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Teroristka

Čtěte na straně 4 a 7

OTEVÍRACÍ DOBA:

Po - Ne: 8 - 20 hodin

Havlíčkovo nám. 152, Žďár n/S  |  TEL. 603 270 984

Morava, Itálie, Španělsko, Chile, Maďarsko a další. 

Merlot
Chardonnay

Veltlínské zelené
a další

44 Kč
48 Kč
42 Kč

chlazeného sudového vína 
Široký výběr celoročně 

 Dračí lodě na Piláku
Více na straně 14
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PRODEJ VYZRÁLÉHO

HOVÌZÍHO MASA

Objednávky volejte na tel.: 606 728 158

pøímo z farmy

Smìsný balíèek (5-10kg) obsahuje
hovìzí zadní    |    hovìzí pøední

hovìzí mleté - hamburger
kosti na polévku

Pøes léto prodej vyzrálého steakového masa na gril
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Paní Marta Kovaříková ze 
Svratky propůjčila Horáckému 
muzeu k vystavení svoji cennou 
sbírku ze dřeva vyřezávaných 
lidových hraček, celkem od 
deseti výrobců. 

Na výrobce lidových hraček 
paní Kovaříková vzpomíná: „Stej-
nou radostí ze získané hračky bylo 
pro mě vždy i setkání s výrobci. 
Byli to vesměs lidé laskaví, velcí 
znalci svého řemesla, ale vzácně 
skromní a na tak poctivé práci 
příliš nezbohatli. Zastihla jsem je 
většinou už na konci jejich čin-
nosti, byli spojeni s jinou dobou 
a dnes už vyrábějí své hračky  
v jiném světě.“ 

Výstava  lidových hraček v Horáckém muzeu
Nejcennější skupinou sbírky 

jsou původní staré horácké hračky 
z konce 19. století.  Část výstavy je 
věnovaná druhému významnému 
centru výroby lidových hraček ve 
Skašově v Pošumaví.  Na rozdíl od 
těch z Vysočiny, které jsou prost-
ší, jsou hračky z jižních  Čech více 
robustní a barevné.  Kromě klasic-
kých motivů koníků, husarů, ptáč-
ků nebo panenek tak na výstavě 
uvidíme také barevné hady nebo 
větrníky. Několik exponátů je také 
z Valašska – „zakuřované“ židličky, 
trakař nebo kolébka. Nejmladší 
hračky jsou z 2. poloviny 20. stole-
tí, vyrobené pro Ústředí lidových 
uměleckých řemesel. 

Domácká výroba hraček byla  
vítaným sezónním přivýdělkem 

mnoha rodin na Hlinecku a v Po-
šumaví. Podíleli se na ní všichni 
členové rodiny. Muži soustružili, 
ženy lepily a malovaly, děti obsta-
rávaly pomocné práce. Řemeslo 
se předávalo v rámci rodiny spolu 
s utajovanými recepty na složení 
laku, barev a podobně. 

Použité dřevo muselo být su-
ché, s rovnými léty. Pilou se z něj 
nařezaly dlouhé špalíky, velké jako 
budoucí hračka. Z nich se naštípa-
ly špalíčky v daném tvaru a upra-
vily se na soustruhu s nožním po-
honem. Štětce na barvení bývaly 
z veverčích chlupů, při barvení se 
používala také různá doma vyro-
bená tiskátka s ornamenty. 

Výstavu lidových hraček může-
te v prostorách Horáckého muzea  
v Novém Městě  na Moravě na-
vštívit do 30. listopadu 2019.
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Kulturní program ve Žďáře n/S – srpen

VÝSTAVY

PŘIPRAVUJEME

Předprodej PŘEDPLATNÉHO ZELE-
NÉHO, ŽLUTÉHO A KOMORNÍHO 
zahájen 12. 8. 2019 v pokladně 
Domu kultury!
UPOZORNĚNÍ: Od 13. 6. 2019 do 
11. 8. 2019 bude pokladna DK  
uzavřena!
Od 22. 7. do 23. 8. 2019 bude po-
kladna Kina Vysočina uzavřena!

