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Při pivním festivalu 
lidé ochutnávali piva ze sedmi minipivovarů

Žďár nad Sázavou / Nejenom 
lahodné pivo, ale i hudební  
a taneční vystoupení, unikátní 
parní show a další program si 
mohli vychutnat návštěvníci 
pivního festivalu, který se  
v sobotu 13. června pod pořa-
datelskou taktovkou Žďárského 
průvodce uskutečnil v areálu 
žďárského zámku.

„Rádi bychom poděkovali za 
podporu městu Žďár nad Sáza-
vou, zámku rodiny Kinských a také 
všem ostatním, kteří nám pomohli 
akci zrealizovat. Dík patří rovněž 
všem sedmi zúčastněným pivova-
rům - pražskému Pivovaru Ládví 
Cobolis, Pivovaru Kamenice nad 
Lipou, pivovaru Čestmír z Brandý-
sa nad Labem, Biskupickému pi-
vovaru Gajdoš z Biskupic-Pulkova, 

minipivovaru MadCat z Kamenice 
u Jihlavy, místnímu žďárskému mi-
nipivovaru Revolta a račínskému 
minipivovaru Richard,“ uvedla za 
pořadatele akce Pavlína Mokrá. 

Poděkování směřuje taktéž  
k Miloslavu Vaváčkovi, který v rám-
ci festivalu divákům předvedl oje-
dinělou parní show, takže děti i do-
spělí mohli kromě ukázek činnosti 
různých modelů parních strojů 

stylově sledovat rovněž parostrojní 
minipivovar. „Děkujeme i Orches-
tru žďárského divadla a Angels 
music clubu za hudební program, 
Střední škole obchodní a služeb  
a Activu – středisku volného času 
za doprovodný program pro děti, 
fotografovi Pavlu Černému za fo-
todokumentaci akce a samozřejmě 
všem návštěvníkům za super at-
mosféru,“ dodal Lukáš Mokrý. (zp)

Foto: Pavel Černý, www.pcerny.cz
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Výjimečná doba si žádá výjimečné činy,  
a proto, když se letošní jubilejní ročník ne-
může konat ve Varech, rozhodli se promotéři 
akce v čele s Jiřím Bartoškou nabídnout nej-
zajímavější snímky do distribuce kamenných 
kin v České republice. A naše kino, které se 
může chlubit vyspělou diváckou základnou, 
zvukem dolby atmos a skvělým zázemím, se 
do akce rádo zapojilo.

Pevně věříme, že si spolu s námi rádi za-
hrajete na atmosféru filmového festivalu  
a zpříjemníte si letní dny návštěvou filmů, 
které tak uvidíte jako první v celé republice. 
Nebude chybět červený koberec, slavnost-
ní zahájení a ukončení festivalu, stejně tak 
i předtočené, či online úvodníky s tvůrci 
jednotlivých filmů. Každý film má poměrně 
sympatické jednotné vstupné 110 korun  
a vstupenky se dají zakoupit on-line na strán-
kách Kina Vysočina, nebo přímo na místě  
v pokladně Kina Vysočina před jednotlivými 
projekcemi filmů.

Možná si někteří z vás říkají, proč jít na 
filmy, o kterých jste nikdy  neslyšeli, nemáte 

MFF Karlovy Vary se svým oblíbeným drinkem!
Dámy a pánové,
dovolte, abychom vás za realizační 
tým Kina Vysočina pozvali od 3. do 
11. července na unikátní příležitost 
navštívit program letošního ročníku 
MFF v našem Kině Vysočina. 

možnost si o nich přečíst žádné recenze, čas-
to jsou z distribuce zemí, jejichž kinemato-
grafie nám není blízká a prakticky nevíte, co 
od filmu dopředu očekávat. Jenže v tom prá-
vě tkví kouzlo návštěvy filmového festivalu. 
Stáváte se tak prvními v republice a často  
i v Evropě, kteří si o daném filmu tvoří 
vlastní úsudek, nesvázaný reklamou, kriti-
kou, PR a jinými aktivitami. Vy jste ti, kteří 
sdělí jako první své pocity z filmů svému 
okolí, případně napíší na portál CSFD svo-
je hodnocení, či se jiným způsobem po-
dělí o své prvotní zážitky z filmů. Vy jste 
ti nejdůležitější, ke kterým je s napětím 
upírán zrak a sluch režisérů a producentů 
daného filmu. Vstoupit do světa festivalu 
tak znamená na několik dní vybočit z klišé 
všedního dne a ponořit se do magického 
světa filmu. Můžete tak několik dní cesto-
vat po celé planetě, navštívit mnoho zemí, 
kultur, více či méně tradičních prostředí  
a zažít příběhy, které byste jinak nezažili.  
Zažijete smích, pláč, napětí, dojetí a všech-
ny další možné emoce, navštívíte místa, 
které byste jinak nepoznali a situace, které 
vám pomohou lépe pochopit a poznat sami 
sebe. 

To vše za několik málo stokorun bez 
drahého cestování z pohodlí vašeho měs-
ta. Tato šance se nebude opakovat a měli 
bychom ji využít. Navíc si můžete být jisti, 

že dramaturgie festivalu vybrala to nejlepší  
a nejzajímavější, co vám může nabídnout. 
Jedná se o snímky, které měly například 
největší ohlas na vynikajícím a prestižním 
americkém festivalu Sundance, který založil 
legendární Robert Redford a který je nazva-
ný podle jedné z jeho nejslavnějších filmo-
vých postav, pistolníkovi Sundace Kidovi.  
V nabídce tak bude například vítězný film 
této přehlídky Jalda, noc odpuštění, natoče-
ný na motivy skutečných prožitků mladé dív-
ky, která je odsouzena k trestu smrti za zabití 
manžela a její poslední šance na záchranu je 
odpuštění v přímém televizním přenosu, od 
kterého dělí dívku jen pár přestávek na re-
klamu. Z tohoto festivalu uvidíte jako první 
i mexický thriller s názvem Bez zvláštních 
znamení o násilím zmítané zemi, který získal 
cenu diváků. Jak skloubit život astronautky 
s výchovou dcery napoví strhující francouz-
ský snímek Proxima a určitě si nenechte ujít 
švýcarský film Zlovolné historky z předměs-
tí, který získal Stříbrného medvěda za nej-
lepší scénář Berniále. 

Festival zahájí divácký hit festivalu  
v Benátkách, s lehkostí a humorem vy-
právěné australské drama s názvem Než 
skončí léto, a zakončí opěvovaný nezávislý 
hit minulého roku, snímek Honey Boy. Po-
kud řešíte, co je silnější, zda láska k dítěti, či  
k partnerovi, nenechte si ujít chilský hit  

v rytmu reggaetonu s prostým názvem Ema. 
Každý z nás by si občas přál být na chvíli pou- 
stevníkem. Ve španělském dokumentárním 
deníku Zuniriki se originální tvůrce se specific-
kým smyslem pro humor pokusil zastavit čas  
v dřevěné boudě na břehu jedné baskické 
řeky. Dánové nás ubezpečí o tom, že příbuz-
né si nevybíráme ve filmu Jsem jedné krve,  
a tuzemskou filmovou scénu ovládne na fes-
tivalu Meky a jeho zpověď. Jeho písně znají 
všichni, ale jeho duši málokdo. Poznejte ji.

To a mnoho dalšího vás čeká od 3. čer-
vence v Kině Vysočina. Navíc máme pro vás 
radostnou zprávu, že si film již budete moci 
vychutnat s kávou či vaším oblíbeným drin-
kem z nabídky baru v kině. Cafe biják bar pro 
vás na tuto akci připraví speciální cenu na 
prosecco a další překvapení. Bude nám ctí 
vás uvítat na červeném koberci a popřát vám 
hezký filmový zážitek, milí filmoví přátelé!

