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Laco Deczi

Čtěte na straně 3

 Festival vína
Více na straně 16

Přijďte 
ochutnat 

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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Kino Vysočina hostí 
konferenci k problematice autorských práv

Každoročně hostí konferenci  
k problematice autorských práv 
některé moravské nebo české 
město. Pro letošní rok byla 
požádána o spolupráci naše 
kulturní organizace a tím  
i město Žďár nad Sázavou. 

Poslední změny autorského zá-
kona přinesly zásadní obrat při vy-
jednávání o stanovení výše sazeb 
autorských odměn. Uživatelé au-
torských práv z řad kulturních or-
ganizací a kolektivní správci chtějí 
za účasti zástupců Ministerstva 
kultury ČR zhodnotit tuto novou 
praxi. Konference s názvem Vyjed-
návání objektivních, přiměřených 
a nediskriminačních autorských 
odměn: praxe a možnosti se usku-
teční 30. září 2020 v Kině Vysočina 
ve Žďáru nad Sázavou.

Hlavním pořadatelem konferen-
ce je Sdružení uživatelů autorských 
práv z. s. (SUAP), které již osmnáct 
let plní funkci fundovaného opo-
nenta kolektivních správců autor-
ských práv. Cílem spolku je zastu-

povat pořadatele kulturních akcí 
při vyjednáváních s OSA a dalšími 
kolektivními správci. Spolek sdru-
žuje 69 řádných členů z řad kultur-
ních organizací z celé České repub-
liky. Konference je určena nejen 
pro pracovníky z kulturních domů 
a kin. Zúčastnit se 
jí mohou také pra-
covníci městských 
a obecních úřadů 
nebo široká laická 
veřejnost, kte-
rou problematika 
autorských práv 
zajímá.  Na kon-
ferenci vystoupí 
se svými před-
náškami JUDr. 
Adéla Faladová 
z ministerstva 
kultury, nezávislí 
odborníci na au-
torské právo JUDr. 
Ivan David a JUDr.  
Petr Prchal Ph.D. 
Součástí progra-
mu bude také 
panelová diskuze 

inzerce

zástupců uživatelů autorských práv 
a kolektivních správců. 

Program i přihlášku najdou 
zájemci o tuto problemati-
ku na www.suap.cz, bližší info 
také na dkzdar@dkzdar.cz nebo  
info@suap.cz.

Konference se uskutečňuje za 
spolupráce Asociace provozova-
telů kin, organizace Kultura Žďár 
p. o. a za finanční podpory Mini-
sterstva kultury ČR. Záštitu nad 
konferencí převzalo Ministerstvo 
kultury ČR.

PRODEJ VYZRÁLÉHO

HOVÌZÍHO MASA

Objednávky volejte na tel.: 606 728 158

prodej i vyzrálého steakového masa na gril
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Trumpetista, skladatel, kapel-
ník a amatérský malíř Laco Deczi 
se narodil v roce 1938 ve vesnici 
Bernolákovo na Slovensku. V roce 
1962 odešel z Bratislavy do Pra-
hy, kde působil až do své emigrace  
v roce 1985. Po několika měsících 
strávených v západním Německu 
nakonec definitivně zakotvil ve Spo-
jených státech, kde žije do teď.

Zájem o hraní na trumpetu proje-
vil už v základní škole po vzoru své-
ho strýce – muzikanta. 

V roce 1967 založil formaci Jazz 
Celulla, kde postupně hrál s muzi-
kanty Laco Troppem, Svatoplukem 
Košvanecem, Josefem Vejvodou, 
Karlem Růžičkou nebo Petrem Krá-
lem. V tomto období byl vybrán do 
tehdejšího reprezentativního Cze-
choslovak All Star Band.

V sedmdesátých letech se stal 
členem Jazzového orchestru Česko-
slovenského rozhlasu (JOCR) a Ta-

Laco Deczi & Celula New York
15. září 2020 od 20 h.
Horácká Galerie - nádvoří
Nové Město na Moravě
Legendární jazzový trumpetista 
Laco Deczi a Celula New York  
v Novém Městě na Moravě.

nečního orchestru Československé-
ho rozhlasu (TOCR). Od roku 1986 
žije ve Spojených státech americ-
kých, kde je frontmanem kapely 
Celula New York.

Ve Státech vystupoval s velkou řa-
dou skvělých jazzových muzikantů, 

inzerce

jako jsou Elvin Jones, Bill Watrous, 
Junior Cook, Dave Weckl a Sonny 
Costanzo. Pravidelně koncertuje se 
svojí kapelou Celula New York v ob-
lasti států New York a Connecticut.

Od roku 1990 Laco pravidel-
ně dvakrát do roka jezdí tour 

po České republice a Slovensku. 
Výjimkou nejsou ani zastávky  
v Polsku, Rakousku a především 
Německu. 

Vstupné: 240 – 350 Kč. Předpro-
dej IC Nové Město na Moravě, on-
-line SMSticket.cz

Zákulisí oddělení městského zdravotnického zařízení 

P raktický nácvik samovyšetření prsu

S kákací hrad pro děti, malování na obličej

P rezentace zdravotních pojišťoven a firem se zdravotnickou tématikou

V yšetřování základních tělesných parametrů

P revence s tématikou nadužívání soli a cukru, úrazů a otrav v domácnosti

P řednášky se zdravotnickou tématikou

Praktická ukázka nácviku SM systému

P rezentace nové lékárny NOBIS

M ěření zraku – optik Látal

C harita – informace o poskytovaných službách

K olping – vyhlídka z terasy

Z měna programu vyhrazena

Program od 9 do 13 hodin:

DEN ZDRAVÍ
12.9.2020

Prezentace IZS 
včetně techniky 
– hasiči, policie, 

záchranáři

Výcvik psů

BESIP – simulátor

SZÚ 
– stánky a přednášky

NOBIS Lékárny a.s.

POLIKLINIKA 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

příspěvková organizace

Studentská 1699/4
59101 Žďár nad Sázavou

tel.: 566 690 111
e-mail: info@poliklinikazr.cz

www.poliklinikazr.cz
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Kulturní program Kultura Žďár p. o. - září

VÝSTAVY

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

Z důvodu neustále se měnící situa-
ce sledujte stránky www.dkzdar.cz!

