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Tříkrálová sbírka se dožívá svých dvacetin
Prvního ledna slaví nejznámější 
sbírková kampaň své dvacáté 
jubileum. V tento den vyjdou 
do ulic České republiky tříkrá-
lové skupinky a svým zpěvem 
předají všem zprávu o narození 
Ježíše Krista a společně s veřej-
ností přispějí k podpoře charit-
ních projektů, které pomáhají 
potřebným. Skupinky koled-
níků bude možné potkat od 
prvního do čtrnáctého ledna. 

Tříkrálová sbírka má stále větší 
ohlas v řadách veřejnosti. Jak mezi 
dárci tak i mezi těmi, kteří se do ní 
zapojují. „V okrese Žďár nad Sá-
zavou, kde naše Charita poskytuje 
17 služeb, je aktuálně zapojeno 
zhruba 2 200 koledníků. Ty všech-
ny koordinuje asi 75 asistentů, bez 
kterých by uspořádat tuto sbírko-
vou kampaň bylo nereálné,“ sdělila 
Michaela Kuchtová, koordinátorka 
Tříkrálové sbírky pro rok 2020.

O smysluplném využití sbír-
ky svědčí i po léta vzrůstající 
výtěžek. V loňském roce ukrý-
valo 533 kasiček úctyhodných  
3.576.429 Kč. 

Jak tyto finance pomohly? 
Protože většinovou část služeb 
žďárské Charity tvoří zejména te-
rénní služby poskytované přímo v 
domácnostech klientů, pomohly 
získané finance především zajistit 
efektivnější dostupnost poskyto-
vané péče v podobě nákupu au-
tomobilů pro všeobecné sestry  
a pečovatelky. Žádanou službou je 
Domácí hospicová péče, kde část 
výtěžku podpořila i provozní nákla-
dy služby a také vybavení paliativní 
ambulance. Imobilním uživatelům 
z denního stacionáře Nesa ulehču-
je život závěsný systém pro jejich 
přesun. Část výtěžku putovala i na 
podporu svozu do obou stacioná-
řů pro osoby s mentálním a kom-
binovaným postižením, kdy platby 
od rodin nestačí na celkový provoz 
této péče. Díky Tříkrálové sbírce 
2019 se mohli vydat na rekondiční 
pobytovou akci i uživatelé Klubu  

v 9, který pečuje o lidi s duševním 
postižením. „Podpořeno bylo i fun-
gování dobrovolnického centra 
Kambala. Dobrovolníci jsou totiž 
velmi důležitou částí našich služeb.  
V neposlední řadě pomohl výtěžek 
také lidem, kteří se ocitli v nouzové 
situaci a potřebují alespoň naplnit 
své základní materiální potřeby,“ 
upřesňuje Michaela Kuchtová.

„Finanční prostředky z Tříkrálové 
sbírky jsou pro nás velmi důležité. 
Ne vše v našich službách je možné 
financovat z dotací a grantů, nebo 
jsou tyto nedostatečné. Proto zís-
kané finance používáme tam, kde 
už nemáme jiný zdroj. Mnohdy 
tříkrálové peníze zachránily i chod 
potřebné služby,“ sděluje Jana Ze-
lená, ředitelka žďárské Charity.

Koordinátorka Tříkrálové sbírky 
za Oblastní charitu 
Žďár nad Sázavou: 

Mgr. Michaela Kuchtová 
mob.: 777 755 444 

e-mail: dc@zdar.charita.cz

Foto: Zbyněk Čech
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Dům kultury Žďár nad Sázavou
20. ledna 2020 od 19 h. 
Nylonový věk – tak nazval Josef 
Škvorecký první tři poválečná 
léta. Byly to roky  všeobecné 
euforie ze znovu nabyté svo-
body. Jejím symbolem se pro 
většinu mladých lidí stal swing.

Hudba českých bigbandů Karla 
Vlacha, Emila Ludvíka nebo Ladi-
slava Habarta  dosáhla v té době 
vynikající úrovně, než byla po roce 
1948 brutálně zadupána komunis-
tickou cenzurou. V koncertní show 
SWING NYLONOVÉHO VĚKU před-
vedou Ondřej Havelka a jeho Me-
lody Makers nejkrásnější a nejžha-
vější swingové fláky z této vrcholné 
éry bigbandového swingu.

Ondřej Havelka a jeho Melody 
Makers se zabývají autentickou 
interpretací populární hudby ob-
dobí raného a vrcholného swingu 
od počátku let třicátých až k raným 
letům čtyřicátým.

Pestrý repertoár zahrnuje atrak-
tivní skladby širokého žánrového 

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers 
uvádějí Swing nylonového věku

spektra, sweet and hot, od holly-
woodských muzikálů až po vrchol-
ná čísla swingových big-bandů.

Stylizace koncertního show sle-
duje ve všech detailech typické 
dobové způsoby, počínaje kostýmy 
a účesy interpretů a celkovou režií 
představení konče.

Vitální jazzový výraz interpretů 
je umocňován smyslem pro show, 
nadhledem a humorem. Strhující 

hra orchestru je korunována výkony 
sólistů, především pak uměleckého 
ředitele bandu - zpěváka, speakra a 
tanečníka Ondřeje Havelky.

Použití původních hudebních 
nástrojů, pietní přístup k rekon-
strukci autentických aranžmá  
a systematické studium a osvojo-
vání si dobových interpretačních 
technik přinášejí nečekané, okouz-
lující výsledky v podobě zvuku, kte-

rý známe z dobových nahrávek či 
filmů.

Předprodej vstupenek v poklad-
ně Domu kultury Po-St 13:00 - 
17:00 hod, tel.: 566 502 254, vstu-
penky v distribuci na prodejních 
místech Ticketportal a nebo si je 
můžete zakoupit on-line přímo na 
ticketportal.cz a ihned vytisknout - 
HOMEtickets.

Vstupné je 450 Kč, 470 Kč, 490 Kč. 

WWW.OM-INDICKA.CZ     Tel.: 737 022 153
nám. Republiky 294 (bývalá Radniční restaurace), Žďár n. S. 

