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inzerce

Festival vína

Čtěte na straně 3

 Jiří Pavlica
Více na straně 2

Již v srpnu 
se můžete těšit 

na výborný 

burčák

Havlíčkovo nám. 152 
ŽĎÁR N/S

Tel.: 603 270 984
www.vinotekasevcik.cz

Merlot
Cabernet Sauvignone Rosé
Veltlínské zelené

48 Kč
46 Kč
46 Kč

Otevírací doba:
pondělí - neděle

8 - 20 hodin

Akční chlazená

sudová vína
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Hradišťan & Jiří Pavlica 
pro Domácí hospic

23. srpna 2020 
od 16 do 19 hod.
Horácká galerie - nádvoří
Nové Město na Moravě

Narozeninový koncert ojedinělé-
ho hudebního tělesa s uměleckým 
vedoucím Jiřím Pavlicou v prosto-
rách Horácké galerie na zámku  
v Novém Městě na Moravě. Jako 
speciální host vystoupí novoměst-
ský mužský pěvecký sbor Novocan-

tus. Benefiční koncert ke dvaceti le-
tům Domácího hospice Vysočina se 
uskuteční v neděli   23. srpna 2020 
od 16:00. Předprodej vstupenek je 
od 10. července 2020 v Informač-
ním centru v Novém Městě na Mo-
ravě. Jednotné vstupné činí 500 Kč. 
Výtěžek z koncertu podpoří činnost 
Domácího hospice Vysočina. 

Partnery akce jsou: Město Nové 
Město na Moravě, Horácká galerie, 
GREMIS

inzerce

velkoobchodní a maloobchodní prodejna

www.p4o.cz    566 624 875   736 753 682 ŠIROKÝ VÝBĚR ŠKOLNÍCH POTŘEB

PŘIPRAVENI 
NA ŠKOLU? 

Otevírací doba: pondělí - pátek 7:00 -16:00
parkování v areálu za prodejnou

Jamborova 1530/5
Žďár nad Sázavou - Vodojem (u zastávky MHD)

PŘIJĎTE , 
MÁME VŠE!
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Jeho návštěvníci dostanou mož-
nost ochutnat vína z Čech, Moravy 
i zahraničí, a to od bezmála dvou 
desítek vinařů. Vstupné vyjde na 
150 korun, záloha na degustač-
ní skleničku na padesátikorunu. 
„Podstatou akce vlastně je, že 
lidé mohou v příjemném prostře-
dí ochutnat různá kvalitní vína,  
a pokud jim některá zachutnají více 
než ostatní, mají možnost si je za 
výhodnou cenu přímo od vinařů 
koupit domů. Letošní festival byl  
v březnu zrušený tři dny před ter-
mínem, takže nám nezbývá než 
doufat, že v září už to vyjde a spo-
kojení budou jak návštěvníci, tak i 
vinaři,“ uvedla za pořadatele Pavlí-
na Mokrá. 

Jedním z letošních vystavovate-
lů se stane například Vinařství U 
Samsonů z Velkých Němčic, jehož 
založení se datuje do roku 1880. 
Dnes se v rodinném podniku anga-

Třetí ročník Festivalu vína má náhradní termín, 
milovníci ušlechtilého moku se sejdou 5. září 

Žďár nad Sázavou / Tradiční 
Festival vína, jehož konání  
v březnu zhatil koronavir  
a opatření s ním spojená, má 
náhradní termín. Uskuteční se 
ve žďárském Domě kultury  
v sobotu 5. září od 13  
do 19 hodin.

žuje v pořadí už pátá generace. Vy-
rábějí tam vína tradiční technologií 
bez umělých kvasinek, s vlastními 
odrůdovými zákvasy a minimem 
chemie. Taková vína se vyznačují 
jemnější aromatikou, harmonií, 
příjemnou kyselinkou, zbytkovým 
cukrem, vysokým extraktem a od-
povídajícím alkoholem. Na festiva-
lu se objeví i produkty rodinného 
Vinařství Pavka z Čejkovic, které 
navazuje již na třetí generaci zabý-
vající se výrobou vína. Výsledkem 
jejich práce jsou osobitá vína cha-
rakteristická pro čejkovický region. 

Degustaci ušlechtilých vín sty-
lově doprovodí Horácká muzika  
a moderátorem akce, kterou pod-
pořilo i město Žďár nad Sázavou  
a Vinařský fond, se opět stane Pavel 
Bláha. Chybět nemohou ani různé 
kulinářské dobroty, protože alko-
hol se nemá konzumovat na lačný 
žaludek, a nad průběhem festiva-
lem budou i tentokrát bdít desítky 
lidí. „O prodej vína a ochutnávky se 
stará přes 40 lidí, dalších 30 pak o 
kulturní program. A deset lidí jsou 
pořadatelé nezbytní k tomu, aby 
akce, za jejíž přípravou stojí obrov-
ské množství mravenčí práce všech 
zúčastněných, konečně zdárně pro-
běhla,“ dodala Pavlína Mokrá.