DIVADLO

inzerce

BESEDY

KONCERTY
Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Čtvrtek 24. září 2020 v 19.00 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Metro: 
ČARODĚJKY V KUCHYNI
Režie: Roman Štolpa; Hrají: Mi-
chaela Dolinová, Veronika Žilková/
Sandra Pogodová, Vincent Navrá-
til/Ladislav Ondřej, Milan Duchek 

Kuchařky Dolly Biddle a Isabel Lo-
max mají každá svou televizní ku-
chařskou show. Každá se orientuje 
na jinou kuchyni a příšerně na sebe 
žárlí. Doslova se nesnáší. Nejenom 
kvůli konkurenci, ale kvůli dávné 
rivalitě v mládí. Tuto nelásku jsou 
schopny prezentovat i v přímém 
televizním vysílání.  A právě těmto 
dvěma rivalkám je nabídnuta nová 
společná cooking show s názvem 
Čarodějky v kuchyni.
Vstupné: přízemí 390 Kč; balkon 
360 Kč / E-vstupenky; Předprodej 
vstupenek pokladna DK

Středa 30. září 2020 v 19.00 h. 
Městské divadlo Žďár n. S. 
Agentura Familie
FANTASTICKÁ ŽENA 
Režie: Martin Vokoun; Hrají: Diana 
Šoltýsová / Patricie Solaříková, On-
dřej Volejník / Václav Krátký, Adri-
an Jastraban / Jarmil Škvrna
Současná komedie úspěšného ka-
nadského autora, jejíž zápletka se 
točí kolem seznamu vlastností, kte-
ré by měla mít ideální partnerka. 
Jedná se o příběh dvou kamarádů 
ve středním věku, jejichž životy po-
řádně zamíchá tajuplná seznamka 
a doslova fantastická žena, která se 
jim zčistajasna objeví v bytě. Jak to 
spolu může souviset?
Vstupné: 370 Kč, 350 Kč, 330Kč
Předprodej Ticketart, CK Čedok

Středa 16. září 2020 v 19.00 h. 
Městské divadlo Žďár n. S.
JAKUB PUSTINA A SYMFONICKÝ 
ORCHESTR MĚSTA BOSKOVICE
15. ročník festivalu Jakub Pustina 
jeho hosté
Vstupné: 150 Kč  

Úterý 22. září 2020 v 19.00 h. 
Městské divadlo Žďár n. S.
VLASTA REDL 
Vstupné: 450 Kč  
Předprodej vstupenek pokladna 
DK a Kino Vysočina / E-vstupenky

Středa 23. září 2020 v 18.00 h.
Café u tety Hany Žďár n. S.
Gen. Ing. ANDOR ŠÁNDOR
Jak bezpečný je svět, 
ve kterém žijeme?
Vstupné: 200 Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek: pokladna 
DK, Kino Vysočina, kavárna U tety 
Hany

27. srpna – 20. září 2020 
Galerie Stará radnice a kaple 
sv. Barbory Žďár nad Sázavou 
SLAVNOSTI JEŘABIN
PRŮHLEDY
Klub výtvarných umělců Horácka  
a spolek Together Rakousko 
Otevřeno úterý - neděle 9.00 - 
12.00 a 13.00 - 17.00

22. září – 11. října 2020 
Galerie Stará radnice Žďár n. S.
JAROSLAV VYSKOČIL / OBRAZY
Otevřeno úterý - pátek 10.00 - 
12.00 a 14.00 - 17.00, sobota, ne-
děle a svátky 14.00 - 17.00

FESTIVALY
Sobota 5. září 2020 ve 13.00 h. 
Dům kultury Žďár nad Sázavou 
FESTIVAL VÍNA
III. ročník
Vstupné: 150 Kč

Středa 30. září 2020 od 9.30 h. 
Kino Vysočina Žďár nad Sázavou 
SUAP 2020
Konference k problematice autor-
ských práv
Vstupné: 300 Kč; 500 Kč

KONFERENCE
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Regionální muzeum Města Žďáru nad Sázavou
Otevřeno denně mimo pondělí: 9 – 12 a 12.30 – 17 hodin

Od 18. srpna do 15. listopadu 
se v prostorách žďárské tvrze 
koná výstava s názvem Na 
všech frontách. Modely letadel 
a techniky 2. světové války. 

Hlavními exponáty jsou práce 
členů Třebíč Nuclear Model Club, 
které sklízí mezinárodní úspěchy. 
Výstava je věnována 75. výročí ukon-
čení druhé světové války dne 2. září 
1945. K vidění jsou precizně, profe-
sionálně a do detailu zpracované 
modely známých i méně známých 
letadel, tanků, zbraní a další techni-

Na všech frontách
ky z východní, západní, italské, afric-
ké i tichomořské fronty, stejně jako 
modely techniky, která se vyskytla 
v průběhu a zejména na konci války 
ve Žďáře a jeho okolí. Její přítomnost 
dokládají vystavené fotografie. Vý-
stavu doplňuje ukázka originálů pal-
ných zbraní: německá útočná puška 
MP-44, kulomet MG-42, samopal 
MP-40, pistole Walther P-38, puš-
ka Mauser 98K, sovětský samopal 
Sudajev vz. 43, karabina Mosin vz. 
44 a britská puška Lee Enfield. 

Text: Pavel Elbl
Foto: Archiv TNMC

inzerce

Změna 
vstupného

Od 1. září 2020 bude vstupné 
do regionálního muzea zvýšeno na 
dvojnásobek jeho současné výše. 
Dospělí tak zaplatí 20 Kč, děti, dů-
chodci a ZTP 10 Kč. Předškolní děti 
a držitelé průkazu Asociace muzeí 
a galerií ČR budou mít i nadále 
vstup zdarma.

Text: Stanislav Mikule

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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ěšíme se na vás.T

SE PØESTÌHOVAL
z Veselské ulice

 

NAJDETE NÁS NA ADRESE 

VEJMLUVOVA 51, 

�ÏÁR NAD SÁZAVOU 2

www.opalinterier.cz Tel.:  603 261 241

Interiérový textil, stínící systémy, tapety a dekorace

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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Chytrý kvíz
7.  a 23. září 2020 od 19 h. / KD – Nové M. n. M.
Nejlepší zábava k večernímu posezení s přáteli!

