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inzerce

Výstava velkoformátových 
fotografií členů Fotoklubu 
Vysočina zahájí 3. září provoz 
nových výstavních prostor, 
které právě vznikají ve žďárské 
knihovně. 

„Budujeme průchod na terasy, kde 
vznikne zahrádka k sousední restau-
raci. Zároveň jsme se rozhodli využít 
stěny u vchodu do knihovny k vytvo-
ření galerijních ploch. Rádi bychom 

V knihovně vzniká 
nová galerie

zde návštěvníkům představovali prá-
ce místních fotografů, malířů a grafi-
ků. Jsem moc rád, že o zahájení nové 
minigalerie se postarají fotografové 
z Fotoklubu Vysočina. Věřím, že je-
jich díla čtenáře a návštěvníky nad-
chnou,“ uvedl ředitel Knihovny Ma-
těje Josefa Sychry Roman Kratochvíl.

V těchto dnech řemeslníci do-
končují pokládku dlažby, na řadě je 
výměna dveří na terasy a po vyma-
lování instalace závěsného systému 
na obrazy.

Jan Slovák

RD Bohdalec

Dům 2+1 a 3+1 s velkou 
terasou a garáží.

2.200.000 Kč   PENB: G 

www.rkokno.cz   

Od 1.10. nás najdete na:

Nádražní 432/22, 591 01 
Žďár nad Sázavou 

RD Ostrov nad Oslavou

Dvoupodlažní dům se 
zahradou a dvorem.

1.200.000 Kč   PENB: G 

Byt Nové Město n. M.

Luxusně vybavený byt       
3+kk s balkonem.

2.295.000 Kč  PENB: 
E (170 kWh/m2/rok)

 605 221 928 0
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Svědčí o tom skutečnost, že 
se letos v září vydá na turné po 
českých klubech, které čítá hned 
sedm koncertních zastávek. Na 
nich zazní jeho největší hity, včetně 
těch, které v 70. letech napsal pro 
zpěvačku Patti Smith. Ten nejzná-
mější, Dancing Barefoot, se dočkal 
sedmdesáti předělávek od různých 
interpretů včetně U2, Pearl Jam 
nebo Johnnyho Deppa a prestižní 
časopis Rolling Stone jej zařadil 
mezi 500 nejlepších písní všech 
dob.

Fanoušci však během turné usly-
ší i řadu mladších skladeb, včetně 
některých zcela nových, které Ivan 
Král ještě v letošním roce vydá  
u Warner Music na právě připra-
vovaném novém albu. „Ivan je ve 

Ivan Král slaví sedmdesátku 
podzimním turné po českých klubech

svojí generaci výjimečný tím, že 
chce na každém turné hrát nové 
songy. To je podle mě mimořádné 
a obdivuhodné, protože jako muzi-
kant pořád žije a nikdy se nespoko-
jí jen s prověřeným repertoárem. 
Díky tomu je pro mě každé turné  
s ním nové. Zrovna před pár dny 
mi volal, že by chtěl, abychom 
spolu napsali písničku, anebo 
abych pro něj něco napsal, což 
je pro mě opravdová výzva. Tak 
možná na poslední chvíli na zkouš-
kách před turné ještě přichystá-
me něco naprosto nového,” říká 
kytarista Honza Ponocný (Meky 
Žbirka, Circus Ponorka), který je 
Ivanovým již tradičním spoluhrá-
čem na českých pódiích. Mezi 
dalšími hudebníky doprovodné 
kapely pak budou například bube-
ník Martin Kopřiva  či baskytarista 
Jakub Vejnar.  

Ivan Král, spolupracovník světo-
vých hvězd, jakými jsou Iggy Pop, 
Patti Smith, John Cale, Debbie Har-
ry nebo David Bowie, žije v USA již 
od roku 1966, kdy následoval své 

Jeden z celosvětově nejslav-
nějších hudebníků českého 
původu, Ivan Král, v květnu 
oslavil sedmdesáté narozeniny. 
Nic však neslevuje ze svého 
pracovního a tvůrčího tempa.

inzerce

3D tisk 

Modelování

Sublimační potisk

VĚNUJEME SE VÝROBĚ A REALIZOVÁNÍ PROTOTYPŮ, OD MALÝCH UŽITNÝCH VĚCÍ AŽ PO 
VELKÉ ZAKÁZKOVÉ VĚCI. 

NABÍZÍME NAŠE BOHATÉ ZKUŠENOSTI 
V OBLASTI 3D MODELOVÁNÍ. 
 

TISKNEME TAKÉ I NA HRNKY, SKLENIČKY, PUZZLE, KLÍČENKY NEBO 
PODLOŽKY POD MYŠ.

www.mopioplast.cz

rodiče pracující ve službách OSN. 
V devadesátých letech se začal vra-
cet do Česka a stal se vyhledáva-
ným producentem, spolupracoval 
mimo jiné s Lucií, Garáží, Mňágou 
& Žďorpem nebo Jiřím Suchým. 
Přestože je známý především jako 
muzikant a hudební producent, za 

zmínku stojí také jeho filmařské 
počiny z New Yorku 70. let. Přede-
vším pak snímek Blank Generati-
ons z roku 1976 zachycující zrození 
punkové scény.

Nenechte si ujít jedinečný kon-
cert 23. 9.  v 19 hodin v Městském 
divadle ve Žďáře nad Sázavou.
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Pořad v rámci 
Slavností jeřabin 2018 

Neděle 9. září 2018 v 15 hodin
Stará radnice Žďár nad Sázavou
Teátr Pavla Šmída 
POHÁDKA Z BUDÍKU 
Loutková pohádka 
Vstupné: 30 Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek: pokladna 
DK a Kino Vysočina
Tento projekt je finančně podporo-
ván městem Žďár nad Sázavou

Kulturní program ve Žďáře n/S – září

VÝSTAVY

POŘADY PRO DĚTI

PŘIPRAVUJEME

Předprodej vstupenek: 
Pokladna Domu kultury Po, Út, St 
13 – 17 hodin / ON-LINE předpro-
dej – www.dkzdar.cz

30. srpna – 23. září 2018, Galerie 
Stará radnice a kaple sv. Barbory 
Žďár nad Sázavou 
SLAVNOSTI JEŘABIN
Klub výtvarných umělců Horácka 
Otevřeno denně mimo pondělí  
9 - 12 a 13 - 17

25. září – 14. října 2018, Galerie 
Stará radnice Žďár nad Sázavou
ZDENĚK ŠPLÍCHAL 
VĚDOMÍ (NE)SKUTEČNOSTI 

Vernisáž v úterý 25. 9. v 17 hodin 
Otevřeno úterý - pátek 10 - 12 a 14 
- 17, sobota a neděle 14 - 17

10. – 30. září 2018, Malá galerie 
Stará radnice Žďár nad Sázavou
UMĚNÍ SROZUMITELNĚ
Otevřeno dle otevírací doby infor-
mačního centra.