Záloha na skleničku 50 Kč

Ceny degustačních vzorků dle nabídky vinařů.

Festival
vína

ŽĎÁR
NAD SÁZAVOU

Moderátor 

Cimbál – Horácká muzika / 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

200
18

Degustace vín z Čech,

Moravy i zahraničí

Pavel Bláha

Kulturní 
dům 
Žďár n.S.
13–19 h.

5.9.
sobota 

2020

Sázavou

3. ROČNÍK

Více informací a seznam vystavovatelů 
www.facebook.com/FestivalVinaZdar 
nebo www.festivalvinazdar.cz

Změna vyhrazena s ohledem na vývoj opatření týkajících se COVID-19
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28. července – 23. srpna 2020
Galerie Stará radnice Žďár n. S.
Výstava členů spolku 
výtvarných umělců Vysočiny
OZVĚNY VYSOČINY 
FOTOGRAFIE A SOCHY   
Pavel Bezděčka, Vladimír Brauner, 
Jaroslav Hedbávný, Petr Klukan, Jo-
sef Prodělal, Pavel Toman
Vernisáž se uskuteční v úterý 28. 
července 2020 v 17.00 hodin

Kulturní program 
Kultura Žďár p. o. – srpen

VÝSTAVY

inzerce

Úvodní slovo PhDr. Pavel Toman
Otevřeno úterý - pátek 10.00 - 
12.00 a 14.00 - 17.00, sobota, ne-
děle 14.00 - 17.00

28. července – 23. srpna 2020
Malá galerie 
Stará radnice Žďár n. S.
OZVĚNY VYSOČINY
FOTOGRAFIE A SOCHY
Otevřeno dle otevírací doby infor-
mačního centra

Žďár nad Sázavou, Dvořákova 2459/6 (vedle Hypernovy)
Tel: 566 532 090  •global.zdar@seznam.cz • www.global-elektro.cz

Chladnička Beko 
RCNA400E31ZW

SetTop Box 
GoSat GS220DVBT2

Sušička ovoce 
Concept SO 1020 Gobi

Mobilní telefon 
Xiaomi Redmi 7 3gb/64gb

Kombinovaná chladnička Neo Frost
Energetická třída A++
celkový objem chladničky: 257 litrů
objem EverFresh+ zóny 25 litrů
objem mrazničky: 97 litrů
LED vnitřní osvětlení na boční stěně
signalizace vysoké teploty
nerezový držák lahví
rychle zmrazování Fast freeze

Settopbox pro nové pozemní vysílání
H.265HEVC,  USB přehrávání i nahrávání, 
HDMI a SCART výstup

Sušička ovoce, 9 plat, průměr 32 cm,
příkon 245 W, regulace teploty

Smartphone, rozlišení 1520×720, 64GB interní
pamět, 3GB RAM, 12 Mpx foto, Full HD video

SLEVA 47%
9.990,-

18.690,-

SLEVA 20%
666,-

829,-

SLEVA 34%
990,-

1.499,-

SLEVA 18%
3.660,-

4.490,-

všechny výrobky od
renomovaných dodavatelù
nejvìtší výbìr vestavných 
i volnì stojících spotøebièù
široké doplòkové slu�by

odborný personál
snadné parkování
pøímo pøed prodejnou
speciální program pro truhláøe
individuální cenové nabídky

Chyby v textu, cenách a technické specifikaci vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a PHE. Fotografie jsou ilustrativní.
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Regionální muzeum Města Žďáru nad Sázavou
Otevřeno denně mimo pondělí: 9 – 12 a 12.30 – 17 hodin

Ve dnech 18. srpna –  
15. listopadu bude v prostorách 
žďárské tvrze probíhat výstava 
s názvem Na všech frontách. 
Modely letadel a techniky  
2. světové války. 

Uvidíte práce členů Třebíč 
Nuclear Model Club, jejichž činnost 
sklízí mezinárodní úspěchy. Výsta-
va se svým tématem vrací k připo-
menutí 75. výročí ukončení dosud 
největšího konfliktu v lidských dě-
jinách. K vidění jsou precizně, pro-
fesionálně a do detailu zpracované 
modely známých i méně známých 

Na všech frontách
letadel, tanků, zbraní a jiné tech-
niky z východní, západní, italské, 
africké i tichomořské fronty. K vi-
dění jsou i modely techniky, která 
se vyskytla v průběhu a zejména 
na konci války ve Žďáře a jeho 
okolí. Její přítomnost je doložena 
vystavenými fotografiemi. Výstavu 
doplnila i malá expozice palných 
zbraní: německé útočné pušky MP-
44, kulometu MG-42, samopalu 
MP-40, pistole Walther P-38, puš-
ky Mauser 98K, sovětského samo-
palu Sudajev vz.43, karabiny Mosin 
vz.44 a britské pušky Lee Enfield. 

