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Hudební workshopy pod vede-
ním Janáčkova kvarteta přinesou 
třiceti účastníkům smyčcových 
kurzů příležitost obohatit svoje 
interpretační dovednosti a získat 
cenné rady přímo od těch nejlep-
ších. Stejně tak i jejich společné 
hraní v komorním orchestru pod 
taktovkou Richarda Kružíka. Pub-
likem očekávanou součástí novo-
městského Slunohraní však budou 
především tři koncerty na nádvoří 
Horácké galerie. 1.7. vystoupí Pa-
cora trio, 2.7. Marta Töpferová  
s kapelou Milokraj a ve čtvrtek 
4.7. proběhne slavnostní ukon-
čení Slunohraní vystoupením 
Janáčkova kvarteta a Letního or-
chestru.

Slunohraní namíchá letní náladu
Koncerty novoměstského Slu-

nohraní odbočují ze sféry klasické 
hudby často také do světa world 
music, jazzu, folkloru a dalších 
žánrů. Jaké tedy bude letošní 
Slunohraní? Během prvních dvou 
koncertů se přes nádvoří Horácké 
galerie přenese měkká a barev-
ná vlna, složená z tónů cimbálu, 
houslí, kontrabasu, ale také kytary 
a zpěvu. 

V pondělí 1.7. se představí trio 
Pacora. Je projektem fenomenál-
ního slovenského houslisty Stana 
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 
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.  Slunohraní tradičně 
ukončí plovoucí lampionky, které 
už dokázaly splnit nejedno přání.

Účastníky smyčcových kurzů če-
kají také krátké speciální worksho-
py, a to jak s Martou Töpferovou, 
tak také s houslistou Stanem Pa-
lúchem.

Vstupenky lze zakoupit vždy 
45 minut před konáním koncer-
tu, případně v malé informační 
kavárně, která bude od 1.7. před 
branou Horácké galerie. Rezervaci 
vstupenek mohou zájemci provést 
na www.slunohrani.cz

Devátý ročník novoměstského 
Slunohraní se přihlásí, stejně 
jako ročníky předchozí, hned se 
začátkem července.  
V Novém Městě na Moravě tak 
začnou prázdninové měsíce 
příjezdem několika desítek mu-
zikantů a rozeznělou Horáckou 
galerií. 

Smyčce, trubka, cimbál i zpěv: pět dní ve znamení workshopů a koncertů
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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

Ve dnech 9. a 10. srpna se 
uskuteční v prostorách  
1. nádvoří zámku rodiny Kin-
ských ve Žďáře nad Sázavou již 
37. ročník tradičního žďárského 
hudebního festivalu Horácký 
džbánek. Za dobu svého trvání 
se stal nedílnou součástí letní 
kulturní scény našeho města  
i regionu. 

Prakticky od začátku si udržel 
charakter folkového a country 
festivalu a nejinak tomu bude  
i letos. Vedle známějších interpre-
tů a stálic kulturní scény se zde ob-
jeví i formace méně známé, které 
dokreslí a okoření vyváženost le-
tošního programu. Letošní ročník, 
tak jako loni, bude uvádět Luděk 
Savana Urbánek - zpěvák, kytari-
sta, skladatel, textař a moderátor 
rádia Signál.

Páteční program otevírá v 17 ho-
din folkařům dobře známá kapela 
Pacifik s „frontmanem“ Tony Lin-
hartem a Helenou Maršálkovou, 
kteří stáli již u zrodu této kapely. 
H.R.A. nebo-li Hoboes revival Alva 
je pár přátel, kteří se objevují ne-
jen v domovském klubu ALVA, ale 
po celé ČR na slezinách, sejšnech  
a koncertech, kde je šance, že se 
sejdou přátelsky naladění hudby-
milovní kamarádi. Těšit se můžete 
mimo jiné na oblíbené „rivolovky“, 
které by neměly chybět na žád-
ném dobrém folkovém festivalu. 
Následuje výběrová sestava mu-
zikantů napříč žánry... rock, folk, 
jazz, blues, country... vše elegant-
ně propojené v aktuální sestavu 
kapely Pozdní sběr. Pozdní sběr na 

Horácký džbánek 2019
koncertech potěší všechny milov-
níky dobré muziky výběrem toho 
nejlepšího ze své tvorby, vyzna-
vače tvrdšího soundu, stejně jako 
příznivce jazzu, country a folku. Pá-
teční podvečer pak uzavře neméně 
známá bluegrassová kapela COP. Ta 
v roce 1980 vyhrála v té době nej-
prestižnější cenu PORTA a v roce 
1981 si úspěch zopakovala. V roce 
2002 pak COP získal Anděla – trofej 
České hudební akademie (obdoba 
Grammy) za oblast Folk & Country. 
V současnosti se kapela díky svojí 
popularitě stala pravidelným hos-
tem všech významných hudebních 
přehlídek v naší republice. 