  3. 10. TREK OKOLO EVERESTU / 
promítání, povídání / Café u tety Hany
  6. 10. LUNETIC TOUR 20 LET / 
  koncert / DK
  8. 10. TŘETÍ PRST / DP komorní / MD
  9. 10. HUDBA ŠKOLÁM – KM II / MD
  9. 10. KOČIČÍ HRA / MD
10. a 11. 10. HUDBA ŠKOLÁM – 
KM I / MD
14. 10. HRDINOVÉ – DP žluté / MD
17. 10. PŮLJABLKOŇ / koncert / 
Café u tety Hany
20. 10. ČERT A KÁČA / sobotní 
pohádka / MD
21. 10. HYMNA / DS Žďár / MD
23. 10. ZUŠ FRANTIŠKA DRDLY / MD
23. 10. PARTIČKA / Na vzduchu / DK
27. 10. REVIVAL FEST / koncert / DK
28. 10. SVATOPLUK A CANTUS 
BRATISLAVA / koncert / MD
30. 10. SCREAMERS / Travesti 
skupina / MD

KONCERTY

Středa 12. září 2018 v 19 hodin
Městské divadlo Žďár n. S.
RADŮZA

Vstupné: 380 Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek: pokladna 
DK, Kino Vysočina

Neděle 23. září 2018 v 19 hodin
Městské divadlo Žďár n. S.
IVAN KRÁL

Exkluzivní komorní koncert s Hon-
zou Ponocným
Předkapela FUGA
Vstupné: 520 Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek: pokladna 
DK, Kino Vysočina

Pořad v rámci 
Slavností jeřabin 2018 

Pondělí 10. září 2018 v 19 hodin
Městské divadlo Žďár n. S.
KYLIÁN: NAROZEN V CIZINĚ

Vypráví Jiří Lábus
Vstupné: 150 Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek: pokladna 
DK a Kino Vysočina
Tento projekt je finančně podporo-
ván městem Žďár nad Sázavou

Divadelní předplatné KOMORNÍ
Úterý 11. září 2018 v 19.00 hodin
Městské divadlo Žďár n. S.
Pantheon production Praha 
PERFECT DAYS

Pořad v rámci 
Slavností jeřabin 2018 

Čtvrtek 20. září 2018 v 17 hodin
Městské divadlo Žďár n. S.
GEN JEŘABINÁM
Taneční obor ZUŠ Františka Drdly

DIVADLO

TANECRežie: Petr Kracik
Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolan-
ský, Jan Hofman, Dana Syslová / 
Eva Lecchiová, Petra Jungmanová, 
Vilém Udatný
Romantická komedie nejen o že-
nách a nejen pro ženy. Úspěšná ka-
deřnice Barbs má na první pohled 
úplně všechno: prosperující firmu, 
popularitu, exkluzivní byt, přátele 
a pečlivou matku. Ovšem jedno 
jí chybí – nějak nestihla mít dítě  
a zbývá jí posledních pár let, kdy se 
to musí podařit. Jenže manželství 
se jí rozpadlo, nejbližší přítel je ho-
mosexuál a potencionální otcové  
z nejrůznějších důvodů selhávají
Vstupné: přízemí 370 Kč; balkon 
340 Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek od 10. 9. 
pokladna DK

Divadelní předplatné ZELENÉ
Pondělí 17. září 2018 v 19 hodin
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Frída Brno
ROŠÁDA

Scénář a režie: Jakub Nvota
Hrají: Martin Trnavský, Bára Mun-
zarová, Radim Novák, Marika Pro-
cházková
Laura žije se svým manželem Vik-
torem ve šťastném vztahu. Viktor 
má dobrou práci, vždy se o všech-
no postará…, ale poslední dny se 
začíná chovat divně. V noci chodí 
po bytě. Čím dál víc mluví sám se 
sebou. Laura tuší, že se něco děje, 
ale nedokáže tomu přijít na kloub 
hned. Viktorovo podivné chová-
ní se začne stupňovat. Na několik 
dní se ztratí, nikdo neví kam. Navíc 
manželům někdo v bance zruší je-
jich účet a za podivných okolností 
vykrade byt. 
Vstupné: přízemí 370 Kč; balkon 
340 Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek od 10. 9. 
pokladna DK

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Středa 26. září 2018 v 19 hodin
Městské divadlo Žďár n. S.
Východočeské divadlo Pardubice 
JEPTIŠKY

Režie: Lumír Olšovský j. h.
Hrají: Jindra Janoušková, Dagmar 
Novotná, Petra Janečková, Jana 
Ondrušková, Martina Sikorová
Muzikálová komedie plná svěží 
energie, písní, tance a humoru, 
která nabízí nevšední pohled na 
život řádových sester za branami 
kláštera.
Vstupné: přízemí 370 Kč; balkon 
340 Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek od 10. 9. 
pokladna DK
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Regionální muzeum Města Žďáru nad Sázavou
Otevřeno denně mimo pondělí: 9 – 12 a 12.30 – 17 hodin

Od 25. září do 18. listopadu 
můžete v Regionálním muzeu 
města Žďáru nad Sázavou  
v budově Tvrze navštívit výsta-
vu Svoboda!, jejíž podtitul zní 
Žďár za první republiky. 