Text: Pavel Elbl
Foto: Archiv TNMC

Zpřístupnění věže kostela sv. 
Prokopa s komentářem pracov-
níků regionálního muzea

Přestože navštívit věž kostela sv. 
Prokopa ve Žďáře nad Sázavou je  
v roce 2020 možné kdykoli od 1. 6. 
do 31. 10. (mimo pondělí a deště), 
sobota 19. září bude mimořádná. 
Od 9:00 do 20:00 budou připrave-
ni pracovníci regionálního muzea 
se zajímavým výkladem a navíc 
bude otevírací doba pouze v tento 
den prodloužena až do 20:00! Kdo 
vystoupá na ochoz věže, rozhléd-

VĚŽ – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA (19. 9. 2020)
ne se po městě Žďáře i jeho okolí, 
dozví se méně známé skutečnosti 
z historie města, vyfotí si, co mu 
bude libo, a ještě získá razítko do-
kládající zdolání sta a tří schodů.

Na prohlídku všechny srdečně 
zve Římskokatolická farnost sv. 
Prokopa ve spolupráci s pracovníky 
regionálního muzea a dobrovolní-
ky z řad přátel a příznivců této kul-
turní instituce.

Prohlídka je zdarma! V případě 
deště, nebo změny koronavirové 
situace bude věž uzavřena.

Text: Kamila Dvořáková
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inzerce

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.
15.

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

47
45,5

45
42,5

42
42

41,5
40,5

40
39

35,5
34,5
32,5

31
29,5

VÝSLEDKY ZA ÈERVENEC
BONUSOVÁ 

OTÁZKA

NUDLE Z NOSU
356 066,00

KOLIBŘÍCI
250 000,00

WEJMLUVA
183 000,00

SPRÁVNÝ TIP
379 261,00

1.

2.

3.

Přijďte se bavit s přáteli

srpen srpen srpen

3 4 5 

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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Interaktivní výstava hybohledů 
(mechanických skříněk) a dřevo-
rytů
do 31. srpna 2020
Horácké muzeum Nové M. n. M 
Interaktivní pohyblivá divadéka  
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 návštěvní-
ci roztáčí klikou. Hybohledy, které 
jsou jeho vynálezem, doplnil pře-
krásnými dřevoryty, které si může-
te prohlédnout i koupit.

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

Farmářské trhy
1. srpna 2020 - hraje swing a dixie-
landová kapela TATABAND
15. srpna 2020 -  výtvarná dílna 
Standy Juhase - vyřezávání píšťalek 
z bezových větviček
29. srpna 2020 - současně se Slav-
nostmi medu 
od 8 do 12 hodin, park – Vratisla-
vovo nám. Nové M. n. M.
Pouť na kostelíčku
16. srpna 2020
Nové Město na Moravě

Horácká výstava 
drobného zvířectva
15. srpna 8–17 hod.
16. srpna 8–15 hod.
prodejní výstava na výstavišti Čes-
kého svazu chovatelů v areálu za 
nádražím ČD

HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica 
23. srpna 2020, od 16 hod.
Horácká galerie - nádvoří,  
Nové Město na Moravě
Benefiční koncert pro Domácí hos-
pic Vysočina
Více info na straně 2

Novoměstské slavnosti medu
29. srpna 2020 - 8:00 - 12:00
Vratislavovo nám.,  
Nové Město na Moravě
- prezentace včelařského řemesla
- farmářský trh
- 9:00 - O vytrvalém princi, dřevě-
né divadlo Honzy Hrubce
- 10:30 - Rozum a štěstí, dřevěné 
divadlo Honzy Hrubce
- 8:45 - 11:30 - Martin Obr, harmonika

Kulturní program v Novém Městě n. M. – srpen

www.nmnm.cz

Pouť
na kostelíčku

Jarmark
 Mše svatá

Pouťové atrakce
Tata Band Josefa Kučery

Horácká výstava
drobného zvířectva

neděle 16. srpna 2020
9:00–16:00 hod.
prodej řemeslných výrobků u katolického hřbitova

10:30 hod.
u hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie

14.–16. srpna
kolotoče, houpačky, střelnice – tradiční pouťová zábava 
pro děti, mládež i dospělé u vlakového nádraží

16:00–19:00 hod.
swing & dixieland kapela v K clubu (Kulturní dům)

sobota 15. srpna 8–17 hod.
neděle 16. srpna 8–15 hod.
prodejní výstava na výstavišti Českého svazu chovatelů,  
v areálu za nádražím ČD (Nezvalova ulice)
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inzerce

Dolní 1730/25 
nad Liosem, Pramen 
1.poschodí

591 01 Žďár n. S.

