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Řídit provoz zámku je někdy práce na
Rozhovor s Pavlem Haluzou, 
provozním ředitelem Zámku 
Žďár nad Sázavou

Už téměř rok a půl pracujete 
jako provozní ředitel zámku ve 
Žďáru nad Sázavou. Vzhledem 
k epidemii za sebou nemáte  
z pohledu provozu zrovna jed-
noduchou sezónu. Co vlastně 
vaše práce obnáší a jak zámek 
zasáhla omezení?
Zjednodušeně řečeno je mým 

úkolem postarat se o to, aby u nás 
bylo všem ná-
v š t ě v n í k ů m 
dobře. Řeším 
tedy provoz 
Muzea nové 
generace, ka-
várny, obcho-
du, ubytování 
nebo přípra-
vu kulturních 
akcí. Velkou 
část zámku ale 
spravuje part-
nerská firma 
Kinský Žďár, 
která hospo-
daří i v okol-
ních lesích 
a rybnících, 
provozuje ob-
chodní dům Kinský nebo rybárnu 
Kinský. Zároveň řídím tým patnácti 
lidí, v hlavní sezóně k nim přibýva-
jí ještě brigádníci a průvodci. Celé 
období epidemie je náročné v tom, 
že vždy plni naděje připravujeme 
otevření, chystáme doprovodný 

program, a potom zase po čtrnácti 
dnech zavíráme a nevíme, co bude 
dál. Takto je to prakticky od března 
pořád dokola. Omezení nás zasáhla 
také v tom, že po karanténě odchá-
zí několik našich zaměstnanců na 
mateřskou dovolenou (smích).

Všichni známe Muzeum nové 
generace, prostory prelatury  
s freskovým stropem nebo vý-
stavu barokního umění. Zámek 
je ale obrovský, co se nachází  
v ostatních prostorách a jaké  
s nimi máte záměry?

Ano, je 
pravda, že 
mnozí ná-
v š t ě v n í c i , 
kteří přijdou 
jen na kávu, 
vlastně vůbec 
netuší, jak 
rozsáhlý are-
ál plný života 
se nachází za 
zdí. V býva-
lé šlechtické 
akademii sídlí 
firma Kinský 
Žďár, hned 
vedle se na-
chází reziden-
ce manželů 
Kinských, část 

využívají zámečtí hasiči, škola nebo 
církev. V nepřístupných částech 
pořádáme večerní nebo divadel-
ní prohlídky, koná se tam festival 
KoresponDance a spousta dalších 
akcí. Díky rozlehlému areálu může-
me ale také nabídnout hned něko-

lik typů prostor k pronájmu. Pokud 
se tedy chce určitá skupina lidí 
setkat, školit nebo slavit, jsme 
schopni vybrat nejvhodnější 
prostor podle typu akce, pří-
padně vymyslet akci na klíč. 
Letos bychom chtěli naši na-
bídku rozšířit o rozlučky se 
svobodou, dětské a rodinné 
oslavy. 

To znamená, že tyto 
prostory nena-
bízíte jen 
firmám, 
ale třeba 
i na sou-
kromé 
akce? 
A n o , 

firmy tvo-
ří samo-
z ř e j m ě 
význam -
nou část pronájmů, stejně jako 
svatební hostiny, které se konají 
v krásných interiérech freskových 
sálů nebo venku v jabloňovém 
sadu ve Forotě.  Na soukromé osla-
vy nebo setkání máme ale i menší 
sály, případně zámeckou vinárnu. 

Zámecká vinárna, to zní dobře. 
Je tam i vinný sklep? 
Prakticky ano, jde o sklepní pro-

stor pod konventem, ve kterém 
jsou díky stálému klimatu usklad-
něny lahve vína, klasické sudy  
s vínem ne. V přilehlé místnosti je 
posezení asi pro 30 osob, kuchyňka 
a zázemí. Prostor je vytápěn, pří-
padně je možné domluvit vinnou 
degustaci nebo hudbu. 

Vraťme se ke svatbám, je o ně 
na zámku zájem? 
Svatby na zámku jsou velmi žá-

dané, což je logické, ke krásným 
nevěstám přece patří zámecké sce-
nérie. Termíny pro hostiny máme  
v letošním roce kromě několika pod-
zimních víkendů plné. Snoubenci si 
ale pro své ANO mohou stále vybrat 
ze tří vnitřních a dvou venkovních 
prostorů. Pro obřady jsou oblíbené 
barokní konírny nebo oválná pre-
latura s otiskem historie Jana Bla-
žeje Santiniho Aichela. Pro svatbu 
pod širým nebem je nejvhodnější  
IV. nádvoří a již zmíněná forota. 

