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Radůza

Čtěte na straně 2

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 

 Jaroslav Hutka
Více na straně 4
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Její umělecká dráha připomíná 
některé „pohádkové“ životopi-
sy. Na ulici ji v roce 1993 objevila 
Zuzana Navarová a již tři dny nato 
zpívala ve svatyni českých zpěvá-
ků, v pražské Lucerně. O pár týdnů 
později zde pak triumfovala jako 
„předskokanka“ slavné americké 
písničkářky Susanne Vega, o šest 
let později měla stejnou čest při 
koncertě Mikea Oldfielda. Od té 
doby vydala několik velmi úspěš-

Radůza zazpívá v Novém Městě na Moravě
ných sólových alb, která bez ja-
kékoliv reklamy lámou rekordy  
v prodejnosti, získala několik 
zlatých Andělů a bodovala také  
v anketě Zlatý slavík.  Díky své je-
dinečnosti a originálním písním, 
čerpajících především z české tra-
dice, zaujala i publikum v zahraničí, 
například Polsku a ve Francii.

Tentokrát nám představí se 
svou kapelou průřez dosavadní 
tvorbou. Zazní nejen písně z nové-
ho alba Muž s bílým psem (říjen 
2018), ale i písničky z prvních de-
sek. Radůza se zvládne doprovo-
dit na několik hudebních nástrojů, 
její zpěv hřmí, ale i jemně vypráví 
dojemné příběhy.

Nenechte si ujít jedinečný kon-
cert oblíbené zpěvačky, který 
se koná v pátek 13. září 2019 
od 19 hodin v kulturním domě.

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
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JAN ŠRÁMEK 
BRODSKÁ 1866/30

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
TEL. 777 852 777

POSEZÓNÍ 
VÝPRODEJ

SLEVA AŽ 

30%
NA SKLADOVÁ KOLA 

A ELEKTROKOLA

Myslím, že málokdo, kdo na-
vštívil Kino Vysočina před pár 
lety, by si vsadil na to, že v roce 
2019 bude patřit mezi nejmo-
dernější špičková kina  
v naší republice. 

A dnes si troufáme říct, že tomu 
tak skutečně  je. Díky podpoře ve-
dení radnice v kombinaci s uděle-
ným grantem fondu kinematografie 
organizaci KULTURA Žďár se poda-
řilo získat prostředky na výměnu 
zastaralé zvukové techniky za nej-
modernější zvukový systém Dolby 
Atmos. V kombinaci s úspěšnou re-
konstrukcí kina, výměnou sedaček, 
bezbariérovým přístupem a vaší 

Kino Vysočina s novým zvukem Dolby Atmos a naše filmové tipy
přízní se tak Kino Vysočina stává 
opravdu velmi moderním - zatím 
jednosálovým - kamenným kinem 
nejen v České republice. Prázdni-
nová pauza v promítání tak byla 
věnována právě výměně zvukového 
systému, abychom hned po letním 
kině mohli usednout na svá oblíbe-
ná místa a nechat se unášet dějem 
filmu v kombinaci s dokonalým zvu-
kem.

Dolby Atmos přináší báječně 
čistý, přesný a do nejmenších de-
tailů vypracovaný zvuk. Okouzlí 
vás akustickou čistotou, věrnou 
reprodukcí detailů a úžasným výko-
nem. Zvuk je tak reálný, že se vám 
v akčních scénách rozbuší srdce  

a zaplaví vás adrena-
lin, v poklidných scé-
nách se váš dech na-
opak zpomalí a vaším 
nitrem se rozlije klid. 
Od září proto filmy, 
které jsou vybaveny 
zvukovým systémem 
Dolby Atmos, bude-
me uvádět v tomto 
formátu. Všechny 
sobotní projekce  
7. září budou věno-
vané představení 
tohoto zvuku. Těšit 
se tak můžete napří-
klad na zvuk motorů  
v automobilových 
honičkách filmu 
Rychle a zběsile: 
Hobbs a Shaw, či 
na infarktové scény  
v hororovém snímku 
TO Kapitola 2. Ale ne-

jenom akční filmy a zahraniční tvůrci 
využívají možnosti tohoto zvukové-
ho systému. V září se  můžete těšit 
v Dolby Atmos i na premiéru filmu 
Václava Marhoula podle knihy Jerzy 
Kosiňského - Nabarvené ptáče. Tento 
černobílý snímek s rozpočtem, kte-
rý několikanásobně převyšuje další 
české filmy, trvá bezmála 170 minut  
a slibuje tuzemskou filmovou událost 
měsíce září. Václav Marhoul věnoval 
tomuto filmu mnoho let svého živo-
ta, tak mu držme palce, aby byl sní-
mek mezinárodně úspěšný.

Nicméně do kina se můžete vy-
pravit na řadu dalších skvělých 
filmů. Quentin Tarantino a jeho 
novinka Tenkrát v Hollywoodu, 
vynikající Leonardo DiCaprio a fa-
mózní Brad Pit, to je záruka skvělé 
podívané a zábavy. Brad Pit se na-
víc v září představí ještě ve snímku 
Ad Astra, kde se vydá do vesmíru 
hledat svého otce, který se na po-
dobnou misi vydal před dvaceti 
lety. V září dále představí svůj nový 
film s názvem Deštivý den v New 
Yorku nestárnoucí Woody Allen, 

uvedeme unikátní dokument o do-
bývání měsíce pod názvem Apolo 
2, zabrousíme do balkánské fil-
mografie se snímkem Comic Sans  
a po drahné době uvedeme v na-
šem kině i ruský film, a to vynikající 
kriminální drama Fabrika. Milov-
níci divadla Semafor si nemohou 
nechat ujít dokument s názvem 
Jiří Suchý - Lehce s životem se prát  
a Petr Kolečko za režijní stoličkou 
nás pobaví českou komedií Přes 
prsty. A dokonce i Rambo po letech 
zase ukáže svoji neprůstřelnost  
v novém pokračování s názvem 
Rambo: Poslední krev. Nezapomí-
náme ani na děti a premiéry nových 
animáků a pohádek a rádi bychom 
vás pozvali i na filmový klub, který 
zahájí sezónu slovenským filmem 
Ostrým nožom.  A příznivci hororu se 
mohou těšit na další hororovou noc 
v Kině Vysočina, a to v pátek 6. září.

Takže přátelé, v Kině Vysočina to 
vypadá na parádní filmovou jízdu. 
Nastupte si, prosím.

Za organizaci Kultura Žďár 
Aleš Hrbek, programista kina
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Pořad v rámci 
Slavností jeřabin 2019 
Neděle 8. září 2019 v 15.00 hodin
Stará radnice Žďár nad Sázavou
ROMSKÉ POHÁDKY 
Vstupné: 30 Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek: pokladna 
DK a Kino Vysočina
Tento projekt je finančně podporo-
ván městem Žďár n. S.