           
1. Papadum

indické chipsy z cizrnové mouky s římským kmínem

2. Tomato soup
indická tomatová polévka

3. MIX THALI 
tři druhy jídel na děleném talíři

   1\ Chicken Korma - kuřecí prsní kostky v omáčce s kešu a kokosem
2 Chana Masala - cizrna v pikantní omáčce s paprikou

3 Lamb Palak - jehněčí medailonky  ve špenátu
         příloha basmati rýže/ naan-indický chléb

4. Gulab Jamun
tradiční indický dezert

5. Masala Chai
indický černý čaj, svařený s mlékem a kořením

\ 
\ 

SPECIÁLNÍ MENU PRO DVA

Cena 759 Kč
Platí do konce ledna 2020, bez nutnosti rezervace. 

Záloha na skleničku 50 Kč

Ceny degustačních vzorků dle nabídky vinařů.

Festival
vína

ŽĎÁR
NAD SÁZAVOU

Moderátor 

Cimbál – Horácká muzika / Žďár n. S.

Folklorní vystoupení – Studánka / Žďár n. S.

Řízená degustace

Občerstvení

Kavárna, zákusky

Festival
vína

Žďár nad

Vybírat 
a ochutnávat můžete 

ZE VZORKŮ OD

VYSTAVOVATELŮ

a víno si poté 
zakoupit domů.

Vstupné 150 Kč

150
15

Degustace vín z Čech,

Moravy i zahraničí

Pavel Bláha

Kulturní 
dům 
Žďár n.S.
13–19 h.

14.3.
sobota 

2020

Sázavou

3. ROČNÍK

Více informací a seznam vystavovatelů 
www.facebook.com/FestivalVinaZdar 
nebo www.festivalvinazdar.cz
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VĚRA DYTRYCHOVÁ 
CESTOU ZA MRAKY   
Vernisáž v pátek 10. ledna 2020  
v 16 hodin v Galerii Stará radnice
Součástí vernisáže bude divadelní 
představení Malý princ divadla Já 
to jsem.
Otevřeno úterý - pátek 10.00 - 
12.00 a 14.00 - 17.00, sobota, ne-
děle 14.00 - 17.00

10. ledna – 9. února 2020 
Malá galerie Stará radnice 
Žďár nad Sázavou
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ 
ZŠ A MŠ POLNIČKA
Otevřeno dle otevírací doby infor-
mačního centra.

1. prosince 2019 – 31. ledna 2020
Městské divadlo Žďár n. S.
VÁCLAV LAMR / OBRAZY
Otevřeno hodinu před představe-
ním a během představení

Vstupné: 200 Kč / E-vstupenky 
Předprodej vstupenek: pokladna 
DK a Kino Vysočina

Středa 15. ledna 2020 v 17 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ 

Pondělí 20. ledna 2020 v 19 h.
Dům kultury Žďár nad Sázavou 
ONDŘEJ HAVELKA 
a jeho MELODY MAKERS
Swing nylonového věku

Vstupné: 490 Kč; 470 Kč; 450 Kč
Předprodej vstupenek: pokladna 
DK a Ticketportal

Středa 22. ledna 2020 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
ROMAN HORKÝ A KAMELOT
& Smyčcový kvartet
Vstupné: 450 Kč / E-vstupenky 
Předprodej vstupenek: pokladna 
DK a Kino Vysočina

Dětské divadelní předplatné 
Středa 8. ledna 2020 
v 9 a v 11 hodin
Čtvrtek 9. ledna 2020 v 8.45 hodin 
Městské divadlo Žďár n. S.
HONZA A LESNÍ SKŘÍTEK

Bylo, či nebylo? Byl jednou jeden 
les, tedy spíše smetiště, v němž 
vládl Král Lesa, tedy spíše Smetiš-
tě… Vstupné: 60 Kč

Neděle 19. ledna 2020 v 15 hodin
Dům kultury Žďár nad Sázavou
DĚTSKÝ KARNEVAL 
HÝBÁNKY S TÝNOU A ZDEŇKEM
Vstupné: 100 Kč, děti do dvou let 
zdarma / E-vstupenky
Předprodej vstupenek: pokladna 
DK a Kino Vysočina

Neděle 26. ledna 2020 v 15 h.
Městské divadlo Žďár n.S.
MATÝSEK
a Zdenek Polach
Zdeněk Polách – jediný břicho-
mluvec v České republice, který  
v roce 2018 vyhrál s Matýskem Zla-

Kulturní program ve Žďáře n/S –  leden

VÝSTAVY

POŘADY PRO DĚTI

PŘIPRAVUJEME

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

  1. 2. YZOMANDIAS & NIK TENDO 
/ Dům kultury 
  5. 2. LADISLAV ŠPAČEK - Etiketa  
v kostce / Městské divadlo 
10. 2. TRAKTÁT O LÁSCE – DP ko-
morní / Městské divadlo 
15. 2. JIŘINKOVÝ BÁL – Ples Kultu-
ry Žďár a Active SVČ / Dům kultury 
17. 2. FREDERICK – DP žluté / 
Městské divadlo 
18. 2. VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY / 
Městské divadlo
19. a 20. 2. BROUHÁDKA - DDP / 
Městské divadlo
25. 2. NITUŠKA / DP zelené / Měst-
ské divadlo
26. a 27. 2. LAZY GOAT  - KM I / 
Městské divadlo 

Pondělí 13. ledna 2020 v 19 h.
Stará radnice Žďár nad Sázavou 
BOHUMÍR STEHLÍK 
HUDBA NAPŘÍČ STOLETÍMI
Klavírní recitál

DIVADLO

Středa 29. ledna 2020 v 19 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo A. Dvořáka Příbram 
HRDÝ BUDŽES

Hrají: Bára Hrzánová, Jarmila Vlč-
ková, Libor Jeník
Vstupné: přízemí 450 Kč; balkon 
400 Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek pokladna 
DK a Kino Vysočina

inzerce

3. prosince 2019 – 5. ledna 2020
Galerie Stará radnice Žďár n. S. 
VÁNOČNÍ VÝSTAVA HRAČEK   
Otevřeno úterý - pátek 10.00 - 
12.00 a 14.00 - 17.00, sobota, ne-
děle 14.00 - 17.00

10. ledna – 9. února 2020
Galerie Stará radnice Žďár n. S.

KONCERTY

tého bzučáka v soutěži Českoslo-
vensko má talent.
Předprodej vstupenek: IC nám. Re-
publiky
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Regionální muzeum Města Žďáru nad Sázavou
Otevřeno denně mimo pondělí: 9 – 12 a 12.30 – 17 hodin

Výstava Když stromeček zazáří 
přibližuje vánoční atmosféru 
70. a 80. let 20. století. 

