
Nabídka práce 
firem z regionu strany 14–15

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

ŽĎÁRSKÝ PRŮVODCE
Kulturně inzertní měsíčník

Květen 2019 • číslo 67 • ročník VII

 

inzerce

Jistě, pane premiére

Čtěte na straně 3

22 druhů sudových vín
Havlíčkovo nám. 152, Žďár n. Sáz. | TEL: 

AKCE

Merlot
Chardonnay

Veltlínské zelené
a další

44 Kč
48 Kč
42 Kč

VINOTÉKA ŠEVČÍK

603 270 984
OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí – neděle
8.00 – 20 hodin

NOVĚ OTEVŘENÁ

 Vladyka & Blažek
Více na straně 4
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inzerce

Lidé z Nového Města na Mora-
vě, ale i širokého okolí s potěšením 
navštěvují koncerty, které ze sféry 
klasické hudby vždy také odbočují 

Červenec začne Slunohraním

do vod world music, jazzu, swingu 
a dalších žánrů. Jaké tedy bude le-
tošní Slunohraní? Během prvních 
dvou koncertů se přes nádvoří Ho-
rácké galerie přenese měkká a ba-
revná vlna, složená z tónů cimbálu, 
houslí, kontrabasu, ale také kytary 
a skvělého ženského hlasu. V závě-
ru festivalu pak vystoupí ze záplavy 
smyčců zvonivé tóny trubky.

V pondělí 1.7. přijede slovenské 
Pacora Trio. Je projektem fenome-
nálního slovenského houslisty Sta-
na Palúcha. Trio vytvořil společně 
s moldavským cimbálovým virtu-
osem Marcelem Comendantem  
a slovenským jazzovým kontra-
basistou Robertem Raganem. Tyto 
tři nástroje, které pospolu větši-
nou tvoří spíše cimbálové muziky, 
se v rukou hudebníků Pacora Trio 

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

PRODEJ ELEKTROKOL A SKÚTRŮ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
DOPLŇKY
POJIŠTĚNÍ
UAMK KARTY
ZPROSTŘEDKOVANÝ PRODEJ NOVÝCH VOZŮ DACIA

 Ruční mytí vozů<
 Výměna autoskel<

< Běžné opravy
 Servis klimatizace<

< Geometrie
 Diagnostika<

< Nástřik podvozků
 Garanční prohlídky <

< Autopůjčovna
 Příprava a provedení STK <

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

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

SEZÓNA  ZAČÍNÁ

stávají zdrojem jedinečné hudby, 
kterou lze jen stěží zařadit do ně-
jaké škatulky. Jazz? World music? 
Uslyšíte.

V úterý 2.7. zavítá do Nové-
ho Města na Moravě zpěvačka 
a skladatelka Marta Töpferová. 
Představí svůj projekt Milokraj, 
který v sobě nese písně čerpající 
z českých, moravských a latin-
skoamerických tradic. Obklopena 
špičkovými muzikanty vstoupí 
svým hlasem a projevem do srdcí 
všech, kdo mají rádi křehkou hud-
bu na pomezí žánrů.

Ve čtvrtek 4.7. čeká poslucha-
če, kurzisty i lektory smyčcových 
kurzů závěrečný koncertní večer. 

Představí se už tradičně Janáčkovo 
kvarteto, které si v Novém Městě 
na Moravě během předchozích 
let získalo řadu věrných fanouš-
ků. Ve druhé části večera pak vy-
stoupí Letní orchestr, složený ze 
všech účastníků hudebních kurzů. 
Přestože je to orchestr s pouze 
pětidenní životností, vždy dokáže 
publikum překvapit svojí energií  
a radostí z hudby. Letos orchestr 
pod taktovkou Richarda Kružíka 
mimo jiné doprovodí trumpetistu 
Petra Hojače.

Srdečně vás zveme na deváté 
novoměstské Slunohraní. Všechny 
informace budou zveřejněny na 
stránkách www.slunohrani.cz.

Jazzový cimbál, latinskoamerické rytmy i world music
Po roční pauze skočí novoměst-
ské Slunohraní rovnou do své-
ho devátého ročníku. Sladilo 
se tak s letopočtem a nabralo 
nový dech. Tato letní přehlídka 
hudby, která vždy zaplní Ho-
ráckou galerii v Novém Městě 
na Moravě skvělou atmosférou 
koncertů a workshopů, má už 
svoji stálou základnu příznivců. 
Jak mezi muzikanty, kteří na 
Slunohraní jezdí ze všech koutů 
republiky i světa, aby se mohli 
učit hrát od těch nejlepších, tak 
i mezi návštěvníky koncertů. 
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inzerce

14. května 2019 od 19 hod.
Kulturní dům 
Nové Město na Moravě
Pojďte si dát divadlo ostré jako 
žiletka! Premiér Jim Hacker  
a tajemník Sir Humphrey 
Appleby jsou zpět! 

Autoři Jistě, pane ministře  
a Jistě, pane premiére, Antony Jay  
a Jonathan Lynn, napsali po třiceti 
letech od vysílání prvních dílů slav-
ného „britcomu“ divadelní kome-
dii. Ve Velké Británii láme od roku 
2010 divácké rekordy a aspiruje 

Satirická komedie Jistě, pane premiére
na nejúspěšnější hru desetiletí.  
V satiře ostré jako žiletka, plné vtip-
ných situací, řízných slovních smečí 
a přívalů nových hlášek, jde opět  
o jedno: o politiku.

Vláda je v krizi a premiér Jim Ha-
cker má problém. Je třeba zachrá-
nit před krachem zemi, Evropu, ale 
především svou pozici. Tajemník 
kabinetu Sir Humphrey Appleby 
má plán: Kumranistán. Našla se 
tam obrovská ložiska ropy a na-
bízejí možnost půjčky. Budou za 
to ale něco chtít. Má snad spása 
nakonec ztroskotat na neslušném 

návrhu ministra zahraničí Kumra-
nistánu? Podaří se Jimu Hackerovi 
a jeho týmu vyřešit pochybnou si-
tuaci a vyhnout se kolapsu?

Původně myšlená instruktáž pro 
manažery, demonstrující odstrašu-
jící chování politiků, si od osmde-
sátých let získala prostřednictvím 
televizního vysílání BBC spoustu 
příznivců. Dokonce mezi politiky. 
Margaret Thatcherová na moti-
vy seriálu napsala krátký skeč, ve 
kterém se objevila na Vánoce roku 

1984. Seriál třikrát vyhrál ocenění 
britské televizní akademie BAFTA  
a v roce 2004 obsadil šesté místo  
v hlasování o nejlepší britský sit-
com všech dob.