Předprodej vstupenek: 
ON-LINE předprodej

www.dkzdar.cz

30. července – 18. srpna 2019 
Galerie Stará radnice 
Žďár nad Sázavou
DANIELA A MARTIN KOSOVI 
PORCELÁN
Otevřeno úterý - sobota 9 - 12 a 13 
- 17, neděle 13 - 17 hodin

3. 9. JAROSLAV HUTKA / Slavnosti 
jeřabin / Cafe u tety Hany
8. 9. ROMSKÉ POHÁDKY / Slavnos-
ti jeřabin / Stará radnice Žďár nad 
Sázavou
17. 9. PLNOU PAROU / DP zelené / 
Městské divadlo
19. 9. ANDREA KALIVODOVÁ, JA-
KUB PUSTINA / koncert / Městské 
divadlo
24. 9. CHAPLIN / DP žluté a komor-
ní / Dům kultury

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 uděla-
li 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

FESTIVALY

inzerce

9. a 10. srpna 2019 
Zámek Kinských Žďár nad Sázavou
37. ročník
HORÁCKÝ DŽBÁNEK 
Uvádí: Luděk Savana Urbánek - Rá-
dio Signál Brno
Pátek 9. srpna od 17.00 hodin
Pacifik; Hoboes Revival Alva; Pozd-
ní sběr; COP
Sobota 10. srpna od 14.00 hodin
George & Beatovens; Ivan Hlas 
Trio; Hromosvod; Jaroslav Wy-
krent; Waldovy Matušky; Krausbe-
rry
Předprodej vstupenek: Od 1. 6. 
Galerie Stará radnice, n. Republi-
ky, Žďár nad Sázavou, Út - So 9.00 
- 12.00 a 13.00 - 17.00, Ne 13.00 - 
17.00 hodin, Kino Vysočina - před-
prodej během provozu kina 
ON-LINE předprodej
Tento projekt je finančně podporo-
ván městem Žďár nad Sázavou

LETNÍ KINO 22. srpna – 15. září 2019 
Galerie Stará radnice a kaple 
sv. Barbory Žďár nad Sázavou 
SLAVNOSTI JEŘABIN
Sdružení keramiků Brno
Otevřeno úterý - neděle 9.00 - 
12.00 a 13.00 - 17.00

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

Teroristka (Komedie / Drama) 
Česko, 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) 
Francie, 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

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

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. AUTO MOTO Strojírenská 2212/30  Žďár nad Sázavou Tel: 566 630 398  Mob: 777 795 614 | E-mail: ambrozauto@email.cz www.ambrozauto.cz| | | | | | 

LETNÍ AKCE DO 31. 8. 2019

Na vybrané modely skútrů sleva až 2000 Kč
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Regionální muzeum Města Žďáru nad Sázavou
Otevřeno denně mimo pondělí: 9 – 12 a 12.30 – 17 hodin

V březnu příštího roku  bude  
v zámku rodiny Kinských ote-
vřena výstava, která připome-
ne 100. výročí vzniku podniku 
TOKOZ. 

Obracíme se na veřejnost  
s prosbou o zapůjčení fotografií, 
dokumentů nebo trojrozměr-
ných předmětů k této výstavě. 
Předměty budou samozřejmě po 
skončení výstavy vráceny. Foto-
grafie a dokumenty vrátíme maji-
telům hned po jejich naskenová-

Výzva: Výstava 100. výročí 
podniku TOKOZ ve Žďáře

ní, ostatní předměty po skončení 
výstavy. Byli bychom rádi, když na 
fotografiích nebude zobrazena jen 
továrna a pracující zaměstnanci, 
ale také jejich rekreace, hudební 
zábavy, případně dětský pionýrský 
tábor. Výstava by měla být připo-
mínkou těch, kteří tam pracovali 
nebo dosud pracují. Předem vám 
děkujeme za pomoc. Pracovníky 
muzea, prosím, kontaktujte přes 
tel. číslo 566 688 116, nebo e-mail:  
Miloslav.Lopaur@zdarns.cz.

 Text: Miloslav Lopaur

Jelen. Mizející král Vysočiny.
Přes celé prázdniny až  
do 15. září můžete ve žďárské 
Tvrzi navštívit výstavu Jelen. 
Mizející král Vysočiny.

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

feje a dozvíte se mnoho zajíma-
vostí. 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 nábo-
ženský význam? Dokážete popsat 
jelení paroží a rozeznat vidláka od 
desateráka? A víte, že na Žďársku 
žije několik druhů jelenů? To vše  
a ještě mnohem víc vám přiblíží 
naše výstava.

