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Všem z vás, kteří si zakoupi-
li vstupenky do virtuálního kina, 
které jsme po dobu karantény 
pro vás připravovali,  děkujeme  
a hluboce si vážíme vaší podpory.  
V těchto dnech již můžeme hrát. 
Sice s řadou omezení, ale alespoň 
můžeme. Musíme dodržovat spolu 
s vámi nařízení, která jsou proza-
tím nastavená pro návštěvy kin a 
divadel. To znamená vstup v rouš-
kách, rozestupech, s vynechanými 
řadami a sedadly. Naše kapacita 
kina se tak propadla téměř na tře-
tinu. Prozatím nelze do kina vstu-

Kino Vysočina nabírá pozvolna dech!
Milí přátelé našeho kina a dob-
rého filmu! Dva měsíce jsme s 
vámi mohli komunikovat pouze 
digitálně a dívat se na filmy po-
mocí platforem www.vasekino.
cz  a Moje kino LIVE. 

povat s občerstvením nejen z baru 
v kině, ale ani vlastním a platí to  
i pro malé lahve s vodou. Víme, 
není to zatím nic moc, ale genius 
loci Kina Vysočina nezmizel a s ním 
ani kvalitní sezení, velké plátno  
a špičkový zvuk dolby atmos. V po-
rovnání s virtuálním sledováním 
filmu je to přinejmenším slušný 
pokrok. A my pevně věříme, že se  
v následujících týdnech bude si-
tuace uklidňovat a tím pádem se 
uvolní další opatření. Věříme, že 
se brzy vydáte do kina a vezme-
te si do sálu sklenku vína, kávu, a 
kdo má rád pravou americkou kino 
pohodu, že bude moci spláchnout 
slanou chuť popcornu pořádným 
douškem vychlazené coly.

Než tato situace nastane, bu-
deme hrát v omezeném, ovšem 
flexibilním režimu. Vedle absence 

občerstvení  
a větší kapa-
city sedadel 
nám totiž 
chybí to zá-
sadní. A to 
jsou nové 
filmy. Tuzem-
ští tvůrci a 
d i s t r i b u to -
ři vyčkávají 
na zmírnění 
o p a t ř e n í , 
protože vaše 
návštěvnost 
je pro finan-
cování jejich 
děl naprosto 
zásadní. A to 
nemluvím o 
amerických 

premiérách, kte-
ré čekají na ote-
vření kin v USA 
a dalších velkých 
států, jako je 
Čína, Rusko apod. 
Stejně rychle, jak 
se mění situace v 
souvislosti s epi-
demií, však může 
nastat razant-
ní obrat a filmy 
budou přibývat.  
V současné době 
se z českých 
premiér posu-
nují na léto Bo-
bule, Šarlatán  
a další. Nechceme 
proto za této situ-
ace stavět měsíč-
ní programy, pro-
tože měsíc je dnes hodně dlouhá 
doba. Budeme reagovat pružně na 
nasazení premiér a hrát mimo za-
běhnutý systém, na který jste zvyk-
lý, dokud se situace nestabilizuje. 
Nicméně několik překvapení pro 
vás máme. Například bychom vás 
rádi pozvali na premiéru filmu Bou-
rák, který se režisér Ondřej Trojan 
rozhodl uvést již nyní. Příběh věč-
ného frajera z rukopisu Petra Jar-
kovského zhmotnil Ivan Trojan, 
kterému bude sekundovat Jirka 
Macháček. Děti jistě potěší pokra-
čování Ledové sezóny nebo návrat 
kolie Lassie na plátna kin a bát se 
můžete u hororu Zelený rytíř. Vel-
mi slibně také vypadá komedie od 
tvůrců filmu Fakjů pane učiteli s 
názvem Téměř dokonalá tajemství.

A máme pro vás také malou sen-

zaci. Letošní filmový festival v Kar-
lových Varech se musel zrušit, a tak 
máme všichni jedinečnou možnost 
zažít atmosféru festivalu v našem 
kině pod názvem TADY VARY. Tvůr-
ci se rozhodli nabídnout vybraný 
program festivalu do českých kin 
a naše kino se akce samozřejmě 
zúčastní. Od 3. do 11. července tak 
máte unikátní možnost se projít po 
červeném koberci a denně zažít 
dvě projekce filmů, které měly být 
uvedeny na letošním ročníku fes-
tivalu ve Varech, včetně přenosu 
besed a úvodníků s tvůrci.

Takže přátelé, Kino Vysočina na-
bírá pozvolna dech a doufáme, že 
to s vámi brzy rozjedeme na plné 
obrátky. Protože letošní léto patří 
návštěvám Kina Vysočina!!

Aleš Hrbek, programista kina
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Dva měsíce bez návštěvníků, 
sucho a lesy plné řádícího 
kůrovce. S tím se momentálně 
potýkáme na zámku ve Žďáru 
nad Sázavou. Nevěšíme však 
hlavu a připravujeme spoustu 
novinek, kulturních akcí  
a jiných projektů. 

Více než kdy jindy teď potřebu-
jeme podporu i od vás, našich ná-
vštěvníků a místních patriotů. Věř-
te, že každé vaší procházky a výletu 
na náš zámek si vážíme a budeme 
se snažit, abyste od nás odcháze-
li s dobrým pocitem a především 
zdrávi.

Kultuře nastaly těžké časy, 
ale na zámku nemáme „hlavu v kýblu“

Chytrá ruka
Chytrá ruka je nový zámecký 

projekt, díky kterému se chceme 
stát centrem mezigeneračního 
setkávání a předávání řemesl-
ných dovedností mladší generaci.  
V tuto chvíli hledáme aktivní senio-
ry z okolí, kteří mají zájem věnovat 
se svému řemeslu v atraktivních 
prostorách zámku a předávat své 
zkušenosti mladší generaci. Připra-
vujeme prostory pro tato řemesla: 
truhlářství, řezbářství, kovářství  
a hrnčířství. Zapojte se i vy! Více 
informací vám rád poskytne Jan 
Ptáček: j.ptacek@kinsky-zdar.cz, 
731 444 615.

