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12. 4. Žďár nad Sázavou
Dům kultury

Nová 
scéna!

Zahájení prodeje 
mini DVD 

Tublatanka/Citron! www.mastersofrock.cz
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Každý návštěvník dostane maxisingl se společným hitem Silní a nezlomní!

Jedinečný dvojkoncert 
největších československých legend hard and heavy! 

Známé hity, nové skladby a velké společné finále!

 Polášek, Zbrožek, Pavlásek
Více na straně 3
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inzerce

18. února 2019 v 19 hodin
Café u tety Hany  
Žďár nad Sázavou

Audioknihu Pane Bůh, tady 
Anna, kterou načetla Barbora 
Hrzánová podle knihy britské-
ho spisovatele Fynna a hudbou 
a zpěvem doplnila Aneta Lan-
gerová, se stala podle žebříčku 
Asociace vydavatelů audioknih 
jedním z nejprodávanějších 
titulů loňského roku. 

Po vydání audioknihy její prota-
gonistky chtěly její poselství sdílet 
naživo s posluchači, a tak uspořá-
daly jevištní čtení v pražské Viole, 

Jevištní čtení ukázek z audioknihy 
Pane Bůh, tady Anna

které se setkalo s mimořádným 
ohlasem veřejnosti a bylo během 
pár dnů předprodeje vstupenek 
beznadějně vyprodané. Od 15. 
února 2019 se Hrzánová s Lange-
rovou s jevištním čtením a svojí 
úspěšnou audioknihou rozjedou 
za posluchači do osmi míst po celé 
České republice. Ve Žďáře nad Sá-
zavou se jevištní čtení Báry a Ane-
ty uskuteční 18. února v kavárně  
u tety Hany.

Pane Bůh, tady Anna je knihou 
k zamyšlení, která je jemná, vtip-
ná, chytrá i dojemná. Patří již dnes 
ke klasické literatuře, a to nejen  
v anglicky mluvících zemích. Při-
náší příběh dívenky Anny, která 
utekla z domova, a Fynn, který 

SKLH Žďár nad Sázavou
pořádá ve spolupráci se členy a partnery klubu hokejový ples  
u příležitosti oslav 80. let žďárského hokeje

15. února 2019
Sokolovna Žďár nad Sázavou, 19.30 hod.

Hudba Airback
Moderuje Roman Dopita |  Tombola | Doprovodný program
Soutěž o nejlepší masku (účast v maskách není povinná)

Vstupné: 150,- Kč v předprodeji | 200,- Kč na místě | Info na www.hokejzr.cz

Předprodej od 21. ledna 2019 v prodejně CZC.cz, náměstí Republiky (bývalý MÚ)   
a prodejně SobiSport, Jungmannova 10 (zimní stadion), Žďár nad Sázavou.

ji našel, si s ní vypráví o životě,  
o přírodních vědách a dalších zají-
mavostech bytí a víry. Malá Anna 
má překvapující schopnost klást ži-
votně důležité otázky a odpovídat 
na ně. Život jejíma očima se uka-
zuje jako barevnější, než bychom si 
ho kdy předtím dokázali představit. 
Krásný a obohacující příběh chytne 
za srdce a rozveselí vaši duši. Bára 
Hrzánová k tomu uvedla: „Anna 
mě učí dívat se nahoru a zpátky 
do svého středu. A díky Anně se 
Pan Bůh může stát členem i vaší 

rodiny. Zjistíte, že Boha se nemu-
síte lekat. V podání Anny je lehce 
uchopitelný v přírodě, mezi lidmi,  
v lásce, v každodenním životě. Slo-
žité se stává jednoduchým a temné 
světelným.“ K tomu Aneta dodala: 
„Jak se píše v knize, Anna spatřuje 
řád tam, kde ostatní vidí jen chaos 
a zmatek. Rozloží jednotlivé situ-
ace na prvočinitele – čmrdlíky –  
a s lehkostí sobě vlastní je složí zase 
zpět do obrazu, kterému není mož-
no neporozumět. Je to její úžasný 
dar.“
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Do Nového Města míří trojice známých herců 
s improvizační hrou Milostný trojúhelník

inzerce

Havlíčkovo nám. 254/7 
(vchod z Nábřežní ulice)
Ždár nad Sázavou 1 
Rezervace na tel. 737 844 112

www.nabrezniterasy.cz

VYNIKAJÍCÍ JÍDLO
PIVNÍ SPECIÁLY
MILÁ OBSLUHA
INTERIÉR S MOTIVY 
STARÉHO ŽĎÁRU
DENNÍ MENU

NOVÁ RESTAURACE  A  PENZION 
VE  ŽĎÁŘE  NAD  SÁZAVOU

6. února 2019 v 19 hodin
Kulturní dům 
Nové Město na Moravě

Trojice herců ve složení Lukáš 
Pavlásek, Josef Polášek  
a Martin Zbrožek vstupuje  
na jeviště vždy bez předem 
daného scénáře. 

Průběh představení tak připo-

míná chůzi po laně, kde hrozí ne-
bezpečí pádu, a zároveň, když se 
vše daří, máte pocit, že se dotýkáte 
hvězd. Situace, postavy, zápletky, 
charaktery, písničky i tance, to vše 
se rodí až na jevišti přímo ve svět-
lech právě vznikajícího představe-
ní. Herci a publikum se najednou  
v roli scénáristů i režisérů propada-
jí do světa fantazie, do společného 
tvoření hry. Milostný trojúhelník te-

maticky čerpá ze života samotného, 
ale i z různých snových a intuitivních 
zážitků, noří se do nekonečného a ne-
uchopitelného světa fantazie. 