Text: Pavel Elbl
Foto: Kamila Dvořáková

inzerce

kompletní kamenické

sekání a opravy nápisů

práce

SLEVA 10% 

TEL. 603 293 136

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

V sobotu 31. srpna 2019 od 13 
do 20 hodin zpřístupní pracovníci 
regionálního muzea s dobrovolníky 
z řad přátel a příznivců této kultur-
ní instituce ve spolupráci se zdejší 
farností věž žďárského kostela sv. 
Prokopa. Vstup bude jako vždy 
zdarma ve skupinách po patnácti 
osobách v doprovodu průvodce, 
prohlídka potrvá zhruba dvacet 

minut. V případě deště bude věž 
uzavřena. Pokud byste ji chtěli 
navštívit i mimo tento termín, je 
možné si prohlídku objednat mini-
málně den předem přímo v regio-
nálním muzeu. Podmínkou je účast 
minimálně deseti osob ve skupině.

Text: Stanislav Mikule
Foto: Kamila Dvořáková

Věž farního kostela
sv. Prokopa letos naposledy
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křížovka

Kontakt: www.knihzdar.cz, icentrum@knihzdar.cz, tel: 566 623 766

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

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 

Čipujeme na počkání

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 – 17:00

„Člověk, který nikdy nedělá...(dokončení v tajence).“  Theodore Roosevelt, 26. prezident Spojených států 1858 - 1919

inzerce
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Kulturní program v Novém Městě n. M. – srpen
Výstavy lidových hraček
do 30. listopadu 2019
Horácké muzeum, N. Město n. M.

Výstava ke 140. výročí založení místního 
Sboru dobrovolných hasičů 
do 31.8.2019
vestibul - Horácké muzeum, Nové Město 
na Moravě

Výstava studentů výtvarného oboru ZUŠ 
Jana Štursy na téma MOŘE
do 30.9.2019
půda - Horácké muzeum, Nové Město na 
Moravě

Festivia Chorus
2. srpna 2019, od 18 hodin
evangelický kostel, N. Město n. M.
Koncert nejen duchovní hudby. Vstupné 
dobrovolné

Mistrovství České republiky v Rugby 7´s
4. srpna 2019, od 11 do 17 hodin
areál SOŠ Petrovice u NMNM 
Rugby klub Titáni hostí letošní první tur-
naj v mistrovství České republiky v sed-
mičkovém rugby mužů. Přijďte podpořit 
domácí tým a zažít skvělou podívanou 
při tomto olympijském sportu, kdy se 
sjede špička z celé ČR.

Letní kino: 
Malý Bobeš ve městě (1962)
6. srpna 2019 od 21:15 hodin 
Horácká galerie, N. Město n. M.
Venkovní projekce filmu Malý Bobeš ve 
městě, natáčeného v roce 1962 jako vol-
né pokračování filmu natáčeném v neda-
lekých Slavkovicích. Vstupné 50 Kč

Farmářský trh
od 8 do 12 hodin
Vratislavovo nám., N. Město n. M.

10. srpna 2019 - doprovodný program - 
Figurkov Divadla Líšeň
31. srpna 2019 – Slavnosti medu

Umíhovno – koncert kapely
10. srpna 2019 od 19 hodin
Rokytno - Obůrka, N. Město n. M.
UMÍ HOVNO (soubor lihových písní  
a canců): zcela netradiční název kapely 
neznamená, že se na pódiu sejde parta 
amatérů. U nás kapela téměř neznámá, 
ve svém „rajónu“ ale koncertují pravidel-
ně a s velkým úspěchem. 

Komentovaná prohlídka města
11. srpna 2019, od 14 hodin
Vratislavovo a Komenského náměstí, N. 
Město n. M. Sraz v informačním centru.

Kinematograf bratří Čadíků
Vstupné dobrovolné. Výtěžek půjde na 
charitativní účely.
Zlatý podraz
13. srpna 2019 od 22 hodin
Horácká galerie, N. Město n. M.
Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a ži-
votě ve stínu politiky. 

Studentské filmy I., II. a III.
14. - 16. srpna 2019 od 19 hodin
Kulturní dům, N. Město n. M.

Teroristka
14. srpna 2019 od 21:30 hodin
Horácká galerie, N. Město n. M.
Hlavní hrdinkou černé komedie Teroris-
tka je Marie (Iva Janžurová), učitelka na 
penzi, která si jednou řekne, že už si ne-
chce připadat jako kráva. 