Sobotní program otevře ve 
14 hodin pražská rocková skupi-
na George & Beatovens, která  
v současné době se svým kapelní-
kem Karlem Kahovcem pokračuje  
v odkazu svého kamaráda a přítele, 
zpěváka, zakladatele kapely Petra 
Nováka. V průběhu odpoledne se 
pak můžete těšit na taková jmé-
na, jakými jsou Ivan Hlas, Norby 
Kovács, Olin Nejezchleba, Jaroslav 
Wykrent, kapela Hromosvod. Mno-
hým možná méně známá skupina 
Waldovy Matušky sama sebe ráda 
definuje jako „přátele přátel písní 
Waldemara Matušky“. „Hraní je pro 
nás především radost a k Waldo-
vým písním přistupujeme s láskou a 
pokorou“, tak sami sebe vidí členo-
vé této kapely, a my se těšíme na to-
lik oblíbené písničky zpěváka, který 
se nezaměnitelně zapsal do historie 
české hudební scény. Závěr letošní-
ho ročníku pak bude patřit kapele 
Krausberry. Jistota rockové scény, 
masivně burácející sound, výborní 

sólisté, famózní zpěvák s hlasem jak 
řeřavé uhlíky, frontman, co nemá 
na české scéně obdoby, dokonale 
ovládá hlediště, s přehledem využí-
vá ke svým kouskům celého jeviště, 
nezaměnitelný projev, skutečný král 
festivalu atd., atd. To je pouze něko-
lik, namátkou vybraných, výňatků  
z recenzí na vystoupení zpěváka, 
textaře a skladatele Martina Krause 
a jeho kapely.

Dvoudenní hudební program 

pak doplní nejen dobré občerstve-
ní, v letošním roce opět s prasát-
kem na rožni, ale i mnohé tvořivé 
dílny pro děti a rodiče, dětské di-
vadélko, a věříme i dobrá nálada. 
A pokud nás podpoří i pěkné poča-
sí, bude čas strávený s Horáckým 
džbánkem na zámku opět poho-
dovým a příjemně užitým odpole-
dnem. Těšíme se na vás.

Za Kulturu Žďár 
Marcela Lorencová
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Kulturní program ve Žďáře n/S – červenec
VÝSTAVY PŘIPRAVUJEME

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

UPOZORNĚNÍ: Pokladna DK 
bude od 13. 6. 2019 do 11. 8. 2019 
uzavřena!
Od 22. 7. do 23. 8. 2019 bude po-
kladna Kina Vysočina uzavřena!

2. – 28. července 2019 
Galerie Stará radnice 
Žďár nad Sázavou
JANA RAUCHFUSSOVÁ / OBRAZY
Vernisáž v úterý 2. července 2019 
v 17 hodin v Galerii Stará radnice
Otevřeno úterý - sobota 9 - 12 a 13 
- 17, neděle 13 - 17

2. července – 1. září 2019, 
Malá galerie Stará radnice 
Žďár nad Sázavou
25 LET V UNESCU
Otevřeno dle otevírací doby infor-
mačního centra.

9. a 10. 8. HORÁCKÝ DŽBÁNEK 
37. ročník / zámek Kinských 
Žďár nad Sázavou
Uvádí: Luděk Savana Urbánek - rá-
dio Signál Brno
Pátek 9. srpna od 17 hodin
Pacifik; Hoboes Revival Alva; Pozd-
ní sběr; COP    
Sobota 10. srpna od 14 hodin
George & Beatovens; Ivan Hlas Trio; 
Hromosvod; Jaroslav Wykrent; Wal-
dovy Matušky; Krausberry

20. – 23. 8. LETNÍ KINO
za Domem kultury

Úterý 20. 8. po setmění
Bob a Bobek v ZOO
O klukovi z plakátu - Pěstujte vod-
ní sporty
Jak Křemílek a Vochomůrka udě-
lali obrovi píšťalku
Zrodila se hvězda (Hudební) USA, 
2018, 136 min. T 12+ 2D 

Středa 21. 8. po setmění
Říkání o víle Amálce - Jak potkala 
beránka Kudrnu
Maxipes Fík-objevitel
Jak rákosníček odhalil velkou pod-
vodní loupež

inzerce

LETNÍ KINO

NEJLEPŠÍ KUŘICE
AŽ DO KURNÍKU

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

l 14 druhů
l kompletní vakcinace

       l dovoz zdarma
      až k Vám

50
03
9a

Teroristka (Komedie / Drama) Čes-
ko, 2019, 95 min. ČD 12+ 2D

Čtvrtek 22. 8. po setmění
Hrnečku vař
Štaflík a Špagetka - Rybáři
Krtek a zelená hvězda
Utop se nebo plav (Komedie) Fran-
cie, 2018, 122 min. T 2D

Pátek 23. 8. po setmění
O loupežníku Rumcajsovi - Jak Ci-
písek chránil jelení studánku
Mach a Šebestová - Kropáček má 
angínu
Kocour Mikeš - Co vyprávěl strýček 
Malinovský
Ženy v běhu (Komedie) Česko, 
2019, 93 min. ČD 2D
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Regionální muzeum Města Žďáru nad Sázavou
Otevřeno denně mimo pondělí: 9 – 12 a 12.30 – 17 hodin

Přes prázdniny až do 15. září 
2019 na vás ve žďárské Tvrzi 
čeká výstava Jelen. Mizející král 
Vysočiny.

Přijďte se seznámit s jelení zvěří, 
která je v oblasti Žďárských vrchů 
původním pozůstatkem fauny ně-
kdejších českomoravských hvozdů. 
Nahlédnete do tajů jeleního živo-
ta, poznáte zásady chovu, výživy  
a současného i historického lovu 
jelení zvěře, prohlédnete si trofeje 
a dozvíte se mnoho zajímavostí. 

