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ŽĎÁRSKÝ PRŮVODCE

Kulturně inzertní měsíčník
Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Hamry nad Sázavou, Nové Veselí a okolí

Ďurinda & Křížek

Čtěte na straně 4

Nabídka práce
firem z regionu

strany 13–15

Více na straně 4

Bob Klepl
inzerce

NOVĚ OTEVŘENÁ
VINOTÉKA ŠEVČÍK
22 druhů sudových vín
Havlíčkovo nám. 152, Žďár n. Sáz. | TEL:
OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí – neděle
8.00 – 20 hodin

AKCE

603 270 984

Merlot
Chardonnay
Veltlínské zelené
a další

44 Kč
48 Kč
42 Kč

2

Kulturně inzertní měsíčník

číslo 65 / 2019

Koncert kapely Květy v novoměstském Podpalubí
30. března od 20 h.
PODPALUBÍ - ZUŠ Jana Štursy,
Palackého 16, boční vchod,
Nové Město na Moravě
Skupina KVĚTY existuje už od
začátku tohoto tisíciletí. Po celou
dobu se výrazně měnil její zvuk.
Počínaje rokem 2016 hraje v nové
sestavě zaměřené více na elektroniku.
Ačkoliv je experimentální a hledačská, počet jejích posluchačů se
rozrostl do velmi širokého spektra.
Oceňovány jsou silné texty, aranžérská barevnost, brilantní výtvarné řešení obalů desek, živelné koncerty a přítomnost humoru.
Kapela se časem dostala do
mnoha zemí (Srbsko, Rakousko,
Polsko, Francie, Holandsko).
Od roku 2004 vydává svoje alba
u Indies Scope. Téměř za všechna
byla nominována na cenu Anděl,
třikrát (2006, 2009, 2015) také
cenu získala. Alba jsou vysoce oceňována v anketách různých rádií
(Radio Wave, Proglas..). Mezi dalšími cenami získala skupina i cenu
Vinyla.
inzerce

Skupina spolupracovala s divadlem DNO, natočila hudbu
k rozhlasovým hrám v režii Radima Nejedlého. Na zakázku vzniklo
i mnoho skladeb na různá kompilační alba a projekty.

Členové: Martin E. Kyšperský –
zpěv, kytary, elektronika, Aleš Pilgr – bicí, elektronika, zpěv, Ondřej
Kyas – klávesy, synth-bass, elektronika, zpěv.
Vstupné: 150 Kč v předpro-

NOVÁ RESTAURACE A PENZION

VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

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

Havlíčkovo nám. 254/7
(vchod z Nábřežní ulice)
Ždár nad Sázavou 1
Rezervace na tel. 773 844 112
www.nabrezniterasy.cz

deji, 200 Kč na místě (kapacita
sálu je 90 míst, doporučujeme
lístky zakoupit v předprodeji - IC Nové Město na Moravě
a restaurace K CLUB, Tyršova
1001).

www.zdarskypruvodce.cz
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Druhý žďárský Festival vína
nabídne 150 druhů od 20 vinařů

Festival

vína

Žďár nad
Sázavou

Žďár nad Sázavou / Ojedinělou
možnost nechat si přímo na
místě vybrousit skleničku podle
svého přání budou moci využít
návštěvníci v pořadí už druhého Festivalu vína, který se
30. března od 13 do 19 hodin
uskuteční ve žďárském Domě
kultury.
„Přizvali jsme tentokrát ke spolupráci také firmu Broušené sklo
Jana a Pavel Smetanovi z Radešínské Svratky. Doufáme, že lidem nabídka na ruční vybroušení skleničky
udělá radost,“ přiblížila za pořadatele akce Pavlína Mokrá.
Poslední březnovou sobotu budou moci zájemci v Domě kultury
ochutnávat celkem 150 druhů vína
od dvou desítek vinařů z Čech,
Moravy i zahraničí, o stylovou výzdobu sálu se postarají studenti
oboru aranžér ze žďárské obchodní školy. Degustaci kvalitních vín
doprovodí žďárská Horácká muzika
a o folklorní vstup se v průběhu odpoledne hned několikrát postará
folklorní soubor Studánka ze Žďáru
nad Sázavou. Druhý ročník Festivalu vína slovem uvede moderátor Hitrádia Vysočina Pavel Bláha,
jenž na pódiu nahradí zpěváka
a muzikanta Jožku Šmukaře, který se
z již předjednané akce musel omluvit, neboť právě 30. března bude
v Praze přebírat medaili za zásluhy
v kultuře.
Stejně jako loni zájemci nebudou vína pouze ochutnávat, ale za
předpokladu, že jim některé z nich
zachutná více než ostatní, mohou

3

inzerce

si ho zakoupit domů. A protože pít
se nemá na lačný žaludek, připraveno bude nejenom občerstvení
vhodné k vínu, ale pro milovníky
sladkého rovněž zákusky a improvizovaná kavárna. Vstupné na Festival vína vyjde na 150 korun, záloha na degustační skleničku činí 50
korun a ceny degustačních vzorků
vín se budou pohybovat podle nabídky jednotlivých vinařů.
Předprodej vstupenek v pokladně DK a v Café u tety Hany.