Výstava přiblíží život v obou Žďá-
rech především v období první re-
publiky. Co nového zdejšímu oby-
vatelstvu změna zřízení přinesla? 
Co se po pádu monarchie změnilo 
například pro obyčejnou služeb-
nou, lékaře, nebo pro majitele vel-
kostatku z řad bývalé šlechty? Jaké 
nové podniky vznikly? Jak se rozví-
jel spolkový život? To vše se dozví-

Svoboda!
Žďár za první republiky

te na výstavě věnované stému vý-
ročí vzniku republiky. Samozřejmě 
se můžete těšit i na různé perličky 
a zajímavosti ze života více i méně 
známých žďárských osobností. 

Výstava naváže na tu předchozí, 
nazvanou Žďár na sklonku monar-
chie, kterou můžete zhlédnout až 
do 9. září 2018. Během čtrnácti-
denní přípravy nové výstavy bu-
dou sice sály Tvrze návštěvníkům 
uzavřeny, provoz trvalé expozice 
v Moučkově domě ovšem zůstane 
nezměněn. Jen, prosím, nezapo-
meňte, že pokladna se nachází na 
Tvrzi.

Text: Stanislav Mikule

inzerce

kompletní kamenické

sekání a opravy nápisů

práce

V sobotu 1. září od 12:30 do 20:00 
hodin bude mít veřejnost naposledy 
v roce 2018 možnost vystoupit na 
věž farního kostela sv. Prokopa ve 
Žďáře nad Sázavou a rozhlédnout 

Věž letos naposledy!
se po městě i okolí. Výklad návštěv-
níkům podají zaměstnanci muzea  
a zájemci obdrží i turistické razítko 
dokládající zdolání sta a tří schodů.

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

Čtvrtek 13. 9. ve 14.45 - Kurz znakového jazyka s Bc. Adélou Hudcovou 
pro začátečníky i pokročilé - informační schůzka
Po 17. 9. v 16.30 – 18.00 - Tvůrčí psaní s PhDr. Ivanou Odehnalovou - 
informační schůzka 
Úterý 18. 9. v 17.00 - Ondřej Červený - autorské čtení z knihy: Osvobo-
zení Žďárska 1945. Vstupné: 30 Kč
Čtvrtek 20. 9. v 17.00 - Kam zmizela nám princezna - hudebně, vý-
tvarně a poeticky komponovaný podvečer s akademickým sochařem 
Patrikem Vlčkem. Interaktivní pořad je určený pro diváky každého věku.
Pondělí 24. 9. v 8.00 – 11.30 - Knihovna seniorům - první z podzimního 
cyklu dopoledních přednášek - informace o programu v čítárně a na 
www.knihzdar.cz
Pondělí 24. 9. v 18.00 - Slyšet očima - rakouský dokumentární film re-
žiséra Daria Kowalski z projektu Promítej i Ty! 
Rakousko je jedním 
z mála států, který 
uznal znakový jazyk 
jako další oficiální 
řeč pro svou zemi.  
I přes možnosti tlu-
močení se však situ-
ace tamní neslyšící 
komunity nedá pova-
žovat za ideální. Ob-
servační dokument 
zachycuje střípky ze 
životů několika neslyšících a zaměřuje se přitom na sílu a barevnost pa-
ralelního světa znakového jazyka. Vstupné zdarma.
Čtvrtek 27. 9. v 17.00 - Setkání s občany - za MěÚ Žďár nad Sázavou  
s Radkou Remarovou, pracovnicí oddělení projektů a marketingu

inzerce

Výstavy v knihovně v září:

3. - 27. 9. - Představení Fotoklubu Vysočina a jeho členů - výstava fo-
tografií bude zahájena vernisáží 3. 9. v 17 hodin ve vestibulu Čechova 
domu
3. - 27. 9. - Krajinou Vysočiny - výstava velkoformátových fotografií 
členů Fotoklubu Vysočina (vstupní hala Knihovny M.J.Sychry)
Stromy - výstavka výtvarných prací žáků ze třídy Mgr. Jitky Maršouno-
vé ze ZŠ Palachova (oddělení pro děti a mládež)

Nabídka kurzů:
• Počítačové kurzy s Jiřím Nedělkou
• Knihovna seniorům - od 24. 9. 2018 - dopolední programy pro seni-
ory - přednášky z různých společensko-vědních oborů pro stálé i nové 
zájemce
• Tvůrčí psaní s PhDr. Ivanou Odehnalovou - informační schůzka  
17. 9. 2018 v 16.30 hodin
• Kurz znakového jazyka s Bc. Adélou Hudcovou pro začátečníky i po-
kročilé - informační schůzka 13. 9. 2018 ve 14.45 hodin
• Anglická konverzace pro začátečníky i pokročilé. 
• Španělský jazyk s Mgr. Lenkou Formanovou pro začátečníky i po-
kročilé
Kurzy se budou otevírat v září a během podzimu 2018 při dostatečném 
počtu zájemců. Bližší informace v čítárně.

N
 

ádražní 456/15, Žďár nad Sázavou

Cestovní kancelář ZDAR pro Vás připravila 

Bližší informace Vám rádi poskytneme na naší pobočce
na ul. Nádražní 456/15, Žďár nad Sázavou.

jednodenní zájezdy:

tel.: 601 329 214, 566 623 667 www.zdar.cz

Klientské centrum
Invia.cz

Cestovní kancelář
ZDAR

15. 9. MORAVSKÝ KRAS: od 390 Kč

29. 9. LIBEREC S JEŠTĚDEM: 450 Kč

6. 10. HOLKY Z KALENDÁŘE/KANCL: 590 Kč

20. 10. KARLŠTEJN + LOMY AMERIKA: od 630 Kč

3. 11. PRIMARK: 400 Kč

24. 11. TROPICAL ISLANDS: 870 Kč

1. 12. VÁNOČNÍ WROCLAW: 550 Kč

2. 12., 9. 12., 16. 12. VÁNOČNÍ VÍDEŇ: 480 Kč

8. 12. ČAS RŮŽÍ: 1.150 Kč

8. 12. VÁNOČNÍ KRAKOV: 960 Kč

15. 12. VÁNOČNÍ BUDAPEŠŤ: 800 Kč

16. 12. MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU: 1.099 Kč

Bohumír Beneš
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Kulturní program v Novém Městě n. M. – září
Strašidla a svatí Karla Němce
do 23. září 2018
Horácké muzeum, Nové Město n. M.
Výstava u příležitosti otevření stálé 
expozice věnované tomuto ikonic-
kému novoměstskému umělci.
Zároveň je otevřena renovovaná 
expozice sklářství a železářství na 
Novoměstsku a půda muzea, kde 
je výstava ZUŠ na téma díla Karla 
Němce. 