KOMPLETNÍ
PODLAHÁŘSKÝ SERVIS

INTERIÉROVÉ DVEŘE

777 184 352TEL

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

www.podlahykasal .eu
e-mail

e-shop

NOVÉVESELÍNOVÉ VESELÍ

VOLEJBAL
1937

720 983 025 

SRPEN
Srpen 2020 | Čechův dům
Výstava obrazů Ludmily Moravcové - Součástí výstavy je prezentace 
drobné keramiky klientů Domova Kamélie v Křižanově. Tyto výrobky 
je možné po skončení výstavy zakoupit.
Srpen 2020 | Galerie u Sychry
Výstava obrazů Jany Laštovičkové – Grygarové
Srpen 2020 | oddělení pro dospělé čtenáře. Pomístní jména obce 
Obyčtov a jejího okolí
výstava fotografií Lucie Hermanyové
Srpen 2020 | pobočka ul. Nádražní
Postavy z knížek, jak je vidíme - výstava výtvarných prací dětí z Nízko-
prahového zařízení pro děti a mládež PONORKA

UPOZORNĚNÍ
Pobočka knihovny ul. Nádražní je od 20. 7. do 7. 8. 2020 uzavřena. 
Čtenáři mohou využít služeb Knihovny M. J. Sychry v hlavní budově - 
Havlíčkovo náměstí 5, Žďár nad Sázavou:
Po, St 9:00 – 17:00; Čt 9:00 – 15:00

Plánované kurzy – podzim 2020
Anglický jazyk | Španělský jazyk | Kurz znakované češtiny | Knihov-
na seniorům - cyklus přednášek z různých oborů určený seniorům | 
Vykresli se z toho – výtvarný sebezkušenostní kurz. Zájemci se mohou 
přihlašovat v čítárně, popřípadě na icentrum@knihzdar.cz.

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

 
osobních
nákladních
zemědělské techniky, 
speciálních a ostatních strojů

LIKVIDACE VOZIDEL

Jamská 2436/5, Žďár nad Sázavou

tel: 602 887 666

Odtah/odvoz vraků

Prodej použitých 
náhradních dílů

Eko likvidace vozidel 
včetně potvrzení

info@autoroseckysro.cz www.autoroseckysro.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

 Koupím chatu v klidné 
lokalitě.  605 816 353

 Farmář hledá ke koupi statek
- velká zahrada je základ, 
horší stav domu nevadí. Tel: 
739 710 776

 Jsme starší pár a hledáme 
menší byt - bydlení v domě už 
pro nás není to pravé. T: 737 
669 542
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Jak jste se dostala k řemeslu? Byl to váš 
dětský sen?
Chtěla jsem být hlavně kosmetička, ale 

moje maminka mě přesvědčila, že tuhle 
profesi si můžu „dodělat“ kdykoliv, a ať jdu 
raději na kadeřnici. Takže jsem se šla vyučit 
kadeřnicí do žďárské obchodní školy.

Byla to podle vás dobrá volba?
Myslím, že ano. Je pravda, že tu kadeř-

ničinu si člověk prostě musí vystříhat. To se 
na rozdíl od kosmetiky na rekvalifikačním 
kurzu naučit nedá. Naučit se dá teorie barev  
i střihů, ale stříhání potřebuje praxi.

Zkoušela jste to třeba na panenkách 
jako dítě?
To ani ne, já si jako dítě hrála hlavně  

s autíčky. Pomáhala jsem tátovi v dílně  
a v pozdějším věku jsem všechny panenky 
spíš malovala. 

Co následovalo po vyučení, když jste už 
byla ‚hotová‘ kadeřnice?
Našla jsem si místo v kadeřnictví v Pa-

lachově ulici, kde jsem zůstala až do roku 
2018. Nebyla jsem tam jako zaměstnanec, 
ale jako živnostník, protože kadeřnice jako 
takové v té době v okolí nikdo nezaměst-
nával. Takže jsem si našla garanta, kterým 
byla paní právě z toho salonu. Ona pak za 
pár let odešla a já jsem tam zůstala sama.

Jaké byly ty začátky po škole?
Upřímně nic moc. Bylo to náročné, 

tenkrát jsme si úplně nesedli s kolektivem  
a kolikrát se mi do práce vůbec nechtělo 
jít, prostě jsem se netěšila. Sice jsem měla 
pronajaté křeslo a vše ostatní ve vlastní re-
žii, ale stále jsem tam byla v takové „podří-
zené“ pozici vůči ostatním. Postupně však 
všechny kadeřnice odešly a od roku 2008 
jsem tam zůstala sama. Salon jsem pak 
vedla dalších deset let. Domluvila jsem se 
přímo na pronájmu prostoru, který jsem 
zrekonstruovala, pořídila si vlastní vybave-
ní a řešila si všechno podle svého.

Proč jste se loni rozhodla přesunout 
provozovnu do NBC centra na Havlíčko-
vě náměstí?
Poté, co zemřel jeden z majitelů ob-

jektu na „Palachovce“, přemýšleli jsme, 
co bude dál, báli se o budoucnost studia. 
Dostali jsme pak nabídku na místo v NBC 
centru a rádi jsme ji využili. Odcházela 
jsem ještě s jednou kadeřnicí, dnes máme 
sedmičlenný tým poskytující kadeřnické i 
vizážistické služby.