Poslední volná místa
Fantom opery - 26.5.2019
Cena: 1 199 Kč
Primark - 2.3.2019
Cena: 400 Kč
Flora Olomouc - 27.4.2019
Cena: 339 Kč
NABÍDKA SLUŽEB: PRODEJ VSTUPENEK SÍTÍ TICKETART,
TICKETPORTAL A TICKETLIVE I DÁLNIČNÍ ZNÁMKY,
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ, LETENKY
JÍZDENKY AMSBUS A FLIXBUS

Cestovní agentura ZDAR, a.s.
Klientské centrum INVIA
Nádražní 456/15,
Žďár nad Sázavou
ckzdar@zdar.cz
566 623 667
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Kulturní program ve Žďáře n/S – březen
POŘADY PRO DĚTI

Dětské divadelní předplatné
Středa 13. 3. 2019 v 9, ve 14 h.
Čtvrtek 14. 3. 2019 v 8.45, v 11 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo ANFAS Praha
RÁKOSNÍČEK A HVĚZDY
Neposedný skřítek Rákosníček se
vydává na své nebeské dobrodružství. Vstupné: 55 Kč
Sobota 16. března 2019 v 10 hodin
Městské divadlo Žďár n.S.
MICHAL K SNÍDANI
Michal Nesvadba v pořadu pro děti
Vstupné: 190 Kč / E-vstupenky;
předprodej vstupenek pokladna DK

DIVADLO
Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Pondělí 4. března 2019 v 19 hodin
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Viola Praha
VOLNOST, ROVNOST,
GASTRONOMIE

Režie: Lída Engelová
Hrají: Václav Kopta, Simona Vrbická, Miroslav Táborský
Anglický humorista Peter Mayle
v rozkošném vyprávění o Provence
řeší otázku: Proč Francouzi netloustnou, když je pro ně jídlo jediným skutečným náboženstvím?
Vstupné: přízemí 370 Kč; balkon

340 Kč / E-vstupenky; předprodej
vstupenek pokladna DK
Pondělí 11. března 2019 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
ZDENĚK IZER – NA PLNÝ COOLE
Vstupné: 280 Kč, vyprodáno

Divadelní předplatné ZELENÉ
Pondělí 25. března 2019 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Klicperovo divadlo Hradec Králové
RADÚZ A MAHULENA

Režie: Tereza Krpianus
Hrají: Jan Sklenář, Kamila Sedlárová,
Natálie Holíková, Sára Venclovská,
Týna Andělová Průchová, Kryštof Bartoš, Helena Korejtková, Jiří Zapletal,
Josef Čepelka, František Staněk, Lubor Novotný, Martina Eliášová, Lenka
Loubalová a Marie Kleplová
Slavné české poetické drama.
Vstupné: přízemí 370 Kč; balkon
340 Kč / E-vstupenky; předprodej
vstupenek pokladna DK
Úterý 26. března 2019 ve 20 h.
Dům kultury Žďár nad Sázavou
VANDRÁCI - VAGAMUNDOS
Pavel Liška, Honza Révai a Hynek
Bernard
Vstupné: 300 Kč; předprodej v síti
Ticketstream
Středa 27. března 2019 v 19 h.
Dům kultury Žďár nad Sázavou

JAROSLAV DUŠEK
Povídání o zdraví, životě a lásce
Hosté: MUDr. Jan Vojáček (Centrum funkční a moderní medicíny),
Radek Čihák s kytarou
Vstupné: 390 Kč; předprodej vstupenek pokladna DK

VÝSTAVY
5. – 31. března 2019
Galerie Stará radnice Žďár n. S.
LIBOR SALÁK
MAGIE SKUTEČNOSTI
Digitální fotografie
Vernisáž v úterý 5. března 2019
v 17 hodin v Galerii Stará radnice
Úvodní slovo historik umění Jan
Dočekal

Divadelní předplatné KOMORNÍ
Čtvrtek 28. března 2019 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Studio DVA Praha
VYSAVAČ
Autor a režie: Patrik Hartl
Hraje: Bohumil Klepl
Komediální ONE MAN SHOW o
zamilovaném uklízeči z nákupního
centra.
Vstupné: přízemí 370 Kč; balkon
340 Kč / E-vstupenky; předprodej
vstupenek pokladna DK

5. – 31. března 2019
Galerie Stará radnice Žďár n. S.
MILOSLAV ČEVELA
ROZKRYTÉ PODNĚTY
Dřevěné reliéfy
Vernisáž v úterý 5. března 2019
v 17 hodin v Galerii Stará radnice
Úvodní slovo historik umění Jan
Dočekal
Otevřeno úterý - pátek 10-12 a 1417, sobota a neděle 14-17

Pátek 15. března 2019 ve 20 h.
Dům kultury Žďár nad Sázavou
KATAPULT
Šťastné narozeniny!
Vstupné: 300 Kč; předprodej vstupenek: pokladna DK a v síti Ticketportal

1. – 31. března 2019 Městské divadlo Žďár nad Sázavou
VYSOČINA V OBRAZECH
HELENY PUCHÝŘOVÉ
Otevřeno hodinu před představením a během představení

Pondělí 18. března 2019 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
FRANTIŠEK NEDVĚD
& Kapela Tie Break
Vstupné: 300 Kč / E-vstupenky; předprodej vstupenek: pokladna DK

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

FESTIVAL
Sobota 30. března 2019 ve 13 h.
Dům kultury Žďár nad Sázavou
FESTIVAL VÍNA
II. ročník
Uvádí: Pavel Bláha

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

Souboj Rebelu

2019

Jedinečný dvojkoncert
největších československých legend hard and heavy!

Známé hity, nové skladby a velké společné finále!

12. 4. Žďár nad Sázavou

Dům kultury

Každý návštěvník dostane maxisingl se společným hitem Silní a nezlomní!
e
í prodej
Zahájen VD
D
i
in
m
n!
ka/Citro
Tublatan

POKLADNA

Nová
!
scéna

TouR

inzerce

Dům kultury Žďár n/Sázavou

tel. 566 502 253

www.mastersofrock.cz

www.zdarskypruvodce.cz
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Regionální muzeum Města Žďáru nad Sázavou
Otevřeno denně mimo pondělí: 9 – 12 a 12.30 – 17 hodin

Hoříme hokejem
Až do 31. března 2019 můžete
v malé výstavní síni Staré
radnice, kam je vstup zdarma
z boku budovy od informačního centra, spolu s námi hořet
hokejem.
Výstavu k 80. výročí organizovaného hokeje v našem městě připravil
SKLH Žďár nad Sázavou ve spoluprá-

ci s Regionálním muzeem. Prohlédnete si zde fotografie z dob dávných
i velmi nedávných, ale nechybí ani
některé zajímavé propriety ze žďárské hokejové síně slávy a propagační
předměty. Otevírací doba: Po – Pá
8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00, So 9:00
– 12:00, Ne – zavřeno.
Text: Stanislav Mikule
Foto: Archiv RM a SKLH Žďár n. S.