Aleš Hrbek, programista kina
inzerce
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30. června – 26. července 2020
Galerie Stará radnice 
Žďár nad Sázavou
BOŘIVOJ PEJCHAL / MEZI NEBEM 
A ZEMÍ / OBRAZY   
Vernisáž se uskuteční v úterý 30. 
června 2020 v 17.00 hodin

Kulturní program 
ve Žďáře n/S – červenec

VÝSTAVY

inzerce

Otevřeno úterý - pátek 10.00 - 
12.00 a 14.00 - 17.00, sobota, ne-
děle 14.00 - 17.00
8. června – 26. července 2020
Malá galerie 
Stará radnice Žďár nad Sázavou
ZAOSTŘENO NA ŽĎÁR 
Otevřeno dle otevírací doby infor-
mačního centra

• všechny výrobky od 
renomovaných dodavatelů

• největší výběr vestavných  
i volně stojících spotřebičů

• široké doplňkové služby

• odborný personál
• snadné parkování 

 

přímo před prodejnou
• speciální program pro truhláře
• individuální cenové nabídky

Žďár nad Sázavou, Dvořákova 2459/6 (vedle Hypernovy)
Tel: 566 532 090  • global.zdar@seznam.cz • www.global-elektro.cz
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Regionální muzeum Města Žďáru nad Sázavou
Otevřeno denně mimo pondělí: 9 – 12 a 12.30 – 17 hodin

Výstava Plamenům navzdory 
připomíná minulost a přítom-
nost obrazů a grafiky ve žďár-
ské tvrzi, která vyhořela v noci 
z 9. na 10. května 1945. 

Po požáru trvalo takřka půl sto-
letí, než se muzeum do budovy 
vrátilo. Na výstavě uvidíte obrazy 
starých mistrů i žijících moderních 
umělců, díla z muzejních sbírek 
i jen zapůjčená. 75. výročí konce 
druhé světové války a zničujícího 
požáru tvrze připomínají díla Jo-
sefa Kosinky, který byl sám spo-
lupracovníkem račínských party-
zánů. Vystaveny jsou i jeho práce  
z Bödefeldovy pozůstalosti. Válku 
připomíná i obraz sv. Wolfganga, 
pocházející patrně ze Sudet z ob-
jektu po odsunutých Němcích, i díla 
žďárského rodáka Antona Johanna 
Ferenze, která měla v péči restau-
rátorka Hedvika Böhmová-Hájko-
vá, jež, ačkoliv byla jako Němka 
nucena po válce republiku opustit, 
se na četné přímluvy kolegů vrá-
tila zpět na Moravu. Část výstavy 
je věnována hudebnímu sklada-

Plamenům navzdory
teli Františku Drdlovi, včetně jeho 
portrétu od Toma von Dregera. 
Nechybí ani malíři Vysočiny – Od-
várka, Kopáček, Lukášek, Valdhans, 
Zezula; díla těchto umělců jsou  
u nás veřejně vystavena poprvé, jde  
o nejnovější přírůstky do muzejní 
sbírky. Některé z vystavených děl 
jsou také nově popsány – v nezná-
mém řeholníkovi byl odhalen sv. 
Bernard z Clairvaux, tři králové se 
nakonec ukázali být zcela jinými bi-
blickými postavami, navíc velmi za-
jímavými, a bezejmenný vojevůdce 
na obraze Bitva se nově pyšní jmé-
nem Napoleon Bonaparte. A proto-
že se letos nemohl konat v tradičním 
termínu Den Žďáru, připomíná vý-
ročí povýšení Žďáru na město por-
trét kardinála Ditrichštejna z polovi-
ny 17. století. Výstavu doplňují také 
sochy Julia Pelikána, Jana Růžičky, 
Jana Štursy a Antonína Kotrby. Zla-
tým hřebem je torzo houslí, údajně  
z dílny slavného Antonia Stradivari-
ho. Výstavu můžete navštívit až do 
2. srpna 2020. 

Text: Stanislav Mikule
Foto: Kamila Dvořáková

Od 26. května do 1. listopadu 
2020 pořádá Regionální muze-
um komentované procházky 
centrem Žďáru, které jsou 
vhodné pro školy, školky  
a další dětské kolektivy, rodiny 
s dětmi i skupiny dospělých. 

Minimální počet účastníků činí 
pět osob, nebo rodina s dětmi. 
Procházku lze uskutečnit kdykoli 
mimo pondělí od 9:00 do 16:00 
dle domluvy. Vstupné činí 10 Kč 
pro dospělé a 5 Kč pro děti a dů-
chodce. Více informací obdržíte  
a objednávky můžete podávat na 
telefonních číslech 566 688 116, 
731 181 839 nebo osobně v budo-
vě Regionálního muzea města Žďá-
ru nad Sázavou ve tvrzi. Můžete si 
vybrat ze dvou témat:

1. VÝPRAVY 
DO HISTORIE ŽĎÁRU 
Při této procházce se zábavnou 

formou seznámíte s historií a zají-
mavostmi centra města Žďáru nad 
Sázavou. Průvodci rádi výklad, ob-
razové přílohy i rekvizity přizpůsobí 
věku a zájmům návštěvníků. Dozví-
te se, jak vypadalo žďárské náměstí  
v minulosti, jací lidé tam bydleli, 
co vše se na něm odehrávalo, kdo  
a proč nechal na hotel Veliš postavit 
lva, jak původně vypadalo divadlo, 
co vše jste mohli zažít v panské láz-
ni, k čemu sloužila radnice, trojiční 

Výpravy do historie
Žďáru (26.5. - 1.11.2020)

sloup, studna, hanba nebo šatlava, 
kolik bran vedlo do města, kde byl 
Kozí rynek, jak se žilo věžnému a jaké 
měl povinnosti a zda je slavná socha 
ryby na náměstí skutečně rybou.

2. VÝPRAVA 
PO STOPÁCH VÁLKY 
Tato procházka vás seznámí  

s událostmi na konci 2. světové 
války v našem městě s důrazem 
na konkrétní místa, děje a lidské 
osudy. Zatímco 8. května 1945 sla-
vila západní Evropa konec války, ve 
Žďáře se ještě 9. května bojovalo 
a umírali vojáci i civilisté. Byl to 
jeden z nejhorších dnů ve žďárské 
historii. Navštívíte místa důležitých 
událostí, bojů i lidských tragédií, 
například vypálených domů pod 
tvrzí, jejíž požár znamenal zánik 

muzejních sbírek, místo popra-
vy rukojmích na náměstí a náletů 
sovětských letadel na prchající ně-
mecké jednotky, dozvíte se příběh 
židovského pokladu v Nádražní 
ulici, proč „kaťuše“ na náměstí 
mířily na Zelenou horu a že první 
sovětský voják vjel do města na 
koni ráno 10. května 1945. Uvidíte 
ukázky zbraní i výstroje a výklad 
průvodce bude doprovázen boha-
tou obrazovou přílohou. 

Text: Kamila Dvořáková 
a Miloslav Lopaur

Foto: Kamila Dvořáková

Od 1. června do 31. října 2020 
je každý den s výjimkou pon-
dělí a deště zpřístupněna věž 
farního kostela sv. Prokopa ve 
Žďáře nad Sázavou. 
Prohlídky začínají v budově mu-

zea na tvrzi a probíhají kdykoliv od 
9:00 – 11:30 a od 13:00 – 16:30 
nebo dle domluvy. Ve skupině 
musí být minimálně pět osob nebo 
rodina s dětmi, maximálně však 15 
osob. Prohlídka trvá zhruba 25 mi-
nut, v případě zájmu poskytne prů-
vodce výklad. Vstupné se neplatí, 
prohlídka věže je zdarma.

Text a foto: Kamila Dvořáková

Věž otevřena
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inzerce

Každý rok první týden v červnu 
kvete před Moučkovým do-
mem nad schody k faře růže 
Hugova. Nese jméno dublinské-
ho rodáka Otce Huga (1851-
1928). 

Narodil se jako John Aloysius 
Scallan a byl dlouhá léta misio-
nářem v Číně. V roce 1899 tento 
františkán objevil v čínské provincii 
Šen-si růži, jejíž semena téhož roku 
odeslal do Královské botanické 
zahrady v Kew nedaleko Londýna. 