Režie: Karel Heřmánek a Michal 
Pavlík. Hrají: Karel Heřmánek, Jo-
sef Carda, Petr Pospíchal, Dana 
Morávková, Karel Heřmánek ml., 
Karel Heřmánek, Dana Morávková, 
Josef Carda, Karel Heřmánek jr./To-
máš Havlínek, Petr Pospíchal, Sta-
nislav Zindulka/Ladislav Županič. 
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Dětské divadelní předplatné 
Středa 22. května 2019 v 9, ve 14 h.
Čtvrtek 23. května 2019 v 8.45, v 11 h. 
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Drak, Hradec Králové
MAKOVÝ MUŽÍČEK
Vstupné: 55 Kč

Neděle 26. května 2019 v 10 h. 
Kino Vysočina Žďár nad Sázavou
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA 
JEDEME NA VÝLET

Motýlek Štístko a víla Poupěnka
Společně pro vás budeme zpívat 
písničky, vyprávět pohádky a tan-
čit. Vstupné: 160 Kč. Předprodej 
vstupenek v síti Ticketportal

Kulturní program ve Žďáře n/S – květen

VÝSTAVY

POŘADY PRO DĚTI

PŘIPRAVUJEME

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

29. dubna – 26. května 2019 
Galerie Stará radnice Žďár n.S.
JAN HANUŠ / OBRAZY
PETR ŠEVČÍK / KERAMICKÉ PLASTIKY
Vernisáž výstavy v úterý 14. května 
2019 v 17.00 hodin v Galerii Stará 
radnice
Hudební doprovod Jiří Pavlíček
Otevřeno úterý - pátek 10 - 12 a 14 
- 17, sobota, neděle a svátky 14 - 17

1. – 31. května 2019 
Městské divadlo Žďár n. S.
MARIE BERNARDI / OBRAZY 
Otevřeno hodinu před představe-
ním a během představení

1. – 26. května 2019, Malá galerie 
Stará radnice Žďár n. S.
ZAOSTŘENO NA ŽĎÁR / fotografie
Otevřeno dle otevírací doby infor-
mačního centra.

6. 6. TANEČNÍ OBOR / ZUŠ Františ-
ka Drdly / Městské divadlo 
15. 6. FESTIVAL DECHOVEK / Dům 
kultury / E-vstupenka
25. 6. TALENT VYSOČINY / Dům 
kultury 
25. 6. PLANETA ZEMĚ / Kino Vyso-
čina

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Pátek 3. května 2019 v 19 hodin
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Kalich Praha 
TITANIK

Režie: Jakub Nvota
Hrají: Filip Blažek, Miroslav Vladyka
Vtipná parodie pro dva komiky  

Čtvrtek 16. května 2019 v 19 h.
Café u tety Hany Žďár n.S.
JIŘÍ ČERNÝ - ROCKOVÁNÍ
Vstupné: 180 Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek: poklad-
na DK, Kino Vysočina, Café u tety 
Hany 

Pátek 31. května 2019 
Městské divadlo Žďár n. S.
ZUŠ Františka Drdly
ZUŠ OPEN
Koncert instrumentálních souborů 
a pěveckých sborů ZUŠ F. Drdly na 
celostátní akci ZUŠ OPEN 2019.

DIVADLO

TRHY

v mnoha úlohách. 
Vstupné: přízemí 370 Kč; balkon 
340 Kč / E-vstupenky Předprodej 
vstupenek pokladna DK

Divadelní předplatné ZELENÉ
Středa 15. května 2019 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Radost Brno 
STRAKONICKÝ DUDÁK
Režie: Vlastimil Peška
Hrají, tančí a zpívají: herci divadla 
Radost 

Švanda se vydá do světa, aby zbo-
hatl a mohl si vzít svou milou Do-
rotku.  
Vstupné: přízemí 370 Kč; balkon 
340 Kč / E-vstupenky Předprodej 
vstupenek pokladna DK
Divadelní předplatné KOMORNÍ
Středa 29. května 2019 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Bez zábradlí Praha 
BLBEC K VEČEŘI
Režie: Jiří Menzel 
Hrají: Václav Vydra, Josef Carda, 
Rudolf Hrušínský, Zdeněk Žák / 
Petr Pospíchal, Jana Boušková / 
Hana Heřmánková, Jana Švandová 
/ Vlasta Žehrová
V této bláznivé francouzské kome-
dii platí, že „kdo jinému jámu kopá, 
sám do ní padá“ a „kdo se směje 
naposled, ten se směje nejlíp.“
Vyprodáno!

inzerce

Sobota 18. května 2019 
od 9 – 16 h. 
Dům kultury Žďár nad Sázavou
ŽĎÁRSKÝ POUŤOVÝ TRH
Ručně a výtvarně zpracované vý-
robky tvůrců ze Žďárska a okolí
Vstupné: 10 Kč

Čtvrtek 9. května 2019 v 19 h.
Zkušebna Dům kultury Žďár n. S.
Úvodní setkání s meditací
Tajemství zdravého života

MEDITACE

KONCERTY Úvodní přednáška o meditaci  
a zdravém způsobu života s nava-
zujícím bezplatným kurzem prak-
tických cvičení. „Život není odpoči-
nek, ale dynamický proud kosmické 
energie.“ - Sri Chinmoy
Vstupné: dobrovolné
Meditace 1. lekce 14. 5.; 2. lekce 
23. 5.; 3. lekce 30. 5. v 19 h.

kompletní kamenické

sekání a opravy nápisů

práce

SLEVA 10% 

TEL. 603 293 136

při předložení tohoto kuponu 
u zakázek nad 5000 Kč. Platnost 2019.
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Regionální muzeum Města Žďáru nad Sázavou
Otevřeno denně mimo pondělí: 9 – 12 a 12.30 – 17 hodin

Od 9. dubna do 19. května 
2019 můžete ve žďárské Tvrzi 
navštívit výstavu, která přibli-
žuje velikonoční tradice  
a lidové zvyky v našem regio-
nu, tentokrát formou exkurze 
do minulosti. 

Nečekejte tedy tvůrčí dílnu, kde 
byste se naučili plést pomlázky 
či barvit vajíčka. Dozvíte se, jaké 
zvyky se pojí s Květnou nedělí, 
Zeleným čtvrtkem, Bílou sobotou  
a Velkým pátkem, proč se jedly ko-

Velikonoce na Horácku
čičky, kdo mohl být komandantem, 
jak vypadal pašijový průvod či kdo  
a proč koulel kraslice po polích. 
Dále se můžete těšit na velikonoční 
dekorace, k nimž patří rahno, muší 
ráj a mnoha způsoby vyzdobená 
vajíčka. Chybět nebude veliko-
noční světnice, ukázky tradičních 
pokrmů, dobové velikonoční tis-
ky, pohlednice a mnoho dalšího.  
4. června pak Velikonoce nahradí 
výstava, zabývající se jelení zvěří. 