Trabantem tam a zase zpátky
15. srpna 2019 od 21:30 hodin
Horácká galerie, N. Město n. M.
Velká cesta kolem světa končí! 

Čertí brko
16. srpna 2019 od 21:30 hodin
Horácká galerie, N. Město n. M.
Pohádkový příběh nás zavede do měs-
tečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. 

Bohemian Rhapsody
17. srpna 2019 od 21:30 hodin 
Horácká galerie, N. Město n. M.
Film Bohemian Rhapsody je oslavou 
rockové skupiny Queen, jejich hudby  
a především Freddieho Mercuryho, 
který svou tvorbou i životem vzdoroval 
všem myslitelným stereotypům, díky 
čemuž se stal jedním z nejvýraznějších 
umělců na světě. 

55. HORÁCKÁ VÝSTAVA 
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
17. srpna 2019 od 8 do 17 hodin
18. srpna 2019 od 8 do 15 hodin
areál výstaviště za nádražím ČD
N. Město n. M.
Výstava špičkových chovných zvířat 
– holubů, králíků a drůbeže z celého 
okresu, výstavu exotického ptactva, 
velká část vystavovaných zvířat bude 
prodejných, prodej chovatelských po-
třeb, krmiv, další doplňkový prodej ve 
výstavním areálu. Projížďka na konících 
pro děti. Prodej zvířat od soboty 13:00 
hod. Bohaté občerstvení. Děti mají 
vstup zdarma

Pouť na kostelíčku
18. srpna 2019 od 9 do 16 hodin
Malá ulice, N. Město n. M.
Program:
9–16 hod. – JARMARK - prodej řemesl-
ných výrobků u katolického hřbitova
10:30 hod. – MŠE SVATÁ - u hřbitovního 
kostela Nanebevzetí Panny Marie
Pátek – neděle 16. – 18. srpna
POUŤOVÉ ATRAKCE v ulici Nádražní

Festival venkovských zahrad
24. srpna 2019 od 9 do 24 hodin
Chalupa pod Lípou, Krásné 35
Den je zaměřen na vzdělávání laické 
veřejnosti v úpravě okolí venkovského 
stavení.

Vltavou k Novému světu 
varhanní koncert
25. srpna 2019 od 18 hodin
nádvoří HG, N. Město n. M.
Přijďte se zaposlouchat do krásy 
Vyšehradu a Vltavy, ve které Bed-
řich Smetana ztvárnil její cestu od 
pramínků až po mohutný soutok 
s Labem. Společně s „Novosvět-
skou“ uvede tento koncert sám 
varhaník Ondřej Horňas. V přípa-
dě nepříznivého počasí se koncert 
uskuteční v zámeckém podkroví. 
Vstupné dobrovolné.

Novoměstské slavnosti medu aneb 
sladké zakončení léta
31. srpna 2019 od 8 do 12 hodin
Vratislavovo nám., N. Město n. M.
Těší se na vás včelaři, kteří budou na 
náměstí v parku a v arboretu. Nahléd-
něte na jejich pracovitost, spoluprá-
ci a radost, která je spojená s tímto 
koníčkem. Ochutnejte výtečnou kaši  
s medem, bramborové placky vy-
kouzlené přímo před vašima očima. 
Dále rozmanité druhy medů různých 
příchutí a medového piva, medo-
vé limonády, medových perníčků  
a jiných včelích dobrot. Bude i dost 
medových lízátek pro každého, kte-
rý si troufne vyřešit nějaký včelařský 
kvíz. Bude možné se vyfotit se vče-
lou nebo si poslechnout povídání 
o včelách a prohlédnout si různé 
nářadí a pomůcky z doby současné  
i minulé.
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inzerce

velkoobchodní a maloobchodní prodejna

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

Jste připraveni na školu?

Prodejna Papírnictví 
z atria u prodejny nábytku, 

byla přestěhována 
do velkoobchodního skladu 

na Vodojemu
Rádi vás obsloužíme zde 

otp řeeš bv n ée . merebyv ulM oY ps  A ,N eO tď! P ijř

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 

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
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Jaká je vaše původní profese?
Původní profesí jsem kuchař-číšník. 

Řekla bych, že v době, kdy se rozhodo-
valo o mé školní budoucnosti se sešlo 
mnoho okolností a neměla jsem příliš 
na výběr. Tedy ani mé další kroky ne-
vedly k této profesi, i když doma moc 
ráda vařím.