Růže Hugova
Zde ji odborně popsal v roce 1905 
botanik William Botting Hemsley 
(1843-1924). Na objevitelovu po-
čest ji nazval Rosa hugonis - růže 
Hugova (čínsky huang qiang wei). 
V přírodě roste v severovýchodní  
a střední Číně, v Mandžusku a na 
Korejském poloostrově v křovi-
nách, lesních lemech, na stráních 
a otevřených svazích v nadmořské 
výšce 600-2300 m. Keř dorůstá 
výšky 3-4 metry.

Text: Stanislav Mikule
Foto: Kamila Dvořáková 

Kvíz U Labutì
Martin.Krob@seznam.cz

723 997 239

Registrace: Pøíští kolo:

1.
2.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

NUDLE Z NOSU
KOLIBŘÍCI
OBLUDNÍ NEZNÁLCI
ALL-PAKA
BLOODY DISCO DANCERS
MENSA TÝM
BUZOLY
42
MODŘÍ
STALINGRADSKÝ MOZKY
SOVY
CHOBOTY
SOUSEDI
ANIMALS

47
45
45
43

42,5
41,5

41
40,5

40
37

33,5
33
30

25,5

VÝSLEDKY ZA ÈERVEN
BONUSOVÁ 

OTÁZKA

42
420 000,00

MENSA TÝM
360 000,00

OBLUDNÍ 
NEZNÁLCI
696 969,00

SPRÁVNÝ TIP
394 810,00

1.

2.

3.

Přijďte se bavit s přáteli

èervenec èervenec èervenec

7 8 9 
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Interaktivní výstava hybohledů
(mechanických skříněk) 
a dřevorytů
do 31. srpna 2020
Horácké muzeum Nové M. n. M 
Interaktivní pohyblivá divadélka  
v krabici doplněná krásnými grafi-
kami českého umělce žijícího v Pra-
ze a ve Francii. Pavel Macek přivezl 
téměř tři desítky svých  hybohledů 
– mechanických skříněk s malými 
divadélky uvnitř, která návštěvníci 
roztáčí klikou. Hybohledy, jež jsou 
jeho vynálezem, doplnil překrásný-
mi dřevoryty, které si můžete pro-
hlédnout i koupit.

Stálá expozice 
Lidová architektura 
severního Horácka
Horácké muzeum Nové M. n. M 

Farmářské trhy
4. července 2020
hraje dechová hudba Press band
18. července 2020 
výtvarná dílna Zvířátka z přírodnin 
- Walda Odranec
od 8 do 12 hodin, park – Vratisla-
vovo nám. Nové M. n. M.

Letní kino
Úterý 7. 7. 2020, 21:30
Případ mrtvého nebožtíka, 80 Kč
Středa 8. 7. 2020, 21:30
Poslední aristokratka, 80 Kč
Pátek 10. 7. 2020, 21:30
Dolittle, 80 Kč
Sobota 11. 7. 2020, 21:30
Přes prsty, 80 Kč
Horácká galerie, dvorek

Přinášíme vám přehled filmových 
titulů na červenec 2020.

Letní kino jsme pro vás tentokrát 
připravili na nádvoří Horácké gale-
rie. Vstup bude umožněn vždy od 
21:00 a nezapomeňte si vzít s se-
bou Novoměstskou kartu, na kte-
rou získáte 20% slevu.

Piano Organism
Radim Linhart a Luděk Havel
24. července 2020, od 19 hod.
nádvoří Horácké galerie, Nové 
Město na Moravě
Horácká galerie vás zve na unikátní 
duo skvěle se doplňujících virtuo-
sů Radima Linharta a Luďka Havla. 

Kulturní program v Novém Městě n. M. – červenec
Letní koncert Piano Organism na 
zámeckém nádvoří je ideální pří-
ležitostí zhlédnout špičkové mu-
zikanty, kteří své nástroje ovládají 
natolik, že jejich souznění vytváří 
sound kompletního jazzového 
bandu. 
Předprodej vstupenek od 1. čer-
vence 2020 v pokladně Horácké 
galerie, cena 200 Kč, na místě 250 
Kč. V případě nepříznivého počasí 
se koncert uskuteční v podkroví ga-
lerie. Moc se na vás těšíme.

inzerce

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

ckzdar@zdar.cz, 566 623 667

Dovolená v ČR nebo ZAHRANIČÍ? 

Stavte se k nám osobně nebo nám 
napište/zavolejte. 
Pomůžeme Vám 

s výběrem Vaší ideální dovolené!

Nejšiřší nabídka dovolené! Zájezdy 
od více než 300 CK na jednom místě.
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NOVÉVESELÍNOVÉ VESELÍ

VOLEJBAL
1937

720 983 025 

ČERVENEC
červenec – srpen 2020 | Čechův dům
Výstava obrazů Ludmily Moravcové
- součástí  výstavy je prezentace drobné keramiky klientů Domova Ka-
mélie v Křižanově. Tyto výrobky je možné po skončení výstavy zakoupit. 
červenec – srpen 2020 | Galerie u Sychry
Výstava obrazů Jany Laštovičkové – Grygarové
červenec 2020 | oddělení pro děti a mládež
Spolkla mě knihovna
výstava komiksů s ilustracemi Vojty Šedy z knihy Kláry Smolíkové
červenec – srpen 2020 | oddělení pro dospělé čtenáře
Sobotní „Vykresli se z toho“
výstava výtvarných prací účastníků kurzu olejomalby pod vedením lek-
torky Lenky Šoulákové na téma ZVÍŘECÍ PATRON

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

PRODEJ VYZRÁLÉHO

HOVÌZÍHO MASA

Objednávky volejte na tel.: 606 728 158

prodej i vyzrálého steakového masa na gril

P
R
O
D
E
J

O
P
Ì
T 

od 13. èerven
ce

www.jokamarecek.cz
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Opravujete osobní i nákladní auta 
nebo zemědělské stroje - měl jste je 
rád už jako malý kluk?
Pocházím z krásné vesnice Sirákov 

z rychty. Vždy jsme doma měli koně, 
dobytek, zkrátka velké hospodářství.  
A proto jsme měli traktory, motorky, auta 
a zemědělskou techniku, o kterou bylo 
třeba se starat. To mě vždy bavilo a baví 
doteď. Pořád jsem se v něčem vrtal, táta 
měl a stále má doma dílnu, kde se opra-
vovaly auta, traktory a ostatní stroje. Pra-
xi jsem tak měl vlastně dříve, než jsem se 
vůbec začal učit automechanikem.

Jaká byla vaše cesta k podnikání?
Po škole jsem se v Třebíči vyučil auto-

mechanikem. Nastoupil jsem do servisu  
k Jarošovi do Nového Veselí, po dvou le-
tech šel na vojnu a po ní se tam zase vrá-
til. Po nějakém čase jsem asi na dva roky 
zkusil jezdit s tatrou pro Agroslužby ve Ve-
selíčku. Potom ale nebylo moc práce, tak-
že to nakonec došlo tak daleko, že jsem 
si sám sháněl zakázky, abych vůbec mohl 
jezdit. Dopravák mě na té práci vždycky 
nechal tak měsíc, pak ji dal jiným řidičům 
a já si zase hledal něco jiného. Tehdy mně 
došlo, že podobným způsobem mohu 
pracovat sám na sebe, a tak jsem se roz-
hodl, že začnu podnikat.

Jaké byly začátky?
Začal jsem s autoservisem v led-

nu 2000 v pronajaté dílně v Matějově.  
V létě jsem pak koupil nákladní auto Liaz 
Trambus Mates s tím, že po odpoledních, 
abych si vyčistil hlavu, budu jezdit pro 
písek. Později přibyla první tatra, další 
zakázky i první zaměstnanec, který se 
mnou, mimochodem, pracuje dodnes. 
Po roce jsem přestěhoval dílnu do Jamské 
ulice ve Žďáře, kde jsme dodnes. Od té 
doby už ale máme kolem dvaceti zaměst-
nanců. Těší mě stálý pracovní kolektiv, na 
který je spolehnutí a bez něhož by toto 
všechno nešlo dělat.

