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Roden & Krausová

Čtěte na straně 4

AMBROŽ AUTO | PROFESIONAL CAR SERVICE
Tel: 566 620 498 | www.ambrozauto.cz | ambrozauto-servis@email.cz

Chcete být originální? Pořiďte k Vánocům dárek pro své blízké

PRODEJ ELEKTROKOL, SKÚTRŮ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

PRODEJ NA SPLÁTKY

POJIŠTĚNÍ

UAMK KARTY

ZPROSTŘEDKOVANÝ PRODEJ NOVÝCH VOZŮ DACIA

Ruční mytí vozů
 Výměna autoskel

<
<
 <

<
 Běžné opravy
 Servis klimatizace

<
<
 Geometrie
 Diagnostika

<
<
 Nástřik podvozků
 Garanční prohlídky 

<
<
 Autopůjčovna
 Příprava a provedení STK 

AMBROŽ AUTO, s.r.o. I Strojírenská 2212/30 I Žďár nad Sázavou I Tel: 566 630 398 I Mob: 777 795 614

E-mail: ambrozauto@email.cz FB: Ambrož auto, sro www.ambrozauto.cz I  I 

 Aleš Háma
Více na straně 8
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inzerce

Ani letos tomu není jinak. Vy-
bírat můžete jak z divadelních 
představení, tak z koncertů růz-
ných žánrů. Lednovou komedii 
Co takhle ke zpovědi... připravila 
Agentura Harlekýn a v hlavních 
rolích se vám představí například 

Vánoce s kulturou
Petr Nárožný, Jaromír Nosek či Jan 
Čenský. Máte chuť se rozesmát až 
k slzám? Pak se přijďte podívat na 
slavnou one man show o tom, co 
dělá muže mužem a ženu ženou,  
o rozdílech mezi námi, o lásce, part-
nerství a vtipně utajených kvalitách 
obou pohlaví -  divadlo Caveman. 
O Slunovratu je projekt cimbá-
lové muziky Hradišťan společně  
s tanečním souborem Hradišťan.  
O tom co bývalo a znovu někdy 
bude s hudbou Jiřího Pavlici na 
texty Jana Skácela, lidové poezie  

SVATOMARTINSKÉ MENU
Od 9. do 18. 11. 2018

Polévka

Husí Kaldoun

Hlavní chody 

700g Konfitovaná husa, dušené bílé a červené zelí, 

variace knedlíků (karlovarský, bramborový a houskový)

600g Pečené husí stehno na medu a perníku, podávané 

na višňna višňové omáčce, staročeské lokše

250g Fajita Ánsar se salsou Verde, divokými brusinkami, 

zakysanou smetanou (filírovaná husí prsa se zeleninou podávaná s tortillami)

V ceně jídla je započítané 1 dcl svatomartinského vína dle výběru (od 11. 11. 2018).

Vinařství Tomáš Krist

0,7l Veltlínské červené rané

0,7l Svatovavřinecké rosé       

0,7l 0,7l Modrý portugal                 

1dl svatomartinského vína 

40 Kč

279 Kč

279 Kč

279 Kč

199 Kč

199 Kč

199 Kč199 Kč

30 Kč

Husova 376/3, 591 01 Žďár nad Sázavou

info@mexiko-zdar.cz, www.mexiko-zdar.cz

 

Pokud chcete bez starostí prodat 
svoji nemovitost, obraťte se na nás. 
Naléhavě hledáme pro své klienty:

▪ Dům do 15 km 
od Žďáru, může 
být i k opravám. 

▪ Menší byt 
(1+1 - 2+1) 
pro mladou rodinu. 

Jana Gelová

www.rkokno.cz  605 221 928
NÁDRAŽNÍ 432/22, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Hana Špačková

Nováadresa!

Již několikátým rokem přichází-
me za milovníky kultury  
s vánoční nabídkou pořadů, 
která může být zajímavým ty-
pem dárku i pro vaše nejbližší. 

a s choreografií Ladislavy Košíkové 
určitě nezklame žádného milovníka 
dobré muziky. Dalším zajímavým 
hudebním projektem je recitál Lu-
cie Bílé a Petra Maláska, koncert 
Františka Nedvěda s kapelou Tie 
Break nebo vystoupení legendár-
ního kytarového básníka Karla Plí-
hala s kytaristou Petrem Fialou.  
A kdo by si nevybral z nabídky těch-
to kulturních žánrů, může využít 
dárkových poukazů do Kina Vyso-
čina, které jsou platné po celý rok 
2019. Z dalších kulturních projektů 
by vás mohly zaujmout také proná-
jmy, divadelní představení Franky& 
Johny nebo koncert Davida Kollera.

A pro všechny, kteří si chtějí užít 
příjemné chvíle s kulturou také na 
podzim či v čase adventu, upozor-
ňujeme na koncerty Ve dvou tour 
Lenky Nové a Petra Maláska, Hop 
- Trop s J. Samsonem Lenkem, ETC 
a Vladímírem Mišíkem, Čechomor  
s Martinou Partlovou, vánoční kon-
cert členů formace 4 TET Davida 
Uličníka a Jiřího Škorpíka nebo ad-
ventní Fler trhy v první dny advent-
ní. Podrobný program naleznete 
na našich internetových stránkách 
www.dkzdar.cz. 

S přáním veselého podzimu vás 
zdraví Kultura Žďár.
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Horácká muzika pokřtí 
v divadle nové CD

inzerce

Dne 15. listopadu 2018 v 19 
hodin rozezní Městské divadlo 
ve Žďáru nad Sázavou zvučné 
hlasy a hudba Horácké muziky, 
která pořádá koncert při příleži-
tosti křtu nového CD.

Již 26 let fungující soubor vám 
pod vedením primáše Milana Nová-
ka představí tradiční písně z Horácka 
- folklorního regionu našeho kraje -  
v ne zcela tradičním složení. V sou-

časné sestavě uslyšíte troje housle, 
violu, kontrabas, klarinet či flétny  
a cimbál. Těšit se můžete na Fran-
tiška Černého, emeritního primáše 
BROLNu, který se nejen ujme role 
kmotra, ale také s Horáckou muzikou 
zahraje jak písně zdejší, tak skladby 
typické pro cimbálovou muziku.

Přijďte se zaposlouchat do krásy 
lidové hudby našich předků a zazpí-
vat si s námi.