Text a foto: Kamila Dvořáková

Otevření věže farního 
kostela sv. Prokopa

Ve spolupráci s Římskokatolic-
kou farností sv. Prokopa zpřístup-
ní pracovníci Regionálního muzea  
s dobrovolníky z řad přátel a příz-
nivců této kulturní instituce v so-
botu 18. května 2019 od 9 do 20 
hodin věž žďárského farního koste-

la sv. Prokopa. Vstup na věž bude 
zdarma ve skupinách po patnácti 
osobách v doprovodu průvodce, 
prohlídka potrvá zhruba dvacet 
minut. V případě deště bude věž 
uzavřena. 

Text: Stanislav Mikule
inzerce

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ 2019 V PŘÍKLADECH
TEORETICKÝ VÝKLAD A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY

Zpracování aktuálních mzdových problémů v přehledných příkladech.
Aktuální informace o očekávaných změnách ve mzdách, pracovním právu 
a pojištění v roce 2019, 2020 a 2021. Výklad a příklady.

SEMINÁŘE

MZDOVÁ PROBLEMATIKA OBCÍ V TEORII A PRAXI
ODMĚŇOVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ, ZAMĚSTNANCŮ A ČLENŮ 
ZASTUPITELSTVA OBCE

Pořadatel: O.K. SPEKT, s.r.o., Mezírka 13, 602 00 Brno, o.k.spekt@volny.cz

Místo konání: Radešín (balonovyhotel.cz) - přímé autobusové spojení ze Žďáru 

nad Sázavou na čas semináře. Parkování u hotelu zdarma.

Přihláška: tiny.cc/seminare_radesin

Tel.: 725 827 332

Přednáší: Ing. Olga Krchovová

Určeno: Mzdovým účetním, personalistům a všem dalším zájemcům o získání 
aktuálních informací souvisejících se mzdami v roce 2019 a následujících

Cena: 1800,- včetně DPH, drobné občerstvení v ceně

Datum konání: 20.5.2019, 9:00-9:30 prezence, 9:30-14:00 seminář

Cena: 1800,- včetně DPH, drobné občerstvení v ceně

Datum konání: 21.5.2019, 9:00-9:30 prezence, 9:30-14:00 seminář
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Kontakt: www.knihzdar.cz, icentrum@knihzdar.cz, tel: 566 623 766

inzerce

Havlíčkovo náměstí 254/7,
(za Městskou knihovnou) 
Ždár nad Sázavou 
Rezervace na tel. 
773 844 112

ZAHRÁDKA 
S KAPACITOU 

100 MÍST 
SE ZELENÍ 

A VÝHLEDEM 
NA ŘEKU 
SÁZAVU.

SOUČÁSTÍ BUDE 
NÁSLEDNĚ 
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
A VENKOVNÍ 
PÓDIUM PRO 
POŘÁDÁNÍ 
AKCÍ.

HAVLÍČKOVO 
NÁMĚSTÍ 254/7,
(za Městskou 
knihovnou) 
Ždár nad Sázavou 

Restaurace
a penzion

www.nabrezniterasy.cz773 844 112Rezervace

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

venkovní zahrádku
Od května pro vás otevíráme

Pondělí 6. 5. | 14:00 | oddělení pro děti a mládež 
Dárek pro maminku
tvůrčí dílna ke Dni matek pod vedením lektorky Zdeňky Formánkové
Akce se koná za přispění Ministerstva kultury ČR.
Pondělí 6. 5. | 13:30 | pobočka ul. Nádražní
Tvůrčí dílna ke Dni matek
vyrobte si dárek pro maminku s lektorkou Hanou Hájkovou
Čtvrtek 9. 5. | 17:00 | oddělení pro děti a mládež
Žďár za protektorátu
Přednáška Miloslava Lopaura k zahájení stejnojmenné výstavy. Vstup-
né: 30 Kč. Akce se koná za přispění Ministerstva kultury ČR.
Pátek 10. 5. | dopoledne | oddělení pro děti a mládež
Komiksový workshop Daniela Vydry
pořad určený pro žáky 2. tříd ZŠ
Akce se koná za přispění Ministerstva kultury ČR.
Pondělí 13. 5. | 16:00 | pobočka ul. Nádražní
Semínkovna - slavnostní otevření Semínkovny na podporu svobodné-
ho sdílení osiva mezi nadšenými pěstiteli. Hostem bude Sylva Geffroy z 
ekocentra Chaloupky. 
Středa 15. 5. | 18:00 | oddělení pro děti a mládež
Piripkura 
Brazilský dokumentární 
film z projektu: Promítej 
i Ty! Koordinátor projek-
tu na ochranu deštné-
ho pralesa proniká do 
hloubi džungle, kde žijí 
poslední původní obyva-
telé kmene Piripkura.

Výstavy:
2. - 30. 5. 2019
Příběhy blízké i vzdálené
Příběhy země  bohů a hor | Čechův dům
Příběhy kolem nás | Galerie u Sychry
výstava fotografií Pavla Černého
9. - 30. 5. 2019 | oddělení pro dospělé čtenáře
Žďár za protektorátu - výstava Miloslava Lopaura
květen 2019 | oddělení pro děti a mládež
Maminky a babičky
výstava výtvarných prací žáků školní družiny ZŠ Švermova

KVĚTEN
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Kulturní program v Novém Městě n. M. – květen
Výstava ke 140. výročí založení 
Sboru dobrovolných hasičů 
v Novém Městě n. M.
Do  16. června 2019
Výstavní sál Horáckého muzea

Otevírání mlejnku
2. května od 17 h.
Horácké muzeum, Nové Město n. M.
Jako každý rok je zahájení nové sezóny 
Mlejnku z Víru na dvorku muzea spo-
jeno s taneční performancí. Letos po 
delší době vystoupí folklórní soubor 
Kamínek ze Žďáru nad Sázavou s pří-
padným programem Ve mlejně. Půjde 
o taneční ztvárnění putování krajánka 
od mlejna k mlejnu. 

Farmářský trh 
4. května 2019 od 8 do 12 h. 
- hrají ZUŠáci
18. května 2019 od 8 do 12 h. 
- výtvarná dílna - výroba papírových 
větrníků s Nórou Lépsényi
Vratislavovo nám. Nové Město n. M.
Pestrá nabídka produktů z Novoměst-
ska i širšího okolí.