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH
Monika PODHAJSKÁ

Kde se vzala myšlenka, že budete 
mít studio, kde se o ženy kompletně 
postarají?
To jsem v podstatě chtěla vždycky, už od 

školy. Toužila jsem mít vlastní studio, které 
bude poskytovat komplexní služby. A se 
změnou prostorů začátkem roku 2019 tahle 
možnost přišla.

Co všechno tedy nabízíte?
Moderní střihy, techniky barvení s inova-

tivními a kvalitními produkty značek Alcina, 
Olaplex a řady dalších. Co se týče vlasů, tak 
poskytujeme úplně vše. Záleží nám na kvalitě 
vlasů a celkovém dojmu. Poskytujeme také 
kosmetickou péči, ale i permanentní make-
-up, vizážistické a další služby. Také třeba SPA 
manikúru nebo gelové a polygelové nehty.

V čem se odlišujete od jiných salonů?  
Provádíme třeba prodlužování vlasů, ba-

layage, ombré, tedy světlé konce a tmavší u 
hlavy, kdy barva plynule přechází. Pak také 
děláme velmi výrazné i neonové barvy, pas-
telové barvy, hodně modrou, fialovou, růžo-
vou, zelenou. To často vyhledávají trochu ex-
travagantní ženy a mladé dívky, které chtějí 
experimentovat. Zkrátka je to o tom umět to 
nosit. Byla u nás třeba asi šedesátiletá paní, 
které jsme dělali ve vlasech růžové pramín-
ky, a vypadalo to krásně. Důležité je, aby se  
v novém účesu klient cítil dobře. 

Jaký je podle vás momentálně nejžha-
vější trend v účesech pro letošní léto?
Trendem jsou právě duhové barvy, spíše 

pastelové, růžová, modrá, fialová, a na dru-
hé straně je to pak přirozenost. Tedy aby ne-
bylo příliš vidět, že vlasy jsou barvené, když 
pak odrůstají, prostě aby výsledek působil 
přirozené. To samé je ve střizích, nejsou 
dané trendy jen jedním směrem. Podstatné 
je, aby to dotyčnému skutečně sedělo a slu-
šelo a dobře se mu s vlasy pracovalo doma.

Jaké prohřešky ženy nejčastěji dělají v 
péči o své vlasy?
Většinou je to špatná domácí péče a ne-

kvalitní produkty z drogerie na daný typ vla-
sů. Dále je důležité chodit spát se suchými 
vlasy, protože vlas v mokrém stavu je velmi 
křehký. Jinak vlasy rychle slábnou, opotře-
bovávají se a lámou. 

Dají se zničené vlasy zachránit kos-
metickými přípravky, nebo je lepší je 
ostříhat?
Záleží na tom, jak jsou zničené a co po-

třebují. Pokud potřebují jenom hydrataci, 
tak se to dá zachránit. Jestli jsou ale koneč-
ky roztřepené a slabé, těm většinou již nic 
nepomůže. Pouze zeslabené vlasy se dají 
zlepšit, podržet Olaplexem. To je produkt, 
který vnikne do vlasu a vystaví v něm tako-
vou oporu, berličku. Slabé vlasy zpevní, aby 
se nelámaly.

Některé ženy se uchylují ke stříhání 
konečků doma. Jaký máte názor na 
domácí stříhání? 

Když jim nevadí zuby, tak je to lepší než 
nezastřihávat vůbec. Pokud ale k tomu po-
užijí kancelářské nůžky, a navíc ještě tupé, 
tak si jimi vlasy spíše potrhají a poničí, než 
ustřihnou. Nůžky na vlasy musí být ostré  
a nejlépe přímo kadeřnické, které jsou spe-
ciálně broušené.

Na čem si při své práci zakládáte?
Na kvalitě a na péči. Ne aby to bylo pro-

vedeno co nejrychleji, ale aby to bylo kva-
litně. A když o to zákazník stojí a ptá se, tak 
spolu probereme také kvalitu vlasů, mož-
nosti, péči.  

Můžete prozradit, jak se staráte o své 
vlasy?
Používám kvalitní produkty od Alciny. 

Vlasy si myji jednou až dvakrát týdně, 
lehce je profoukám u hlavy a nechám do-
schnout. Pak jen přidám do vlasů trošku 
vosku. Čím častěji se totiž vlasy myjí, tím 
více se mastí. Šampon na mastné vlasy je 
sice odmastí, ale současně vysuší pokožku, 
která se pak má tendenci co nejrychleji 
znovu promastit. Je to takový začarovaný 
kruh, a proto je lepší intervaly mezi mytím 
vlasů prodlužovat, dobrým pomocníkem 
je kvalitní suchý šampon. Umytí vlasů dva-
krát až třikrát týdně je naprosto dostaču-
jící. 