Eva Hrnčířová

Horácká muzika na 1. ročníku Festivalu vína ve Žďáru. foto Milan Novák
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Dětské divadelní předplatné 
Středa 7. 11. 2018 v 9, ve 14 h.
Čtvrtek 8. 11. 2018 v 8.45, v 11 h.
Městské divadlo Žďár n.S.
Michaela Dolinová a Milan Duchek
KŘOUPAT ZDRAVĚ – DÁ SE HRAVĚ
Tento příběh, který samozřejmě 
dobře skončí, by měl ukázat, jak 
chutné a zábavné mohou být ty 
zdravé a netučné, a přesto hodnot-
né potraviny. 
Kulturní minimum II.
Středa 14. 11. 2018 v 9, v 11 h.
Čtvrtek 15. 11. 2018 v 9 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Minaret, Praha
DÉMONI SOUČASNOSTI
Hra o nejistotách a hledání dospí-
vajících má svou úsměvnou i tra-
gickou tvář. Vstupné: 75 Kč
Sobota 24. listopadu 2018 v 15 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Radost Brno
BUDULÍNEK Z HUDEBKY 
Vstupné: 100 Kč / E-vstupenky; 
Předprodej vstupenek: pokladna 
DK a Kino Vysočina

Kulturní program ve Žďáře n/S – listopad

VÝSTAVY

POŘADY PRO DĚTI

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

100 let republiky – Město Žďár n. S.
16. října - 11. listopadu 2018, 
Galerie Stará radnice Žďár n. S.
100 LET STÁTNOSTI 
Výstava Klubu filatelistů
13. listopadu – 2. prosince 2018, 
Galerie Stará radnice Žďár n. S.
IVAN BABORÁK / OBRAZY 
Otevřeno úterý - pátek 10 - 12  
a 14 - 17, sobota a neděle 14 - 17
5. listopadu - 2. prosince 2018, 
malá galerie Stará radnice
VE STOPÁCH DAGUERROVÝCH 
4. ROČNÍK ŽĎÁRSKÉHO  
FOTOGRAFICKÉHO FESTIVALU
VLADO KVIETIK - KAMENNÁ ŘEKA 
Máme tu čest vám představit ukáz-
ku fotografického cyklu známého 
slovenského fotografa a cestovatele. 
Při pohledu na jeho práci je třeba 
položit si otázku: Je to jen zajímavá 
krajina, nebo obraz toho, že jako lid-
stvo se blížíme do bodu, odkud už 
nebude návratu? Otevřeno dle ote-
vírací doby informačního centra.
5. – 30. 11. 2018 MD Žďár n. S.
VÝSTAVA K VÝROČÍ REPUBLIKY
DS Žďár nad Sázavou
Otevřeno hodinu před představe-
ním a během představeníKONCERTY

Pondělí 5. listopadu 2018 v 19 h
Městské divadlo Žďár n. S. 
LENKA NOVÁ A PETR MALÁSEK
VE DVOU TOUR 
Vstupné: 280 Kč / E-vstupenky; 

Divadelní předplatné ZELENÉ
Pondělí 12. listopadu 2018 v 19 h
Městské divadlo Žďár n. S. 
Studio DVA Praha 
MISERY 
Režie: Ondřej Sokol
Hrají: Zlata Adamovská, Petr Ště-
pánek, Petr Pěknic / Petr Meissel
Divadelní adaptace světového 
bestselleru mistra hororu Stephe-
na Kinga.  Vstupné: přízemí 370 Kč; 
balkon 340 Kč / E-vstupenky; Před-
prodej vstupenek pokladna DK
Pondělí 19. listopadu 2018 v 19 h
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadelní spolek Žďár n. S.
SBOROVNA
Režie: Jan Krška a Jiří Maruš
Hrají: Pavel Musil / Martin Štěpa-

Středa 14. listopadu 2018 v 19 h
Kino Vysočina Žďár n. S.
Z MEXIKA DO KANADY PACIFICKÁ 
HŘEBENOVKA - M. BENEŠOVÁ
Beseda s cestovatelkou
Vstupné: 100 Kč / E-vstupenky; 
Předprodej vstupenek: pokladna 
DK, Kino Vysočina, Café U tety Hany 

DIVADLO
BESEDY

ník, Lucie Topinková, Marie Bla-
žíčková, Nikola Adlerová, Marie 
Nosková, Luboš Blíženec, Irena 
Koutníková, Ivan Kyncl
Autor nás zavádí do sborovny uči-
telského sboru v odborném země-
dělském učilišti. Zde se učitelé snaží 
zvládnout naprosto nezvladatelné 
žáky, neboť padly všechny morální 
a etické hodnoty. Současná učňov-
ská mládež je sice plná vulgarismů, 
ale ani učitelský sbor není ideální. 
Ředitel je zkorumpovaný flegmatik, 
sborovnou vládne cynismus…

Divadelní předplatné KOMORNÍ
Středa 21. listopadu 2018 v 19 h
Městské divadlo Žďár n. S.
Studio DVA Praha: 
VZHŮRU DO DIVOČINY
Režie: Darina Abrahámová
Hrají: Jana Krausová, Kristýna No-
váková, Karel Roden
Příběh manželů Alice a Jindřicha, 
které jste si oblíbili v komedii Sex 
pro pokročilé, pokračuje. 
Vstupné: přízemí 370 Kč; balkon 
340 Kč / E-vstupenky; Předprodej 
vstupenek pokladna DK

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Neděle 25. listopadu 2018 v 19 h
Městské divadlo Žďár n. S. 
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
A PAK UŽ TAM 
NEZBYL ANI JEDEN
Režie: Martin Vokoun
Hrají: Anna Fixová, Petr Florián,  
a další
Detektivka podle slavného románu 
Agathy Christie. Vstupné: přízemí 
370 Kč; balkon 340 Kč / E-vstupenky; 
Předprodej vstupenek pokladna DK

FESTIVALY

Sobota 10. 11. 2018 ve 20 h
Dům kultury Žďár nad Sázavou 
DISKO V – LUKÁŠ VACEK
Sobota 24. 11. 2018 v 19.30 h 
Dům kultury Žďár n. S.
SPOLEČENSKÝ  
A TROCHU MYSLIVECKÝ PLES
Moderuje: Aleš Háma; Vystou-
pí: Kroky Michala Davida revival;  
K tanci a poslechu hrají: HAMLETI / 

ze sušeného ovoce 
a ořechů
s polevou i bez

výběr z  

HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 287
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

TEL: 603 325 936
info@pmbzdar.cz
www.pmbzdar.cz

DÁRKOVÉ KORNOUTY 

Přijďte ochutnat!druhů50

inzerce

Čtvrtek 8. 11. 2018 od 8 do 17 h.
Dům kultury Žďár nad Sázavou
Prezentační výstava
FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ 
Přehlídka vzdělávacích možností  
a pracovního uplatnění

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

DOPORUČUJEME 

svého pejska 

zkontrolujte si 
očkování 

 

ZÁBAVNÉ POŘADY

Předprodej vstupenek: pokladna 
DK, Kino Vysočina
Čtvrtek 15. listopadu 2018 v 19 h
Městské divadlo Žďár n. S. 
HORÁCKÁ KAPELA
Křest nového CD; Kmotr František 
Černý, emeritní primáš BROLNu; 
Vstupné: 150 Kč / E-vstupenky
Neděle 18. listopadu 2018 v 19 h
Městské divadlo Žďár n. S.
VLADIMÍR MIŠÍK & ETC  
OLIN NEJEZCHLEBA & KYBABU
Z důvodu  nemoci nevystoupí I. 
Hlas; Vstupné: 380 Kč / E-vstupen-
ky; Předprodej vstupenek: poklad-
na DK, Kino Vysočina
Úterý 20. listopadu 2018 v 19 h
Městské divadlo Žďár n. S.
HOP TROP
J. Samson Lenk; Vstupné: 330 Kč 
/ E-vstupenky; Předprodej vstupe-
nek: pokladna DK, Kino Vysočina
Čtvrtek 29. listopadu 2018 v 19 h
Café U tety Hany Žďár n. S. 
BLANKA ŠRŮMOVÁ & J. S. HEDL
Vstupné: 230 Kč / E-vstupenky; 
Předprodej vstupenek: pokladna 
DK, Kino Vysočina, Café U tety Hany

