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Finanční prostředky získa-
né v rámci Tříkrálové sbírky 
pomáhají v mnoha projektech 
žďárské Charity. Nejširší pomoc 
je poskytována prostřednic-
tvím dobrovolnického centra 
Kambala, které vysílá dobrovol-
níky nejen do služeb Oblastní 
charity Žďár nad Sázavou, ale 
i do jiných spolupracujících 
organizací. Dobrovolníci tak 
pomáhají ve více jak dvaceti 
službách po celém okrese. 

„Snažíme se, aby byli podpoře-
ni ti nejpotřebnější a zároveň, aby 
se pomoc dostala k co nejširšímu 
spektru lidí,“ řekla Yvona Pošvico-
vá, koordinátorka dobrovolnického 
centra Kambala.

Finance z letošní sbírky putovaly 
i na podporu tzv. Charitní záchran-
né sítě, která je zacílena na osoby  
v nouzi, vypadávající ze systé-
mu pomoci a podpory místních 
institucí a služeb. Kromě řešení 
okamžité pomoci v nouzi zpro-
středkují pracovníci poradenství, 
odkazují klienty na další služby  
a doprovázejí je na jednání. Dis-
tribuují mezi potřebné potraviny  
a materiální pomoc. Nedílnou sou-

Finance získané v Tříkrálové sbírce pomáhají

částí je duchovní podpora, případ-
ně finanční pomoc.

Z letošní sbírky byly podpořeny  
i prorodinné služby Oblastní charity 
Žďár nad Sázavou, a to především 
pak rodinná poradna v Kopretině 
- centru pro rodiny s dětmi, která 
má pobočky nejen ve Žďáře nad Sá-
zavou, ale i v Bystřici nad Pernštej-
nem, ve Velkém Meziříčí, v Rado-
stíně nad Oslavou a hlavní zázemí  
v Radešínské Svratce. 

„Aktivity poradny přispívají  
k tomu, aby se zlepšily mezigenerač-

ní vztahy v rodinách, zvyšovaly se 
rodičovské kompetence a nedochá-
zelo k rozpadu či dysfunkci rodiny.  
V rámci poradny je poskytováno po-
radenství při řešení problémů v ob-
lasti rodiny a rodičovství, domácího 
násilí či finanční gramotnosti jako 
prevenci zadlužení rodin. Poradna 
poskytuje též základní informace  
o dalších službách v regionu, základ-
ní informace v oblasti sociálních dá-
vek,“ vysvětlila Mgr. Zdenka Šrámko-
vá, vedoucí centra Kopretina. 

Mezi významné prvky podpory 
patří zvýšení dostupnosti terénních 
služeb Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou, a to nákupem automobilů 
pro Charitní pečovatelskou službu.  
Osobní automobil je nezbytnou 
součástí této terénní služby, která 
je poskytována v Bystřici nad Pern-
štejnem a ve Žďáře nad Sázavou 
a do vzdálenosti 15 km od těchto 
měst, tedy i v malých obcích. Pra-
covnice pomáhají uživatelům při 
péči o sebe a jejich domácnost, aby 
tak mohli zůstat co nejdéle v domá-
cím prostředí. 

Ke kvalitnější péči o pacienty 
Charitní ošetřovatelské služby  
Žďár nad Sázavou přispěl nákup 
nových pomůcek. „Finanční pro-
středky z Tříkrálové sbírky pokry-
ly náklady na zakoupení nových 
kvalitních tonometrů pro zdravot-
ní sestry v terénu a elektrických 
postelí. Přispěly tak ke zkvalitně-
ní pracovních podmínek sester  
a k většímu pohodlí pacientů. Na-
víc postele mohou být pronajaty  
i veřejnosti, čímž se pomoc dostá-
vá k ještě širšímu okruhu příjem-

ců,“ objasnila Barbora Hadrous, 
vrchní sestra Charitní ošetřovatel-
ské služby.

Část výtěžku sbírky podpořila 
uživatele denního stacionáře Rosa, 
kteří využívají možnosti dopravy do 
zařízení pomocí speciálně uprave-
ných automobilů. Z výtěžku sbírky 
jsou částečně hrazeny náklady na 
tuto dopravu. 

Podpoře z výtěžku Tříkrálové 
sbírky se dostalo také lidem s du-
ševním onemocněním, kterým se 
věnují v jednom ze zařízení žďárské 
Charity, Klubu v 9. Uživatelé centra 
se společně s pracovníky již několik 
let vydávají na rekondiční a pobyto-
vou akci. 

V neposlední řadě putuje část 
prostředků i na podporu zahranič-
ních projektů, v rámci mezinárodní 
pomoci bylo podpořeno moldav-
ské centrum Hippokrates, které se 
věnuje domácí pečovatelské služ-
bě v obci Dorotskaja. 

Informace o průběžném čer-
pání finančních prostředků Tří-
králové sbírky naleznete na webu  
www.zdar.charita.cz. 

Tříkrálová sbírka roku 2019 se 
uskuteční v Charitách České re-
publiky již podevatenácté. Tříkrá-
lové skupinky bude možné potkat 
v ulicích obcí a měst od 1. do 14. 
ledna 2019. Jsou připraveny i mno-
hé doprovodné akce. Kromě již 
tradičního Tříkrálového koncertu  
v Novém Městě na Moravě se 
bude letos konat první ročník Tří-
králového průvodu náměstím ve 
Velkém Meziříčí. 

Mgr. et Mgr. Jitka Milčáková
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Oskar Petr band – vzpomínka na Marsyas

inzerce

Přední čeští muzikanti, částeč-
ně z nedávné sestavy Marsyas, 
v čele s hitmakerem Oskarem 
Petrem vyjíždějí na sérii kon-
certů věnovaných vzpomínce 
na legendární protagonistovu 
„alma mater“.  V sobotu  
26. ledna 2019 je přivítáme 
v novoměstském kulturním 
domě.