Jak se starat o vlasy v létě, po koupání  
v bazénech, v moři?
Nejdůležitější je po koupání vypláchnout 

z vlasů chlor, který je v bazénech. Stačí to 
jen čistou vodou. Existují i vlasové péče na 
chlorovanou i slanou vodu a s UV faktorem, 
které jsou určené k častému, každodenní-

Monika Podhajská je kadeřni-
ce se šestnáctiletou profesní 
zkušeností a její studio La Mo-
nique na Havlíčkově náměstí ve 
Žďáře nad Sázavou je místem, 
kde si zákazníci mohou dopřát 
kompletní péči o svůj vzhled. 
Od vlasů přes pleť a make-up 
až po nehty.

mu mytí vlasů. Nejdůležitější je ale vlasy od 
chloru nebo soli opláchnout.

Zažila jste při své práci i nějakou úsměv-
nou historku?
Přišla asi šestnáctiletá holčina s tím, že 

chce mít celou hlavu neonově zelenou.  
A protože vím, že by to její maminka asi 
nerozdýchala, kdyby dcera přišla domů se 
zelenou hlavou, podařilo se mi ji přesvědčit 
k méně drastické variantě. Nakonec se uká-
zalo, že to bylo dobře. Maminka mně přišla 
poděkovat, že jsem zelenou dceři rozmluvi-
la, ji ušetřila šoku, a že jsem udělala změnu, 
která děvčeti sluší. Takovýchto příběhů je 
ale více, snažíme se prostě balancovat mezi 
rodiči a dětmi, ale i tím, co si klientky přejí  
a co by jim slušelo. Spíš než veselé příběhy 
máme ty smutné, kde nás klientky doslova 
prosí o nápravu zkažené barvy, poničených 
vlasů, kolikrát se slzami v očích.

Dovedete si dnes představit, že byste se 
živila něčím jiným? 
Ne, určitě ne. Někdy mě práce baví  

a naplňuje, ale někdy mě naopak vyčerpá-
vá a štve. Ale to je asi všude. Nejvíce mě na 
mé profesi baví ta kreativita, každou chvíli 
dělám něco jiného. Není to stereotyp. Navíc 
každý člověk je jiný. Stále se něco nového 
vymýšlí, zkouší.

Máte dvě malé děti. Jak všechno 
zvládáte?
Někdy hůře a někdy lépe. Naštěstí jsou 

to moji miláčci. S manželem se střídáme na 
směny, hodně mi pomáhá, jinak by to prostě 
ani nešlo. Bez manželovy pomoci bych toto 
vše nezvládla a moc mu za to děkuji!  (pm)

Havlíčkovo nám. 152/4, Žďár n/Sáz.
Tel.: 564 407 579
www.la-monique.cz

Foto: Martin Halama, www.facebook.com/photohalama/
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Po schodech do ZOO
Dva sloupky

Nedávno jsem na internetu zahlédl 
kreslený vtip, ve kterém stojí na křižo-
vatce dva slavní rockoví kytaristé Angus 
Young a Jimmy Page. Jedna cesta vede 
po schodech nahoru a na rozcestníku 
se šipkou je napsáno Stairway to hea-
ven. Na druhém rozcestníku se šipkou 
směřující dolů je napsáno Highway to 
hell. A Jimmy povídá Angusovi: „Tak 
tady se naše cesty rozdělí…“ A přesně 
tak to asi je. Do pekla se jede po dál-
nici, kdežto do nebe se musí šlapat po 
schodech.

A ještě jedna věc nakonec. Jeli jsme 
na pobočku do Bystřice nad Pernštej-
nem s tím, že už je opravený přejezd 
za Rovným. A opravdu krásné nové 
červenobílé závory, výstražná světla  
a nově upravené křížení kolejí a silnice. 
Chtělo by se říci: „Dobrá práce, díky.“ 

Ale kterého inženýra, proa-
láha, napadlo z přejezdu, 
který se dal přejet sko-

ro bez drncnutí, udělat 
téměř skokanský můstek. 

Prostě musíte na přejezd vjet 
šnečí rychlostí pět kilome-

trů za hodinu, 
opatrně najet 
na schod, aniž 

byste si po-
škodili spo-
dek vašeho 
auta, a za 
pře jezdem 
se pomod-
lit směrem  
k Mekce, 
že jste to 
absolvovali 
bez ztráty 
výfuku. Na 

druhou stranu, když pojedete zpátky, 
můžete si směle vyzkoušet, jaké to je 
skočit si s autem jako v Rallye Dakar. 
Chtělo by se říci: „Ne každá změna je 
k lepšímu!“

Rád chodím na procházky s naším 
Louem do parku k Ivanovi. Musím říci, 
že se mi líbí nově vybudované cestičky, 
na kterých není žádný asfalt. Myslím, 
že to k parku patří. Bohužel, ale toto 
řešení je náročnější na údržbu, a tak 
po té páteční téměř biblické bouřce  
s kroupami a potopou vznikly na jed-
nom místě místo cesty schody. Ale kdy-
by to byly schody pro lidi, tak by se to 
dalo normálně přejít. Ale to jsou spíše 
schody pro slony. A vzhledem k tomu, 
že k opravě se nikdo moc nemá, asi to 
je příprava na vznik ždárského zoopar-
ku. Proč ne? Možná by to byl kromě 
„Zelenky“ další magnet pro turisty, 
když by kolem Ivana běhala exotická 
zvířata.