Aleš Háma, Jakub Wehrenberg, Da-
libor Gondík a skupina KVATRO; zvě-
řinová kuchyně a bohatá tombola; 
vstupné: 320 Kč; předprodej vstupe-
nek: pokladna DK, IC Žďár n. S.
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Regionální muzeum Města Žďáru nad Sázavou
Otevřeno denně mimo pondělí: 9 – 12 a 12.30 – 17 hodin

Až do 18. listopadu můžete  
v Regionálním muzeu města 
Žďáru nad Sázavou v budově 
Tvrze navštívit výstavu Svobo-
da! 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 na-
příklad pro služebnou Boženu Mok-
rou, továrníka Františka Špilara nebo 
pro majitelky žďárského velkostatku  
z řad bývalé šlechty Eduardinu Khe-
venhüller-Metsch a Klotyldu Feste-
ticsovou? Jaké nové podniky vznik-
ly? Jak se rozvíjel spolkový život? 
Jak to bylo s nárokem na dovolenou 
a výší výplat? Proč se dva umělci, 
Hedvika Böhmová-Hájková a Franti-
šek Drdla, dočkali v nové republice 
zcela rozdílného přijetí? A jak dopadl 

Svoboda! Žďár za první republiky
správce velkostatku Bakesch, které-
ho se po pádu mocnářství Žďáráci 
rozhodli vyexpedovat pryč? To vše se 
dozvíte na výstavě věnované stému 
výročí vzniku republiky. Samozřejmě 
se můžete těšit i na různé perličky  
a zajímavosti ze života více i méně 
známých žďárských osobností. Uvi-
díte také dosud nevystavované před-
měty, často zapůjčené soukromými 
vlastníky. Pro školy jsou připraveny 
úkoly s testem, které si samozřejmě 
může vyzkoušet kdokoliv. Nechybí 
ani připomínka návštěvy prezidenta 
Osvoboditele.

Za pomoc při přípravě výstavy 
děkujeme dědicům pana Viléma 
Frendla, rodinám Omesových, 
Sedlákových, Brychtových, Dome-
sových, Švomových, Svobodových, 
Friebových a Horáckému muzeu  
v Novém Městě na Moravě.

Text: Stanislav Mikule
Foto: Kamila Dvořáková

inzerce

Počátkem prosince se v Mouč-
kově domě uskuteční přednáška 
Milana Mynáře o možnostech če-

Plánovaná přednáška
koslovenské obrany v roce 1938. 
Přesné datum ještě upřesníme.  
   (SM)

OLEJ

ZDARMA

Oprava zahradních sekaček,
křovinořezů a pil značek: Hecht, AL-KO,
Husqvarna, Stihl, Stiga, Solo, Mountfield,
Oleo-Mac, Caselgarden a další...
Servis motorů:
Briggs & Stratton, Honda.
Rovnání klikových hřídelí.

PRODEJ
MOTOROVÝCH PIL

 V PODZIMNÍCH AKČNÍCH CENÁCH

PROVÁDÍM LEVNĚ
POSEZONNÍ ÚDRŽBU STROJŮ

Tel: 603 828 637

www.kamnakrbyok.cz

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

KRBOVÁ KAMNA
KOMÍNY

KRBY
GRILY

Otevřeno
Žďár n. Sáz.
Havl. Brod

Po - St 10.00 - 17.00
Pá 10.00 - 17.00

V těchto dnech Vám ukážeme, jak hoří ta správná kamna.
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Kontakt: www.knihzdar.cz, icentrum@knihzdar.cz, tel: 566 623 766
inzerce

Cestovní kancelář  
ZDAR

Více informací zjistíte v CK
ZDAR či na www.zdar.cz!

Nádražní 456/15, Žďár n. Sáz. 
ckzdar@zdar.cz, 566 623 667, 601 329 214

Klientské centrum 
Invia.cz

Cestovní kancelář 
ZDAR

více informací na www.penzionstarydvur.cz

doporučujeme včasnou rezervaci

tel: 775 279 555

9. - 11. 11. 2018
vás zveme na

SVATOMARTINSKÉ HUSÍ SPECIALITY

KACHNÍ SPECIALITY

A SVATOMARTINSKÁ VÍNA

PO 5. 11. | SYCHRAVO
15:00 - 17:00 - Opékání buřtů - 100 let trampingu 
17:00 | LiStOVáNí - Kluk z kostek - Keith Stuart  - divadelní představení.
Alex svou ženu Jody miluje, ale zapomněl, jak jí to dát najevo. Zbožňuje 
i svého autistického syna, ale ani za mák mu nerozumí. Sam je plný pře-
kvapení a svět je pro něj hádanka, kterou bez pomoci nedokáže rozluš-
tit. Až díky hraní Minecraftu pro sebe otec se synem najdou společný 
prostor, v němž se začnou lépe poznávat a navzájem se chápat. Dokáže 
se rozpadlá rodina kousek po kousku, kostku po kostce dát znovu do-
hromady? hrají: Pavel Oubram, Tomáš Drápela, Věra Hollá, vstupenky 
v předprodeji v oddělení pro dospělé čtenáře: 70 Kč. Akce se koná za 
přispění grantu z Ministerstva kultury ČR.
ÚT 6. 11. | 17:00 | vstupné: 30 Kč
Žďár za první republiky - přednáška Miloslava Lopaura.
Akce se koná za přispění grantu z Ministerstva kultury ČR.
PO 12. 11. | 18:00 | Zázračné dítě internetu: Příběh Aarona Swartze 
Vstupné: zdarma. Dokumentární film USA z r. 2014 v rámci projektu: Pro-
mítej i Ty! Z geniálního programátora se postupně stal aktivista, který si 
začal uvědomovat, že technologie jsou dobrý sluha, ale snadno zneuži-
telný pán. Internet považoval za demokratické médium a bojoval proti 
snaze úřadů a veřejných institucí redukovat prostřednictvím technologií 
občanské svobody a přístup k informacím. V roce 2011 čelil trestnímu 
stíhání za stahování článků akademického časopisu JSTOR. Kauza se před 
soud ale nikdy nedostala. Aaron si v šestadvaceti letech vzal život.
ÚT 13. 11. | 16:00 | vstupné: 50 Kč + za materiál
Zdobení skleněných vánočních ozdob - tvůrčí dílna pro dospělé se 
Zdenkou Jelínkovou. Přihlášky předem v čítárně.
PÁ 16. 11. | 17:00 | Včelí produkty I. část 
ÚT 20. 11. | 17:00 | Včelí produkty II. část | přednáška Mariána Sol-