Základem playlistu jsou perly  
z prvního období Marsyas jako 

Zmrzlinář, Dům z obilí, Dívka  
z plakátu, Břímě, Hrnek, Dětský 
šaty, Karolína nebo Větrem nech 
se vést, doplňuje je to nejlepší ze 
sólové tvorby. „Oskarovky“ si při-
rozeně odzpívá autor osobně, na 
dvě tři „kalandrovky“ si stejně jako  
v sestavě Marsyas 2014 troufá  
o generaci mladší klávesista a ky-
tarista Ondřej Fencl (m.j. 5P Lu-
boše Pospíšila, trio s V. Mertou  
a J. Hrubým, atd.). Citlivě šlapají-
cí doprovod obstarají hudebníci,  

u nichž sedí souhrnný přívlastek 
„je někdo, s kým tihle borci nehrá-
li?“, aneb David Landštof na bicí, 
Josef Štěpánek alternovaný Ma-
tějem Morávkem na kytary, Matěj 
Belko na baskytaru a vokály (m.j. 
spoluhráči Davida Kollera, Lenky 
Dusilové, Marty Kubišové, Lucie 
Bílé, Vlasty Redla, Wabiho Daňka, 
Druhé trávy, Xindla X, Slzy, Kláry 
Vytiskové…).  

Oskar Petr je muzikant, který 
se vždy soustředil spíše na neko-
merční sféru, paradoxně však složil 
mnoho nejpopulárnějších českých 
písní konce minulého století (Med-
vídek, Chci zas v tobě spát, Hříš-
ná těla, křídla motýlí…). Nenechte 
si ujít jedinečný zážitek. Vstupné  
v předprodeji: 300 Kč, na místě  
350 Kč. Předprodej: IC Nové Město na 
Moravě, nebo K CLUB Tyršova 1001.
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Dětské divadelní předplatné 
Středa 9. ledna 2019 v 9 a 14 h.
Čtvrtek 10. ledna 2018 
v 8.45 a v 11 h.
Kino Vysočina Žďár nad Sázavou
ÚŽASŇÁKOVI 2

Neděle 20. ledna 2019 v 15 h.
Dům kultury Žďár nad Sázavou
DĚTSKÝ KARNEVAL 
S MÍŠOU RŮŽIČKOVOU
POHÁDKOVÉ ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ
Vstupné: 110 Kč, děti do dvou let 
zdarma / E-vstupenky; předprodej 
vstupenek: pokladna DK a Kino Vy-
sočina

Kulturní program ve Žďáře n/S – leden

VÝSTAVY

POŘADY PRO DĚTI

PŘIPRAVUJEME

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

Do 6. ledna 2019
Galerie Stará radnice Žďár n.S.
Vánoční výstava
PERNÍČKY / KERAMIKA
Otevřeno úterý – pátek 10–12 
a 14–17 h., sobota, neděle a svátky 
14–17 h.

9. ledna 2019. – 3. února 2019
Galerie Stará radnice 
a malá galerie Žďár n. S.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
FOTOKLUB FREELAND BRNO
Vernisáž ve středu 9. ledna  
v 17 hodin v Galerii Stará radnice
Otevřeno úterý – pátek 10–12  
a 14–17, sobota a neděle 14–17

4. 2. MIROSLAV DONUTIL 
DK nebo MD
5. 2. LUCIE BÍLÁ / Recitál s klavírním 
doprovodem Petra Maláska / DK
5. a 6. 2. CIRKUSÁCKÁ POHÁDKA 
DDP / MD
10. 2. CAVEMAN - mimo předplatné
11. 2. CAVEMAN  - mimo předplatné
14. 2. KDYŽ TEČE DO BOT 
DP zelené / MD / E-vstupenka
16. 2. PLES KULTURY ŽĎÁR
DK / E-vstupenka
18. 2. PANE BŮH, TADY ANNA 
B. Hrzánová, A. Langerová / Café u 
tety Hany
20. a 21. 2. A SILLY BEAR – KM I / MD
21. 2. VARIETÉ FREDA A. ANEB 
CHYTÁNÍ VĚTRU – DP komorní
Městské divadlo / E-vstupenka
27. a 28. 2. BÍLÝ TESÁK – KM II / MD
28. 2. ZAVŘETE OČI, SWING PŘI-
CHÁZÍ – DP žluté / MD

KONCERTY

Středa 30. ledna 2019 v 19 h.
Dům kultury Žďár n. S.
HRADIŠŤAN O SLUNOVRATU 
Hudebně taneční pásmo na motivy 
básní Jana Skácela
Vstupné: 500 Kč; 450 Kč; 420 Kč / 
E-vstupenky; předprodej vstupe-
nek: pokladna DK

Divadelní představení 
mimo předplatné 
Úterý 8. ledna 2019 v 19 hodin 
Městské divadlo Žďár n. S.

Divadlo v Rytířské
FRANKIE & JOHNNY 
Režie: Petr Kracik
Hrají: Aleš Háma a Tereza Kostková
Krásný a uvěřitelný příběh o začát-
ku jedné lásky…
I když už máte za sebou kousek ži-
vota a několik zklamání, pořád je 
naděje!

Středa 9. ledna 2019 v 19 h.
Kino Vysočina Žďár n. S.
TRABANTEM NAPŘÍČ KONTINENTY
VELKÁ CESTA Z INDIE DOMŮ 
Dan Přibáň, nejvtipnější český ces-
tovatel, vypráví o cestách, jak jste 
to ještě neslyšeli. Předprodej vstu-
penek: www.smsticket.cz

DIVADLO

BESEDY

Vstupné: přízemí 390 Kč; balkon 
350 Kč; předprodej vstupenek: po-
kladna DK

Divadelní předplatné ŽLUTÉ 
– NÁHRADNÍ PŘEDSTAVENÍ
Úterý 15. ledna 2019 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Agentura Harlekýn
HERCI JSOU UNAVENI
Režie: Jan Novák
Hrají: Svatopluk Skopal, Simona 
Postlerová nebo Vendulka Křížo-
vá, Martin Zahálka, Václav Vydra 
nebo Jan Čenský, Naďa Konvalin-
ková nebo Jana Boušková, Lenka 
Zahradnická nebo Barbora Petro-
vá, Aster Vágnerová nebo Malvína 
Pachlová
Komedie s pověstným francouz-
ským humorem a šarmem.
Vstupné: přízemí 370 Kč; balkon 
340 Kč / E-vstupenky; předprodej 
vstupenek pokladna DK

