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

Léčivé divadlo

Čtěte na straně 12

Nabídka práce
firem z regionu

strany 13–15

Více na straně 2

Marta Töpferová
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
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Milokraj: Inspirace mnoha kulturami
Dva měsíce před zahájením
hudebního festivalu Slunohraní
v Novém Městě na Moravě jsme
se setkali se zpěvačkou a skladatelkou Martou Töpferovou, která
v Novém Městě vystoupí 2.7.
se svojí kapelou Milokraj. Tento
koncert bude skvělým zážitkem
pro všechny milovníky křehké
hudby s nádechem folkloru, okořeněné dalšími kulturními vlivy.
Jaký bude program koncertu, se kterým vystoupíš na
Slunohraní v Novém Městě na
Moravě?
Program na Slunohraní bude
převážně složen z mé autorské
tvorby s projektem Milokraj, ve
kterém působí houslista Stanislav
Palúch, cimablista Marcel Comendant, kytarista David Dorůžka
a kontrabasista Peter Korman. Kromě vlastních textů jsem pro Milokraj také zhudebnila básně Jana
Zahradníčka, Věry Provazníkové
a Antonína Sovy. Původním podnětem Milokraje bylo psát novou
hudbu, která by čerpala inspiraci
z české a moravské lidové hudby.
Ovšem díky mému mnoholetému
napojení na hudbu Latinské Ameriky a Španělska tyto vlivy také
postupně do repertoáru zakomponováváme. Zazní tedy i několik
mých písní ve španělštině z new
yorského období společně s venezuelskou či argentinskou písní.
Kde jsou kořeny hudby, kterou
tvoříš, a co tě na tvé cestě
nejvíce inspiruje?
Mé kořeny jsou nejvíce v lidové hudbě z různých koutů světa –
v útlém dětství to byly české a moravské lidové písně, poté zpívání se
dvěma sbory, kde jsme se věnovali

klasice i současným skladatelům.
Ale nejvíce mě za srdce chytla
hudba Španělska a Latinské Ameriky – tedy Kuby, Venezuely, Kolumbie, Argentiny, Chile i Brazílie.
Díky tomu, že jsem žila mnoho let
v New Yorku v hispánské komunitě,
jsem se tuto muziku mohla učit od
předních interpretů.
Vzpomínáš si na svá první hudební vystoupení v dětství?
První koncert byl se sborem Mládí, již nevím kde, ale pamatuji si, že
jsem na našem zájezdě do Magdeburgu ve východním Německu dokonce zpívala sólo. Bylo to
v takovém nádherném kostele
a byl to pro mě velký zážitek. Cítila jsem najednou tu velkou zodpovědnost, kterou s sebou hudba
nese, uvědomila jsem si, že zpívat
před lidmi je důležitá forma sdělení a že by si za ním měl člověk stát.
Kdy vznikla kapela Milokraj?
Měla jsi připravený repertoár
a hledala jsi muzikanty, nebo
jste hudbu dotvářeli společně?

Milokraj vznikl v roce 2012, pro
mě v době, kdy jsem zrovna uvažovala, že bych se vrátila z New Yorku do Prahy. Měla jsem už pár let
představu, že bych chtěla opět zpívat česky a vytvořit písně které by
byly inspirované naší lidovou hudbou nebo by čerpaly z jejích barev
a zvuku. Měla jsem velkou radost,
když se podařilo napsat první písně
v mateřštině a dát dohromady tak
výtečnou kapelu. Hudbu pro nás
nadále píšu já, ale některé aranže
dotváříme společně.
Na jaká propojení hudebních
nástrojů se můžou posluchači
těšit?
Milokraj je takový netradiční
strunný kvintet složen z houslí,
cimbálu, akustické i elektrické kytary, kontrabasu, a já se doprovázím na venezuelské cuatro a ruční
perkuse.
V Novém Městě na Moravě povedeš také speciální workshop,
který bude pro účastníky hudebních kurzů. Jaký bude a kde jinde

se ho mohou zájemci z řad veřejnosti zúčastnit?
Kurz, který jsem nazvala „La dílna“ je zaměřen na nauku písní a
rytmů Latinské Ameriky. Účastníci
mají možnost se naučit styly jako
venezuelský vals nebo joropo, kubánský son nebo guajira, kolumbijské porro nebo argentinskou chacareru. Začneme nápěvem, poté
doprovodem na ruční perkuse (clave, maracas, tleskání), abychom
hlouběji pronikli do rytmů a frázování. Dále se mohou zapojit instrumentalisté na své nástroje. Typicky
se na celodenní dílně naučíme 3-4
písně různých stylů.
Jaké máš hudební plány na
léto?
Kromě Slunohraní se také chystám na letní La dílnu na Kuksu
a v Kouřimi, v rámci programu Zpívající Kouřim. Vše lze najít na mých
stránkách, kdyby měl někdo zájem
se zúčastnit. Dále 28.7. zazpívám na
zámku Kozel a začátkem srpna pak
přijede můj úžasný kolega, kolumbijský harfista Edmar Castañeda,
a zahrajeme spolu 5.8. v novoměstské radnici v Praze. Také máme
v plánu po letech spolu něco natočit. Edmar souhlasil, že by byl hostem na mém příštím CD, čímž jsem
velice poctěna. Neznáte-li Edmara
Castañedu, je to naprosto ojedinělý a světový harfista, mimo jiné
byl letos pozván na festival Folkové
prázdniny v Náměšti nad Oslavou
1. a 2. srpna, takže všem doporučuji
si ho jet poslechnout!
Program Slunohraní:
www.slunohrani.cz
Vstupenky si můžete rezervovat
prostřednictvím webu, popřípadě
si je vyzvednout v kavárně, která
bude od 1.7. před vchodem Horácké galerie. 		
(vp)
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Pestrost Nova Civitas nezná hranic
Každoroční městský festival
Nového Města na Moravě zve
všechny generace na Vratislavovo náměstí v pátek 14.
a v sobotu 15. června 2019.
Pestrý hudební program nabídne od pohodového moderního
písničkáře Thoma Artway, roztančeného turbošansonu skupiny
Poletíme! přes výrazné až punkové blues skupiny Band of Heysek,
rytmické melodie Feri and the
Gypsies, folk-funk mezinárodně
složené kapely Yo Soy Indigo až po
legendární skupinu Abraxas, působící na české hudební scéně již přes