Kulturní program ve Žďáře n/S – září

VÝSTAVY

POŘADY PRO DĚTI

PŘIPRAVUJEME

Předprodej vstupenek: 
Pokladna Domu kultury Po, Út, St 
13.00 – 17.00 hodin 
ON-LINE předprodej – www.
dkzdar.cz

22. srpna – 15. září 2019 
Galerie Stará radnice 
a kaple sv. Barbory Žďár n. S.
SLAVNOSTI JEŘABIN
Sdružení keramiků Brno
Otevřeno úterý – neděle 9.00 – 
12.00 a 13.00 – 17.00

10. – 30. září 2019, Malá galerie 
Stará radnice Žďár nad Sázavou

  1. 10. KOČKA V OREGANU 
– DP žluté / MD
  9. 10. DOPISY / DP zelené / MD
  9. a 10. 10. CESTA KOLEM SVĚTA  
- KM II / MD
12. 10. D. PECKOVÁ, SPIRITUÁL 
KVINTET, HRADIŠŤAN / DK
13. 10. MAXIPES FÍK 
– nedělní pohádka / MD
16. a 17. 10. ELEKTRICKÝ EMIL  - 
KM I / MD 
17. 10. JAKUB SMOLÍK – host PETR 
KOLÁŘ / Tour 60 / DK
19. 10. DISKO-V / DK
22. 10. HODINY BIJÍ PŮL / MILOŇ 
ČEPELKA / Cafe u tety Hany
24. 10. MICHAL PROKOP & FRA-
MUS FIVE – koncert / MD
27. 10. KDOKOLI MŮŽE DĚLAT CO-
KOLI / DP komorní a volný prodej 
/ DK
29. 10. SCREAMERS / Travesti sku-
pina / MD
31. 10. DANIEL LANDA / Akustická 
šňůra / DK

Divadelní předplatné ZELENÉ
Úterý 17. září 2019 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S. 
Divadlo Palace Praha 
PLNOU PAROU 
Režie: Petr Svojtka
Hrají: Lenka Vlasáková, Miroslav 
Etzler, Jan Dolanský, Petra Horváto-
vá/Alena Doláková, Richard Trsťan
Sauna osamělého luxusního well-
ness hotelu, tajná pracovní a mi-
lostná schůzka, touha po dítěti  
a potřeba sponzorského daru, to jsou 
atraktivní ingredience pro brilantní 
komedii plnou záměn a zmatků, kte-
rá ale končí laskavým smířením.

Pořad v rámci 
Slavností jeřabin 2019 
Úterý 3. září 2019 v 19.00 hodin
Café u tety Hany Žďár n. S.
JAROSLAV HUTKA
50 let na scéně

Vstupné: 50 Kč / E-vstupenky; Před-
prodej vstupenek: pokladna DK, 
Kino Vysočina, Café u tety Hany 
Tento projekt je finančně podporo-
ván městem Žďár n. S.

Čtvrtek 19. září 2019 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
ANDREA KALIVODOVÁ 
A JAKUB PUSTINA
Nejkrásnější světové písně
Vstupné: 150 Kč; Předprodej vstu-
penek pokladna DK

DIVADLO

TANEC

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

Divadelní předplatné 
ŽLUTÉ a KOMORNÍ
Úterý 24. září 2019 v 19 h.
Dům kultury Žďár n. S. 
Městské divadlo Mladá Boleslav 
CHAPLIN
Režie: Pavel Kheh
Hrají: Matouš Ruml, Petr Prokeš, 
Lucie Matoušková, Hana Marie 
Maroušková, Aleš Petráš, Svatava 
Hanzl Milková, Petr Mikeska, Ro-
man Teprt, Petr Bucháček a další

Osud Charlese Spencera Chaplina 
by vydal na několik divadelních 
her.
Jeho dar najít v každé lidské situaci 
humor je groteska grotesknější než 
jeho grotesky filmové.
Vstupné: přízemí 370 Kč; balkon 
340 Kč / E-vstupenky; Předprodej 
vstupenek pokladna DK

inzerce

Pořad v rámci 
Slavností jeřabin 2019 
Čtvrtek 12. září 2019 v 17 h. 
Městské divadlo Žďár n. S.
GEN JEŘABINÁM
Taneční obor ZUŠ Františka Drdly

KONCERTY UMĚNÍ SROZUMITELNĚ
Otevřeno dle otevírací doby infor-
mačního centra.

17. září – 6. října 2019 
Galerie Stará radnice Žďár n. S.
Vyšší odborná škola textilních 
řemesel a Střední umělecká škola 
textilních řemesel, Praha 1
PALIČKOVANÁ KRAJKA
Výstava k 100. výročí školy 
Otevřeno úterý – pátek 10.00 - 
12.00 a 14.00 – 17.00, sobota, ne-
děle a svátky 14.00 – 17.00
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Regionální muzeum Města Žďáru nad Sázavou
Otevřeno denně mimo pondělí: 9 – 12 a 12.30 – 17 hodin

Už jen do 15. září můžete ve 
žďárské Tvrzi navštívit výstavu 
Jelen. Mizející král Vysočiny. 
Přijďte se seznámit s jelení zvě-
ří, která je v oblasti Žďárských 
vrchů pozůstatkem původní 
fauny někdejších českomorav-
ských hvozdů. 

Nahlédnete do tajů jeleního ži-

Jelen - mizející král
Vysočiny

vota, poznáte zásady chovu, výživy 
a současného i historického lovu 
jelení zvěře, prohlédnete si trofeje 
a dozvíte se plno zajímavostí. Ne-
nechte si ujít výstavu, na kterou 
byly exponáty svezeny z celé re-
publiky. 

Text: Pavel Elbl
Foto: Kamila Dvořáková

inzerce

JAZYKOVÁ ŠKOLA LINGUA EFFECT   
ŽĎÁR N. SÁZ.

 
angličtina francouzština němčina - ruština italština čínština -  -  -  - 

POLOLETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA 

FIREMNÍ KURZY 

www.lekol.cz

  Dotazy a přihlášky: info@lekol.cz, 739 943 557

K 30. výročí sametové revoluce 
připravuje Regionální muze-
um výstavu Víta Bohumila 
Homolky a Vladimíra Trojánka 
Věrnost vyřazenému stroji - Na 
krok v podzemí, která mapuje 
literární samizdat ve Žďáře.

Krom ukázek samizdatové litera-
tury a způsobů jejího šíření v ilega-
litě nebudou chybět ani leckdy ku-
riózní příběhy a zajímavé dobové 
dokumenty. Prostor bude věnován 
žďárskému spolku Atomová mihu-
le, založenému roku 1978, z nějž 
posléze povstala dosud hrající roc-
ková skupina. Nebudou chybět ani 
příběhy jejích členů, například Víta 
Bohumila Homolky, Radovana Ne-
uwirtha a Vladimíra Trojánka. Na 
dobových magnetofonech bude  
k dispozici ukázka množení hudby 
a možnost jejího poslechu. Připo-
menuta bude i Charta 77 a dění 
roku 1989 až k založení Kruhu ne-
závislé kultury ve Žďáře nad Sáza-
vou. U příležitosti výstavy bude vy-

dána kniha textů jeho členů včetně 
jejich životních příběhů.

Výstavu ve Tvrzi doplní dvě 
menší výstavy v kině a v knihovně. 
V Knihovně Matěje Josefa Sychry 
budou k vidění díla podepsaná au-
tory (Václav Havel, Jiří Kolář, Milan 
Uhde apod.) a knihy, které dnes  
o tomto období vychází. V Kině 
Vysočina bude vystavena ojedinělá 
ochutnávka z výtvarné tvorby „lidí 
kolem spolku Atomová mihule“. 
Výstavy potrvají od 1. října do 24. 
listopadu. Vernisáž ke všem třem 
výstavám proběhne 1. října 2019. 
V 16:00 odstartuje akci slavnostní 
zahájení v Knihovně Matěje Josefa 
Sychry, od 16:45 bude následovat 
komentovaná prohlídka výstavy 
v Regionálním muzeu a od 18:00 
bude raut a prohlídka děl spolku 
Atomová mihule. Vernisáž bude 
zakončena v 19:00 promítáním fil-
mu týkajícího se neformální kultu-
ry v době totality.