Kino – Švéd v žigulíku
4. září 2018, od 19 hodin
KD - velký sál, Nové Město n. M. 
Dokument, Česko, 2017, 64 min
Režie: Petr Horký

Automobilka Lada v Toljatti měla  
v sedmdesátých letech západní-
mu světu ukázat zázrak sovětské 
prosperity. Byla dokonalou utopií,  
o které se nikdo neodvážil pochy-
bovat. O více jak čtyřicet let poz-
ději prodělává miliardy rublů ročně 
a pomalu se rozpadá. A nikdo se jí 
neodváží dotknout. Švédský krizo-
vý manažer má v upadající továrně 
předvést zázrak kapitalistického 
obchodního modelu. Bo Inge An-
dersson, bývalý voják, který už 
jednu ruskou automobilku vzkřísil, 
přichází do Toljatti s malým týmem  
a velkým cílem. Švéd v Žigulíku je 
příběh o velkých plánech a ještě vět-
ší absurditě. Vstupné: 80 Kč na místě

Farmářský trh 
od 8 do 12 hodin
Vratislavovo náměstí,  
Nové Město na Moravě
8. 9. - hraje Žďárský swingový or-
chestr
22. 9.  - současně s řemeslným jar-
markem v rámci Svatováclavských 
slavností, prezentace Regionální 
potravina

Charitativní běh pro dětské  
oddělení nemocnice NMNM
8. září 2018, od 9 hodin 
Koupaliště u Nového Města n. M.
Rekordy nelámeme, pohybem po-
máháme!
Přijďte si po prvním školním týd-
nu vyčistit hlavu během a zároveň 
přispět na dobrou věc. Dobrovolné 
startovné bude v plné výši věnováno 
na výstavbu dětského oddělení Ne-
mocince v Novém Městě na Moravě.
Den otevřených dveří památek 
aneb Dny kulturního dědictví

15. a 16. září 2018, od 9 hodin
Vratislavovo náměstí, Horácké 
muzeum, Horácká galerie, dům  
U Salvátora, Nové Město n. M.
sobota 15. 9. 2018
9 – 15 h. – Den otevřených dveří 
ZUŠ J. Štursy
– HM + HG (celá provozní doba) 
– vstupy zdarma, komentované 
prohlídky, návštěva výstav ke 100. 
výročí vzniku ČSR
13:30 h. – odhalení památníku vě-
novaného 100. výročí vzniku ČSR a 
obětem padlých v 1. světové válce, 
Masarykova ulice
15 h. – komentovaná prohlídka 
domu U Salvátora čp. 119 (veřej-
nosti bude představena velmi vzác-
ná rarita spojená s TGM).
16 h. – komentovaná prohlídka 
města (průvodce Eva Benediktová, 
sraz u HM)
neděle 16. 9. 2018
14 h. – Stoleté proměny města aneb 
Zmizelé Nové Město, procházka po 
městě s odborným výkladem Mgr. 
Víta Křesadla, historika a kronikáře 
města (sraz u Horáckého muzea)

Kino – Králíček Petr
16. září 2018, v 16 hodin
Animovaný, USA, 2018, 95 min
Režie: Will Gluck
Hrají: Domhnall Gleeson, Rose 
Byrne a další.
Rebelský králíček Petr žije veselý 

bezstarostný život spolu s ostatní-
mi zvířátky na farmě. Nový majitel 
statku se však o svůj životní pro-
stor dělit nemíní – a už vůbec ne 
se zvířaty. A tak začíná bizarní válka  
o teritorium – mezi ním a obyvateli 
zahrady. Vstupné: 40 Kč na místě

Za hranicemi možností 
17. září 2018, v 19 hodin
dokumentární film
KD Nové Město na Moravě
„Ty nejsi lidská bytost, jsi atletka.“ 
Taková slova slyší gymnastka Rita 
Mamun od své nemilosrdné vrchní 
trenérky. Intimní portrét odvráce-
ných stránek sportu odhaluje ruský 
tréninkový systém, který v honbě 
za dokonalostí překračuje všechny 
meze. Dokumentární film z platfor-
my Promítej i ty! Vstup volný.

Kino – Prezident Blaník
18. září 2018, od 19 hodin

KD Nové Město na Moravě
Komedie, Česko, 2018, 95 min
Režie: Marek Najbrt
Hrají: Marek Daniel, Michal Dalec-
ký a další.

Hlavní hrdina filmu Tonda Blaník 
ohlásil prezidentskou kandidaturu, 
v kampani slíbil například máslo  
a lithium do každé rodiny nebo ko-
rupci dostupnou pro všechny a se-
hnal i sto tisíc podpisů. Kandidaturu 
na Hrad však nakonec nepodal, když 
se jeho asistentovi Žížalovi nepoda-
řilo doručit včas podpisové archy na 
ministerstvo vnitra. Přesto Tonda 
Blaník pokračuje ve snaze zachránit 
českou zemi a ukázat jejím obyvate-
lům, jak se mít líp. Celovečerní film 
navazuje na úspěšný seriál Kancelář 
Blaník. Vstupné: 50 Kč na místě

Svatováclavské slavnosti
22. září 2018, od 9.45 h.
Vratislavovo n., Nové Město n. M.
Program:
9:45 Slavnostní průvod všech účin-
kujících
10:00 Otevření slavností – slav-
nostní salva, přivítání Michalem 
Šmardou, starostou města, du-
chovní promluva Jana Daňka, dě-
kana řím. – kat. církve, Svatovác-
lavský chorál v podání operního 
pěvce Michala Pavla Vojty
10:30 TAS – společnost historické-
ho šermu, Velké Meziříčí (šermíř-
ské šarvátky)
10:50 Divadélko pro děti Krále Kamila
11:20 Calata, Ostrava – dobová hudba
11:50 Sokolnice Rozárka z Jiříkova