40 let. V pátek od 19 hodin navíc
v kulturním domě proběhne placený koncert Karla Plíhala. Organizátoři nezapomněli ani na regionální
skupiny, jako je třeba Karel na nákupech, z Jihlavy dorazí mladá kapela
hrající převážně rock´n´roll a swing
The Shots a kapely novoměstské
ZUŠ. Máte-li radši tradičnější žánry,
začátek sobotního programu bude
patřit Venkovské kapele a Zelenohorským muzikantům, večer pak
zahraje patnáctičlenný dynamický
band The People.
V rámci doprovodného programu na nádvoří Horácké galerie
vystoupí s dřevním blues Matěj
Ptaszek a Jan Stehlík, dále tradičně

Martin Sedlák i oba novoměstské
pěvecké sbory Naenia a Novocantus, kterému letos vypomůže soubor Castello in Aria, hrající barokní
hudbu na dobové nástroje. Nově
se doprovodný program rozroste
i před Vinotéku u Charlieho, kde
v pátek zahraje Horácká muzika
a v sobotu na klasickou i akustickou
kytaru Jakub Šimon. Čeká vás také
ochutnávka vín a gastrospecialit.
Během sobotního dopoledne
proběhne farmářský trh a u svých
stánků se na vás těší zástupci místních spolků a neziskovek. Odpoledne v parku, kavárně nebo arboretu můžete potkat putující klasické

kvarteto skvělých brněnských profesionálních hudebníků. Dámský
vokální kvartet ZEVL vystoupí
v rámci pátečního odpoledního
křtu druhého dílu knihy Zmizelé
Nové Město na Moravě, na který jste všichni srdečně zváni do
Horáckého muzea. Zde si budete
moci knihu i zakoupit a nechat podepsat.
Máte rádi hledačky a chcete
získat poklad? Pak právě pro vás
odstartuje v pátek tzv. questingová
hra s názvem Novoměstská rarita
– Karla Němce sgrafita! vytvořená
pod patronátem města ke 140. výročí umělcova narození.

inzerce
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Kulturní program ve Žďáře n/S – červen
KONCERTY
Sobota 15. června 2019 od 14 h.
Dům kultury Žďár nad Sázavou
FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
Uvádí a zpívá: Jožka Šmukař
Hrají: Jásalka, Cimbálová muzika
Jožky Šmukaře, Skaličané
Stolová úprava, hudba k tanci a poslechu, občerstvení zajištěno
Vstupné: 250 Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek: pokladna
DK, Kino Vysočina

BESEDY
Čtvrtek 6.; 13.; 20.; 27. června
2019 v 19.00 hodin
Zkušebna Dům kultury
Žďár nad Sázavou
MEDITACE
Tajemství zdravého života
Vstupné: dobrovolné

VÝSTAVY

inzerce

sekání a opravy nápisů
kompletní kamenické
práce

SLEVA 10%

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

TEL. 603 293 136

31. května – 30. června 2019
Galerie Stará radnice
a Malá galerie Žďár nad Sázavou
FILIP T.A.K.
/ kresba, grafika, malba

ANDREJ PREWOŹNY
/ fotografie
ZŠ Havlíčkova Borová, ZŠ Polnička, 4. ZŠ Žďár nad Sázavou, ZŠ
Žďírec nad Doubravou
/ papírové objekty
Vernisáž v pátek 31. května 2019
v 18 hodin v Galerii Stará radnice
Výstavu uvede Ivan Neumann
Koncert Horácké muziky
Otevřeno úterý - sobota 9 - 12
a 13 - 17, neděle 13 - 17
1. května – 6. června 2019
Městské divadlo
Žďár nad Sázavou
MARIE BERNARDI / OBRAZY
Otevřeno hodinu před představením a během představení

PŘIPRAVUJEME
9. a 10. 8. HORÁCKÝ DŽBÁNEK / 37.
ročník / Zámek Kinských Žďár n. S.
20. – 23. 8. LETNÍ KINO / za DK
Předprodej vstupenek:
Pokladna Domu kultury Po, Út, St
13 – 17 hodin / ON-LINE předprodej – www.dkzdar.cz
UPOZORNĚNÍ: Pokladna DK bude
od 13. 6. 2019 do 11. 8. 2019 uzavřena!

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

Jelen.
Mizející král Vysočiny.
Od 4. června do 15. září 2019
vás bude na žďárské Tvrzi
očekávat výstava Jelen. Mizející
král Vysočiny.

Přijďte se seznámit s jelení zvěří,
která je v oblasti Žďárských vrchů
původním pozůstatkem fauny někdejších českomoravských hvozdů. Nahlédnete do tajů jeleního
života, poznáte zásady chovu, výživy a současného i historického
lovu jelení zvěře a samozřejmě se
dozvíte i mnoho zajímavostí. Chy-

bět nebudou ani rozličné trofeje.
Věděli jste, že oblast chovu jelena
evropského Žďárské vrchy byla nejstarší takovouto oblastí na území
České republiky a že tato zvěř má
i svůj mytologický a náboženský
význam? Víte jak vypadá jelení
paroží a dokázali byste ho popsat?
Poznáte jelení lebku a kůži? Znáte
i jiné druhy jelení zvěře vyskytující
se na Žďársku? Rozpoznáte jelení
stopu? To vše a ještě víc se vám
pokusí přiblížit tato výstava.
Text: Pavel Elbl

Otevření věže
farního kostela sv. Prokopa
Ve spolupráci s římskokatolickou farností sv. Prokopa zpřístupní
pracovníci Regionálního muzea s
dobrovolníky z řad přátel a příznivců této kulturní instituce v sobotu
8. června 2019 v rámci Dne Žďáru
od 13:00 do 20:00 věž žďárského