Text: Miloslav Lopaur
Foto: Archiv muzea

Tři výstavy k samizdatu 
s vernisáží

kompletní kamenické

sekání a opravy nápisů

práce

SLEVA 10% 

TEL. 603 293 136

při předložení tohoto kuponu 
u zakázek nad 5000 Kč. Platnost 2019.
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Kontakt: www.knihzdar.cz, icentrum@knihzdar.cz, tel: 566 623 766

inzerce

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

kumentární i historické záběry 
ukazující probíraná témata, 
řada exkluzivních leteckých 
záběrů české krajiny, výpovědi 
odborníků.
Vstupné zdarma.

Výstavy:
3. – 27. 9. 2019 Galerie u Sychry
Marie Škorpíková: Obrázky pro potěšení
Vernisáž proběhne 3. 9. 2019 v 16 h.
září 2019 Čechův dům
Miroslav Kodrle, Květa Lutnerová: Nepochopení
výstava fotografií
říjen 2019 Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou
Věrnost vyřazenému stroji. Na krok v podzemí
K 30. výročí sametové revoluce připravuje Regionální muzeum výstavu 
Víta Bohumila Homolky a Vladimíra Trojánka, která mapuje literární 
samizdat ve Žďáře nad Sázavou. Výstavu ve Tvrzi doplní dvě menší vý-
stavy v kině a v knihovně. V Knihovně Matěje Josefa Sychry (Galerie u 
Sychry) budou k vidění díla podepsaná autory (Václav Havel, Jiří Kolář, 
Milan Uhde apod.) a knihy, které dnes o tomto období vychází. V Kině 
Vysočina bude vystavena ojedinělá ochutnávka z výtvarné tvorby „lidí 
kolem spolku Atomová mihule“. Vernisáž ke všem třem výstavám pro-
běhne 1. října 2019. V 16:00 hod. odstartuje akci slavnostní zahájení v 
Knihovně Matěje Josefa Sychry, od 16:45 bude následovat komentova-
ná prohlídka výstavy v Regionálním muzeu.

ZÁŘÍ
4. 9. 2019 v 16:30 h. oddělení pro dospělé čtenáře
Informační schůzka ke kurzu Vykresli se z toho
5. 9. 2019 v 17:00 h. oddělení pro děti a mládež
Šimo Lenka: UNESCO – nejen o architektuře
vstupné: 30 Kč
5. 9. 2019 v 17:00 h. učebna u čítárny
Setkání s občany
představení návrhů participativního rozpočtu veřejnosti
10. 9.2019 v 17:00 h. oddělení pro děti a mládež
Anna Strnadová: Maxl žhář
slavnostní křest románu a autorské čtení v rámci Slavností jeřabin
16. 9. 2019 oddělení pro dospělé čtenáře
Knihovny v projektu Nenechte mozek zlenivět
trénování paměti s certifikovanou trenérkou paměti a kreativity Janou 
Vejsadovou
od 9:00 hod. - kurz pro seniory
od 13:00 hod. - kurz pro slabozraké a nevidomé
Cyklus 6 lekcí bude probíhat ve dnech 16. 9., 30. 9., 14. 10., 11. 11., 25. 
11., 2. 12.
vstupné zdarma
Projekt je podpořen dotačním programem ministerstva kultury: Kultur-
ní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů.
19. 9. 2019 v 17:00 h. oddělení pro děti a mládež
Vladimír Trojánek: Samizdat? Co je to za divného ptáka? 
P. Pithart (v časopise Spektrum, 1977): Stali jsme se – pokud jde o statky 
duchovní – samozásobiteli
první ze tří besed Vladimíra Trojánka/Jakuba Šofara o dvou kulturách 
a třech literaturách v letech 1948–1989 v Československu jako suple-
ment výstavy Věrnost vyřazenému stroji (vernisáž 1. 10. 2019) o sami-
zdatu ve Žďáře. Součástí tohoto úvodního „bloku“ bude i křest sbírky 
Žďár nad Sázavou, neprojdou!, která je výběrem poezie několika žďár-
ských autorů z přelomu 70. a 80. let, za přítomnosti (a snad i recitace) 
některých z nich. Vstupné: 30 Kč, akce se koná za přispění Ministerstva 
kultury ČR.
23. 9. 2019 dopoledne  oddělení pro dospělé čtenáře 
Knihovna seniorům
8:00 – 9:30 hod.
Ladislav Holeš: Harcký dutopěvec – kanáří pomocník horníků
10:00 – 11:30 hod.
Kamila Dvořáková: Ostrovy severního Atlantiku
Závazné přihlášky a informace k cyklu přednášek v čítárně.
25. 9. 2019 v 18:00 h.  oddělení pro děti a mládež
Krajina v tísni
promítání dokumentárního filmu  ČR v rámci projektu PROMÍTEJ I TY! 
Nový film z produkce Člověka v tísni ukazuje, jak spolu souvisí bleskové 
záplavy i vysychání krajiny. Jedná se o mezigenerační dialog akcentující 
dopad našeho jednání na životy našich dětí. Ve filmu jsou použity do-

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

Kino – LOVEní
3. září 2019 od 19 h. 
KD - velký sál, N.Město na M.
Komedie/Romantický, Česko, 2019
Hrají: Ester Geislerová, Jakub Pra-
chař a další.
Hlavní postava filmu Eliška s tváří 
Ester Geislerové má svatbu a čeká 
na svůj velký moment. Namísto 
svého „ano“ ale ženich řekne „ne“ 
a od oltáře uteče. Naštěstí má 
zdrcená Eliška skvělou kamarádku  
s jasným receptem, co je potřeba 
dělat. Vstupné: 60 Kč na místě

Vernisáž výstavy Miloš Petera – 
Stopy života
5. září 2019 od 17 h.
Horácká galerie, N. Město na M.

Na výstavě uvidíte výběr z jeho 
malířského díla, kresby, frotáže  
a monotypy z let 1964 – 2017. Vý-
stava potrvá do 10. 11. 2019.

Den otevřených dveří památek 
aneb Dny evropského dědictví
7. – 8. září 2019 N. Město n. M.

Věnováno Roku Karla Němce  
a proměnám města. Podrobný pro-
gram na straně 11

Beseda s hercem Jiřím Lukešem
7. září 2019 od 17 h.
Horácká galerie, N. Město na M.
Horácká galerie vás zve na besedu 
s Jiřím Lukešem, hereckým před-
stavitelem Malého Bobše a Mirka 
Dušína. Dětská hvězda Jiří Lukeš 
navštíví Nové Město po necelých 
60 letech, besedu s ním povede 
v sobotu 7. září 2019 v 17 hodin 
spisovatelka a bývalý rozhlasová 
redaktorka Věra Rudolfová. Ne-
nechte si ujít tento unikátní zá-
žitek, který vám Horácká galerie 
zprostředkovala díky inciativě no-
voměstských Uličníků a Vysočině 
filmové. Vstupné dobrovolné.

Radůza
13. září 2019 od 19 h.
KD - velký sál, N. Město n. M.  Více 
na straně 2.