Jak vás napadlo podnikat zrovna  
v oděvech pro plnoštíhlé?
Kdysi jsem prodávala v malém ob-

chůdku ve Žďáře a o polední pauze jsem 
seděla na náměstí a lízala zmrzlinu. V té 
době mi končil pracovní poměr a mě 
děsila představa úřadu práce. Vtom 
kolem mě prošla žena plných tvarů, se 
zájmem jsem se za ní otočila…, tak moc 
jí to slušelo. Přemýšlela jsem, kde se asi 
obléká…, o žádném místním obchodě 
jsem nevěděla. A nápad, který jsem pak 
zrealizovala, byl na světě.

Jaké byly začátky?
Našla jsem strategický a praktický 

prostor. Začala jsem s přípravami, ma-
lovala, budovala, zařizovala živnosten-
ské oprávnění, obíhala úřady a hledala 
výrobce. Chtěla jsem české a kvalitní 
oděvy. Z počátku bylo zboží poskromnu 
a první zákazníci byli udivení z malého 
výběru. Ale protože jsem tvrdohlavá  
a cílevědomá, obchod se i přes těžké 
začátky rozjel.

Měla jste vždycky vztah  
k módě, látkám, oblékání?
Nejspíš ano, už jako malá jsem pořád 

něco tvořila, malovala, ale hlavně lezla 
pod postel okukovat pletací stroj a na 
mámině šicím stroji si asi v osmi letech 
ušila první sukni a halenku z prostěra-
dla, které jsem si nabatikovala - tedy 
ano, tvůrčí nadšení ve mně bylo vždy.

Co všechno nabízíte?
Najdete u nás dámskou i pánskou 

módu v nadměrných velikostech. Pro-
dáváme hotové oděvy přímo od výrob-
ců a výhodou je, že můžeme nechat 
podle potřeby zákazníka oděv upravit. 
Nejsme ale krejčovství, které by na za-
kázku šilo podle dodaného střihu. 

Jsou vašimi zákazníky častěji ženy, 
anebo muži?
Převažují ženy, ale přichází k nám 

velmi často i samotní muži, kterým rádi 
poradíme s výběrem.

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH
Jitka PŘÍHODOVÁ

Jak vypadal trh s oblečením pro 
nadměrné velikosti, když jste  
v roce 2009 začínala?
Určitě vidím snahu výrobců být kre-

ativní a tvůrčí více než dříve. Avšak na 
druhou stranu máme dodavatele, kteří 
své zajeté koleje nemění už řadu let,  
a i ti mají své zákazníky. 

My ale hledáme cestičky i k těm, co 
chtějí změnu, a společně s nimi vytváří-
me úpravy modelů tak, aby byly slušivé 
a praktické.

Jak to probíhá, když přijde  
zákaznice a chce třeba šaty?
Prvotní je odhad velikosti pohledem. 

Následně musíme zákazníka vyzpoví-
dat, k jaké příležitosti šaty jsou, na kdy 
je potřebuje, důležitá je i barevnost…, 
vypadá to jednoduše, ale pokud se ne-
zeptáme, dost často zákazníci nekomu-
nikují a začínají být zoufalí, že na sebe 
nic neseženou, tím prolomíme mlčení 
a už se nám lépe zákazník obléká. Po-
kud se zákazníkovi líbí látka, ale velikost 
zrovna nesedí, ověříme u výrobce do-
stupnost a šaty nebo jiný druh oděvu 
se v daném střihu došije a případně 
doupraví míry.

Oblékáte lidi, kteří mají i výrazné 
tělesné disproporce, dá se ušít 
něco, co jim sluší?
Snažíme se udělat maximum, máme 

třeba i zákaznice po onkologické léčbě, 
kterým otékají ruce a mají problém se 
šířkou rukávu. U výrobku se zvětší prů-
ramek a rukáv na požadovanou veli-
kost a zákaznici poté neodstává přední  
a zadní díl oděvu kvůli nevhodné veli-
kosti. Šili jsme také bundu paní, která 
chodila v předklonu, a i míry se musely 
měřit v této poloze. Na ramínku byla 
bunda vzadu dlouhá a vpředu krátká, 
ale paní seděla perfektně.