Je váš servis specializovaný  
na konkrétní značku vozidel nebo  
zákazníkům nabízíte nějakou  
speciální službu?
Opravujeme všechno, převažují samo-

zřejmě škodovky nebo volkswageny. Ob-
vykle odmítám ty, kteří přijedou opravdu 

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH
Pavel ROSECKÝ

s vrakem, když už dopředu vím, že oprava 
auta by převýšila jeho hodnotu. Může se 
ale stát, že majitel má k tomu autu osob-
ní vztah, třeba že v něm jezdili už jeho 
rodiče a podobně, takže v tom případě 
se mu snažím vyjít vstříc a nějak se s ním 
domluvit.

Co všechno zákazníkům nabízíte?
Nabízíme komplexní autoservis pro 

osobní, dodávkové i nákladní automo-
bily, traktory, zemědělské stroje, bagry  
a veškerou další dopravní techniku. Počí-
naje pick-up servisem (vyzvednutí vozidla  
u zákazníka se zpětnou dopravou, případ-
ný odvoz zákazníka na požadované mís-
to), dále i provedení veškerých mechanic-
kých, elektroinstalačních, karosářských  
a lakýrnických prací, objednání a vyřízení 
STK a emisí nebo generální opravy aut. 
Plníme a provádíme servis autoklimatiza-
cí, nabízíme autodiagnostiku, přezujeme 
a opravíme pneumatiky, provádíme 3D 
geometrii, vyčistíme auto, zajistíme vyře-
šení pojistných událostí atd.

Dalším odvětvím je nákladní auto-
doprava nad 3,5 tuny po celé republi-
ce. Převážíme sypký stavební materiál  
a podobné komponenty, dále zeměděl-
ské komodity, zabýváme se také vývozem 
odpadních vod i přípravnými a pomoc-
nými pracemi pro zemědělská družstva  
a podobná zařízení.

Koncem roku 2016 jsme se rozšířili  
o prodejnu náhradních dílů pro osobní, 
dodávková i nákladní vozidla, traktory  
a další techniku, včetně autopříslušen-
ství. V nejbližší době hodláme otevřít  
a provozovat vrakoviště. Obecně našim 
zákazníkům nabízíme profesionální pří-
stup, flexibilitu, rychlost a zkušenosti.

Poskytujete ještě i nějaké další 
služby?
Naše odtahová služba funguje non-

-stop a jsme schopni odtáhnout cokoliv 
až do 40 tun. Nabízíme také stěhovací 
služby – přestěhujeme dům, byt nebo 
kancelář. V zimním období pak jezdíme 
pro Správu a údržbu silnic, vytahujeme 
zapadlá auta a děláme údržbu silnic. 

Na co většina řidičů při provozu auta 
zapomíná a co zároveň nejčastěji 
řešíte?
Řidiči nejčastěji zapomínají na pravi-

delnou údržbu a řeší až následky. Pra-
videlné servisní prohlídky už absolvuje 
málokdo. Dodržují je především firmy  
a starší šoféři, kteří na to byli zvyklí. 
Většina řidičů si na servis vzpomene 
až v okamžiku, když mění pneumatiky,  
a my je upozorníme, že například brz-
dové destičky jsou na hraně, mají volné 
čepy a podobně. Anebo se objednají 
až před technickou kontrolou. Ale jinak 
všichni jezdí, dokud to jezdí.

Jak často je třeba zkontrolovat  
a doplnit klimatizaci?
Alespoň jednou ročně. Lidé to ale vět-

šinou řeší až v okamžiku, kdy klimatizace 
nechladí a nepříjemně páchne. Klimati-
zaci by si měl navíc nechat zkontrolovat 
každý, kdo se chystá na letní dovolenou, 
protože řešit rozbitou klimatizaci napří-
klad v Chorvatsku se opravdu nevyplatí. 
Ideální je nechat si před cestou zkontro-
lovat celé auto. Kromě osobních auto-
mobilů kontrolujeme a doplňujeme také 
klimatizace u nákladních aut, traktorů 
a ostatních zemědělských a stavebních 
strojů a není třeba se k tomu objednávat. 

Jaký je váš vozový park?
Máme osmadvacet strojů, jako jsou 

nákladní auta, traktory, bagry, drťák nebo 
nakladač. Co nikdo asi v okolí nemá, je 
desetikolový náklaďák Ginaf s nosností 
dvacet osm tun. Mezi největší patří trak-
tor Fastrac, se kterým jezdíme i na závo-
dy - pro odreagování. Je to nejrychlejší 
traktor, jede sedmdesát kilometrů v ho-
dině. Naposledy jsme byli na traktoriádě 
v Borovníku a v Dobrohostově, kde jsme 
vyhráli první místo v jízdě zručnosti.

Zažil jste při práci nějakou veselou 
historku?
Zákazník měl u nás auto na opravu, 

byla to bouračka na levou stranu, protože 
popeláři posunuli popelnici o kousek dál, 
než stávala obvykle, a on ji nabral. Roz-
bil si světlo, nárazník i blatník. Opravené 
auto si vyzvedl v osm hodin a o půl devá-
té přijel znovu s rozbitou druhou stranou 

Pavel Rosecký, majitel firmy 
AUTO ROSECKÝ s.r.o., za dvacet 
let podnikání vybudoval v Jam-
ské ulici ve Žďáře servis osob-
ních, dodávkových, nákladních 
i zemědělských‚ a staveb- 
ních strojů. Kromě toho na-
bízí v regionu služby, které se 
mohou hodit jak na cestách, 
tak při budování nebo údržbě 
bydlení.

– zase světlo, nárazník a blatník. Popeláři 
totiž mezitím tu popelnici přestěhovali 
na opačnou stranu, takže ji pro změnu 
nabral zprava.

Dnes jste ve firmě spíše šéf, anebo 
montér, mechanik nebo řidič?
Já jsem takzvaně děvečka pro všech-

no. Když se zrovna nejezdí a nikdo nemá 
dovolenou, tak firmu hlavně řídím. Ale 
když jsou zaměstnanci na dovolené, ane-
bo je hodně práce, tak v tu chvíli jsem 
mechanikem, řidičem, sednu do bagru  
a pracuji, kde je potřeba.

Co vám vaše práce přináší?
Potěšení a smysl života. Baví mě to,  

a tak to dělám.
Máte nějaké motto, podle kterého 
se řídíte?
Náš zákazník, náš pán. Snažíme se  

a chceme, aby to platilo.
Čím se podle vás odlišujete od kon-
kurence a proč by tedy lidé měli jet 
právě k vám?
Dovedeme vyjít vstříc každému zákaz-

níkovi, navíc naše služby na sebe navazu-
jí. Od odtahu přes opravu auta, vyřízení 
pojistné události, půjčení náhradního vo-
zidla. Dovezeme materiál, přestěhujeme, 
rozdrtíme, zrecyklujeme… 

Máte nějakou zálibu, které se věnu-
jete ve svém volném čase?
Já jsem v práci prakticky stále, ale 

když to jde, rád hraju nohejbal, snažím 
se pravidelně vždycky v neděli. Na více 
není čas.

(pm)

Jamská 2436/5, Žďár n. S.
tel.: 602 887 666
www.autoroseckysro.cz 

Foto: Martin Halama, www.facebook.com/photohalama/
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Ztráty a nářezy
Dva sloupky

A o ztracené důvěře by se toho dalo 
napsat hodně. Ale co chcete napsat 
vtipného o něčem, co se velmi lehce 
ztratí a hodně těžce získává zpět? Dů-
věra a víra v cokoli jsou velmi křehké  
a v podstatě končí s prvním podezřením. 

Například, jak dlouho jste věřili na 
Ježíška? Jak dlouho jste věřili, že vám 
nosí ty krásné dárky pod svátečně roz-
svícený stromeček? A pak když vám 
naznačili kamarádi, starší sourozenci či 
rodiče, že je třeba s rozumem vybírat 
to, co si napíšete za přání do dopisu 
adresovaném na Boží Dar, nezačali jste 
mít podezření? Myslím, že to je tako-
vý první červíček, který začne vrtat do 
mozku, že je něco jinak. A když se pak 
zeptají: „Co máš pro maminku a tatín-
ka za dárek k Vánocům?“, tak je vyma-
lováno. I ti pomalejší z nás pochopí. 