Farmářské trhy
od 8 do 12 hodin
Vratislavovo nám. N. Město n. M.
14. září - workshop vyrábění lout-
kového divadla z papíru
28. září - Svatováclavské slavnosti 

Setkání padesátníků
14. září 2019 od 14 h.
KD - velký sál, N. Město n. M.
Vážení občané Nového Města na 
Moravě a okolí narození v roce 
1969, kulturní a společenská ko-
mise rady města Nového Města na 
Moravě připravuje druhou zářijo-
vou sobotu (14. 9.) tradiční setkání 
rodáků a přátel našeho města – 
padesátníků. Zvání jsou všichni – 
nejen ti, kteří se v Novém Městě na 
Moravě kolem roku 1969 narodili, 
někdy studovali nebo zde dnes žijí 
a pracují, ale i ti, kteří mají k na-
šemu městu třeba jen blízký vztah.
Pokud patříte mezi ně, nahlaste 
prosím svoji účast do 7. září paní 
Coufalové na tel. 566 598 422 nebo 
na e-mail drahomira.coufalova@
meu.nmnm.cz. 

Kino – Raubíř Ralf a internet
15. září 2019 od 16 h.
KD - velký sál, N. Město n. M.
Animovaný / Rodinný, USA, 2018, 

Ve filmu Raubíř Ralf a internet 
opouštíme Litwakovu videohernu 
a vydáváme se do rozsáhlých, ne-
zmapovaných a vzrušujících vod in-
ternetu, na kterých udělá Ralfovo 
raubířství pořádné vlny. Vstupné: 
50 Kč na místě

Kino – Co jsme komu zase udělali?
17. září 2019 od 19 h.
KD - velký sál, N. Město n. M.
Komedie, Francie, 2019
Hrají: Christian Clavier, Elodie Fon-
tan a další.
Claude a Marie Verneuilovi, mi-
lovníci staré dobré Francie a tudíž 
i správní maloměšťáci, se tak tro-
chu s těžkým srdcem smířili s tím, 
že se jejich dcery provdaly za muže 
rozličných původů a podařilo se 
jim překonat všechny jejich zakoře-
něné předsudky. Ale nyní čelí nové 

hrozící krizi. Jejich čtyři švagrové 
Rachid, David, Chao a Charles jsou 
odhodláni z mnoha různých důvo-
dů opustit Francii. Vstupné: 60 Kč 
na místě

Oslavy 140. výročí otevření 1. ZŠ
19. září začátek v 15 h.
budova 1. ZŠ; Vratisl. náměstí, N. 
Město n. M. - více na straně 13.

Křídla – dej si dvacet (páč je to 20. 
ročník)
20. a 21 září 2019 od 19 h. 
Kulturní dům, Křídla
A tohle se chystá: Gaia Mesiah, 
The Atavists, Volant, KSV, Znou-
zectnost, Band Of Heysek, Ty Sy-
čáci, Lesní zvěř + Horňácká muzika 
Petra Mičky, Hrabě Monte Crazy, 
Korisz, Manželé Soukupovi, Hoo-
chachos, PK, Martin Sedlák + Jen-
da Novák
Divadla, Megasekáč, výlet k hrobu 
neznámeho vojína, bohoslužba, 
kavárna, čajovna, jídlo, pivo, hod-
ně srandy a spoustu krásných lidí.
Vstupenky on-line a také v před-
prodeji na IC Nové Město n. M.

Oslavy 125. výročí 
založení gymnázia
21. září 2019 od 9 h.
Gymnázium Vincence Makovské-
ho se sportovními třídami
Srdečně zveme všechny naše ab-
solventy i širokou veřejnost.
Přijďte zavzpomínat na vaše stře-
doškolská studia, prohlédnout si 
budovu a přilehlý areál gymnázia, 
zúčastněte se bohatého programu. 
Ale hlavně, přijďte se setkat s vaši-
mi spolužáky a kantory, přijďte se 
pobavit

Komentovaná prohlídka města
22. září 2019 od 14 h.
Vratisl. a Komenského n., N. Město 
n. M. Sraz v informačním centru.

Pudr a benzin /1931/
24. září 2019 od 17 h.
Horácká galerie, N. Město n. M.
K výstavě fotografií Osvobozeného 
divadla a výročí narození režiséra 
Jindřicha Honzla uvedeme první 
z natočených filmů dvojice Jiřího 
Voskovce a Jana Wericha s písně-

mi Jaroslava Ježka. Komedie Pudr 
a benzin nezapře divadelní základ 
a nabízí i cenné, autentické ukázky 
z představení Osvobozeného diva-
dla. Vstupné 50 Kč.

Beseda s Radkem Kašparem a Zu-
zanou Svobodovou: Mundo Maya 
(Guatemala, Mexiko, Belize)
25. září 2019 od 18 h.
KD, klubovna č. 1, vstupné dobro-
volné, N. Město n. M.
Existuje ještě nějaká indián-
ská země? Přece Guatemala, 
kde indiáni tvoří 90 % obyva-
tel. V hlavním městě sice mu-
lati kují politické plány, ale 
venkov patří zcela rituálům, tra-
dicím i slavnostem indiánů. Ti 
dokázali skloubit svůj mayský 
původ se zásadami šamanismu  
a křesťanství. Výsledkem je jedi-
nečný život, který se řídí podle 
příkazů předků, duchů i may-
ských genů. Mnohdy nebudete 
věřit, ale Guatemala je magická 
země. Pojďte se tam s námi po-
dívat.

Koncert Tango Quartetto Re Cam-
po / Historia del tango
26. září 2019 od 18 h. 
Horácká galerie, N. Město n. M.
Renomovaný soubor Tango Quar-
tetto Re Campo vystupuje na 
domácích i mezinárodních hu-
debních festivalech, koncertech, 
milongách, klubech. Uměleckým 
vedoucím souboru je akordeoni-
sta, pedagog, aranžer a skladatel 
Petr Zámečník. Vstupné 150 Kč.

ARTkinoHG: Zelená kniha /2018/
27. září 2019 od 19:30 h 
Horácká galerie, N. Město n. M.
komentář Miloše Zabloudila
USA, 130 min, české titulky, pří-
stupný od 12 let
Originální komedie Zelená kniha 
získala tři Oscary včetně sošky pro 
Nejlepší film. Režisér Peter Farrelly 
se inspiroval příběhem skutečného 
přátelství a natočil jeden z nejdo-
jemnějších i nejvtipnějších filmů 
roku. Vstupné 80 Kč.

Burza minerálů
28. září 2019 od 9 do 14 h.
KD - velký sál, N. Město n. M.
Vstup volný.

Svatováclavské slavnosti
28. září 2019 od 10 do 18 h.
Vratisl. náměstí, N. Město n. M.
Tradiční Svatováclavské slavnosti, 
které jsou spojené s farmářskými 
trhy a historickým a řemeslným 
jarmarkem.
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inzerce

VETERINÁRNÍ ORDINACE

Přibyslav, pod kostelem

Hamry n. Sázavou, U čističky
pondělí a čtvrtek 08:00 - 17:00
úterý a pátek 14:00 - 17:00
středa 08:00 - 13:00
sobota 09:00 - 12:00

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

DEZINFEKCE  DEZINSEKCE
DERATIZACE  tel: 603 529 158

tel: 603 542 628

www.veterina-hamry.cz

MVDr. J. Vondráčková

Objezd přes Hamry n. S. 
po značené objížďce

POZOR 

Čipujeme na počkání

% 
�ÏÁR NAD SÁZAVOU

DÙM KULTURY

–   8.   10.10. 2019

OD 49KÈ

VÝPRODEJ OBUVI

0

5

25

75

95

100

V průběhu celého dne se můžete těšit na motorkáře, malování na obličej, 
skákací hrady, simulátor přetočení vozidla na střechu, 
dobročinnou kavárnu a mnoho dalšího.