Jelen. 
Mizející král Vysočiny.

Věděli jste, že oblast chovu je-
lena 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, kůži a stopu? Znáte i jiné 
druhy jelení zvěře vyskytující se 
na Žďársku? To vše a ještě víc vám 
přiblíží naše výstava.

Text: Pavel Elbl
Foto: Kamila Dvořáková

inzerce

V sobotu 6. července 2019 od 
13:00 do 20:00 zpřístupní pracov-
níci Regionálního muzea s dobro-
volníky z řad přátel a příznivců této 
kulturní instituce ve spolupráci se 
zdejší farností věž žďárského koste-
la sv. Prokopa. 

Vstup bude jako vždy zdarma 
ve skupinách po patnácti oso-
bách v doprovodu průvodce, 
prohlídka potrvá zhruba dvacet 
minut. V případě deště bude věž 
uzavřena. 

Text: Stanislav Mikule

Věž farního kostela 
sv. Prokopa potřetí

Poděkování
Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou děkuje všem, kteří se 

podíleli na realizaci XI. Muzejní noci včetně těch nejdůležitějších, tedy 
návštěvníků, za vydařený večer. Těšíme se opět za rok na viděnou!

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

inzerce

Plánované kurzy
Vykresli se z toho – výtvarný sebezkušenostní kurz pro dospělé; cí-
lem kurzu je nabídnout účastníkům klidný prostor jak pro odpočinek,  
relaxaci, tak i pro načerpání nové inspirace
Španělský jazyk – pro začátečníky a pokročilé
Anglický jazyk – pro začátečníky, mírně a středně pokročilé
Kurz znakované češtiny
Knihovna seniorům
Bližší informace o připravovaných kurzech, popř. závazné přihlášky 
jsou k dispozici v čítárně nebo na icentrum@knihzdar.cz. Kurz proběh-
ne při dostatečném počtu přihlášených uchazečů.

červenec – srpen 2019
Výstavy:
červenec – srpen 2019  Čechův dům, Galerie u Sychry
Květa Lutnerová a František Kodrle: NƎPOCHOPENÍ
výstava fotografií

1. 6. – 30. 8. 2019  oddělení pro děti a mládež
Včely
výstava výtvarných prací dětí žďárských mateřských škol, inspirací byla 
výstava včelařského spolku Žďár nad Sázavou 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. Pro-
cházka a 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

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

Chůva pro děti 
do zahájení povinné školní docházky  

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

další vzdělávání pedagogických pracovníků

zve všechny zájemce na rekvalifikační kurz

Další informace na www.fakta.cz

kurz je akreditován MŠMT 

Cena kurzu včetně zkoušky z profesní kvalifikace: 11.900 Kč 

(Kurz je možné uhradit z prostředků úřadu práce formou zvolené 

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

Prázdninová půjčovní doba (1. 7. – 1. 9. 2019)
Hlavní budova – všechna oddělení

pondělí, středa  9:00 – 17:00 
čtvrtek 9:00 – 15:00 

Pobočka ul. Nádražní
pondělí, středa 9:00 – 11:30  12:30 – 13:30
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Kulturní program v Novém Městě n. M. – červenec
Výstava lidových hraček
do 30. listopadu 2019
Horácké muzeum, 
Nové Město na Moravě
Výstava sbírky dřevěných lidových 
hraček z 19. století a z počátku 
století dvacátého, kterou muzeu 
k vystavení poskytla Marta Ko-
vaříková ze Svratky. Její největší 
část tvoří hračky Františka Bukáč-
ka z Krouny, ale uvidíte i hračky  
z jiných částí Vysočiny a ze Šumavy.

novoměstské Slunohraní 2019
Horácká galerie, 
Nové Město na Moravě, od 20 h.
1. července 2019 - Pacora Trio 
2. července 2019 - Milokraj
4. července 2019 - Janáčkovo 
kvarteto, Letní orchestr 
Více informací na straně 2

Komentovaná prohlídka města
7. července 2019 od 14 h.
Vratislavovo náměstí, Nové Město 
na Moravě

Farmářský trh
13. července 2019 
workshop vyřezávání ze dřeva 
27. července 2019 
hraje TATABAND 
od 8 do 12 hod.

Letní kino: Malý Bobeš /1961/
9. července 2019 od 21:15 h. 
dvorek Horácké galerie, 
Nové Město na Moravě
Rodinný film, Československo, 
1961, 76 min; Vstupné 50 Kč

Rokytenská harmonika
14. července 2019 od 14 h.
Rokytno - Obůrka, 
Nové Město na Moravě
Jedenáctý ročník setkání harmo-
nikářů v rokytenské Obůrce. Této 
úspěšné akce se pravidelně účastní 
minimálně 25 učinkujících harmo-

nikářů. V případě nepříznivého po-
časí jsou lavičky kryty velkým párty 
stanem.