A o tom, jak se podvádějí dospělí 
navzájem a ubližují tím nejen sami 
sobě, ale i svému okolí, snad nemá 
cenu ani psát. Tak snad jen citát od 
zpěvačky Lady Gaga: „Důvěra je 

jako zrcadlo. Můžete ho 
spravit, když je 

rozbité, ale 
stále budete 
vidět trhliny ve 

zk*** odrazu.“ 
A ještě jedna 

věc nakonec. 
Taky míváte 
smolný den? 

Pátek třináctého? 
No zažil jsem tako-
vou sobotu. Venku 
se udělalo hezky,  

a tak jsme s Tomíkem vyrazili pěšky 
na zámecké slavnosti. U sauny se mu 
však udělalo trochu nevolno, tak jsme 
to otočili domů. Když jsme si pak od-
počinuli na lavičce v parku u Ivana, 
zapomněl jsem na ní mobil. Uvědomil 
jsem si to ale dřív, než jsme přešli sil-
nici, a tak jsem se rychle vrátil. Bohu-
žel, byl pryč. Ptal jsem se přítomných, 
ale nikdo nikoho u lavičky neviděl.  
A protože neštěstí prý chodí ve trojici, 
tak mě večer rozbolela stolička tak, 
že jsem to už v neděli ráno nevydržel  
a dojel si na pohotovost do Osové Bí-
týšky. Nakonec musela jít ven. Prostě 
nářez.

Přátelé a kolegové mě utěšují, že 
už jsem si to snad vybral a že v létě 
na mě čekají jen samé hezké zážitky, 
sociální jistoty a pozitiva. Doufám 
tedy, že posledním červnem skončí 
období temna a přijdou světlé zítř-
ky, ve kterých najdu oblíbenou po-
stavičku z klíčů, pečlivě vypracovaný 
domácí úkol, stanu se astronautem  
a začnu třeba věřit na pohádky se 
šťastným koncem.           Martin KROB

inzerce

Nevím, jak jste na tom se ztrátami, 
ale myslím si, že nepatřím k těm, co 
pořád něco ztrácejí. Ať jsou to klíče, 
peněženky, doklady, auta, děti nebo 
smysl pro humor. Neříkám, že ale 
nepatřím k těm postiženým, kterým 
se jejich věci pořád někam záhadně 
přemisťují. Buď na nás někdo nasadil 
toho škodolibého skřítka Zášupšáka, 
nebo se už začínáme kamarádit s tím 
Němcem, který byl vlastně Rakušan 
žijící tenkrát v německém Breslau, 
nyní polské Vratislavi. Anebo jsme jen 
mile roztržití jako ten francouzský rů-
žový komisař, i když to ale naše okolí 
může někdy dohánět k různým stup-
ňům nepochopení až šílenství. 

Jasně, každý z nás už někdy určitě 
něco ztratil. A neříkejte, že ne. Mini-
málně oblíbenou postavičku, která 
byla připnuta na klíčích, sešit s pečlivě 
vypracovaným domácím úkolem, ide-
ály o tom, jak změníme svět, až bude-
me dospělí nebo třeba důvěru v blíz-
kého člověka, protože vás podváděl, 
i když jste mu několikrát 
odpustili. Ale to všechno 
už odnesl čas, a jak by 
řekl klasik: „Dnes je 
dnes, a co bylo včera, 
jsou jen písky času.“ 
Na druhou stranu je 
dobré se z těchto 
událostí po-
učit, proto-
že není nic 
hloupějšího 
než opakovat stejné 
chyby znovu a stále 
dokola. 

Například na klíče si již můžeme při-
dat takový malý přívěsek, který nám 
zaručí, že je nikde nezapomeneme, 
protože když se od nich vzdálíme na 
více jak dvacet metrů, tak nás mobil 
začne nevybíravě upozorňovat tře-
ba hláškou: „Klíče kámo, nezapomeň 
klíče!“ Co se týká domácích úkolů, 
tak díky koronaprázdninám i učitelé 
odmítající počítač, mobil či internet 
pochopili, že to mohou být dobří po-
mocníci. Takže pokud dítko zapomene 
úkol, může jej obratem poslat e-mai-
lem a z minusu je rázem plus, či do-
konce jednička. 

O ztracených ideálech jsem pře-
mýšlel docela dlouho. Ale nepřišel 
jsem na nic chytřejšího než na to, čím 
jsem zakončil svoji maturitní slohovku 
z mateřského jazyka: „Když už člověk 
jednou je, tak má koukat, aby byl.  
A když kouká, aby byl, tak má být tím, 
čím je, a nemá být tím, čím není, pro-
tože tomu tak v mnoha případech je.“ 
Jasně, to není moje moudrost, ale ci-
tát Jana Wericha. 

Největší dodavatel na Žďársku

Nejsme elektrikáři...

DODAVATEL PRO VYSOČINU
tel.: 608 729 738 www.cmelda.cz
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605 221 928
Nádražní 432/22, Žďár nad Sázavou

www.rkokno.cz

Máte stavení / usedlost
na prodej?

Nabídněte, 
můj rozpočet je do 5 mil. Kč. 

www.opalinterier.cz Tel.:  603 261 241

ěšíme se na vás.T

SE STÌHUJE
z Veselské ulice

OD 20. ÈERVENCE 

NÁS NAJDETE NA ADRESE 

VEJMLUVOVA 51, 

�ÏÁR NAD SÁZAVOU 2

Vážení občané Nového Města 
na Moravě a okolí narození 
v roce 1970.

Kulturní a společenská komi-
se rady Nového Města na Mo-
ravě připravuje první říjnovou 
sobotu (3. 10. 2020 od 14:00  
v kulturním domě) tradiční setká-
ní rodáků a přátel našeho města 
– padesátníků. Zváni jsou všichni 
– nejen ti, kteří se v Novém Měs-

Tradiční setkání 
padesátníků

tě kolem roku 1970 narodili, ně-
kdy studovali nebo zde dnes žijí  
a pracují, ale i ti, kteří mají k naše-
mu městu třeba jen blízký vztah. 
Pokud patříte mezi ně, předejte si, 
prosím, mezi sebou tuto informaci 
a nahlaste svoji účast nejpozději do 
18. 9. 2020. 

Kontaktní osoba: 
Pavlína Moučková 
pavlina.mouckova@meu.nmnm.cz 
tel. 566 598 316

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. 
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Pátek 3. července
20:00  Než skončí léto / Babyteeth
Austrálie 2019, 117 min. T 12+ 2D                   
Život je krásný i proto, že se nedá naplá-

novat. Když se šestnáctiletá Milla zamiluje 
do průšviháře Mosese, je to pro její rodiče 
noční můra. První setkání s láskou ale pro-
bouzí v nemocné Mille novou chuť do živo-
ta a její energie a touha objevovat brzy oto-
čí celou rodinu vzhůru nohama. S lehkostí  
a originálním humorem vyprávěné austral-
ské drama se stalo diváckým hitem festivalu 
v Benátkách.

Sobota 4. července
17:00  Jalda, noc odpuštění /
 Yalda, la nuit du pardon
Francie / Německo / Švýcarsko / Lucem-

bursko / Libanon / Írán, 2019, 89 min. T 2D                  
Reality show, která doslova mění život. 

Mladičká Maryam je odsouzená k trestu 
smrti za vraždu manžela. Její poslední nadě-
jí na záchranu je odpuštění v přímém pře-
nosu, od kterého dělí dívku jen pár přestá-
vek na reklamu. Vítězný film ze Sundance 
vznikl na motivy skutečných událostí.