Divadelní představení 
mimo předplatné 
Úterý 22. ledna 2019 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Agentura Harlekýn
CO TAKHLE KE ZPOVĚDI …
Úprava a režie: Vladimír Strnisko 
Hrají: Petr Nárožný, Jaromír Nosek 
nebo Jakub Štěpán nebo Martin 
Zahálka jr., Jan Čenský nebo Mar-
tin Zahálka, Máša Málková nebo 
Kateřina Sedláková, Zuzana Slaví-
ková nebo Ilona Svobodová, Ilona 
Svobodová nebo Zuzana Slavíková, 

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: 3. – 4. 5., 17. – 19. 5., 31. 5. – 2. 6. a 14. – 16. 6. 2019

Chůva pro děti 
do zahájení povinné školní docházky  

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

další vzdělávání pedagogických pracovníků

zve všechny zájemce na rekvalifikační kurz

Další informace na www.fakta.cz

kurz je akreditován MŠMT 

Cena kurzu včetně zkoušky z profesní kvalifikace: 11.900 Kč 

(Kurz je možné uhradit z prostředků úřadu práce formou zvolené 

rekvalifikace. Je nutné nejprve podat žádost na příslušném ÚP.)

Karolína Vágnerová nebo Andrea 
Daňková nebo Jiřina Daňhelová
Sídlo premiéra na Downing Street 
10 zasáhne rodinná bomba. Petr 
Nárožný v hlavní roli anglické ko-
medie. Vstupné: přízemí 450 Kč; 
balkon 400 Kč / E-vstupenky; před-
prodej vstupenek: pokladna DK

inzerce

Prodej ZELENÉHO, ŽLUTÉHO 
a KOMORNÍHO předplatného 
zahájen 7. 1. 2018 v pokladně DK
Cena předplatného: přízemí: 
1 360 Kč; balkon: 1 200 Kč
Prodej předplatného: od 7. 1. do 
23. 1. 2019 stávající abonenti / Při-
neste si své abonentní kartičky!!!
od 24. 1. do 30. 1. 2019 noví zájem-
ci o celé DP (pouze v pokladně DK)
od 31. 1. 2019 prodej jednotlivých 
titulů (pokladna DK a Kina Vysočina)

Do 30. ledna 2019 
Městské divadlo Žďár n. S.
VÁNOČNÍ VÝSTAVA 
Práce dětí Základní školy a Mateř-
ské školy Polnička. Otevřeno ho-
dinu před představením a během 
představení
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Regionální muzeum Města Žďáru nad Sázavou
Otevřeno denně mimo pondělí: 9 – 12 a 12.30 – 17 hodin

Až do 13. ledna 2019 můžete  
v Regionálním muzeu navštívit 
výstavu o vánočních svátcích  
v období první československé 
republiky.

Jaké si tehdy lidé dávali dárky? 
Lišila se nějak štědrovečerní tabule 

Vánoce v mladé republice
dělnictva a průmyslníků? Dodržova-
ly se ještě letité horácké zvyky? Jaké 
pohlednice si lidé posílali? To vše 
se dozvíte ve žďárské Tvrzi, kde ne-
chybí ani praktické ukázky štědro-
večerní magie. Vánoční výzdoby se 
dočkala i trvalá expozice v Moučko-
vě domě. V prvorepublikovém ob-

inzerce

FRANTIŠEK
BRABEC

Prodejna: Sadová 2237- park U Ivana Žďár n. S.      

Tel. 737 724 747

Chtěli byste akvárium, ale nevíte, jak na to nebo 
nemáte dostatek času na údržbu?

Nabízíme Vám kompletní realizaci a servis
sladkovodních akvárií.

Cherra.akvaristika

AKVARISTIKA

VÍCE NEŽ 200 DRUHŮ RYB, 70 DRUHŮ ROSTLIN

18. prosince 2018 vyšel třetí 
svazek knihy Žďárský uličník, 
tentokrát věnovaný obci Zámek 
Žďár. 

Dozvíte se v něm, kde bydlel 
fregatní kapitán von Hajek, kde 
se chovali koně pro armádu i kam 
chodívali cvičit zámečtí Sokolové 
a jak se pracovalo v Hochnerově 
sirkárně. Součástí knihy je stručná 
historie všech domů obce Zámek 
Žďár s uvedením jejich majitelů  
a doplňky a opravy k předchozímu 
svazku. Uličník lze zakoupit napří-
klad v Knihkupectví Šemrincová,  
v Kanzelsbergeru či přímo v muzeu.

Text: Stanislav Mikule
Plakát: Václav Juda

Žďárský
uličník II/2

Necovaný svět
Vánoční výstavu vystřídá od 29. 
ledna 2019 výstava o síťkování, 
lidově zvaném necování. 

Tato podomácká lidová výroba 
je spojená s naším městem přede-
vším díky panu Vavřínu Krčilovi, vy-
nálezci tašky síťovky. Výstava u pří-
ležitosti stého výročí počátku jeho 

živnotenského a obchodnického 
působení v Zámku Žďáře představí 
jeho činnost, spojenou se síťková-
ním a síťováním, což, jak zjistíte, 
není totéž. Uvidíte na ní mnoho 
zajímavých předmětů z muzejních 
i soukromých sbírek. 

Text: Stanislav Mikule
Foto: Stanislav Mikule a Archiv RM

chodě tak najdete typický adventní 
sortiment, v měšťanském salónu 
prostřený stůl, betlém a nazdobe-
ný stromeček s dárky a v poslední 
místnosti několik kalendářů a knih 

„lehčích žánrů“, které jsou umís-
těny v části, připomínající někdejší 
Muzeum knihy.