Oslavy 140. výročí založení 
Sboru dobrovolných hasičů 
Nové Město na Moravě
20. července 2019 od 13 h.
Vratislavovo náměstí
Nové Město na Moravě

Program:
13:00 – 17:00 velká výstava histo-
rické a současné hasičské techniky 
(Vratislavovo náměstí)
13:00 vítání sborů před hasičskou 
zbrojnicí
14:00 slavnostní nástup hasičských 
sborů před hasičskou zbrojnicí  
a pochod na Vratislavovo náměstí
14:15 zahájení oslav – slavnostní 
zdravice hostů (Vratislavovo ná-
městí)
15:00 začátek vystoupení a ukázek 
(mažoretky, ukázky z činnosti hasi-
čů a policie, ukázka hašení historic-
kou stříkačkou, ukázka správného 
a špatného postupu hašení hoří-
cího oleje při vaření, vystoupení 
mladých hasičů, otočný simulátor 
BESIP a další)
19:00 ukončení oslav
K poslechu zahraje kapela Jásalka.

Letní kino: 
Všichni dobří rodáci /1968/
23. července 2019, od 21:15 h. 
Vstupné 50 Kč.

Vázafest – 2019
26. července 2019 od 15 h.
Areál koupaliště
Nové Město na Moravě
Léto, pohoda s přáteli a rodinou 
u vody, regionální, známější i zce-
la nové kapely, to je přesně Vá-
zafest, půldenní open air festival  
v docházkové vzdálenosti od No-
vého Města. Polovina prázdnin 
přímo vybízí strávit společný čas 
v přírodě koupáním, kempováním 
nebo cyklovýletem, tak proč to po-
slední červencový pátek nespojit  
s hudbou a relaxem mezi pohodo-
vými lidmi. 

Právě v tu dobu se totiž u novo-
městského rybníku Koupaliště 
bude konat již 6. ročník multižán-
rového festivalu, který dává šanci 
zahrát i méně známým nebo zcela 
novým kapelám. Účast přislíbili ka-
pely Kapitán Demo, Mucha, Hrabě 
Monte Crazy… Takže kdo si chce 
posedět s přáteli, vykoupat se, 
poslechnout si různorodé žánry, 
zatančit si nebo jen prostě vyrazit 
do přírody, tak nezapomeňte, v pá-
tek 26. července od odpoledne na 
novoměstském Koupališti.
Vstupné dobrovolné.

inzerce

NOVÉ VESELÍNOVÉ VESELÍ

VOLEJBAL
1937

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

Objezd přes Hamry n. S. 
po značené objížďce

POZOR 
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inzerce

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

Prodejna Papírnictví 
z atria u prodejny nábytku, 

byla přestěhována 
do velkoobchodního skladu 

na Vodojemu
Rádi vás obsloužíme zde 

Dolní 1730/25 
nad Liosem, Pramen 
1.poschodí

591 01 Žďár n. S.

KOMPLETNÍ
PODLAHÁŘSKÝ SERVIS

INTERIÉROVÉ DVEŘE

777 184 352TEL

www.podlahykasal.cz
pavel.kasal@podlahykasal.cz

www.podlahykasal .eu
e-mail

e-shop

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

Studium pro asistenty pedagoga  

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

další vzdělávání pedagogických pracovníků

zve všechny zájemce na vzdělávací program

Další informace na www.fakta.cz

kurz je akreditován MŠMT 

Cena kurzu je 8.500 Kč 
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Jaká je vaše původní profese? 
Původní profesí jsem profesionální 

sportovec, hrál jsem čtyři roky bas-
ketbal, nejvyšší soutěž. Dva roky jsem 
hrál za Ostravu, další dva roky za Žďár.

A jak jste se tedy dostal právě k 
vratům?
Když basketbal ve Žďáře skončil, 

šel jsem do firmy Bauer, kde dělali 
brusle, ale tam jsem byl jen dva roky, 
protože pak firmu zavřeli. Manželka 
pak jednou přinesla inzerát, že někdo 
hledá člověka na vedlejší pracovní po-
měr na žaluzie, a tak to vlastně zača-
lo. Dva roky jsem montoval žaluzie na 
vedlejšák po sobotách a po nedělích. 
A pak jsem se rozhodl, že to už budu 
dělat naplno, a přidal jsem i montáž 
vrat.

Jaké byly vaše začátky?
Hodně těžké. Začínal jsem v roce 

1999 s půjčenou vrtačkou, o víken-
dech mi pomáhali kamarádi. Ze začát-
ku jsem nevěděl, jak správně objed-
nat materiál nebo kde si půjčit vozík 
na převážení prvních vrat. Po třech 
letech jsem měl prvního zaměstnan-
ce a v roce 2005 jsem otevřel vzor-
kovnu ve Smetanově ulici. O deset let 
později jsme se přestěhovali do nové 
budovy v ulici U Malého lesa.

Vzpomenete si, komu jste namon-
toval svoje první vrata?
To si pamatuji moc dobře, bylo to  

v roce 2000 jednomu pánovi z Radňo-
vic. Tenkrát to zřejmě bylo poznat, že 
to děláme poprvé, trvalo nám to totiž 
tak čtyřikrát déle než dnes. Ale s pá-
nem jsem v kontaktu a vrata fungují 
bez problémů dodnes. Dnes už jsme 
schopni namontovat třeba 250 vrat 
za rok.