Program:

Zveme vás na Den otevřených dveří v ACO, který je určen široké veřejnosti.

ACO otevírá své brány 2019

Areál firmy ACO Industries k.s., ul. Havlíčkova, Přibyslav

 7. září 2019 od 9:00 do 16:00 hodin

Program

9:00 - 12:00 Prohlídky výroby se soutěžemi pro děti

9:00 - 12:00 Komentované prohlídky nového logistického centra

11:00 Maxim Turbulenc

12:00 Bubenický workshop

13:00 Kapela The Feet

14:00 Bubenický workshop
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Jak jste se k nano úklidům 
dostal?
Tento koncept mě zaujal  

z toho důvodu, že jsem podnikatel  
a podnikám už patnáct let v jiných 
oborech. Ve službách vidím skry-
tou příležitost na trhu, navíc nano 
technologie mají budoucnost a bu-
dou se rozvíjet v každém oboru, ať 
už je to třeba zdravotnictví, uklíze-
ní nebo automobilový průmysl.

V čem ještě podnikáte a jaká je 
vaše původní profese?
Mé podnikatelské aktivity jsou 

široké - od investic do nemovitostí 
u nás i v zahraničí, pohybu na fi-
nančním trhu, ale i ve sféře komo-
dit, jako jsou diamanty a investiční 
zlato. Zkusil jsem si i zaměstna-
neckou roli. Po vysoké škole, kde 
jsem studoval angličtinu a ang-
lickou literaturu, jsem asi deset 
let žil v Praze. Živit se jen učením 
angličtiny nebo překlady ale moc 
nešlo, a tak jsem začal pracovat  
v Živnostenské bance jako bankéř. 
Tam jsem se naučil dost věcí, hlav-
ně obchodní komunikaci, ale získal 
jsem i zajímavé kontakty, které 
mi zůstaly do dalšího podnikání. 
Důležité však pro mě bylo i zjiště-
ní, že jsem jenom zaměstnanec, 
který se v kariéře dostane jen do 
určité výše. Já jsem ale spíše svo-
bodomyslný člověk, který nerad 
poslouchá příkazy a rozkazy, takže 
v tomhle směru jsem raději zvolil 
podnikání.

Pokud se vrátíme k nano úkli-
dům, tak co všechno děláte  
a pro koho tady jste?
Nabízíme úklidy jak pro klasic-

ké domácnosti, kdy dokážeme 
uklidit kompletně celý byt či dům 
od sklepa až po půdu, tak i úklidy 
veřejných prostor, kanceláří, gas-
tro provozů, kaváren, penzionů.  
V podstatně dokážeme s nano 
technologií uklidit cokoliv.

V čem jsou tedy specifické 
čisticí nano prostředky, které 
při úklidu používáte?
Technologie a nano čisticí pro-

středky mají tu vlastnost, že na 

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH
Aleš DRDLA

čištěném povrchu zanechávající 
určitou stopu, neviditelný film, 
který impregnuje materiál, které-
ho se dotknou. Ať už je to kůže, 
dřevo, nerez, sklo nebo čalouně-
ní. Uchovávají čištěný materiál  
v lepším stavu než před samotnou 
impregnací. Má to samozřejmě  
i zdravotní přínos, protože v pro-
storu se snižuje prašnost. Nechat 
si pravidelně profesionálně uklízet 
má tedy určitě smysl, protože ná-
sledný běžný úklid je pak snadnější 
a různé plochy se lépe udržují.

Čistíte třeba také sedačky?
Čištění sedačky, ať už mokrou, 

anebo suchou cestou, je nejčastěj-
ší poptávka zákazníků. Používáme 
na to speciální vysavače od firmy 
Kärcher. Sedačka se nejprve vyte-
puje, vysaje a následně se naim-
pregnuje. Čistíme samozřejmě 
také postelové matrace a koberce. 
Disponujeme vysavači pro domác-
nosti, ale také pro průmyslové plo-
chy, kde sací výkon musí být ještě 
větší.

Jak spolupráce s vámi probíhá, 
když například potřebuji uklidit 
byt 3+1 s tepováním sedačky?
Zavoláte mi nebo napíšete  

e-mail a dohodneme se na pro-
hlídce uklízeného prostoru. Běžný 
úklid není tak náročný jako třeba 
úklid po rekonstrukci domu, bytu 
nebo po malování. Prostor ale 
musím nejprve vidět, abych mohl 
odhadnout rozsah prací a jejich 
časovou náročnost. Pak sepíše-
me poptávkový list, kde se přesně 
specifikují práce, které klient po-
žaduje, a já mu nacením zakázku. 
Pokud klient souhlasí s cenou, do-
mluvíme se na termínu realizace. 
Pokud vím, že půjde o dlouhodo-
bou spolupráci, kde se podepisuje 
smlouva a stanovují se podmínky, 
v jakém rozsahu se bude uklízet 
a jak často, tak si úklid jdu zkusit. 
Chci vědět, jak moc je to náročné, 
jak dlouho lidé budou pracovat. 
Na vlastní kůži si vyzkouším, jak 
bude úklid obtížný, práce se ne-
bojím.

Provádí se úklid častěji za pří-
tomnosti, anebo nepřítomnosti 
objednavatele?
Drtivá většina lidí je přítom-

ných. Asi jen dvakrát se mi stalo, 
že mi majitelka dala klíče s tím, že 
jede do práce, a až to budeme mít 
hotové, ať jí zavolám, že přijede. 
Jsme samozřejmě profesně pojiš-
těni a zaměstnanci jsou proškole-

ni, jak mají pracovat. Své zaměst-
nance navíc znám dlouhé roky  
a mohu se za ně zaručit, že všech-
no bude v pořádku.

Zažil jste při úklidech i nějakou 
netypickou situaci?
Uklízeli jsme starší paní, která 

miluje květiny, velký rodinný dům. 
Všude ležely koberce a naším úko-
lem bylo je suchou cestou pečlivě 
vysát. Paní však měla požadavek, 
že se s květinami nesmí hýbat. 
Jenže květiny byly prostě všude - 
na parapetech oken, na zemi, na 
posteli, pod postelí, navíc svými 
šlahouny různě prorostlé. Odha-
duji, že v domě byly tak tři až čtyři 
stovky květináčů. Bylo to dost ná-
ročné, ale úklid jsme zvládli a žád-
ná z květin nepřišla k úhoně.

Zabýváte se také čištěním aut?
Ano, a i při čištění aut použí-

váme prostředky na podobném 
principu a v biokvalitě. Na autě je 
to potom vidět, ať už se naimpreg-
nuje zvenku, anebo zevnitř. Auta 
čistíme často v případech, když je 
má firma na operativní leasing, 
protože když je vrací, leasingová 
společnost kontroluje, v jakém 
stavu to auto je. Bývá samozřejmě 
různě poškrabané, opotřebované. 

Aleš Drdla je podnikatel  
a zároveň také majitel franší-
zové licence takzvaných nano 
úklidů pro okres Žďár nad 
Sázavou. Jak sám říká, na něm 
je spíše obchodní stránka věci,  
ale když je potřeba, sám se 
úklidu aktivně zúčastní. 

Leasingové společnosti mají pak 
tendenci napočítat firmě další pe-
níze za nadměrné opotřebení. Po 
vyčištění pak auto vypadá pod-
statně lépe. 