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

inzerce

www.rkokno.cz605 221 928

Nádražní 432/22, 591 01 Žďár nad Sázavou

Tak už se za námi na to kafe stavte ;)

Již 10 
let s Vámi!

 Jsme vaši specialisté ze Žďáru :) 
"Na vás!"

PF 2019
Pøejeme Vám klidnì pro�ité Vánoce,
pevné zdraví a pohodu
po celý rok 2019.
Vzájemná spolupráce a Vaše dùvìra
je pro nás závazkem.

Dìkujeme za všechny v P & L

STÁT SE TÍM, KÝM JSEM BYL |16. 1. 2019 v 18:00 hod. 
dokumentární film z projektu PROMÍTEJ I TY!
Pětiletý Padma Angdu není obyčejný chlapec. Byl rozpoznán jako re-
inkarnace duchovního učitele v Tibetu. Chlapce vezme pod ochranu 
starý mnich  
a léčitel Urgjän 
a následujících 
sedm let mu je 
oporou. Časo-
sběrný doku-
ment zasazený 
do panoramat 
indického Hi-
málaje ukazuje 
i na silné pou-
to Tibeťanů  
v indickém exilu  
k dávno ztracenému domovu.
NEBOJÍM SE PSÁT | 22. 1. 2019 v 17:00 hod.  
autorské čtení Bohumily Málkové. Akce se uskuteční v rámci výstavy 
Jdeme vám naproti.
MOZAIKA ŠTĚSTÍ | 23. 1. 2019 v 16:00 hod. 
seminář Andrey Latislavové na tvorbu mozaiky z polodrahokamů
Přihlášky předem v čítárně. Akce se uskuteční v rámci výstavy Jdeme 
vám naproti.

VÝSTAVY
JDEME VÁM NAPROTI | 6. 1. - 6. 2. 2019 | Čechův dům 
Galerie u Sychry
V čem?

- uvolnění samoléčící síly během literárně nebo výtvarně terapeutic-
kého procesu
- aktivním vytváření vašeho tvořivého světa
- využití Vašich osobnostních schopností pro obohacení citového života 
a duševní harmonizaci prostřednictvím společné výstavy dvou autorek 
- Bohumily Málkové a Andrey Latislavové
NEVADÍ, ŽE MARODÍME - STEJNĚ RÁDI VYRÁBÍME | leden 2019 
oddělení pro děti a mládež
výstava výtvarných prací dětí hospitalizovaných na dětském  oddělení 
Nemocnice Nové Město na Moravě

LEDEN

JAZYKOVÁ ŠKOLA LINGUA EFFECT   
ŽĎÁR N. SÁZ.

 
angličtina francouzština němčina - ruština italština čínština -  -  -  - 

POLOLETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA 

FIREMNÍ KURZY 

www.lekol.cz

  Dotazy a přihlášky: info@lekol.cz, 739 943 557
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Kulturní program v Novém Městě n. M. – leden
Výstava betlémů 
ze sbírek hlineckého muzea
13. prosince 2018 – 31. ledna 2019
Horácké muzeum Nové Město n. M.
Uvidíte na dvě desítky betlémů ze 
sbírek muzea v nedalekém Hlin-
sku. Kromě vyřezávaných ze dřeva 
obsahuje sbírka také betlémy ze 
slámy, paličkované, papírové nebo 
dokonce v hrnku. Největší betlém 
vyřezal před deseti lety Jiří Petrlík  
z Hlinska a obsahuje 40 přes 20 
centimetrů velkých figurek. 

Novoroční benefiční koncert: 
Naenia a Novocantus
3. ledna 2019, od 18 h.
evangelický kostel, N. Město n. M.
Vystoupí ženský pěvecký sbor Na-
enia a mužský pěvecký sbor Novo-
cantus. Výtěžek z koncertu podpoří 
neziskové organizace Úsměváčci 
Bystřice nad Pernštejnem, Diako-
nie ČCE středisko Rolnička a Lékaři 
bez hranic.

ZZ & Die Vogelmänner
5. ledna 2019, od 19 h.
KD - Nové Město na Moravě
Punky funky fejetony – scénárista 
a spisovatel Zdeněk Zapletal s kul-
tovní kapelou z Vysočiny.

Chytrý kvíz
7. ledna a 23. ledna 2019, od 19 h.
KD - Nové Město na Moravě
Chytrý kvíz – nejlepší zábava k večer-
nímu posezení s přáteli! Přihlašová-
ní na facebooku nebo přes e-mail: 
nkz@nmnm.cz. Startovné 40 Kč

Beseda s Danielem Haslingerem: 
o Izraeli a vodě
11. ledna 2019, od 18 h.
KD, klubovna č. 1, vstupné dobro-
volné, Nové Město na M.  
Budiž voda izraelská inspirace pro 
svět ohrožený nedostatkem vody. 
Izrael je země, která dokázala 
změnit vyprahlou poušť v zelenou 
oázu. Voda je tam považována 
za dar, kterého si lidé váží, chrání 
ho a šetrně s ním hospodaří. Jaké  
k tomu vedou cesty, naznačí tato 
přednáška.

William Shakespeare: 
MNOHO POVYKU PRO NIC
11. ledna 2019, od 19 h.
KD - Nové Město na Moravě
Originální nastudování Shakespea-
rovy komedie o lásce a milostných 
útrapách se odehrává v Anglii bě-
hem druhé světové války. Hrají: Lu-
cie Benešová, Roman Zach, Karel 

Heřmánek jr. /  Vanda Chaloupková 
/Veronika Žilková/  Petr Pospíchal, 
Martin Zbrožek/ Dana Morávková, 
/ Kristina Sitková, Zdeněk Dušek, 
Valéria Vasiľová
Divadlo Bez zábradlí
Vstupné: 300 Kč v předprodeji,  
350 Kč na místě

Novoroční koncert Tišnovského 
komorního orchestru
13. ledna 2019, od 15 h. 
Horácká galerie, Nové Město n.M.

Farmářský trh
19. ledna 2019, od 8 do 11 h.
Vratislavovo n., N. Město na M.

