj, že si 
na všechno musím přijít sám. 

Tak jsem se i zamyslel nad plá-
nem, jak zastavit to neekologické 
chování. Myslím, že ta základní 
myšlenka je správná. Je opravdu 
potřeba tento problém řešit. Vždyť 
je to hrozné, kolik těch plastů vy-
produkujeme, jednorázově pou-
žijeme a pak vyhodíme. Jen u nás 
před domem už museli přidat dru-
hou velkou žlutou popelnici. A stej-
ně se stává, že jsou obě plné až po 
okraj. Je to sice fajn, že máme kam 
ty plasty dávat, ale podle mého je 
to špatně. Správné by bylo je vů-

P & L, spol. s r. o., Brněnská 33, 591 01 Žďár nad Sázavou  
tel.: 566 620 761, e-mail: jbilek@pal.cz, www.pal.cz

Servis, za kterým stojí lidé

Přejeme Vám krásné léto 
plné aktivního odpočinku

Cestovní kancelář ZDAR / INVIA

Nádražní 456/15, Žďár n. Sáz.

Tel.: 601 329 214, 730 575 579

Vše pro skvělou dovolenou zařídíte u nás:

LAST MINUTE

SMĚNÁRNA

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Klientské centrum
Invia.cz

Cestovní kancelář
ZDAR

po - čt  8:00 – 12:30
           13:00 – 17:00
pá       8:00 – 12:30
           13:00 – 16:00
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Nabízíme náhradní díly, 

auto-příslušenství, maziva 

apod. za bezkonkurenční ceny 

DÍLY PŘÍMO OD VÝROBCE!!

NÁHRADNÍ DÍLY

TEL.: 704 277 270, 704 267 256

OTEVÍRACÍ DOBA: PO - PÁ 6.30-16.30, SO 7.00-11.00

www.rosecky.jihlavsko.com

PRODEJNA NÁHRADNÍCH DÍLŮ
JIHLAVSKÁ 1007, ŽĎÁR N. SÁZ.

Profesionální kompletní čištění 

automobilů

inzerce

„Příroda to tak vymyslela, že každý nakonec...“ Robert Fulghum, americký spisovatel, pastor a učitel
Pomůcka:

Oeno, Mino, 
Gaia, Vat, 
Talm, Oul 
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Sbor dobrovolných hasičů Javo-
rek vás srdečně zve na tradiční, 
letos již devátou Javorskou 
lávku, která se bude konat  
v sobotu 14. července. 

Lávka přes hasičskou nádrž v Ja-
vorku na Novoměstsku má celko-
vou délku padesát metrů, přičemž 
první dva metry je široký rozjezd, 
dále cca dvanáct metrů lávky má 
šířku třicet centimetrů. Další, a to 
hlavní část lávky, má pak v šíři pou-

ze dvacet centimetrů a na konci se 
samozřejmě rozšiřuje a navazuje 
na parket, na kterém se nad hla-
dinou pod svitem měsíce večer 
tancuje.

Odpoledne se začíná přejezdem 
na kolech, to je soutěž jednotlivců, 
každý ze závodníků má dva pokusy. 
Rozhoduje čas strávený na lávce, 
čím déle, tím lépe. 

Další etapou jsou týmová klání, 
která se provádějí ve čtyřčlenných 
týmech. Každý z týmu dostane jed-
notlivý úkol, který se plní zpravidla 

na lávce, nebo někde ve vzducho-
prostoru nad rybníkem, tím je my-
šlena kladka. Úkoly se rok od roku 
obměňují. Čím dříve je úkol splněn, 
tím lépe.

Další velmi oblíbenou soutěží 
je tzv. EXování piva, opět tým čtyř 
lidí, uprostřed lávky jsou čtyři půl-
litry piva a úkol zní přeběhnout 
doprostřed, vzít půlitr a vypít ho, 
běžet do cíle a předat štafetu dal-
šímu. Nejkratší čas vyhrává.

Občas se přidává ještě jedna 
disciplína, ve které je cílem, aby se 
dva soutěžící přepravili přes ryb-
ník na trakaři (jeden řídí, druhý se 
veze). Když přejedou oba, v cíli na 
ně bude čekat odměna.

Pro děti jsou též připrave-
ny různé aktivity - trampolína, 
nafukovací hrad, brouzdaliště  
a mnoho dalších.

Během odpoledne bude také 

vyhlášena jedna soutěž, které se 
může zúčastnit úplně každý, bez 
toho, aniž by byl zaregistrován. 
Soutěž se vyhlásí a kdo první splní 
požadovaný úkol, bere vše, co je 
ve hře. Po skončení oficiální části 
programu bude následovat volná 
zábava.

Přejezd na kolech je soutěž jed-
notlivců. Týmové soutěže, včetně 
exování piva na čas, se provádí ve 
čtyřčlenných týmech. Soutěž je na 
vlastní nebezpečí a registrace zá-
vodníků probíhá až na místě v den 
události. Akce se koná za každého 
počasí, pouze v případě špatné 
kvality vody může být zrušena. 
Více na www.javorskalavka.web-
node.cz.

 Vždy doufáme, že počasí bude 
stát při nás. Proto poberte celou 
rodinu a společně si užijeme per-
fektní odpoledne.