Cisterciácká krajina
V průběhu minulé-

ho roku se žďárský zá-
mek stal součástí me-
zinárodního projektu, 
který má za cíl spojit ev-
ropské cisterciácké krajiny  
a představit je jako kultur-
ní fenomén a naše společ-
né dědictví. Naši historici  
a edukátoři teď pracují na 
inventarizaci krajinotvor-
ných prvků, jako jsou koste-
ly, hospodářské dvory, kap-
le, boží muka, lesy, pole, 
památné stromy, hamry  
a mnoho dalších. V zámku 
proběhne díky projektu 
několik různých akcí – od 
menších koncertů barokní 
hudby přes celoroční vzdě-
lávací program pro děti 
Malý muzejník, na který 

bude možno se přihlásit v průběhu 
srpna, až po odbornou konferenci.

Letní dětské prohlídky
Letní program pro rodiny s dět-

mi zaznamenal v loňském roce 
velký ohlas. Rozhodli jsme se na 
něj navázat, a tak můžete i během 
letošních prázdnin každé pondě-
lí, středu a pátek vyrazit se svými 
dětmi nebo vnoučaty na zábavnou 
procházku zámkem. Poznávat bu-
deme tentokrát barokní řemesla 
a každodennost tehdejšího života. 
Na prohlídku, která začíná vždy  
v 10 hodin a trvá 90 minut, je 
nutné mít rezervaci na e-mailu  
schutova@zamekzdar.cz nebo na 
tel. 736 776 840. Přijedou k vám 
na prázdniny známí nebo máte 
velkou rodinu a chcete mít zážitek 
z prohlídky jen pro sebe? Využijte 
naši novinku – možnost objednání 
skupiny o více než deseti osobách  
i mimo dané termíny.

Zámecký příměstský tábor
Hlásíme poslední volná místa na 

zámeckých letních táborech. Děti 
můžete přihlásit na dva termíny – 
13. – 17. července a 3. – 7. srpna. 
Každý týden je připraven jiný pro-
gram plný zábavných her a tvoření 
v celém zámeckém areálu. Přihláš-
ku obsahující jméno a věk dítěte, 
kontakt na rodiče a vybraný termín 
tábora posílejte na schutova@za-
mekzdar.cz. 

Virtuální prohlídka muzea
Do Muzea nové generace může-

te nově vstoupit i z pohodlí svého 
domova. Virtuální prohlídku zís-
káte přispěním libovolné částky 
na webu sbírky Donio #kultura-
zije: www.donio.cz/ZamekZdar. 
Po ukončení sbírky vám prohlídku 
zašleme do vašeho e-mailu. Záro-
veň tak podpoříte rozvoj dalších 
zámeckých virtuálních projektů. 

Aktuální informace sledujte na:
www.zamekzdar.cz, 

www.facebook.com/zamekzdar 
nebo na 

www.instagram.com/zamekzdar
inzerce
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Provoz Kina Vysočina 
dle vládního opatření 

s účinností 
od 11. května 2020

 � Kino Vysočina zahajuje provoz  
v týdnu od 11. května, aktuální 
program na www.dkzdar.cz

 � Předprodej vstupenek bude 
probíhat převážně on-line ces-
tou 

 � Otevření pokladny v kině je 
plánováno od června 

 � V květnu je možnost zakoupe-
ní vstupenky do kina v hotovosti 
pouze na pokladně Domu kultu-
ry, a to pouze v úterý od 13:00 
do 17:00 hodin

 � Dle nařízení vlády není pro-
zatím povoleno vnášet do sálu 
žádné občerstvení včetně nápo-
jů– ani vlastní

 � Maximální prodejní kapacita 
sálu našeho kina po dodržení 
povinných mezer je do 98 osob 
(zasedací pořádek zjistíte přímo 
z prodejního systému)

 � Mimo hlediště je zákaz sezení
 � Po celou dobu návštěvy kina 

je povinná jakákoli ochrana ob-
ličeje

 � V sále bude povinně přítomna 
jedna osoba, která bude dohlížet 
na dodržování vládních opatření

 � Ve vstupním prostoru a WC 
kina budou k dispozici dezinfekč-
ní prostředky určené pro diváky

 � V rámci zachování zdraví udr-
žujte prosím doporučené odstu-

Kulturní program ve Žďáře n/S – červen

VÝSTAVY

PROVOZ KINA VYSOČINA

inzerce

Prodejní akce ve vestibulu Domu 
kultury jsou zrušeny do odvolání.

Náhradní termíny sledujte prosím 
na našich www.dkzdar.cz

Kultura Žďár, PO

py v délce 2 m, PŘEDEVŠÍM PŘI 
ODCHODU ZE SÁLU

 � Všechny vstupenky za neu-
skutečněná filmová představení  
v měsíci březnu je možné vrá-
tit bankovním převodem nebo 
osobně na pokladně DK, v květ-
nu pouze v úterý v době od 13:00 
do 17:00 hodin. Kontakt 566 502 
254, 724 190 928, 730 898 964, 
e-mail - dkzdar@dkzdar.cz. 

 � Peníze budou vráceny proti 
předložené platné vstupence 
nejpozději do 30. června 2020.

2. – 28. června 2020
Galerie Stará radnice 
Žďár nad Sázavou
JAN DOČEKAL 
LEPÍM, TEDY JEŠTĚ JSEM 
KOLÁŽE   
Otevřeno 
úterý - pátek 
10.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00, 
sobota, neděle 14.00 - 17.00

2. - 28. èervna 2020 
Galerie Stará radnice 

ve Žïáøe nad Sázavou

Kultura Žïár, pøíspìvková organizace
Vás zve na výstavu

LEPÍM, TEDY JEŠTÌ JSEM

Otevøeno 
úterý - pátek 10.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00 hodin

sobota a nedìle 14.00 - 17.00 hodin
Nám. Republiky 24, Žïár nad Sázavou

  

JAN DOÈEKAL

koláže

Více informací na: 
koronavirus.mzcr.cz

Za kulturou 
bezpečně

Max. 100 osob

Vstupenku si kupte 
ideálně předem online

Dbejte na zvýšenou 
osobní hygienu

Netvořte hloučky, 
nevyužívejte sezení  

v odpočinkových zónách

Respektujte pokyny  
a doporučení personálu

Nekonzumujte
žádné občerstvení, 

vlastní ani zakoupené

Neustále si chraňte 
nos a ústa rouškou

Neobsazujte místa,  
která nemáte uvedená  

na vstupence, nezasahujte 
do rozmístění nábytku

Ve frontách i ve foyer 
dodržujte odstupy

Pokud je to možné, 
plaťte bezkontaktně

2 m

11. května – 5. června 2020
Malá Galerie Stará radnice 
Žďár nad Sázavou
TŘI PERLY UNESCO 
TELČ – ZELENÁ HORA - TŘEBÍČ
Otevřeno dle otevírací doby Infor-
mačního centra

8. června – 26. července 2020
Malá Galerie Stará radnice 
Žďár nad Sázavou
ZAOSTŘENO NA ŽĎÁR 
Otevřeno dle otevírací doby Infor-
mačního centra
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Regionální muzeum Města Žďáru nad Sázavou
Otevřeno denně mimo pondělí: 9 – 12 a 12.30 – 17 hodin

Od 19. května 2020 bude pro 
veřejnost opět otevřena trvalá 
expozice města v Moučkově 
domě. 