Najdete na ní nejrůznější dárky 
pro malé i velké včetně Rubikovy 
kostky, mončičáků, vláčků, pane-
nek, autíček, dárkového balení 
šeříkového mýdla i ne vždy oblí-
bených měkkejšů, mezi kterými 
určitě nepřehlédnete dětské pun-
čocháče a tepláky. Dozvíte se, na 
co se často před svátky stála fron-
ta, čemu se říkalo podpulťák a kde 

Když stromeček zazáří
a vánoční Moučkův dům

byste našli nejbližší Tuzex. Nechybí 
ani historická světnice s tradičními 
horáckými vánočními zvyky včetně 
věštění budoucnosti pomocí polí-
nek, hrníčků a pouštění lodiček. 

V Moučkově domě se pak se-
známíte s tím, jak se slavily Vánoce  
v různých staletích, co se prodáva-
lo v adventní době za 1. republiky 
a jak vypadal měšťanský salon. 
Vánoční výstavy skončí 12. ledna 
2020.

Text: Stanislav Mikule
Foto: Kamila Dvořáková

inzerce

Netradičně pojatá výstava 
obrazů ze sbírek Regionálního 
muzea vám představí umělecká 
díla z poněkud jiné stránky. 
Při klasické výstavě obrazů 
se dozvíte, že obraz interiéru 
žďárského konventního kostela 
namaloval Alois Podloucký. 

Zjistíte možná i techniku mal-
by, určení podkladu, případně její 
rozměry. Víte ale k čemu sloužila 
na obraze vymalovaná chórová 
přepážka, kde ji dnes najdete a co 

Buďte v obraze
má autor společného se Zelenou 
horou? A co byste našli ve výtopně  
u starého nádraží, zachycené na 
obraze od Václava Süsse z roku 
1908? A jaká velká zvířata by na 
vás kdysi mohla vykouknout zpo-
za stromů v pralese na Žákově 
hoře, do nějž můžete nahlédnout 
prostřednictvím obrazu Jaroslava 
Bureše? Přijďte k nám na výstavu 
a budete v obraze. Začínáme 28. 
ledna a končíme 12. dubna 2020.

Text: Stanislav Mikule
Foto: Archiv RM

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: 15. – 16. 5., 29. – 31. 5., 12. – 14. 6. 

a 26. – 28. 6. 2020

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.)

Účetní kancelář 
Ing. Martin Nečas

areál společnosti TERRAPRO 
Brněnská 2277/48

Žďár nad Sáz.

   e-mail: info@danenecas.cz< < www.danenecas.cz      

<

<

<

<

 Vedení daňové evidence a účetnictví
 Vedení mzdové agendy a personalistiky
 Zpracování všech druhů daňových 

     přiznání ve spolupráci 
     s daňovým poradcem
 Ekonomické poradenství

Tel: 731 564 865

 Moderní způsoby komunikace i předávání dokladů!

Po telefonickém objednání
ordinace: 734 421 491

www.dermacomfort.cz

KONTAKT
Studentská 1694/7

(poliklinika)
591 01 Žďár nad Sázavou

ADRESA

facebook.com/www.dermacomfort.cz/

Estetická 
a kožní ambulance
MUDr. Eva Pelikánová

Dopřejte 
si relax

BTL Unison 
(princip: rázová vlna a radiofrekvence)

pomůže vám s nadbytečnými tuky

 Manuální lifting obličeje

Masáž lávovými kameny
uvolní a prohřeje celé tělo

Vitamín C
rejuvenace a zpevnění pleti

liftingové masáže pro ty, kteří se bojí injekcí
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Kontakt: www.knihzdar.cz, icentrum@knihzdar.cz, tel: 566 623 766
inzerce

Výstavy:
6. – 31. 1. 2020 / Galerie u Sychry
Krajinou
Výstava velkoformátových fotografií členů Fotoklubu Vysočina

6. – 31. 1. 2020 / Čechův dům
PEL–MEL
Výstava fotografií členů Fotoklubu Vysočina
Vernisáž proběhne 6. 1. 2020 v 17:00 hod.

7. 1. – 28. 2. 2020 / oddělení pro děti a mládež
Malí pacienti – malým čtenářům
Výstava výtvarných prací dětí hospitalizovaných na dětském oddělení 
Nemocnice Nové Město na Moravě

Leden 2020 / pobočka ul. Nádražní
Adventní čas
Výstava výtvarných prací žáků školní družiny ZŠ Palachova

Připravujeme v únoru:
3. - 28. 2. 2020 / Čechův dům
Černobílý svět podle Antonína Vystrčila
Autorská výstava fotografií, jako hosté vystavuji: Zdeněk Bureš, Petr 
Dlouhý, Jan Volný

3. - 28. 2. 2020 / Galerie u Sychry
Fotoklub Freeland Žďár nad Sázavou
Výstava fotografií 
Vernisáž obou výstav fotografií proběhne 10. 2. 2020 v Galerii u Sychry.

LEDEN
21. 1. 2020 v 16:00 h. / oddělení pro děti a mládež / vstupné zdarma
Záchrana života není věda 
kurz první pomoci, ve spolupráci s Českým červeným křížem
Je důležité mít v podvědomí alespoň minimální znalost první pomoci, 
abychom byli schopni učinit, co je třeba k záchraně života nebo zdraví. 
Naučíte se pomoci postiženému v bezvědomí, se srdeční zástavou, při 
masivním krvácení a dalších život ohrožujících stavech.

29. 1. 2020 v 18:00 h. / oddělení pro dospělé čtenáře / vstupné zdarma
Rebelská střední v Berlíně
promítání doku-
mentárního filmu 
v rámci projektu 
PROMÍTEJ I TY!
Na téhle střední 
škole není žádná 
ředitelna a neroz-
dávají se žádné 
známky. Učitele si 
platí studenti a oni 
sami také rozhodují 
o osnovách i každodenním chodu školy. Na konci tohoto studia je čeká 
státní maturita, hodnocená stejným způsobem jako na ostatních němec-
kých školách.