To, co ve všech jimi vytvořených 
hrách převláda je humor, smysl 
pro detail, střih a karikaturu běž-
ných postupů a životních situa-
cí. Příběhy, které se takto vynoří  

z přítomnosti a atmosféry daného 
okamžiku, ožijí jen pro tento jedi-
ný večer a už se nikdy nezopakují. 
Proběhne drama, několik srdce-
ryvných scén, komických parado-
xů, absurdních až snových výjevů  
a nakonec vás překvapí, že na je-
višti byli jen herci, světla a pár re-
kvizit…
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Dětské divadelní předplatné 
Úterý 5. února 2019 v 9, ve 14 h.
Středa 6. února 2019 v 8.45, v 11 h.  
Městské divadlo Žďár nad Sázavou
CIRKUSÁCKÁ POHÁDKA
Nová pohádka Divadla Láryfáry, plná 
humoru a písniček; vstupné: 55 Kč

Kulturní minimum I.
Středa 20. února 2019 v 11 h.
Čtvrtek 21. února 2019 v 9 a v 11 h.
Městské divadlo Žďár nad Sázavou
Divadelní centrum Zlín
A SILLY BEAR
Činoherní anglicko-česká pohádka  
s písničkami; vstupné: 75 Kč

Kulturní minimum II.
Středa 27. února 2019 v 11 h. 
Čtvrtek 28. února 2019 v 9 a v 11 h.
Městské divadlo Žďár nad Sázavou
Divadlo drak, Hradec Králové
BÍLÝ TESÁK
Vstupné: 75 Kč

Kulturní program ve Žďáře n/S – únor

VÝSTAVY

POŘADY PRO DĚTI

PŘIPRAVUJEME

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

5. února – 3. března 2019 
Galerie Stará radnice Žďár n. S.
Výstava Klubu filatelistů
PETR PTÁČEK / GRAFIKA 
Vernisáž v úterý 5. února 2019  
v 17 hodin v Galerii Stará radnice
Otevřeno úterý - pátek 10 - 12 a 14 - 
17, sobota a neděle 14 - 17

1. – 28. února 2019 Městské divadlo 
Žďár nad Sázavou
NEVADÍ, ŽE MARODÍME, 
STEJNĚ RÁDI VYRÁBÍME 
Práce dětí dětského oddělení ne-
mocnice v Novém Městě na Moravě
Otevřeno hodinu před představením 
a během představení

6. února - 31. března 2019 
Malá galerie Stará radnice 
Žďár nad Sázavou
VÝSTAVA K 80. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
ŽĎÁRSKÉHO HOKEJE 
Otevřeno dle informačního centra

  4. 3. VOLNOST, ROVNOST, GAST-
RONOMIE – DP žluté / MD
11. 3. ZDENĚK IZER / MD
13. a 14. 3. RÁKOSNÍČEK A HVĚZDY 
- DDP / MD
15. 3. KATAPULT / Šťastné narozeni-
ny! / DK
16. 3. MICHAL K SNÍDANI – Michal 
Nesvadba v pořadu pro děti / MD
18. 3. FRANTIŠEK NEDVĚD / MD
25. 3. RADÚZ A MAHULENA / DP 
zelené / MD
26. 3. VANDRÁCI - VAGAMUNDOS 
/ DK
27. 3. JAROSLAV DUŠEK A MUDr. 
JAN VOJÁČEK  / beseda / DK
28. 3. VYSAVAČ / DP komorní / MD
30. 3. FESTIVAL VÍNA / DK

KONCERTY

Úterý 5. února 2019 v 19 hodin
Dům kultury Žďár nad Sázavou 
LUCIE BÍLÁ 
Recitál s klavírním doprovodem 
Petra Maláska
Vstupné: 990 Kč; 790 Kč; 590 Kč / E-
-vstupenky; předprodej vstupenek: 
pokladna DK

Pondělí 4. února 2019 v 19 h. 
Městské divadlo Žďár nad Sázavou 
MIROSLAV DONUTIL 
CESTOU NECESTOU 

Populární herec a bavič Miroslav Do-
nutil přijíždí se svou úspěšnou show. 
Vstupné: 390 Kč; předprodej vstupe-
nek: CK Čedok a v síti Ticketart

DIVADLO

Divadelní představení 
mimo předplatné 
Neděle 10. a pondělí 11. února
2019 v 19 hodin 
Městské divadlo Žďár nad Sázavou
CAVEMAN 

Divadelní představení o rozdílech 
mezi mužem a ženou.
Vstupné: 400 Kč; 350 Kč
Předprodej vstupenek: pokladna DK

Divadelní předplatné ZELENÉ
Čtvrtek 14. února 2019 v 19 h.
Městské divadlo Žďár nad Sázavou 
Divadlo Viola Praha
KDYŽ TEČE DO BOT

Režie : Lída Engelová
Hrají: Taťjana Medvecká, Lilian Mal-
kina, Jaromír Meduna, Lukáš Jurek
Humorné miniatury o choulostivých 
situacích.
Vstupné: přízemí 370 Kč; balkon 340 Kč 
/ E-vstupenky; předprodej vstupenek 
pokladna DK

Pondělí 18. února 2018 v 19 hodin
Café u tety Hany Žďár nad Sázavou 
PANE BŮH, TADY ANNA

Bára Hrzánová a Aneta Langerová
Vstupné: 400 Kč / E-vstupenky, před-
prodej vstupenek: pokladna DK, 
Kino Vysočina, Café u tety Hany 

Divadelní předplatné KOMORNÍ
Čtvrtek 21. února 2019 v 19 hodin
Městské divadlo Žďár nad Sázavou 
Divadlo Ypsilonka Praha 
VARIETÉ FREDA A. 
ANEB CHYTÁNÍ VĚTRU
Režie: Jan Schmid 
Hrají: Petr Vršek, Kamila Kikinčuková 
nebo Lumíra Přichystalová, Jan On-

TANEC

Sobota 16. února 2019 ve 20 hodin 
Dům kultury Žďár nad Sázavou 
PLES KULTURY ŽĎÁR 
Hraje: 
Eremy, Horácká cimbálová muzika
Moderuje: Luděk Savana Urbánek 
Host večera: Boney M Party
Předtančení: Smyk
Vystoupí: Light show color party
Vstupné: 330 Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek: pokladna DK

der, Jana Synková nebo Dana Batul-
ková, Oldřich Navrátil, Barbora Skoč-
dopolová, Pavel Nový, Renata Rychlá, 
Martin Bohadlo, Kryštof Mende, Jan 
Bradáč, Jiřina Vacková, Martin Ja-
nouš, Jan Večeřa, Jan Noha, William 
Valerián a Dominik Renč 