Jaké časté přání v obchodě  
slýcháte?
Často řešíme, že si zákaznice přeje 

klasicky kostým. Hlavní problém je ve 
velikosti, protože převážná většina zá-
kaznic má rozdílnou velikost horního  
a spodního dílu oděvu, někdy se baví-
me i o dvou až třech velikostech. Další 
problém je jednobarevnost kostýmu. 
Ve větších velikostech je potřeba vy-
zdvihnout přednosti a potlačit či scho-
vat nedostatky, a to docílíme barev-
ností a vrstvením oděvu. Proto máme 
topy, kabátky dlouhé nebo krátké, 
sukně, kalhoty, šaty, prostě tak, aby 
se vše dalo navrstvit a zkombinovat 
do splývavého a barevně ladícího mo-
delu.

Co zákazníci u vás získají navíc  
než například při nákupu  
v internetovém obchodě?

Určitě to, že jim dovedeme objek-
tivně, a hlavně osobně poradit, co jim 
sluší, jaký střih, velikost, barvy a vzor 
lichotí jejich postavě. To ze zásilkového 
katalogu nebo internetu nezjistí, nesáh-
nou si na materiál a nemohou si oka-
mžitě oblečení vyzkoušet.

Máte z obchodu i nějakou veselou 
historku?
Tady je veselo pořád. Většinou při 

měření. Často, když zákazníka při mě-
ření nemůžu obejmout musím použít 
krejčovský třímetr. Zákazník přidrží je-
den konec a já ho pak musím obejít.

Chodí k vám i zahraniční zákazníci?
Naši nejvzdálenější zákazníci jsou  

z Austrálie, ale jezdí za námi i z blízké-
ho Slovenska. Například jedna veselá  
a bezprostřední zákaznice, když přijde 
do obchodu, už ve dveřích dělá „hů hů“, 
takže si vysloužila přezdívku sovička. 
Vždy se pro ni snažíme vybrat originální 
doplněk nebo oděv, na kterém sova je. 
Tímto zdravíme Miladu a houkáme na 
Slovensko.

Před rokem jste ukončila oděvní 
průmyslovku, obor design  
oděvů a módních doplňků.  
Co vás k tomu vedlo?
Tato škola byl můj sen už v době 

rozhodování, kam po základní škole. 
A vlastně jsem tak nějak věděla, že až 
bude ten správný čas, tak si ho splním. 
Průmyslovku v Heleníně jsem zvládala 

Jitka Příhodová otevřela před dese-
ti lety prodejnu Nadměrky ve žďár-
ské Horní ulici, protože chtěla, aby 
to i lidem s nekonfekční velikostí 
slušelo. Barevné pestré a originální 
oblečení si oblíbili zákazníci i zákaz-
nice, které o svém velkém pozadí 
mluví s nadsázkou jako o svém vel-
kém hospodářství.

při podnikání, a během té doby i ote-
vřela ateliér Skame – zde navrhuji a vy-
rábím autorské oděvy, oděvní doplňky  
i šperky z netradičních materiálů (be-
ton, polodrahokamy, pryskyřice, páje-
ná keramika). K vidění a zakoupení jsou 
na prodejně Nadměrek.

Jaké máte plány do budoucna?
Plánů mám hodně. Láká mě třeba 

šperkařská škola v Praze, aktuálně ale 
pracuji na návrzích vlastních látek, kte-
ré bych chtěla představit v nové kolekci 
šátků tento podzim. Šátky miluji a no-
sím je celoročně, tak proč nezačít právě 
u nich.

Co vám podnikání dalo  
a naopak vzalo?
Snad není troufalost říct, že mi ne-

vzalo nic podstatné, ale dalo mnohé  
a díky tomu mohu dělat, co mě baví. 

Každý krok je zkušenost a už dávno 
vím, že bych nikdy neměnila nic prožité, 
protože díky tomu je to, co je teď.

Máte nějaké motto?
Nevím, jestli se to dá nazvat mottem, 

ale často říkám: Každý to má nějak…
Je to takové nedokončené, protože si 

to každý vyloží po svém, právě tak, jak 
chce.

Prioritou jsou pro nás spokojení  
a dobře oblečení zákazníci, proto vše 
dobré v nadměrném množství přeje ko-
lektiv Nadměrek a Jitka. 