Prý se dá v areálu zámku i uby-
tovat, o tom se moc neví. 
Nechceme být penzion ani ho-

tel. Cílíme na netradiční zážitkové 
ubytování třeba v třípatrové barok-
ní zvonici. Stále se snažíme zlep-
šovat naše služby, aby byl víken-
dový pobyt pro páry opravdovým 
romantickým zážitkem. Krásné je 
také rodinné ubytování v apartmá-
nu U Kašny s velkou kuchyní a dvě-
ma velkými pokoji. Nově bude od 
léta zprovozněn Zahradníkův dům, 
který stylově zařizujeme tak, aby 
dostál svému jménu. Ubytovat se 
zde budou moci jak páry, tak i větší 
skupina nebo rodiny s dětmi. 

Za normální situace jste jedním 
z mála celoročně otevřených 
zámků u nás. Letošní zima vám 
ale zatím, co se týká počtu ote-
vřených dnů, moc nepřeje. Jak 
trávíte tento čas a co chystáte 
nového s blížící se turistickou 
sezónou?
V tuto chvíli je naším jediným 

kontaktem s návštěvníky, tedy 
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Bezručova 4, Žďár nad Sázavou 
www.odkinsky.cz

OD.KINSKY
Rybarna.KINSKY

Dostaňte se pohodlně do formy se zbožím z našeho obchodního domu a rybárny

Otevírací doba OD Kinský: 
Po – Pá: 8:00 – 18:00, So: 8:00 –17:00, 

Ne: 9:00 - 17:00
Rybárna:  Po: 9 - 16 h, 
Út – Pá: 9:00 – 17:00, 

So: 8:00 – 16:00, Ne: zavřeno

Výsevy, semínka, substráty
 Sadbovače a minipařeniště 

Stimulátory růstu, perlit, tablety
Rozprašovače, konvičky, pomůcky

Vše pro orchideje: substráty,
květináče, hnojiva, hnojivé tyčinky

 třicet hodin denně

kromě našich sociálních sítí, vý-
dejní okénko zámecké kavárny. 
Čas, kdy musíme mít kvůli vládním 
opatřením pro veřejnost zavřeno, 
využíváme k úpravě zámeckého 
obchodu nebo k přípravám a zdo-
konalení nové prohlídkové trasy, 
která bude věnovaná hospodaření 
kláštera a zámku. Rádi bychom na-
bídli návštěvníkům ucelený pohled 
na toto téma, přiblížili pilíře hospo-
daření na panství od založení kláš-

tera po současnost, ale také před-
stavili významné osobnosti. Trasa 
povede také v současnosti běžně 
nepřístupnými prostorami. Snažili 
jsme se konzultovat téma napříč 
obory, moc nám pomohl například 
bývalý lesní rada pan Matoušek. 
Kromě nové trasy připravujeme 
také interaktivní mobilní hru Skry-
té příběhy na téma Santiniho šifra, 
plánujeme spoustu kulturních akcí, 
třeba tři muzikály pod širým ne-

bem ve třech dnech, koncerty sku-
piny Čechomor. Těšíme se také na 
znovuotevření kurzů Chytrá ruka.

Velmi oblíbené jsou také speciál-
ní zámecké programy pro rodiny 
s dětmi. Můžeme se na některé  
z nich těšit i v letošním roce?
Vzhledem k současné situaci je 

jasné, že letos neproběhnou již tra-
diční divadelní večerní prohlídky, 
které jsou oblíbené mezi dospě-
lými i dětmi. Scénář jsme založili 
do šuplíku. Nyní kolegyně Marké-

ta Sobotková dopracovává cyklus 
sobotních zámeckých workshopů. 
Půjde o hodinové programy s tvo-
řením pro děti. Budou probíhat  
v muzeu i v okolí zámku každou 
sobotu v dopoledním termínu a po 
obědě. Bližší informace zveřejníme 
na webu, až budeme moci jako 
muzeum fungovat pro návštěvní-
ky. Samozřejmě připravujeme také 
letní dětské prohlídky, opět na jiné 
téma než v předchozích letech.

(ms)
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Ve středověku se ryby konzu-
movaly mnohem častěji než 
dnes. K tomu přispívaly také 
četné postní dny, které dohro-
mady tvořily zhruba jednu tře-
tinu roku. Během nich se totiž 
nesmělo jíst například maso 
a vejce a nesmělo se smažit 
na másle či na sádle (na oleji 
ano), naopak bylo povoleno jíst 
určité druhy vodního ptactva 
(lysky, slípky) a savců (bobři)  
a samozřejmě především ryby 
a jiné studenokrevné živočichy 
(raci). 