JiříkoviceRUN 2019
4. května 2019 od 14 hod.
KD Jiříkovice, Nové Město n. M.
Bežecký závod o putovní pohár pana 
Ožany
Prezentace od 14:00 v KD Jiříkovice - 
start první kategorie 15:00, start 2, 4, 
12 km ca. v 15:30, startovné dobrovol-
né.

Rozmarýnka – dechová hudba
5. května 2019 od 15 h.
Kulturní dům - Nové Město n. M.

Tančírna - salsa
6. a 22. května 2019 od 19 h.
KD Nové Město na Moravě
Vstupné 50 Kč za osobu.

Kino – Svědkové Putinovi
7. května 2019, od 19 hod.
KD - Nové Město na Moravě   
Dokumentární, Lotyšsko / Česko, 2018 
Režie: Vitalij Manskij; Scénář: Vi-
talij Manskij; Hrají: Vladimir Pu-
tin, Michail Sergejevič Gorbačov  
a další.
Píše se rok 1999. Dosavadní ruský pre-
zident Boris Jelcin půl roku před vypr-
šením svého funkčního období zcela 
nečekaně abdikuje a řízením státu 
pověřuje premiéra Vladimíra Putina. 
Vstupné: 50 Kč na místě

Sraz historických vozidel
8. května 2019 od 9 do 13 h.
Vratislavovo nám., Nové Město n. M.

Debustrol & D.O.P. & Kaar
10. května 2019 od 19 h.
Kulturní dům - Nové Město n. M.

Komentovaná prohlídka města
12. května 2019 od 14 h.
Vratislavovo nám, Nové Město n. M.
Sraz v informačním centru. Dospělí 50 
Kč, děti, studenti a senioři 30 Kč.

Jistě, pane premiére – divadlo
14. května 2019 od 19 h.
Kulturní dům -  Nové Město n. M.

Pochod srdcem Vysočiny – 2019
18. května 2019, od 8 do 19 h.
Kulturní dům, Nové Město n. M.
Pojďte s námi poznat krásy srdce Vy-
sočiny. Nemocnice Nové Město na 
Moravě p.o., MEDIN a.s. a Město Nové 

Město na Moravě vás zvou na turistic-
ký pochod. Akce je určená pro rodiny 
s dětmi a tomu bude přizpůsobena 

většina tras, které povedou okolím 
města. Připravena bude i padesátikilo-
metrová trasa, která naváže na původ-
ní turistický pochod Chiranská pade-
sátka, jehož první ročník se uskutečnil  
v dubnu roku 1968. Start a cíl bude  
u kulturního domu a výtěžek z pocho-
du podpoří činnost Nadačního fondu 
Nového Města na Moravě.

7. Mezinárodní výstava 
exotických ježků
18. května 2019 od 9.30 do 16 h.
Kulturní dům - Nové Město n. M.

Kino – Grinch
19. května 2019 od 16 h.
KD - velký sál, Nové Město n. M.
Animovaný / Komedie, USA, 2018
Na světě se překvapivě najde spous-
ta lidí, kteří Vánoce nemají rádi. Mezi 
nimi všemi vyniká Grinch, věčně roz-
mrzelý zelený chlupatec, jemuž na-
prosto vyhovuje samotaření v jeskyni, 
kde se nechává obskakovat svým psem 
Maxem. Vstupné: 40 Kč na místě

Koncert Andreje Lekeše 
a Hikari Amino
19. května 2019 od 17 h.
Horácká galerie, Nové Město n. M.
Koncert mladého talentovaného vio-
loncellisty Andreje Lekeše a japonské 
klavíristky Hikari Amino. Na programu 
zazní skladby od L. van Beethovena, J. 
L. Dusíka, J. Suka, l. Fišera a B. Martinů. 
Vstupné je dobrovolné.

Lepším člověkem – dokumentární film
20. května 2019 od 19 h.
KD Nové Město na Moravě

Kanada 2017
Attiye bylo 16, když na střední škole 
potkala o něco staršího Stevea. Pro 
oba to byl první vážný vztah a pár spolu 
brzy začal bydlet. Tahle zkušenost dív-
ku málem stála život. Intimní snímek 
citlivě nahlíží na proces léčení duše 
narušené domácím násilím a ptá se po 
jeho příčinách i možnostech, jak splatit 
obětem životní dluh. Vstup volný.

Kino – Co jsme komu zase udělali?
30. května 2019 od 19 h.
KD - velký sál, Nové Město n. M.
Komedie, Francie, 2019
Claude a Marie Verneuilovi, milovníci 
staré dobré Francie a tudíž i správní 
maloměšťáci, se tak trochu s těžkým 
srdcem smířili s tím, že se jejich dcery 
provdaly za muže rozličných původů  
a podařilo se jim překonat všechny je-
jich zakořeněné předsudky. Vstupné: 
50 Kč na místě

Noc muzeí a galerií
31. května 2019 od 16 h.
Horácké muzeum, Horácká galerie, ha-
sičská zbrojnice, ... 
Nové Město na Moravě
Program:
16:00 - 20:00 Od ohně k vodě – akční 
městská hra. Start v Horáckém muzeu
Ukázka hasičské techniky – muzeum, 
galerie, hasičská zbrojnice
Horácké muzeum:
16:30 Malý pán – loutkové divadlo
volný vstup do všech expozic do 20:00
Horácká galerie:
17:30 krátkometrážní film Otvírání stu-
dánek (1957)
18:30 přednáška o Bohuslavu Martinů 
(doc. Monika Holá z Centra B. Martinů 
v Poličce)
19:30 hraný dokument BBC Music of 
Exil (1977)
21:00 krátkometrážní film Otvírání stu-
dánek (1957)
22:00 Noční filmový klub: Bratři Lu-
miérové (2017) + úvodní slovo Miloše 
Zabloudila

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  DEZINSEKCE
DERATIZACE  tel: 603 529 158

tel: 603 542 628

www.veterina-hamry.cz

MVDr. J. Vondráčková

POZOR   začíná
sezóna

KLÍŠŤAT

Objezd přes Hamry n. S. po značené objížďce

 SERVIS 
A PRODEJ

Brodská 1837/6
Žďár nad Sázavou 3 
(nad kinem)
tel.: 605 191 840 
email: jankamarad@seznam.cz

NOVĚ 

OTEVŘENO

POČÍTAČŮ 
A PŘÍSLUŠENSTVÍ
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SPECIÁLNÍ
NABÍDKA

15/04/2019

31/05/2019

KOMPLETNÍ

Voděodolné 
laminátové

podlahy

LIVYN
vinylové
podlahy

*Nabídka nemůže být kombinována. Nabídka je platná pouze u spolupracujících

 partnerů. Podmínky najdete na www.quick-step.cz

PODLAHÁŘSKÝ SERVIS

Dolní 1730/25, Žďár n. S.