Martin KROB

inzerce

Nevím, jak to máte vy se schody, ale 
procházím si obdobím, kdy s nimi tro-
chu zápasím. Vždyť to znáte, čím výš po 
nich vystoupáte, o to může být pád bo-
lestivější. Pravda je, že pokud máte hro-
ší kůži, ostré lokty, žaludek, co všechno 
stráví, nekoukáte se za sebe a ani vlevo 
či vpravo, nebo jsou vám dobře míněné 
rady vašich přátel u místa, kde se po-
tkávají záda s dolními končetinami, pak 
můžete asi pohlížet na všechny ostatní 
z vysoké vyhlídky. Pravděpodobně ale 
na ní budete ten výhled obdivovat sami. 

Spadnout dolů ze schodů, to je 
hned. Můžete po nich uklouznout, 
špatně šlápnete, zakopnete, nedržíte 
se zábradlí, tak stačí málo a šup, už jste 
o patro níž. To je ale ta lepší varianta. 
Horší je, když vám někdo ty schody 
namaže, poleje, nebo vám záměrně 
zvětší každý schod o centimetr, 
tak jak to při jednom svém 
výzkumu udělal malý Shel-
don Cooper ze seriálu Big 
Bang Theory svému otci. 
Ale přece jen asi nejhorší mož-
ností je, když vás někdo z těch 
schodů shodí.  
A bývá to ješ-
tě horší, když 
je to někdo, 
s kým jste 
po těch 
s c h o d e c h 
šli, něco 
b u d o v a l i , 
komu jste 
věřili a tako-
vou zákeř-
nost byste 
od něj nikdy 
nečekali. To 
pak je námět rovnou na tragédii jako 
od Shakespeara. Ale i tady snad platí, 
že okolí to vidí a vnímá a takový jedinec 
pozbyde důvěryhodnost, ať se snaží se-
bevíc tvářit mile či manipulovat. 

Ale dost nářků. Schody jsou i uži-
tečné. Pamatuji si, jak kdysi moje Mar-
kétka mi do telefonu říkala, že ji pan 
primář v nymburské porodnici nutí 
chodit do schodů a ze schodů, proto-
že už týden naši Katku přenáší. A tak 
chodila nahoru a dolů a nakonec to prý  
i zabralo.

Schody posloužily i v roce 1988 jako 
odvážné řešení toho, jak by měla vypa-
dat perestrojka v prvním, tenkrát hod-
ně odvážném publicistickém pořadu 
České televize Sondy, natáčeném ve 
ŽĎASu. Nevybavuji si, kdo to konkrétně 
tenkrát na kameru řekl, ale pamatuji si 
to dodnes: „Schody se přece zameta-
jí odshora.“ Na tehdejší dobu to bylo 
skoro revoluční říci něco takového do 
televize. 

Největší dodavatel na Žďársku

Nejsme elektrikáři...

DODAVATEL PRO VYSOČINU
tel.: 608 729 738 www.cmelda.cz

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

ckzdar@zdar.cz, 566 623 667

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

Dovolená v ČR nebo ZAHRANIČÍ? 

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

s výběrem Vaší ideální dovolené!
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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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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)
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(Drama) 
Chile 2019, 107 min. 
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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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Zmìna programu vyhrazena     www.dkzdra.cz

Letní kino
Za Domem kultury, Dolní 183/30

Letní kino
17. - 21. 8. 2020

Tento projekt je finanènì podporován Mìstem Žïár nad Sázavou

Pondìlí 17. srpna / po setmìní  

(Komedie / Poetický) Èeskoslovensko, 1980, 93 min.
ÈD 12+ 2D                                                                              vstupné dobrovolné

Úterý 18. srpna / po setmìní  

(Komedie) Èesko, 2019, 110 min.
ÈD 2D                                                                              vstupné dobrovolné

Støeda 19. srpna / po setmìní  

(Komedie / Romantický / Sportovní) Èesko / Slovensko, 2019, 101 min.
ÈD 12+ 2D                                      vstupné dobrovolné

Ètvrtek 20. srpna / po setmìní  

Nevíte na co jdete!! Nechte se pøekvapit!!
                                                          vstupné dobrovolné

Pátek 21. srpna / po setmìní  

(Dobrodružný) USA, 2019, 123 min.
ÈD 12+ 2D                                    vstupné dobrovolné

Pøedpremiéra letního kina pro milovníky èeské klasiky!