11. Muzejní noc
V pátek 7. června vás čeká
jedenáctá žďárská muzejní noc,
která se tentokrát ponese
v duchu myslivosti.
Na Tvrzi i v jejím okolí na vás budou čekat ukázky sokolnictví, mys-

livecké kynologie, zbraní a trofejí.
Své umění předvede známý vábič
Pavel Kumžák, trubači a dozvíte
se kuriózní lovecké historky. Muzejní noc bude zahájena ve 20:00
a skončí již tradičně o půlnoci, vstup
na ni je zdarma. Text: Pavel Elbl

farního kostela 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
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Pondělí 3. - Pá 7. 6. | dopoledne | oddělení pro dospělé čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Žáci prvních tříd žďárských základních škol budou slavnostně pasováni
na čtenáře. Akce probíhá pod záštitou SKIP ČR v rámci celostátního projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.“
Středa 5. 6. | 18:00 hod. | oddělení pro děti a mládež
Společenská odpovědnost
Třídíte odpad nebo se dokonce snažíte jeho produkci předcházet? Jste
hospodární? Setkání zástupců města Žďáru nad Sázavou s občany.
Sobota 8. 6. | 9:00 – 12:00 hod. | oddělení pro děti a mládež
Tvůrčí dílna pro děti ke Dni Žďáru - tvoření z kolíčků
Úterý 11. 6. | 17:00 hod. | oddělení pro děti a mládež
Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz
Návrh představí jeho autoři Tomáš Rusín, Ivan Wahla a Petr Mutina z
ateliéru RAW s. r. o., Brno. Setkání zástupců města Žďáru n. S. s občany
Pátek 28. 6. 2019 | letní čítárna
festival Zastávka KNIHOVNA
10:00 hod. Duo Klapeto
přijďte si zazpívat lidové písničky s harmonikou. Vstupné: 30 Kč
16:00 hod. Královská divadelní společnost EFFRENATA
odpolední divadelní představení pro děti. Vstupné: 50 Kč
20:00 hod. Martin Sedlák & Jenda Novák
zazní rokenrol, dřevní blues, soul…. dokonce i Johnny Cash. Vstupné: 50 Kč
Akce se koná za přispění Ministerstva kultury ČR.

Novinka v čítárně!
Od 3. 6. 2019 půjčujeme zdarma deskové hry. Nabídku her a pravidla
půjčování na webových stránkách www.knihzdar.cz nebo v čítárně.

Výstavy:

Červen 2019 | Čechův dům, Galerie u Sychry
Vladimír Kunc: Zakázaná Šumava
výstava fotografií. Vernisáž v pátek 31. 5. v 17:00
1. 6. – 30. 8.| oddělení pro děti a mládež
Včely
výstava výtvarných prací dětí žďárských mateřských škol
Inspirací byla výstava včelařského spolku Žďár n. S. v knihovně.
12. 6. – 15. 8. 2019 | oddělení pro děti a mládež
Tajná dvojka A + B
výstava ilustrací a komiksů k sérii Tajná dvojka A + B, píše Jiří W. Procházka, Klára Smolíková, kreslí Viktor Svoboda
15. 6. – 30. 8. 2019 | oddělení pro děti a mládež
Prezentace četby
výstava čtenářských listů žáků 5.C ze ZŠ Palachova
Semínkovna
Semínkovna je v provozu během půjčovní doby v pobočce Nádražní:
Po a St 10:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00
Pá
10:00 – 11:30 a 12:30 – 16:00
Změna programu vyhrazena.
Kontakt: www.knihzdar.cz, icentrum@knihzdar.cz, tel: 566 623 766

inzerce

Nová služba našim zákazníkům

pískování skla
Hledáte pro někoho blízkého k životnímu
či pracovnímu jubileu

atraktivní, originální
a přitom cenově dostupný dárek?
Nabízíme Vám vypískování vybraného motivu na dárkové sklo.
Vše dle Vašich představ!
Od jednoduchých číslic po symboly sportů, pracovních
a zájmových činností až po ﬁremní loga,
vše dle obtížnosti téměř na počkání!

Široká nabídka vhodného skla
též u nás v prodeji!
Vítáni budete v naší prodejně
Beránek a syn s.r.o. - Dubové soudky
Veselská 60/2 (u Staré radnice) Žďár nad Sázavou, tel. 603 572 675

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

Farmářský trh
1. června 2019
– hraje Bystřická kapela
15. června 2019
- workshop Patchwork club v H.
muzeu
29. června 2019
– Žďárský swingový orchestr
od 8 do 12 hod.
Vratislavovo n., Nové Město n. M.
Bohatá nabídka sezónní zeleniny,
ovoce, kravské a kozí sýry, uzené
sýry, maso, salámy, klobásy, vejce,
med a medové produkty, pečivo,
koření, bylinky, květiny, sazenice a
další speciality a produkty převážně z Novoměstska.

ších lidí mezi světovou sportovní
špičkou. Málokomu se podařilo v
knižní podobě zachytit duši a přemýšlení špičkového sportovce tak
důkladně a podrobně. LiStOVáNí.
cz společně s Usainem zaběhne
nejrychlejší závod své kariéry, ale
nebojte, bude to trochu delší než
9.58. Můžete se těšit na 2000 vtipů
na metr čtvereční! Účinkují: Alan
Novotný a Lukáš Hejlík. V překladu Aleny Amchové vydalo nakladatelství 65.pole. Vstupné: 100 Kč
v předprodeji, 120 Kč na místě
Vernisáž výtvarného oboru ZUŠ Moře
6. června 2019 od 17 h.
Horácké muzeum, N. Město n. M.

Vratislavovo n., Nové Město n. M.
Tradiční slavnosti Nového Města na Moravě. Více informací na
straně 3.

Komentovaná prohlídka města
16. června 2019 od 14 h.
Vratislavovo n., Nové Město n. M.
Historie Nového Města – památky
a osobnosti. Procházka po Vratislavově a Komenského náměstí
s Evou Benediktovou. Sraz v informačním centru. Dospělí 50 Kč,
děti, studenti a senioři 30 Kč.
Vernisáž lidových hraček
20. června 2019 v 17 h.
Horácké muzeum, N. Město n. M.
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Dar z nebes – Léčivé divadlo
Gabriely Filippi
20. června 2019 od 19:30
Horácké muzeum, N. Město n. M.
Příběh radosti, který začal slzami.
Více informací na straně 12. Vstupenky se dají zakoupit v pokladně
HG za 330 Kč nebo on-line: https://gabrielafilippi.cz/vstupenky-dar-20-6/
ARTkino HG: Favoritka /2018/
28. června 2019 od 19:30 h.
Horácké muzeum, N. Město n. M.
+ úvodní komentář Miloše Zabloudila
USA, Irsko, Velká Británie, drama /
komedie / historický, do 15 let nepřístupný, vstupné 80Kč
Hrají: Olivia Colman, Emma Stone,
Rachel Weisz, Nicholas Hoult, Joe
Alwyn