Kdo jsou vaši nejčastější 
zákazníci?
Hodně nás poptávají lidé důcho-

dového věku, kteří někdy nemají 
sílu a ani náladu a energii pořád-
ně doma uklidit, a proto si pozvou 
nás. Máme výkonnější stroje na 
úklid, než mají oni doma, ale také 
lidi, kteří uklízí spolehlivě a za ro-
zumnou cenu. Našimi zákazníky 
jsou i lidé, kteří chtějí svůj volný 
čas, kterého mají málo, trávit i ji-
nak než uklízením domu. Mozaika 
zákazníků je pestrá - podnikatelé, 
důchodci či zaměstnanci nejrůz-
nějších firem.

Co vám osobně podnikání jako 
takové přináší?
Svobodu. Pro mě je osobní svo-

boda ta nejvyšší hodnota, kterou 
uznávám. Proto jsem se snažil, 
snažím a budu snažit, abych ne-
musel být na nikom závislý. Ať už 
je to tenhle stát, nebo nějaké za-
městnání. Svoboda pro mě zna-
mená dělat věci tak, jak chci já  
a jak je vidím já.  (pm)

tel. 773 776 395
e-mail: zdar@nano-uklidy.cz

Foto: Martin Halama, www.facebook.com/photohalama/
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Předstihli jsme Amazon. A do kopce.
Dva sloupky

nevadilo nám to a v klidu jsme je vyšlápli 
pěšky. Ale asi největší zážitek jsme zažili na 
lodi. Jak to? Představte si, že když se asi po 
prvních deseti kilometrech omladina do-
zvěděla, že těch kopečků bude ještě hodně  
a kilometrů ještě víc, tak začala smlouvat.  
A protože jsme zrovna dojeli ke hradu Zví-
kov, vzal jsem za svůj nápad změnit trasu  
a přeplout lodí po přehradě na Orlík, a tím 
počínající vzpouru uklidnit. Tak jsme sedli 
na kola a sjeli ten kopec dolů k přístavu. 
Doběhl jsem k zaparkované lodi u mola 
a s výrazem smutných psích očí jsem se 
obrátil na kapitána: „Vezmete nás prosím 
na Orlík i s koly?“ Kapitán zřejmě pocho-
pil situaci a souhlasil, že se můžeme nalo-
dit. S radostí jsme naložili kola na palubu  
a s úsměvy se usadili na přídi. Když mi pak 
kapitán donesl plavenky, úsměv mě na 
chvilku přešel. Přece jen jedenáct stovek 
za čtyři cyklisty s výbavou a devět kilome-

trů mi přišlo 
trochu moc, 
ale když jsem 
viděl ty spo-
kojené tváře, 
úsměv se mi 
zase vrátil. 
Ale to jsem 
ještě netušil, 
že od přísta-
vu v Orlíku 
se poplazíme 
asi tři kilome-
try do kopce  
s převý-
šením sto 

třináct metrů. Vše, co pak následovalo, 
jsme už v pohodě zvládli a zpět do kem-
pu dorazili bez ztráty kytičky. Nakonec 
mě ale nejvíce potěšilo, když jsme se 
pak loučili ve Žďáře, jak mi Aničin kama-
rád Ondra říkal, že si výlet užil a že by jel  
i příště, ale už mi prý neuvěří, když na ces-
tě řeknu: „Nebojte, teď už to bude jenom  
z kopce.“ 

A ještě nakonec. Při jednom výletu jsme 
míjeli venkovský statek a před jeho vraty 
jsme objevili takový malý farmářský mini-
trh s opravdovými bioprodukty. Zvláštností 
toho stánku je, že u něj nikdo nestál. Tedy 
žádný prodavač. Vše je postaveno na důvě-
ře v zákazníky. Ceník je stručný, přehledný  
a jednoduchý, takže stačí si vybrat a zaplatit 
za odebrané produkty do kasičky. Farmář 
svým zákazníkům důvěřuje, ale pro jistotu 
nad stánek umístil kameru. Podle mě vý-
borný nápad. Vzpomněl jsem si na článek 
o tom, jak v New Yorku nadnárodní gigant 
Amazon testuje první obchod bez prodava-
čů. Přijdete, vyberete si zboží a odejdete. 
Částka za to, co jste si vybrali, se vám pak 
odečte z bankovního účtu. Uvědomil jsem 
si, jak jsme zase napřed. V Americe teprve 
testují to, co na Zvíkově už funguje.

Martin KROB

inzerce

Nevím, jak vy, ale ještě chvilku bych si 
rád užil letošního léta. Myslím, že se do-
cela vydařilo. Nepřišlo žádné katastrofické 
vedro a sucho, brouk kůrovec sice škody 
napáchal, ale snad se jej už podařilo v jeho 
počínání zastavit, kultura o prázdninách 
fungovala i bez ministra, žďárské louky, 
pastviny a trávníky nerušeně kvetly a ob-
čas je i posekali, nespláchla nás žádná vel-
ká tsunami, i když mojí mamince, která ve 
stylu feudální šlechty přesídlila ze žďárské-
ho bytu na dva měsíce do teplejších kra-
jin na chalupu u Přelouče, praskla doma 
přívodní hadička do záchodu, takže jsem 
musel hadrem tu biblickou potopu vytřít. 
Ještě že bydlí v prvním patře. Ale jinak se 
žádné pohromy nekonaly.

Jaká byla dovolená? Ptali se mě ko-
legové, kamarádi i mamka. No, co vám 
mám povídat. Krátká. Určitě mohla být 
delší. Ale i tak to stačilo na pár postřehů  
a střípků, 
které se dají 
i publikovat. 
Už v únoru 
jsme si za-
mluvili chat-
ku v kempu 
u Zvíkova, 
že vyrazíme 
na rodinný 
výlet k sou-
toku Otavy  
a Vltavy. Jako 
hlavní náplň 
jsme pro ten-
tokrát zvolili 
cyklistické výlety po okolí. Tak zněl plán  
v únoru. Jenže i při sebelepším únorovém 
plánování nemůžete tušit, co vás potká  
v červnu, proto vůbec nechápu, jak to sou-
druzi zvládali s těmi pětiletkami. Protože 
neštěstí a úrazy nechodí po horách, ale po 
lidech, tak jsme museli přehodnotit, jak 
naložit s předplacenou dovolenou. Nako-
nec jsem nabídnul volná místa kamarádům 
naší Aničky, kteří se nebáli a na kola do pí-
seckého okolí s námi vyrazili. 

A abychom se nebáli ještě víc, jelo 
nás ze Žďáru skoro třicet. Prostě takový 
malý kamarádský zájezd. Musím napsat, 
že varvažovský kemp je moc hezký, s pří-
jemnou obsluhou, u čisté řeky, ve které se 
dalo koupat, jediné, co to trochu kazilo, 
byla blízkost silnice, na kterou byla svede-
na objízdná trasa kvůli uzavírce na hlavní. 
Myslím, že nejlépe to vystihla Radka, která 
prohlásila, že když nemohla usnout, tak 
místo oveček počítala projíždějící náklaďá-
ky. Ale prý to moc nezabíralo. 

To ale za čím jsme hlavně přijeli, byly 
výlety na kole. Tak jsme na ně vyrazili. 
Pravda, slibované rovinky to zrovna ne-
byly, ale mladší část pelotonu to zvládala 
zpočátku s nadšením a vtipem. I když jsme 
museli do některých kopečků z kola slézt, 

Trhák  
14. 9. 2019

1 099 Kč

Tři mušketýři
6. 10. 2019

Johanka z Arku
7. 12. 2019

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

ckzdar@zdar.cz, 566 623 667

1 099 Kč

1 149 Kč

Pro více informací: 
WWW.ZDAR.CZ

Nabídka
muzikálů 2019
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Na zimu na Havaj?
S námi můžete - máme pro Vás 
odměnu až 18 000 Kč!