12:10 Kejklíř Erik, Praha
12:40 TAS – společnost historické-
ho šermu, Velké Meziříčí (šermíř-
ské šarvátky)
13:00 Huláni 1. republiky aneb 
ukázky výcviku vojenských koní
13:40 Calata, Ostrava – dobová 
hudba
14:00 Sokolnice Rozárka z Jiříkova
14:20 Kejklíř Erik, Praha
14:50 TAS – společnost historické-
ho šermu, Velké Meziříčí (šermíř-
ské šarvátky)
15:20 Divadélko pro děti Krále Kamila
15:40 Huláni 1. republiky aneb 
ukázky výcviku vojenských koní
16:00 Kejklíř Erik, Praha
16:20 Sokolnice Rozárka z Jiříkova
16:50 Calata, Ostrava – dobová 
hudba
17:30 Ukončení slavností – rozlou-
čení se s diváky
Doprovodný program:
vojenský tábor, historický jarmark, 
farmářské trhy, historický kolotoč, 
ukázky zbraní a zbroje, výstava 
dravců, historická střelnice, bohaté 
občerstvení
Uvedené časy jsou orientační! 
Změna programu vyhrazena! 

Vernisáž výstavy 100:  
Momenty z novoměstské historie
27. září 2018, od 17 h.
Horácké muzeum, Nové Město n. M.
Výstava fotografií a dokumentů  
z archivu muzea věnovaná stoleté-
mu výročí naší republiky

Den otevřených dveří 

+ BENEFIČNÍ KONCERT  
PRO DĚTSKÉ ODDĚLENÍ 

KOMENTOVANÉ  
PROHLÍDKY AREÁLU 

20:00 Michal Hrůza 

Nemocnice v Novém  
Městě na Moravě 

22. 9. 2018 le
t

22. 9. 2018

9:00 - 12:00
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22. 9. 2018 13 - 17 HODIN areál firmy ZDAR

exkurze areálem - mycí centrum, pneuservis, aj.
výstava a projížďky s veterány, tahačem a autobusem
ukázky techniky záchranných a bezpečnostních složek
skákací hrad a bohatý doprovodný program pro děti a dospělé
hudba, občerstvení, vstup zdarma

JIHLAVSKÁ 759/4, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Nově od září 2018 poskytujeme
sportovní masáže a měření imunity těla!

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

Preventivní ošetření chrupu a uší

DÁMSKÁ
MÓDA

NBC centrum, Havlíčkovo 
náměstí 152, Žďár nad Sázavou
Prodejna uvnitř pasáže 
ze strany 
od parkoviště

 www.centrumeden.cz

Slavnosti brambor
29.9. a 30.9. 2018 od 9.30 do 18.00

Centrum Eden 
       v Bystřici nad Pernštejnem

- ukázka odrůd brambor 
- program pro děti 

- country kapela
- Prosné pivo 

- řezbářská show 
- bramborová kuchyně 

- výstava bramborového humoru, ad.
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Jak jste se k podnikání dostala 
a jak dlouho se jím zabýváte?
V obchodě podnikám už od roku 

1992 a k látkám jsem se dostala 
před necelými dvaceti lety, kdy 
jsme začali prodávat bytový textil, 
a pak se na přání zákazníků začalo 
také šít. Prošla jsem různými kur-
zy, školeními a časem jsme začali 
fungovat jako dekoratérské studio. 
Z velké části jsme rodinná firma, 
pracuji s dcerou Markétou, která 
absolvovala kurz bytového desig-
nu, a syn Ondřej pro nás pracuje 
externě.

Vzpomenete si na své první 
setkání s látkou?
Já jsem k šití měla vztah odjak-

živa. Bylo to moje hobby, spíše 
ale oděvní šití, vzhledem k zájmu 
zákazníků jsem se dopracovala  
k bytovému designu.

Proč je podle vás bytový textil 
důležitý?
Celkově navodí pohodovou at-

mosféru, zútulní a doladí interiér.  
Někdy stačí vyměnit jen polštáře, 
pár doplňků, kobereček a udělá to 
úplně jiný interiér.

Co tedy vlastně všechno 
děláte?
Dá se říci, že oblékáme interiéry 

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH
Věra ZEMANOVÁ

– pomocí záclon, závěsů,  koberců, 
tapet, polštářů a dalších doplňků, 
garnýží, nebo  záclonových tyčí, ale 
děláme i stínění oken, tedy rolety, 
žaluzie, japonské stěny, římské ro-
lety. Všechno od zaměření až po 
samotnou montáž. Jsme tady pro 
ty, kteří si chtějí koupit třeba je-
nom záclonu a doma si ji sami ušijí, 
ale i pro ty, co chtějí od nás i uši-
tí, či celkově poradit s interiérem. 
Jsme dekoratérským studiem, kte-
ré dovede poskytnout v této oblas-
ti kompletní služby.

Jak taková spolupráce probíhá?
Nejdříve si vyslechnu zákazníka, 

co od nás potřebuje a jakou má 
představu. Snažíme se najít společ-
nou řeč, abychom věděli, co by pro 
něho bylo nejvhodnější. Ideální je, 
když si donese i fotografii současné 
podoby interiéru a vybíráme.

Pokud si přeje realizovat schůz-
ku u sebe doma, naložíme si do 
auta dva kufry vzorníků, přijede-
me na místo, a tam přiměřujeme, 
poměřujeme a vybíráme. Jsme 
schopni vybrat podle vzorníku  
i barvu výmalby, případně tapetu, 
koberec nebo doplňky pro celkové 

doladění. Pokud chce klient změnu 
interiéru od nás i s konečnou re-
alizací, tak vybereme, zaměříme, 
zhotovíme, namontujeme, pověsí-
me - interiér na klíč.

Souhlasíte se sezónními pro-
měnami bytu nebo domu?
Ano, ale není nutné měnit úplně 

celý interiér, spíše obměnit a dola-
dit doplňky.