V souladu s aktuálním nařízením 
vlády ČR a doporučenými opatře-
ními ministerstva kultury, aktua-
lizovanými prozatím k 6. květnu 
2020, je prohlídka vzhledem k plo-
še výstavních sálů možná maximál-
ně pro dva návštěvníky současně. 
Při prohlídce je nutné dodržovat 
dvoumetrové rozestupy (krom čle-
nů jedné rodiny), používat roušku 
nebo jiné zakrytí úst a nosu a dbát 
všech pokynů průvodce. Prohlídky 

Otevření 
Regionálního muzea

se konají již tradičně každou celou 
hodinu, první v 9:00, poslední v 
16:00, ve 12:00 se prohlídka kvůli 
polední pauze nekoná. Otevřeno 
bude denně kromě pondělí. O pří-
padných aktualizacích na základě 
rozhodnutí Vlády ČR a dalších do-
poručeních ministerstva kultury 
vás budeme informovat prostřed-
nictvím internetu.

Výstavní prostory ve tvrzi budou 
otevřeny po dokončení všech re-
konstrukčních pracích, které právě 
probíhají. 

Text: Stanislav Mikule
Foto: Kamila Dvořáková 

a Stanislav Mikule

inzerce

Plamenům navzdory
V noci z 9. na 10. května roku 
1945 vyhořela budova stře-
dověké tvrze v centru města. 
Několik místností skrývalo uni-
kátní sbírky žďárského muzea, 
které až na několik litinových 
předmětů plameny strávily. 
Přesto některé obrazy požár 
zajímavým způsobem přežily, 
aniž byly z tvrze odneseny. 

Výstava Plamenům navzdory 
připomíná obrazy ve žďárské tvrzi, 
obrazy z muzejní sbírky, které tam 
byly před požárem, v době požá-
ru i po něm, tedy dnes. Obrazy k 
tvrzi zkrátka patří, plamenům na-
vzdory. Ostatně proč by mělo před 
plameny ustupovat muzeum, je-
hož domovem je město, které má 
ohnivé jméno Žďár, u jeho zrodu 
stálo žďáření, milíře, hamry a tavicí 

pece na železo, město, které se po 
každém požáru – ať už v důsled-
ku válek, nehod či žhářství – vždy 
vzchopilo k ještě větší slávě a roz-
květu, město, které bylo nazýváno 
Ocelovým srdcem Vysočiny a jehož 
hokejové Plameny do světa vyslaly 
jména jako Martin Nečas, Martin 
Kaut či Tomáš Rolinek? 

Uvidíte tak portrét kardinála 
Ditrichštejna, který povýšil v roce 
1607 Žďár na město, i obraz ho-
řící tvrze, namalovaný aktivním 
spolupracovníkem partyzánů za 
2. světové války a pozdějším ředi-
telem muzea akademickým malí-
řem Josefem Kosinkou. Dozvíte se 
samozřejmě i mnoho zajímavých 
informací. 

O přesném datu otevření výsta-
vy vás budeme včas informovat.

Text a foto: Stanislav Mikule
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Hedvika Hájková se narodila 
v roce 1895 v Brně jako dcera 
žďárského nadlesního Ottokara 
Hájka. Stala se akademickou 
malířkou a restaurátorkou. 

V roce 1917 se provdala za své-
ho učitele malíře Jana Böhma, 
narozeného roku 1865 ve Vitějo-
vicích poblíž Prachatic, zemřelého  
v březnu 1945. Jak vidno, manžel 
byl o třicet let starší. Ateliér měli ve 
Vídni, ale na naléhání památkové-
ho úřadu se v roce 1934 vrátila do 
Brna jako restaurátorka. Ve svém 
oboru patřila k absolutní špičce. 
Za druhé světové války se podílela 
na záchraně řady uměleckých děl, 
například zámecké sbírky ve Vi-
zovicích či obrazů z arcibiskupské 
obrazárny v Kroměříži. Jako Němka 

byla odsunuta do Rakouska, odkud 
se mohla díky naléhání řady kul-
turních institucí po třech měsících 
vrátit zpět do Československa. Její 
syn ale musel zůstat v Rakousku 
a setkat se opět mohli až v 50. le-
tech.

Pro kulturní památky našeho 
města učinila paní Hedvika Böh-
mová-Hájková mnohé. Krom darů 
pro muzeum, které obnovovalo 
své sbírky po požáru z května 1945, 
jí vděčíme například za restaurová-
ní Gionimova portrétu opata Vej-
mluvy i pozdně gotických fresek 
v závěrových kaplích konventního 
kostela bývalého žďárského kláš-
tera. Jeden z Gionimových obrazů 
v tomto kostele musela kvůli ne-
vratnému poškození nahradit ko-
pií, kterou tam nalezneme i dnes. 

V 60. letech se 
osobně anga-
žovala ve složi-
tých jednáních  
o převzetí daru 
z Rakouska od 
Arthura Fe-
renze. Osma-
osmdesátiletý 
vnuk žďárské-
ho rodáka ma-
líře Antona 
Johanna Fe-
renze, posled-
ní potomek 
rodiny, se roz-
hodl soubor 
24 obrazů od 
svého děda 
vrátit zpět do 
umělcovy vlas-
ti. Na česko-
slovenské vel-
vyslanectví ve 
Vídni obrazy 
převezl Hed-
vičin syn Otto 
Hans Böhm, 

divadelní 
r e ž i s é r , 
intendant 
a herec. 
Odtud pak 
p u t o v a l y 
do Brna. 
Jejich au-
tor, ma-
líř Anton 
J o h a n n 
F e r e n z , 
se narodil  
roku 1801 
v dnešní 
Žižkově uli-
ci ve Žďá-
ře. V Brně 
s t u d o v a l  
u Ferdi-
n a n d a 
L i c h t a , 
poté ode-
šel na ví-
d e ň s k o u 
akademii. Roku 1833 se usadil 
ve Znojmě a o deset let později  
v Brně. S manželkou Františkou 
Hedvičkovou měl sedm dětí. Před 
smrtí nemohl 
kvůli nemoci 
pracovat a ze-
mřel v chudo-
bě roku 1874  
v Brně.