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

Více info na pobočce. Těšíme se na Vás.

 

 nábor nových členů
do oddílů kickboxu a muay thai 

 
Přijďte zkusit trochu jiný sport pro děti i pro dospělé, ženy i muže. 

Nábor probíhá v gymech ve Žďáru n/S a v Novém Městě n/M. 
Bližší informace na FB stránce 

Fight club Nové Město n. M./Žďár n. S.

www.ghtclubzdar.cz

Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z.s. 
pořádá po celý měsíc září 2019

V sobotu 7. září 2019 v Novém 
Městě na Moravě proběhne 
Den otevřených dveří památek, 
který bude zaměřen na propa-
gaci památek a pamětihodností 
města. 

Je věnován Roku Karla Němce 
a proměnám města. V neděli se 
uskuteční autobusový zájezd za 
filmovými památkami po Novo-
městsku. 

Program:
sobota 7. 9. 2019
9:00 – 16:00 h. 
Horácké muzeum – prohlídka 
expozic a výstav
9:00 – 17:00 h. 
Horácká galerie – prohlídka 
expozic a výstav
10:00 h. – Osobnost Karla Něm-

ce – komentovaná prohlídka ex-
pozic Horáckého muzea zejména 
expozice věnované Karlu Němcovi 
a Němcových sgrafit v kostele sv. 
Kunhuty (České nebe). Odborný 
výklad: Mgr. Alice Hradilová, sraz  
u Horáckého muzea

Den otevřených dveří památek 
aneb Dny evropského dědictví v Novém Městě

14:00 – Slavnostní křest lavičky 
Karla Němce před budovou Horác-
kého muzea. Lavičku pokřtí staros-
ta města Michal Šmarda a její au-
tor MgA. Martin Jelínek, DiS.

14:15 – Za sgrafity Karla Němce 
– komentovaná prohlídka známých 
i méně známých sgrafit Karla Něm-
ce na domech v Novém Městě na 
Moravě. Odborný výklad: Mgr. Eva 

Kulková, DiS., sraz u Horácké gale-
rie

neděle 8. 9. 2019
13:00 – 18:00 h. 
Autobusový zájezd Za památka-

mi a památnými místy okolí aneb 
filmové Novoměstsko (Medlov, 
Kuklík, Sněžné, Krátká – Samotín). 
Odjezd z autobusového nádraží  
v Novém Městě n. M. ve 13:00 h.

Přihlášky přijímá Horácké mu-
zeum na tel. 566 598 762 nebo na 
alice.hradilova@nmnm.cz, do na-
plnění autobusu.

Odborný výklad: Mgr. Alice Hra-
dilová, Bohumil Lukeš, Mgr. Věra 
Rudolfová, Radek Laudin, Mgr. Vít 
Křesadlo.

Prohlídky výstav a expozic, vstu-
py do objektů a zájezd je zdarma!

• rekonstrukce

novostavby

plechové provětrávané

  fasády

výroba klempířských

  prvků

• 

• 

• 

Tel. 737 347 313 E-mail: pitrspro@seznam.cz

POKRÝVAČSKÉ

A KLEMPÍŘSKÉ 

PRÁCE
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„Kdo ztratil... (dokončení v tajence).“  Autora citátu neznáme, ale platí to stále... Martin Krob

Bezbolestné, zaručené HUBNUTÍ 

a FORMOVÁNÍ POSTAVY v leže

suterén budovy KB
ve Žďáru n/S

Tel: 702 748 329

www.salonbodo.simplesite.com

Kvalitní PARFÉMY levně

SALON BODO - New start

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: 8. - 10. 11., 22. - 24. 11., 6. - 8. 12. 2019 

a 10. - 12. 1. 2020 

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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Začátek školního roku 
2019/2020 se v I. ZŠ ponese  
v duchu oslav, které se  
uskuteční ve čtvrtek 19. 9. 2019  
u příležitosti 140. výročí  
založení školy. 

Srdečně zveme všechny sou-
časné i bývalé žáky, zaměstnance, 
vážené rodiče a přátele školy na 
oslavy tohoto významného výročí. 

Připravili jsme pro vás bohatý 
program a věříme, že si vyberete  
z naší pestré nabídky.  Těšíme se 
na vás!

Budova školy i přilehlé prostory 
na Vratislavově náměstí se během 
oslav promění v jednu velkou scé-
nu, na které se až do večerních ho-
din bude odehrávat bohatý hlavní 
i doprovodný program. Ten je při-
praven pro děti i dospělé. Návštěv-
níci se mohou těšit na křest nové 
knihy (fotoalmanach absolventů), 
koncerty, pěvecká i taneční vystou-
pení, výstavy z historie i součas-
nosti školy, tvořivé a multimediální 
dílny, programování robotů, elek-
tronické stavebnice, soutěže s QR 
kódy, sportovní soutěže, facepain-
ting aj. Chybět nebude ani profe-

Novoměstská škola slaví narozeniny

sionální ohnivá show. K dispozici 
bude také stánek s občerstvením 
a suvenýry, připraveny jsou pro 
vás hodnotné upomínkové před-
měty. Na hlavním pódiu vystoupí 
žáci školy, aerobic týmy, mažoret-
ky a další. K poslechu i tanci bude 
hrát hudební skupina Frankenstein 

band, kterou tvoří Radim Píbil a Ka-
rel Sobotka, skvělí muzikanti půso-
bící ve více kapelách a hudebních 
projektech.

Závěrem oslav vás čeká 
profesionální fireshow  
s živelným ohněm a speciálními 
efekty v podání přední české sku-

piny Pyroterra. Akční show pod-
barvená moderní hudbou nabídne 
moderní a stylové fireshow s živel-
ným ohněm a speciálními efekty.  
Skupina se proslavila díky talento-
vé soutěži Československo hledá 
talent. Nenechte si ujít zážitek plný 
jedinečných ohnivých a pyrotech-
nických efektů, které budou vyvr-
cholením oslav 140. výročí základ-
ní školy.

U příležitosti oslav vydává I. ZŠ 
Nové Město na Moravě dlouho při-
pravovanou knihu, unikátní kom-
plex dostupných třídních fotografií 
obsahující přes 200 fotografií tříd-
ních kolektivů a učitelských sborů.

„Komplex fotografií třídních 
kolektivů za několik desítek let 
není úplnou samozřejmostí. Do-
hledat fakta a materiály týkající 
se našich absolventů nebyl vůbec 
jednoduchý úkol. Získávali jsme 
informace ze starých třídních 
knih a často jsme museli vyvi-
nout nemalé úsilí, abychom do-
pátrali historické fotografie. Pro-
střednictvím žáků naší školy jsme 
oslovili jejich rodiče, prarodiče  
a známé, kteří nám fotografie 
půjčili. Za to jim patří velký dík. 
Získané fotografie a dostupné in-
formace jsme se snažili v knize 
poskládat, jak nejlépe jsme uměli,“ 
říká autorka knihy Renata Slámová. 
Křest knihy proběhne 19.9.2019  
v 16:40 na pódiu před I.ZŠ.

Výroční almanach

 Základní školy 
v Novém Městě na Moravě 

140 let

  Vzpomínáte rádi na základní školu? Na dětství, to 
bezstarostné období? A také na své spolužáky a učitele? Na první 
školní lásky, nevinné žertíky či dobrodružné výpravy? Usmíváte 

se? To je dobře. Znamená to, že máte na svá školní léta hezké 
vzpomínky, které vám nikdo nemůže vzít. 