čanského, uskuteční se v rámci včelařské výstavy k 90. výročí
založení včelařského spolku ve Žďáře nad Sázavou 
ČT 22. 11. | 17:00 | vstupné: 30 Kč
Dějiny umění od historických slohů po současné umění - přednáš-
ka Lenky Šimo z cyklu Úvod do dějin umění. Akce se koná za přispění 
grantu z Ministerstva kultury ČR.
ÚT 27. 11. | 17:00 | 
Nezveme si závislost či nemoc do rodin vlastně sami? - přednáška 
Josefa Soukala, vedoucího adiktologické ambulance Kolping v rámci 
kampaně: Nezavíráme oči.
SO 1. 12. | 9:00 - 12:00 | Den pro dětskou knihu  
12. ročník celostátní akce vyhlašované SKIP ČR, tvůrčí dílny pro děti, 
čtení pohádky v podání Miloše Zabloudila.
Výstavy:
1. - 11. 11. | Čechův dům | Můj svět X. - jubilejní 10. ročník výstavy 
fotografické soutěže pracovníků, dobrovolníků a klientů všech charit 
České republiky. Autorem dvou vítězných snímků je žďárský fotograf 
Zbyněk Čech, spolupracující s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou. 
2. 11. - 30. 11. | Galerie u Sychry | „…prostě TAK“
výstava fotografií Věry Ryškové
17. - 25. 11. | Čechův dům | so - ne 9-13 hod., po - pá 9-17 hod.
Včelařská výstava k 90. výročí založení včelařského spolku ve Žďáře n. S.
26. 11. - 2. 12. | Čechův dům | Advent s teplem domova - prodejní 
výstava Květinky Marie Horákové
listopad | Galerie u Sychry | Aby podzim nebyl smutný - výstava prací 
Zdenky Formánkové
listopad | oddělení pro děti a mládež | Barevný podzim - výtvarné 
práce žáků školní družiny ze ZŠ Švermova

LISTOPAD

PRODEJ LEVNÝCH KNIH

DŮM KULTURY, vestibul
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SLEVY

40-90%

OBROVSKÝ VÝBĚR

ENCYKLOPEDIE, DÁRKOVÉ PUBLIKACE, ROMÁNY, 
VÁLEČNÁ LITERATURA, KUCHAŘKY, KNIHY PRO 
DĚTI, MANDALY, KŘÍŽOVKY, SUDOKU, KALENDÁŘE,
DVD A MNOHÉ DALŠÍ ...

apokryf.cz

19. 20.
pondělí úterý

21.
středa

22.
čtvrtek

listopadu listopadu listopadu listopadu

9 - 17
hodin
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Kulturní program v Novém Městě n. M. – listopad
Výstava 100: Momenty 
z novoměstské historie
27. září - 2. prosince 2018
Horácké muzeum N. Město na M.
Výstava ke stému výročí založení 
republiky.

Vůně medu
2. – 10. 11. 2018, od 8 do 17 h.
Horácké muzeum, N.Město na M.
19. ročník včelařské výstavy v mu-
zeu. Včelařské produkty všeho dru-
hu, pomůcky, literatura, konzultace, 
živé včely… Slavnostní zahájení 2. 
listopadu v 15 h., poslední den vý-
stavy, dne 10. 11., pouze do 14 h.

Hostina – J.Dušek a J. Vojáček
3. listopadu 2018, od 17 h.
KD Nové Město na Moravě
Hostina s Jaroslavem Duškem  
a MUDr. Janem Vojáčkem. Hudeb-
ní doprovod Martin Trchová a Pat-
rik Henel. Vstupné: 390 Kč. Prodej 
vstupenek v informačním centru.

DlouŠiBy – pohádka
4. listopadu, od 18 h.
KD - malá scéna za oponou, 
Nové Město na Moravě 
Příběh prince a jeho tří podivných 
pomocníků je vyprávěn s aktivním 

zapojením publika do hry. 
divadlo 100 opic

Kino – Jan Palach
6. listopadu 2018, od 19 h. 
KD Nové Město na Moravě
Hrají: Viktor Zavadil, Zuzana Byd-
žovská a další.
Film pozoruje posledních několik 
měsíců života Jana Palacha. Po-
zoruje jej na základě dostupných 
faktických pramenů a zároveň pře-
mýšlí, co tomu mladému muži táh-
lo hlavou. Vstupné: 50 Kč na místě

Tančírna - Opakovací lekce
7. listopadu 2018, od 19 h.
KD Nové Město na Moravě
Přijďte si užít taneční večery pro 
veřejnost. Čeká na vás příjemná 
atmosféra, dobrá parta a zkušení 
lektoři. Vstupné 50 Kč. Další ter-
míny: 15. listopadu 2018 – jive; 26. 
listopadu 2018 - tango

Farmářský trh
10. listopadu 2018, od 8 do 11 h.
Vratislavovo nám, N. Město n. M. 

Metal Forever Tour
17. listopad 2018, od 19 h.
KD Nové Město na Moravě

Metalový večírek -  KREYSON me-
morial, LADY KATE, AUTOBUS.

Kino – Hotel Transylvánie 3: 
Příšerózní dovolená
18. listopadu 2018, od 16 h.
KD Nové Město na Moravě
Ve filmu od Sony Animation Pictu-
res Hotel Transylvánie 3: Příšerózní 
dovolená se s naší oblíbenou ro-
dinkou strašidel vydáme na výletní 
parník, kde si má Drákula zaslouže-
ně oddechnout od práce v hotelu. 
Vstupné: 40 Kč na místě

Listopadový koncert 
pro cembalo a housle
18. listopadu 2018, od 18 h.
evangelický kostel, N. Město n. M.

Jedna z nejznámějších osobnos-
tí nastupující generace hráčů na 
cembalo Jiřina Dvořáková Mare-
šová a houslový virtuos Jiří Sycha 

se v listopadu představí v Novém 
Městě na Moravě. Vstupné 100 Kč, 
děti do 15 let a ZTP 50 Kč.Koncert 
podporují ČCE a Nové Město na M.

Kino – Jurský svět: Zánik říše
20. listopadu 2018, od 19 h.
KD Nové Město na Moravě
Hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas Ho-
ward a další.
Před čtyřmi lety nás dinosauři pora-
zili. Alespoň na Isla Nublar, exotic-
kém ostrově, kde prosperoval uni-
kátní zábavní park Jurský svět, než 
se jeho exponátům podařilo utéct  
z klecí. Vstupné: 50 Kč na místě

Jablkoň – koncert
21. listopadu 2018, od 19 h.
KD - Velký sál, N. Město n. M.
Jablkoň je setkáním Georga Fried-
richa Händela s pračlověkem. Tato 
velmi stručná charakteristika publi-
cisty Jiřího Černého asi nejlépe vy-
stihuje svéráznou hudbu ryze české 
(pražské) skupiny, která se s nevšed-
ním nadhledem pohybuje na hraní-
cích moderní vážné hudby a popu. 

ANDĚLSKÝ JARMARK
25. listopadu 2018, od 9 do 16 h.
KD N. Město n. M.

inzerce
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inzerce

PROFESIONÁLNÍ VÝKON
PRVOTŘÍDNÍ VÝSLEDKY

Křovinořez HUSQVARNA 525RX
Lehký a výkonný křovinořez. Motor X-Torq®, 
strunová hlava Tap 'n Go, popruh Balance 35B.