Bleší trh
19. ledna 2019, od 8 do 12 h.
KD - Nové Město na Moravě

Kamelot – koncert
19. ledna 2019, od 19 h.

KD - Nové Město na Moravě
Vstupné: 250 Kč v předprodeji,  
300 Kč na místě. Předprodej: K CLUB  
a ic.nmnm.cz

ARTkino HG: S láskou Vincent
25. ledna 2019, od 19.30 h.
Horácká galerie, N. Město na M.
+ lektorský úvod Miloše Zabloudila
Animace/Drama/Životopisní/Kri-
mi/Mystery
VB/Polsko, 2017
Hrají: Douglas Booth, Robert Gula-
czyk a další
Celovečerní snímek o malíři Vin-
centovi van Goghovi S láskou Vin-
cent (Loving Vincent) navazuje na 
slova samotného génia, který jed-
nou pronesl, že může komunikovat 
pouze skrze své malby. Byl natočen 
kombinací hraného filmu a anima-
ce originálních olejomaleb. Vstup-
né 80 Kč.

Oskar Petr band 
vzpomínka na Marsyas
26. ledna 2019, od 19 h.
KD – Nové Město na Moravě
Vstupné: v předprodeji 300 Kč, na 
místě 350 Kč. Předprodej: IC Nové 
Město na Moravě, nebo K CLUB 
Tyršova 1001

inzerce

VETERINÁRNÍ ORDINACE

Přibyslav, pod kostelem

Hamry n. Sázavou, U čističky
pondělí a čtvrtek 08:00 - 17:00
úterý a pátek 14:00 - 17:00
středa 08:00 - 13:00
sobota 09:00 - 12:00

úterý a pátek 09:30 - 13:00
středa 14:00 -17:00

DEZINFEKCE 
DERATIZACE

 DEZINSEKCE
  tel: 603 529 158

tel: 603 542 628

www.veterina-hamry.cz

MVDr. J. Vondráčková

Krásné svátky 
a hodně 

zdraví vám 
i vašim 

zvířatům

PF 2019

FIRST MINUTE 

POBYTY U MOØE I NA HORÁCH

KATALOGY 2019 

www.vysocinatour.cz

Tel.: 566  624 164

725 439 930

CA Vysoèina Tour

 Nádra�ní 427/10

�ïár n. S.

R 

R 

R 

Zájezdy na  ji� v prodeji s výhodnými  léto 2019 slevami a� 35%

na dospìlou osobu nebo pro  pobyt zcela  dítì zdarma

Nabízíme  do celého svìta, pobytové a poznávací zájezdy

zámoøské plavby, ubytování v hotelích, penzionech a na chatách 

a chalupách, cestovní pojištìní, vstupenky na kulturní akce, 

autobusové jízdenky a letenky

Pøijímáme na úhradu všech zájezdù firemní benefity 

a poukázky od firem ,  a .Edenred Sodexho Cheque Dejeuner

Děkujeme všem našim klientům za přízeň a přejeme do nového roku 

hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a spoustu hezkých zážitků nejen na cestáchPF2019Místo 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: 1. – 3. 3., 15. – 17. 3., 

29. – 31. 3. a 12. – 14. 4. 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 
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inzerce

Skupinu Kamelot, v čele  
s jejich frontmanem Romanem 
Horkým, není třeba dlouho 
představovat. V hudebním svě-
tě se pohybují již od roku 1982. 
V nynější podobě jsou sice 
členové kompletně obměněni, 
jméno Romana Horkého však 
zůstalo.

Současní členové Kamelotu jsou 
Roman Horký (kytara), Viktor Por-
kristl (kytara), Vladimír Třebický 
(bicí a perkuse), Tomáš Koudelka 
(kontrabas, basová kytara).

Počáteční tvorba zařadila Ka-
melot do škatulky Folk a country, 
ale tu kapela již dávno překročila. 
Roman Horký neupřednostňuje 
žádný hudební styl. Dává svým pí-
sničkám takový kabát, jaký cítí, že 
jim patří. Jednou modernější, jed-
nou tradičnější. Sjednocuje je je-
jich společný duch. Kamelot je svět 
dynamických melodií, životních 
myšlenek a názorů.

Koncem roku 2018 vydal Ro-
man Horký a skupina Kamelot 
nové hudební album, které ob-
sahuje 12 novinek a nese název 

Kameloti zahrají v Novém Městě
Země tvých dlaní. Album je nato-
čeno v novém moderním natáče-
cím studiu Reset. Masterováno 
je ve slavném londýnském Abbey 
road, kde natáčely svá alba slav-
né kapely, jako je např. Beatles, 

Rod Stewart, U2, Ed Sheeren  
a další. Roman Horký je uzná-
vaný kytarista, skladatel, textař  
a frontman skupiny Kamelot, 
která se řadí mezi špičku folkové 
scény už 36 let. V Kulturním domě  

v Novém Městě na Moravě se 
můžete na koncert Kamelotu těšit 
19. ledna 2019. Vstupné: 250 Kč 
v předprodeji, 300 Kč na místě. 
Předprodej: K CLUB a  informační 
centrum.

CK ZDAR, Nádražní 456/15, Žďár nad Sázavou; 

ckzdar@zdar.cz; 566 623 667

MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU - 2.2.2019

Cena: 1.099,- Kč

MEFISTO - 23.2.2019

Cena: 990,- Kč

JESUS CHRIST SUPERSTAR - 23.3.2019

Cena od 990,- Kč

KVÍTEK MANDRAGORY - 7.4.2019

Cena: 1.099,- Kč

First minutové slevy na zájezdy 
INVIA.CZ stále trvají do 31.1.2019!
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Dnes vlastníte historická auta, 
měl jste je rád už jako malý 
kluk?
To, co dnes dělám, bych pravdě-

podobně nedělal, kdybych se v de-
seti letech nerozhodl, že si koupím 
BMW. Jako kluk jsem vždycky sbí-
ral všechna auta. Byli jsme taková 
motoristická rodina, táta měl ně-
kolik aut. On je opravoval a já jsem 
mu pomáhal. Když už jsem uměl 
číst, shromažďoval jsem materiály  
o autech, časopisy a z toho vše-
ho mi vyšlo, že BMW má nejlepší 
auta, technicky, motoricky, výko-
nově a vzhledově nejhezčí. A tím, 
že jsem si ho po vojně v roce 1984 
skutečně koupil, rozebral, repaso-
val, složil a jezdil s ním, jsem se do-
stal k opravování autoskel a jejich 
výměně. To jsem ale tenkrát samo-
zřejmě netušil. 