Hedvika Böh-
mová-Hájková, 
m i m o c h o d e m 
příbuzná fre-
gatního kapitá-
na Ferdinanda 
šlechtice Hájka, 
který žil v domě 
čp. 48 v Zámku 
Žďáře, získala 
několik ocenění 
za své celoživot-
ní dílo. Na odpo-
činek odešla až 

roku 1979 a zemřela v roce 1982  
v německém Detmoldu.

Text: Stanislav Mikule
Foto: Archiv RM

Hedvika Böhmová-Hájková

Ve druhé polovině 19. století 
působil ve Žďáře malíř, jehož 
totožnost neznáme. Jeho por-
tréty se vyznačují nápadným 
pozadím s výraznými mračny. 

V muzeu jsou uloženy portréty 
Maxmiliána Ferenze, měšťana a 
kostelníka žďárského, a jeho man-
želky, snad z domu čp. 240 v dnešní 
Žižkově ulici, z nějž pocházel i malíř 
Ferenz a kde později sídlila Společ-
nost historického šermu Flamberg. 
Obrazy věnovala muzeu v roce 

Jan Böhm, Portrétní studie Hedviky Böhmové-Hájkové, 
olej na plátně, nedatováno

1946 Cecilie Severinová, proslulá 
ochotnická herečka. 

Pokud byste měli podobný obraz 
doma, byli bychom vám v muzeu 
vděční za možnost pořízení jeho 
fotografie a za jakékoliv informace 
k němu. Třeba se nám jednou po-
daří malířovu totožnost odhalit. 

Text: Stanislav Mikule
Foto: Archiv RM

Neznámý malíř ve Žďáře

Anonym, Maxmilián Ferenz  
s manželkou, olej na plátně,  

nedatováno

Anton Johann Ferenz, Dívka v modrých šatech, 
olej na plátně, 1854

Simone Gionima, P. Václav Vejmluva, 
olej na plátně, před rokem 1705
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Kulturní program v Novém Městě n. M. – červen
Farmářské trhy
6. června  2020 
-  hraje Jásalka band
20. června 2020 
- s výtvarnou dílnou Nóry Lépsényi 
- výroba průsvitů
od 8 do 12 hodin, park 
- Vratislavovo nám., Nové M. n. M

Expediční kamera
7. června 2020 v 17 h.
KD – Nové M. n. M.

Život v přírodě! 
do 15. června
Horácké muzeum Nové M. n. M.
Výstava věnovaná 50. výročí vzniku 
Chráněné krajinné oblasti Žďárské 
vrchy.
Uvidíte na ní putovní výstavu Ptáci 
v krajině s vyobrazením opeřenců 

v jejich životní velikosti, vycpané 
ptáky typické pro naši chráněnou 
oblast  zapůjčené z Moravského 
zemského muzea a ve vestibulu 
muzea fotografie přírody CHKO 
Žďárské vrchy zachycené objek-
tivem Zdeňka Záliše, vedoucího 
Správy CHKO Žďárské vrchy.

Muzejní a galerijní noc
12. června 2020
Horácké muzeum a Horácká gale-
rie Nové M. n. M
Program:
16:00 - 21:00 
- prohlídky Horáckého muzea

- ukázka a workshop sklářských 
technik na nádvoří Horácké galerie 
(vitráže, leptání skla, smalt... cena 
workshopu dle techniky)
- ptačí stezka - městská hra
17:00 -  zahájení expozice Lidové 
architektury v Horáckém muzeu
18:00, 19:00, 20:00 - komentované 
prohlídky výstavy Současná sklář-
ská tvorba na Žďársku (kapacita je 
omezena, prosím přihlaste se na 
pokladna@horackagalerie.cz nebo 
566 654 211)
Muzeum bude přístupné zdarma.

Zahájení výstavy dřevorytů 
a Hybohledů Pavla Macka
18. června 2020 v 17 h
Horácké muzeum Nové M. n. M 
Interaktivní pohyblivá divadélka  
v krabici doplněná krásnými gra-
fikami českého umělce žijícího  
v Praze a ve Francii.

Program kina červen 
KD Nové Město na Moravě
úterý 2. června 2020, 16:00  
a 19:00 - Vlastníci, 60 Kč
úterý 9. června 2020, 16:00  
a 19:00 - Rocketman, 60 Kč
neděle 14. června 2020, 14:00  

a 17:00 - Mrňouskové: Daleko od 
domova, 50 Kč
úterý 16. června 2020, 16:00  
a 19:00 - Staříci, 60 Kč
úterý 23. června 2020, 16:00  
a 19:00 - Afrikou na Pionýru, 60 Kč
úterý 30. června 2020, 16:00  
a 19:00 - Jumanji: Další level, 60 Kč

Program Chytrý kvíz
KD Nové M. n. M
středa 27. května 2020 od 19.00
pondělí 8. června 2020 od 19.00
středa 24. června 2020 od 19.00

inzerce
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inzerce

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

ČERVEN
VÝSTAVY:

červen / Čechův dům
Yvona Bartoňková
výstava obrazů

 
 Y V O N A  B A R T OŇK O V Á

červen / oddělení pro dospělé čtenáře
Sobotní Vykresli se z toho
výstava výtvarných prací účastníků kurzu olejomalby pod vedením 
lektorky Lenky Šoulákové na téma: Zvířecí patron

1. 6. - 14. 8. / oddělení pro děti a mládež
Spolkla mě knihovna
výstava komiksů s ilustracemi Vojty Šedy z knihy Kláry Smolíkové

červen / Galerie u Sychry
(Ne)všední krásy Vysočiny
výstava fotografií Jiřího Hudce

V našem e-shopu vám nabízíme úly 

a potøeby k nim, rámky, potøeby pøi rojení, 

krmení a chovu vèel, potøeby pro práci s medem

a voskem, vèelaøské ochranné pomùcky, 

rùzné pomùcky pro vèelaøe 

a jejich práci, 

vèelaøskou literaturu, 

široký sortiment pøírodní 

kosmetiky se vèelími 

produkty. 