Jevištní parafráze neboli rozprava 
a poněkud fraškovité činění kolem 
dokola. 
Vstupné: přízemí 370 Kč; balkon 340 
Kč / E-vstupenky; předprodej vstu-
penek pokladna DK

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Čtvrtek 28. února 2019 v 19 hodin
Městské divadlo Žďár nad Sázavou 
Divadlo v Řeznické Praha 
ZAVŘETE OČI, SWING PŘICHÁZÍ

Režie: Vlasta Žehrová
Hrají: Kateřina Steinerová, Vlasta 
Žehrová, Ondřej Kavan, Zbyněk Fric
Inscenace, kombinující fakta a fikci, 
je jakýmisi zhmotněnými vzpomín-
kami Evičky, sekretářky Miloše Hav-
la, který vlastnil největší prvorepub-
likovou filmařskou společnost.
Vstupné: přízemí 370 Kč; balkon 340 
Kč / E-vstupenky; předprodej vstu-
penek pokladna DK
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Regionální muzeum Města Žďáru nad Sázavou
Otevřeno denně mimo pondělí: 9 – 12 a 12.30 – 17 hodin

Od 29. ledna 2019 patří 
žďárská Tvrz síťkování, lidově 
zvanému necování. 

Tato podomácká lidová výroba je 
spojená s naším městem především 
díky panu Vavřínu Krčilovi, vynálezci 
tašky síťovky. Výstava Necovaný svět 
se koná u příležitosti stého výročí po-
čátku jeho živnotenského a obchod-
nického působení v obci Zámek Žďár, 
která je dnes součástí města Žďáru 

Necovaný svět
nad Sázavou. Představí jeho činnost, 
spojenou se síťkováním a síťováním, 
což, jak zjistíte, není totéž. Uvidíte 
mnoho zajímavých předmětů z mu-
zejních i soukromých sbírek včetně 
rozměrné několikametrové výšivky 
Horácká svatba. Krásou malých uz-
líků a výtvory šikovných lidských ru-
kou se můžete nechat okouzlit až do 
24. března 2019. 

Text: Stanislav Mikule
Foto: Kamila Dvořáková a Archiv RM

inzerce

Hoříme hokejem
Od 6. února do 31. března 2019 
se můžete v malé výstavní 
síni Staré radnice u fontánky 
podívat na výstavu Hoříme 
hokejem, věnovanou 80. výročí 
organizovaného ledního hokeje 
v našem městě. 

Vernisáž, na kterou jste srdeč-
ně zváni, se uskuteční ve čtvrtek  
7. února 2019 v 17:00. Potkáte se 

zde s našimi hokejisty, se členy vede-
ní SKLH i s jeho mladými nadějemi.  
A na co se můžete na výstavě těšit? 
Především na fotografie z dob dáv-
ných i velmi nedávných, ale chybět 
nebudou ani některé zajímavé pro-
priety ze zdejší hokejové síně slávy, 
ukázky hokejové výstroje a propa-
gační předměty.

Text: Stanislav Mikule
Foto: Archiv RM

Beseda s autory 
Žďárského uličníku

V úterý 12. února 2019 v 17:00 se 
v křížové chodbě zámecké fary usku-
teční beseda s autory Žďárského 
uličníku, kterými jsou Miloslav Lo-
paur, Jana Fuksová, Silvie Jagošová 
a Stanislav Mikule. Povídání se bude 

týkat především dvousvazkového 
druhého dílu knihy, jehož poslední 
část vyšla v prosinci roku 2018. Bu-
dete-li mít zájem, autoři vám knihy 
jistě ochotně podepíší. 

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

Pá 1. 2. | 12:00 | oddělení pro děti a mládež
Prázdninové tvůrčí odpoledne pro děti 
vyrábění masopustních papírových masek
 
Po 11. 2. | oddělení pro dospělé čtenáře
Knihovna seniorům 
8:00 - 9:30 | Jaroslav Ptáček | Moudré dítě a chytrý rodič, nebo snad 
naopak?
10:00 - 11:30 | Kateřina Kalinová | Jarní únava (homeopatie)

St 13. 2. | 18:00 | vstupné: zdarma
Krev v mobilech -  dokumentární film z cyklu Promítej i Ty!
Pátrání dánského režiséra Franka Piasecki Poulsena v dolech na vzácné 
minerály v Demokratické republice Kongo. 

Út 19. 2. dopoledne | oddělení pro dospělé čtenáře
Krocení literární múzy
seminář tvůrčího psaní - pořádá Památník písemnictví na Moravě
I. kategorie (12 - 15 let) 10:30 - 11:30
II. kategorie (16 - 19 let) 11:45 - 12:45

Út 19. 2. | 17:00 | vstupné: 50 Kč
Ázerbájdžán - Radomír Čížek 
cestopisná přednáška o cyklovýpravě do turisty neobjevené země

St 20. 2. | 18:00 | oddělení pro děti a mládež
Kvalita veřejného prostoru - Lucie Radilová 
setkání s občany

Po 25. 2. | oddělení pro dospělé čtenáře
Knihovna seniorům
8:00 - 9:30 | Ladislav Holeš | Myslivost a lovecká kynologie
10.00 - 11:30 | Marie Pulkrábková | Pohled do minulosti rodiny
vstupné: 30 Kč
RETRO - k 100 let vzniku Československa
výběr z natočených dokumentárních filmů o (ve) Žďáře n. S. v letech 
1979 - 1989

VÝSTAVY
11. 2. - 1. 3. 2019 / Čechův dům, Galerie u Sychry
…já tiše říkám díky
výstava fotografií Antonína Vystrčila a Fotoklubu Freeland

únor 2019 / oddělení pro děti a mládež
Přípravka se představuje 
výtvarné práce žáků ZŠ Komenského 6

ÚNOR
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Kulturní program v Novém Městě n. M. – únor
28. února - 16. června 2019
Výstava ke 140. výročí založení 
Sboru dobrovolných hasičů 
v Novém Městě na Moravě 
Výstavní sál Horáckého muzea,
Výstava mapuje historii hasičské-
ho sboru. Uvidíte na ní historické 
stříkačky, uniformy a přilby, his-
torickou výstroj a výzbroj. Chybět 
nebudou ani písemnosti - zakláda-
cí listiny, dobové dokumenty a sa-
mozřejmě fotografie. Vernisáž 28. 
února v 17 hod.        