Co všechno zákazníkům nabízíte?
Děláme vrata, brány, okna, žalu-

zie, venkovní stínící techniku, pergoly  
a stínění zimních zahrad. Pokládáme 
také podlahy a koberce. Vrata nabí-
zíme jen od firmy Hörmann, protože 
mají nejširší sortiment – privátní vra-
ta, průmyslová, rolovací, mají prostě 

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH
Martin SEIDLER

všechno. Okna jsou zase hlavně od 
firmy Dafeplast, kde jsme už asi de-
sátý rok jejich nejlepším prodejcem. 
Jsme také výhradním dodavatelem 
oken pro firmu Woodsystem pro 
Českou republiku. V našem showro-
omu si zákazníci mohou prohlédnout  
a hlavně vyzkoušet téměř vše, co na-
bízíme. Nově stavíme vedle firmy také 
pergolové centrum značky Climax.

Jaký je aktuální trend, co se týká 
třeba garážových vrat?
Jednoduchost. Lidé dnes chtějí jed-

noduchou čistou lamelu bez prolisků. 
Převládá barva tmavě šedá, grafitová, 
bílá, dříve to bývaly zlaté duby. Co 
se týká jiných systémů, jsou to třeba  
i  vrata do boku nebo rolovatelná. Ve-
dou však sekční vrata. Jejich výhodou 
je, že jsou nejvíce zateplená a nejmé-
ně poruchová a hlučná.

A novinky v ovládání garážových 
vrat?
Standardně to je dálkový ovladač, 

který je součástí motoru, pak aplikace 
v telefonu, kterou můžete vrata ovlá-
dat a také na dálku zjistíte, v jaké jsou 
poloze. Nebo také GSM moduly, kdy 
se k vratům zabuduje krabička, která 
se nastaví na telefonní číslo a jeho 
vytočením se vrata otevřou třeba na 
kilometrovou vzdálenost. Dražší au-
tomobilky ale už nabízejí i zabudování 
ovládacího modulu přímo do auta. 

Měl jste i nějakou netradiční 
zakázku? Třeba červená garážová 
vrata?
Červená vrata děláme často, a to 

hasičáren. Ale nějaké netradiční bar-
vy, to ani ne. Spíš jsme jednou dělali 
v Praze zákazníkovi netypicky široká 
vrata - 7,5 metru na šířku. Už jsme ne-
mohli použít privátní, ale průmyslová. 

Zažil jste při montáži nějakou 
veselou historku?
Veselou historku? Když jsme v roce 

2008 panu Suchému z Woodsystemu 
montovali bránu na rodinném domě, 
oslovil mě, jestli neznám někoho, kdo 
montuje okna. Já mu na to řekl, že ni-
koho neznám, ale že se poptám. Pak 
mě trklo, že to byla asi hozená rukavice 
z jeho strany. Nakonec jsme se domlu-
vili, že to pro ně budeme montovat my. 
Spolupráce, která se změnila v přátel-
ství, trvá dodnes a jsem za to moc rád.

Další úsměvnou historku mám, 
když mi volal pán, že potřebuje vrata, 
bylo to do Sázavy. S nabídkou souhla-
sil a ptal se, kdy bych mohl přijet vrata 
zaměřit. Říkám, že tak za deset minut, 
že je to Sázava, a to je kousek. A on na 
to, že to sice je Sázava, ale u Prahy. To 
jsem musel nechat na další den.

Proč jste se rozhodli oslavit dva-
cetileté výročí firmy?
Chtěli jsme poděkovat všem, kteří 

nám k jejímu současnému stavu po-
mohli. Pozvali jsme obchodní partne-
ry, současné i minulé zaměstnance, 
dodavatele, majitele, ředitele a jed-
natele firem, se kterými spolupracu-
jeme. Zahrála nám skupina Wohnout, 
došlo na proslovy, tombolu, myslím, 
že se všichni bavili, odezvy byly pří-
jemné.

Co vám vaše práce přináší?
Dobrý pocit, protože mě baví.  

I když je podnikání časově náročné, 
soboty, neděle a na dovolené hlavu 
taky pořádně nevypnete, protože po-
řád uvažujete, co by se mělo zlepšo-
vat, jsem v něm rád.

A dnes jste ve firmě spíše šéf, 
nebo montér?
Momentálně jsem zase všechno. 

Zakázek je tolik, že poslední rok jsem 
v montérkách dost často. Jezdím i po 
servisech a po zákaznících. Jenom to 
všechno řídit by mě nebavilo. Díky 
partě kolegů, kteří jsou spolehliví  
a dovedou mě zastat, když jsem zrov-
na na montáži, tak v práci trávím již 
méně než šestnáct hodin denně, tak 
jak to bylo ze začátku. Tenkrát jsem 
chodil do práce ráno na čtvrtou. Mělo 
to i své výhody, v klidu jsem si na-
chystal nabídky, poslal e-maily, nikdo 

Začátkem června oslavila firma 
Martina Seidlera ze Žďáru 
dvacetileté výročí fungování na 
trhu s vraty a okny. Společnost 
Martin Seidler před lety po-
stavil na cílevědomosti a drilu, 
který znal z profesionálního 
sportu, kterému se věnoval. 
Nyní už čtvrtým rokem pracuje 
se svým synem Michalem a 
jak říká, přesto, že jsou spolu 
denně, mají výborné vztahy.

mě telefonem do šesté nevyrušoval,  
a pak jsem vyrážel na montáže  
a servis, Jenže tak ve dvě hodiny od-
poledne pak přišel útlum. Někdy jsem 
dokonce chodil do práce už na třetí, 
to se ale lidé smáli, že posílám e-maily 
moc brzo, a nevypadalo to dobře. Po-
slední roky začínám v práci až v šest 
ráno.