Necovaný svět
Ve žďárské Tvrzi můžete až do
24. března obdivovat krásu
necovaných předmětů.
Necování, neboli síťkování, byla
podomácká lidová výroba, spojená
s naším městem především díky vynálezci tašky síťovky Vavřínu Krčilovi.
Výstava se koná u příležitosti stého
výročí
počátku
jeho
živnostenského a obchodnického působení
v obci Zámek Žďár
a seznámí vás
i s jeho manželkou
a spolupracovnicí
Marií Leopoldovou ze Stržanova.
Představuje jejich
společnou činnost
v oboru síťkování
a ukazuje mnoho
zajímavých před-

mětů z muzejních i soukromých sbírek včetně několikametrové výšivky
Horácká svatba. Zpravidla ve čtvrtek
a v pátek provází výstavou paní Jarmila Krejčová, která vám může na
místě necování ukázat a jeho základy i naučit.
Text: Stanislav Mikule
Foto: K. Dvořáková a Archiv RM

Přednáška Radima Kapavíka
o vojácích 81. pluku
Ve středu 13. března v 16:00 se
bude v Moučkově domě konat
přednáška Radima Kapavíka
Osudy vojáků 81. (jihlavského)
pluku na ruské frontě v letech
1914–1918.

Autor povypráví o vítězstvích
a porážkách pluku, do kterého rukovali mnozí muži ze Žďáru, Jihlavy
a Třebíče, o místech jeho pobytu
a bojů na dnešní Ukrajině, v Polsku
a na Slovensku. Zajímavé vyprávění

bude doprovázeno bohatým obrazovým a mapovým materiálem.
Připomenuta bude i každodennost vojáka, jak mužstvo trávilo čas
v zákopu i mimo něj a také střetnutí
s československými legionáři.
V následné diskusi se můžete
přednášejícího zeptat i na své předky, pokud byli do války odvedeni.
Doporučujeme vám zarezervovat si místa na přednášku na tel.
č. 566 688 116.
Text: Miloslav Lopaur
inzerce

Nové Město na Moravě - Masarykova 1493 (u pošty)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Životní a rizikové pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění staveb a vybavení domácností
ISTIT
Povinné ručení a havarijní pojištění vozidel
M POJ
Á
N
K
Pojištění odpovědnosti za škody
TE SI
NOST
Cestovní pojištění
PŘIJĎ
OMÁC
D
I
A
Pojištění rekreačních chat a chalup
NOST
DŮM
OVĚD
P
D
Penzijní spoření
O
NĚ
!
VČET
Hypotéky
U 20%
O
V
E
L
Investice
SE S
Klientský servis

Komplexní finanční poradenství

kontaktní osoba: Josef Kučera
tel.: 603 251 236, 725 710 221 e-mail: josef.kucera2@ceskapojistovna.cz

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
obchodní místo v Novém Městě n. M.

Otevřeno: pondělí: 8:00-12:00 a 12:30-16:00, úterý: 8:00-13:30, středa: 8:00-12:00 a 12:30-17:00, čtvrtek: 8:00-12:00 a 12:30-16:00, pátek 8:00-11:00
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TÝDEN KNIHOVEN 2018

4., 6. a 8. 3. | pobočka Nádražní
Prázdninové kvízy a soutěže pro děti

Pondělí 11. 3. | oddělení pro dospělé čtenáře
Knihovna seniorům
8:00 – 9:30 | Lenka Šimo | Řecko – Kréta a Santorini
10:00 – 11:30 | Jiří Libra | Operní sbory
Středa 13. 3. | 18:00 | vstupné: zdarma
Hiphop - erace - dokumentární film z cyklu Promítej i Ty!
Fascinující
cesta souboru novozélandských
seniorů s věkovým
průměrem téměř
90 let s cílem účasti na hiphopové taneční soutěži v Las
Vegas
Pátek 22. 3. | Josefská noc | 17:00
Vzpomínky, které hladí duši | Jana Vejsadová, František Novotný
O vzpomínkách a jejich roli v životě člověka, jejich zákonitostech i uložení v mozku, ale také o tom, jak příběh, verš nebo píseň dokáže vzpomínky z naší paměti vyvolat
19:00
Žďár a válečné námořnictvo | Stanislav Mikule
Zdraví z přírody, aneb bylinky kolem nás |Hana Urbánková
21:00
Horácká muzika

inzerce

Kulturně inzertní měsíčník

BŘEZEN

Pondělí 25. 3. | oddělení pro dospělé čtenáře
Knihovna seniorům
8:00 – 9:30
Jan Kuča | Co je Horácko
10:00 – 11:30
Jana Hejtmánková | Za ptáky města Žďáru
25. - 29. 3. | oddělení pro děti a mládež
Děti, pozor červená!
pořady pro mateřské školy, zajišťuje Policie ČR
Pátek 29. 3. | oddělení pro děti a mládež
Noc s Andersenem
tradiční nocování v knihovně (pouze pro předem přihlášené děti)
březen 2019 | oddělení pro děti a mládež
Zábavné hádání a kvízy pro děti
Burza časopisů
oddělení pro děti a mládež, čítárna, pobočka ul. Nádražní

výstavy:
5. – 29. 3. 2019 | Čechův dům, Galerie u Sychry
Vrstvení | Jan Hanuš
výstava obrazů
březen 2019 | oddělení pro děti a mládež
Kapka ke kapce, aneb samá voda…
výstava skupinových prací žáků 5. tříd žďárských škol z výtvarně-literární soutěže, ve spolupráci s Vodárenskou akciovou společností, a. s.
Kontakt: www.knihzdar.cz, icentrum@knihzdar.cz, tel: 566 623 766

www.zdarskypruvodce.cz
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Kulturní program v Novém Městě n. M. – březen

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 hasičského
sboru. Vernisáž 28. února v 17 h.