Existují nějaké obecné zásady, 
když si zabydlujeme nový byt?
Je to spíš o tom, aby se člověk, 

který tam bude bydlet, dobře cítil. 

Ideální je, když se může všechno 
sladit najednou - okna, podlaha, 
výmalba, nábytek a bytový textil  
s doplňky. 

Jaké barvy zákazníci upřednost-
ňují a jaké byste doporučila do 
různých typů místností? 
Zákazníci upřednostňují spíše 

zemité barvy, což i my doporuču-
jeme, protože se jedná o širokou 
barevnou škálu, která se dobře 
kombinuje a doplňuje. 

V dětském pokoji doporučujeme 
veselé barvy, aby byl interiér hra-
vější. V ostatních místnostech je 
barevnost individuální, podle toho, 
v jakém stylu si kdo interiér přeje.

Jsou více žádané kompletní re-
alizace, tedy celého bytu, nebo 
jen samostatné místnosti? 
Tak i tak. Máme zákazníky, kte-

ří chtějí nadekorovat třeba jedno 
okno nebo pokoj, ale i celý byt, 
dům, penzion, nebo firemní pro-
story. Ke všem našim klientům při-
stupujeme stejně a všech si stejně 
vážíme.

Setkala jste se s nějakým netra-
dičním přáním?
To jsou především atypická 

okna. Architekti je nakreslí, ale  už 
nepamatují na to, že by se měla 
někam připevnit garnýž, roleta, 
případně že by se závěs měl někam 
odsunovat. Například trojúhelní-
ková okna jsou krásná, ale umístit 

Bytový textil a jeho instalace 
jsou při realizaci interiéru spe-
cifické oblasti stejně jako vý-
roba nábytku či volba svítidel. 
Své o tom ví Věra Zemanová 
- majitelka prodejny s byto-
vým textilem a dekoratérského 
studia Opál interiér ve Veselské 
ulici, která má za léta praxe za 
sebou spoustu realizací i spo-
kojených zákazníků.

na ně záclonu nebo závěs, aby to 
pěkně vypadalo a bylo to funkční, 
není jednoduché. Všechno se dá 
ale zvládnout.

Co si zákazníci přejí nejčastěji?
V současné době blackoutové 

závěsy, které jsou plně stínící, za-
temňovací a mají i termoizolační 
schopnost. Je to vlastně třívrstvá 
látka s vetkaným černým vláknem, 
které dělá tmu. Látka má velkou 
hustotu a závěsy musí být od stro-
pu až k zemi a od stěny ke stěně, 
aby světlo nikde nepronikalo.

 Kde čerpáte inspiraci? Sleduje-
te nejnovější trendy?
Absolvujeme školení od našich 

dodavatelů a navštěvujeme vele-
trhy tuzemské i zahraniční. V září 
například pojedu do Maďarska, 
kde bude už vánoční prezentace 
nejen látek, ale i inspirací, co z nich 
ušít. V prodejně máme několik set 
vzorků látek a kolekce se každý rok 
z velké části obměňují a doplňují.

Co vás podnikání za ty roky 
naučilo?
Určitě obrovské pokoře. Jsem 

ráda, že můžu dělat to, co mě baví. 
Podnikání mi sice vzalo volný čas, 
protože pracuji minimálně 12 hodin 
denně, ale nic jiného bych asi dělat 
nechtěla. Dalo mi totiž i radost z 
práce. S většinou klientů si během 
celého procesu vytvoříme přátelský 
vztah, a to mě moc těší.          (PM)

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

Veselská 7/9, Žďár n. Sáz.
Tel. 603 261 241
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Změna aneb Impérium vrací úder
Fejeton / Dva sloupky

bot Roomba Series 866, což, zkráceně řeče-
no, je vysavač. Prostě to moje paní domácí 
už nevydržela, že prý tenhle spotřebič beru 
do ruky, jen když potřebuji někomu vyčistit 
počítač, a když už se s ním občas snažím bě-
hat po bytě, že to za nic nestojí. Tak začala 
v našem skromném příbytku uklízet Žůža.  
A že jí to jde pěkně od ruky, tedy od kartáče. 
Stačí zdvihnout židle, zavřít dveře, zmáčk-
nout tlačítko a za deset minut se v obývá-
ku dá jíst ze země. A takhle zvládne uklidit  
i u dětí, v kuchyni a v ložnici. Zatím tedy jez-
dí každý den. Však jsme si připlatili za pro-
dlouženou pětiletou záruku, tak ať maká, že 
jo. Jen je škoda, že ji ještě inženýři nenaučili 
utírat prach z nábytku a poliček, to bych ji, 
kromě manželky, miloval i já. 

A ještě jedna věc na konec. Když už jsme 
u těch změn, myslím si, že je potřeba se vždy, 
když se rozhodneme nějakou udělat, podívat, 
co nám přinesly ty minulé. Ano, je odvážné 
dát příležitost vždy něčemu novému, nezná-
mému, o čem nevíme, jak dopadne. Ale na 
druhou stranu, pokud víme, kdo za změnou 

stojí, jaká je jeho historie, měli bychom být 
schopni poznat, jestli je to ta správná změna, 
změna k lepšímu, protože, kdo se nepoučí  
z minulosti, je odsouzen si ji zopakovat. 

Blíží se volby, kdy si na další čtyři roky 
vybereme nové, či staronové zastupitele. 
Podle posledních událostí, které trochu 
rozvířily bahýnko v tom našem malém po-
litickém Brčálníku, to ale vypadá, že se na 
žďárské radnici chystá zajímavý střet. Tro-
chu mi to připomíná druhý, respektive pátý 
díl série StarWars. Před čtyřmi lety radnici 
dobyli rebelové, kteří se již nemohli koukat 
na to, jak si to ti původní standardní politici 
přehazují ve stylu já na bráchu, brácha na 
mě. A teď jim to ti minule poražení chtějí 
vrátit. No uznejte, není to tak trochu jako 
když Impérium vrací úder? Mám rád sci-fi, 
takže se budu těšit na souboje prosťáčka 
Luka Skywalkera, temného Dartha Vadera, 
senátora Palpatina, učitele Obiwana Keno-
biho, mistra Yodi, námezdného lovce Jango 
Feta a princezny Lei. Zatím tedy nevím, kdo 
je kdo, ale já bych se nerad po volbách cítil 
jako Jar Jar Binks. Ať nás provází síla. 