TEL: 777 184 352

PODLAHY KASAL

www.podlahykasal.cz
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Na co například se návštěvníci 
přehlídky mohou těšit?
Na letní šaty, tuniky, sukně, ha-

lenky, overaly, společenské šaty  
i svatební s 3D krajkami a 3D ky-
tičkami. Kolekce bude opět hod-
ně barevná. Šaty navrhuji sama, 
ve spolupráci s mými švadlenami. 
Modelů rok od roku přibývá, loni 
jsme jich měli okolo 160. 

Pro jakou věkovou skupinu je 
vaše tvorba určená především?
Snažíme se oslovit co nejširší 

vrstvu zájemců, od mladých až po 
starší, a ukázat jim, že hezky oblé-
kat se mohou i ženy ne úplně kon-
fekčních postav. Neprezentujeme 
žádné extravagantní modely, spí-
še ukazujeme látky a co se z nich 
dá ušít. Model si mohou zájemci 
koupit hned na přehlídce, a pokud 
zrovna nebude v jejich velikosti, je 
možné se v prodejně domluvit na 
jeho ušití. 

Když se vrátíte zpět v čase – jak 
jste se k látkám vůbec dostala?
Už od dětství mně bavilo šití, 

nejdříve pro panenky, později  
i pro svoje děti a pro sebe. Když 
se mi naskytla příležitost od sest-
ry mého přítele, která látky z Du-
baje dováží už přes 20 let, že mě 
vezme s sebou a do všeho zasvětí, 
ráda jsem tuto možnost využila. 
Vzala mě do velkoskladů a ukázala 
mi co a jak. V té době jsem měla 
dobře fungující kosmetický salon 
a látkám jsem se chtěla věnovat 
jen okrajově, ale zájem byl čím dál 
větší. Postupně se začaly ozývat  
i větší salony a krejčovství, takže 
z malé kanceláře jsme se postup-
ně rozhodli otevřít tuto prodejnu. 

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH
Kateřina KUNCOVÁ

Letos to bude už jedenáct let, co 
látky dovážím.

Jaká je vaše původní profese?
Původně jsem zdravotní sestra. 

Pár let jsem pracovala na chirurgii, 
pak přišla mateřská, po které jsem 
se ještě do zdravotnictví vrátila,  
a to do ortopedické ambulance. 
Následně jsem si udělala rekvalifi-
kaci na kosmetiku, otevřela si salon 
a postupně začala s látkami.

A nabídka v prodejně? Co 
všechno se tam dá pořídit?
Máme tu na tisíc prken látek 

nejrůznějších barev a vzorů a asi 
sto druhů látek. Specializujeme 
se na hedvábí jak saténové, šifo-
nové, vypalované, krajky svatební 
i společenské, úplety, šifony, tyly, 
satény, plisé atd. Šijeme vlast-
ní konfekci z dovezených látek, 
ale nabízíme konfekci i od našich 
dodavatelů – společenské šaty, 
trička, kalhoty. Máme také kabel-
ky, psaníčka, bižuterii nebo šátky. 
Dovážíme látky i na zakázku dle 
přání zákazníků, jak pro jednotlivé 
klienty, tak i pro svatební salony a 
krejčovství. Navštěvují nás švadle-
ny se svými požadavky z širokého 
okolí.

Co si zákaznice nechávají šít 
nejčastěji?
Momentálně nás nejvíce za-

městnávají svatby, je to tak od 
února až do září. Hodně šijeme 
svatební šaty, obšíváme maminky, 
družičky, svatební hosty, někdy do-
jde i na oblek pro ženicha. Mimo 
svatby je teď zájem o letní mode-
ly, například šaty, halenky, sukně. 
Na podzim přijde taneční a pleso-
vá sezóna i maturitní plesy. Zákaz-
níkům pomohu s výběrem látky  
a pokud nemají konkrétní před-
stavu, tak i se střihem. Zhruba 80 
procent zákazníků využívá služeb 
našich švadlen, které jsou k dispo-
zici dvakrát týdně v naší prodejně.

Jaký styl preferují budoucí 
nevěsty, které si u vás vybírají 
látku a chtějí z ní ušít šaty?
Letos se zase vrací bílá barva, 

zatímco loni jsme hodně šili ve 
smetanové, růžové, světlé mod-
ré. Převládá bohostyl, splývavé  
a rozevlátější šaty, ale také krajko-
vé a často i s dlouhým rukávem. 
Momentálně jsou trendem svatby 
v zahraničí, často na pláži, a na ne-
tradičních místech, jako je třeba 
louka, les, lom, skála, statek nebo 
vinohrad. Šijeme šaty i starším ne-
věstám. Ty preferují hlavně paste-

lové barvy, nejvíce starorůžovou  
a lila.

Setkala jste se i s nějakým 
netradičním přáním?
Minulý rok přišla nevěsta okolo 

čtyřiceti let a chtěla ušít svatební 
šaty z jasně červené krajky a čer-
veného saténu v bohostylu. Šili 
jsme ale například i extravagantní 
šaty na maturitní ples, kdy sleč-
na požadovala plastické kytičky  
z 3D krajky, která ale zrovna nebyla  
k dispozici. Tak jsme dali dohro-
mady látky červenou, žlutou a rů-
žovou, švadlena obstříhala kytičky  
a sešila k sobě a pak našila na šaty.
Vypadaly úžasně.

Co říkáte na styl oblékání žen  
z regionu?
Ze začátku podnikání ženy z oko-

lí preferovaly tmavé barvy, hlavně 
černou a tmavě modrou. Postu-
pem času jsme je naučili větší ba-
revnosti, což mě velice těší. Vět-
šinou ale bojujeme s tím, že ženy 
chtějí jedny šaty unosit na více pří-
ležitostí. I na to máme takový fígl. 
Z pružné krajky se ušije vrchní část 
šatů a pod ně se dá střídat barevná 
spodní část, takže výsledek je po-
každé jiný. 