Sobota 4. července
20:00  Luxor / Luxor  
Egypt / Velká Británie, 2019, 85 min. T 2D            
Britská lékařka Hana přijíždí do egyptské-

ho Luxoru načerpat síly a odpočinout si od 

aneb Mezinárodní filmový festival v Kině Vysočina od 3. do 11. července 2020TADY VARY
psychicky náročné práce ve válečné zóně. 
Po letech zde potkává archeologa Sultana. 
V kulisách starověkého města, kde se mi-
nulost jeví stejně živá jako přítomnost, při-
chází konfrontace s dávnými rozhodnutími 
i dlouho potlačovanými emocemi. Niterný 
atmosférický snímek s charismatickou An-
dreou Riseborough v roli Hany soutěžil na 
letošním Sundance.

 
Neděle 5. července
17:00  Mogul Mauglí / Mogul Mowgli  
Velká Británie 2020, 90 min. T 2D
Raper Zed se rozhodne před odjezdem 

na první mezinárodní turné strávit pár dní 
s rodinou. Návrat do tradiční pákistánské 
kultury ho zaskočí svou intenzitou o to víc, 
že se u mladého hudebníka začnou objevo-
vat zvláštní zdravotní problémy. Riz Ahmed 
(Čtyři lvi, Jedna noc) v hlavní roli beaty na-
bitého dramatu o hledání vlastních kořenů.

Neděle 5. července
20:00  Jsme jedné krve / Kød & Blod   
Dánsko 2020, 88 min. T 2D
Když Ida přijde o matku, je svěřena do 

péče své tety, žijící se třemi dospělými 
syny. Nový domov je prosycen bezmeznou 
láskou, vzájemnou pospolitostí a loajalitou, 
mimo něj však na rodinu dopadá stín nele-
gálních činností. Zralý debut, uvedený na 
Berlinale, předkládá potemnělou studii to-
xických vztahů a výmluvně ilustruje, že své 
příbuzné si zkrátka nevybíráme.

Pondělí 6. července
17:00  Kubrick o Kubrickovi / 
 Kubrick par Kubrick  
Francie / Polsko 2020, 72 min. T 2D
O filmografii Stanleyho Kubricka byly po-

psány stohy papíru a natočena řada doku-
mentů, sám gigant světové kinematografie 

však během své kariéry mnoho rozhovorů 
neposkytl. Výsledkem unikátního přístupu, 
který Kubrick opakovaně umožnil význač-
nému francouzskému kritikovi Michelu 
Cimentovi, byly hodiny audionahrávek  
s interview, jež tvoří základ Monroova ori-
ginálního portrétu tvůrce filmů jako 2001: 
Vesmírná odysea, Barry Lyndon nebo Me-
chanický pomeranč.

Pondělí 6. července
20:00  Ema / Ema
Chile 2019, 107 min. T 2D
Co je silnější, láska k dítěti, nebo k part-

nerovi? Co když je člověk přinucen se nad 
povahou lásky pozastavit? Ema bere otěže 
života pevně do svých rukou a je odhodlá-
na bít se za to, po čem její srdce touží. Ne-
bezpečně smyslný, vzdorně emancipovaný 
i poutavě taneční je v pořadí osmý snímek 
chilského režiséra Pabla Larraína, který tepe 
v rytmu provokativního reggaetonu. 

Úterý 7. července
17:00  Proxima / Proxima
Francie / Německo 2019, 107 min. T 12+ 2D          
Astronautka Sarah (Eva Green) se 

připravuje na roční pobyt na oběž-
né dráze. Jako jediná žena ve vesmír-
né misi Proxima podstupuje psychic-
ky a fyzicky náročný trénink, zatímco 
pečuje o svou milovanou sedmiletou 

dcerku Stellu. Strhující příběh matky  
a dcery má navzdory netradičnímu pro-
středí univerzální téma: hledání rovnováhy 
mezi osobními sny a rodičovskou láskou.

Úterý 7. července
20:00  Zlovolné historky z předměstí / 
 Favolacce  
Itálie / Švýcarsko 2020, 98 min. T 2D
Předměstí Říma klame tělem. Úhledné 

plůtky oddělují pečlivě střižené trávníky, 
zatímco letní idylou probublávají lidské 
frustrace toho nejhrubšího zrna. Sebejistě 
zrežírovaný film, ke kterému nelze zůstat 
chladný, vypráví s nadsázkou o neurotic-
kých otcích, lhostejných matkách a dětství, 
které rozhodně není nevinné. Sžíravá vize 
zkaženého lidství získala Stříbrného medvě-
da za nejlepší scénář na Berlinale.

Středa 8. července
17:00  Teplouš / Moffie 
Jihoafrická republika / Velká Británie 
2019, 104 min. T 2D
Jižní Afrika, rok 1981. Všichni chlapci 

starší šestnácti let musí povinně nastou-
pit dvouletou vojenskou službu a výjimku 
nemá ani Nicholas. Ten ale brzy zjišťuje, že 
pro něj bezprostřední hrozbu nepředstavu-
je ani tak ozbrojený konflikt, jako náklon-
nost k jednomu z vojáků. Drama z produkce 
Erica Abrahama, držitele Oscarů za filmy 
Kolja a Ida.

nabídka pracovních míst
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aneb Mezinárodní filmový festival v Kině Vysočina od 3. do 11. července 2020
Středa 8. července
20:00  Meky / Meky   
Česká republika / Slovenská republika 
2020, 80 min. OV 2D
Miro Žbirka, kterému všichni říkají pro-

stě Meky. Jeho jméno a hity znají všichni, 
Žbirku samotného a jeho skutečný život 
zná ale málokdo. Přitom se podobá skvělé 
písni, má strhující příběh, tempo, emoce 
a překvapení. Energický filmový portrét 
Meky představuje populárního zpěváka z 
těsné blízkosti, zcela otevřeně a upřímně, 
v nečekaných souvislostech i s humorem. 
Žbirkovu zpověď doplňují současné záběry 
koncertu v Londýně i rozsáhlý archivní ma-
teriál. Film natočil Šimon Šafránek, který za 
svůj předchozí dokument King Skate získal 
Českého lva. 

Čtvrtek 9. července
17:00  Na palubu! / À l‘abordage  
Francie 2020, 95 min. T 2D 
Měla to být jednorázová spolujízda, ale 

všechno se zkomplikovalo už v Paříži, kde 
místo očekávaných slečen obsadili sedadla 
Edouardova auta zavalitý dobrák Chérif a 
hovorný frajírek Félix… Neokázalá kome-
die o síle nečekaného přátelství, plachých 
romancích a bolestivých ranách, které se v 
žáru horkého léta buď rychle zahojí, nebo 
už nikdy nezmizí.

Čtvrtek 9. července
20:00  Zumiriki / Zumiriki  
Španělsko 2019, 122 min. T 2D
Uprostřed řeky kdesi v Baskicku byl os-

trov, místo nezapomenutelných dětských 
zážitků filmaře Oskara Alegrii. Bájný pro-
stor spojený s jeho blízkými, především 
otcem, který jej zachytil na rodinný film. 
Originální tvůrce s šarmantní živočišností a 
specifickým smyslem pro humor se po ně-
kolika desítkách let vrátil na břeh řeky a v 
dobrovolné samotě dřevěné boudy strávil 
čtyři měsíce natáčením fascinujícího doku-
mentárního deníku poustevníka toužícího 
zastavit čas a zhmotnit nostalgii po dávných 
letech. 

Pátek 10. července
17:00  Tajný agent / El agente topo    
Chile / USA / Německo / Nizozemsko /
Španělsko 2020, 84 min. T 2D
Když vyšetřovatel Rómulo zveřejní v no-

vinách pracovní nabídku pro seniory, třia-
osmdesátiletý vdovec Sergio po ní ihned 
skočí. Jeho úkolem je stát se špionem v do-
mově důchodců, kde má dohlížet na starou 
matku Rómulovy klientky, která zaměstnan-
ce ústavu podezřívá z týrání. Chilský doku-
ment balancuje na pomezí špionážní ko-
medie a intimní observace stáří, jež je plné 
soucitu, ale i osamění.