 ■ Výkon 1 kW, objem válce 25,4 cm³, hmotnost 
bez příslušenství 4,9 kg.

Akční cena: 9 990 Kč
Běžná cena: 10 990 Kč

Akumulátorový foukač
HUSQVARNA 536LiB
Skvěle vyvážený profesionální akumulátorový 
foukač. Vybaven režimem zvýšeného výkonu.

 ■ Napětí akumulátoru 36 V, rychlost vzduchu 
49 m/s, hmotnost 2,4 kg.

Akční cena: 10 390 Kč
Běžná cena: 10 990 Kč

Akumulátorová pila
HUSQVARNA 536Li XP®
Lehká a účinná akumulátorová řetězová pila se 
zadní rukojetí ideální pro stavitele, tesaře a jiné 
profesionální pracovníky. Výkonná pila bez 
přímých emisí a vibrací.

 ■ Napětí akumulátoru 36 V, délka lišty 14"/35 cm, 
hmotnost bez akumulátoru a řezacího 
zařízení 2,6 kg.

Akční cena: 10 690 Kč
Běžná cena: 11 350 Kč

AKCE
Řetězová pila HUSQVARNA 550 XP®
Řetězová pila určena pro profesionální péči o stromy. 
Motor X-Torq®, AutoTune™, Air Injection™.

 ■ Výkon 2,8 kW, délka lišty 15", hmotnost bez lišty 
a řetězu 4,9 kg.

Akční cena: 16 590 Kč
Běžná cena: 17 990 Kč

PROFESIONÁLNÍ VÝKON
PRVOTŘÍDNÍ VÝSLEDKY

Křovinořez HUSQVARNA 525RXKř i ř HUSQVARNA 525RX
Lehký a výkonný křovinořez. Motor X-Torq®, 
strunová hlava Tap 'n Go, popruh Balance 35B.
■ Výkon 1 kW, objem válce 25,4 cm³, hmotnost

bez příslušenství 4,9 kg.

Akční cena: 9 990 Kč
Běžná cena: 10 990 Kč

Akumulátorový foukačAk lát ý f k č
HUSQVARNA 536LiB
Skvěle vyvážený profesionální akumulátorový 
foukač. Vybaven režimem zvýšeného výkonu.
■ Napětí akumulátoru 36 V, rychlost vzduchu 

49 m/s, hmotnost 2,4 kg.

Akční cena: 10 390 Kč
Běžná cena: 10 990 Kč

 
HUS VARNA 536Li XP®

e á a účinná a umu átorová řetězová pi a se 
za ní ru ojetí i eá ní pro stavite e, tesaře a jiné
profesionální pracovníky. Výkonná pila bez
přímých emisí a vibrací
■ Napětí akumulátoru  V, délka lišty 14" 5 cm,

hm tn t z k m l t r   ř z íh
zařízení 2,6 k

ní n : 0 690 K
Běžná cena: 11 350 K

AKCE
Řetězová pila HUSQVARNA 550 XP®
Řetězová pila určena pro profesionální péči o stromy. 
Motor X-Torqq®, AutoTune™, Air Injection™.
■ Výkon 2,88 kW, délka lišty 15", hmotnost bez lišty 

a řetězu 44,9 kg.

Akční cena: 16 590 Kč
Běžná cena: 17 990 Kč

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce 
platí do 14. 11. 2018. Odpovědnost za tiskové chyby 
vyloučena. Společnost Husqvarna neustále provádí 
vývoj výrobků, a proto si vyhrazuje právo změnit 
design, speci kace a vybavení bez předchozího 
upozornění. Husqvarna je registrovaná ochranná 
známka. Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ). 
Všechna práva vyhrazena.

Navštivte naši prodejnu:Navštivte naši prodejnu:

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

Vážení čtenáři, 
srdečně vás zveme na 2. Spo-
lečenský a trochu myslivecký 
ples, který se uskuteční 24. 
listopadu 2018 v Domě kultury 
ve Žďáře nad Sázavou.

Plesem vás bude provázet herec, 
zpěvák, muzikant a moderátor Aleš 
Háma, několikrát vystoupí skupina 
Hamleti (Aleš Háma, Dalibor Gon-
dík/Mirek Kejmar, Jakub Wehren-
berg, Hardy Marzuki).

Dále se můžete těšit na Revival 
Kroky Michala Davida, k tanci a po-
slechu bude hrát skupina Kvatro.

Společenská událost dále nabízí i 
hodně bohatou tombolu, kde hlav-
ní cenou je víkendový pobyt a let 
balonem pro dvě osoby v Balono-
vém hotelu v Radešíně, dále skříň 

plnou nářadí od firmy Spomat  
v hodnotě 15 tisíc Kč, poukaz na 
okna či dveře v hodnotě 5 tisíc Kč 
od firmy PKS okna, Sporten lyže  
v hodnotě 5 tisíc Kč a další hodnot-
né ceny.

Na své si přijdou i milovníci zvě-
řiny. V tombole budou bažanti, 
prasata, srnčí zvěř a mnoho dalších 
hodnotných cen. Nedílnou součás-
tí plesu je i pestrá a výborná zvěři-
nová kuchyně.

Zakoupit vstupenky lze v po-
kladně ve žďárském Domě kultury 
od pondělí do středy od 13 do 17 
hodin a v informačním centru Žďár 
nad Sázavou.

Cena vstupenky je 320 Kč. Více 
informací k plesu na telefonním 
čísle 732 185 199.

Na vaši účast se těší pořadatelé.
(MS Řečice)
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Jaká je vaše původní profese  
a jak se stalo, že jste se rozhodl 
pustit do podnikání?
Jsem vyučený mechanizátor 

rostlinné výroby. S podlahami jsem 
začal už v roce 2000, dělal jsem 
je nejprve pro známého, pak už 
na sebe. Pokládal jsem podlahy, 
věnoval se akvaristice a současně 
pracoval ve firmě Bauer ve Žďá-
ře, která dělala brusle a vázání,  
a pak v Cooperu. Už tehdy jsem 
měl otevřenou vzorkovou prodej-
nu podlah v Novém Městě na Mo-
ravě, tam jsme tenkrát s přítelkyní 
začínali. Pak už to ale nešlo časově 
skloubit, takže v roce 2006 jsem 
se rozhodl jen pro podnikání. Na 
konci roku 2011 
jsme přestěhovali 
prodejnu do Žďáru 
do Dolní ulice, kde 
sídlíme dosud.

Bylo těžké začít 
podnikat, když 
jste už za sebou 
neměl jistotu 
v podobě pev-
ného příjmu ze 
zaměstnání?
Začátky byly krušné. Jezdil jsem 

osobákem, vozil jsem čtyřmetrová 
lina. Když jsem dal do Fiatu Croma 
dvě role lina, tak jsem je měl až na 
čelním skle a další metr a půl kou-
kal za autem. Nebyl ani pořádný 
vercajk, ty první dva tři roky byly 
trochu divoké. Dnes už je to jiné.