Co si myslíte, že stojí za úspěchem 
vaší firmy?
Myslím, že cílevědomost a tvrdý 

dril. To jsem měl naučené ze sportu. 
Tak jsem to převedl do podnikání. 
Prostě si neříct, nějaké peníze jsem 
vydělal, takže ráno nemusím do prá-
ce, to v žádném případě. Úspěch 
je být na sebe tvrdý, popřípadě i na 
syna. Viděl jsem v hodně firmách ge-
nerační výměnu, a ne vždycky se to  
s úspěchem podařilo. Syn hrál také 
závodně basketbal, takže návyky má 
a vztahy máme zatím výborné. Dru-
hým důvodem úspěchu je asi i to, že 
jsem měl vždycky štěstí na šikovné 
lidi kolem sebe, zaměstnance a tole-
rantní rodinu. Firmu jsme vybudovali 
společnými silami.

Co děláte, když máte volno?
Sportuji. Basketbal už ne, ale jez-

dím hodně na kole a kajtu. A samo-
zřejmě trávím čas s rodinou, jsem čer-
stvý dědeček malého Kubíka, dalšího 
nástupce do firmy.   (pm)

U Malého lesa 24, Žďár nad Sázavou 
Tel. +420 608 830 182
www.okna-vrata.cz

Foto: Martin Halama, www.facebook.com/photohalama/
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Nerozhodný stop
Dva sloupky

s aplikacemi od Googlu. Protože pokud 
se tak stane, tak se mnou doma nebude 
kamarádit ani kolečko od židle. 

A teď si představte, že mi byl svěřen 
úkol vybrat nové rodinné přibližovadlo. Ja-
kou značku? Jaký model? Jak staré? Nebo 
nové? Přes Bazoš.cz? Z autobazaru? Na 
benzín? Na naftu? Na CNG? Nebo dokon-
ce snad elektřinu? O výbavě a především 
barvě už ani nemluvím. Přiznám se bez 
mučení, že mi z toho chvílemi už trochu 
i tiká v levém oku. Neměl bych to rozhod-
nutí raději outsourcovat? Možná by bylo 
pro mne jednodušší, když bych se řídil 
radou pana Wericha, který říkal: „O drob-
nostech, jako například co si mám vzít 
ráno na sebe, kam pojedeme v létě na do-
volenou nebo co uděláme s penězi, které 
vydělám, tak o tom rozhoduje manželka. 
A na mě zůstávají ta důležitá rozhodnutí. 
Jako třeba, jak se postavíme k íránské kri-
zi. Tak o tom rozhoduji já.“ 

A ještě nakonec. Tentokrát o stopu. 
Po dlouhé době jsem šel zkusit cesto-
vat se zdviženým palcem u krajnice. Ne 
proto, že by mi nic v to úterý odpoled-
ne do Jihlavy  nejelo, ale proto, že jsme 

vedli jednu hospodskou polemiku  
o tom, že stopování 

je dnes mrtvé. A tak 
jsem si chtěl ověřit, 

jestli ano, nebo ne. 
Takže stál 
jsem na Jih-
lavské snad 

jen osm minut 
a zastavil mi kluk ze Zá-
borné a odvezl mne až 
za Rudolec. Neušel jsem 
od odbočky na Polnou 
snad ani sto metrů  
a zastavil mi starší pán 
v krásně zklimatizova-
ném opelu. Slovo dalo 

slovo, probrali jsme vše o autech, a on 
mě odvezl až před bránu jihlavského au-
tobazaru, kam jsem měl namířeno. Přes 
sympatickou snahu prodejce jsem auto 
nevybral, a proto jsem se vypravil na ces-
tu zpět stejným způsobem. Po asi deseti 
minutách mávání u jihlavského Tesca mi 
zastavila paní ve fabii. Když jsem otevřel 
dveře u spolujezdce, tak se mě zeptala:  
„A neuděláte mi nic, že ne?“ Ubezpečil 
jsem ji, že mě nic takového ani nenapad-
lo, a tak mě nechala nasednout a odvezla 
mne, za příjemného povídání, až do Zho-
ře. A poslední, kdo mě naložil, byl Plzeňák 
jedoucí dodávkou pro něco do Hettichu. 
Takže tam i zpět to bylo rychlejší než au-
tobusem a ještě jsem poznal nové lidi. To 
znamená, že stop rozhodně není mrtvý. 

A proto se děsím okamžiku, až jednou 
přijde naše Anička a oznámí nám: „Jedu 
stopem do Španělska.“          

Martin KROB

inzerce

Nevím, jak to máte vy, ale vždy, než 
do něčeho investuji, nastává u mě ob-
dobí soukromých výběrových řízení.  
A v zásadě je jedno, co kupuji. Ať je to 
rychlovarná konvice, myčka, mobilní tele-
fon nebo dopravní prostředek. Vždy jsou 
to mučivé dny, týdny a někdy i měsíce, kdy 
jsem obklopen vytištěnými papíry s různý-
mi nabídkami, recenzemi či konverzacemi 
uživatelů. 