31. 1. 2020 v 12:00 h. / oddělení pro děti a mládež
Prázdninové tvůrčí odpoledne pro děti
Tvůrčí dílna pro děti

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

ckzdar@zdar.cz, 566 623 667

Zámek Moritzburg a Drážďany
22.2.2020, Cena: 959 Kč

Památník Terezín
14.3.2020, Cena od 670 Kč

Flora Olomouc - Jarní etapa
25.4.2020, Cena: 359 Kč

Bratislava – staré město na Dunaji 
23.5.2020, Cena od 650 Kč

Lomy Amerika a Hrad Karlštejn
20.6.2020, Cena od 630 Kč

Výlety CA ZDAR na rok 2020
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Kulturní program v Novém Městě n. M. – leden
Strašidla, lyžaři, svatí... 
do 19. ledna 2020
Horácké muzeum Nové M. n. M.
Výstava je věnována dílu novoměstského 
umělce Karla Němce ve sbírkách muzea a 
pořádána u příležitosti vydání stejnojmen-
né publikace.

Vánoční výstava obrazů 
ilustrátorů Karla Franty, 
Pavla Čecha a Jana Kudláčka
do 19. ledna 2020
Horácké muzeum Nové M. n. M.
Výstava včetně ukázek horáckých vánočních 
tradic a dekorací, které zapůjčila Galerie vý-
tvarného umění v Havlíčkově Brodě.

Pohádka z budíku
5. ledna 2020 od 16 h.
KD – Nové M. n. M.
Podivný učitel Zeitmann cestuje po světě 
a vyučuje nový předmět – časopis. Vy-
práví pohádku o dvou bratrech, kteří se 
vydají hledat čas, aby se ho zeptali, jak to  
s ním vlastně je. Vstupné: v předprodeji 100 
Kč na IC v Novém M. na M. nebo on-line. 
Vstupné: na místě 120 Kč, děti do 3,99 let 
zdarma.

Novoroční koncert novoměstských sborů
5. ledna 2020 od 17 h., Evangelický kostel, 
Nové Město na Moravě

Tančírna - rumba
6. ledna 2020 od 19 h.
KD – Nové M. n. M.
Lekce jsou určené pro začátečníky i pokroči-
lé. Vstupné je na místě 70 Kč za osobu.

Kino – Jiří Suchý / Lehce s životem se prát
7. ledna 2020 od 19 h.
KD – Nové M. n. M.
Dokumentární, Česko, 2019

Režie: Olga Sommerová
Vstupné: 60 Kč na místě

Mezigenerační retro kvíz
12. ledna 2020 od 16 h.
KD – Nové M. n. M.

Velké lásky v malém hotelu
13. ledna 2020 od 19 h.
KD – Nové M. n. M.

Bláznivá komedie Raye Cooneyho vypráví  
o tom, že ani člen vlády by si neměl něco za-
čínat s vdanou sekretářkou. A pokud si vy-
bere k záletům hotel, kde je i jeho manželka 
a čínská obsluha mu moc nerozumí, je to 
přímo katastrofa. Hrají: Lukáš Vaculík, Ma-
hulena Bočanová / Olga „Háta“ Želenská, 
Adéla Gondíková / Betka Stanková,  a další. 

Beseda s Dušanem Machem: 
Po třech letech na druhé straně fronty
15. ledna 2020 od 18 h.
KD - Nové M. na M.
MUDr. Dušan Mach je anesteziolog, primář 
ARO v nemocnici v Novém Městě na Mora-
vě. Vystudoval Lékařskou fakultu Masaryko-
vy univerzity v Brně. Na svou první misi od-
jel v roce 2016 do nemocnice v jemenském 
Adenu zaměřené na ošetřování válečných 
zranění. Další mise ho zavedla do Jižního 
Súdánu. Do válkou zmítaného Jemenu se 
vrátil v roce 2019.

Martin Šmíd – Moje kvintesence
16. ledna – 1. března 2020
Horácká galerie v N. Městě n. M.
Výstava děl rodáka z Poličky a vedoucího 
ateliéru Designu a vizuální komunikace ze 
Střední umělecko-průmyslové školy Jihlava-
-Helenín. Vystudovaný sklářský výtvarník se 
zabývá také designem, ale je to právě sklo, 

které mu slouží jako stěžejní materiál k za-
chycení krajiny nebo vymezení prostoru. 

Štěpán Filípek 
a Sára Medková hrají Bacha
17. ledna 2020 od 18 h.
Horácká galerie v Novém M. na M.
Projekt, ve kterém duo provádí recitál slo-
žený z nádherných Sonát pro violoncello a 
klavír Johanna Sebastiana Bacha v kontra-
stu s kratičkými expresivními miniaturami 
Antona von Weberna. Vstupné 200 Kč.

Veselá sedma se loučí…
18. ledna 2020 od 15 h.
KD – Nové M. n. M.
Všechno pěkné jednou končí … Honza 
Sedlařík a Veselá Sedma se loučí závěreč-
ným koncertem. Kmotry nového CD, jehož 
křest při koncertu proběhne, budou pan 
Antonín Pavluš a pan Josef Šmukař. Vstup-
né: 80 – 150 Kč. Předprodej: IC Nové Město 
na Moravě nebo on-line.

Farmářský trh
18. ledna 2020 od 8 do 11 h.
Vratislavovo nám. Nové M. na M.

Světový pohár v běžeckém lyžování
18. – 19. ledna 2020 
Vysočina Arena, N. Město n. M.

Kino – Toy Story 4: Příběh hraček
19. ledna 2020 od 16 h.
KD – Nové M. n. M.
Animovaný / Rodinný, USA, 2019. Hrají: 
Tom Hanks, Patricia Arquette a další. Vstup-
né: 50 Kč na místě

Kino – Rodiče na tahu
21. ledna 2020 od 19 h.
KD – Nové M. n. M.
Komedie, USA, 2019. Hrají: Alec Baldwin, 
Salma Hayek a další. Vstupné: 60 Kč na 
místě

Výstavy fotografií z poutí 
Jana Michlíčka a Petra Hladíka
23. ledna 2020 od 17 h.
Horácké muzeum, N. Město n. M.

Santiago cestou necestou - obrázky ze  
3 300 km dlouhé pouti fotografa Jiřího Mich-
líčka a ve vestibulu muzea výstava fotografií  
z putování do Vídně a na Říp Petra Hladíka.

ARTkinoHG: 
Portrét dívky v plamenech
24. ledna 2020 od 19.30 h.
Francie 2019, drama, romance, s českými ti-
tulky, Bretaň, Francie, rok 1760. Talentova-
ná malířka Marianne dostane zadání odjet 
do panského domu na izolovaném ostrově 
a namalovat tam svatební portrét Héloise – 
mladé dívky z bohaté rodiny. Vstupné 80 Kč.