LiStOVáNí –
Můj příběh: 9,58 (Usain Bolt)
2. června 2019 od 20 h.
PODPALUBÍ - ZUŠ Jana Štursy,
Palackého 16. boční vchod
Nové Město na Moravě
Každoroční prezentace práce mladých výtvarných talentů ze základní umělecké školy Jana Štursy. Na
vernisáži proběhne slavnostní vyřazení absolventů.
LiStOVáNí střílí do dalších neobjevených žánrů, a to přímo do dvou:
do sportovní literatury a životopisu. Kniha vypráví o nejrychlejším
sprinterovi všech dob, Usainu
Boltovi – nejrychlejším člověku na
světě. „Tohle mě vážně nikdy neomrzí poslouchat,“ libuje si trojnásobný olympijský vítěz v úvodu
jedné z nejlepších sportovních
knih, jaká v poslední době vyšla.
Dobře ilustruje, proč je jamajský
šampion jedním z nejsympatičtěj-

Derniéra výstavy
Sboru dobrovolných hasičů
9. června 2019 od 18 h.
Horácké muzeum, N. Město n. M.
Na závěr výstavy ke 140. výročí
založení místního sboru dobrovolných hasičů si členové sboru připravili komentovanou prohlídku
výstavy. Bude to stylové… a samozřejmě v uniformách.
Nova Civitas – 2019
14. – 15. června 2019

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. J. Vondráčková

POZOR

Objezd přes Hamry n. S.
po značené objížďce

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

Výstava sbírky dřevěných lidových
hraček z 19. století a z počátku
století dvacátého, kterou muzeu
k vystavení poskytla Marta Kovaříková ze Svratky. Její největší část
tvoří hračky Františka Bukáčka
z Krouny, ale uvidíte i hračky z jiných částí Vysočiny a ze Šumavy.
Zahájení výstavy za účasti Kovaříkové, loutkové divadlo Ivana Hory
a výtvarná dílna pro děti. Výstava
potrvá do 8. září 2019.

Na královském dvoře nešťastné
a slabé britské panovnice Anny
Stuartovny dochází ke každodennímu boji o její vrtkavou přízeň.
Usilují o ni nejen ministři a vojevůdci, ale především její dvě společnice, lady Sarah a komorná Abigail. Tyto dvě dámy se v dramatu
plném černého humoru nezastaví
před ničím. POZOR! Kapacita sálu
je omezena, rezervujte si místo na
tel: 566 654 211 nebo na e-mailu: pokladna@horackagalerie.cz.
Rezervace propadá 15 minut před
začátkem představení.
inzerce

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 hodin teoretická výuka
a 76 hodin praxe v MŠ)
Termíny teoretické výuky: 27. - 28. 9., 11. - 13. 10., 1. - 3. 11.
a 15. - 17. 11. 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
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velkoobchodní a maloobchodní prodejna
www.p4o.cz 566 624 875 736 753 682

ŠIROKÝ VÝBĚR ŠKOLNÍCH POTŘEB
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Srdečně Vás zveme k nákupu pa

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

, hygienických a dalších po
h
c
ý
k
třeb
elářs
kanc

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

inzerce
Fakta s.r.o. - vzdělávací zařízení a zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků
zve všechny zájemce na vzdělávací program

Studium pro asistenty pedagoga
kurz je akreditován MŠMT
Místo konání: MŠ Žďár nad Sázavou, Okružní 729/73
Rozsah výuky: 120 hodin (80 hodin teoretická výuka
a 40 hodin praxe v MŠ či ZŠ)
Termíny teoretické výuky: 6. - 8. 9., 20. - 22. 9., 4. - 6. 10.
a 18. - 20. 10. 2019
Cena kurzu je 8.500 Kč
Další informace na www.fakta.cz

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.

www.zdarskypruvodce.cz

Tamara Kolátorová je rodilá
Žďáračka, která již desátým rokem provozuje v budově České
pojišťovny ve Žďáře jazykovou
školu Lingua Effect. Je její
majitelkou a zároveň lektorkou
francouzštiny, která ji již v dětství okouzlila a provází ji celým
životem. Podle jejího názoru je
při výuce cizích jazyků nejdůležitější konverzace, a lidé by
se neměli stydět mluvit, i když
zpočátku třeba s chybami.
Jak jste se vlastně k francouzštině
dostala?
Francouzštinu jsem měla na základní
škole jen jako kroužek, hodinu týdně po
dva roky. Na gymnáziu se francouzština
také neučila. Měla jsem však aktivního
tatínka, který mi těsně po revoluci domluvil výměnný pobyt. Pracoval totiž
na železnici v Nymburce, kam jsem se
s rodiči v osmi letech přestěhovala,
a nějací francouzští železničáři tam přijeli a on se s jedním z nich dal do hovoru, byť sám neuměl dobře žádný cizí
jazyk. Jak se pak ukázalo, ten člověk
byl ředitelem nádraží v Le Mans a měl
stejně starou dceru, jako jsem byla já.
Tatínci se pak domluvili, že bych mohla
přijet na prázdniny k nim do Francie a
ona pak zase naopak k nám. Nakonec
přišel zvací dopis, že mě zvou na 14 dní
k nim na chalupu do Bretaně. A tak mě
v roce 1990, kdy mi bylo 16 let, posadili
rodiče v Praze na vlak do Paříže a jela
jsem za lidmi, které jsem neznala. Tam
se také ukázalo, že francouzsky neumím
vůbec nic. To mě však tenkrát nejvíce
nakoplo, abych se francouzštinu začala
pořádně učit. Tatínek mi hned na příští
rok domluvil další pobyt u další rodiny zase od železnice a zase ve Francii.
Jaká je vaše původní profese?
Původně jsem učitelkou francouzštiny. Ten první pobyt ve Francii mě
totiž nadchl tak, že jsem odmaturovala
z francouzštiny, byť se na gymnáziu neučila. Vystudovala jsem francouzštinu na
Karlově univerzitě v Praze. Jezdila jsem
hodně do Francie a do dalších frankofonních zemí a pracovala na volné noze
jako překladatelka a tlumočnice. Nějaký
čas jsem učila také na gymnáziu v Nymburce, ale po roce a půl jsem ze zaměstnání odešla. Do Žďáru jsem se vrátila až
ve třiceti, s manželem a těhotná.
Kde se tedy zrodil nápad založit
jazykovou školu?
Při druhé mateřské jsem řešila, že
chci jít do něčeho svého, protože nejsem typ, který by chtěl být zaměstnaný.
Že to bude jazykovka, to jsem tehdy