Semínková banka
Horácké muzeum N. Město n. M.
Od konce února je v muzeu novinka, a to semínková banka. Paní Gregorová z Nového Města darovala do
začátku přes 100 pytlíčků se semínky mnoha druhů trvalek. Milovníci
zahradničení si mohou semínka
zdarma odnést a přinést na oplátku
přebytečná semínka ze své zahrady.
Samoobslužný zásobník bude umístěn ve vestibulu muzea.
Ples ZUŠ
1. března 2019 od 19 h.
KD - Nové Město na Moravě
Happening Pamatuj!
8. března 2018 od 16 h.
u kašny na Vratislavově náměstí,
Nové Město na Moravě
Novoměstské pěvecké sbory Naenia a Novocantus pod vedením
sbormistrů Jany Kabrdové a Františka Ostrého zazpívají písně: Hatikva, Šema Jisra’el a českou hymnu
Kde domov můj.
Expediční kamera
9. března 2019 od 17 h.
KD - Nové Město na Moravě
Již desátý ročník filmového festivalu pro cestovatele, sportovce
i dobrodruhy. Vstupné: 100 Kč / 80
Kč studenti
Tančírna
11. března 2019 – jive od 19 h.
20. března 2019 – rumba od 19 h.
KD - Nové Město na Moravě
Vstupné 50 Kč za osobu.

Vysočina Filmová: Malý Bobeš
12. března 2019 od 17 h.
Horácká galerie, N. Město n. M.
Rodinný film, Československo, 1961
Novoměstští uličníci a Horácká
galerie vás zvou v rámci projektu
Vysočina filmová na projekci filmu
Malý Bobeš, natáčeného v roce
1961 v nedalekých Slavkovicích.
Film je natočen dle knihy spisovatele Josefa Věromíra Plevy, který žil
v Novém Městě na Moravě v Malé
uličce.

Kino – Na stojáka v kině
12 . března 2019 od 19 h.
KD - N. Město n. M.
Komedie, Česko, 2018
Hrají: Iva Pazderková, Lukáš Pavlásek, Karel Hynek, Richard Nedvěd,
Ester Kočičková, Daniel Čech, Adéla Elbel a další. Vstupné: 50 Kč na
místě
Chytrý kvíz
13. a 25. března 2019 od 19 h.
KD - N. Město n. M.
Nejlepší týmy soutěže, při které
se dozvíte plno zajímavých věcí,
vyhrávají odměnu! Přihlašování
na facebooku nebo přes email:
nkz@nmnm.cz, startovné 40 Kč.
Koncert sólistů
14. března 2019 od 17 h.
Horácká galerie, N. Město n. M.

Planetu Zemi čeká invaze animované kosmické legrace. Vstupné: 40
Kč na místě
Zlatý úsvit
18. března 2019 od 19 h.
KD N. Město n. M.
Režie: Angélique Kourounis.
Řecko, Francie/ 2016

Kino – Příšerky z vesmíru
17. března 2019 od 16 h.
KD N. Město n. M.
Animovaný / Rodinný, Německo,
2018

Petrovická 314
Nové Město n. M.

604 285 537
hynek.stojar@centrum.cz
• 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

www.stojarautoservis.cz

na, jejíž styl se pohybuje na pomezí
rocku, punku a folku. Vznikla v roce
1983 v Praze jako Nahoru po schodišti dolů band. Současný název
používá od roku 2005.
Vstupné: v předprodeji 300 Kč, na
místě 350 Kč. Předprodej IC Nové
Město na Moravě, K CLUB Tyršova
1001
Autorské čtení Pavla Bezděčky
z knihy Bajky a pohádky
z Vysočiny
26. března 2019 od 17 hod.
Horácká galerie, N. Město n. M.

Další dokument z projektu Promítej
i ty! Vzestup řeckého politického
uskupení Zlatý úsvit, které se netají
svým neonacistickým směřováním,
přiměl režisérku Angélique Kourounis překročit meze nezaujatého pozorovatele. Vstup volný.
Kino – Bohemian Rhapsody
19. března 2019 od 19 h.
KD - velký sál, N. Město n. M.
Životopisný / Drama / Hudební
Velká Británie / USA, 2018
Vstupné: 90 Kč na místě
100 Zvířat a Schodiště – koncert
23. března 2019 od 19 h.
KD N. Město n. M.

Farmářský trh
16. března 2019 od 8 do 11 h.
Vratislavovo n., N. Město n. M.
Fler trh
16. března 2019, 9 - 17 h.
KD N. Město n. M.
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Sto zvířat je česká klubová kapela
hrající hudbu obvykle žánrově zařazovanou jako ska. Byla založena
roku 1990 v Praze na základech
rock’n’rollového bandu.
Schodiště je česká rocková skupi-

Tomáš Mach
& Hiroko Matsumoto
– koncert v Podpalubí
26. března 2019 od 19 h.
PODPALUBÍ - ZUŠ Jana Štursy
Palackého 16, boční vchod
N. Město n. M.
Koncert českého houslisty Tomáše
Macha a japonské klavíristky Hiroko Matsumoto. Vstupné 150 Kč.
Koncert mladých talentů
30. března 2019 od 16 h.
Horácká galerie, N. Město n. M.
Vstupné dobrovolné.
Dívka na koštěti
30. března 2019 od 18 h.
KD N. Město n. M.
Premiéra divadelní komedie Dívka
na koštěti v podání spolku Ochotníci z Novoměstska. Předplatné od
1. 3. 2019 v informačním centru
v Novém Městě na Moravě
a v K CLUBU v KD.
Květy – koncert v Podpalubí
30. března od 20 h.
PODPALUBÍ - ZUŠ Jana Štursy
Palackého 16, boční vchod
N. Město n. M.
Vstupné: 150 Kč v předprodeji,
200 Kč na místě.
inzerce
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Srdeènì Vás zveme
9. bøezna 2019 na Resort Erich***

na Slovácký veèer
100
95
75

øízená degustace vín s cimbálem
Slovácké kulináøské speciality
zaèátek v 17:00

Více informací na: 736 260 443 nebo na: recepce@resort-erich.cz
Sázava 181, 592 11
Tìšíme se na Vaši návštìvu!
25
5
0
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28. ledna 2019 23:14:53

sekání a opravy nápisů
kompletní kamenické
práce

AKCE
12 990 Kč

SLEVA 10%

AL-KO 46.8 SPI
Elektrostart

PRODEJ SEKAČEK, KŘOVINOŘEZŮ,
VERTIKULÁTORŮ, PIL
V JARNÍCH AKČNÍCH CENÁCH.

při předložení tohoto kuponu
u zakázek nad 5000 Kč. Platnost 2019.