Vaříme napříč generacemi 
26. ledna od 14 h.
KD – Nové M. n. M.
MAP II v ORP Nové Město na Moravě zve 
všechny zájemce na první mezigenerač-
ní setkání/vaření, jehož tématem bude 
BRAMBORA – pro Vysočinu typická plodina. 
Program - prezentace a ochutnávka přihlá-
šených receptů, workshop Kávaření, před-
náška PhDr. Jany Beránkové, Loutky bez 
hranic: Bramborové království

Kytarový recitál Libora Janečka
Od baroka po současnost
29. ledna 2020 od 17 h.
Horácká galerie v N. Městě n. M.
Uslyšíte díla  Ivana Jelínka, Fernanda Sora, 
Isaaca Albénize, Agustina Barriose, Anto-
nia Laura, Nikity Koshkina a Štěpána Raka.  
Vstupné 150 Kč a 100 Kč pro studenty  
a seniory.

Beseda s Romanem Kyzlinkem 
a Radimem Jachkem: Mozkologie 
a lexikálně-sémantická komplementarita
29. ledna 2020 od 18 h.
KD -  klubovna č. 2, Nové M. na M.

inzerce

FIRST MINUTE -  POBYTY U MOŘE I NA HORÁCH - KATALOGY 2020 

Pf2020 Děkujeme všem našim klientům za přízeň a přejeme 
do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti 
a spoustu hezkých zážitků nejen na cestách.

CA Vysočina Tour
 Nádražní 427/10

Žďár n. S.

www.vysocinatour.cz
Tel.: 566 624 164

725 439 930

R 

R 
R 

Zájezdy na  již v prodeji s výhodnými  na dospělou 
osobu nebo pro  pobyt zcela , výhodné 

 do celého světa, rekreační a wellness pobyty
Vstupenky na kulturní a sportovní akce
Přijímáme firemní benefity a poukázky

léto 2020 slevami až 35%
dítě zdarma seniorské pobyty

Pobytové a poznávací zájezdy

R 

Největší dodavatel na Žďársku

Přejeme Vám úspěšný
                                nový rok 2020

DODAVATEL PRO VYSOČINU
tel.: 608 729 738 www.cmelda.cz
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„Chceš se pomstít... (dokončení v tajence.)“ Sacha Guitry, francouzský dramatik a dramatik 1885 - 1957
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Jak vznikl nápad vyrábět 
autokoberce, bytové a dětské 
koberce?
J: S manželem jsme před sedm-

nácti lety pracovali jako zaměst-
nanci ve firmě, která se částečně 
zabývala podobnými produkty, 
které dnes nabízíme. Vyráběli jsme 
věci pro autoprůmysl, kabeláž  
a šilo se přímo pro automobilky. 
Ale protože firma postupně měnila 
své marketingové plány, se kterými 
jsme se lidsky neztotožnili, řekli 
jsme si, že půjdeme vlastní cestou. 

Kde jste se poznali?
J: Poznali jsme se právě v té fir-

mě, manžel tam pracoval, žil ve Vi-
lémově u Čáslavi a dojížděl denně 
do Bystřice nad Pernštejnem, ná-
sledně do Žďáru a pak do Třebíče, 
kam se firma stěhovala.  No a já 
jsem tam po škole pracovala jako 
sekretářka. Jsme takový typický 
příklad, jak to někdy začíná a i pak 
končí. VOPI jsme založilil v roce 
2002 a díky holandskému odběra-
teli, pro kterého jsme ze začátku 
šili, se nám podařilo najít pozici na 
trhu.

Jaká je vaše původní profese a 
čím se ve společnosti zabýváte?
J: Mám gymnázium s nástavbou 

pro cestovní ruch. Vždycky jsem 
chtěla dělat mezi lidmi, ale spíše 
provázet turisty, prodávat zájezdy. 
V naší firmě se zjednodušeně řeče-
no starám o každodenní chod, aby 
prostě vše běželo tak, jak má. Peet 
je technik a v práci řeší nákup ma-
teriálu a logistiku, ale třeba i servis 
strojů.

Jaké byly vaše začátky v pod-
nikání?
J: Když jsme začínali, manžel  

v té době byl ještě půl roku zaměst-
naný v  původní firmě a já jsem  
s kolegyní začínala hledat zákaz-
níky pro autokoberce. Měli jsme  
v Havlíčkově Brodě pronajatou ma-
lou kancelář, vlastní výrobu jsme 
v té době ještě neměli a zakázky 
jsme zadávali. S výrobou jsme za-
čali až v roce 2008 a se stoupajícím 
počtem zakázek jsme rozšiřovali  
i pracovní tým. 

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH
Jana a Peet VOLLEBREGT

Co všechno vyrábíte?
J: Specializujeme se na zakázko-

vou výrobu autokoberců, koberců 
do veteránů, obytných aut i lodí, 
na šití kusových koberců na míru 
i schodišťových nášlapů podle po-
žadavků zákazníka. Samozřejmě 
dodáváme i standardní rozměry. 
V nabídce ale máme také kusové 
koberce, běhouny, rohožky, puffy, 
dětské a hrací koberce, autopota-
hy, gumové autokoberečky a do-
plňky pro interiér aut od prověře-
ných dodavatelů.

Jak si u vás mohu koberec do 
bytu, auta nebo cokoliv jiného 
objednat?
J: Jedna z možností je navštívit 

naši vzorkovnu, kde máme všech-
no pohromadě, všechno si pro-
hlédnout, vybrat si a podle toho 
pak zadat zakázku. Druhá možnost 
je využít náš e-shop, kde jsou věci 
ve standardních rozměrech, které 
máme skladem, a pro zakázkovou 
výrobu využít konfigurátor pro 
autokoberce i bytové koberce na 
míru.  Zákazník si vybere a během 
chvilky vidí v náhledu, jak to bude 
vypadat a také kolik to bude stát.  

Po kterém zboží je momentál-
ně největší poptávka?
J: Aktuálně vedou kobercové ná-

šlapy na schody, trendové kober-
ce, ale také hrací dětské koberce. 
Schodišťové nášlapy, které jsou 
běžně v obchodech, mají většinou 
standardní rozměr, my je umíme 
udělat velikostně i barevně přesně 
na míru. Zákazník například přijde 
s šablonou nášlapu, ve vzorkovně 
si vybere materiál a my mu je uši-
jeme.  Nášlapy mu ale také může-
me ušít z materiálu, který si sám 
donese.