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH
Tamara KOLÁTOROVÁ
ještě nevěděla. Jednak jsem chtěla být
sama za sebe a jednak jsem zvažovala,
jak to udělat s učením, protože jsem
měla hodně poptávek na výuku francouzštiny. Když jsem se dostala k malé
učební místnosti, tak jsem si řekla, že
je potřeba tu místnost více využít, když
už platím nájem. Dala jsem inzerát, že
vyučujeme všechny jazyky a že jsme
jazyková škola. Tou dobou jsem byla
už domluvená s jednou angličtinářkou
a jednou ruštinářkou, že kdyby byl zájem, šly by do toho se mnou. Na inzerát
se ozvalo asi 25 lidí a já jsem z nich poskládala tři skupiny, které začaly v únoru
2009 chodit na kurzy. Vzpomínám si, že
když se dostavila první skupina, stála
jsem na chodbě a říkala si, pane bože,
ti lidé opravdu přišli. Najednou jsem si
uvědomila, že to musím rozjet, protože
přišli do jazykové školy, a to je nějaká
služba, kterou musím dotáhnout. V průběhu prvního pololetí se počet skupin
zdvojnásobil a zájem lidí začal vzrůstat.
Co všechno vaše jazyková škola
nabízí a jaké jazyky vyučujete?
Máme skupiny pro veřejnost, firemní kurzy i individuální výuku, která je
momentálně nejvíce poptávaná. Tvoříme ale také a prodáváme výukové pomůcky, jazykové memokarty a vlastní
učebnice pro francouzštinu. Vyučujeme
angličtinu, francouzštinu, němčinu, ruštinu, italštinu, ale i čínštinu v úrovních
od úplných začátečníků až po vysoce
pokročilé. Ve skupinových kurzech je
maximálně šest lidí, protože ve vyšším
počtu by se nedostali ke slovu.
Připravujete nyní nějakou novinku?
Založili jsme youtube kanál, který se
jmenuje Jazyky s efektem. Jde o videokurzy, většina zdarma, kde z různých
jazyků dovysvětlíme různé souvislosti.
Některé kurzy budou částečně placené,
takže si člověk může třeba koupit videokurz na půl roku a nemusí chodit do
jazykové školy. To je další směr, kterým
se teď ubíráme.
O který jazyk je momentálně největší zájem?
Stále vede angličtina a stále chodí
i úplní začátečníci, což jsem si myslela,
že v dnešní době už není možné. O ruštinu zájem trošku opadl, naopak vzrostl
zájem o němčinu. Jinak je to tradičně
ještě francouzština a italština.
Na co kladete při výuce důraz?
Na konverzaci. Při individuálních
kurzech se učí, co daný člověk potřebuje. Pokud potřebuje připravit ke
zkouškám, tak se driluje ke zkouškám.
Ale pokud jdou lidé do skupiny, kterou
organizujeme, tak se snažíme, aby hodiny měly hlavně konverzační smysl.
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Foto: Martin Halama, www.facebook.com/photohalama/
Aby lidé dovedli zareagovat na otázku
a dokázali se zeptat. Ale i když učíme
hlavně mluvit, do hodin je potřeba dostat i gramatiku.
Proč je tolik věčných začátečníků
a co byste jim poradila?
Hodně lidí se nám hlásí do začátečníků, ale když ten kurz začne, zjistíme,
že už vlastně něco umí, ale báli se přihlásit výše, protože si to raději zopakují.
Mají málo sebedůvěry, bojí se udělat
chybu. Já jim vždycky říkám, vezměte si
to obráceně. Když tady potkáte na náměstí Angličana nebo Američana a on
řekne: já prosit vás být hora zelený kde,
tak přece nebudete přemýšlet o tom,
že neumí správně časovat slovesa, ale
budete se snažit se s ním nějak dorozumět. Zřejmě chce jít na Zelenou horu.
A vůbec v té chvíli nebudete přemýšlet,
jestli je za hlupáka, ale budete chtít mu
pomoci. A takhle cizinci vnímají i nás,
tedy ne, že jsme hloupí, protože neumíme správně časovat nebo jsme použili
špatnou koncovku. Jenže právě toho se
začátečníci bojí, promluvit špatně. Nechci jim jako učitel říkat mluvte špatně,
ale spíše nebojte se mluvit. Byť zprvu
špatně. Navíc z vlastních chyb se člověk
nejvíce poučí.
Zažila jste při své práci i nějakou
veselou příhodu?
Ještě v době bez internetu jsem jela
tlumočit zemědělcům do Francie. Měla

jsem už nabité zavazadlo a v ruce ještě dva obrovské slovníky - jeden byl
A až R a druhý Ř až Ž, jenže místo bylo
jen na jeden. Přemýšlela jsem, který
mám vzít, kde bude více potřebných
slov. Nakonec jsem se rozhodla pro ten
A až R, a pak když jsme jeli autobusem
kolem polí, tak vím, že jsem si s hrůzou
v duchu říkala, panebože žito, žito, jak
se řekne žito, já mám ten slovník jen od
A do R. Dnes je doba nesmírně jednoduchá, naťukáte slovo do mobilu, a víte.
Co vám podnikání a vaše práce
přináší?
Určitě svobodu v rozhodování. Práce je ale tolik, že na mě neustále čeká.
Jinak mi však moje profese přináší radost. Že se mi za deset let podařilo vybudovat plynule fungující a zavedenou
jazykovou školu, do které se lidé sami
hlásí.
Máte nějaké motto, kterým se
řídíte?
Jedna věc mi zůstala v hlavě z mládí.
Když mi něco nedopadlo úplně nejlépe, mívala jsem tendenci to odbýt
s tím, že spousta lidí dopadla daleko
hůř. Doma mě za to peskovali a slýchala jsem, že se nikdy a za žádných okolností nemám srovnávat s těmi horšími.
No a to jsem si zapamatovala a snažím
se tím řídit, vždycky se srovnávat s těmi
lepšími, ne horšími. Zkrátka, vždycky je
co vylepšovat. 		
(pm)

Dolní ulice 165, Žďár nad Sázavou
(budova České pojišťovny)
tel.: 731 180 922 www.lekol.cz
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Aktualizace? Třikrát a dost.