Zažila jste v prodejně i nějakou 
veselou příhodu?
Veselé příhody zažíváme téměř 

Útulnou prodejnu Kasiopea fa-
shion s látkami dovezenými  ze 
Spojených arabských emirátů 
najdete ve Žďáře nad Sázavou  
v přízemí budovy České pojiš-
ťovny. Mezi štůčky látek, jež 
hrají nejrůznějšími barvami  
a vzory, najdete majitelku Kate-
řinu Kuncovou, která látky v Du-
baji nejen vybírá a dováží, ale 
navrhuje z nich i vlastní modely. 
Ty budou zanedlouho opět k vi-
dění na tradiční módní přehlíd-
ce, která se uskuteční 31. květ-
na od 18 hodin v Kongresovém 
sálu v hotelu Jehla. Vstupenky 
na jubilejní desátou přehlíd-
ku jsou k mání za 150 korun  
v předprodeji přímo v prodejně.  

každý den, když je v prodejně pří-
tomna švadlena. To pak tady ženy 
pobíhají ve spodním prádle, mezi 
tím procházejí lidé kolem do pojiš-
ťovny a netuší, co se tu odehrává. 
Prostory jsou malé, je tu jen jedna 
kabinka, ve které zkouší švadlena,  
a když ostatní ženy nechtějí čekat, 
zkoušejí si prostě šaty a přiměřují 
látky přímo v prodejně. Klient-
ky, byť se třeba vůbec neznají, se 
tu vzájemně podporují, co komu 
sluší, nesluší. Je tu neskutečná at-
mosféra :-). Kolikrát do toho přijde  
i můj přítel, ale zákaznice ani neza-
registrují, že tudy vůbec prošel.

Co vám podnikání přináší?
Hlavně uspokojení, protože 

moje práce mi je koníčkem. Kdo 
tohle dnes může říci? Lidé se stre-
sují ze šéfů a všeho kolem. Podni-
kání je sice náročné, ale spokojení 
zákazníci jsou důkazem toho, že to, 
co dělám, má smysl. Je to i o dob-
rém kolektivu, rodině a o všech li-
dičkách, kteří mi pomáhají a mohu 
se na ně ve všem spolehnout. To je 
pro mě velice důležité.

Máte nějaké životní motto, 
kterým se řídíte?
Co tě nezabije, to tě posílí. To je 

takové výstižné, potýkám se s tím 
celý život…

(pm)

Dolní č. 1, budova České pojišťovny, 
přízemí, Žďár n. S.
Tel.: 605 451 551     www.latkyzemiratu.cz
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Až vyšumím, tak vyšumím
Dva sloupky

ani nemá cenu psát, protože recenzí 
máte plný internet. 

Dalším filmovým počinem, který 
jsem viděl z pohodlné červené sedačky, 
byla Teroristka od scénáristy a režiséra 
Radka Bajgara. A musím říci, že už dlou-
ho jsem neviděl tak dobře napsanou  
a natočenou českou komedii. Diváci 
dokonce při některých scénách tleskali.  

Když jsme to pak probírali 
nad čajem, říkal jsem, že 

by to bylo srozumitelné  
i za hranicemi. Prý 
ano, až na jednu 
hlášku slušně mluvící 

penzionované učitelky 
v podání Ivy Janžurové, 
která prohlásila: „Mně je 
to šumák.“ No uvidíme, 

co ještě letos uvídíme. Lať-
ku už mám hodně nahoře.

A ještě jedna věc nako-
nec. Šumák mi rozhodně 
není jedna věc. Předem 
píši, že moc rád chodím na 
Chytrý kvíz. Tahle disciplína 
mě v Batyskafu opravdu 
baví. A asi nejsem sám, 
když už museli jedno kolo 
rozprostřít do tří hracích 
dnů v týdnu. A předem píši, 
že uznávám pravidla. Tedy 
i to pravidlo, že moderátor 
této soutěže má vždycky 
pravdu. Škoda jen, že ně-
kteří moderátoři si pravidla 

vykládají po svém, a tím pak tuto zába-
vu kazí. Nepozastavili byste se nad tím, 
kdyby moderátor byl zároveň členem 
jednoho ze soutěžních týmů? I když 
to by se možná ještě dalo při korektní 
hře pochopit. Ale když pak provede 
jeho tým pochybnou kulišárnu se žolí-
ky, už se mi tak trochu otvírala rybička  
v kapse. No a o měsíc později to zase 
bylo tak, že v jedné odpovědi strikt-
ně trvá na správně napsaném jméně 
Cina a Cína neuzná, ale v další otázce 
na jméno písničky od skupiny Lucie 
nevadí místo správně napsané Ken-
gi varianty Kengy nebo Kangi. No to 
už ve mně trochu bouchaly kamínka. 
Lehce jsem si připadal jak Škopková ze 
Slunce seno a nebýt ostatních v týmu, 
kteří mě přesvědčovali, že to nedělá 
přece schválně, tak bych určitě, díky 
vrozenému smyslu pro spravedlnost, 
řval: „Držte mě! Tak kde jste? Nebo  
z ní udělám dvě ...“ 

Myslím si, že umím prohrávat, ale 
čeho je moc... Tak abych příště nemu-
sel sáhnout po té brokovnici jako paní 
učitelka v Teroristce. Nakonec jsem 
ale jen nechápavě zakroutil hlavou  
a cestou domů vyšuměl. 

Martin KROB

inzerce

Nevím, jak vám, ale mně se tento 
měsíc podařilo zajít několikrát do kina. 
Předem musím ale říct, že to nezname-
ná, že bych byl předtím filmy nepolíbe-
ný. Přece jen, jak jsem minule psal, že 
sbírám hudbu, dnes již v té digitální for-
mě, tak trochu to mám i s filmy a seriály. 
Nějak se mi to možná i trochu vymklo  
z ruky a musel jsem si již pro ně doma 
za dveřmi udělat speciální skříňku s po-
ličkami. Ještě štěstí, že dnes už existují 
i jiné možnosti než originální 
kulatá „dévédéčka“ a ne-
musím tuhle skříňku roz-
šiřovat.  

Musím říci, že zre-
konstruované žďár-
ské kino se mi líbí.  
I když s nostalgií občas 
vzpomínám, jak jsme  
s kamarády vždy kaž-
dou neděli šli do kina  
a obsadili první brázdy. 
Na tvrdých sedačkách 
jsme tak zhlédli takové 
filmové kousky jako Exca-
libur, Jméno růže, Sedím 
na konári a je mi dobre, 
Rain Man a celou řadu 
dalších. Někdy jsme do-
konce ani nevěděli, na 
co do kina jdeme. Prostě  
a jednoduše byl to ta-
kový náš kulturní zvyk. 
Bohužel jak šel čas, tak se 
tahle naše nedělní kultura 
za čtyři koruny rozpustila ve víru pore-
volučních změn. 