Kino – Havel
8. září 2020 od 19 h. / KD – Nové M. n. M.
Drama / Životopisný, ČR, 2020, 105 min;
Hrají: Viktor Dvořák, Aňa Geislerová a další
Co byste obětovali pro pravdu a lásku? Celove-
černí film Havel přináší příběh jedné z nejvýraz-
nějších osob naší historie Václava Havla z jeho 
disidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou osob-
ností. „Portrét státníka nečekejte,“ slibuje režisér 
Slávek Horák. Vstupné: 100 Kč na místě.

Zamilovaný sukničkář
9. září 2020 od 19 h. / KD – N. Město n. M.
Divadelní společnost Háta uvádí komedii Micha-
ela Parkera Zamilovaný sukničkář

Zahajovací lekce tanečního 
a společenského kurzu
10. září 2020 od 16 h. / KD – N. Město n. M.
Taneční kurz pro středoškoláky. S průkazkou do 
tanečních bude umožněn i vstup ZDARMA na 
podzimní lekce Tančírny.

Uctění památky obětí holokaustu 
– odhalení stolpersteinů
10. září 2020 od 17 hod.
Vratislavovo náměstí, park před Horáckou gale-
rií, N. Město n. M.

Bude instalováno 8 kamenů. Pět kamenů bude 
připomínat vyvražděnou židovskou rodinu Sku-
teckých a 3 kameny pak oběti rodiny Bradyových.

Vernisáž Miloš Budík – Fotografie
10. září 2020 od 18 h.
Horácká galerie v N. Město n. M.

OTEVŘENÍ SPORTOVNÍ HALY
11. září 2020 od 15 h.
Sportovní hala, Nové Město na Moravě
Bude vás čekat bohatý program, soutěže pro děti 
a od 19:00 zahraje skupina O5 a Radeček.

Vernisáž ŠITÉ / ŽITÉ
11. září 2020 od 16 h.
Horácké muzeum, N. Město n. M.
Výstava překrásných lidových výšivek ze sbírek 
našeho muzea a prací dvou mladých malířek Pe-
try Cisárové a Aleny Zástěrové, které se pro své 
vyšívané obrazy a objekty výšivkami inspirovaly. 
Výstava potrvá do 6. prosince 2020.

Den otevřených dveří památek 
evropského dědictví
12.a 13. září 2020
více na straně 6  

Farmářský trh
12. září 2020 od 8 do 12 hodin: Prezentace Culi-
nary Club ČR Petr Erin Kováč, současně probíhá 

Den památek
26. září 2020 od 8 do 12 hodin: Prezentace znač-
ky Regionální potravina spojená s ochutnávkou 
vítězných produktů, současně probíhají oslavy 
75. výročí konce II. světové války.
Vratislavovo n., N. Město n. M.

Kino – Dolittle
13. září 2020 od 16 h. / KD Nové M. n. M.
Komedie / Fantasy, USA, 2020, 102 min
Hrají: Robert Downey Jr., Harry Collett a další
Vstupné: 50 Kč na místě.

Kino – 3Bobule
15. září 2020 od 19 h. / KD – Nové M. n. M.
Komedie, Česko, 2020, 101 min
Hrají: Tereza Ramba, Kryštof Hádek a další
Vstupné: 100 Kč na místě.

Laco Deczi & Celula New York
15. září 2020 od 20 h.
Horácká Galerie - nádvoří, N. Město n. M.
Vstupné: 240 – 350 Kč. Předprodej IC Nové Měs-
to na Moravě, on-line SMSticket.cz

Loutková revue – Veselá pouť s Jů a Hele
21. září 2020 od 17 h. / KD – N. Město n. M.
Už samotný název nás zavádí tam, kam děti s ro-
diči velice rádi chodí – do světa hudby, kolotočů 
a říše cizokrajných zvířat. Vstupné: od 160 Kč, na 
místě 250 Kč. Předprodej: IC Nové Město na Mo-
ravě nebo on-line.

Miroslav Donutil – Na kus řeči
22. září 2020 od 19 h. / KD – N. Město n. M.

ARTkinoHG: Než skoční léto /2020/
+ komentář Miloše Zabloudila
25. září 2020 od 19:30 h. 
Horácká galerie v N. Město n. M.

Kulturní program v Novém Městě n. M. – září
Austrálie 2020 | 118 minut | české titulky | ne-
vhodný do 12 let
Život je krásný i proto, že se nedá naplánovat. 
Vstupné 80 Kč.

LiStOVáNí.cz: 
JAK SE STÁT DIKTÁTOREM (Mikal Hem)
25. září 2020 od 20 h.
K CLUB Tyršova 1001, N. Město n. M.
Vstupné 100 Kč v předprodeji (IC Nové Město na 
Moravě) nebo v síti SMSTICKET.CZ

Oslavy výročí ukončení II. světové války v N. 
Město n. M.
26. září 2020 od 8 do 20 h.
Vratislavovo n., N. Město n. M.
Oslavy 75. výročí konce II. světové války a vítěz-
ství nad nacistickým Německem.
Program:
8:00 – 12:00 – Farmářský trh
10:00 – 17:00 – Dobový vojenský tábor s histo-
rickou vojenskou technikou, výzbrojí a výstrojí, 
polní pošta, airsoftová střelnice, vojáci v historic-
kých uniformách
10:00 – 17:00 – Soudobá vojenská technika – 
aktivní zálohy s ukázkami současných zbraní,
Žďárský swingový orchestr

Tančírna
30. září 2020 od 19 h. / KD – N. Město n. M.
Taneční večery pro veřejnost v Kulturním domě 
v Novém Městě na Moravě. Tentokrát vás čeká 
WALTZ. Začátek je v 19 hodin, vstupné je 70 Kč 
/ osoba. 
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

 Hledáme vesnický RD s velkou 
zahradou, ideální k chovu 
zvířat. Obyvatelný –
s postupnou rekonstrukcí 
počítáme. Tel. 732 369 404

 Z důvodu stěhování koupím 
byt 2+1/3+1 nejlépe
s balkonem. Volejte nebo 
pište: 703 668 449

 Sháním chalupu, chatu
k rekreaci – platba hotově. 
Spěchá. T.: 737 577 906

Největší dodavatel na Žďársku

Nejsme elektrikáři...