Prodej akumulátorových sekaček!

TEL. 603 293 136
Fakta s.r.o. - vzdělávací zařízení a zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků
zve všechny zájemce na rekvalifikační kurz

Chůva pro děti
do zahájení povinné školní docházky
kurz je akreditován MŠMT
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
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.)
Další informace na www.fakta.cz

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. J. Vondráčková

Nabízíme preventivní prohlídky
s vyšetřením krve.

tel: 603 542 628
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

Přibyslav, pod kostelem

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

www.veterina-hamry.cz

DEZINFEKCE DEZINSEKCE
DERATIZACE tel: 603 529 158

www.zdarskypruvodce.cz

Jan Chmelař za roky podnikání vybudoval malou firmu
Čmelda alarms, která se zabývá především zabezpečením
objektů systémy Jablotron.
Jaká byla jeho cesta k profesi,
ale i jak si zajistit klidnější život třeba zabezpečením svého
majetku, se dozvíte v následujících řádcích.
Jaká je vaše původní profese?
Vyučený jsem sklenář, zasklívání
a rámování. Zpětně mohu říci, že to
byla chyba, v učilišti mě to nebavilo.
I doma nakonec usoudili, že jsem se
minul povoláním, všude jsem jako
malý totiž tahal po bytě drátky, měl
jsem být spíše elektrikářem.
A co podnikání? K tomu jste se dostal jak?
Po škole jsem pracoval pár let
v Bystřici v jedné firmě jako sklenář.
Od šéfa jsem odkoukal, že se nebojí
jít do nových věcí, a když jsem si pak
spočítal, kolik firmě přináším a kolik
dostávám, chtěl jsem začít budovat
něco svého. Nakonec jsem začal jezdit
s taxíkem, to byl rok 1992 a byl jsem
jediný taxikář v okrese. O víkendu
jsem makal, ale v týdnu jsem se nudil.
A tak jsem navíc se svým kamarádem
začal jezdit po známých a montovali
jsme vysílačky nebo domácí telefony.
Pak jsme se dostali k zabezpečovacímu systému Jablotron, prošli školením a objem práce rapidně narostl.
Firmu jsme zakládali v roce 1994
s kolegou, který se zabývá IT. Aktuálně
se mnou spolupracuje, jen když je nějaká hodně složitá zakázka, věnuje se
naplno svému oboru.
Vaše firma se jmenuje Čmelda
alarms. Kde se ten název vzal?
To je z přezdívky ze školkových let.
Některé děti ještě neuměly pořádně
mluvit a Chmelař je podobný jako
čmelař. Někteří spolužáci to neuměli
vyslovit a někteří si to ani nezapamatovali. Vznikl z toho čmelák a nakonec
čmelda. Za přezdívku jsem nakonec
rád, název je nezvyklý a lehce zapamatovatelný.
Čím vším se zabýváte?
Montujeme hlavně alarmy od
společnosti Jablotron, tedy posledních patnáct let. Teď k tomu hodně
začínají přibývat kamery, a to proto,
že cenově jsou na tom stejně, ale
kvalita je úplně jinde než kdysi, technologie se zlepšuje. Občas domácí
telefony, zvonky, to ale výjimečně.
Samozřejmostí je i servis zařízení
a opravy a přestavby starších systémů.