Objevily se pak první půjčovny vi-
deokazet a DVD a nebyl tedy zase tak 
velký problém udělat si kino doma. I 
když na těch starých milionkrát pře-
hraných „véháeskách“, na televizi 
s lampou o úhlopříčce o málo větší 
než třiceticentimetrové pravítko, to 
nebyl zrovna kdovíjaký zážitek. Ale 
i tak rád vzpomínám na to, jak jsme 
zkoukli v našem obýváku při džbán-
ku piva od Pohanků a domácích 
bramborácích takové filmové pecky 
jako Sedm, Obvyklí podezřelí, Tváří  
v tvář nebo Samotáři. 

Ale abych se vrátil k tomu kinu. Asi 
jak jsme starší, začínáme znovu obje-
vovat kouzlo filmového plátna. Prav-
dou je, že takové zásadní filmové ságy 
typu Pán prstenů, Hobit nebo Harry 
Potter jsme museli vidět přece jen  
v kině. Ale to bylo asi tak všech-
no. Na ostatní filmařskou produkci 
vždy postačil obývák. Ale nyní jsem 
byl svojí manželkou požádán, zda-
-li bychom nešli do kina na Queeny. 
No není to sice, jak se říká, můj šá-
lek bylinkového čaje, ale šel jsem. I 
proto, že nás šlo více. O filmu snad 

Trhák  
14. 9. 2019

1 099 Kč

Tři mušketýři
6. 10. 2019

Sestra v akci
27. 10. 2019

Kvítek Mandragory
23. 11. 2019

Johanka z Arku
7. 12. 2019

1 099 Kč

1 250 Kč

1 099 Kč

1 149 Kč

Více o zájezdech na: www.zdar.cz

Nabídka
muzikálů 2019

CA ZDAR, a.s./Klientské centrum Invia 
Nádražní 456/15, Žďár nad Sázavou

ckzdar@zdar.cz, 566 623 667
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Chcete bez starostí prodat svoji 
nemovitost? Obraťte se na nás!
Právě pro klienty hledáme:

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

Hana Špačková

▪ Dům nebo chalupu
na Vysočině
s alespoň malým
pozemkem.

Zdeňka Švomová

www.rkokno.cz605 221 928
Nádražní 432/22, Žďár nad Sázavou

velkoobchodní a maloobchodní prodejna

ickýcn hei  ag  dy ah l, šíh cc hý  pk osř třá el becnak ,hcýkcinrípap Sr ud peč un kě á V  ná  ks zv mee

Otevírací doba: pondělí - pátek 7:00 -16:00
parkování v areálu za prodejnou

Jamborova 1530/5
Žďár nad Sázavou - Vodojem (u zastávky MHD)

www.p4o.cz    566 624 875   736 753 682

ŠIROKÝ VÝBĚR ŠKOLNÍCH POTŘEB

inzerce
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inzerce

Vážení a milí příznivci Kina 
Vysočina a milovníci dobrého 
filmu. To, že  si z květnové 
nabídky filmů najdete ten 
pravý, o tom nepochybujeme, 
ale dovolte nám upozornit 
na tři tituly, které možná  na 
plakátě  nemusí působit  nijak 
zvlášť atraktivně, ale o to víc si 
zaslouží naši pozornost. Proto-
že skvělé věci vypadají často na 
první pohled prostě.

Theodora Remundová se ujala 
režie unikátního dokumentu Moje 
století. Film je mozaikou příběhů ze 
století naší republiky ve vzpomín-
kách stoletých obyvatel od vzniku 
Československa až k současnosti. 
„Malé“ osudy protagonistů z vět-
šiny regionů naší země prostupují 

Tři dokumenty, které by neměly uniknout 
vaší pozornosti v nabídce Kina Vysočina!

archivními obrazy zá-
sadních historických 
událostí. Dokument 
je dobrodružným 
pátráním po naší 
národní identitě. Po 
tom, kdo jsme byli  
a kdo jsme. Budeme 
sledovat subjektivní 
svědectví žijících 25 
stoletých lidí o his-
torii naší republiky. 
Film uvedeme ve 
čtvrtek 2. května.

16. května vám pak  představí-
me neméně zajímavý dokument   
s názvem Můj nový život. Pět hrdinů. 
Eliška, Věruška, Sebastian, Markétka 
a Šárka. Pět opravdových příběhů  
o naději, lásce, přátelství, trpělivosti 
a pokoře. Naši hrdinové statečně bo-
jovali s nepřízní osudu a na své cestě 
životem museli překonat nepřed-
stavitelné překážky. Pohlédnete do 
duše dětem a jejich rodinám, které 
se utkaly s onkologickým onemoc-
něním. Nechte se inspirovat jejich 
novým životem, který objevily. Ne-
tradičně pozitivní časosběrný doku-

ment o tom, že 
vždy je v co dou-
fat a čemu věřit. 
A že i v těch nej-
těžších chvílích, 
má každý z nás 
možnost volby, 
jak se svým živo-
tem naloží.

Kino Vyso-
čina dále uve-
de 22. května  
v 18 hodin doku-

mentární film  Vše o životě po životě  
s následnou přednáškou a besedou 
s režisérem filmu. Je vyprávěním 
lidí, kteří překročili hranici smrti  
a bylo jim umožněno vrátit se zpět. 
Obsahuje nejen průběh prožitku, 
ale celkovou 
změnu, která 
těmto lidem 
klinická smrt do 
života přinesla. 
Změnu vnímá-
ní svého okolí  
a světa. Pocho-
pení, že nic se neděje náhodou a že 
jediné, co nás brzdí, jsme my sami. 

Po projekci filmu bude následovat 
přednáška Dalibora Stacha, který je 
režisérem filmu, spisovatelem, scé-
náristou, výtvarníkem a fotografem 
v jedné osobě. Sám klinickou smrt 
dvakrát prožil.  Přednáška  bude 
proložena i vyprávěním o setkání  
s Milošem Formanem a dalšími zají-
mavými lidmi, besedou s dotazy ná-
vštěvníků a po skončení bude možné 
zakoupit režisérovy knihy. Na zákla-
dě osobních zkušeností s klinickou 
smrtí jich napsal několik, jedna z nich 
se stala knižní předlohou pro film Za 
oponou noci, který Dalibor Stach 
natočil s plejádou českých herců  
a dvou hollywoodských hvězd.