Co se týká dětských koberců, 
část jich vyrábíme – jsou to přede-
vším hrací koberce všech velikostí 
a tvarů, jak pro kluky, tak pro holky. 
Sezónní dětské designové koberce 
nakupujeme od našich dodavatelů.

Jaké jsou aktuální trendy, co 
se týká materiálu, barev, vzorů 
koberců?
P: U autokoberců trendy v pod-

statě nejsou, je to stále černá.  
V posledních letech se však interi-
éry aut ladí do béžových a šedých 
tonů. I v těchto světlých odstínech 
dovedeme nabídnout autokoberce, 
a to i gumové. U bytových koberců 
to je jinak, tam se obměňují barvy  
i materiál. Například tři roky zpět 
byl obrovský trend koberců s vyso-

kým hustým shaggy vlasem. Aktu-
álně je nejžádanější „vyšisovaný“ 
koberec z umělého vlákna či vlny 
s nízkým vlasem v přírodní barvě. 
Převažuje barva šedá, béžová a do 
dětských pokojíků růžová a modrá.

A u autokoberců?  Co si zákaz-
níci přejí nejčastěji?
P: Především pánové chtějí mít 

něco, co nikdo jiný nemá. Napří-
klad černý koberec s červeným 
obšitím s červeným logem a tře-
ba svým jménem a u spolujezdce 
se jménem manželky.  Máme ře-
zací stroj a šablony autoberců na 
všechna auta, která byla za posled-
ních cca 30 let vyrobená. 

Vzpomenete si i na nějakou 
veselou příhodu?
J: Utkvěl mi v hlavě jeden zá-

kazník, který si nechával dělat 
koberečky do auta. U řidiče chtěl 
natisknout svoje jméno a logo  
a u spolujezdce si nechal napsat 
jméno své přítelkyně. Jenže asi za 
dva měsíce vyměnil Janu za Alenu, 
takže si přišel pro nový kobereček 
se správným jménem. To se opako-
valo i u třetí přítelkyně. Když přišel 
ten rok počtvrté, nechal si už na 
kobereček u spolujezdce prozíravě 
napsat jenom Miláček.

Co podle vás děláte lépe než 
ostatní a kvůli čemu se k vám 
zákazníci vracejí?

Vzorkovnu a výrobu bytových 
koberců a autokoberců VOPI 
manželů Jany (J) a Peeta (P) 
Vollebregt najdete v Novém 
Městě na Moravě u nádraží. 
Byť tam svoji rodinnou firmu 
přemístili před čtyřmi roky, 
pracují v oboru již dlouho.

J: Dokážeme reagovat na přání 
zákazníka, zhmotnit jeho před-
stavu. To znamená, že dokážeme 
udělat i „kulatý čtverec“ nebo tře-
ba motýla s každým křídlem jinak 
barevným.

Co vám podnikání přináší a co 
vás naučilo?
J: Mě práce baví a baví mě i mír-

ný stres a shon. Hlavně když je za 
naší prací vidět výsledek. Podni-
kání mě naučilo komunikaci, být 
silnější a jistější a nebát se nových 
situací.

P: Podnikání mě hlavně upevni-
lo v samostatnosti, ke které jsem 
byl celý život vedený. Pocházím  
z Holandska, byl jsem nejmladší  
v rodině s osmi dětmi a už jako 
malý jsem musel doma hodně po-
máhat a nečekat, že něco dostanu 
jen tak. Do České republiky jsem 
přišel v 27 letech. Podnikání nás 
naučilo vážit si věcí, které jsme 
vybudovali. A pokud něco chceme 
mít, musíme se o to prací zasloužit. 
Podnikání mi přináší radost, když 
vidím, jak zákazníci mají radost  
z našeho zboží a naší práce.

Je ale nutné podotknout, že 
nemalý podíl na nynější podobě 
a fungování firmy mají všichni za-
městnanci, kteří svojí loajalitou, 
pílí a trpělivostí „táhnou s námi za 
jeden provaz“.

Tel.: 733 528 899 nebo 569 640 641-3
Nádražní 1354, Nové Město na Moravě
www.vopi.cz

Foto: Martin Halama, www.facebook.com/photohalama/
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Ano. Bude dráž!
Dva sloupky

Aby asi město nezůstalo pozadu za eko-
nomickými trendy.

Další, co nám ve Žďáře zdraží, je po-
platek za naše mazlíčky. Ale to už je jen 
taková kyselá červivá třešnička na tom 
přeslazeném dortu, co nám slibovali, když 
chtěli, abychom zaškrtli jejich jméno na 
volebním archu.

Pravda, na druhou stranu nám něco 
málo přidali do výplaty. Ale když si to tak 
vezmu selským rozumem a na jednu stra-
nu si dám „Má dáti“ a na druhou „Dal“ 
nějak mi to pořád nevychází. Jsem na tom 
hůř než před tím. Někde jsem si našel ta-
kový výpočet, co všechno odvedu státu  
z vydělaných peněz, a vyrazilo mi to dech, 
když jsem zjistil, že je to skoro 60 procent. 
Ano čtete správně – 60%! A to všechno 
dáváme my všichni a dobrovolně. Napadá 
mě jen parafráze jednoho citátu: „Není to 
moc, Antone Pavloviči?“

A ještě nakonec. Chtěl bych se zamys-
let nad myšlenkou feminizace a doufám, 
že mě ta krásnější polovina lidstva neu-
kamenuje. Ne, že bych měl něco proti že-
nám, spíše naopak. Mám je rád, vážím si 
jejich práce a moc rád s nimi spolupracuji. 
Ať již to byly kolegyně učitelky ve škole, 
nebo kolegyně novinářky v redakci, anebo 
kolegyně úřednice. Ale děsí mě předsta-
va, že vzhledem k propagovaným gender 
studiím se ženský vliv a jejich rozhodování  
o našich životech stává, podle mého sou-
du, nevyváženým. Prostě chybí tam nějak 
ten chlapský pohled na svět. Tak napří-
klad ve školství. Kolik znáte mužů učitelů 
ve školce? Já žádného. Nebo na prvním 
stupni základní školy? No jen ve Žďáře 
vám bude stačit na spočítání jedna ruka.  
A to je jen začátek. Dalším, kde je to hod-
ně vidět, jsou třeba státní nebo místní 
úřady. Kolik mužů například pracuje na 
sociálních odborech? Ve Žďáře jen tři, 
a z toho prý jeden to má jako zástup za 
mateřskou. 