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

8. 9. 2020 v 16:00 h. 
DOBRODEN - Zajímá vás dobrovolnictví? Chcete se dozvědět něco víc? Přijďte 
do knihovny prožít pohodové odpoledne. Akci pořádá město Žďár nad Sázavou.
16. 9. 2020 8:30 – 10:00 / pobočka ul. Nádražní
KLUB ČTENÁŘŮ POBOČKY NÁDRAŽNÍ
přestavení novinek a autorů, povídání nad knihami
16. 9. 2020 v 17:00 h. / přednáškový sál / vstupné: 50 Kč
BESEDA S JIŘÍM PADEVĚTEM O TĚŽKÝCH ČASECH A PSANÍ
Akce se koná za přispění grantu z Ministerstva kultury ČR.
17. 9. 2020 |24. 9. 2020 v 16:30 h. / badatelna / kurzovné: 1 000 Kč za 7 lekcí
VYKRESLI SE Z TOHO - výtvarný sebezkušenostní kurz pro dospělé pod vede-
ním Lenky Šoulákové
23. 9. 2020 v 18:00 h. / přednáškový sál / vstupné zdarma
VYLIDNĚNO - promítání dokumentárního filmu v rámci projektu PROMÍTEJ 
I TY! Vlastníci nemovitostí beze jména. Nemovitosti bez nájemníků. Proč se 
atraktivní města stávají jen kulisami, kde už běžní lidé nemohou žít?
září 2020 / oddělení pro děti a mládež
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Žáci nyní již druhých tříd žďárských základních škol budou slavnostně pasováni 
na čtenáře v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Akce probí-
há pod záštitou SKIP ČR.
září 2020 / oddělení pro děti a mládež
HÁDEJ, HÁDEJ, HADAČI - veselé hádanky a rébusy pro děti

Výstavy:
září 2020 / Čechův dům
VYSOČINOU - fotografie Tomáše Marka
září 2020 / Galerie u Sychry
MLADÍ VÝTVARNÍCI PRO RADOST SENIORŮM

UPOZORNĚNÍ! - od 1. 9. 2020 dochází ke změně půjčovní doby oddělení pro 
dospělé čtenáře, čítárny a hudební knihovny. 
pondělí, středa, čtvrtek, pátek  9:00 – 18:00
NOVĚ úterý   9:00 – 13:00
sobota    9:00 – 12:00

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

Podzimní 
prodejní akce 

Pily od  5.890 Kč

ZÁŘÍ
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Jak jste se k této možnosti dostal?
Dostal jsem doporučení od společnosti, 

která měla od města Žďár nad Sázavou za 
úkol najít vhodného provozovatele. Dostal 
jsem možnost a využil jsem ji. Než jsem se 
o tento provoz ucházel, tak jsem v hotelu  
s rodinou dvakrát bydlel.

Jaké máte zkušenosti s vedením hotelu 
a restaurace?
Posledních dvanáct let jsem se staral 

o dva hotely v severních Čechách. Jeden 
projekt byl pro majitele, druhý jen pro nás. 
Předtím jsem samozřejmě ‘šéfkuchařil‘,  
a ta kariéra kuchaře postupovala až ke dvě-
ma pozicím na šéfkuchaře. A pak se naskyt-
lo vedení celého hotelu, které jsem přijal. 
Byla to vcelku výzva.

Kde jste všude vařil?
Vařil jsem v různých podnicích, ale nej-

důležitější pro mě byl hotel Alcron, tam 
jsem byl čtyři roky, a před tím jsem vařil v 
restauraci La Veranda, což je jeden z nej-
lepších podniků v Praze.

Snil jste o vlastním podniku, restauraci 
s hotelem?
O tom jsem přemýšlel už ve škole, chtěl 

jsem mít malý hotel. Jenže ekonomicky je 
to v tomto oboru tak, že si ho člověk ne-
může dovolit koupit, není jen tak našetřit 
třeba dvacet milionů, když není kapitál. Pro 
mě je nejpřijatelnější forma nájmu. 

Jak dlouho jste v oboru?
Od začátku, je mi 45 let. Nikdy jsem ne-

zběhl k žádné jiné profesi. Vždy jsem byl  
v oboru - od kuchaře až po tu nejvyšší pozi-
ci, a to i v hotelnictví. 

Jak jste se vůbec k vaření dostal?
Maminka byla kuchařka. Ale nemyslím, 

si, že bych byl k tomu nějak vedený nebo 
nucený, přišlo to samo.

Jakou jste v Tálském mlýnu zvolili 
koncepci řízení, aby všechno správně 
fungovalo? 
Jednoznačně být v provozu. Z gauče se 

restaurace s hotelem řídit nedá. Když na-
bízíte tuto službu, musíte být u zákazníka. 

Součástí nájemní smlouvy jsou i inves-
tice ze strany nájemce. Co jste udělali 
v první řadě? 
Do projektu jsme zainventovali statisíce, 

aby se provoz mohl rozběhnout. Jsou však 
potřeba další investice, aby z podniku byla 

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH
Martin DVOŘÁK

dobrá restaurace. A k tomu patří samozřej-
mě personál, bez kterého to nejde. Jinak 
jsme zrekonstruovali například prostor pro 
společenské akce, svatby, rodinné oslavy 
nebo školení, který má kapacitu 50 míst. 

Jaké máte zkušenosti s vedením 
podobných projektů, jako je návrat 
žďárského Tálského mlýna k jeho 
někdejší prestiži?  
Mám malou firmu zabývající se oživová-

ním provozů restaurací a za sebou několik 
úspěšných projektů. Uvidíme tedy, jak se 
nám to bude dařit. Jediné, co nám stojí  
v cestě, je nedostatek personálu. To ale má 
asi každý v našem oboru.

S jakými surovinami v restauraci 
nejčastěji pracujete?
Snažíme se z lokálních surovin, ale moc 

jich tady není. Tedy když to srovnám s pro-
vozem, kde jsme měli svoji bourárnu, tisíci-
hektarovou honitbu, svoje jehněčí, skopové 
a hovězí maso. Tady zatím bereme místní 
ryby, mám předjednané jehněčí, odebíráme 
místní brambory. Snažíme se, pokud to tedy 
jde, využívat místní zdroje, bohužel jich ale 
tolik není, anebo jsme na ně ještě nenarazili.