Věříme, že některý z nabízených 
titulů vás inspiruje k májové návště-

vě Kina Vysočina. 
Protože v kině se 
nemusíme jenom 
bavit. Můžeme zde 
občas i přemýšlet  
o životě, sami  
o sobě a třeba zde 
najít i novou inspiraci  

a naději. Za Kulturu Žďár zve progra-
mista kina       Aleš Hrbek
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CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

POŘÁDÁ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
SOBOTA 15. 6. 2019 
od 10 do 16 hodin 

V PROSTORÁCH FIRMY  
CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. 
Polnička 309 

PROHLÍDKA FIRMY S UKÁZKOU VÝROBY  |   ŽIVÁ HUDBA  |   BOHATÝ PROGRAM PRO DĚTI    |   OBČERSTVENÍ   

Specialista v oblasti technologie  
vstřikování plastů, forem a nástrojů.

Akce se bude konat i za nepřízně počasí!

www.cecho.cz

nabídka pracovních míst

Provoz semínkovny zahájíme  
v pondělí 13. 5. v 16 hodin  
v pobočce knihovny Nádražní 
ve Žďáře nad Sázavou. Součástí 
programu bude beseda s Mgr. 
Sylvou Geffroy ze sdružení 
Chaloupky věnovaná ekologii, 
přírodním zahradám i možnos-
tem vlastního semenaření. 

Ve žďárské semínkovně bychom 
rádi pracovali na základních princi-
pech  sdílení osiva. 

V době, kdy budeme semínkovnu 
otevírat, bude již bohužel většina 
rostlin vysetých, ale i tak nějaké by-
liny, květiny, rychle rostoucí zeleniny, 
saláty apod. snad ještě k dispozici 

budou. Věříme, že počet nabízených 
odrůd plodin nám od podzimu za-
čne zvesela přibývat a že se do této 
činnosti zapojí mnoho úspěšných 
zahrádkářů a pokusných pěstitelů če-
hokoliv. Přebytky Vašich semínek uví-
táme a rádi je zařadíme do nabídky. 

Semínkovna ve Žďáře
Projekt semínkoven vznikl 

vlastně jako protipól globalizace 
v zemědělství a specializovaných 
osivářských firem produkujících 
hybridní osivo. V touze po návratu 
k přírodním postupům, zachování 
původních druhů a odrůd začaly 
vznikat po celém světe sdruže-
ní lidí propagujících semínkaření  
a produkci vlastního osiva. První 
evropská semínkovna byla ote-
vřena v roce 2004 ve Francii a od 
té doby se semínkovny díky svým 
jednoduchým principům šířily a za-
plňují místa na mapě v různých ze-
mích Evropy a také v České republi-
ce. U nás vznikla první semínkovna 
v roce 2015 a dnes jich funguje již 
více než 80. 

Ve žďárské knihovně se tak 
připojíme i tečkou na mapě čes-
kých semínkoven mezi ostat-
ní místa, která můžete najít na  
https://seminkovny.com

H.Nagyová, D. Licková
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PŘIJMEME NOVÉ KOLEGY

SKLADNÍK, PRODEJCE 
NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NAŠE POŽADAVKY:
aStředoškolské vzdělání, příp. SOU
aPraxe v oboru prodeje,  
    skladovém hospodářství výhodou
aOrientace v náhradních dílech
aKomunikativnost, spolehlivost, 
    pečlivost, zodpovědnost
aObchodní talent, ochota učit se 
    novým věcem
aŘidičské oprávnění sk. B, obsluha  
    VZV vítána
aUživatelská znalost práce na PC

NÁPLŇ PRÁCE:
aVedení skladového hospodářství  
    (příjem, výdej materiálu)
aKomunikace se zákazníky  
    a mechaniky
aFakturace, pokladna
aDvousměnný provoz, pouze  
    pracovní dny

ZDAR.CZ NÁS SPOJUJE

NABÍZÍME:
aMzda 20-25 000 Kč/měs.
anástup od 1. 6. 2019

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

nabídka pracovních míst

13.5.2019
čas konání pohovorů 

10:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
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Bohdalov, Březí nad Oslavou, Budeč, Fryšava, Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou - Najdek na Moravě, Hlinné, Jámy, Jimramov, Jiříkovice, Kadov, Křídla, Maršovice,
Nová Ves u N.M.n.M, Nové Město na Moravě, Nové Veselí, Obyčtov, Olešná, Ostrov nad Oslavou, Petrovice, Počítky, Pohledec, Polnička, Radešínská Svratka, Radňovice,
Radostín nad Oslavou, Rokytno, Sázava, Sazomín, Slavkovice, Sněžné, Stržanov, Světnov, Škrdlovice, Tři Studně, Vatín, Velká Losenice, Veselíčko, Vysoké, Zubří,
Žďár nad Sázavou.

Příští vydání 27. září

Distribuci časopisu zajišťuje Česká pošta. Časopis je distribuován zdarma do všech schránek, které neodmítají reklamu, v obcích uvedených níže v tiráži.
Při jakémkoliv problému s distribucí volejte na tel. 566 623 520 – pošta Žďár n. S. nebo tel. 566 618 000  pošta Nové Město n. M.–

Příští vydání 27. května

Nabídka práce 

V případě zájmu o propagaci 
pracovní nabídky 

tel.: 603 927 191 volejte na 
 nebo pište na

info@media-vysocina.cz

Nabídky publikujeme také na www.zdarskypruvodce.cz
a www.facebook.com/groups/zdarskypruvodce/

firem z regionu

ASISTENTKU 
ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI

DO NAŠEHO KOLEKTIVU PŘIJMEME:

Aktuálně  
přijímáme  
i další kolegy

 JAKÉ POŽADAVKY  
 JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ? 
 
- minimálně SŠ vzdělání
- znalost programů Office na uživatelské úrovni
- základní znalost anglického jazyka 
- praxe v administrativě vítána,  
 ale není podmínkou
- trestní bezúhonnost,  
 vysoký etický a morální osobnostní profil

 KTERÉ VLASTNOSTI  
 U NÁS UPLATNÍTE? 
 
- komunikativnost, reprezentativní  
 vystupování
- samostatnost, spolehlivost, poctivost 
- chuť pracovat a flexibilitu 
-  organizační dovednosti, proaktivní přístup 
- smysl pro pořádek

 PROČ SE VÁM U NÁS  
 BUDE LÍBIT? 
 
- budete se podílet  
 na zajímavých projektech
- získáte stabilní práci
- dostanete finanční ohodnocení  
 odpovídající dosahovaným výsledkům

Mgr. Šárka Matyášková

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

Realsant Real a.s.

Santiniho 59/6 
591 01 Žďár nad Sázavou        

www.realsantreal.cz

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

603 927 191.