Také vám to přijde trochu nefér? To-
hle nejsou chlapská povolání? Nebo 
to jsme my chlapi tak málo empatičtí  
a nehodíme se pro tuto práci? Nebo je ta 
práce tak špatně honorovaná, že bychom 
neuživili rodinu? Nemyslím si to a vážím si 
každého, kdo tu nelehkou práci vykonává. 
Tak pánové, zahoďme předsudky a vzhůru  
k přebalovacím pultům.        Martin KROB

inzerce

Nevím, ale podle posledních zpráv, 
které jsem si měl možnost přečíst na in-
ternetu, tak nám v příštím roce zdraží kde 
co. Ne, že bych se chtěl zabývat nějaký-
mi makroekonomickými daty, vývojem 
hrubého domácího produktu, klesají-
cími cenami akcií, stále nižšími výnosy  
z uložených těžce vydělaných peněz nebo 
snad dokonce poměrem kupní síly české-
ho obyvatelstva vzhledem k průměru Ev-
ropské unie, nebo jenom její západnější 
části. Ne, nebojte se, opravdu o tom psát 
nebudu.

Zaujalo mě spíše pár drobný zpráviček 
od nás z regionu. Tak předně prý nám od 
ledna zdraží vodu. Přesně tak. Vodu. Do-
konce prý její cena přesáhne sto korun za 
kubík. Dostaneme se tak do první desítky 
měst a obcí s nejdražší cenou za tuto ži-
votodárnou tekutinu. Pamatuji si na jednu 
vášnivou debatu s přítelem, který praco-

val pro jednu nadnárodní společnost spra-
vující podstatnou část vodních zdrojů a in-
frastruktury v Česku. Bavili jsme se tenkrát 
právě o cenách vody. I když ta debata spí-
še začala otázkou: „Čůráš ve sprše?“ Ne-
chápavě jsem se zeptal: „Proč?“ A odpo-
věď byla jednoduše ekonomická. „Protože 
ušetříš! Stejně to teče do té samé odpadní 
trubky jako ze záchodu a splachuješ to vo-
dou, kterou jsi se umyl.“ Nakonec jsme to 
začali i počítat, ale dnes už si nevybavím, 
k jak velkým úsporám jsme došli. A když 
už jsme to pracně spočítali, tak Honza 
povídá: „Stejně je to ve finále jedno. Když 
moc ušetříš, tak my ti to zdražíme. Proto-
že jinak bychom zkrachovali.“ Přijde mi to 
na hlavu postavené, už vzhledem k tomu, 
že každý máme doma vodoměr. Ale od té 
doby tak nějak žiji s pocitem marnosti, že 
šetřit vodou je zbytečné, i když je mi to 
proti srsti.

Taky máte ten pocit, že musíte žít  
v tom nejžádanějším městě v republice? 
Když se podívám na ceny bytů, domů, po-
zemků nebo i jen když si vezmu, za kolik se 
ve Žďáře pronajímá byt 1+1, říkám si, že 
snad v tom korytě pod městským úřadem 
neteče Sázava, ale Vltava, a na Zelené hoře 
nestojí kostelík sv. Jana Nepomuckého, 
ale katedrála sv. Víta. Marně si lámu hla-
vu, čím to je? A od Nového roku dokonce  
i v městských bytech se v příštím roce 
zvedne nájem o celých dvanáct procent. 

Dolní 1730/25,  Žďár n. S.
nad Liosem, Pramen,  1.poschodí

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

e-mail
e-shop

PF 2020

Fotomontáž: Martin Krob
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Nádražní 432/22, Žďár nad Sázavou

www.rkokno.cz605 221 928

Krásné prožití vánočních svátků
a jen to nejlepší v roce 2020
přeje Vaše OKNO NEMOVITOSTÍ!

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 
DERATIZACE

 DEZINSEKCE
  tel: 603 529 158

tel: 603 542 628

www.veterina-hamry.cz

MVDr. J. Vondráčková

Krásné svátky 
a hodně zdraví 
vám i vašim 
zvířatům

PF 2020

Čipujeme
na počkání

Nové Město na Moravě – 
Kapela Veselá sedma, známá 
příznivcům dechovky nejenom 
ve žďárském okrese, která 
koncertuje od roku 1985, končí 
veřejnou produkci. 

Veselá sedma po 35 letech končí s vystupováním, 
příznivcům poděkuje koncertem

Se svými příznivci se rozloučí 
závěrečným koncertem, na kte-
rém uvede a pokřtí svoji posled-
ní CD nahrávku. Koncert začne  
v novoměstském kulturním domě 
v sobotu 18. ledna v 15 hodin. Vy-
stoupí při něm i dlouholetí přátelé 

kapely a jejího šéfa Jana Sedlaříka, 
a to pánové Antonin Pavluš, mno-
haletý kapelník Mistříňanky, a Jo-
sef Šmukař. Záštitu nad koncertem 
převzal starosta Nového Města Mi-
chal Šmarda a žďárská zastupitelka 
Dagmar Zvěřinová.

Důvodem konce veřejného vy-
stupování je neúprosně ubíhající 
čas. Dva členové Veselé sedmy 
již nejsou mezi svými blízkými, 
samotný lídr kapely Jan Sedlařík 
v příštím roce oslaví pětaosmde-
sátiny, takže nadešel čas na více 
odpočinku. Z povědomí veřejnosti 
ale Jan Sedlařík ani jeho dechov-
ka zcela nezmizí. „Často vystupuje  
s kapelou Veselá sedma na hu-
dební stanici Šlágr a v některých 
reprízách pořadů České televize.  
A pořád rád sleduje hudební pořady  
a různá vystoupení. Sám vystupo-
vat aktivně s kapelou sice již nebu-
de, ale moc rád vezme do ruky har-
moniku nebo mikrofon a zazpívá 
přátelům, protože dechovka byla  
a stále je jeho život, jak zdůrazňu-
je,“ uvedla manželka Jana Sedlaří-
ka Dana Tegzová.