Na jakou kuchyni se zaměřujete?
Česká kuchyně a moderní česká kuchy-

ně s vlivy středozemí. Snažíme se hodně 
gastronomicky cestovat. Chystáme se  
i na jednorázové gastronomické akce, kde 
budeme prezentovat cizí kuchyně. Menu 
se snažíme obměňovat po třech týdnech 
až měsíci. Denní menu měníme třikrát do 
týdne, ale vždy se změní dvě tři jídla, a pak 
uvaříme zase něco jiného.

Jaké je nejoblíbenější jídlo vašich 
hostů?
Oblíbená je ryba dne z místních sádek 

s bramborovou terinkou a kořenovou ze-

leninou na másle, dále různé variace stea-
kových mas s lehkými přílohami a nejvíce 
oblíbené je kachní prsíčko.

Připravujete v Tálském mlýnu nějakou 
novinku?
Chtěli bychom začít s nedělními 

brunchy, tedy neomezenou konzumací 
mezi 11. a 15. hodinou. Nikdo je v oko-
lí nedělá. Máme s tím dobré zkušenosti  
a rád bych prezentoval něco, co není jen 
gastronomická akce, ale má i společenský 
přesah, protože slouží k setkávání se rodin 
či přátel. Plánujeme brunche pořádat od 
října jednou za čtrnáct dní v neděli, možná 
ale každý týden, a budou zaměřeny na růz-
né kuchyně, anebo i tematicky, například  
z našich cest, zvěřinové a podobně. 

Máte nějaké projekty, které realizujete 
v Praze?
V Praze mi začínají Večeře u Martina. 

Dříve to bylo spíše vaření a degustace u mě 
doma pro přátele. Teď může přijít kdokoliv, 
a já se o něj postarám. Mám velký stůl pro 
čtrnáct lidé na zastřešené terase, a proto je 
to Večere u Martina, při které se sejdeme u 
jednoho stolu. 

Kde nacházíte inspiraci pro vaření a jak 
se dále vzděláváte?
Snažím se cestovat do zahraničí, a to cí-

leně. Dříve jsem jezdil hodně do měst, teď 
mě více táhne příroda. Ale vždycky nejdříve 
musím doletět do nějakého města, které si 
prohlédnu, najdu tam dvě tři restaurace se 
super hodnocením, ty si projdu, ochutnám. 
A pak se zase snažím hledat ty venkovské. 
Právě toto mně rozšiřuje obzory. 

Martin Dvořák je zcestovalý 
pražský kuchař a majitel firmy, 
která v červnu převzala do 
nájmu provoz restaurace a 
hotelu Tálský mlýn. Jeho cílem 
je s týmem spolupracovníků 
vytvořit příjemné prostředí a 
dopřát hostům gastronomický 
zážitek i možnost společenské-
ho setkávání se.

Co si rád uvaříte, když máte čas  
a chuť?
Já jsem naopak rád, když někdo uvaří 

něco mně. Moje paní nerada vaří, hlav-
ně nerada vaří mně, protože má pocit, 
že bych jí to všechno zkritizoval. Když se 
u nás vaří, tak se snažím, abychom vařili 
společně i s dětmi. Když se odněkud vrá-
tíme, tak zkoušíme vařit to, co jsme tam 
jedli. Z Korsiky jsme si třeba přivezli recept 
na super polévku, je to jako naše brambo-
račka, ale oni do ní dávají daleko více dru-
hů zeleniny. Tu si vaříme často a rádi. Baví 
mě, když se vaření účastníme všichni a je  
z toho společenská věc.

Jaká je vaše srdeční záležitost?
Objevování chutí, cestování za jídlem. 

Když někam jedu, vždycky jím místní jídlo. 
Ne vždy však člověku chutná.  Vzpomí-
nám si třeba na banány v Karibiku, které 
tam dávají úplně do všeho. Na trhu jsem 
jich napočítal devět druhů, ne všechny 
jsou dobré, ale zkusit se to musí. A ruku 
v ruce s profesí jde moje rodina, ta je pro 
mě důležitá. Nechci se práci obětovat na 
sto procent, protože chci mít čas na rodi-
nu. Proto budu rád spolupracovat s lidmi, 
kteří chtějí pracovat, rozumí tomu, co dě-
lají. Stále hledáme dobré lidi, kterých je  
v oboru málo, ale pro které bude v našem 
provozu místo vždycky. 

Co vás naučilo podnikání?
Pokoru. Vážit si zákazníka, starat se  

o něj. Přineslo mi zkušenosti a také mě 
naučilo poznávat lidi.  

   (pm)

Zámek 18, Žďár nad Sázavou 2
Tel.: 605 554 950
www.talskymlyn.cz

Foto: Martin Halama, www.facebook.com/photohalama/
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Chytře dokola okolo kola
Dva sloupky

šinkách i mimo ně. A jako vrchol sezóny 
jsme s partou a dětmi vyrazili na malou 
dovolenou do Bílých Karpat. Bylo tam 
hezky, vyšlápnout si kopeček ke Sv. An-
toníčkovi je fakt zážitek, ale musím říct, 
že i přes všechny nedokonalosti, chybě-
jící stezku ze Žďáru do Nového Města 
či z Polničky na Dářko, po těch našich 
Žďárských vrších jezdím raději.

Abych nezapomněl. Letos jsem už to 
staré kolo musel vyměnit za nějaké vět-
ší. Přece jen mělo velikost rámu, ze kte-
rého mě bolela záda, a ráfky byly nějaké 
menší, než by měly být. A tak jsem na 
Bazoši našel větší a novější a vypravil se 
pro něj do Rousínova. Původní majitel 
se mi svěřil, že jej kolo drželo v těžkých 
časech, a i díky němu to zvládl. Byl rád, 
že v té službě může pokračovat a prý to 

určitě společně zvládneme. 
Tak uvidíme.

A ještě jedna věc na ko-
nec. O žďárských chytrých 
semaforech už toho bylo 
napsáno asi víc než dost. 
Takže ne, nebudu se poza-
stavovat nad tím, proč se 

měnily včetně sloupů, když 
některé nebyly snad ani tak 
staré. Nebo proč se poklá-
dal kabel do země, když 
už třeba i městský rozhlas 
funguje bezdrátově. A hlav-

ně proč se měnila léty zažitá 
pravidla průjezdů křižovatkami. 