Co všechno můžete zákazníkům 
nabídnout?
Specializujeme se na pokládku 

podlah všech materiálů včetně 
přípravných prací a na interiérové 
dveře. Pracujeme výhradně s ma-
teriály, které máme vyzkoušené  
a prověřené, takže víme, co od nich 
můžeme v průběhu času čekat. 
Třeba s firmou Quick-Step dělám 
od samého začátku, od roku 2000, 
je to značka, která si drží glanc 
kvality. Ve vzorkové prodejně zá-
kazníkovi poradíme a pomůžeme 

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH
Pavel KASAL

s výběrem, a to jak materiálu, tak 
designu. Je možné si tam všechno 
prohlédnout a domluvit, následně 
pak provádím zaměření a nachys-
tám nezávazné cenové nabídky.

Jaké jsou aktuální trendy při 
pokládání podlah, ať už jde 
o materiály, anebo způsoby 
pokládky?
Aktuálně jsou nejatraktivnější 

vinylové dílce. Jsou to materiály 
sice o něco dražší, ale kvalitativně 
nesrovnatelné. Další oblíbenou 
variantou je metrážové lino nebo 
plovoucí podlahy. Dělají se ale  
i dřevěné podlahy.

Podle čeho si má člověk vybrat 
tu správnou podlahu?
Osmdesát procent lidí řeší pře-

devším zátěž. Je to ale spíše takový 
mýtus. Je rozdíl mezi zátěžovým 
a bytovým linem. Bytové má ná-
šlapnou vrstvu 0,3 nebo 0,35 mi-
limetru, zátěžové jednou tolik. Do 
komerčních prostorů patří vždycky 
zátěžové lino. Zákazníci však i do 
domácích prostor řeší zátěžovou 
třídu a myslí si, že čím vyšší je, tím 
je to lepší. Zátěžové lino má totiž 
své klady i zápory. Pokud se pro-

jdete bosou nohou po bytovém 
linu, je to nesrovnatelně příjem-
nější než chůze po zátěžovém.

Vždycky říkám, že když si dáte 
na zem trojku plech a spadne vám 
na něj například sekáček na maso 
ostřím dolů, tak tam můžete mít 
cokoliv a stejně to neobstojí. U viny-
lových dílců je výhoda, že se podla-
ha dá lehce opravit, zapravit, anebo 
vyloupnout celý díl a nahradit ho.

Proč je lepší nechat si podlahu 
položit od firmy než se o to 
pokoušet sám?
Z devadesáti procent je práce 

podlaháře na přípravě podkladu  
a následně pak přijde položení ma-
teriálu. Každá z těchto činností má 
svá úskalí. Já dodržuji osvědčené 
postupy a precizní přípravu před 
samotným položením. Dneska 
mají lidé trošku zkreslený pohled, 
především díky seriálům typu Jak 

se staví sen a podobně, kde jsou 
schopni udělat podlahu za dva 
dny. Manuálně zručný člověk si 
dovede plovoucí podlahu položit 
sám za předpokladu, že má rovný 
podklad, slušný materiál a správné 
vybavení. Chybou většinou bývá, 
když až tak moc neřeší kvalitu ma-
teriálu, takže za rok dva podlaha 
podle toho vypadá.

S jakým materiálem pracujete 
nejraději?
Nejraději mám Quick-Step vi-

nylové dílce, protože kvalita je 
opravdu vysoká a dlouhodobě od-
zkoušená. Dalším materiálem jsou 
bytové řady Novilonu od FORBO 
Marmoleum přírodní linolea. 

Pokládali jsme je například v No-
vém Veselí ve školce a teď v Pavlo-
vě. Do plochy toho lina se dají zaře-
závat i nejrůznější motivy. Materiál 
je dobře tvárný, jednotlivé části se 
podle šablony vyřežou z lina z jiných 
odstínů, aby motiv vynikl a z podla-
hy jakoby vystoupil. Je pak úsměv-
né, když se rodiče chodí do třídy 
na podlahu dívat, protože děti jim 
doma vykládají, jak mají ve školce  
v podlaze včelku nebo kuřátko, a ro-
diče jim to samozřejmě nevěří. 

Máte nějakou příhodu  
z podnikání, na kterou jen tak 

Pavel Kasal za léta podnikání 
vybudoval malou rodinnou 
firmu a se svojí přítelkyní, dvěma 
syny a dalšími zaměstnanci se 
na Vysočině specializuje na kom-
pletní podlahářský servis. Poradí 
s výběrem materiálu, designu, 
doplňků podlahy a interiérových 
dveří, ale hlavně odborně položí 
podlahu, a za kvalitou materiálů 
a postupech své práce si stojí.

nezapomenete?
Kdysi v začátcích jsme dělali pod-

lahu na jedné samotě, kde jsme ve 
třech nosili těžké a objemné role 
lina do podkroví. Museli jsme při-
tom různě přes tři střechy, abychom 
se tam vůbec dostali. Když jsme 
všechno lino konečně vynosili, byli 
jsme úplně vyřízení. No a pak jsme 
ho rozbalili a zjistili, že nám dodali 
špatný materiál. Takže jsme s těmi 
rolemi zase pěkně museli zpátky 
dolů. Když potom přivezli novou 
dodávku lina, tak jsem ji raději hned 
ve skladu zkontroloval, a ono to 
bylo zase špatně. Běžně se to sice 
nestává, ale tehdy zrovna ano. Na-
štěstí jsem to podruhé zachytil včas.

Dovedete si dnes představit, že 
byste dělal něco jiného? Práce 
podlaháře je velice fyzicky 
náročná, což se po letech často 
odrazí na zdraví.
Dovedu. Osobně bych se klidně 

vrátil k akvarijním rybám, které 
jsem kdysi choval a obchodoval s 
nimi, to mě moc bavilo. Věnoval 
jsem se tomu už od dětství a v ně-
jakých pětadvaceti letech jsem to 
dovedl do podoby, že bych se tím 
dokázal živit. Uvidíme, jak všechno 
půjde dál a jak se k tomu postaví 
moje tělesná schránka.         (pm)

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

Dolní 1730/25
Tel.: 777 184 352
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Krize důvěry
Dva sloupky

muž, nebo žena, který/á by se nebál/a pro-
blémy pojmenovat a nabídnout ta správná 
řešení. A kdyby pak dostal/a důvěru, ať si 
k tomu vybere tým schopných odborníků,  
a to řešení realizuje. No, a pokud by se mu, 
nebo jí to za čtyři roky nepovedlo a nepřesvěd-
čil, či nepřesvědčila by nás, tak bychom dali šan-
ci někomu jinému. Vzpomněl jsem si na Nikolu 
Šuhaje, když hostinský Mageri říká: „Starostou 
ať je člověk, co žije poctivě, nemá žádného ma-
jetku, je moudrý a ví, kam se hýbá svět.“ Myslím, 
že by se zvedla i volební účast, protože když k 
volbám přijde méně jak polovina oprávněných 
voličů, je to podle mě tristní hodnota a velmi 
špatná vizitka pro politiku jako takovou. 