 Říkáte si: „To už je tak dávno a já si nemůžu vybavit všechny 
tváře svých vrstevníků!“ To je zcela jistě možné. A přemýšleli jste 

někdy nad tím, kam jste vlastně uložili školní fotografi i? Nemůžete 
ji najít? Rádi vám pomůžeme a připomeneme tváře nejen vašich 

spolužáků. 
 Kniha, kterou držíte v ruce, obsahuje 200 fotografi í 

třídních kolektivů a učitelských sborů. Věříme, že vás potěší 
a vlídnými vzpomínkami vrátí do školních lavic. A snad si oživíte 

ty krásné chvíle, i když jste od nich roky, míle! 

NOVÉ VESELÍNOVÉ VESELÍ

VOLEJBAL
1937

inzerce
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nabídka pracovních míst

Věděli jste, že firma TOKOZ 
a.s. je se svojí téměř stoletou 
historií nejstarším a tím pádem 
i nejstabilnějším zaměstnavate-
lem ve Žďáru nad Sázavou? 

Rozlehlý areál s příjemným vý-
hledem na Zelenou horu na jedné 
straně a Pilskou nádrž na straně 
druhé nabízí uplatnění v rozmani-
tém technologickém prostředí, od 
výrobních pozic až po vysoce od-
borné technické pozice.

Pilířem naší výroby jsou slévárny 
hliníku a zinku. Zde nabízíme mož-
nost práce na nových lisech Colosio 
750, 250, Frech DAK 580, 450, 200, 
125 a příležitost proniknout do spe-
cifického procesu vysokotlakého 
lití. Ve slévárnách se pracuje v tří-
směnném nebo nepřetržitém pro-
vozu. Pro zaučení jsou k dispozici 
zkušení mistři, technici a seřizovači.

Přímo u Pilské nádrže se nachá-
zí moderní hala nástrojárny. Naše 
nástrojárna se specializuje na kon-
strukci, výrobu a údržbu složitých 
postupových lisovacích nástrojů 
pro lisování plechu a forem pro tla-
kové lití Al a Zn. Aktuálně přijmeme 
nástrojaře pro výrobu forem, údrž-

TOKOZ – zkuste to u nás, máme co nabídnout
bu nástrojů a CNC frézaře. Nabízí-
me práci ve dvousměnném režimu, 
ale lze se domluvit i na jedné smě-
ně, včetně možnosti práce pouze 
na noční.  Kolektiv tvoří ostřílení 
nástrojaři i nováčci, kteří do tohoto 
řemesla teprve pronikají.

Pokud máte zkušenosti s prací ve 
skladu, umíte jezdit s vysokozdviž-
ným vozíkem a nezaleknete se prá-
ce se čtečkou čárových kódů, přiví-
táme vás u nás na pozici skladníka 
nákupu nebo skladníka expedice. 
Výhodou práce ve skladu nákupu je 
jednosměnný provoz (pouze ranní 
směna).

Do oddělení nákupu přijmeme 
technického specialistu. Jedná se  
o jednu z klíčových  pozic ve fir-
mě se zajímavou pracovní náplní, 
kterou představuje výběr dodava-
telů především ocelí a slitin, účast  
v projektech nových výrob, vyhle-
dávání a zadávání kooperací, řízení 
dodavatelů, včetně komunikace 
v  cizím jazyce. Tato práce se ne-
obejde bez znalosti strojírenství  
a schopnosti čtení ve výkresové 
dokumentaci. Výhodou je i znalost 
výše uvedených materiálů. Praxe 
v nákupu není podmínkou, jedná 

se o příležitost například pro tech-
nology, kteří by se tímto směrem 
chtěli posunout. Při zapracování 
vám bude k ruce nevelký kolektiv 
zkušených dlouhodobě stabilních 
odborníků.

Když se řekne TOKOZ a.s., téměř 
každý si vybaví výrobce zámků  
a dalších zabezpečovacích pro-
duktů. Specializujeme se však  
i na poměrně složitou a komplex-
ní zakázkovou výrobu, včetně vý-
robků pro automobilový průmysl. 
Novým zaměstnancům kromě sta-
bilního příjmu a benefitů zaruču-

jeme individuální přístup, kvalitní 
zaškolení a možnost rozvoje. 

Pokud vás láká pracovat v tra-
diční české strojírenské firmě  
s rodinnou atmosférou, která se 
nebojí investic do nových tech-
nologií, vybavení a „know how“, 
podívejte se na naše webové 
stránky www.tokoz.cz nebo nás 
navštivte, po domluvě vás rádi 
provedeme a rádi zodpovíme 
vaše dotazy. Kontaktovat nás 
můžete i na telefonních číslech  
566 802 612, 566 802 616. Těšíme 
se na vás.

• různorodou práci
• trvalý pracovní poměr
• práce pouze na jednu směnu
• zaškolení
• telefon, stravenky

• vyučení v oboru
• vyhláška 50/78 Sb.
• řidičský průkaz sk. B
• zkoušky na plyn - výhodou
• schopnost samostatné práce
• pečlivost

hledá 

Firma AGR GASTRO
Žďár nad Sázavou

Kontakt: zdena.musilova@agrgastro.cz

SERVISNÍHO TECHNIKASERVISNÍHO TECHNIKA

Požadujeme: Nabízíme:

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.)

Jihlavská 759/4, Žďár nad Sázavou

21.9.2019 I 13-17 hod I areál firmy ZDAR

PŘEMÝŠLÍTE 
O PRÁCI ŘIDIČE?
přijďte si vyzkoušet ŘÍDIT 
nákladní vůz nebo autobus 
pod dohledem instruktora

DOPRAVA MHD VE ŽĎÁŘE
po celý den ZDARMA

- VÝSTAVA a PROJÍŽĎKY S VETERÁNY, 
  TAHAČEM nebo AUTOBUSEM 
- UKÁZKA MYTÍ v NÁKLADNÍ MYČCE
- MOTOTRENAŽER
- RC MODELY AUTÍČEK a RC ŠKOLKA 
- VÝSTAVA VOZŮ IZS 
  (HASIČI, POLICIE, RZS)
- ANIMAČNÍ PROGRAM PRO DĚTI      
  v REŽII UMĚLECKÉ AGENTURY KAŠPAŘI
- KREATIVNÍ KOUTEK PRO DĚTI
- SKÁKACÍ HRAD, MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
- ELEKTRICKÁ AUTÍČKA HUMMER
- ŽIVÁ HUDBA, DOPROVODNÝ PROGRAM
- SOUTĚŽE PRO NÁVŠTĚVNÍKY
- FOTOKOUTEK
- OBČERSTVENÍ

PRO VÍCE INFORMACí
SLEDUJTE 
událost na našich 
facebookových stránkách
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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

- TECHNOLOG/TECHNOLOŽKA 
 NÁSTROJÁRNY 
 (VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY)

- OPERÁTOR/KA VE VÝROBĚ

- SERVISNÍ TECHNIK

- NÁSTROJAŘ OBSLUHA 
 CNC ELEKTRO-EROZE

603 927 191.

restaurace 
Pohoda

Do našeho kolektivu přijmeme 

Nabízíme:
•  hlavní pracovní poměr, vysoké platební ohodnocení
•  práce na krátký, dlouhý týden

VOLEJTE 566 631 444, 732 333 130

Osobní domluva na restauraci

KUCHAŘE  a  SERVÍRKU