Zeptala se mě tento týden kolegyně, 
jaký si má opatřit mobil, aby pěkně fotil. 
Musel jsem ji ale před tím, než doporu-
čím konkrétní model, varovat. V minulosti 
se mi dost často stávalo, že mé výběry, 
slušně řečeno, se zrovna neukázaly jako 
prozíravé. Tak například, když jsem si vy-
bíral svůj první počítač, nastudoval jsem si  
v tehdejších dostupných časopisech jako 
byly Amatérské rádio, Věda a technika 
mládeže nebo ABC mladých techniků  
a přírodovědců, co by bylo nejlepší koupit. 
Nakonec jsme s dědouškem vyrazili do br-
něnského Tuzexu a za tisíc bonů, těžce vy-
handlovaných od vexláka 
vypadajícího jak z filmu 
Bony a klid, koupil 
Atari 800XL. No, ale 
jak se později ukáza-
lo, daleko rozšířeněj-
ším se stal osmibiťák 
od Sinclairu ZX Spekt-
rum. Ne, že by Atari bylo 
horší. Ba právě naopak, ale 
tím, že na Spektrum bylo více her, stalo se 
tehdy, dnes bychom řekli, mainstreamem. 

Při dalším podobném rozhodování, zda 
zvolit pro přehrávání videa systém VHS od 
japonské firmy JVC, nebo systém Beta od 
Sony, jsem opět po nastudování, který 
má lepší vlastnosti a parametry, vsadil 
na Betu. No a pamětníci už vědí, které 
videokazety se staly dominantními ve 
videopůjčovnách. Ne, že by Beta byla 
technologicky horší, ba právě naopak, 
ale „véháesky“ se díky volné licenci staly 
levnějšími a následně Betu jednoznačně 
převálcovaly. 

A ještě jeden příklad. Před asi pěti lety 
jsem po čtyřletém jablečném období mě-
nil mobilní telefon a rozhodoval se, jaký 
operační systém zvolit. A co myslíte? Ano, 
přesně tak. Microsoft tehdy kupoval No-
kii a telefony s Windows vypadaly skvěle. 
Rychlý a nenáročný systém, uživatelsky 
přívětivé a propojené se stolním počíta-
čem. Tak jsem je samozřejmě nakoupil 
celé rodině. No nebudu to zdržovat. Jak 
všichni víme, letos mobilní platforma 
Microsoftu končí na křemíkovém smetišti, 
takže jsme museli všichni doma telefony 
vyměnit. No a hádejte za co? Huawei! Re-
spektive Honor, ale to je to samé, jenom  
v lehce bledě rudém. Takže se teď mod-
lím, aby americký prezident dostal rozum 
a nesebral Číňanům přístup do obchodu 

Chcete bez starostí prodat svoji 
nemovitost? Obraťte se na nás!
Právě pro klienty hledáme:

▪ Dům v hezké 
lokalitě, nutnost 
rekonstrukce 
nevadí

Hana Špačková

▪ Byt k investici v 
dobrém stavu, 
1+1 až 2+1

Zdeňka Švomová

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

KLIENTSKÉ CENTRUM 
INVIA 

CESTOVNÍ 
AGENTURA 

CESTOVNÍ AGENTURA
ZDAR

zájezdy od více než 300 CK na 

jednom místě

přijďte osobně – poradíme Vám a 

zapůjčíme tištěné katalogy

vybrat a zarezervovat zájezd 

můžete i on-line – na webu 

www.invia.cz 

(do rezervace uveďte naši pobočku 

ve Žďáře nad Sázavou)

vlastní poznávací výlety  

muzikály a kulturní akce

prodej vstupenek sítí Ticketart a 

Ticketportal, TicketLive

doplňkový prodej a služby 

(dálniční známky, cestovní 

pojištění, letenky, prodej EUR)

prodej a rezervace autobusových 

jízdenek AMSBus a FLIXBUS

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

ckzdar@zdar.cz, 566 623 667
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mzdové ohodnocení: od 15.000,- čistého + % ze zisku
prémie + osobní ohodnocení
práce ve Žďáře nad Sázavou

MUŽ/ŽENA

MZDOVÉHO ÚČETNÍHO / 
MZDOVOU ÚČETNÍ

DO NAŠEHO KOLEKTIVU PŘIJMEME:

PKS holding a.s.

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

www.pks.cz

Aktuálně  
přijímáme  
i další kolegy

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

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

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

Mgr. Šárka Matyášková

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

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

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

nabídka pracovních míst
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více informací na 

VRÁTNÝ / VRÁTNÁ (zkrácený úvazek)

nabídka pracovních míst

CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

PRO NOVÉ PROJEKTY  
 HLEDÁME KOLEGY NA POZICE:

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

- REFERENT/KA LOGISTIKY
- OPERÁTOR/KA VE VÝROBĚ
- SERVISNÍ TECHNIK
- NÁSTROJAŘ 
 OBSLUHA CNC ELEKTRO-EROZE
- CNC SOUSTRUŽNÍK
- SEŘIZOVAČ VSTŘIKOLISŮ
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Petr Scheib, ředitel SATT a.s.

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 :)  

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! 

Jste to Vy?

MUŽ/ŽENA

VEDOUCÍHO DOPRAVY 
A MECHANIZACE

DO NAŠEHO KOLEKTIVU PŘIJMEME:

PKS stavby a.s.

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

www.pksstavby.cz

Aktuálně  
přijímáme  
i další kolegy

 CO BUDE  
 VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ? 
 