Javorská lávka není jen soutěž o soudek piva,
ale zábava pro celou rodinu

Orientační časový harmonogram
• 13:00 - 14:00 - Zápis závodníků 
• 14:00 - Zahájení
• 14:05 - 16:00 - Přejezd na kolech 
• 16:00 - 18:00 - Týmová klání
• 18:00 - Další soutěže a volná zábava

 

Automechaniky/opraváře 

osobních vozidel

Opraváře nákladních 

a zemědělských strojů

Řidiče vozidla Tatra 815

Řidiče traktoru JCB Fastrac

Prodejce náhradních dílů

 

 

 

 

DO PŘÁTELSKÉHO KOLEKTIVU

PŘIJME

Životopisy zasílejte na: rosecky@jihlavsko.com

Požadujeme: orientace v oboru, zodpověný přístup
                       k práci, flexibilitu. Praxe výhodou.

ul. JAMSKÁ 30, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
(průmyslová zóna, areál naproti hasičům)

www.rosecky.jihlavsko.com

TEL.: 566 521 269, 602 887 666

nabídka pracovních míst
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Máte strojírenské vzdělání nebo jste odborníkem na technické materiály? Baví vás vyjednávat a nenecháte 
se "opít rohlíkem"? Dokážete své argumenty technicky podložit a vidíte věci v širších souvislostech? Pak 
právě vám je určena tato klíčová pracovní pozice v naší firmě.

Nabízíme zajímavé technologické prostředí, rozmanitou škálu produktů i účast v projektových týmech 
zavádění nové výroby, vyhledávání dodavatelů, kooperantů, péči o spolupráci s nimi. O výběru dodavatelů si 
rozhodujeme sami a vy budete mít šanci být u toho. Příležitost i pro techniky, technology, které láká prostředí 
nákupu.

CO BUDE VAŠÍ PRACOVNÍ NÁPLNÍ:

STRATEGICKÝ NÁKUPČÍ
Spolupráce s obchodními týmy při získávání nových zakázek.

Ak�vní �čast v projektových týmech nové výroby.

Vyhledávání, výběr a rozvoj dodavatelů. 

Vyjednávání o smluvních podmínkách s dodavateli.

Návštěvy a audity u tuzemských i zahraničních dodavatelů.

Sledování změn a nových trendů na trhu.

Vzdělání VŠ nebo ÚSO strojírenského směru podmínkou.

Praxi v oboru nákupu nebo prodeje strojírenských produktů uvítáme.

Zkušenost z výrobní společnos� podmínkou.

Schopnost samostatně vést obchodní jednání a to i v anglickém, popř. 
německém jazyce.

„Selský rozum“ - ekonomické myšlení, myšlení v souvislostech.

Flexibilitu, schopnost pružně reagovat na vzniklé situace.

Samostatnost, odpovědnost, pracovní nasazení.

Ochotu rozvíjet se a dále odborně vzdělávat.

Velmi dobrou znalost MS Office.

Řidičský průkaz skupiny B.

Různorodou práci, kterou nelze dělat pouze od stolu.

Profesionální a přátelské zázemí dynamické české firmy

Atrak�vní finanční ohodnocení odpovídající náročnos� pozice

Příležitost podílet se na klíčových projektech firmy.

Vysoce odborné technologie, rozmanité výrobní por�olio

Zaučení zkušenými kolegy

Možnost dalšího vzdělávání, profesního růstu a seberealizace.

5 týdnů dovolené, penzijní připojištění, kafeterii, firemní akce

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete prosím svůj strukturovaný 
životopis na e-mailovou adresu zamestnani@tokoz.cz.
Telefon 566 802 610.

CO OD VÁS OČEKÁVÁME:

CO VÁM NABÍZÍME:

JSME KLÍČEM K VAŠÍ KARIÉŘE

STAŇTE SE I VY ČLENEM NAŠEHO TÝMU.
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Bližší info na: kariera@technoservice.cz

www.technoservice.cz

Nástrojař

CNC frézař/horizontkář

Obsluha CNC frézovacích center

Obsluha elektroerozivních strojů

Nabízíme:
• Zázemí stabilní strojírenské firmy
• Zodpovědnou a perspektivní práci ve firmě se špičkovou

výrobní  technologií
• Zajímavé platové ohodnocení
• Výkonnostní a zaměstnanecké bonusy

Úspěšná společnost s více než 20-ti letou tradicí, zabývající se výrobou 
tlakových licích forem a nástrojů, hledá pro posílení svého týmu 

ve Žďáru nad Sázavou zájemce na uvedenou pozici.

ZDAR.CZ NÁS SPOJUJE

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

VOLEJTE +420 734 39 39 39 NEBO PIŠTE   PRACE@ZDAR.CZ

SPECIALISTA BOZP A PO   
 

 

 

 
 
  
 
 

 

 

zodpovědnost za dodržování BOZP a PO dle platné legislativy
provádění preventivních opatření
školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany
řešení pojistných událostí
komunikace s kolegy v rámci firmy a příslušnými institucemi

SŠ vzdělání
Zkušenosti s problematikou BOZP a PO
Řidičské oprávnění sk. B a ochotu cestovat

Nabízíme odpovídající mzdu a řadu zaměstnaneckých benefitů

Náplň práce:

Požadujeme:

Benefity:

Zabýváte se bezpečností práce a požární 
ochranou? Hledáte v této oblasti novou pracovní 
výzvu? Jste aktivní a tvořiví 
a zodpovědný přístup je Vám vlastní? 
Chcete se uplatnit ve společnosti, 
která má stabilní zázemí a dobré jméno?

Využijte jedinečnou příležitost stát se součástí 
týmu stabilní společnosti, která má silné 
postavení na trhu 
a nyní hledá do svých řad posilu na pozici:
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Nabídka práce firem z regionu

V případě zájmu o propagaci pracovní nabídky 
tel.: 603 927 191 volejte na 

 info@media-vysocina.cznebo pište na

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

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

- SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ

- CNC SOUSTRUŽNÍK

- CNC FRÉZAŘ

- OPERÁTOR/KA VE VÝROBĚ 
 (I NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK) 

NÁBOROVÝ 

PŘÍSPĚVEK 

15 000 Kč

+
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