CESTOVNÍ
AGENTURA
KLIENTSKÉ CENTRUM
INVIA

CESTOVNÍ AGENTURA
ZDAR

zájezdy od více než 300 CK na

vlastní poznávací výlety

jednom místě

muzikály a kulturní akce

přijďte osobně – poradíme Vám a

prodej vstupenek sítí Ticketart a

zapůjčíme tištěné katalogy

Ticketportal, TicketLive

vybrat a zarezervovat zájezd

doplňkový prodej a služby

můžete i on-line – na webu

(dálniční známky, cestovní

www.invia.cz

pojištění, letenky, prodej EUR)

(do rezervace uveďte naši pobočku

prodej a rezervace autobusových

ve Žďáře nad Sázavou)

jízdenek AMSBus a FLIXBUS

CA ZDAR, a.s./Klientské centrum Invia
Nádražní 456/15, Žďár nad Sázavou
ckzdar@zdar.cz, 566 623 667

inzerce

Chcete bez starostí prodat svoji
nemovitost? Obraťte se na nás!
Pro naše klienty nyní hledáme:
▪ Byt 2+1 nebo
2+kk s balkonem

Jana Gelová

▪ Chatu, chalupu
nebo jiný objekt
k rekreaci
v okolí Žďáru
Jana Vencálková

605 221 928

www.rkokno.cz

Nádražní 432/22, Žďár nad Sázavou

Nevím, jak to máte vy, ale u nás doma JumboJet zaparkovaný na Ruzyni či hrobjsme tou elektronikou a příbuznými pří- ku na Olšanech nepotřebuje. Na druhou
stroji docela obklopeni. Nejen že prádlo stranu by nám, kvůli svému zvolení, neslipereme v automatické pračce se šestým boval 13. důchod, jízdné na vlak či autosmyslem, nádobí myjeme v automatické bus za čtvrtinu, nemazal by nám marmemyčce a vysáváme robotickým vysavačem. ládu kolem pusy tím, že zdroje rozhodně
Kdybychom měli zahradu, tak už se nám jsou. Inteligentní stroj by si to všechno
po ní prohání určitě robotická sekačka.
propočítal a pěkně by nám to rovnou naVzhledem k tomu, že úspěšně před- psal na monitory a displeje. Jen doufám,
stírám to, že rozumím počítačům, nemá- že výsledek by nebyl třeba 42.*)
me doma jen jeden ani dva, ale rovnou
Tahle doba je ale ještě vzdálená.
tři. A to nepočítám notebooky, tablety, A víte proč? To magické slovo je aktuamobilní telefony a chytré náramky mís- lizace neboli update. Protože jsem těmi
to hodinek. Na jednu stranu pozoruji stroji obklopen, tak se mi dost často,
na svých potomcích, že se té techniky rozhodně častěji než dříve, stává, že se
nebojí, popravdě řečeno, vůbec se jí ne- něco aktualizuje. A vždycky je to v ten
bojí, ba právě naopak. Jsou s technikou nejnevhodnější moment. Zrovna když
více než kamarádi. Bez problémů ji po- potřebujete vyřídit důležitý hovor, tak
užívají nejen ke komunikaci, zábavě, ale se aktualizuje telefon. Dobrá, jdete tedy
i pro hledání informací ať již pro sebe tak napsat e-mail. Aktualizuje se počítač. Tak
i kvůli škole. A to je dobře. Pro jistotu ale zapnete tablet a aktualizuje se Messenmáme nastavená pravidla o tom, kdy
ger nebo WhatsUp. O notebooku se
a jak dlouho mohou techniSkypem už raději ani neku používat, tak aby se
mluvím. Musel jsem
na ní nestali závislí
se pousmát, když
a dokázali se
v rádiu tento tývěnovat
den proběhla
i jiným činzpráva,
že
nostem bez
těsně před
ní.
startem
P o rakety
pravdě se
s doposud
děsím, až
nejtěžším
všechna
náklata chytrá
dem, byl
elektrozrušen
nika zaodpočet.
čne být
Ne že by
opravdu
bych byl
Ilustrační foto: Radim Švoma
nejen
tak škochytrá, ale hlavně inteligentní, díky ne- dolibý, pobavil mě ten důvod. Začal se
ustálému připojení do internetu se učící. sám od sebe aktualizovat software vynáA pak jednou přijde Den Z neboli Den šené družice. Takže z toho plyne, že stroZúčtování. A stroje se probudí a začnou je ještě nejsou dostatečně inteligentní,
lidem vládnout. A to je ještě ta lepší va- protože jim chybí ty správné inteligentní
rianta.
aktualizace. A to je možná dobře. ProtoA teď mě napadá taková myšlenka. že nic víc mě neděsí než to, že až přijdu
Dneska jsem vedl rozhovor o tom, kdo k ledničce, a ta mi řekne: „Právě jsem akby nám jako měl vládnout, když ne ti, co tualizovala tvoje údaje, takže ty dneska
jsou u korýtek nyní. Už tam prý byli mod- už nic. Jen se na sebe podívej.“
ří, oranžoví, černí, zelení a teď jsou tam
A ještě jedna věc. Na letošní žďárské
žlutě řepkoví s podporou rudých. „No pouti jsem se překonal. Kromě atrakcí ve
řekni, koho bys tam jako chtěl?“ padla zlaté uličce, kde mívají ty výborné klobásy,
otázka na moje tělo. Popravdě řečeno, langoše a pivo, jsem se odvážil na novinchvíli jsem s odpovědí váhal. Nakonec ku umístěnou za halou. Třicetpět metrů
jsem řekl něco v tom smyslu, že je škoda, vysoké ruské kolo, což je prý skoro stejně
že ti chytří a šikovní se bohužel do politi- vysoko jako ochoz na žďárské kostelní
ky necpou, tak tam prostě jsou ti, co tam věži. No uznejte, že na kluka, který bydmáme. A optimisticky jsem dodal, že to lel celý život v prvním patře, to je výkon.
snad nemůže trvat věčně. A tak mě teď I když už jsem absolvoval i výstup na eiffenapadlo, že až jednou budou ty stroje lovku, kde podlaha prvního patra je ještě
inteligentí, že by mohly nahradit všech- o dvaadvacet metrů výš, přece jen pohled
ny ty po moci a prebendách bažící šíbry z takovéto výšky na naše město vám
a stavitele vzdušných zámků. No uznejte, dodá při přemýšlení další rozměr. Akorát
inteligentní stroj nic takového jako vilu by to chtělo za tu stovku více než třikrát
na Madeiře, pozlacené Maserati v garáži, dokola. 		
Martin KROB

*) Číslo 42 je častý citát ze sci-fi románu Stopařův průvodce po Galaxii od britského spisovatele Douglase
Adamse. V románu je toto číslo uváděno jako odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec.