PRODEJ VYZRÁLÉHO

HOVÌZÍHO MASA

Objednávky volejte na tel.: 606 728 158

prodej i vyzrálého steakového masa na gril

P
R
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D
E
J
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T 
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D
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A

www.jokamarecek.cz
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Proč jste se rozhodla pro tuto profesi?
Už na gymnáziu jsem se připravovala spí-

še přírodovědecky, to mě bavilo. Po gymná-
ziu jsem šla na optometrii do Brna a dálkově 
si udělala inženýrský titul - management ve 
zdravotnictví. Při studiu jsem pracovala ve 
firmě Focus – optik, zpočátku na poloviční 
úvazek, pak na plný. V květnu 2014 jsem do-
končila školu a v září si pak otevřela optiku.

Kdy se zrodil nápad založit si vlastní oční 
studio? 
Po škole jsem se vrátila do Žďáru, kde 

jsem ale volné místo optometristky nenašla. 
Do budoucna jsem stejně měla v plánu, že si 
založím vlastní optiku, a tohle to uspíšilo. 

Jaký je rozdíl mezi optikem a optome-
tristou?
Optik má středoškolské vzdělání a může 

prodávat brýle, poskytovat poradenství  
k brýlím a vyměřovat parametry potřebné  
k výrobě brýlí (např. vzdálenost zorniček – 
PD). Optometrista má vysokoškolské vzdělání 
a navíc měří zrak a aplikuje kontaktní čočky.

Co všechno vaše oční studio nabízí?
Měříme zrak, aplikujeme a prodáváme 

kontaktní čočky, nabízíme obruby, zhotovuje-
me kompletní brýle a v nabídce jsou samo-
zřejmě sluneční brýle. Provádíme servis brýlí, 
a to včetně jejich čištění ultrazvukem.

Jak často je třeba nechat si zrak zkon-
trolovat a je vždycky nutné navštívit 
očního lékaře? Nestačí změření zraku 
optometristou?
Člověk by si měl nechat zkontrolovat zrak 

při každém pocitu zhoršení, a pak bych dopo-
ručovala přibližně každé dva roky. Co se týká 
měření zraku, tak určitě stačí vyšetření opto-
metristou. K lékaři by si ale člověk měl  zajít  
kvůli změření nitroočního tlaku, zkontrolová-
ní sítnice a dalším lékařským úkonům, které 
optometrista provádět nemůže.

Jak měření zraku probíhá?
Nejdříve zjistíme od klienta, co ho trápí. 

Pak ho vezmeme na autorefraktokeratometr, 
který přibližně změří dioptrie a zakřivení ro-
hovky, což je důležité při aplikaci kontaktních 
čoček. Následně klienta usadíme k LCD op-
totypu, kde sledujeme ostrost vidění, skryté 
šilhání, astigmatismus a další vady. Změří-
me vidění na dálku i na blízko a po nasazení 

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH
Pavlína SMEJKALOVÁ (DRAHOTSKÁ)

nejvhodnější korekce necháme zákazníka  
s novými dioptriemi projít, aby si v prostoru 
zkusil, jak s nimi vidí. Následně řešíme výběr 
brýlí, popř. kontaktních čoček.

Jak vybrat správné brýle? 
Brýle nesmí odstávat od obličeje, ale 

ani nikde tlačit. Záleží hodně na představě 
a přáních klienta, a podle toho se snažíme 
najít takové brýle, aby mu perfektně seděly. 
Pokud by zákazníkova přání zasahovala do 
funkčnosti brýlí, snažíme se vše probrat a 
navrhnout lepší řešení tak, aby brýle přede-
vším splňovaly veškeré požadavky na správné 
vidění.

Do brýlových obrub se používají skle-
něné i plastové čočky. Jaké jsou jejich 
přednosti a nedostatky?
Dnes se z 95 procent používají plastové 

čočky, protože jsou lehčí a odolnější proti 
rozbití. Nevýhodou je, že se snáze poškrá-
bou. Skleněné čočky jsou oproti plastovým 
až trojnásobně těžší, a když spadnou, rozbijí 
se. Plastové čočky se dají trojnásobně ztenčit, 
u skleněných lze provést ztenčení ještě větší, 
ale na úkor jejich ještě vyšší váhy.

Jaký máte názor na „čtecí“ brýle, které 
se dají levně koupit u stánků, v tržnici 
nebo v drogerii?
Když si je člověk nasadí na pár minut, tak 

ano. Ty brýle jsou i tak koncipované - vytáh-
nout je v obchodě, přečíst si cenovku a zase 
je schovat. Je to taková pohotovostní zále-
žitost, ale při práci na počítači nebo delším 
čtení mohou ničit zrak. 

Může zrak, který není korigován a potře-
boval by to, způsobovat další potíže?
Ano, oči mohou slzet, řezat, může se obje-

vit i tlak v okolí očí, často také může bolet hla-
va. Všechny tyto symptomy mohou provázet 
řadu onemocnění, ale pro jejich odhalení je 
dobré jako jedno z vyšetření nechat si zkon-
trolovat zrak.

U multifokálních brýlí může být pro 
někoho přechod zraku z blízka do dálky  
a naopak nepříjemný. Co s tím?  
U multifokálů dochází při přechodu mezi 

dálkou a blízkem ke krátkodobému zamlžení 
vidění z důvodu rychlého přechodu mezi di-
optriemi, dále při pohledu do stran dochází 
k lehkému zkreslení. S multifokálními brýle-
mi se člověk musí naučit dívat. Většina lidí si 
na to zvykne během pár dní až měsíce. Tyto 
malé nedostatky ale vysoce převáží jejich při-
daná hodnota.

Podle čeho by se měl člověk při výběru 
multifokálních brýlí orientovat?
U multifokálů platí, že čím dražší, tím 

mohou být opravdu lepší. Cena je dána šíř-
kou koridoru, prostorem pro vidění, kde jsou 
zabroušeny dioptrie. My nabízíme čtyři typy. 
Pokud například člověk nepracuje příliš na 
počítači a nebo nemá příliš vysoké nároky na 
vidění, vystačí si i s levnější  variantou s užším 
koridorem. Naopak, kdo potřebuje komfort-

ní vidění, např. často řídí auto, používá širo-
koúhlý monitor nebo hodně čte, je pro něj 
vhodnější multifokál s nejširším koridorem. 
Proto u nás každého klienta poctivě zpoví-
dáme, abychom pro něj našli nejlepší řešení. 
Můžeme mu částečně nasimulovat šířku kori-
doru na tabletu, aby měl představu, co uvidí 
a co může od kterého typu očekávat.