A ještě jedna věc na konec. Měl jsem 
to štěstí, že jsem byl na srazu se spolužá-
ky. Nikoli se svými. Mému tátovi, který ve 
Žďáře chodil základku, se po delší snaze po-
dařilo zorganizovat sraz jejich třídy po 55 
letech. Obdivuhodná akce, na které se po-
tkal s celkem sedmnácti svými spolužáky  
z roku 1962/63. Já tam byl pouze za fotogra-
fa, ale i tak jsem nemohl přehlédnout s jakým 
elánem, entuziasmem a nadšením se ti lidé 
potkali. Nevím, jestli něco neprozradím, ale  
v družném hovoru vydrželi od druhé odpolední 
do večerních hodin. 

Zmínil jsem se o tom kamarádce, která 
se zabývá lidskými vztahy, a ta mi povídá: 
„Hele, po 55 letech to už je v pohodě, ale za 
poslední měsíc už řeším sedm případů, kdy 
se sešli po dvaceti nebo pětadvaceti letech,  
a tam to jsou krizovky.“ Nevěřícně jsem krou-
til hlavou a poslouchal dál: „Víš, tenkrát jim 
bylo patnáct, kluci ještě nic moc nevyrostli, 
holky jsou vždycky napřed. A ty teď zjišťují, že 
to hubený pihovatý ucho, co bylo samá ruka 
samá noha, už je chlap, co má fousy, možná 
i nějaké to svalstvo, a jiskry přeskakují. No  
a někteří pak pálí za sebou mosty, opouštějí 
rodiny a jdou za vysněnou fata morganou. 
Ale znáš to. Každá zamilovanost jednou skon-
čí a přijde čas zúčtování s tím, co za sebou 
zanechala. A to jsou teprve tragédie, které 
vždycky odnesou nejvíce děti.“

Co na to říct veselého na závěr? Tak snad 
jen až půjdete příště na sraz se spolužáky, tak 
buď až po padesáti letech, nebo se opijte tak, 
že si nebudete pamatovat ani to, jak jste tančili 
na stole, a uhýbali jako Neo v Matrixu amoro-
vým šípům. Na druhé straně až si vaše drahá 
polovička začne po srazu broukat Potkal jsem 
tě po letech od Chinaski, víte, jak na tom jste. 

          Martin KROB

inzerce

Nevím jak u vás, ale o letošních komunál-
ních volbách šla volit z naší rodiny jen moje 
manželka. Přiznám se, že jsem volit nešel. Po-
prvé od roku 1990, co jsem to právo dostal, 
jsem jej prostě nevyužil. I když možná prý jsem 
ještě jedny volby vynechal, ale nemohu si na 
to vzpomenout. Na letošních důvodech mého 
rozhodnutí se velmi pravděpodobně podílelo 
několik příčin. 

Tak za prvé pořád se ještě vzpamatovávám 
ze ztráty blízkého člověka, takže někdy jdou i 
věci důležité kolem mě a jen mě míjejí. Prostě 
dívám se na svět teď jinýma očima a některé 
události a skutečnosti mi nepřipadají důležité. 
A ony důležité jsou. Říkám si, co by na to řekl 
Honzík, který se o politiku aktivně zajímal. Snad 
asi  něco takového: „Hele, Marťo, co blbneš, nic 
nekončí, show musí jít dál. Víš, těch, co se ženou 
ke korýtkům, je moc a moc.“ On by byl jeden  
z těch, který kdyby kandidoval na cokoli, od 
předsedy spolku pro poznání správné hořkosti 
piva přes velmi angažovaného komunálního po-
litika stavějícího dětská hřiště a cyklostezky, a já 
myslím, že kdyby dostal tu šanci, že by to zkusil 
i na prezidenta. A protože měl v sobě zakódo-
vaný smysl pro spravedlnost, určitě by vyhrál! 

Bohužel, když jsem se letos už v srpnu začal 
zajímat o to, kdo to jak s námi chce myslet ve 

Žďáře a s jakými úžasnými, neotřelými, ba do-
konce možná i užitečnými nápady v kampani 
přijde a naslibuje nám hory doly, tak jsem ke 
svému zděšení nic nenašel. Jen všeobecné ne-
konkrétní fráze, které se již roky opakují, jako 
kdyby marketinková oddělení kandidujících 
stran opisovala z těch let předchozích, a to ješ-
tě navzájem i od konkurenčních partají. Možná  
i toto byl další hřebíček do rozhodnutí proč nejít 
hodit lístek do urny. 

No a korunu tomu pak nasadilo zveřej-
nění kandidátek. Jasně, v takto nastaveném 
volebním systému, kdy strana musí sehnat 
dvacet sedm fotek se jménem do volebního 
letáčku ve městě, které postupně vymírá je 
menší oříšek. A tak tam najdeme lidi různých 
profesí, věků a životních zkušeností. Obdi-
vuji ty, kteří se pro toto nechají přesvědčit, 
protože mezi ně se schová vždy pár politic-
ky protřelých šíbrů. A těm pak vyhovuje ten 
guláš, který způsobil volební výsledek, kdy  
v podstatě nikdo nevyhrál, a oni si to teď bu-
dou moci nějak, omlouvám se za to slovo, 
ale nic jiného mě nenapadá, zpytlíkovat. Ří-
kám si, že je škoda, že nemáme přímou volbu 
starosty. Třeba by se našel ve Žďáře člověk, 
abych byl gendrově vyvážený, je jedno, jestli 

Žďár nad Sázavou 9B školní rok 1962/63Žďár nad Sázavou 9B školní rok 1962/63
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Vážené dámy, možná i pánové 
ze Žďáru n. S. a i vzdálenějšího 
okolí.

Pokud jste nadšenci a pečete 
rádi vánoční perníčky a chtěli bys-
te se pochlubit svojí prací, pomoz-
te nám připravit vánoční výstavu 
ve Staré radnici ve Žďáře n. S. 
Upečte a ozdobte typicky vánoční 
perníčky a přineste je v týdnu od 
19. 11. do 23. 11. 2018 na recepci 
Active-SVČ (DDM Horní 2 ZR) od-

Vánoční výstava
poledne mezi 13 a 17 hodinou. 
Budeme rádi, když se zúčastní jed-
notlivci, party nadšenců, kolektivy 
z MŠ, ZŠ i SŠ.

Čím rozmanitější výrobky to bu-
dou, tím lépe. Perníčkové ozdoby a 
menší perníčky (5 ks), větší objekty 
– chaloupky, domy (radnice, kos-
tel), figurální motivy…

Těšíme se na vaše výrobky.
Vánoční výstavu připravuje Kul-

tura Žďár, příspěvková organizace 
a Active – středisko volného času, 
příspěvková organizace.