Mach a Šebestová - pùlhodinka s kouzelným sluchátkem!

Krtek a kalhotky - malé pobaví,velké potìší!

Chaplin uprchlým trestancem - klasika americké grotesky

Krtek a paraplíèko, Krtek  zahradníkem

Postøižiny

Poslední aristokratka

Pøes prsty

Film na slepo

Jumanji: Další level

Z nežíznì žízeò udìlá pouze náš "srpnový" ležák a k tomu ochutnávka zabijaèkových 
chu�ovek!



www.zdarskypruvodce.cz 13číslo 81 / 2020

nabídka pracovních míst

„K úspěchu ...“ (dokončení v tajence.)“ Neznámý autor. 
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rozšiřuje svůj tým a hledá nové kolegy na pozice:

Informace k nabízeným pozicím najdete na stránkách: 

PROVOZNÍ/RECEPČNÍ
SERVÍRKA/ČÍŠNÍK

POMOCNÝ KUCHAŘ/KA

nabídka pracovních míst

Hledáme

DISPEČERA 
DISPEČERKU

Požadavky:

Životopisy zasílejte na info@mracekdoprava.cz nebo volejte na tel.: 731 19 77 11

německý nebo anglický jazyk, 
časová flexibilita, řidičský průkaz sk. B

HLEDÁME NOVOU POSILU
do našeho Barber shop Men’s Club

ve �ïáru nad Sázavou na post

HOLIÈ/KADEØNÍK  HOLIÈKA/KADEØNICE
Termín mo�ného nástupu dohodou.
Zájemci nech� zasílají �ivotopisy 
spoleènì s kontaktními informacemi 
(vèetnì tel. èísla) na adresu 
barbermensclub@gmail.com
èi nás kontaktují na tel. èísle 733 611 699

Tìšíme se na Vás!
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Vydává: Media-Vysočina s.r.o., IČO: 036 53 013, DlČ: CZ036 53 013  Evid. MK ČR E 21409. Sídlo redakce a korespondenční adresa: Brodská 1873/21, Žďár n. S. 591 01, 
e-mail: info@zdarskypruvodce.cz.
Vydavatel neodpovídá za obsah zveřejněných inzerátů. 
Použití  stejného grafi ckého zpracování inzerátů povoleno pouze s písemným souhlasem vydavatele. Články označené „pr“ jsou placenou reklamou. Celkový náklad 17 000 ks. 
Distribuce zdarma do schránek v obcích:

Telefon redakce 603 927 191

Kulturně i n ze r t n í 
mě s í č n í k

Bohdalov, Březí nad Oslavou, Budeč, Fryšava, Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou - Najdek na Moravě, Hlinné, Jámy, Jimramov, Jiříkovice, Kadov, Křídla, Maršovice,
Nová Ves u N.M.n.M, Nové Město na Moravě, Nové Veselí, Obyčtov, Olešná, Ostrov nad Oslavou, Petrovice, Počítky, Pohledec, Polnička, Radešínská Svratka, Radňovice,
Radostín nad Oslavou, Rokytno, Sázava, Sazomín, Slavkovice, Sněžné, Stržanov, Světnov, Škrdlovice, Tři Studně, Vatín, Velká Losenice, Veselíčko, Vysoké, Zubří,
Žďár nad Sázavou.

Příští vydání 27. září

Distribuci časopisu zajišťuje Česká pošta. Časopis je distribuován zdarma do všech schránek, které neodmítají reklamu, v obcích uvedených níže v tiráži.
Při jakémkoliv problému s distribucí volejte na tel. 566 623 520 – pošta Žďár n. S. nebo tel. 566 618 000  pošta Nové Město n. M.–

Příští vydání 28. - 31. srpna 2020
Uzávěrka inzerce 21. srpna 2020

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.

Pro telekomunikační společnost PODA a.s. v Poličce hledáme

TECHNIKA 
TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ

730 431 393 poda.czbilikova@poda.cz

Co vás čeká 
 Instalace optických kabelů.  
 Pokládka strukturované kabeláže.
 Spojování optických vláken.
 Stavba a servis mw spojů, metalických sítí.
 Instalace a servis hw.
 Realizace přípojek.

Co nabízíme
 Zázemí moderní a dynamicky se rozvíjející společnosti.
 Hlavní pracovní poměr, smlouva na dobu neurčitou.
 Sleva na firemní služby.
 Příspěvek na penzijní připojištění, životní pojištění.
 Stravenky.
 Roční příspěvek využitelný na dovolenou.

Co požadujeme
 Střední odborné vzdělání technického směru.
 Osvědčení o odborné způsobilosti 

  v elektrotechnice, vyhláška č.50/1978Sb. 
 Znalost práce na PC. 
 Řidičský průkaz sk. B.
 Samostatnost, spolehlivost, 

  pečlivost, preciznost.
Místo výkonu práce
 Masarykova 8, 572 01 Polička.

Změna vyhrazena.