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH
Jan CHMELAŘ
Dříve byl Jablotron jen o alarmu,
ale za roky vývoje to zdokonalil tak,
že systém dnes kromě hlídání domu
zvládne jakoukoliv jinou automatizaci. Dá se to ovládat i přes aplikaci na
dálku, třeba sledovat, co se v objektu
děje, nebo různě časovat jednotlivé
činnosti.
Jak u vás probíhá zakázka na zabezpečení objektu?
Předně si se zájemcem domluvím
schůzku v místě, které by se mělo
zabezpečit. Objekt si projdu a prohlédnu, abych byl schopen zakázku
správně nacenit. Připravím cenovou
kalkulaci, která je z mé strany vždycky závazná a v průběhu se nezvyšuje.
Nabídku pošlu e-mailem, a většinou
se lidé ozvou, že ještě chtějí něco
upravit, přidat, ubrat. Někdy zájemci poptávají přímo firmu Jablotron,
která pak přiřazuje klienty firmám
v regionu. Dnes třeba naceňuji zákazníkům nejnovější čidla, protože jsou
mnohem spolehlivější, odolnější proti
falešným poplachům a umí toho více.
Jsou sice o něco dražší, ale bohužel,
někteří zákazníci vidí jen cenu a krabičku, tedy čidlo. Ale i v těch krabičkách je rozdíl.
Co všechno by si měl člověk, který
chce zabezpečit objekt, uvědomit?
Určitě by si měl uvědomit, co od
toho systému chce, jestli jen hlídat
dům, anebo využít maximálně možnosti. A samozřejmě také kolik chce
do zabezpečení investovat. Jednotlivé části domu se dají hlídat zvlášť.
Dá se také nastavit například zavlažování, a to i postupně jednotlivé
části zahrady, protipožární ochrana
s kouřovými čidly nebo dálkové ovládání topení. Všechno se dá řídit i přes
aplikaci. Někdy to však zákazníci překombinovávají. A čím více nadstaveb,
tím vyšší je cena. Zabezpečení objektu
se obecně dá pořídit zhruba od 35 tisíc výše. Systém ale vydrží 15 až 20 let.
Největší problém však vidím v tom, že
si lidé neprověřují firmu, kterou si vyberou. Měli by hledat takovou, která
jim systém nejen prodá, kvalitně namontuje a nastaví, ale bude jim také
v průběhu let schopná zajistit servis.
Jak moc se vykrádají objekty?
Dle mého odhadu je to v průměru
jedno vloupání týdně. Pak jsou vloupání, která lidé ani nehlásí, protože
jim je to k ničemu. U kamaráda, který
neměl zabezpečení objektu, se zloději do firmy dostali plastovým oknem,
vyhodili padesátikilový trezor z okna,
okno za sebou přivřeli a jediný nepořádek, který udělali, bylo pár papírů
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Foto: Martin Halama, www.facebook.com/photohalama/
spadených na zemi. Když přišla ráno
sekretářka do práce, ani ta si toho
nevšimla, takže až dorazil kamarád,
zjistil, že mu chybí trezor. Zloději se
dostanou do objektu různými cestami a rádi se i vracejí. A někdy udělají
větší škodu ne krádeží, ale tím, co po
sobě nechali. Třeba před dvaceti lety
vykradli v zimě dřevěné chatky v Podlesí, sebrali i kohoutky a nechali puštěnou vodu. Samozřejmě byly mrazy,
přišlo se na to asi až po čtrnácti dnech
a výsledkem byly i zničené podlahy
a obložení.
Vzpomenete si na nějakou zajímavou příhodu z montáže?
Rozšiřoval jsem v jedné firmě zabezpečovací systém, postavil jsem si
štafle, ale ještě jsem na ně ani nevylezl a přišla nějaká nová paní uklízečka,
která mi hned řekla - tady máte koště,
smetáček a lopatku a pěkně si to po
sobě uklidíte. Říkám jí, že jako každá
firma, tak i my si po sobě uklízíme.
Ona mi ale tvrdila, že po mně tady minule zůstal nepořádek a že to pak zbylo na ni. Bylo mi to divné, já tam totiž
rok nebyl. Stála si ale za svým a sjela
mě jak malého kluka. Když přišel majitel, tak jsem se jen tak zmínil, jak jsem
dostal vynadáno, že jsem tady minule
nechal nepořádek. Paní uklízečka pak
chodila a omlouvala se, že to byl asi
někdo jiný a že si mě spletla. Jinak to

je ale moc sympatická paní. Zajímavé
také určitě bylo, když jsem vrtal čidlo
nad Lamborgini za 30 milionů. Majitel
auta jen stál, koukal na mě s otevřenou pusou a ani necekl. Asi se bál, aby
mi nespadla vrtačka. Já tedy také.
Co vás podnikání naučilo? Co vám
vzalo, ale třeba i dalo?
Vzalo mi soukromí a čas na rodinu.
Telefon nevypínám, to už musí být.
Někdy mě mrzí bezohlednost lidí, že
volají i o víkendech - když potřebují
něco zabezpečit, to se dá pochopit,
dává mi to práci. Ale štve mě, když mi
je zákazník schopný zavolat na Štědrý
den v sedm večer, že mu tam už 14 dní
něco bliká, ale zrovna teď by to chtěl
se mnou řešit. Někdy se samozřejmě
pracuje i o víkendech, když třeba dělám rodinný domek nebo chatu, protože majitelé v týdnu chodí do práce.
Podnikání mě naučilo některé věci
neřešit. Moje práce mě ale naplňuje,
dovedu se vlastní činností uživit a není
to na úkor někoho jiného.
Jak odpočíváte?
Rád si jednou za čas zajdu na pivo,
vedle mé kanceláře je nový pivovar.
Je tam perfektní parta, potkávám
tam i spoustu lidí, a tím pádem slyším
i spoustu příběhů. Rád jezdím v létě
s rodinou do teplých krajů a rád bych
do tepla i někdy v zimě, protože tu
moc rád nemám. 		
(pm)

Žďárská 78, Nové Město n. M.
Tel. 608 729 738 www.cmelda.cz
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Čárky na poličkách
Dva sloupky

výprodej
obuvi
OD 49 KČ

%

HAVLÍČKŮV BROD
DŮM KULTURY OSTROV

12.–14. 3. 2019
Úterý až čtvrtek / 11 -18h

inzerce

KOMPLETNÍ

PODLAHÁŘSKÝ SERVIS
INTERIÉROVÉ DVEŘE

TEL

777 184 352

www.podlahykasal.cz
e-mail pavel.kasal@podlahykasal.cz

e-shop www.podlahykasal .eu

Dolní 1730/25

nad Liosem, Pramen
1.poschodí

591 01 Žďár n. S.

NEJLEPŠÍ KUŘICE
AŽ DO KURNÍKU
14 druhů
l kompletní vakcinace
l dovoz zdarma
až k Vám
l

50039a

asdfas

Podrobné info zašleme i poštou.
E-mail: prodej@kurice.cz,
www.kurice.cz, tel: 737 736 775