Jak jste se tedy dostal k opravě 
prasklinek v automobilových 
sklech?
Byla to taková náhoda. V roce 

1991 se na druhé straně republi-
ky vrátil z Ameriky pán, který do 
České republiky přivezl technologii 
Origo vision na opravování auto-
skel. Vlastnil BMW a měl nějaký 
technický problém s motorem. 
Přes inzerát jsme se zkontaktova-
li a já jsem mu to pomohl vyřešit, 
protože BMW jsem dobře znal. 
Dostal jsem od něj nabídku na za-
stupování technologie Origo vision  
v našem okrese. A protože jsem 
kolem aut stále něco dělal, řekl 
jsem si, proč ne. Prošel jsem ško-
lením, dostal certifikát a byl jsem 
druhý v republice, kdo prasklinky  
v autosklech opravoval. 

A jaká je vlastně vaše původní 
profese? 
Vyučil jsem se na dráze a pra-

coval jsem jako železničář. Moc se 
mi ta práce líbila, byl to volný svět. 
Proto jsem se třeba nevyučil au-
tomechanikem, nechtěl jsem být 
celý den zavřený v dílně. Původně 
jsem opravoval jenom ty prask-
linky, dělal jsem to souběžně se 
zaměstnáním. Jenomže potom při-
jeli lidé, kteří měli prasklinky větší,  

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH
Zbyněk PAVLŮ

a ty už se nedaly opravit, takže 
bylo nutné se naučit okna měnit. 
Pak jsem se musel se železnicí roz-
loučit, protože už toho bylo moc. 

Jak probíhá výměna autoskla? 
Někdy se člověk přijde jen ze-

ptat. Když se mu na silnici něco sta-
ne, tak tady zastaví, aby se poradil, 
většina řidičů má skla pojištěná, 
ale nevědí, co přesně mají dělat.

Vždycky říkám, nedělejte vůbec 
nic. Přineste mi technický průkaz, 
řidičský průkaz, pojistnou smlouvu 
a dovezte auto. Když se domluví-
me na termínu, tak já škodu po-
jišťovně nahlásím. Škodu na skle 
nafotím a následně okno vymění-
me. Zákazník si pak může pro auto 
přijít, podepíše jen papíry, faktu-
ru a zplnomocnění, že pojišťovna 
může vyplatit peníze k nám. Sedne 
do opraveného auta a odjede. To je 
celé. Pak už komunikuji jen s pojiš-
ťovnami. Na skladě mám skla pro 
běžná auta, jako jsou volkswageny, 
fiaty, škodovky, přední, boční, zad-
ní, takže někdy můžeme provést 
opravu ještě ten den. 

Vy i škodu za řidiče nahlásíte?
Ano, pokud souhlasí. Je to lepší, 

než když si lidé hlásí škodu sami. 
Třeba jeden pán si sám nahlásil 
pojišťovně škodu tak, že mu okno 
prasklo samo od sebe. Pak přijel 
k nám na výměnu. Pojišťovna mu 
ale mezitím napsala, že pojištění se 
vztahuje pouze na riziko provozu,  
a ne na samovolné prasknutí, takže 
nedostal ani korunu. Přitom žád-
né sklo samo od sebe prasknout 
nemůže, vždycky je to od kamín-
ku, jenže miniaturní prasklinka se 
může projevit třeba až za pár týd-
nů. 

Je lepší rozbité okno auta opra-
vit, nebo raději vyměnit?
Smysl má opravovat prasklinky 

do maximálně tří centimetrů v prů-
měru. Nesmí ale být v zorném poli 
řidiče, jinak se mění celé sklo. Úče-
lem opravy je, aby se sklo zajistilo 
proti dalšímu prasknutí. Je to jako 
u zubaře, aby se zub dále nekazil. 
Při opravě prasklinky hraje také 
roli její stáří. Rychle se do ní totiž 
dostávají nečistoty a mastnota. Je 
proto potřeba ji co nejrychleji za-
lepit, alespoň izolepou, aby zůstala 
čistá, a pak ji nechat hned opravit. 

Měl jste někdy zákazníka, který 
za pár dnů přišel znovu?
Ano, to se stává, nové okno je 

jako magnet na rozbití. Zrovna 
nedávno tu byl pán, co jsem mu 

opravoval dvě „hvězdičky“ na skle, 
neměl ho ale pojištěné. S tím, že to 
nechá hned pojistit. Další víkend jel 
do Prahy a vrátil se s dírou ve skle. 
Pojistit ho nestihl. Když auto najez-
dí za rok třeba sto tisíc kilometrů, 
člověk pochopí, že se okno může 
rozbít. Ale měl jsem tady dvě auta, 
která měla ujetých asi 50 kilomet-
rů - jedni si koupili novou oktávku, 
ujeli 45 kilometrů a hned dostali 
kamenem. To samé měl pán, sho-
dou okolností to byl pojišťovák, 
který zrovna koupil nové auto, jel 
se jen projet, ale odlétl kamínek… 

Vzpomenete si i na nějakou 
další zajímavou příhodu?
Byl tu třeba pán z nedaleké ves-

nice, nechal tu auto s tím, že počká 
ve Žďáře v restauraci. Jenže za čtyři 
hodiny se vrátil v takovém stavu, 
že sotva prošel dveřmi a komuni-
koval. Naštěstí jsem měl telefon  
i k nim domů, takže do půl hodiny 
si jeho rodinní příslušníci přijeli vy-
zvednout jak pána, tak auto. 