Úsměvný mi přišel důvod, 
proč se to takto nově 
nastavuje. Někteří ces-
tující MHD si prý stěžují, 
že autobus občas jede  

o dvě minuty pozdě a ně-
kdy dokonce o tři. Takže nyní prý chytré 
semafory sledují provoz, a pokud zjistí, 
že autobus stojící na červenou nejede 
podle jízdního grafikonu včas, urychlí 
jeho průjezd. Bomba! Příště tak budu  
v Kauflandu první a stihnu všechny akční 
slevy. 

Nebo že by soudruzi z NDR udělali ně-
jakou chybu? Minulé úterý to byl asi tro-
chu zátěžový test celého tohoto systému. 
Náš strakonický strejda si prý připadal 
jako někde v Pekingu, když poskakoval 
jako za mlada na vojně plíživými přískoky 
od Stržanova až k nám na Nádražní ulici, 
a strávil tím tak veselé třičtvrtě hodiny  
s prohlídkou krásných zelenohorských 
exteriérů. A když jsem mu oponoval, že 
to není možné, že máme nové, chytré a 
inteligentní semafory, koukal se na mě 
jako na Majku z Gurunu. 1) 

Abychom tedy byli na značkách včas, 
musíme být chytřejší než semafory.  
A nejlepší bude se jim vyhnout. Takže 
vzhůru do sedel a šlapejme. 

Martin KROB

inzerce

Nevím, jak to máte se sportem vy, 
ale myslím, že bych o sobě mohl napsat, 
že sportuji rád. Sice už to dávno není 
vrcholově, natož závodně, vůbec ne 
pravidelně, ale o to více si jakýkoli po-
hyb vychutnávám, když už najdu čas se 
hýbat. Při svém sedavém zaměstnání se 
snažím vždy nějakou pohybovou aktivi-
tu vyvinout. Ale občasné běhání, v mém 
případě spíše chození, po schodech  
z patra do patra ale asi nelze považovat 
za sportovní výkon. 

A tak jsem před třemi lety znovu 
objevil kolo. Stálo v kolárně, lehce za-
prášené, s prázdnými dušemi, trochu 
povolenými všemi matičkami, barev-
nou kombinací, co už dvacet let není  
v módním kurzu, a výbavou pamatující 
ministra dopravy Jaromíra Schlinga. Ale 
stačil kbelík vody, pár 
hadříků, sada nářadí, 
nové pláště, nějaké ty 
mazací spreje, nové 
odrazky a moderní 
ledková světla a stál 
přede mnou krásný, 
skoro jako nový horský 
bicykl. Tedy tenkrát by 
se mu tak řeklo, dnes-
ka by snesl označení 
cestovní kolo pro leh-
čí terén.  

Vzal jsem jej teh-
dy na první projížďku  
a hned jsem věděl, že jsem 
chycen. Jak se mi teh-
dy poprvé šlapalo už 
nevím, a určitě mě 
pak všechno bole-
lo, nejen nohy, záda  
a především pozadí. Ale dušička uvnitř 
byla spokojená a pořád mi našeptávala: 
„Ještě. Přidej. Dneska další kilometr na-
víc. A zítra jedem zas.“ Když jsem přišel  
z práce a absolvoval domácí kolečko - 
vyprat, pověsit, uvařit, vyžehlit, pomoci 
dětem s úkoly a šup, už jsem byl na kole. 
A šlapal jsem a šlapal. Po rovinkách, do 
kopců, po stezkách, v lese a dokonce 
jsem zkoušel jezdit mimo zavedené ces-
ty. Bylo to tehdy výborné na vyčištění 
hlavy od všech splínů, špatných zpráv, 
hloupých pomluv a utřídění si svých 
vlastních myšlenek.

Letos jsem na kolo vyrazil už 23. břez-
na. Bylo nádherně a s Fidem jsme cvič-
ně objeli trasu Pilák, Polnička, Dářko, 
Radostín, Račín a zpět. A nikde, opravdu 
nikde, nám v té karanténě nenatočili ani 
malinovku. A pak ta letošní jízda pokra-
čovala dalšími tripy za poznáváním, kde 
už otevřou aspoň malé okénko a žízni-
vým cyklistům natočí něco do kelímků. 
Do dnešního dne jsem tak našlapal asi 
skoro tisíc kilometrů po všech možných 
silnicích, cestách, stezkách, lesních pě-

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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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
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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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Proč se poliklinika rozhodla 
podpořit projekt lékárny ve 
vlastní městské budově?
(IK) Myšlenka lékárny na poliklini-

ce není nová, vybudování plánovali 
i předchozí ředitelé. Z různých dů-
vodů však záměr nebyl nikdy reali-
zován. Firma NOBIS Lékárny oslovila 
polikliniku se zájmem vybudování 
lékárny již v roce 2017. Po úvahách  
a diskusích s radou města byl vy-
psán záměr na pronájem, do které-
ho se však jiné subjekty nepřihlásily. 
Firma NOBIS Lékárny měla dlouho-
dobý, seriózní zájem a v avizovaném 
řádně uveřejněném záměru byla je-
diným uchazečem. Partnerská lékár-
na je jednou z cest, jak si může pří-
spěvková organizace navýšit příjmy  
a vylepšit tak i komfort pro pacien-
ty. Město v současnosti přispívá na 
provoz polikliniky dvěma miliony 
korun ročně. Vybavení organiza-
ce potřebuje neustálou obnovu, 
musíme dodržovat pravidelné 
technické kontroly. Zvyšují se po-
žadavky na hygienu, bezpečnost  
a hlavně na platy zaměstnanců. 
Abychom zajistili pacientům kom-
fort služeb, hledáme neustále nové 
zdroje financování. Pro polikliniku 
přináší uzavření smlouvy na provoz 
lékárny zhruba 300 tisíc korun ročně 
navíc. 