Pátek 10. července
20:00  Bez zvláštních znamení / 
 Sin señas particulares
Mexiko / Španělsko 2020, 97 min. T 2D
Magická, ale nevyzpytatelná krajina se-

verního Mexika pohřbila nejeden sen o lep-
ším životě. Nejhoršího se obává i Magdale-
na, jejíž syn znenadání zmizel na cestě do 
Spojených států. Vydává se proto na stovky 
kilometrů dlouhou pouť k hranicím, všem 
nebezpečím navzdory. Jenže teritorium, 

kde panuje samovláda kartelů, lze opustit 
jen stěží… Mysteriózní thriller o násilím zmí-
tané zemi získal Cenu diváků na prestižním 
festivalu Sundance.

Sobota 11. července
20:00  Honey Boy / Honey Boy  
USA 2019, 94 min. T 2D
Dvanáctiletý Otis je dětský herec, kte-

rému asistuje jeho otec James, kdysi pro-
fesí klaun a zároveň alkoholik s problémy 
se zákonem. Strhující, bolestivě upřímný 
a hořce humorný popis komplikovaného 
vztahu otce a syna tvoří jádro opěvovaného 
nezávislého hitu loňského podzimu. Auto-
rem výrazně autobiografického scénáře je 
kontroverzní herec Shia LaBeouf, který rov-
něž propůjčil svůj nesporný herecký talent 
postavě Jamese, v níž se zrcadlí jeho vlastní 
otec.

Elektro Stehlík

Revize elektrických zaøízení

Elektromontá�e

tel. 739 312 469

elektro-stehlik@email.cz

Dolní 1730/25 
nad Liosem, Pramen 
1.poschodí

591 01 Žďár n. S.

KOMPLETNÍ
PODLAHÁŘSKÝ SERVIS

INTERIÉROVÉ DVEŘE

777 184 352TEL

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

www.podlahykasal .eu
e-mail

e-shop
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nabídka pracovních míst

„Volme si přátele tak spolehlivé, vynikající tak vybranou poctivostí, aby, až přestanou být našimi přáteli, 
nezneužili naší důvěry a ... (dokončení v tajence.)“ Jean de La Bruyere (francouzský spisovatel a filozof 1645 - 1696)

kuchaø    èíšník
pokojská    pomocná kuchaøka

 

HLEDÁME

608 381 094martin@talskymlyn.cz

kontakt

na doplnìní týmu

Daøí se nám lépe, ne� jsme èekali a proto
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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

Hledáte smysluplnou práci?

603 927 191.

Změna vyhrazena.
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Ètvrtek2. èervence
17:00 

(Drama) 

Rusko, 2019, 137 min.
T 12+ 2D                                   110,- Kè

19:30 
(Komedie) 
Èesko, 2020, 103 min.
ÈD 2D                                       140,- Kè   

Pátek 3. èervence
17:00 

(Komedie) Èesko, 2020, 103 min.
ÈD 2D                                       140,- Kè

    
20:00  

(Drama / Komedie)
Austrálie 2019, 117 min. 
T 12+ 2D                                    110,- Kè

Sobota 4. èervence
17:00 

(Drama) 
Francie / Nìmecko / Švýcarsko

 Lucembursko / Libanon / Írán 
2019, 89 min. 
T 12+ 2D                                    110,- Kè

20:00  
(Drama / Romantický)
Egypt / Velká Brit., 2019, 85 min. 
T 2D                                           110,- Kè

Nedìle 5. èervence
17:00 

(Drama) 
Velká Británie 2020, 90 min. 
T 12+ 2D                                    110,- Kè

20:00 
(Krimi / Thriller)
Dánsko 2020, 88 min. 
T 12+2D                                     110,- Kè

Pondìlí 6. èervence
17:00 

(Dokumentární)
Francie / Polsko 2020, 72 min. 
T 15+ 2D                                    110,- Kè

20:00 
(Drama) 
Chile 2019, 107 min. 
T 2D                                           110,- Kè

Vysoká dívka

3Bobule

3Bobule

Slavnostní zahájení MFF Tady Vary
Než skonèí léto

Jalda, noc odpuštìní 

Luxor 

Mogul Mauglí   

Jsme jedné krve 

Kubrick o Kubrickovi 

Ema
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Café Bar
ve vestibulu kina Vysoèina!
Otevøeno v promítací dny 
vždy jednu hodinu 
pøed prvním filmem 
až do zaèátku 
posledního promítání.

Zmìna programu vyhrazena

Program 2020
Úterý 7. èervence
17:00 

(Akèní / Drama)
Francie / Nìm. 2019, 107 min. 
T 12+ 2D      110,- Kè

20:00 
(Drama)
Itálie / Švýcarsko 2020, 98 min. 
T 2D                                           110,- Kè

Støeda 8. èervence
17:00 

(Drama) 
Jihoafrická rep. / Velká Británie 
2019, 104 min. 
T 2D                                           110,- Kè

20:00 
(Dokumentární)
Èeská republika / Slovenská republika 
2020, 80 min. 
OV 2D                                       120,- Kè

Ètvrtek9. èervence
17:00 

(Komedie) 
Francie 2020, 95 min . 
T 2D                                           110,- Kè

20:00 
(Dokumentární / Drama)
Španìlsko 2019, 122 min. 
T 2D                                           110,- Kè

Pátek 10. èervence
17:00 

(Dokumentární)
Chile / USA / Nìmecko / Nizozemsko
Španìlsko 2020, 84 min. 
T 2D                                           110,- Kè

20:00 
(Drama)
Mexiko / Španìlsko 2020, 97 min. 
T 2D       110,- Kè

Sobota 11. èervence
17:00 

(Komedie) 
Èesko, 2020, 103 min.
ÈD 2D                                       140,- Kè

20:00 
(Drama)
USA 2019, 94 min. 
T 2D                                          110,- Kè

 

Proxima

Zlovolné historky z pøedmìstí 

Teplouš 

Meky 

Na palubu!

Zumiriki 

Tajný agent 

Bez zvláštních znamení 

Honey Boy

 

   

   

3Bobule

Ètvrtek23. èervence
17:00 

(Drama / Životopisný) 
Èesko, 2020, 100 min.
ÈD 12+ 2D                                140,- Kè

19:30    
(Akèní / Dobrodružný / Rodinný) 

USA, 2020
ÈD 2D                  130,- Kè

Pátek 24. èervence
17:00 

(Komedie) Èesko, 2020, 103 min.
ÈD 2D                                       130,- Kè

19:30 
(Akèní / Dobrodružný / Rodinný) 

USA, 2020
ÈD 2D                  130,- Kè

Nedìle 26. èervence
14:30 

(Rodinný / Animovaný) 
Dánsko, 2020, 81 min.
ÈD 2D                                       130,- Kè

17:00    
(Drama / Životopisný) 
Èesko, 2020, 100 min.
ÈD 12+ 2D                                140,- Kè

Havel

Mulan

3Bobule

Mulan

Vzhùru za sny

Havel

Upozornìní! V programu mùžou nastat zmìny, ovìøujte na www.dkzdar.cz!

Cervenec ¡
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Ètvrtek2. èervence
17:00 

(Drama) 

Rusko, 2019, 137 min.
T 12+ 2D                                   110,- Kè

19:30 
(Komedie) 
Èesko, 2020, 103 min.
ÈD 2D                                       140,- Kè   

Pátek 3. èervence
17:00 

(Komedie) Èesko, 2020, 103 min.
ÈD 2D                                       140,- Kè

    
20:00  

(Drama / Komedie)
Austrálie 2019, 117 min. 
T 12+ 2D                                    110,- Kè

Sobota 4. èervence
17:00 

(Drama) 
Francie / Nìmecko / Švýcarsko

 Lucembursko / Libanon / Írán 
2019, 89 min. 
T 12+ 2D                                    110,- Kè

20:00  
(Drama / Romantický)
Egypt / Velká Brit., 2019, 85 min. 
T 2D                                           110,- Kè

Nedìle 5. èervence
17:00 

(Drama) 
Velká Británie 2020, 90 min. 
T 12+ 2D                                    110,- Kè

20:00 
(Krimi / Thriller)
Dánsko 2020, 88 min. 
T 12+2D                                     110,- Kè

Pondìlí 6. èervence
17:00 

(Dokumentární)
Francie / Polsko 2020, 72 min. 
T 15+ 2D                                    110,- Kè

20:00 
(Drama) 
Chile 2019, 107 min. 
T 2D                                           110,- Kè

Vysoká dívka

3Bobule

3Bobule

Slavnostní zahájení MFF Tady Vary
Než skonèí léto

Jalda, noc odpuštìní 

Luxor 

Mogul Mauglí   

Jsme jedné krve 

Kubrick o Kubrickovi 

Ema
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Café Bar
ve vestibulu kina Vysoèina!
Otevøeno v promítací dny 
vždy jednu hodinu 
pøed prvním filmem 
až do zaèátku 
posledního promítání.