Kollárovci
1. února 2019, od 18.30 h.
KD Nové Město na Moravě 

Jedinečný koncert skupiny Kollá-
rovci – NEÚPROSNÝ ČAS v rámci 
tour po ČR.
Kapela Kollárovci je seskupení pěti 
mladých talentovaných hudebníků 
z východního Slovenska. Jejich živá 
hudba, temperamentní zpěv a hu-
morné slovo vytváří všude nezapo-
menutelnou atmosféru.

Mistrovství ČR v Muai Thai
2. února 2019, od 12 h.
KD  Nové Město na Moravě 
Ring, nabušení borci a borkyně,  
mistrovství ČR v Muai Thai je po 
roce tady. Vstupné na místě: 130 Kč

Lucky Joke a Yo Soy Indigo 
– dvojkoncert
2. února 2019, od 19 h.
KD Nové Město na Moravě
Yo Soy Indigo je hudební skupina 
založená zpěvačkou, skladatelkou 
a kytaristkou Emily Thiel z Co-
nnecticutu v USA. Její podmanivá  
a osobní textová tvorba je pozdvi-
žena brilatním vokálním výkonem 
a pozoruhodnou souhrou ostat-
ních členů. Lucky Joke  je sesku-
pení muzikantů z Litomyšle, které 
vzniklo v roce 2015. Jedná se o sty-
lově různorodou muziku, která se 
dá zařadit pod jazz-rock, jazz-funk, 
fusion, soul a rhythm&blues.

Chytrý kvíz
4. a 20. února 2019, od 19 h.

KD - Nové Město na Moravě
Vytvořte s přáteli tým a v průbě-
hu večera si zapisujte odpovědi 
na naše vážné i nevážné otázky. 
Nejlepší týmy soutěže, při které 
se dozvíte plno zajímavých věcí, 
vyhrávají odměnu! Přihlašování na 
facebooku nebo přes e-mail: nkz@
nmnm.cz. Startovné 40 Kč

Kino – Střídavá péče
5. února 2019, od 19 h.
KD Nové Město na Moravě
Drama, Francie, 2017,
Hrají: Léa Drucker, Denis Ménochet 
a další.
Myriam a Antoine Bessonovi se 
rozvedli. Syna Juliena dostala do 
péče matka, která se snaží Juliena 
před jeho otcem, o němž tvrdí, 
že je agresivní, chránit. Vstupné:  
50 Kč na místě

Milostný trojúhelník – divadlo
6. února 2019, od 19 h.
KD Nové Město na Moravě
Účinkují: Lukáš Pavlásek, Josef Po-
lášek, Martin Zbrožek
Vstupné: v předprodeji 300 Kč, na mís-
tě 350 Kč, předprodej IC Nové Město 
na Moravě a K CLUB Tyršova 1001

Ples MEDIN, NEMOCNICE, 
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
8. února 2019, od 19.30 h., 
KD Nové Město na Moravě

Tančírna SPECIÁL
9. února 2019, od 15:00 h. 
KD Nové Město na Moravě
Naši lektoři pro vás připravili po-
kračovací kurz na LINDY HOP. Pro-
síme, na kurz se přihlaste předem 
na tomblazek@email.cz, kurzovné 
200 Kč na osobu. Těšíme se na vás!
Další termíny:
13. února - Tančírna - Opakovací 
lekce, od 19 hod., vstupné 50 Kč
25. února - Tančírna - SWING & 
QUICKSTEP, od 19 h., vstupné 50 Kč

Kodex o Václavu IV. 
– koncert s průvodním slovem
10. února 2019, od 16 hod.
Horácká galerie, N. Město na M.
Připomeňme si 600. výročí smrti 
římského a českého krále, lucem-
burského vévody, markraběte bra-
niborského, syna Karla IV. hudeb-
ním pásmem s průvodním slovem 
o Václavu IV.
ÚČINKUJÍ: akordeon: Jitka Baštová, 
loutna: Jindřich Macek
Vstupné: 120 Kč, 80 Kč snížené 
pro studenty a seniory. POZOR! 
Koncert se uskuteční v prostoru  
s omezeným počtem sedadel, líst-
ky je možné zakoupit v předprodeji 

od 1. 2. 2019 v pokladně HG.
Farmářský trh
16. února 2019, od  8 do 11 h.
Vratislavovo náměstí, 
Nové Město na Moravě

Zimní kvíz pro náctileté
17. února 2019, od 10 h.
 KD Nové Město na Moravě
A máme tu další kvíz pro náctileté, 
tentokrát na téma zima. Hlásit se 
mohou týmy 4 – 8 nezletilých hrá-
čů do soboty 16. 2. přes FB nebo 
na e-mailu: nkz@nmnm.cz. Neza-
pomeňte uvést název svého týmu. 
Startovné je 30 Kč za hráče. 

Kino – Příběh koček
17. února 2019, od 16 h. 
KD Nové Město na Moravě

Animovaný / Rodinný, Čína, 2018, 
90 min; Vstupné: 40 Kč na místě.
Švédská teorie lásky
18. února 2019, od 19 h.
KD Nové Město na Moravě
Švédsko se vydává za modelový 
příklad sociálního státu. Za kuli-
sami novodobého ráje na zemi 
se ovšem odehrává překvapivé 
drama. V roce 1972 přišli politici  
s přelomovým programem Rodina 
budoucnosti. Vstup volný.

Kino – Všechno bude
19. února 2019, od 19 h. 
Kulturní dům - velký sál, 
Nové Město na Moravě
Road movie / Komedie, Česko, 
2018, 85 min
Hrají: Tomáš Mrvík, Jan František 
Uher a další.
Typický outsider čtrnáctiletý Mára 
(Tomáš Mrvík) a jeho kamarád 
dvanáctiletý Heduš (Jan František 
Uher) podniknou cestu za svobo-
dou. Vstupné: 50 Kč na místě.