Jaký je vztah polikliniky  
a lékárny, která se nachází  
v objektu navazujícím na měst-
skou budovu polikliniky?
(IK) Hlavní budova polikliniky je 

města a s vedlejší přistavěnou bu-
dovou, která je soukromá a kde je 
stávající lékárna, nemá nic provoz-
ně společného. Poliklinika nemá  
z fungování lékárny ve vedlejší sou-
kromé budově žádný ekonomický 
profit, byť jí díky ambulantním 
lékařům, kteří ordinují v městské 
hlavní budově, dodává již 27 let vý-
znamnou část obchodu. 

Jaké výhody podle vás přinese 
nová lékárna pacientům  
a návštěvníkům polikliniky?

V průběhu září bude v městské 
části žďárské polikliniky uve-
dena do provozu lékárna firmy 
NOBIS Lékárny, která je zároveň 
oficiální partnerskou lékárnou 
příspěvkové organizace města 
Polikliniky Žďár nad Sázavou 
(dále poliklinika). Zeptali jsme 
se ředitelky polikliniky Ilony Ko-
mínkové (IK) a majitele NOBIS 
Lékárny Jiřího Mareše (JM) na 
okolnosti, za kterých k realizaci 
projektu došlo.  

(IK) Pacienty čeká nové a velice 
pěkné prostředí ihned u vchodu 
do polikliniky, nemusí tedy pře-
cházet do další budovy. Přínos je 
to zejména pro méně mobilní pa-
cienty, kteří nemusejí překonávat 
překážku v podobě schodiště. Na-
víc se zkrátí čekací doby v lékárně. 
Věříme, že i rozsah a kvalita služeb 
přinese klientům nové možnosti.

Proč jste se rozhodli vybudovat 
lékárnu ve Žďáře nad Sázavou?
(JM) Protože si myslíme, že je 

to jedno z mála míst v republice, 
kde to má smysl. Nikde v republice 
nenajdete polikliniku, kde by bylo 
čtyřicet ambulantních specialistů, 
ale nemá vlastní lékárnu. Ve Žďá-
ře je to pro provozovatele lékárny, 
která se nachází v soukromé budo-
vě, nesmírně výhodná záležitost. 
Po 27 let poliklinika této lékárně 
generuje značnou část obratu, ale 
dosud z toho neměla poliklinika 

žádný ekonomický profit. V měst-
ské budově platíte buď standardní 
nájem, nebo jako v případě nově 
vzniklé lékárny zvýšený nájem, 
protože se jedná o komerční plo-
chu. To považujeme za korektní, 
neboť ten, kdo poskytuje zázemí, 
generuje obchod, z toho musí něco 
mít. Kdyby stávající lékárna soli-
dárně přispívala na chod městské 
části polikliniky, která jí zajišťuje 
značnou část zisku, tak by město 
nepřistoupilo k projektu lékárny ve 
své části budovy.

Je pravdou, že společnost má 
sídlo ve Žďáře, aby mohla od-
vádět do městské pokladny?
(JM) Ano, sídlo společnosti je 

ve Žďáře, a to s ohledem ke sku-
tečnosti, že pokud budeme vyvíjet 
podnikatelskou činnost ve Žďáře 
nad Sázavou, tak chceme odvádět 

daně do místních 
rozpočtů. Nedá-
valo by smysl, 
abychom i nadále 
měli sídlo v Praze.

Kolik budete 
mít v době za-
hájení provozu 
lékárny zaměstnanců, případně 
odkud jsou? 
(JM) Při zahájení budeme mít 

šest zaměstnanců.  S ohledem na 
provoz se pak budeme rozhodo-
vat, zda přijmeme někoho dalšího. 
Všichni zaměstnanci jsou obyvate-
lé Žďáru nad Sázavou, to pro nás 
byla také priorita, protože věříme, 
že to ocení jak pacienti , tak i místní 
lidé.

Jaké máte zkušenosti s vede-
ním a fungováním lékárny?
(JM) Máme dlouholeté zkuše-

nosti s vedením lékárny, neboť pro-
střednictvím rodinné společnosti 

provozujeme polikliniku v Úvalech, 
jejíž součástí je také lékárna.

Jakou výhodu pro zákazníky 
další lékárna v poliklinice před-
stavuje?
(JM) Přibude výrazné kon-

kurenční prostředí, které bude 
ostatní provozovatele lékáren pod-
porovat k co nejlepšímu vztahu  
k pacientovi a zároveň by to mělo 
mít dopad na cenovou politiku lé-
káren tak, aby byla pro klienty co 
nejpříznivější. Chceme mít lékár-
nu špičkově zásobenou, chceme, 
aby personál byl vstřícný k lidem, 
ale současně nám oproti „řetěz-
covým“ lékárnám nikdo nediktuje 
obchodní politiku. Můžeme proto 
pacientům poskytovat přesně ty 
preparáty, které jim lékaři přede-
píší, nehodláme spekulovat s ge-
nerickými léčivy a podobně. Věří-

me, že ve Žďáře budeme fungovat 
dlouhodobě, a to i s ohledem na 
délku uzavřené nájemní smlouvy,  
a když pacientům poskytneme kva-
litní služby, budou se k nám vracet. 

Připravujete pro zákazníky 
NOBIS Lékárny při příležitosti 
otevření lékárny nějaké překva-
pení?  
(JM) Připravujeme překvape-

ní v podobě soutěže o zajímavé 
ceny při registraci do našeho věr-
nostního programu. Předposlední 
srpnovou sobotu jsme také pro 
obyvatele Žďáru připravili Dětský 
den s NOBIS Lékárnou na Farských 
humnech. Vyšlo nádherné počasí 
a věříme, že to bylo jak pro děti, 
tak pro rodiče zpříjemnění závěru 
prázdnin.

Vybudování lékárny v prosto-
rách po Všeobecné zdravotní 
pojišťovně muselo být zejména 
v době koronaviru náročné 
technicky i časově. Jak jste to 
zvládali?
(JM) Bylo to technicky náročné, 

protože jsme museli spojit dvě 
podlaží, mezi prvním nadzemním 
a prvním podzemním podlažím 
vybudovat schodiště a zasahovali 
jsme tak do nosného panelu. Časo-
vá náročnost spočívala především 
v tom, že jsme se stavbu snažili re-
alizovat tak, aby co nejméně zasa-
hovala do chodu polikliniky, proto 
většina stavebních prací probíhala 
večer a o víkendech. Samozřejmě 
koronavirová situace navíc zpozdi-
la termíny. Nicméně již je všechno 
kompletně hotovo. V návaznosti na 
výstavbu lékárny jsme také uhradili 
z vlastních zdrojů dvoje nové auto-
matické vstupní dveře do objektu 
polikliniky, které by bylo nutné  
v brzké době vyměnit, čímž jsme 
zvýšili estetiku i funkčnost vchodu.