Zmìna programu vyhrazena

Program 2020
Úterý 7. èervence
17:00 

(Akèní / Drama)
Francie / Nìm. 2019, 107 min. 
T 12+ 2D      110,- Kè

20:00 
(Drama)
Itálie / Švýcarsko 2020, 98 min. 
T 2D                                           110,- Kè

Støeda 8. èervence
17:00 

(Drama) 
Jihoafrická rep. / Velká Británie 
2019, 104 min. 
T 2D                                           110,- Kè

20:00 
(Dokumentární)
Èeská republika / Slovenská republika 
2020, 80 min. 
OV 2D                                       120,- Kè

Ètvrtek9. èervence
17:00 

(Komedie) 
Francie 2020, 95 min . 
T 2D                                           110,- Kè

20:00 
(Dokumentární / Drama)
Španìlsko 2019, 122 min. 
T 2D                                           110,- Kè

Pátek 10. èervence
17:00 

(Dokumentární)
Chile / USA / Nìmecko / Nizozemsko
Španìlsko 2020, 84 min. 
T 2D                                           110,- Kè

20:00 
(Drama)
Mexiko / Španìlsko 2020, 97 min. 
T 2D       110,- Kè

Sobota 11. èervence
17:00 

(Komedie) 
Èesko, 2020, 103 min.
ÈD 2D                                       140,- Kè

20:00 
(Drama)
USA 2019, 94 min. 
T 2D                                          110,- Kè

 

Proxima

Zlovolné historky z pøedmìstí 

Teplouš 

Meky 

Na palubu!

Zumiriki 

Tajný agent 

Bez zvláštních znamení 

Honey Boy

 

   

   

3Bobule

Ètvrtek23. èervence
17:00 

(Drama / Životopisný) 
Èesko, 2020, 100 min.
ÈD 12+ 2D                                140,- Kè

19:30    
(Akèní / Dobrodružný / Rodinný) 

USA, 2020
ÈD 2D                  130,- Kè

Pátek 24. èervence
17:00 

(Komedie) Èesko, 2020, 103 min.
ÈD 2D                                       130,- Kè

19:30 
(Akèní / Dobrodružný / Rodinný) 

USA, 2020
ÈD 2D                  130,- Kè

Nedìle 26. èervence
14:30 

(Rodinný / Animovaný) 
Dánsko, 2020, 81 min.
ÈD 2D                                       130,- Kè

17:00    
(Drama / Životopisný) 
Èesko, 2020, 100 min.
ÈD 12+ 2D                                140,- Kè

Havel

Mulan

3Bobule

Mulan

Vzhùru za sny

Havel

Upozornìní! V programu mùžou nastat zmìny, ovìøujte na www.dkzdar.cz!

Cervenec ¡
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Ètvrtek2. èervence
17:00 

(Drama) 

Rusko, 2019, 137 min.
T 12+ 2D                                   110,- Kè

19:30 
(Komedie) 
Èesko, 2020, 103 min.
ÈD 2D                                       140,- Kè   

Pátek 3. èervence
17:00 

(Komedie) Èesko, 2020, 103 min.
ÈD 2D                                       140,- Kè

    
20:00  

(Drama / Komedie)
Austrálie 2019, 117 min. 
T 12+ 2D                                    110,- Kè

Sobota 4. èervence
17:00 

(Drama) 
Francie / Nìmecko / Švýcarsko

 Lucembursko / Libanon / Írán 
2019, 89 min. 
T 12+ 2D                                    110,- Kè

20:00  
(Drama / Romantický)
Egypt / Velká Brit., 2019, 85 min. 
T 2D                                           110,- Kè

Nedìle 5. èervence
17:00 

(Drama) 
Velká Británie 2020, 90 min. 
T 12+ 2D                                    110,- Kè

20:00 
(Krimi / Thriller)
Dánsko 2020, 88 min. 
T 12+2D                                     110,- Kè

Pondìlí 6. èervence
17:00 

(Dokumentární)
Francie / Polsko 2020, 72 min. 
T 15+ 2D                                    110,- Kè

20:00 
(Drama) 
Chile 2019, 107 min. 
T 2D                                           110,- Kè

Vysoká dívka

3Bobule

3Bobule

Slavnostní zahájení MFF Tady Vary
Než skonèí léto

Jalda, noc odpuštìní 

Luxor 

Mogul Mauglí   

Jsme jedné krve 

Kubrick o Kubrickovi 

Ema
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Café Bar
ve vestibulu kina Vysoèina!
Otevøeno v promítací dny 
vždy jednu hodinu 
pøed prvním filmem 
až do zaèátku 
posledního promítání.

Zmìna programu vyhrazena

Program 2020
Úterý 7. èervence
17:00 

(Akèní / Drama)
Francie / Nìm. 2019, 107 min. 
T 12+ 2D      110,- Kè

20:00 
(Drama)
Itálie / Švýcarsko 2020, 98 min. 
T 2D                                           110,- Kè

Støeda 8. èervence
17:00 

(Drama) 
Jihoafrická rep. / Velká Británie 
2019, 104 min. 
T 2D                                           110,- Kè

20:00 
(Dokumentární)
Èeská republika / Slovenská republika 
2020, 80 min. 
OV 2D                                       120,- Kè

Ètvrtek9. èervence
17:00 

(Komedie) 
Francie 2020, 95 min . 
T 2D                                           110,- Kè

20:00 
(Dokumentární / Drama)
Španìlsko 2019, 122 min. 
T 2D                                           110,- Kè

Pátek 10. èervence
17:00 

(Dokumentární)
Chile / USA / Nìmecko / Nizozemsko
Španìlsko 2020, 84 min. 
T 2D                                           110,- Kè

20:00 
(Drama)
Mexiko / Španìlsko 2020, 97 min. 
T 2D       110,- Kè

Sobota 11. èervence
17:00 

(Komedie) 
Èesko, 2020, 103 min.
ÈD 2D                                       140,- Kè

20:00 
(Drama)
USA 2019, 94 min. 
T 2D                                          110,- Kè

 

Proxima

Zlovolné historky z pøedmìstí 

Teplouš 

Meky 

Na palubu!

Zumiriki 

Tajný agent 

Bez zvláštních znamení 

Honey Boy

 

   

   

3Bobule

Ètvrtek23. èervence
17:00 

(Drama / Životopisný) 
Èesko, 2020, 100 min.
ÈD 12+ 2D                                140,- Kè

19:30    
(Akèní / Dobrodružný / Rodinný) 

USA, 2020
ÈD 2D                  130,- Kè

Pátek 24. èervence
17:00 

(Komedie) Èesko, 2020, 103 min.
ÈD 2D                                       130,- Kè

19:30 
(Akèní / Dobrodružný / Rodinný) 

USA, 2020
ÈD 2D                  130,- Kè

Nedìle 26. èervence
14:30 

(Rodinný / Animovaný) 
Dánsko, 2020, 81 min.
ÈD 2D                                       130,- Kè

17:00    
(Drama / Životopisný) 
Èesko, 2020, 100 min.
ÈD 12+ 2D                                140,- Kè

Havel

Mulan

3Bobule

Mulan

Vzhùru za sny

Havel

Upozornìní! V programu mùžou nastat zmìny, ovìøujte na www.dkzdar.cz!

Cervenec ¡