   (pm)

Horní 1692/32 (budova hotelu FIT), Žďár n. S.
Tel.:  608 401 163
www.nadmerky-zdar.cz  |  www.skame.cz

Foto: Martin Halama, www.facebook.com/photohalama/
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Nečekané zážitky se šlapkami
Dva sloupky

svědčit nějakého rodinného přísluš-
níka, aby jel se mnou, takže jsme 
délku trasy i tempo zvolili rekreační, 
o to to bylo zábavnější, přece jen ve 
dvou či ve třech se to lépe šlape. Ale 
občas jsem asi tak přesvědčivý nebyl, 
tak jsem musel opřít nohy do šlapek 
sám. I když délka mých vyjížděk se 
prodlužuje, nebudu to už prodlu-
žovat. Po týdnu odpoledních treků 
už se mé tělo moc nebránilo, když 
jsem sedal opět na kolo, a po čtrnácti 
dnech bych řekl, že se možná na to  
i těší. A tak už nemám problém si po 
práci dojet na pivko do Přibyslavi, 
Krucemburku, na Rendlíček či na Tři 
Studně. 

A ještě nakonec. Třeba nějaký zá-
žitek z cest? Například v těch prvních 
dnech jsem jezdil kolem Vápenice  

a frčím si to 
takhle dolů 
s m ě r e m 
na Hamry,  
a najednou 
přes ces-
tu haluz. 
Co haluz, 
p o ř á d -
né klády.  
A ne že 
by je tam 
s f o u k l a 
b o u ř k a 
či nějaký 

místní hurikán. Vypadalo to, jako že 
tam byly zcela schválně rozházené 
tak, aby se po cestě nedalo jezdit. 
Nechápavě jsem kroutil hlavou,  
a ještě víc pak, když proti mně jedou-
cí kolega si při jejich zdolávání málem 
přivodil nějakou frakturu. No, co na 
to říct? 

A o tento zážitek bych se také rád 
podělil. Netýká se ale tak úplně kola. 
Když jsem jel na začátku svých cest 
do Přibyslavi, tak jsem byl rád, že 
jsem tam dojel. Přece jen bylo večer 
už trochu zima, a když jsem si ještě  
v telefonu prohlédl výškový profil 
cesty a zjistil, že zpátky do bude ně-
jakých 130 výškových metrů směrem 
nahoru, tak jsem šel raději na vlak.  
S důvěrou jsem otevřel u vagónu 
dveře označené kolem a nastoupil. 
Usměvavý průvodčí se na mě podíval, 
pak na kolo, a povídá: „Jízdenku, pro-
sím.“ Nenapadlo mě, že v tom stave-
ništi mají otevřenou pokladnu, takže 
nakonec mi ji ochotně naťukal do té 
své mašinky, vytiskl a podával se slo-
vy: „Tak to máte do Žďáru za sto pět 
korun.“ A mně se vybavil ten slogan  
z jejich reklamy: „Cesta za zážitky za-
číná už zážitkem z cesty.“ Za ty prachy, 
proč ne, že?    Martin KROB

inzerce

Nevím, ale určitě by to dneska 
mělo být něco lehčího, svižného, cool 
nebo fresh. Vždyť je léto, prázdniny, 
dovolená. Tak hurá. Užijme si ta sub-
tropická vedra, která se přestěhovala 
od Středozemního moře i k nám na 
Vysočinu. Aspoň se už za nimi nemu-
síme plahočit v těch našich plechov-
kách dolů přes Alpy, po předražené 
slovinské spojce a ucpaných cestari-
nách u Záhřebu. 

Ale ne, to píši asi jen s trochou 
hořkosti a možná i s trochou smutku, 
protože jsme si letos dovolenou na-
plánovali na začátek prázdnin právě 
v tomhle duchu. Těšili jsme se, jak si 
skočíme do slané vody, opálíme těla, 
zakousneme čerstvé mořské potvo-
ry, rozmazlíme se velkou zmrzlinou, 
a především ujedeme tomu místní-
mu shonu 
a v klidu 
b u d e m e 
re l a xo va t 
aspoň dva 
týdny ně-
kde na jihu. 
Ale kdepak. 
Jak se říká: 
„ Č l o v ě k 
míní, Pánbů 
mění.“ Ne 
že bychom 
nechtěli, ne 
že bychom 
nesehnali nějaký ten nový kočár (ti, 
co četli minulé dva sloupky, tak ví 
:-)), a ne že bychom se do něj nevešli. 
Pravda, je trochu menší než to pře-
dešlé přibližovadlo, ale velká rakev na 
střeše to snad vykompenzuje. Takže 
samá voda. Tedy žádná slaná voda. 