ARTkino HG: Žena na válečné stez-
ce + komentář Miloše Zabloudila
22. února 2019, od 19.30 h.
Horácká galerie, 
Nové Město na Moravě
Francie, Island, Ukrajina, 2018, 
české titulky, do 15 let nevhodné, 
vstupné 80 Kč
Je lepší metodou záchrany světa 
sabotáž stožárů vysokého napě-
tí, nebo adoptování ukrajinského 
sirotka? Kapacita pouze 50 osob, 
rezervace na e-mail pokladna@
horackagalerie.cz nebo na tel. 566 

654 211. Samotný prodej bude půl 
hodiny před projekcí. 

Horolezecká 24hodinovka 
na běžkách
23. února 2019, od 12 h.
Turistická základna Sklené, 
Tři Studně
XXXIX. ročník na běžkách 
– otevřený závod

Extrémní vytrvalostní závod na trati 
v nadmořské výšce kolem 750 met-
rů pod patronací držitele Koruny Hi-
málaje Radka Jaroše.  24hodinový 
nebo 12hodinový závod na běžkách 
v okolí Skleného u Třech Studní. 
Přijďte fandit, nebo závodit.
Kategorie: muži jednotlivci, ženy 
jednotlivci, muži dvojice, ženy dvo-
jice, smíšené dvojice
Závod je otevřený, účastníci nemu-
sí být horolezci nebo členové horo-
lezeckého/sportovního oddílu.
Přihlášky do 10. 2. 2019 a propozi-
ce na www.montanaklub.cz

Novoměstský masopust
23. únor 2019, od 14 h.
Vratislavovo náměstí, KD,
Nové Město na Moravě
Přijďte s námi obnovit tradici  
z 1. republiky. Těšíme se i na vaši 
masopustní masku!
Program:
– 14:00 sraz na Vratislavově ná-
městí u kašny za kostelem
– 14:15 průvod masek okolo ná-
městí se zastávkami
– 15:30 Masopustní karneval pro 
děti, kulturní dům
– zábava pokračuje v kulturním 
domě, kde bude připraveno ma-
sopustní občerstvení, (zabijačkové 
speciality, pivovar Hejkal, hudba...

Maškarní SAFARI karneval 
pro děti
23. února 2019, v 15 h. 
Kulturní dům, Nové Město n. M.
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Muzikály
MEFISTO  - 23.2.2019

Cena: 990 Kč
JESUS CHRIST SUPERSTAR - 23.3.2019

Cena: 1 090 Kč
KVÍTEK MANDRAGORY - 7.4.2019

Cena: 1 099 Kč
FANTOM OPERY - 26.5.2019

Cena: 1 199 Kč

Výlety
PRIMARK - 2.3.2019

Cena: 400 Kč
FLORA OLOMOUC - 27.4.2019

Cena: 339 Kč

CA ZDAR
Nádražní 456/15, Žďár nad Sázavou

ckzdar@zdar.cz, 566 623 667

Do konce února 2019 můžete využívat first 
minutové slevy na zájezdy INVIA.CZ!

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: 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 

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

Nabízíme preventivní prohlídky
s vyšetřením krve.
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Směřovala jste ke své budoucí 
profesi od dětství?

Jako hodně mladá jsem chtěla 
tancovat. Ke kytkám jsem přišla 
až se školou, když jsem na přání 
svého otce šla na zahradnici. Dříve 
se totiž hodně poslouchali rodiče, 
navíc jsme měli velikou zahradu,  
a tak jsem nějaký vztah k pěstování 
a květinám měla.

Byla to správná volba? 
Určitě byla. Studovala jsem 

Střední zahradnickou školu v Raj-
hradě, bydlela jsem na internátu, 
bylo to fajn. Po škole jsem pak 
nastoupila do zahradnictví v Ha-
mrech, dělaly se tam i svatební 
kytice, smuteční vazba, prostě 
všechno. Až tam jsem se prakticky 
naučila vázat kytice. 

Jak jste se pak dostala k vlastní-
mu květinářství?

V zahradnictví jsem pracovala 
čtyři roky, pak jsem šla na mateř-
skou. Když byly dceři dva roky, ka-
marádka mi řekla, že na Libušíně 
hledají květinářku. Mně se tenkrát 
moc nechtělo, ale pak se mi to 
rozleželo, protože to byla práce, 
která mě bavila, takže jsem zkrátila 
mateřskou a šla jsem pracovat do 
květinky. Chodila ale za mnou jed-
na známá, a ta mě přemlouvala, 
abych si založila svůj obchod, až 
jsem ho nakonec ve Vysocké ulici 
otevřela. Byla to sázka do loterie. 
Váhala jsem, jestli mám udělat 
takzvaně díru do baráku, protože 
tohle byl normální rodinný domek.  
V přízemí, kde je dnes obchod, byla 
původně kuchyň, obývák a ložnice. 
Po třech měsících stavebních úprav 
jsem v září 1997 otevřela.

A vaše začátky?
Hodně se počítalo, aby se vrátilo 

to, co se do podnikání investovalo. 
Ale nepamatuji, že bych si stěžova-
la, že jsem se do toho pustila. Lidé 
si na obchod poměrně rychle zvyk-
li, měla jsem trošku jinou vazbu 

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH
Dana SKRYJOVÁ

květin než jinde ve Žďáře, a to se 
jim líbilo. Teď mám nejstarší květi-
nářství ve Žďáře, jsem tu už 21 let.

Co všechno zákazníkům nabízíte?
Vesměs všechno, od smutečních 

vazeb přes svatební kytice a sva-
tební výzdobu, květiny pro všech-
ny příležitosti, ale také donáškovou 
službu.

Jak funguje taková donášková 
služba?

Jsem smluvní květinářství v re-
gistru několika pražských a brněn-
ských agentur pro lokalitu Žďár  
a okolí. Většinou mi z agentury za-
volají, že potřebují dovézt květiny 
na určitý čas a místo, a já to zaří-
dím. Funguje to perfektně.

Vzpomenete si i na nějakou zají-
mavou historku? 

Jednou jsem vezla kytici ženě, 
ale otevřel její manžel a byl dost 
nemile překvapený. Byl to vazoun 
a křičel na mě, kdo to posílá. Vy-
světlení, že já jsem jen donášková 
služba, a nevím, kdo to objednal, 
mu nestačilo. Na lístečku bylo na-
psáno jen Miluji tě, bez podpisu. 
Málem jsem tehdy jednu chytila, 
ale nakonec vyběhla manželka  
a pána uklidnila. Donášková služba 
samozřejmě funguje i pro místní. 
Využívají toho hlavně pánové, když 
třeba nestíhají. Stačí jednoduše za-
volat. 