Nevím, jak u vás doma, ale u nás
v bytě začínám pociťovat nedostatek
úložných prostor. Je tedy pravda, že
při rekonstrukci jsme volili mezi tím,
že buď budeme mít pokoj navíc, nebo
šatnu, kde budeme skladovat potřebné věci. A tenkrát zvítězil ten pokoj.
S odstupem času si ale říkám, že ta
volba sice byla správná, ale nějaké to
malé skladiště by se nám rozhodně
šiklo. Přece jen tři děti, dva dospělí
a pes ve tři plus jedna by si měli mít
kam odložit své potřebnosti z nejpotřebnějších. Tento handicap se občas
doma snažím řešit. Ať je to sofistikovaně vymyšlená skříňka na počítač pod stůl
s odkládacími poličkami, pořízením velké
skříně na vše možné
k dětem do pokojíčku
nebo, a to je nejdůležitější, poličkami
v různých podobách,
tvarech a barvách.
Co mě ale dneska
přimělo o tomto fenoménu psát, tak je
zkušenost z minulé
soboty. To si vám tak
v klidu vlezu do sprchového koutu,
pustím vodu, vyladím její optimální teplotu a sáhnu po jediném
pánském šamponu, který se krčí
na poličkách mezi těmi dámskými.
A rozhodily mě dvě věci. Zaprvé,
že byl prázdný, takže jsem musel
vodu zastavit, lehce se osušit, vylézt
ze sprchy a vydat se na dobrodružnou výpravu hledat nějaký plnější.
Po chvilce pátrání jsem ve skříňce jeden čerstvý kousek našel. Dokonce
i s mužnou vůní, tak jsem se uklidnil
a začal se těšit, že budu čistý a voňavý
jako ten svalnatý černoch, ze kterého
se v reklamě stane motorka. Panebože,
který kreativec tuhle blbost vymyslel.
Vrátil jsem se tedy do sprchy, opět
pustil a vyladil vodu a dal se do očisty.
Podruhé jsem byl ale rozhozen tím,
že ten nový šampon nebylo kam v té
sprše odložit. Prostě se už nevešel na
poličky. I když jsem ten prázdný vyhodil. No nezbylo mi než si šampon odkládat na zem. Když jsem pak s lehce
nevinnou otázkou přišel za majitelkou
těch ostatních sprchových propriet,
které bránily mé malé skromné butilce se usídlit na poličce, jestli je všechny potřebuje, dostal jsem odpověď
s názorným vysvětlením: „Tenhle je na
tělo, tenhle je na vlasy, tohleto je kondicionér, tento je výživný s krémem,
tenhle je speciální na barvené vlasy
s výživou, tento taky potřebuji, tyhle
dva jsou Aničky a o tomhle nic vědět

nemusíš!“ No musím říct, že vám, holky, nezávidím. Jenom se v tom vyznat,
by vydalo na studium střední školy.
S pokorou jsem zavřel dveře do sprcháče a vydal se do drogerie koupit
šampon, co má integrovaný háček.
Ten si mohu pověsit, kam chci a poličku již potřebovat nebudu.
A ještě jedna věc. Bylo potřeba
probrat pár chlapských záležitostí,
jako kam se pojede letos v létě na
kola, zabijačka v Krucemburku, jestli
vůbec ještě někdy budou dračí saně,
jak vycvičit osmáka, je Miloš Zeman
mimozemšťan, a nejdůležitější bylo polévání jazyku. Takže jsem vyrazil
s přáteli na pivo. Sešlo
se nás asi osm a obsadili jsme v restauraci
blízko řeky Sázavy
celý jeden velký stůl.
V rachotu bowlingových koulí a padajících
kuželek jsme začali probírat připravená témata
a k tomu nám milá obsluha nosila nějaké ty
povzbuzující
iontové nápoje. Vzhledem
k tomu, že máme již všichni
zkušenosti se svou pamětí,
chtěli jsme po obsluze každý vlastní lístek. Ta nám jej
nedala s odpovědí, že mají
všechno v počítači. Tak jsme
si to čárkovali sami na papírové podtácky. Během večera
jsme vše zdárně vyřešili, včetně toho,
že jeden z nás docela dobře zvládá
cvičit i deváťáka. Jedině na tom Milošovi jsme se neshodli, bylo to tak
půl na půl. Při závěrečném placení si
pak každý pro jistotu jednu čárku přidal. Znáte to, chlapi se rádi vytahují.
Když měli všichni zaplaceno, přišel číšník s tím, že mu v počítači zbylo těch
piv ještě osmnáct. Osmnáct! Trochu
nám to vyrazilo dech, co trochu, skoro jsme nemohli dýchat. Po našem
rozhodném nesouhlasu, že to není
možné, že tolik alkoholu v krvi by nás
zabilo, obsluha logicky usoudila, že to
množství přestřelila, a zázračně snížila
hodnotu nedoplatku na polovinu. Vyměkli jsme a s úlevou zaplatili. S tolika
promilemi se už domů jít přece dá.
Epilog. Když jsem tuhle historku
vykládal v práci, říkal mi kolega, že jak
jsme staří, tak jsme hloupí, a že jsme
skočili na nejstarší hospodský trik.
A že tahle hospoda je tím známá.
Jaké nám tedy ale z toho plyne poučení? Snad jen: „U voleb se kroužkuje, v hospodě se čárkuje! Pro jistotu.“
Martin KROB
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inzerce

Chcete bez starostí prodat svoji
nemovitost? Obraťte se na nás!
Právě pro klienty hledáme:
▪ Nutně byt pro
mladou rodinu.
Fakta s.r.o. - vzdělávací zařízení a zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků
zve všechny zájemce na vzdělávací program

Jana Vencálková

▪ Chalupu nebo
dům k trvalému
bydlení,
zahrada pěkný
bonus.

605 221 928

Studium pro asistenty pedagoga
kurz je akreditován MŠMT

Jana Gelová

www.rkokno.cz

Nádražní 371/22, Žďár nad Sázavou

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

Cena kurzu je 8.500 Kč
Další informace na www.fakta.cz

www.zdarskypruvodce.cz
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DŽEKŮV RANČ

Nabídka pracovních míst
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Servis, za kterým stojí lidé

ve ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU

Vás srdečně zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY
začínající v pátek 22. BŘEZNA v pravé poledne a končící v neděli 24. BŘEZNA večer