Dva sloupky

www.zdarskypruvodce.cz
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Jazz & víno
Zámek
Žďár nad Sázavou

Žďárské interference 2019

Crystal
Monee Hall
Band
(USA/CZ)

Ochutnávka vín
Vinařství Židek
19. 6. 2019 od 19 hodin
V konventu Žďárského kláštera
Vstupné: 300 Kč – zahrnuje i degustaci 5 vzorků vína • Předprodej vstupenek: Vinotéka u Charlieho
• Veselská 55, Ždár nad Sázavou • Vratislavovo nám. 405, Nové Město na Moravě • tel. 602 399 889

Vinařství
Židek

www.zdarske-interference.cz

inzerce
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Léčivé divadlo Gabriely Filippi: Dar z nebes
Příběh radosti, který začal slzami
Nové Město na Moravě
20.6. 19:30 Horácká galerie

Muzikálové představení DAR
Z NEBES vzniklo na motivy
stejnojmenného knižního
bestselleru, napsaného podle
skutečné události.
Strhujícím způsobem zaznamenává pozoruhodné vyprávění
o životě po životě. Jaké to tam
jednoho dne bude? Jaké filmy se
promítají v kině života? Proč na
druhém břehu nepotřebujeme
mobily a kdo nás tam bude čekat
s otevřenou náručí? Proč je dobré nebýt lakomcem ani opilcem?
A co vlastně celý život hledáme? Je
možné, že stav našeho srdce odráží
svět kolem nás?
O lásce, tancování a radosti ze
života, o tajemství z druhého břehu
pojednává muzikálové představení
DAR Z NEBES.
„Od útlého věku jsem toužila být
baletkou a tančit. Tyto touhy jsem
vložila do muzikálového představení Dar z nebes. V mém podání
diváci uvidí balet, flamenco i street
dance, i když ve velmi odlehčeném
provedeni. Na záver této scény

končím ve stoji na hlavě. Zde následuje fascinující, bouřlivý potlesk.
Baví mě diváky inspirovat, ukazovat jim, že bariéry si tvoříme my
sami. A přesto, že jsem se narodila
v roce 1971, tak můžu stát klidně
i na hlavě:)“
Přestože téma smrti a života po
životě, může znít trochu zvláštně,
věřte mně, že se velmi pobavíte
a jako bonus, se zbavíte strachu ze
smrti.

V tomto muzikálu účinkuji s vynikajícím zpěvákem Patrikem Kee.
Slyšet jeho zpěv a vnímat proces
hudební tvorby, je velkým zážitkem i pro hudební fajnšmekry.
A pokud máte rádi improvizaci,
tak ta má v Léčivém divadle své
místo. „Já mám sice napsaný scénář, ale velmi často se od něj oddělím v obrazech i slovech. Takovému
stavu se říká flow; lepší výraz než
tohle anglické slovo čeština nemá.
Je to rozpoložení, kdy je člověk
plně soustředěn na přítomnost

a nic jiného pro něj neexistuje, takže je přímo napojen na pomyslný
kanál čisté tvořivosti a inspirace.“
Na své si přijdou i milovníci sportu, především fotbalu.
Hostem ve druhé části představení, kam si Gabriela zve různé
hosty, bude tentokrát její manžel.
Výtvarník, bývalý fotbalista, expert
České televize, ale také mentální
kouč a duchovní průvodce Pavel

Karoch, který pravidelně spolukomentuje fotbalové zápasy v České
televizi. Málokdo ví, že někdejší reprezentant vystudoval UMPRUM
a věnuje se malbě, metafyzice
a psaní knih o smyslu života. Již
na začátku 90. let, kdy hrál v Kostarice, četl knihy Carlose Castanedy a meditoval uprostřed divoké
přírody, kde prožil první záblesky
samádhi. Velice dobře znal například léčitele Františka Karabinu,
bývalého šéfa psychoenergetické
laboratoře na vysoké škole chemicko-technologické pod vedením
profesora Kahudy, kde se zkoumaly věci jako telepatie, léčitelství či
právě jasnovidnost.
S Františkem Karabinou se Pavel
Karoch setkal za poněkud neveselých okolností – při důležitém zápase, který sledovali skauti z celého
světa, si zlomil nohu tak komplikovaně, že mu lékaři předpovídali,
že nebude nikdy chodit, natož hrát
fotbal. „Pan Karabina, který měl
Pavla rád, za ním chodil do nemocnice a učil ho pracovat se sebou,
jak si rozumět s buňkami vlastního
těla a podobně. Nakonec hrál Pa-

vel ještě v Kostarice a Izraeli,“ říká
Gabriela o manželovi, jenž jí dal
kvůli tomu, jak intenzivně s Léčivým divadlem objíždí republiku, indiánské jméno Šťastná na cestách.
„Pavel je velmi renesanční osoba,
i když na rozdíl ode mě nemá pnutí
veřejné ventilace. On se teď vnímá především jako manažer naší
rodiny, prý je to dostatečně vyčerpávající. Kromě komentování v televizi pracuje ve vydavatelství knih
pro děti s názvem Země pohádek
a píše velmi duchovní a krásnou
knihu. Ale myslím, že jeho čas, kdy
odkryje své, zatím pro veřejnost
skryté myšlenky a schopnosti brzy
přijde.“
A bude to už brzy - 20. června.
V Horácké galerii, v kouzelném
prostředí se představí Gabriela Filippi, Pavel Karoch a Patrik Kee.
V městském divadle ve Žďáru
nad Sázavou se diváci mohou těšit
na Léčivé divadlo Gabriely Filippi
v adventnim čase, kdy přiveze své
nejnovější představení Satori, kde
účinkuje se svou dcerou Sofií Filippi Karochovou a muzikantem Jenem Hovorkou.

www.zdarskypruvodce.cz
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VYRÁBÍME
ODVODNĚNÍ
BUDOUCNOSTI

Přibyslav | www.aco-industries.cz

8.- 9.června
2019

Sobota 8.6.2019 otevřeno od 9:00 do 16:00

v 10h a 15h Komentované prohlídky

ve 14h Robotické sekačky - řešení pro váš trávník

HLEDÁME LIDI,
NEHLEDÁME
ROBOTY!

Neděle 9.6.2019 otevřeno od 13:00 do 18:00

ve 14h a 16h Komentované prohlídky

v 15h Robotické sekačky - řešení pro váš trávník

Obsluha ohraňovacího lisu

Pro děti: tvoření s Mirkou, trampolína, traktoršou,
přírodní pískoviště a zvířátka.