Jak se o řezané květiny starat, 
aby co nejdéle vydržely krásné? 
Který druh vydrží ve váze nejdéle?

Důležité je dát do vody výživu, 
každý druhý den seříznout ston-
ky, stačí o půl centimetru, a měnit 
vodu. Všímat si, jestli je váza čistá, 
případně ji důkladně umýt. To je 
obecný návod. Výjimkou je ale tře-
ba anturie, které výživa nesvědčí.

Nejdéle vydrží asi orchidej cym-
bidium a právě anturie. Ale i růže 
může vydržet tři týdny. Osobně 
jsem odpůrce chladicích boxů na 
květiny. Skladuji je při nižší pokojo-
vé teplotě, a to i v létě, protože mi 
do prodejny přímo nesvítí slunce. 
Když si totiž kytici přivezete domů, 
tam chladicí box také nemáte, na-
opak květiny dostanou teplotní 
šok, což se může projevit na jejich 
trvanlivosti. Květiny vždy seříznu, 
ale pokud je zákazník nedá do čtvrt 
hodiny do vody, měl by je znovu 
seříznout, protože stopka rychle 
zaschne a těžko pak přijímá vodu.

Které květiny při své práci pou-
žíváte nejraději?

Vesměs všechny. Nejraději mám 

slunečnice a tulipány, irisy, prostě 
jarní květiny. Růže, to je klasika, ale 
prodávají se nejvíce. Teď jsou do-
stupné také růže z Ekvádoru a Ko-
lumbie. Oproti holandským růžím 
je rozdíl ve velikosti a trvanlivosti. 
Ráda s nimi pracuji, jsou mnohem 
větší, někdy se jich právě kvůli veli-
kosti lidi bojí, že nevydrží tak dlou-
ho, ale opak je pravdou.

Valentýn pro květináře vždy 
představoval žně. Jaké aranž-
má valentýnských kytic je teď  
v módě?

Svátek svatého Valentýna je 
hlavně o růžích, především červe-
ných. Před deseti lety muži chodili 
kupovat kytice více, to byl boom, 
takže chodili i starší pánové, a pa-
matuji, že byly fronty až ven. Pak 
zájem začal upadat a naopak se to 
obrátilo, do obliby se vrátilo MDŽ. 
A samozřejmě Den matek. Nejběž-
nější je kytice ze tří růží, ale pánové 
chodí i pro jednu, je to tak půl na 
půl. 

Jakou největší kytici jste vázala?
Největší kytici jsem vázala  

z osmdesáti rudých růží, to už pak 
ve váze vypadá spíše jako věnec.  
A na uvázání to není jednoduché, 
kytice se navíc musí průběžně sva-
zovat, protože se už špatně drží. 

Floristka Dana Skryjová je 
majitelkou nejdéle fungující-
ho květinářství ve Žďáře nad 
Sázavou. Jaká byla její cesta 
k vlastnímu obchodu i návod 
na to, jak se starat o květiny, 
které řada žen v následujících 
týdnech dostane například  
u příležitosti svátku svatého 
Valentýna či k MDŽ, anebo tře-
ba jen tak, se dozvíte v násle-
dujících řádcích.

Dnes třeba budu vázat kytici z pa-
desáti růží.

Děláte také netradiční vazby, 
kde je kromě květin jako doplněk  
i něco dalšího?

Lidé po mně často požadují kyti-
ci, kterou chtějí dozdobit uzenina-
mi, to je stále velice oblíbené. Běž-
ně se dělají kytice z ovoce i zeleniny. 
Ale vázala jsem kytici také třeba  
z ponožek, kalhotek, cigaret, pán-
ských potřeb, tužek, špon, nářadí, 
vařeček…

Co vás podnikání naučilo a co 
vám naopak vzalo?

Naučilo mě hlavně lepší komu-
nikaci s lidmi a také mít pevné 
nervy. Vzalo mi soukromý čas. 
Někdy mě trochu mrzí, že jsem 
začala pracovat, když byly děti 
ještě hodně malé, takže jsem se 
jim tolik nevěnovala. I když jsem 
pracovala doma, byla jsem hlavně 
v obchodě.

Kdybyste se mohla vrátit v čase, 
vybrala byste si květiny znovu 
jako svou životní náplň? 

Určitě. Květiny jsou pro mě ra-
dost. Myslím, že ať se jedná o ja-
kékoliv podnikání, tak když se mu 
člověk věnuje a dělá svoji práci, jak 
nejlépe umí, zákazníci si k němu 
cestu najdou.   (pm)

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

Vysocká 18,  Žďár n. S.
Tel.: +420 606 624 812
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Lepší je se netěšit
Dva sloupky

Když už jsme u toho těšení, těšil 
jsem se, že dneska, což je sobota 
19., si konečně zas po dvou letech 
zapíchám. Nehledejte v tom nic 
nepatřičného, takhle to říkáme my, 
co jezdíme dračí saně. Protože ty se 
jezdí na ledu a odpichujete se dvě-
ma tyčkami s kovovými bodci. Bo-
hužel, pořadatelé dnešní závod pře-
sunuli na únorový termín, kdy prý 
bude snad více mrznout. Tak sedím 
smutný doma, za oknem je krásný 
slunečný zimní den, a pozvolna se 
lehce začínám těšit na únor. 

A ještě jedna věc. A to bylo 
vlastně původní téma, které jsem 
chtěl probrat. O chytrosti. Ale ne 
v nějakém to špatném významu 
typu vychytralosti či vyčůranosti. 