Jak by měl člověk o brýle pečovat, aby 
mu vydržely?
Brýle by se měly při čištění nejprve omýt 

vodou, pro odmaštění vodou s jarem, případ-
ně použít speciální čisticí sprej, a pak vyleštit 
hadříkem z mikrovlákna. Na poškrábání je 
nejhorší čištění papírovým kapesníkem. Zá-
kladem je nosit brýle v pouzdře, nasazovat 
je a sundávat oběma rukama a nezvedat si 
je na čelo. 

Co když člověk nosící brýle chce zkusit 
kontaktní čočky?
Klientovi nejdříve změříme dioptrie  

a vybereme vhodné čočky podle zakřivení 
rohovky, dioptrií a toho, jak často je chce no-
sit. Naučíme ho s nimi pracovat i jak se o ně 
starat. Odnese si je domů a zkouší, jak se mu 
s nimi funguje. Zhruba za 14 dní pak přijde na 
kontrolu, a pokud je všechno v pořádku, tak 
si může koupit balení čoček. Člověk s kontakt-
ními čočkami ale musí mít i brýle pro případ, 
že by nemohl čočky pro akutní oční onemoc-
nění používat.

Zažila jste v obchodě nějakou zajímavou, 
veselou příhodu?
Jednou přišli dva asi dvacetiletí Číňané, 

kteří tady byli na výletě. Na rybníku v Zubří se 
převrhli s loďkou, oba utopili brýle a neměli 

Optometristku Pavlínu Drahot-
skou (dnes již Smejkalovou) na-
jdete mezi stovkami brýlových 
obrub v jejím očním studiu, 
které se nachází v zeleném 
domě na náměstí naproti Staré 
radnici ve Žďáře nad Sázavou. 
Nabízí služby očního optika 
i optometristy, kdy odborně 
vyšetří zrak, aplikuje nebo 
zkontroluje kontaktní čočky 
a poradí nejlepší řešení pro 
každé oči.

náhradní. Jeden z nich měl na dálku osm di-
optrií, druhý sedm. Byli úplně zoufalí, v pod-
statě nemohli trefit ani do dveří. Nejrychlejší 
bylo aplikovat jim kontaktní čočky, se kterými 
však neměli žádnou zkušenost. Naučila jsem 
je čočky nasazovat a i vyndávat (i když to vyn-
dání pro ně bylo skutečně náročné). Pro moji 
i jejich ne zrovna bravurní znalost angličtiny 
to byla docela sranda. Dostali kontaktní čoč-
ky nejvíce propustné pro kyslík, které v oku 
mohou být až měsíc, a pro jistotu i návod  
v angličtině. Nakonec byli šťastní a zhodno-
tili to tak, že za dva dny budou v Číně, a tam 
jim v nejhorším případě s vyndáním čoček 
pomůžou.

Jakým způsobem zajišťujete provoz 
optiky nyní, když jste v roli maminky  
desetiměsíční holčičky?
V předminulém roce ke mně do optiky na-

stoupila na povinnou praxi moc šikovná stu-
dentka optometrie. Jsem moc ráda, že přijala 
moji nabídku a po ukončení studia nastoupila 
ke mně do optiky v době, kdy jsem odcháze-
la na mateřskou dovolenou. Pokud se však 
manžel nebo babičky ujmou hlídaní dcery, 
najdete mě samozřejmě v optice. Přesto, že 
má optika stanovenou otevírací dobu, pokud 
se zákazník objedná na večer, sobotu či nedě-
li a je to v mých silách, ráda mu vyjdu vstříc. 

Co vám podnikání a práce přináší?
Baví mě to. Jsem spokojená, když vidím 

člověka, kterému pomohu zase kvalitně vi-
dět. Hodně lidí se  opakovaně vrací, a někdy 
přijdou jenom poděkovat, že jsme společně 
dobře vybrali, a to mě těší. 

   (pm)

nám. Republiky 61, Žďár n. S.
tel.: 773 350 494
www.ostudio.cz

Foto: Martin Halama, www.facebook.com/photohalama/
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Buďme normální a nežalujme
Dva sloupky

a rozdají z toho, na co si budou muset 
půjčit od budoucích generací. 

Ale zpět k tomu lepšímu v nás. Te-
prve v krizi se ukazuje, kdo je na svém 
místě správně. A teprve krize dokáže 
probudit i spoustu invenčních a neo-
třelých nápadů a myšlenek, které by 
v době konjunktury nikoho ani ne-
napadly. A ať si o tom myslí kdo chce 
co chce, říkám si, že jsme to zvládli  
a zvládáme především díky naší 
schopnosti improvizace i v nelehkých 
podmínkách.

A ještě jedna věc nakonec. Také 
se vám líbilo, že během karantény 
nejezdila žádná auta? Že silnice byly 
prázdné, že by se po nich dalo jez-
dit na skateboardech, kolečkových 
bruslích nebo se procházet třeba  
s kočárkem? Všechny ty naše plecho-
vé miláčky jsme nechali zaparkované 
v garážích nebo na parkovištích. A co 
jich tam bylo! Koukli jste se někdy  
z okna? Plná parkoviště, spíše pře-
plněná. No, a protože automobilky 
j i c h chrlí stále více  

 

a více a my jich stále více a více ku-
pujeme, nabízí se ta stále aktuální 

nerudovská otázka. Kam s nimi? 
A tak se ke mně třeba dostalo, že 

na Stalingradě se i přes nesouhlas ně-
kterých bydlících opět budují parko-
vací stání, a to na úkor hezkého kous-
ku zeleně, a auta budou parkovat,  
a hlavně smrdět, přímo okny těch, 
kteří ani auto třeba nemají. Co na 
to říct? Je jasné, že tenkrát soudruzi, 
když plánovali sídliště, moc nepočítali 
s tím, že by v příští pětiletce, či do-
konce v desetiletce, o dvacetiletce ani 
nemluvím, by mohli lidé vlastnit tolik 
aut, která budou chtít zaparkovat co 
nejblíže u nosu. Hlavní ulice musela 
být správně široká jen kvůli tomu, 
aby tam projely Potěmkinovy alego-
rické vozy na prvního máje a papaláši 
jim mohli kynout pravicí z tribuny.  
A tímto haslo. O těch vedlejších se 
moc nepřemýšlelo. Tak co teď s tím? 