Martin KROB

inzerce

Nevím, jak u vás, ale u nás, když nastane 
nějaká změna, ne vždy je trvalá a ne vždy 
je to k lepšímu. Například, znáte to, když 
si do domácnosti pořídíte něco nového, co 
by mělo zlepšit váš pobyt na této planetě.  
Ono to chvilku funguje, ale po čase to skon-
čí někde ve skříňce, pak ve sklepě, odtud je 
to pak už kousek do garáže, což je takový 
předstupeň popelnice. U nás za těch pár let 
několik věcí tento osud potkalo. 

Vzpomínám si, jak to bylo s domácí pe-
kárnou. Když jsme si ji přinesli z obchodu 
domů, slavnostně ji rozbalili, umístili na 
VIP místo na lince a zadělali na náš první 
domácí chleba. Ta vůně, co se z ní linula, ta 
přivábila i sousedky. A pak to začalo. Pekla 
nám každý den, někdy i dvakrát. Pekla nám 
různé druhy. Dokonce jsme si nechávali vo-
zit speciální mouku až z Porýní-Vestfálska. 
Nejhezčí byla ta rána, kdy jsme se budili  
a celým bytem se linula vůně čerstvě upe-
čeného křupavého božího daru. Byl to skoro 
obřad takhle snídat. Ale i takové laskominy 
se člověk asi přejí. Myslím, že pekárna na 

tom svém lukrativním postu vydržela tak 
rok, možná dva. A pak jsme opět začali ku-
povat chleba z Enpeky. Netuším, kde se ten 
úžasný přístroj nachází dneska, protože ani 
ve sklepě jsem o něj už okem nezavadil. 

Pak post pekárny obsadil mixér na smo-
othie. Neříkám, určitě je to chvályhodné 
mixovat si ke svačince čerstvou zeleninku, 
ovoce, různě to kombinovat se zdravím 
vylepšujícími přísadami, jako jsou žraločí 
chrupavka či chia semínka. Však jsme si od 
koupě toho zázraku každé ráno o čtvrt ho-
dinky přivstali a chystali si ingredience, kte-
ré jsme následně rozmixovali. V práci jsem 
vždy nechal smoothie v ledničce vychladit 
a při dopoledním pracovním vytížení jej 
pak, za obdivu kolegů, postupně vyzunkl. 
Ale upřímně, zas taková pecka to asi není, 
protože to takto probíhalo asi půl roku,  
a pak se najednou mixér přestěhoval z VIP 
místa na lince dolů pod dřez, kde čeká, až jej 
odnesu do sklepa, a vzhledem k tomu, že ga-
ráž nemáme, protože se ve Žďáře žádné ne-
staví, tak už jej asi potká jen poslední cesta.

No a teď jsme si domů nastěhovali Žůžu. 
Teda tak mu říká manželka. Jinak je to iRo-

  Dotazy a přihlášky: info@lekol.cz, 739 943 557

www.lekol.cz

POLOLETNÍ SKUPINOVÉ KURZY 

PRO VEŘEJNOST - září 2018 - leden 2019 
Úrovně od naprostých začátečníků až po vysoce pokročilé

INDIVIDUÁLNÍ KURZY - zahájení možné kdykoli 
během roku
Přizpůsobíme se potřebám každého individuálního studenta

FIREMNÍ VÝUKA  
Vedeme firemní jazykovou výuku na míru

JAZYKOVÁ ŠKOLA   LINGUA EFFECT   ŽĎÁR N. SÁZ.

 
angličtina – francouzština – němčina – ruština – italština – čínština

ZDRAVÁ VÝŽIVA

mp b

HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 287
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
TEL: 603 325 936
info@pmbzdar.cz
www.pmbzdar.cz

N
O
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E

OTEVÍRÁME V 9 HODIN 

3. ZÁŘÍ 

BEZ LEPKU
BEZ LAKTÓZY

DIA VÝROBKY
SUŠENÉ OVOCE

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA

Fotomontáž: Martin Krob
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inzerce

Naposledy jsem byl ve žďárském 
kině začátkem června, když běžely 
nejnovější Star Wars. Film mě po-
těšil, obraz ani zvuk neměly chybu. 
Už si nevzpomínám, jestli 2D nebo 
3D, ale ve Žďáře upřednostňuji 3D. 
Oproti multiplexům z blízkého oko-
lí mi připadá čistší.

Kino časem zkrásnělo. Navštěvuji 
jej téměř 20 let a současná podoba 
mi vyhovuje natolik, že nemám po-
třebu jezdit někam daleko. Většinou 
chodím s rodinou a přáteli, proto 
vítám zavedení „boxíků“ se stolky  
a pohodlné sedačky. Občerstvení ve 
vestibulu sice nevyužívám, zato šatna 
v zimě je oproti jiným kinům luxus.

Kdy jste byl naposledy v kině a na čem? Jak se vám líbil film a jak žďárské kino?

plk. Jan Kostečka ing. František Zelníček Mgr. Roman Kratochvíl Naďa Kubínková
vedoucí odboru služby dopravní policie 

Krajského ředitelství policie 
Kraje Vysočina

ekonom firmy Vamafil, spol. s r.o.
Žďár nad Sázavou

ředitel Knihovny M. J. Sychry
Žďár nad Sázavou

redaktorka
Český rozhlas

Máme malé dítě, takže se do kina 
moc nedostaneme, jen když sežene-
me hlídání. Poslední bylo pokračová-
ní Mamma Mia, na kterém jsem byl 
se ženou asi před měsícem. Hodno-
cení? I z hrozného filmu udělají hez-
ké písničky koukatelnou záležitost. 
Ale zatímco na jedničku se rád podí-
vám znovu, dvojku už asi neuvidím…

Pokud jde o kino, tak sál a hlavně 
sedačky super. Vstupní hala se mi 
moc nelíbí, nemám rád tenhle „re-
tro“ styl. Nelíbí se mi ani řemeslné 
zpracování, ale chápu, že se šetřilo. 