Asi před dvěma lety mi zavo-
lal Jára, jestli bych prý nechtěl jít  
s partou na chytrý kvíz, že jim ně-
kdo vypadl ze sestavy. Doma se to 

setkalo s kladnou odezvou, 
protože mi bylo sděle-

no: „Jen běž, si přece 
chytrej jak rádio!“  

A tak jsem vyra-
zil do Batyskafu. 
Dnes už nevím, 
kolikátí jsme  
s Choboty ten 
večer skon-
čili, ale tahle 

akce mě chytla.  
A začal jsem se tě-
šit na příští měsíc. 
Bohužel, jsem se 

ale k Chobo-
tům nevešel 
do základ-
ní sestavy,  

a byl jsem nucen zůstat smut-
ně doma. Tady se asi na mě ne-
mohli koukat, protože Alča pro-
hlásila: „No tak přece nehodíš 
ručník do ringu! Nezaložíme si 
vlastní tým?“ A tak jsme založili  
a nazvali ho Ručník v ringu. Obvo-
lal jsem přátele a dal dohromady 
partu, která celý rok pravidelně 
na kvíz chodila. A tady se musí-
me trochu pochválit, protože se 
nám podařilo dokonce v listopadu  
v konkurenci dvaceti týmů zvítě-
zit. No, takže teď jsme natěšeni 
na letošní ročník. Jen doufám, 
že pak v prosinci nebudeme roz-
čarovaní z konečného výsledku.  
I když, přece nejde o život, ale  
o hru. Takže, když si dobře zahra-
jeme a pobavíme se a možná se  
i něco nového naučíme či dozvíme, 
tak si pak budeme moci říci: „Stálo 
nám to za to, těšit se!“

Martin KROB 

inzerce

Nevím, jak vy, ale já vždy, když se 
na něco těším, obvykle to není tak, 
jak bych si představoval. Vždycky 
ta představa se o dost liší od na-
stalé události. A většinou to, i když 
nebývá to pravidlem, je, nechci na-
psat horší, ale spíše tak pozitivní, 
než jsem si to maloval. 

Samozřejmě, když budu trochu 
konkrétní, můžeme to vztáhnout 
obecně na první zakázaný doušek 
piva, první potajmu vykouřenou ci-
garetku, první zábavu či diskotéku 
s kamarády a první rande s vysně-
ným protějškem. No, neměl bych 
asi zapomenout na první polibek  
a samozřejmě na první sex. To jsou 
víceméně ty události, na které se 
těšíme či si je představujeme, ale 
ony většinou pak v reálu jsou jiné. 

Například, ne nelekejte se,  
o sexu psát nebudu, moje první 
cigareta ani nebyla tak o chu-
ti, ale o potřebě. Vždycky 
jsem si říkal, jaké to 
asi je, jak to chut-
ná. Určitě to musí 
být skvělé, protože 
tenkrát kouřili ve 
filmech všichni ti slavní h e r c i . 
Od Al Pacina přes Roberta De 
Nira až po Seana Connery-
ho. Reklama na Marlbora 
či Camelky byla dokonce v 
prestižní Formuli jedna. Ale 
nikdy, až do svých patnác-
ti, jsem nenašel odvahu či 
tu správnou příležitost si 
cigaretu zapálit. 

Až jednou jsme s kama-
rády vyrazili za město, kde 
jsme si zapálili táborák, hráli na ky-
taru a tak. Všechno šlo v pohodě až 
do doby, kdy se na nás vrhli žízniví 
komáři. A že teda měli žízeň! Jen 
na Vlastíka šli nějak méně nebo vů-
bec, až nám to bylo podezřelé. On 
nám neznalým ale zkušeně peda-
gogicky vysvětlil, že je to pouze tím, 
že už kouří třetí Startku. Soustrast-
ně se na nás díval a pak nám bla-
hosklonně nabídl ze své krabičky.  
A tak jsme si, někteří poprvé v ži-
votě, zapálili. Vlasta nám názor-
ně předvedl, jak správně cigare-
tu držet, jak zkušeně natáhnout  
a následně šlukovat a vydechovat 
obláčky kouře. No, co vám mám 
povídat, vůbec jsem se necítil 
skvěle, jako ti hrdinové z pláten 
kin. Kašlal jsem, dělalo se mi ne-
volno, ale statečně jsem se snažil 
tyhle, podle Vlasty počáteční ob-
tíže, překonat. Nakonec odměnou 
nám bylo, že jsme těch komářích 
štípanců neměli tolik.

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.)
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Většina starých domů má 
dřevěné trámové stropy, které 
oddělují vytápěné místnosti 
od nevytápěného podkroví či 
půdy. Vzhledem k tomu, že se 
dříve stropy tepelně neizolo-
valy, dochází skrze ně k velkým 
tepelným ztrátám. Jaké jsou 
možnosti zateplení stropu a jak 
postupovat?

Mnohé trámové stropy jsou 
zpravidla z obou stran zaklopeny 
dřevěnými deskami a mezi trámy 
tak vzniká vzduchová mezera, kte-
rá má sice jisté tepelně izolační 
vlastnosti, ovšem k současným po-
žadavkům zcela nedostačující. Jeli-
kož na půdě je vždy jen o pár stup-
ňů vyšší teplota než venku, ztrácí 
se stropem velké množství tepla.

Tepelnou izolací se vyplní me-
zera mezi trámy, a pokud je to 
technicky možné, menší vrstva te-
pelné izolace se umístí i nad trámy, 
resp. pod trámy – dle toho, zda se 
nevytápěný prostor nachází nad 
stropem, či pod ním. Tato vrstva 
tepelné izolace eliminuje tepelné 
mosty, které vytváří v tomto přípa-

dě dřevěné trámy, jež vedou teplo 
lépe než tepelná izolace.

Čím trámové stropy zateplit?
Zateplení stropu lze provést 

dvěma způsoby. Prvním způso-
bem je použití minerální vaty  
v rolích, která se „nacpe“ mezi trámy. 
Druhou možností je zateplení stropu 
foukanou izolací, která je vyrobena  
z nehořlavého materiálu a je odolná 
proti škůdcům, plísním a houbám. 
Vzhledem k tomu, že foukaná izo-
lace je tvořena malými kousky, lze  

Zateplení stropu sníží ztráty tepla až o 35 %

s ní vyplnit i úzká místa. Nevznikají 
tak žádné tepelné mosty, kterými by 
utíkalo teplo.