Myslím, že tlačit silou budování 
parkovacích míst na úkor zelených 
ploch není ta úplně správná cesta. To 
bychom se mohli jednoho rána pro-
budit a místo pohledu do uklidňující 
zelené bychom mohli dostat epilep-
tický záchvat z pohledu na barevnou 
směs střech plechovek na čtyřech ko-
lech.        Martin Krob

inzerce

Nevím, ale asi to patří k naturelu 
některých z nás. Vím, že se během ka-
rantény někteří nudí, nemají do čeho 
píchnout. V telce zrovna nedávají 
nic moc zajímavého, anebo recyklují 
staré filmy, estrády, nebo dokonce 
pouštějí celé sportovní přenosy, které 
komentátorští archeologové vykopali 
z pořádné hloubky v archivních kob-
kách. Tak proč se nezaměřit na to, kdo  
v jejich okolí nedodržuje striktně 
všechna vládní nařízení. Ať už sledují 
pohyb kdo, kam, kdy, proč a v jakém 
počtu chodí či nemá chodit. Ať už je to 
kontrola správně nasazené roušky či 
respirátoru. Ať už je to cokoli, kdykoli, 
jakkoli, co se hodí k uspokojení jejich 
potřeby kontrolovat nás ostatní. Pros-
tě se z nich stávají takové děžurné. 

Netuším, kolik těch udání museli 
policisté řešit, ale pár se mi jich agen-
turou jedna paní povídala doneslo. 
Na facebook dala jedna maminka 
příhodu, kdy ji policisté málem zatkli 
za to, že si její dcera u Lidlu sundala 
roušku a kousla do housky, protože 
přes roušku se to do pusy dostává 
t ě ž ko . 

Do Nového 
Veselí zas 

byli na udání strážci zákona povoláni 
kvůli tomu, že se u okénka pivní po-
moci shromáždilo více jak deset na 
smrt žízní vyprahlých pacientů. Ale 
ti byli velmi rychle zachráněni a ne-
plecha byla tak ukončena ještě před 
příjezdem hlídky. A takovýchto akcí 
bylo mnohem více. Co to o nás říká? 
Nemyslíte, že je to zbytečné?

Myslím, že tohle jaro ale v mnohých  
z nás probudilo to lepší. Nejlíp to asi 
vystihuje tenhle vtip: „V Německu 
lidé nic nedělají, protože ví, že tu kri-
zi vyřeší vláda. V Čechách vláda nic 
nedělá, protože ví, že tu krizi vyřeší 
lidé.“ Jasně, Babišův Mára to marke-
tingově určitě nějak zpracuje a udělá  
z minusu plus. Doufám, že způsob 
komunikace a jednání našeho esta-
blishmentu i mnohým jeho příznivcům 
už otevřel oči a nenechají se jen tak 
koupit za koblihy, pastelkovné, slevy na 
jízdném či kdo ví co ještě nám naslibují 

Největší dodavatel na Žďársku

Nejsme elektrikáři...

DODAVATEL PRO VYSOČINU
tel.: 608 729 738 www.cmelda.cz
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Protože se tento rok asi nikam 
nepodíváme, přijďte s námi 
cestovat na Expediční kameru 
7. června 2020 v 17:00 do kul-
turního domu v Novém Městě 
na Moravě. 

Expediční kamera je filmový fes-
tival, který již od roku 2009 přiná-
ší do kin ty nejlepší cestovatelské  
a dobrodružné filmy z mezinárodní i 
domácí produkce. Výpravy do nitra 
džungle i pouště, neuvěřitelné výko-
ny na skalách, plavby přes oceány i 

Expediční kamera
po divokých řekách, adrenalinové ší-
lenství, návštěvy domorodých kme-
nů, stovky uběhnutých kilometrů i 
putování na dvou kolech, outdooro-
vé hvězdy i neznámí, a přesto úžasní 
cestovatelé, to vše máte možnost 
zažít během festivalu. Promítání 
můžete navštívit na dvou stovkách 
míst v České republice i na Sloven-
sku. Přijďte nasát atmosféru dálek, 
obdivovat pozoruhodné výkony a 
načerpat inspiraci ke svým cestám.

Surf Cuba
Co si takhle zasurfovat s režisé-

rem, scénáristou a dramaturgem 

Jacobem Osterem a jeho filmem 
Surf Cuba? - Komunistický režim 
svobodu obyvatel Kuby z velké 
míry potlačuje. Navzdory tomu 
jsou Kubánci z těch lidí, kteří umí 
najít v životě štěstí i tam, kde není. 
Kubánci vynikají v baseballu, fot-
balu a nebo v boxu. Poloha a pod-
nebí země jsou ideální pro surfo-
vání, pobřeží Kuby je dlouhé skoro 
3 000 km. Jenže v celé zemi není 
jediný surfařský obchod, takže z 11 
miliónů obyvatel se tomuhle spor-
tu věnuje 150 surfařů, pro které 
je každá vlna nejen adrenalin, ale 
také špetka osobního odboje.

Tieň Jaguara
Nebo se s námi vydejte do 

amazonské džungle s filmem Tieň 

Jaguara. Na jedno z mála míst na 
světě, kde žije řada původních oby-
vatel a kmenů úplně nedotčených 
moderní civilizací. Jsou to kmeny, 
které si neohroženě hají území, 
někteří jsou i kanibalové a někteří 
jsou naopak tak mírumilovní, vřelí 
a otevření, že nad tím zůstává ro-
zum stát. Jako indiáni kmene Hodi 
na území Venezuely, kteří přijali 
čtyři cestovatelé na čas mezi sebe  
a dali jim možnost objevit mnohé. 
O životě v džungli, o přírodě, o lid-
ských hodnotách, o sobě samých. 
Nechte se pozvat do končin, kde se 
děti neučí programovat, ale utéct, 
když zaútočí opice, a přežít. Kde 
nejvzácnější a nejdůležitější věc je 
být spolu.

Nezávislé, samostatně hospo-
dařící kulturní organizace, jako 
jsou hrady, zámky, muzea, gale-
rie a další památkové objekty, 
utrpěly během koronavirové 
krize velkou ránu. Jedná se  
o organizace, které žijí pro své 
návštěvníky, mají velkou sociál-
ní odpovědnost a zprostředko-
vávají veřejnosti kvalitní služby, 
stejně jako kulturní příspěvko-
vé organizace státu. 