Naposledy jsem byla v kině v pátek minulý 
týden na novém americkém filmu BlackKkKlans-
man. Je to drama, ale zároveň komedie, nato-
čený v roce 2018 podle knihy Rona Stallwortha.

Film je natočený podle skutečné události, ze které-
ho vyzařuje zvláštní lehkost a humor. A přesně ukázal, 
jak je docela zbytečné vymýšlet nějaké nové příběhy, 
které se nikdy nestaly. Ty nejlepší a nejzajímavější  
a nejneuvěřitelnější totiž píše život sám. A co uvidíte? 
Naprosto nemožnou věc. Příběh ze 70.let, kdy se čer-
nošský policista infiltruje do organizace Ku-Klux-Klan.

Ve žďárském kině jsem už nebyla pěkně dlouho, 
v současné době je ale mým favoritem Bio Central  
v Hradci Králové. Kino se skvělým sálem, zvukem 
a třeba taky lehátky na balkoně. Nesnáším totiž 
chroustání popcornu a srkání coca-coly během pro-
jekce, to se v tomto kině neděje. Do sálu si ale může-
te vzít nějaký drink, který si koupíte v místním baru. 
A to během dvouhodinového filmu určitě oceníte.

Myslím, že to bylo ve Zlíně na za-
čátku dubna na filmu Ready player 
one: Hra začíná. Předtím ve žďár-
ském kině na prosincové předpre-
miéře Star Wars: Poslední z Jediů. 
Nejsem skalní fanda pouze sci-fi 
nebo fantasy, ale zrovna to takhle 
vyšlo.

Oba filmy se mi líbily, stejně jako 
se nám s manželkou líbí i nové 
žďárské kino. Jsme rádi za jeho re-
konstrukci, protože je kvalitní kino 
i přímo ve Žďáru nad Sázavou a ne-
musíme jako dřív nikam dojíždět.

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: 30. 11. – 2. 12., 14. – 16. 12. 2018, 

4. – 6. 1. a 18. – 20. 1. 2019 

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 

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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WBD WeldingService GmbH je německá společnost poskytující služby 
v oblasti svařování a současně s pravomocí poskytovat služby prostřednictvím 
zaměstnanců do pronájmu. Sloužíme svým zákazníkům při stavbě potrubí, 
zařízení, strojů, mostů, ocelových mostů, ocelových konstrukcí pro výstavbu 
vodovodních toků, při stavbě lodí, elektráren nebo  jeřábů. Poskytujeme také 
služby pro zákazníky v leteckém, potravinářském, elektrotechnickém a 
farmaceutickém průmyslu.

 Svářeče
 Elekrikáře/elektromontéry
 Zámečníky
 Obsluhy CNC strojů, svářecích robotů
 Průmyslové lakýrníky
 Pomocné pracovníky

       se i bez znalosti NJ

  

<
<
<
<
<
<

Facebook: Nabídka práce- Německo, Rakousko, Česko
www.wbd-gruppe.de

Pro bližší informace:
e-mail: tel.:

 
 michalova@wbd-gruppe.cz,  +49/1590 418 9545

Těšíme se na spolupráci

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRÁCE V ZAHRANIČÍ!

Pro naše zákazníky do Německa, Rakouska, Česka
hledáme  kvalifikované pracovníky

Estetická a konzultační 
kožní ambulance
MUDr. Eva Pelikánová

tel.: 734 421 491

www.dermacomfort.cz

KONTAKT
Studentská 1694/7

(poliklinika)
591 01 Žďár nad Sázavou

ADRESA

Z důvodu rozšiřování nabídky 

estetických služeb

přijmeme 

na částečný úvazek

zdravotní 
sestru 

Bližší informace při osobním jednání.

email: dermacomfort@gmail.com

hledá vhodného kandidáta/kandidátku na pracovní místo

 STROJNÍK VODOHOSPODÁŘSKÉHO 
ZAŘÍZENÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Požadované znalosti a dovednosti:
•  vzdělání střední odborné s výučním listem v oboru stavebnictví 
    nebo strojírenství,
•  manuální zručnost, spolehlivost,

znalost PC,
•  praxe v obdobném oboru výhodou.
•  

Nabízíme:
•  kvalifikovanou práci v oboru vodovodů a kanalizací,
•  zázemí stabilní a tradiční firmy,
•  široké spektrum zaměstnaneckých benefitů a výhod. 

Předpokládaný nástup od 1. 10. 2018 nebo dle vzájemné dohody. 

Jedná se o pracovní poměr zástup za nemoc s možností následného
trvalého pracovního poměru.

Místo výkonu práce: čistírna odpadních vod Žďár nad Sázavou, 
směnný provoz včetně sobot a nedělí.

Písemnou nabídku s profesním životopisem zasílejte do 14. 9. 2018 
na adresu: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Studentská 1133, 
591 21  Žďár nad Sázavou nebo e-mail: divize@vaszr.cz

Bližší informace:
p. Jiří Macek, telefon: 602 459 950 

nabídka pracovních míst
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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.
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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

- SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ
- CNC FRÉZAŘ
- NÁSTROJAŘ 
 OBSLUHA CNC ELEKTRO-EROZE
- OPERÁTOR/KA VE VÝROBĚ 
 (I NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK) 

NÁBOROVÝ 

PŘÍSPĚVEK 

15 000 Kč

+
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e-mail: info@zdarskypruvodce.cz.
Vydavatel neodpovídá za obsah zveřejněných inzerátů. 
Použití  stejného grafi ckého zpracování inzerátů povoleno pouze s písemným souhlasem vydavatele. Články označené „pr“ jsou placenou reklamou. Celkový náklad 17 000 ks. 
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Kulturně i n ze r t n í 
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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

Distribuci časopisu zajišťuje Česká pošta. Časopis je distribuován zdarma do všech schránek, které neodmítají reklamu, v obcích uvedených níže v tiráži.
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 26. září

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/