Veselá sedma a Jan Sedlařík
MVDr. Jan Sedlařík, civilním povoláním 
mlékař a mimo jiné tvůrce Maršovské-
ho sýru, se hudbě a zpěvu věnoval od 
dětství. Později se angažoval i v dechov-
ce, zpíval s kapelou Antonina Votavy  
a Ladislava Kubeše. Několik let půso-
bil v televizním pořadu Sejdeme se na 
Vlachovce, pravidelně zpíval v pražské 
Lucerně a v Československém rozhlase. 
Vystupoval i s orchestry Gustava Broma 
a Karla Vacka a s pražskými kapela-
mi Vltavanka a Strahovanka. Po svém 
příchodu do Nového Města na Moravě 
zpíval v dechovkách Svratečanka a Ko-
roužanka a v roce 1972 založil taneční 
kapelu, která vystupovala až do ne-
dávna pod názvy Ski club, Lacrum club 
nebo Hudební skupina Honzy Sedlaříka. 
Spolu s Františkem Šimkem v roce 1985 
založil dechovku Veselá sedma. Ta za té-
měř 35 let uskutečnila více než 600 vy-
stoupení u nás i v zahraničí a účinkovala 
v řadě televizních pořadů. V kapele se 
během let vystřídalo více než pět desí-
tek muzikantů a Jan Sedlařík v ní zpíval 
spolu se svojí dcerou Janou Havlíkovou. 
Veselá sedma rovněž natočila několik 
televizních pořadů, z nichž nejznámější 
byly Znovu na Vlachovce, Silvestr na 
Vlachovce a Příště u vás…
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Vážení kulturní příznivci  
a návštěvníci,
v poslední době toho bylo hod-

ně řečeno a napsáno - a právem -   
o našem Kině Vysočina. Nyní by-
chom však rádi obrátili vaši po-
zornost k naší „tradiční“ kulturní 
činnosti - divadelní a koncertní  
a seznámili vás s plány roku 
2020. Již několik sezon se nám 
daří úspěšně naplnit tři divadelní 
abonmá a nejinak by tomu mělo 
být i v příštím roce. Zde bych 
ráda napsala, že se vždy snaží-
me, aby se představení odehrálo  
v Městském divadle. Bohužel se 
velmi často potýkáme s ome-
zenými technickými paramet-
ry našeho jeviště. V porovnání  
s většinou scén je šířka našeho jevi-
ště menší v průměru o dva, tři i více 
metrů, což nám značně omezuje 
výběr představení jak divadel praž-
ských, tak především krajských. 

A pokud nechceme „uvíznout“ 

Kultura Žďár v novém roce
pouze na konverzačních tématech, 
a o některé představení máme 
opravdu zájem, musíme ho odehrát 
i v pro vás méně komfortním pro-
středí Domu kultury. Jarní nabídka 
2020 počítá také s jedním takovým 
představením. Zařazujeme ho do 
zelené předplatitelské skupiny, pro-
tože druhé dvě skupiny „si posedě-
ly“ mimo divadlo letos na podzim. 
Domníváme se ale, že připravované 
představení Smrt mu sluší ze Švan-
dova divadla opravdu stojí za to. 
Tato komedie vznikla pod režijní 
taktovkou Daniela Hrbka. Věříme, 
že herecké výkony hlavních před-
stavitelů Michala Dlouhého, Ka-
mila Halbicha a Roberta Jaškówa 
rozproudí vaši bránici natolik, že 
snad zapomenete i na méně po-
hodlné sezení. Zveme tak i všechny 
zájemce mimo předplatné, proto-
že se představení bude prodávat  
i ve volném prodeji. Souhrnná jar-
ní předplatitelská nabídka bude 

uveřejněna je na našich stránkách 
už od začátku prosince. Již nyní ale 
můžete poslat paní Marquardtové 
(kontakt www.dkzdar.cz) informaci, 
pokud máte zájem o nové zařaze-
ní do některé ze skupin. Vždy je 
tu několik míst volných, tak nedej-
te na řeči - jedna paní povídala -  
a napište. 

Z nabídky roku 2020 upozorňu-
jeme na pár jistě zajímavých akcí 
- Václav Neckář, Vlasta Redl, Ka-
melot s Romanem Horkým, Hana 
Zagorová, Eva Urbanová, Ladislav 
Špaček a jeho neodolatelná eti-
keta, Arakain, Eliška Balzerová, 
a také Horácký džbánek 2020 za 
výhodnější cenu v předprodeji. 
V neposlední řadě legendární za-
kladatelé nové vlny osmdesátých 
let, skupina Pražský výběr v čele  
s Michaelem Kocábem a Michalem 
Pavlíčkem, a to v  původní sestavě 
s oběma bubeníky, kterou sledujte 
na www.dkzdar.cz

A jedna novinka závěrem. Od 
letošního podzimu se naše poklad-
ny v Domě kultury a Kině Vysočina 
stávají novými prodejními centry 
sítě Ticketmaster. Věříme, že dob-
rá informace pro všechny, kteří na 
jednom místě zakoupí vstupenku 
jak do Žďáru nad Sázavou, tak do 
Prahy, Brna či jiného českého měs-
ta. Vstupenky je možno platit hoto-
vě i on-line.  

A máte-li přání, stížnost či po-
chvalu, nebo jinou kulturní připo-
mínku, je možno využít naší elek-
tronické knihy, kterou najdete na 
www.dkzdar.cz - vzkazy. Přejeme 
příjemný rok 2020 s kulturou.

Marcela Lorencová
ředitelka organizace Kultura Žďár

a staň se úspěšným realitním
makléřem!

Pracuj s námi v týmu

Prodáváte nebo hledáte nemovitost?           volejte 725 754 579

2+1 do 1.900.000,- Kč

1+1 do 1.200.000,- Kč

Poptáváme pro naše klienty:
 

byt s balkonem v domě s výtahem

před rekonstrukcí

ve slušném stavu
Garantujeme okamžitý prodej.

 
 

vzdělávání na propracovaných školeních
kariérní postup
provize ze všech divizí společnosti
dotykový notebook pro usnadnění práce
teambuilding na firemních akcích
motivační soutěže

Nabízíme:

 

nabídka pracovních míst
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info@autoroseckysro.cz

Děkujeme našim zaměstnancům a obchodním partnerům
za spolupráci a projevenou důvěru v letošním roce.
Do roku 2020 přejeme radost ze života, pevné zdraví,
pozitivní myšlenky a mnoho pracovních i osobních úspěchů.

PF
20
20

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

OPERÁTOR/KA 
VE VÝROBĚ
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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

603 927 191.

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: 21. - 23. 2., 6. - 8. 3., 20. - 22. 3. 

                 a 3. - 5. 4. 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 