Na rozdíl od nich však nezávislé 
kulturní instituce, které navíc při-
nášejí velký pozitivní efekt v sou-
vislosti s podporou místního živo-
ta, NEMAJÍ V TUTO CHVÍLI NÁROK 

Pomozte zachránit 
nezávislé kulturní instituce

NA STÁTNÍ PODPORU, která plyne 
z Opatření k minimalizaci dopa-
dů COVID 19 na sektor nezávislé 
kultury. Z tohoto důvodu byl dne  
28. 4. 2020 odeslán dopis PhDr. 
Lubomíru Zaorálkovi, ministru 
kultury. Souhlas s tímto dopisem 
můžete vyjádřit podpisem petice, 
která je v těchto dnech umístě-
na v kulturních institucích. Po-
depsat ji můžete také on-line na:  
www.petice.com/zachram_neza-
visle_kulturni_instituce_pamat-
ky_muzea_galerie_a_dali.

Žijeme díky spokojeným ná-
vštěvníkům a můžeme přežít pou-
ze tehdy, když nám je v dobách 
krize vláda ochotná pomoci. 

inzerce

Pracujeme s maximální bezpečností!
Pro Vás máme stále otevřeno :-)

Jana Vencálková 
Vedoucí pobočky

733 351 936      www.rkokno.cz
Tř. Tomáše Bati 6, 760 01 Zlín

P.S.:
Pro automechanika 
ze Ž ďáru hledáme 
rodinný dům
s dílnou do 20 km.

Nádražní 432/22, 59101 Žďár nad Sázavou

605 221 928
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Horácké muzeum v Novém 
Městě na Moravě zpřístupnilo 
novou část stálé expozice, která 
prezentuje lidovou architektu-
ru severního Horácka jako jedi-
nou stále živou oblast tradiční 
lidové kultury v regionu. 

Roubené chalupy i zděné statky 
se stále přestavují, rekonstruují 
nebo bourají a tvůrci expozice si 
kladli smělý cíl – obeznámit ná-
vštěvníky se základními principy  
a typickými prvky horácké archi-
tektury a kultivovat tak jejich pří-
stup k architektuře jako součásti 
místního krajinného rázu a regio-
nální historie. 

Rozměrný model horácké cha-
lupy pro muzeum vytvořil Martin 
Jelínek z Krásného. Jedná se o re-
konstrukci domu ve Vříšti, který 
byl v 50. letech v rámci projektu 
Národního památkového ústavu 
zdokumentován studenty Anto-
nína Kuriala. Dnes již dům nesto-
jí. Dalším mementem jsou dveře 
žondru (typické dřevěné předsíně) 
z domu v Kadově, který byl zbořen 
před rokem. 

Součástí expozice je dotyková 

Expozice lidové architektury na půdě Horáckého muzea
obrazovka s historickými fotogra-
fiemi z muzejního archivu a foto-
grafiemi zajímavých staveb, které 
přežily do současnosti, s krátkými 
komentáři. 

„Doupě“, které jsme u expozi-
ce vybudovali zejména pro děti,  
v němž se  relaxuje a poslouchá vy-
právění o životě v horácké chalupě 
před sto lety, bude zatím bohužel 
z důvodu mimořádných hygienic-
kých opatření nepřístupné. 

Autoři expozice: 
kurátorka Horáckého muzea Ali-
ce Hradilová, architekt František 
Brychta
Odborní poradci: 
Zdena Chocholáčová, Jan Kuča
Model horáckého domu: 
Martin Jelínek 
Ručně psané popisky: 
Hana Jelínková
Grafika: 
Vojtěch Jehlička
Programování: 
Radek Kaplan 
Dřevěné nářadí na výrobu šin-

delů zapůjčila rodina Bukáčkova  
z Líšné.

Díky všem!
inzerce

Křižánky

Krátká - historické foto

VB PALIVOVÉ DØEVO s.r.o.

HOSPODAØENÍ V LESE
Jsme místní firma a na trhu pùsobíme ji� øadu let.
Vlastníme veškerou techniku, která je k této práci potøeba.

Poskytujeme lesnické slu�by:

- tì�ba døeva
- pøibli�ování døeva
- výkup døeva všech mo�ných délek
Zprostøedkujeme nejvýhodnìjší prodej námi vytì�eného døíví.
Jsme pøipraveni na rùzné formy spolupráce od odborného poradenství z oblasti lesnictví a dotací, 
které mù�e vlastník èerpat.

tel: 777 721 220 e-mail: radmont@seznam.cz 
    www.vbpalivo.cz 722 612 427 e-mail: vbpalivo@email.cz
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„Císař, který netrestá...“ (dokončení v tajence.)“ Titus Flavius Domitianus, římský císař 51 - 96

křížovka

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

Elektro Stehlík

Revize elektrických zaøízení

Elektromontá�e

tel. 739 312 469

elektro-stehlik@email.cz
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V případě zájmu o tyto pozice se obraťte 
na následující kontakt:
Röchling Industrial Nové Město NM s.r.o., 
Petrovická 312, 592 31 Nové Město na Moravě
Ing. Lenka Šperlingová, tel.: 566 503 530, 
e-mail: kariera-nmnm@roechling.com

ÚDRŽBÁŘPro náš výrobní závod v Novém Městě na Moravě

hledáme vhodné kandidáty na pozici:

Nabízíme:
náborový příspěvěk: 10 000 Kč
5 týdnů dovolené
pracovní doba 37,5 hod. týdně
příspěvek na závodní stravování
stravenky, příspěvěk na volnočasové aktivity
zvýhodněný mobilní tarif

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

OPERÁTOR LITÍ

roční bonus
nástup možný ihned

CO BUDE POTŘEBA 
VÁS NAUČÍME

POSKYTNEME VÁM 
STABILNÍ PŘÍJEM

NABÍDNEME BONUSY 
A BENEFITY

OCENÍME VAŠE 
ZKUŠENOSTI A NÁPADY

OBSLUHY LISŮ

SEŘIZOVAČE LISOVNY

NÁSTROJAŘE

MONTÁŽNÍ 
DĚLNÍKY/DĚLNICE

STROJÍRENSKÉ 
DĚLNÍKY/DĚLNICE

nabídka pracovních míst
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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

Pošlete nám
životopis 

a sta te se
sou í 

našeho týmu.

•

• Technik údržby budovy

Výrobní operátor / operátorka

• Inženýr kvality 

Neustále rosteme!

603 927 191.

Změna vyhrazena. 