Co vás podnikání naučilo, co 
vám vzalo či dalo?
V první řadě je profesně pro mě 

velkým přínosem, naučil jsem se 
další řemeslo. Jednak zcelování 
drobných poškození na sklech, ale  
hlavně za velké štěstí považuji to, 

Jistě jste někdy zahlédli logo 
v podobě autíčka s prasklinou 
na předním skle a nápisem 
Origo vision. Řidiči ví, že logo 
patří ke Zbyňkovi Pavlů, který 
již skoro třicet let opravuje a 
vyměňuje autoskla ve žďár-
ské Brněnské ulici.

že jsem mohl nahlédnout do mo-
derní technologie v konstrukci au-
tomobilů, vlepování čelních, boč-
ních a zadních skel coby nosných 
prvků karoserie. Musel jsem se 
naučit pracovat s počítačem a také 
hospodařit s časem, správně si ho 
zorganizovat. A to jak pracovní čas, 
tak i osobní, kterého mám díky 
podnikání méně.  

Co děláte rád, když máte 
volno?
V zimě se bavím renovací BMW 

z 60. a 70. let. Veteránů mám pět. 
V létě pak s nimi jezdím na srazy, 
výstavy a věnuji se přírodě a hlav-
ně focení. Zajímá mě ornitologie,  
s lidmi z CHKO a ČSO chodíme třeba 
kroužkovat, chytat do sítí, počítat 
netopýry do jeskyní nebo kroužko-
vat orly mořské, kterých je ve Žďár-
ských vrších na dvacet párů. 

Je něco, co byste s odstupem 
času udělal jinak?
Když jsem začínal, tak pro mě 

bylo důležité malé bydlení, ale 
velká dílna na práci. Dnes bych to 
udělal obráceně, někdy se postu-
pem času priority mění. Přednější 
je teď pro mě osobní život, rodina, 
přátelé, koníčky. Hlavní je, aby byl 
člověk zdravý a užíval si života, do-
kud může a tělo mu funguje.  (PM)

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

Brněnská 585/14, Žďár n. S.
Tel: 566 625 834
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… a básnička nakonec!
Dva sloupky

Vánoce přece nejsou o tom kolik  
a jakých rozdáme dárků, nejsou 
ani o tom, že máte naklizený příby-
tek, jako kdyby měla přijít kontrola  
z hygieny, a nejsou hlavně o tom, 
že bychom se před nimi měli vždyc-
ky vystresovat, uštvat a málem vo-
lat doktora Chocholouška. 

Co by ale smysl dávat mohlo, je 
popřát vám do nového roku. A co 
jiného než ať se vám daří lépe než 
v tom roce uplynulém, ať musíte  
k doktorům co možná nejméně, 
raději vůbec, ať jste obklopeni lid-
mi, kteří mají pro vás pochopení,  
a ať všechno to špatné zůstane stát 
na dé jedničce v zácpě. 

A ještě jedna věc nakonec.
Hledal jsem způsob, jak zakončit 
sloupek, a napadla mě taková tro-
chu možná pošetilá myšlenka, že 
bych zkusil básničku. Našel jsem 
ve svém archivu jednu takovou, 
za kterou bych se snad stydět tolik 
nemusel. 

Vážení a milí čtenáři, děkuji vám 
za trpělivost, omlouvám se, pokud 
jsem se vás někdy svými názory 
dotkl, mějte se hezky a těším se 
načtenou v roce 2019.

Martin KROB

Divadlo 
Všichni jsme průměrní herci 
poctivě hrající své role, 
někdy tvářící se jak výherci, 
jindy pak bloudící ve štole. 

Všichni hrajeme ochotně divadlo 
na prknech našich životů 
vyhýbající se místu, kde je propadlo 
do míst, odkud není návratů. 

Všichni toužíme po úspěchu 
a troše toho uznání, 
abychom mohli bez spěchu 
šeptat milostná vyznání. 

Všichni si říkáme: Jak tohle přežiji? 
když občas vypadne nám text, 
chceme to mít ve vlastní režii, 
než kardio pípne, že jsme ex.

inzerce

Nevím, jak to máte vy, ale já si 
vždycky říkám, že ten další sloupek 
musím začít psát dřív, než je ter-
mín uzávěrky. Prostě takové malé 
předsevzetí si dávám každý měsíc. 
A pak? No popravdě, dnes je so-
bota ráno a uzávěrku máme zítra, 
v neděli. Vzhledem k tomu, že ale 
toho musím stihnout dneska víc 
než dost, bude to tak trochu závod 
s předvánočním časem.

Vypomohu si trochu upraveným 
citátem: „To máte…! Vyvenčit psa. 
Udělat snídani. Dát vyprat prád-
lo. Přinutit děti začít s vánočním 
úklidem. Jít jim v tom příkladem. 
Uvařit oběd. Pověsit vyprané prá-
dlo. Pomoci vyrobit dětem vánoč-
ní dárek pro maminku. Dokončit 
úklid.“ A pokud to vše stihneme, 
tak se půjdeme podívat na Ostrov 
pohody do divadla. Možná si říká-
te, kam jsem poslal manželku? Tak 
vězte, že do školy, abychom na to 
měli klid. 

No ale to bohužel ještě není 
všechno. Jelikož s Průvodcem ne-
mám společné jen tyto řádky, ale 
pomáhám i s finální podobou, tak 
to bude teprve adrenalin. „Proto-
že to máte …! Doladit či navrhnout 
podobu několika inzerátů. Upravit 
všechny fotky. Uspořádat texty, 
obrázky a inzeráty na stránky. Po-
kud bude volné místo, tak vymyslet 
křížovku. A hlavně napsat fejeton!  
A vymyslet k němu nějakou pěknou 
fotku/grafiku nebo dokonce foto-
montáž. A nesmím zapomenout 
pak ani na zapracování korektury.“  
A všechno se to musí do Průvodce 
pěkně vejít a nepřečuhovat. A stih-
nout do neděle do půlnoci. Takže 
bych se měl možná zeptat: „Uvezu 
to, pane Lorenc?“

Vy budete tyto sloupky číst až 
po Vánocích, takže přát vám dnes 
už tak trochu postrádá smysl. Ale 
přece jen. Doufám, že jste ten 
předvánoční frmol zvládli v klidu  
a pohodě a že jste svátky strávi-
li se svými nejbližšími. Protože 

Dolní 1730/25 
nad Liosem, Pramen 
1.poschodí

Žďár n. S.