Co byste chtěli dodat na závěr?
(JM) Rádi bychom poděkovali 

za pomoc při realizaci projektu ve-
dení města, radním, zastupitelům, 
vedení polikliniky, správci budovy, 
uklízečkám a všem ostatním, kteří 
nám vycházeli vstříc. Zároveň by-
chom všechny chtěli pozvat zhru-
ba od poloviny září do nové part-
nerské lékárny polikliniky, aby se 
osobně přišli podívat a přesvědčit 
o kvalitě nabízených služeb.

Poliklinika bude mít partnerskou lékárnu
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NOVÉVESELÍNOVÉ VESELÍ

VOLEJBAL
1937

720 983 025 

Chytrý kvíz Žďár
Mar�n.Krob@seznam.cz

723 997 239

Registrace:

Nově hrajeme v:

Příš� kolo v září:

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.

NUDLE Z NOSU
STALINGRADSKÝ MOZKY
WEJMLUVA
42

SOVY

OBLUDNÍ NEZNÁLCI

SOUSEDI

CHOBOTY

MENSA TÝM

BLOODY DISCO DANCERS

KOLIBŘÍCI
AKADEMICI

ALL-PAKA

ANIMALS
BUZOLY

32,5

30,5

33

31,5

27

31

42

38

35,5
34,5
33,5

33

43

41,5

37

VÝSLEDKY ZA SRPEN
BONUSOVÁ 

OTÁZKA

866

CHOBOTY
1 326
BLOODY DISCO DANCERS
1 234
NUDLE Z NOSU

1 318,00
SPRÁVNÝ TIP

1.

2.

3.

Přijďte se 
bavit s přáteli

úterý čtvrtek

1 3

inzerce

 
s pozemkem ve Žďáře nad Sázavou. Cena 5 800 000 Kč.

Tel.: 723 132 289     Email: jirka1105@seznam.cz

Rodinný 
dům 6+kk
NA PRODEJ

ACTIVE  
nabízí širokou škálu kroužků a kurzů pro děti i dospělé

ve Žďáře nad Sázavou

-  středisko volného času 

Více informací na: activezdar.cz

BOBROVÁ, BOHDALOV, BORY, DOBRONÍN, HAMRY NAD SÁZAVOU, HERÁLEC, JAMNÉ,
JIMRAMOV, KRUCEMBURK, KŘIŽANOV, LUKA NAD JIHLAVOU, MĚŘÍN, MOSTIŠTĚ, 

NOVÉ VESELÍ, RADOSTÍN NAD OSLAVOU, SNĚŽNÉ, SVRATKA, SVRATOUCH, UNČÍN, VĚCOV,
VELKÁ LOSENICE, VELKÝ BERANOV, VOJNŮV MĚSTEC, ZHOŘ, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

VÝUKA TANEČNÍCH A SPORTOVNÍCH KROUŽKŮ 
NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

SPORTOVNÍ JAZYKOVÉ

TANEČNÍ TECHNICKÉ

PŘÍRODOVĚDNÉVÝTVARNÉ

HUDEBNÍ
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Přijmeme:
•	optika
•	optometristu

Na Váš životopis se těšíme na: info@ankeoptik.cz 

Do rodinné optiky v Novém Městě na Mor. přijmeme 
pracovitého a zodpovědného kolegu, který má rád 
lidi a smysl pro detail.

Nabízíme:
plný/částečný úvazek
nadstandardní plat
systematické vzdělávání

Požadujeme:
SŠ/VŠ v oboru optik
či optometrie
úsměv a nadšení

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

BEKO RCNA400E31ZW

WHIRLPOOL WHS 2121

Chyby v textu, cenách a technické specifikaci vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a PHE. Fotografie jsou ilustrativní.

•  www.elektrospecialista.cz

SLEVA 38%
5.350,-

8.590,-

ZANUSSI ZRG11600WA

SLEVA 27%
3 990,-

5.400,-

A+

102 L

A+

204 L

Chladnicka monoklimatická
3 sklenené police, 
vxšxh 84,7x49,4x49,4 cm

Tel: 566 532 090  

Mrazák pultový
akumulační doba 28 hodin, 
mrazící výkon 15kg/24hod, 
vxšxh 86,5x80,6x64,2cm

A++

Neo
Frost

Kombinovaná chladnička
s mrazákem dole
objem chladničky 257 l,
objem mrazáku 97 l, 
vxšxh 201x59,5x65 cm

SLEVA 47%
9.990,-

18.690,-

PŘI NÁKUPU CHLADNIČKY NEBO 
MRAZNIČKY SMOOTHIE MIXÉR ZA 1,-

váš ELEKTROSPECIALISTA.CZ

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.
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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.
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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
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

603 927 191.

Telekomunikační společnost PODA a.s. hledá 
pro oblast Východní Čechy a Vysočina 

INSTALAČNÍ TECHNIKY

730 431 393 poda.czbilikova@poda.cz

Potřebujeme  
 Technicky a komunikačně 

  zdatné pracovníky.
 Flexibilitu a ochotu pracovat 

  v plném nasazení.
 Řidičské oprávnění skupiny B.

Nabízíme
 Práci na živnostenský list 

  technického charakteru.
 Práci u našich zákazníků 

  dle stanoveného rozdělovníku.
 Navázání spolupráce na dobu 

  minimálně dva roky.
 K dispozici služební auto, 

  tablet a mobil.
Máte-li rádi výzvy a chuť 
pracovat, ozvěte se.

Změna vyhrazena.

info@autoroseckysro.cz

Automechanik/opraváø: 

Strojník
    

Traktorista 
    

Øidiè 
   

osobních automobilù
nákladních automobilù
zemìdìlské techniky

práce ve �ïáøe nad Sázavou, Jamská

otoèného kolového bagru

traktoru JCB Fastrac

nákladního vozidla DAF, TATRA



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