- řízení dopravy a mechanizace
- zajišťování a realizace zakázek v oblasti  
 stavebnictví se zaměřením na zemní práce
- sestavování plánu výroby poskytující služby  
 v oblasti silniční dopravy a mechanizace
- stanovování cen a rozpočtů  
 na jednotlivé zakázky
- provádění fakturací jednotlivých zakázek

 JAKÉ POŽADAVKY  
 JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ? 
 
- SŠ/VŠ vzdělání stavební obor
- zkušenosti ve stavebnictví se zemními  
 a výkopovými pracemi
- řidičské oprávnění sk. B podmínkou,  C výhodou
- znalost SW (MS Excel, Word podmínkou)
- osvědčení o odborné způsobilosti k provozování 
 silniční nákladní dopravy (vnitrostátní i mezinárodní) 
 k činnosti odpovědného zástupce výhodou
- přehled o činnostech z oblasti dopravy  
 a mechanizace

 KTERÉ VLASTNOSTI  
 U NÁS UPLATNÍTE? 
 
- spolehlivost, pracovitost
- samostatnost, komunikativnost
- schopnost týmové spolupráce

 PROČ SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT? 
 
- získáte stabilní práci  
 v silné stavební společnosti
- dostanete zajímavé finanční  
 ohodnocení a řadu benefitů:  
 týden dovolené navíc, stravenky,  
 příspěvky na penzijní připojištění

Mgr. Šárka Matyášková

tel.: 727 941 689, e-mail: personalni@pks.cz
ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI NÁSTUP MOŽNÝ IHNED 

nabídka pracovních míst
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Distribuce zdarma do schránek v obcích:

Telefon redakce 603 927 191

Kulturně i n ze r t n í 
mě s í č n í k

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 29. července. 
Uzávěrka inzerce 19. července.

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

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

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

hledáme vhodné kandidáty na pozici:

TECHNOLOG

zvýhodněný mobilní tarif 
odborná školení
roční bonus
mimořádné odměny
nástup možný ihned 
pracovní poměr na dobu neurčitou
náborový příspěvek 10 000 Kč

technická organizace výroby
technická příprava výroby
organizace a zajištění konstrukce výrobků, forem a speciálního nářadí
technická podpora údržby strojů a zařízení
technická podpora kooperantů
interní správa informačních technologií (ISIT)

rozmanitou pracovní náplň u moderní 
a perspektivní společnosti
5 týdnů dovolené
pracovní doba 37,5 hod týdně
příspěvek na závodní stravování
stravenky, příspěvek na volnočasové 
aktivityVŠ, SŠ se zaměřením na strojírenskou / chemickou výrobu;

Praxi na obdobné pozici alespoň 2 roky (není podmínkou)
ochota učit se novému, flexibilita a schopnost práce v týmu
aktivní znalost AJ, příp. NJ (B1)

Nabízíme:

Náplň práce:

Požadujeme:

Röchling Industrial Nové Město NM s.r.o. je členem skupiny podniků Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG, Haren, 
předního výrobce součástí z technických plastů, který je aktivní v mnoha lokalitách po celém světě. Divize Industrial 
nabízí optimalizované materiály, orientované na praktické využití ve většině průmyslových odvětví. Za tímto účelem 
disponuje nejrozsáhlejším portfoliem výrobků z termoplastických a kompozitních materiálů na světě. 

603 927 191.

Hledáme

ŘIDIČE / ŘIDIČKY
DODÁVKY
pro mezinárodní

nákladní přepravy

Požadavky:

Životopisy zasílejte na info@mracekdoprava.cz nebo volejte na tel.: 731 19 77 11

řidičské oprávnění sk. B, praxe v řízení, 
časová flexibilita, znalost cizích jazyků výhodou

17 400 ks.



Ať už potřebujete zastínit 
verandu svého rodinného domu, 
letní zahrádku restaurace, nebo vchod 
do obchodu, nikdy neuděláte chybu s kva-
litní markýzou. Díky variabilnímu použití nosných 
systémů a kvalitních materiálů, získáte stylový 
a zároveň funkční doplněk venkovního prostředí 
domu. Ovládání je možné manuálně nebo elektronicky.

MARKÝZY – IDEÁLNÍ DOPLNĚK
PRO VAŠI TERASU NEBO BALKÓN

www.mazelsro.cz info@mazelsro.cz

za cenu

bez DPH *

v rozměru 

5000x2600 mm

Blíží Užijte si

léto ve

stínu
se léto a s ním také 

první dlouhé slunečné dny, které trávíme

při posezení na terasách, balkonech a pod

pergolami. Sezóna grilování, opalování a mnoho

strávených chvil na zahradě či u vody začíná. 

 

 
 

OKNA  VRATA  ŽALUZIE
ROLETY  SÍTĚ  MARKÝZY

| |
| |

Showroom
Žďár nad Sázavou 
Novoměstská 7, Žďár nad Sázavou

* Cena je za manuální markýzu s bílou konstrukcí 
  a látkou Sattler 314 921, 314 344, 320 833, 320 679.

tel.: 608 878 882

Showroom Jihlava
Znojemská 4959/119, Jihlava  
tel.: 608 878 882

Obchodní zástupce Lomax
pro Žďár nad Sázavou a Jihlavu

16.500,-

Akční
markýza
markýzaAkční