Zateplení stropu foukanou va-
tou nabízí velkou výhodu v tom, 
že ze stropu není třeba oddělávat 
kompletní dřevěný prkenný záklop, 
jako je tomu při zateplování vatou 
v rolích. Ve stropě je třeba zhotovit 
pouze několik otvorů, do kterých se 
zasune hadice potřebná pro apliko-
vání izolantu do dutiny mezi trámy. 
Izolace se pod tlakem nafouká na své 

místo a během práce tak nevzniká 
téměř žádný nepořádek.

Pro zateplení stropu rozhodně 
nelze použít pěnový polystyren. Po-
lystyren není pružný a nelze s ním 
mezeru mezi trámy dokonale utěs-
nit. Vzhledem k tomu, že trámy mo-
hou mít proměnné rozteče, řezání 
desek polystyrenu na požadované 
rozměry by bylo velmi pracné.

Potřebujete poradit?
Přemýšlíte o zateplení stropu 

foukanou izolací a nevíte, kde 
začít a jak postupovat? Obrať-
te se na odborníky na stránkách  
www.foukanavata.cz. Technik vás 
navštíví u vás doma, prohlédne si 
stavbu a navrhne nejschůdnější 
způsob zateplení.

Foukaná vata – Michal Došek
Boženy Němcové 341, Polná
Tel.: +420 721 885 381

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

▪ Nutně pro mé 
prodávající klienty 
byt 2+1 (kk) ke 
koupi do 2 mil. Kč.

▪ Pro své klienty dům 
nebo chalupu na 
Vysočině s alespoň 
malým pozemkem.

Hana Špačková

Tel.: 605 221 928
www.rkokno.cz 

Pobočku najdete na adrese: 

NÁDRAŽNÍ 22, ŽĎÁR N. S.

Zdeňka Švomová

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

• příprava automobilů na STK, geometrie náprav
• servis a opravy motorových vozidel a dodávek
• diagnostika motorů a plnění klimatizací
• výměny a opravy autoskel a dekarbonizace motorů
• nástřik podvozků a dutin, prodej náhradních dílů

Petrovická 314
Nové Město n. M.

604 285 537

www.stojarautoservis.cz

hynek.stojar@centrum.cz

inzerce



„Paměť je výsadou blbých, chytrý nemá“ (dokončení v tajence).“ Jan Werich, český herec, dramatik a spisovatel 1905 - 1980
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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

- OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
- OBCHODNÍ REFERENT/KA
- TECHNICKÁ PODPORA OBCHODU
- SERVISNÍ TECHNIK
- TECHNIK KVALITY
- TECHNOLOG NÁSTROJÁRNY
- NÁSTROJAŘ
- CNC SOUSTRUŽNÍK
- NÁSTROJAŘ OBSLUHA CNC ELEKTRO-EROZE

NÁBOROVÝ 

PŘÍSPĚVEK 

15 000 Kč

+

nabídka pracovních míst

PŘIJMEME NOVÉ KOLEGY

Disponent/ka 
Žďár nad Sázavou

Požadujeme:
astřední odborné vzdělání s maturitou,                                     
    praxe v dopravě výhodou
azákladní znalost účetnictví a práce na   
    PC (MS Office)
atrestní bezúhonnost, samostatnost,  
    spolehlivost
ačasová flexibilita (provozní doba na  
    pracovišti 6:00 - 18:00 hod., jeden 
    týden pracovní doba 6:00 - 14:30 hod.,     
    druhý týden 8:00 - 16:30 hod.)
ařidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič

Náplň práce:
azajišťování denního plánu rozvozu 
    zásilek, přidělování práce řidičům
apříjem a zpracování objednávek, 
    provádění fakturace, zpracování       
    cestovních náhrad řidičů
akomunikace se zákazníky a řidiči
aoslovování a získávání nových        
    zákazníků

Nabízíme:
anástup možný od 1.2.2019
avýše mzdy disponenta/tky 
    18 000 -  20 000 Kč

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

ZDAR.CZ NÁS SPOJUJE
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Příští vydání 27. února

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/

Máte zkušenosti s obsluhou vstøikovacích nebo vyfukovacích lisù? Orientujete se 
v technické dokumentaci a výkresech? Dìlá vám radost precizní a samostatná 
èinnost?

Máme pro vás práci na zajímavých výrobcích v stabilní èeské rodinné firmì sídlící 
v srdci Vysoèiny. Nabízíme pestrou paletu benefitù (finanèní pøíspìvky, slevy, 
poukázky a další), 5 týdnù dovolené a skvìlý pracovní kolektiv.

Zaujalo vás to? Dejte nám o sobì vìdìt na adrese
kmentova@plastia.cz 

Cena od

399 Kc/m
bez DPH

2ˇ

Objednávky a více info:

e-mail: info@media-vysocina.cz

tel: 603 927 191

Zimní akce

Reklamní plachty
 

< PVC litý banner 510 g/m2
 UV potisk, životnost barev 2-4 roky
 kovová nebo plastová oka
 obvodové zavaření okrajů

<

<

<

Omlouváme se za tiskovou chybu v lednovém čísle kulturně inzertního měsíčníku Žďárský průvodce 63/2019, kde na první a osmé straně došlo 
k záměně fotografíí, které nekorespondovaly s textem. Všem čtenářům i zúčastněným se velice omlouváme. Děkujeme za pochopení. Redakce KIM

603 927 191.



Záloha na skleničku 50 Kč

Ceny degustačních vzorků dle nabídky vinařů.

Festival
vína

ŽĎÁR
NAD SÁZAVOU

Moderátor 

Cimbál – Horácká muzika / Žďár n. S.

Folklorní vystoupení – Studánka / Žďár n. S.

Řízená degustace

Občerstvení

Kavárna, zákusky

Festival
vína

Žďár nad

Vybírat 
a ochutnávat můžete 

ZE VZORKŮ OD

VYSTAVOVATELŮ

a víno si poté 
zakoupit domů.

Vstupné 150 Kč

150
20

Degustace vín z Čech,

Moravy i zahraničí

Jožka Šmukař

Kulturní 
dům 
Žďár n.S.
13–19 h.

30.3.
sobota 

2019

Sázavou

2. ROČNÍK

Více informací a seznam vystavovatelů 
www.facebook.com/FestivalVinaZdar 
nebo www.festivalvinazdar.cz