„OKA MŽIKY“
NA MALÉ SCÉNĚ
KDS EFFRENATA
(Dům kultury, 2.patro, boční vchod)

ZÁŘÍ HASTRMANSKÁ POHÁDKA, divadelní pohádka 16.00
ŘÍJEN ROK NA MALÉ SCÉNĚ + NOVÁ POHÁDKA 15.00

LISTOPAD O BUDULÍNKOVI A ČERVENÉ KARKULCE 16.00
25. 11. z cyklu Pohádky ze Špalíčku - interaktivní pohádka (MS)

pro celou rodinu, (děti od 2 let) + Klub KUKÁTKO

PROSINEC ADVENTNÍ POHÁDKY 16.00
9. 12. interaktivní pohádky pro celou rodinu, (děti od 2 let) (MS)

+ Klub KUKÁTKO)

LEDEN HAVRANE Z KAMENE 17.00
24. 1. pohádkový baladický příběh pro celou rodinu (55 min) (MD)

Program PODZIM/ZIMA 2018/2019 mimo předplatné
Místo konání: MS – Malá scéna

LISTOPAD PRÁCE S KŮŽÍ s Vendulou Valnohovou 15.00
11. 11. tvořivá rukodělná dílna pro každého (MS)

PROSINEC KŘEST KNIHY HASTRMANSKÁ POHÁDKA 17.00
18. 12. JANY MIFKOVÉ s hosty (autorské a scénické čtení, (MS)

ukázky z knihy, povídání pro celou rodinu)

 

 

ŘÍJEN  NAdivOKO – dětský divadelní klub, kde společně pronikáme do tajů
– PROSINEC světa „prken, co znamenají svět“, tvoříme, zdokonalujeme se.    
úterý 16.00 – 17.30 Máme aktuálně 3 volná místa! (MS) 

Více informací najdete na www.effrenata.cz nebo na FB EFFRENATA.
Sledujte naše stránkya staňte se naším fanouškem a budete mít tak informace jako první.

REZERVACE na úvodní stránce www.effrenata.cz

inzerce
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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

- SERVISNÍ TECHNIK

-  TECHNOLOG NÁSTROJÁRNY

- CNC FRÉZAŘ

- CNC SOUSTRUŽNÍK

- NÁSTROJAŘ OBSLUHA CNC ELEKTRO-EROZE

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

NÁBOROVÝ 

PŘÍSPĚVEK 

15 000 Kč

+

nabídka pracovních míst

dobrobazar
23. - 24. 11. 2018 

pátek 13-18 hod., sobota 10-14 hod.

Zámek Žďár nad Sázavou 
budova Sboru dobrovolných hasičů

Darujte věci, které nepotřebujete  

nebo si naopak přijďte udělat radost.

Peníze z prodeje věcí budou věnovány  

na rekonstrukci hřiště Sboru mladých  

dobrovolných hasičů a aktivity  

Školy Na Radosti.
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Den otevřených dveří žďár-
ských firem letos připadl  
na 8. listopadu. 

Tradičně bylo zvoleno datum 
shodné s konáním Festivalu vzdělá-
vání v Domě kultury Žďár nad Sáza-
vou, kde jsou studentům prezento-
vány možnosti dalšího studia. 

Tento rok se jedná už o čtvrtý roč-
ník akce, která  má za cíl stovkám bu-
doucích uchazečů o práci nabídnout 
také pohled do zákulisí stabilních  
a prosperujících společností. Stu-
denti i jejich rodiče vítají možnost 
dozvědět se více o aktuální poptávce 
po zaměstnancích a směřování další-
ho vzdělávání  k oborům, které mají 
perspektivu. 

Osm  významných žďárských 
zaměstnavatelů tak bude v jeden 
den žákům základních, středních  
i vyšších odborných škol prezentovat 
svoji činnost jak v Domě kultury, tak 
přímo ve svém vlastním provozu, 
kam studenty rozvezou autobusy.  
V loňském roce využilo netradiční 
nabídky více než 600 studentů.

Zúčastněné firmy DEL,  
ENPEKA, HETTICH, PKS holding, 
TELEFLEX, TOKOZ, VAMAFIL 
a ZDAR navíc věnují finanční od-
měnu studentům, kteří se zapojí 
a uspějí v soutěžním projektu. Ví-
tězné týmy mohou částky ve výši  
15 000 korun využít na školní výlet.

 Zmíněné společnosti chtějí stu-
denty podpořit a motivovat je v dů-
ležitosti jejich rozhodování o dalším 
studiu s ohledem na budoucí uplat-
nění. Do projektu je zapojeno město 
Žďár nad Sázavou, které organizačně 
i finančně pomáhá všem zúčastně-
ným firmám při realizaci. 

„Jedním ze záměrů Festivalu vzdě-
lávání, úmyslně spojeného se Dnem 
otevřených dveří žďárských firem, 
je nejenom nabídnout široké spek-
trum středních škol všech směrů  
a zaměření, ale i možnost následné-
ho zaměstnání v místních kvalitních 
firmách. Rádi bychom, aby se nám 
mladí lidé získáním pracovní pozice 
v místních firmách opět vrátili a žili 
zde,“ uvedl místostarosta Žďáru nad 
Sázavou ing. Josef Klement.

Žďárské firmy otevřou 
své dveře studentům

PERSONALISTA/KOORDINÁTOR  
ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ

DO NAŠEHO HR TÝMU HLEDÁME NADŠENÉHO ČLOVĚKA,  
POSILU NA POZICI: 

PKS holding a.s.

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

www.pks.cz

Aktuálně  
přijímáme  
i další kolegy

 CO BUDE  
 VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ? 
 
- aktivní vyhledávání vhodných kandidátů 
- výběr a nábor zaměstnanců
- kompletní správa činností personálních  
 procesů v souladu s platnou  
 pracovně-právní legislativou
- zodpovědnost za Režim Ukrajina vč. výběru,  
 náboru a podílení se na adaptačních  
 a koordinačních činnostech  
 se zahraničními pracovníky
- spolupráce na interních projektech a aktivitách

 KTERÉ VLASTNOSTI U NÁS UPLATNÍTE? 
 
- nadšení pro práci s lidmi a vynikající komunikační 
 dovednosti (diplomatické jednání velkou výhodou J)
- chuť se rozvíjet a neustále se vzdělávat
- organizační schopnosti na vysoké úrovni
- schopnost samostatného řešení úkolů, schopnost 
 zvládnout rutinu a náročnost administrativních úkonů 

 PROČ SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT? 
 
- získáte práci v atraktivním oboru na zajímavých  
 a rozmanitých úkolech
- možnost se podílet na rozvoji  
 personální koncepce společnosti
- příjemné pracovní zázemí v neformálním  
 a přatelském prostředí, prima kolegy J
- zajímavé finanční ohodnocení 
- nástup možný ihned nebo dle domluvy

Mgr. Šárka Matyášková

tel.: 727 941 689 
e-mail: personalni@pks.cz

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

 JAKÉ POŽADAVKY  
 JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ? 
 
- ruský nebo ukrajinský jazyk  
 na komunikativní úrovni podmínkou
- SŠ podmínkou (VŠ vzdělání  
 a obor lidské zdroje výhodou)
- praxi v interním HR společnosti výhodou
-  znalost legislativy z oblasti personální  
 a mzdové agendy výhodou  
 (umíme i zaškolit J)
- velmi dobrou znalost práce na PC  
 (MS Office) podmínkou
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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 27. listopadu

Možnost ubytování, 

dobré platové podmínky 

a jiné benefity.

< kuchaře

< číšníka/servíku

< brigádníky do kuchyně i za bar na víkendovou výpomoc

Penzion Starý Dvůr přijme
do restaurace na HPP

Kontakt:

Nové Dvory 

Blanka Pokorná 

Tel.: 702 009 619

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