Ti, co mají početnější rodinné osa-
zenstvo, vědí, že správně naplánovat 
prázdniny je velké umění. A když už se 
vám to i podaří, tak se může stát, že 
si třeba ten nejmenší těsně před kon-
cem školního roku zlomí tak nešťast-
ně ruku, že mu ji musí nejen dát do 
sádry, ale i zdrátovat. No uznejte, to 
vám trochu nabourá harmonogram, 
když musí zůstat v klidu čtyři týdny se 
sádrou, a pak ještě nějakou chvilku  
s tou teminátorovskou výztuží. A pře-
ce ho nenecháme doma samotného. 
V rodině by přece mělo platit to muš-
ketýrské: „Jeden za všechny, všichni 
za jednoho.“

Ale nemá cenu truchlit nad rozli-
tou sklenkou čehokoli. Vždyť bydlí-
me na Vysočině, a to je přece turisty 
vyhledávaná oblast. Tak co ji třeba 
projet na kole. Takže jsem vytáhnul 
své dvacet let staré kolo, oprášil sed-
lo, přifouknul duše a namazal řetěz.  
A vyrazil. Občas se mi i podařilo pře-

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

ckzdar@zdar.cz, 566 623 667

VÍDEŇ SE ZASTÁVKOU 
V LOUCKÉM KLÁŠTEŘE  

21.9. 2019
Cena: 660 Kč/630 Kč

FESTIVAL ČOKOLÁDY 
A ČERVENÁ LHOTA

12. 10. 2019
Cena: 720 Kč/630 Kč

14.9. - Trhák - 1 099 Kč
6.10. - Tři Mušketýři - 1 099 Kč

23.11. - Kvítek Mandragory - 1 099 Kč
7.12. - Johanka z Arku - 1 149 Kč
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Cestuj s jídelníèkem 
Nábøe�ních teras

Máme pro vás skvìlý tip. 
Po celé letošní léto máte 
mo�nost cestovat 
s gastronomickými specialitami 
s jídelníèkem Nábøe�ních teras. 
Na ka�dý víkend tohoto léta 
pro vás pøipravujeme speciality 
z jedné vybrané turistické 
destinace.

ZAHRÁDKA S KAPACITOU 100 MÍST SE ZELENÍ 
A VÝHLEDEM NA ØEKU SÁZAVU

Jedineèný bylinný likér 
�ïárská bylinná. 

K ochutnání a zakoupení 
jedinì u nás.

inzerce

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.)

NOVÉ VESELÍNOVÉ VESELÍ

VOLEJBAL
1937
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STAVEBNÍ PRÁCE
- rekonstrukce koupelen na klíč 
  včetně grafického návrhu ve 3D
- topenářské, vodařské a plynařské
  práce, revize a servis kotlů

Firma s tradicí 
od roku 1990

 

Realizace ústředního topení

 

PRODEJ
- vodoinstalační a topenářský materiál
- prodej obkladů a dlažeb
- elektromateriál a svítidla

Nečasova 1450

tel. 566 616 742 - 3

Montáž ekologických kotlů 
na tuhá a plynná paliva 

na kotlíkové dotace

Revize kotlů Vaillant
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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,
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Žďár nad Sázavou.
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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

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

- TECHNIK KVALITY

- TECHNOLOG/TECHNOLOŽKA NÁSTROJÁRNY 
 (VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY)

- OPERÁTOR/KA VE VÝROBĚ

- SERVISNÍ TECHNIK

- NÁSTROJAŘ OBSLUHA CNC ELEKTRO-EROZE

- CNC SOUSTRUŽNÍK

603 927 191.

AMBROŽ AUTO, s.r.o. Strojírenská 2212/30  Žďár nad Sázavou 

Tel: 566 630 398 | Mob: 777 795 614 | E-mail: ambrozauto@email.cz 

| | |  www.ambrozauto.cz

AUTOMECHANIK
POŽADAVKY:

• řidičský průkaz sk. B - praxe v oboru vítaná (absolvent)
spolehlivost, samostatnost, pracovitost, bezúhonnost• 

Podrobnějsí informace v sídle firmy. 

Pracovní doba: po-pá 7.00 - 15.30, so-ne zavřeno

AUTOSERVIS A PNEUSERVIS VŠECH ZNAČEK

Do našeho týmu 

přijmeme kolegu 

na pozici

Nástup možný ihned!