Máte-li chuť a čas, neváhejte navštívit naši RODINNOU RESTAURACI
a mít tak jedinečnou příležitost ochutnat hit minulých hodů ZVĚŘINOVÉ
NUDLIČKY Z RESTOVANÝMI HŘÍBKY, ŠALOTKOU, SLANINOU
A TYMIÁNEM či lahodné JELENÍ MASO NA ŠÍPKOVÉ nebo DANČÍ
NA SVÍČKOVÉ OMÁČCE S VARIACÍ KNEDLÍKŮ nebo
velice oblíbené DANČÍ MEDAILONKY S LIŠKOVOU OMÁČKOU
pro opravdové labužníky a mnoho dalšího
… to vše zapít naším 13° nefiltrovaným a nepasterizovaným
SPECIÁLEM vlastní výroby z našeho MINIPIVOVARU

Skladník
pro příjem a výdej náhradních dílů, zpracování
objednávek.
Požadujeme:
• Požadujeme znalost práce na PC
• Znalost v oboru zemědělství vítána
Životopis zasílejte elektronicky do 15. 3. 2019.
U nás najdete:
• Zajímavou práci u dynamické společnosti
• Příspěvek na dovolenou, stravenky
a další beveﬁty

… Porce včetně přílohy již od 119,- Kč

Těšíme se na Vaši návštěvu
PROSÍM REZERVUJTE SI MÍSTA na tel. 561 110 747

www.dzekuvranc.cz

Pro provozovnu P & L ve Velkém Meziříčí,
která zajišťuje obchodní a servisní činnost v oblasti
zemědělské techniky, nabízíme následující
pracovní příležitost

dzekuvranc@dzekuvranc.cz

DŽEKŮV RANČ VÁM NABÍZÍ CELOROČNĚ UBYTOVÁNÍ A VÝUKOVÉ LEKCE JÍZDY NA KONI

Kontaktní údaje pro zaslání životopisu:
P & L, spol. s r.o., Třebíčská 74b, 594 01 Velké Meziříčí
email: jdolezal@pal.cz, tel.: 606 702 772, www.pal.cz
nabídka pracovních míst

VYRÁBÍME
ODVODNĚNÍ
BUDOUCNOSTI

Petra Benešová
+420 737 302 757
Jitka Henzlová
+420 724 011 733

Přibyslav
www.aco-industries.cz

NEHLEDÁME
ROBOTY,
HLEDÁME LIDI!
- Obsluha konvenční frézky
- Obsluha ohraňovacího lisu
prace@aco.cz
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CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

PRO NOVÉ PROJEKTY
HLEDÁME KOLEGY NA POZICE:
- PROJEKTOVÝ MANAŽER
-

OBCHODNÍ REFERENT/KA
TECHNIK KVALITY
TECHNOLOG PROGRAMÁTOR
NÁSTROJAŘ – MONTÁŽ
CNC SOUSTRUŽNÍK
NÁSTROJAŘ OBSLUHA CNC ELEKTRO-EROZE
PRACOVNICE KONTROLY KVALITY

Kontaktujte nás na personálním oddělení:
tel.: 566 696 650, personalni@cecho.cz
nabídka pracovních míst

PŘIJMEME NOVÉ KOLEGY
Dispečer nákladní dopravy
Žďár nad Sázavou

POŽADUJEME:
•
•
•
•
•
•
•

středoškolské vzdělání s maturitou
zkušenosti na pozici dispečera nebo praxe v nákladní dopravě výhodou
výborné organizační a komunikační schopnosti, proklientský přístup
zkušenosti s vedením pracovního kolektivu výhodou
samostatnost, spolehlivost, profesionální přístup a týmového ducha
trestní bezúhonnost, časovou flexibilitu (služební cesty k zákazníkům),
znalost práce na PC (MS Office)
ŘP sk. B, aktivní řidič

NÁPLŇ PRÁCE:

•
•
•
•
•

řídit, organizovat a kontrolovat práce řidičů nákladních vozů
komunikace s řidiči a zabezpečení řádného průběhu přeprav (svoz mléka)
komunikace s našimi stálými nebo novými zákazníky
sjednávání a kontrola plnění sjednaných smluv a objednávek
tvorba a zpracování podkladů pro fakturaci

NABÍZÍME:

•
•
•
•

práci na plný úvazek ve stabilní dopravní společnosti s dlouholetou tradicí
nadstandardní zaměstnanecké benefity
nástup možný ihned
výše mzdy dispečera 25 000 Kč měsíčně (po zapracování až 35 000 Kč)

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

ZDAR.CZ NÁS SPOJUJE

www.zdarskypruvodce.cz

číslo 65 / 2019

ﬁrem z regionu

Nabídky publikujeme také na www.zdarskypruvodce.cz
a www.facebook.com/groups/zdarskypruvodce/
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Nabídka práce
V případě zájmu o propagaci
pracovní nabídky
volejte na tel.: 603 927 191
nebo pište na
info@media-vysocina.cz

Nabídka pracovních míst

NABÍDKA
PRACOVNÍHO MÍSTA:
Hledáme vhodného kandidáta na pozici:
ČÍŠNÍK / SERVÍRKA
oboru výhodou
=
nástup možný ihned
=
praxe v

KUCHAŘ / KUCHAŘKA
=
praxe v oboru výhodou
=
nástup možný ihned

Více informací na recepci
Tel.: 730 893 738, 566 619 234 E-mail: info@hotelhornik.cz
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Festival

vína

Festival

vína

Žďár nad
Sázavou

2. ROČNÍK

ŽĎÁR

NAD SÁZAVOU

sobota

30.3.

2019

Kulturní
dům
Žďár n.S.
13–19 h.
Moderátor

Degustace vín z Čech,
Moravy i zahraničí
Vybírat
a ochutnávat můžete

150 VZORKŮ OD
20 VYSTAVOVATELŮ
ZE

a víno si poté
zakoupit domů.
Vstupné 150 Kč

Cimbál – Horácká muzika / Žďár n. S.
Folklorní vystoupení – Studánka / Žďár n. S.
Řízená degustace
Občerstvení
Kavárna, zákusky
Záloha na skleničku 50 Kč
Ceny degustačních vzorků dle nabídky vinařů.
Více informací a seznam vystavovatelů
www.facebook.com/FestivalVinaZdar
nebo www.festivalvinazdar.cz

Pavel Bláha