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

Vstupné: děti do 12 let zdarma, dospělí 40 Kč,
senioři 30 Kč
Občerstvení zajištěno.

ZAHRADNICTVÍ
ROZMARÍNEK
Najdete nás v Petrávči,
3 km od Velkého Meziříčí.

www.zahradnictvivm.cz
Tel. 731 50 72 60

40.000 Kč

PROHLÍDKY VÝROBY PRO ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ:
5. 6. 2019

12. 6. 2019

19. 6. 2019

25. 6. 2019

Prohlídky začínají vždy od 14:30 hod.
Sraz zájemců na vrátnici výrobního závodu ACO Přibyslav, Havlíčkova 260.
nabídka pracovních míst

Specialista v oblasti technologie
vstřikování plastů, forem a nástrojů.
CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

www.cecho.cz

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
Akce se bude konat i za nepřízně počasí!

14

Nabídka pracovních míst

Kulturně inzertní měsíčník

číslo 68 / 2019

Neschovávejte se!
Hledám Vás!
Pokud jste tvůrčí, pracovití, učenliví a zodpovědní, můžete se stát
kolegou nebo kolegyní našich kolegů a kolegyň na různých pozicích
v akciové společnosti SATT :)

Jste to Vy?
Není pro mě důležité, jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhli, vaše dosavadní praxe, zda umíte psát všemi deseti,
kolik umíte světových jazyků, dokonce ani reference od Vašich bývalých zaměstnavatelů a kolegů.
Jste v něčem fakt dobří, v práci nebo i v koníčku, který vás baví?
Jste pokorní a vážíte si práce druhých?
Dokážete pracovat samostatně a hledáte při plnění svěřených úkolů nová a třeba i netradiční řešení?
Máte férové jednání, podraz je pro Vás cizí slovo, neberete kolegům svačiny a je s Vámi taky občas sranda?
Hledáte způsoby, aby „to“ šlo a nehledáte důvody proč „to“ nejde
Zvednete svému kolegovi telefon i po pracovní době?
Pokud jste odpověděli 6x ano a chtěli byste pracovat u SATT a.s., pošlete mi,
prosím, svůj životopis na scheib@satt.cz.
Děkuji!

Petr Scheib, ředitel SATT a.s.

nabídka pracovních míst

DO NAŠEHO KOLEKTIVU PŘIJMEME:

TECHNIKA
SPRÁVY NEMOVITOSTÍ
- ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
CO BUDE
VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ?
- příprava plánů oprav, údržby a modernizací
areálu společnosti, včetně zajištění
projekční přípravy, územních, stavebních
řízení a následně dohled nad jejich realizací
- jednání s nájemci, dodavateli, subdodavateli
pro stavební práce a opravy areálu
- povinné revize a kontroly zařízení a budov
- kontrola a dohled na spotřebu a měření energií
- řízení údržbáře, zabezpečení ochrany majetku

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

MUŽ/ŽENA
JAKÉ POŽADAVKY
JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ?
- SŠ nebo VŠ vzdělání tech. směru
- odborná praxe min. 3 roky
- dobrá znalost práce s programy
MS EXCEL, MS WORD,
MS ACCESS a CAD
- cit pro stavební detail
- schopnost objevovat nová řešení
- ŘP skupiny B, aktivní řidič

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

KTERÉ VLASTNOSTI
U NÁS UPLATNÍTE?
- odpovědnost, samostatnost,
rozhodnost a pečlivost
- komunikativnost a schopnost týmové práce
- organizační a řídící schopnosti
- velká míra kreativity
PROČ SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT?
- perspektivní zaměstnání u silné
a stabilní firmy
- velmi dobré finanční ohodnocení
odpovídající dosahovaným výsledkům
- zajímavé firemní benefity
- možnost dalšího vzdělávání
- příležitost k profesnímu růstu

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

www.pks.cz

Aktuálně
přijímáme
i další kolegy

www.zdarskypruvodce.cz
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Röchling Industrial Nové Město NM s.r.o. je členem skupiny podniků Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG, Haren,
předního světového výrobce strojních součástí z technických plastů. Naše produkty dodáváme výrobcům strojů a strojních zařízení
po celém světě. V mnoha odvětvích jsme společně s našimi zákazníky průkopníky inovativního použití technických plastů.

hledáme vhodné kandidáty na pozici:
ÚDRŽBÁŘ

Pro náš výrobní závod v Novém Městě na Moravě, který se specializuje na výrobu strojních součástí z alkalického polyamidu 6,

ÚDRŽBÁŘ (elektro)
Náplň práce:

odstraňování poruch a preventivní údržba strojů a zařízení
základní údržba budov
třísměnný provoz

Požadujeme:

výuční list v oboru nebo SOU, SŠ v oboru elektrotechniky
PODMÍNKOU JE VYHLÁŠKA 50/1978 Sb., §6
praxe na obdobné pozici alespoň 2 roky

Nabízíme:

rozmanitou pracovní náplň u moderní a perspektivní společnosti 5 týdnů dovolené
příspěvek na závodní stravování, stravenky, volnočasové aktivity
zvýhodněný mobilní tarif
mimořádné a roční odměny
pracovní poměr na dobu neurčitou
nástup možný ihned
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 10 000 Kč

V případě zájmu o tuto pozici se obraťte
na následující kontakt:
Röchling Industrial Nové Město NM s.r.o.,
Petrovická 312, 592 31 Nové Město na Moravě
Ing. Lenka Šperlingová, tel.: 566 503 530,
e-mail: kariera-nmnm@roechling.com
nabídka pracovních míst

Nabídka práce
ﬁrem z regionu

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

PROJEKTOVÝ ATELIÉR SPOLEČNOSTI
DESIGN s.r.o. CHOTĚBOŘ

HLEDÁ :
■

PROJEKTANTY

■

TECHNIKY

■

ARCHITEKTY

■

DESIGNÉRY

NA :
■ TRVALÝ PRACOVNÍ POMĚR
■ PODNIKATELSKOU SPOLUPRÁCI

PRO:
■ OBLAST INTERIÉROVÉ TVORBY
■ PROJEKCI STAVEB
INFORMACE PODÁ JIŘÍ ŠTEKL :

stekl@designchotebor.cz

704 145 144

Kulturně i n z e r t n í

mě s í č n í k

Příští
vydání
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Příští
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