KOMPLETNÍ
PODLAHÁŘSKÝ SERVIS

INTERIÉROVÉ DVEŘE

777 184 352TEL

pavel.kasal@podlahykasal.cze-mail

na plovoucí laminátové podlahy 
QUICK-STEP - CLASSIC a ELIGNA 8 mm
na vinylovou podlahu 
LIVYN QUICK-STEP -  BALANCE a PULSE

LEDEN / ÚNOR

S
L
E

V
A

 

AK
CE   

10% 

www.podlahykasal.cz
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Společnost Röchling Engi-
neering Plastics SE & Co. KG, 
Haren přebírá zpracovatele 
plastů, společnost Schwartz 
GmbH Technische Kunststoffe 
se sídlem v německém Xante-
nu, včetně dceřiné společnosti 
SCHWARTZ TECHNICKÉ PLAS-
TY ČR s.r.o. se sídlem v Novém 
Městě na Moravě.

Schwartz GmbH se jako mezi-
národní skupina společností spe-
cializuje na výrobu dílů z litého 
polyamidu, zejména na velkoob-
jemové a vysoce namáhané díly 
z technických plastů pro téměř 
všechna průmyslová odvětví.  
V současnosti zaměstnává více než 
240 zaměstnanců ve čtyřech závo-
dech v Německu, České republice, 
Číně a USA.

Touto akvizicí firma Röchling 
pokračuje ve své růstové strategii  

a posiluje díky novým technolo-
giím, jako je výroba velkoformáto-
vých tvarových dílů  z polyamidu, 
zejména svou odbornost pro od-
větví dopravní a zdvihací techni-
ky, ropný a plynárenský průmysl  
a konstrukci výtahů. Průmyslová di-
vize Obrábění společnosti Röchling 
je se svými více než 20 úzce propo-
jenými závody po celém světě jed-
ním z předních světových výrobců 

Röchling přebírá firmu 
Schwartz technické plasty ČR s.r.o.

obráběných dílů z termoplastů  
a duroplastů. Firmy se specializují 
na výrobu vysoce kvalitních hoto-
vých dílů a komponent pro téměř 
všechna odvětví průmyslu.

Pro společnost SCHWARTZ 
TECHNICKÉ PLASTY ČR a její za-
městnance se otevírá perspektiva 
získání nových trhů a výhled dal-
šího růstu v rámci mezinárodně 
úspěšné firmy Röchling.

Vstup do mezinárodní skupiny přináší velmi příznivé vyhlídky

SCHWARTZ TECHNICKÉ 
PLASTY ČR s.r.o.
Petrovická 312 
592 31 Nové Město na Moravě
www.schwartz-plastic.com

Röchling Engineering 
Plastics SE & Co. KG
Röchlingstr. 1 
49733 Haren/Německo
www.roechling.com

OPERÁTOR VÝROBY - SEŘIZOVAČ

OPERÁTOR VÝROBY - SEŘIZOVAČ

FIRMA  SPORTEN a.s.  PŘIJME ZAMĚSTNANCE 
NA TYTO POZICE:

KONTAKT

tel. 566 654 328
e-mail: sutekova@sporten.cz

sporten@sporten.cz

OPERÁTOR VÝROBY - SEŘIZOVAČ

OPERÁTOR VÝROBY

TECHNOLOG

TOPIČ, POMOCNÝ TOPIČ

ELEKTRIKÁŘ - ÚDRŽBÁŘ

VRÁTNÝ (NA DPČ)
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MZDOVOU ÚČETNÍ

DO NAŠEHO KOLEKTIVU PŘIJMEME:

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? 
 
- vést komplexní mzdovou agendu zaměstnanců 
 (zpracování mezd, odvody  pojistného, mzdové listy, 
 ELDP, nemocenské,… ) pro téměř 250 zaměstnanců
- zpracovávat a provádět exekuční a insolvenční srážky
- zpracování ročního zúčtování daně z příjmu  
 ze závislé činnosti
- komunikovat se státními institucemi
- spolupráce v personální oblasti  
 a s kolegy napříč společností

 KTERÉ VLASTNOSTI  
 U NÁS UPLATNÍTE? 
 
- chuť pracovat s čísly a lidmi zároveň 
- chuť se neustále rozvíjet
- pečlivost, komunikativnost,  
 samostatnost

 PROČ SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT? 
 
- příjemné pracovní zázemí  
 v neformálním prostředí s prima kolegy 😊😊
- zajímavé finanční ohodnocení  
 dle praxe a zkušeností
- máme pro Vás zajímavé benefity

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? 
 
- min. SŠ vzdělání, VŠ vzdělání  
 ekonomický směr výhodou
- praxe na pozici samostatné  
 mzdové účetní min. 3 roky
- velmi dobrá orientace  
 ve mzdových předpisech 
- orientace v legislativě ČR  
 v oblasti pracovního práva
- pokročilá znalost MS Office

nabídka pracovních míst

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

- OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

- SERVISNÍ TECHNIK

- TECHNICKÁ PODPORA OBCHODU

-  REFERENT OBCHODU

-  CNC FRÉZAŘ

-  CNC SOUSTRUŽNÍK

-  NÁSTROJAŘ OBSLUHA CNC ELEKTRO

-  OPERÁTOR/KA VE VÝROBĚ (i na částečný úvazek) 

NÁBOROVÝ 

PŘÍSPĚVEK 

15 000 Kč

+
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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 566 802 616.

CO OD VÁS OČEKÁVÁME:

CO VÁM NABÍZÍME:

JSME KLÍČEM K VAŠÍ KARIÉŘE

STAŇTE SE I VY ČLENEM NAŠEHO TÝMU.
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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.
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Příští vydání 29. ledna

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/

603 927 191.
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