Proto nás nepřekvapí, že  
k činnostem řeholníků kolonizují-
cích českomoravské pomezí patřilo 
zakládání rybníků. Ryby nacházely 
své uplatnění nejenom v klášterní 
kuchyni, ale byly též součástí de-
putátů (naturální formy výplaty 
klášterních zaměstnanců, napří-
klad šafářů či kantorů) a daly se  
i prodat. Krom půstů se ryby běžně 
konzumovaly i ve všedních dnech.

Žďár nad Sázavou se pyšní jed-
ním z nejstarších rybníků na dneš-
ní Moravě, založeným kolem roku 
1263 za opata Winricha z Waldsas. 

O kaprech a Žďáru
Jeho vznik před klášterní bránou 
popisuje ve své latinsky psané ver-
šované Kronice žďárského klášte-
ra, dovedené k roku 1300, mnich 
Jindřich Řezbář. Podle současných 
historiků šlo nejspíš o zaniklý ryb-
ník zhruba v místech dnešních zá-
meckých sádek, nikoliv o Bránský 
rybník, o kterém nevíme, kdy byl 
přesně založen. Mohlo to být už 
ve 13. století. Stanislav Nenadál 
ve své knize Rybářství na Žďársku 
napsal, že Bránský rybník zpočát-
ku zarybňoval přirozenou cestou, 
takže jeho osádku tvořily volně se 
zde vyskytující druhy ryb – pstruh 
obecný, jelec tloušť a proudník, 
hrouzek, mřenka, později okoun, 
plotice, úhoř a štika. Pů-
vodní divoký kapr totiž  
v řekách na Žďársku ne-
žil.

Kapr je nejstarší lidmi 
domestikovanou rybou. 
Oblibu si získal díky své 
chuti (podle některých 
pramenů byl ve středo-
věku hodnocen dokonce 
jako chutnější ryba než 
pstruh či losos), rych-
lému růstu, schopnos-

ti obývat vody s nízkou 
koncentrací kyslíku a 
zvládat dlouhé hladově-
ní. To umožňovalo jeho 
transport na dlouhé 
vzdálenosti, na což přišli 
nejenom staří Číňané, ale 
i římští patriciové, kteří 
si živé kapry nechávali 
přivážet z Panonie. Těžko 
říct, kdy přesně se do-
mestikovaný kapr rozšířil  
v českých zemích. Jisté 
je, že ve 14. století už byl 

nejčastější chovnou rybou na Tře-
boňsku. V téže době už mohl být 
chován i žďárskými cisterciáky.

Dnes se v rybnících na Žďársku 
hojně setkáváme s kaprem obec-
ným, respektive s plemeny žďárský 
kapr šupinatý, lysý a šupinatý hyb-
rid, který je křížený s ropšínským 
kaprem. Žďárského kapra ve vlast-
ních plemenných liniích chovají Ry-
bářství Růžička spol. s r.o. a Kinský 
Žďár, a. s.

Kromě kaprů v našich vodách  
a populárního Kapříka Metlíka 
žďárského spisovatele Jana Opat-

řila se k našemu městu váže ještě 
jeden kapr, heraldický. Kapra no-
sil v klenotu svého erbu rod pánů  
z Lichtenburka a jejich příbuzných 
pánů z Lipé. Oba rody měly vazbu 
na Žďár, v jehož nejstarším znaku 
se kapr na počátku 15. století také 
objevil, ovšem přímo ve štítu nad 
dvěmi ostrvemi (otesané kmeny 
stromů sloužící jako válečné žebří-
ky). Další příbuzní obou rodů, páni 
z Pirkštejna, byli jediným rodem  
z rozrodu Ronovců, kteří tehdy uží-
vali svého kapra ve štítu – ovšem 
na rozdíl od Lichtenburků a pánů  
z Lipé neměli žádný doložený 
vztah ke Žďáru. Od koho z nich 
městečko kapra získalo tak zů-
stává dál záhadou. Při povýše-
ní Žďáru na město v roce 1607 
byl polepšen i městský znak, 
přičemž červený kapr z něj ze 
záhadných důvodů zmizel. Nej-
starší městský znak můžete vidět 
na portálu v předsíni a barevně  
i v klenbě kostela svatého Prokopa  
a nad vchodem středověké žďár-
ské tvrze.

Mgr. Stanislav Mikule

Výlov Horního rybníka neboli Horňáku v roce 2019

Nejstarší žďárský znak na portálu kostela sv. Prokopa

Bránský rybník
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Každý z nás si snad pokládá 
otázku „Kdy tohle skončí?“ 
nebo „Kdy už budu moci na 
koncert či do restaurace?“ 
Mně osobně to ubírá spoustu 
energie, i když vím, že teď je 
ta správná doba tvořit, když je 
tolik volného času, bohužel to 
nejde. 

Znám spoustu muzikantů, kte-
rým to chybí, ale nedokáží se přes-
to donutit k tomu, aby napsali text, 
složili nový song či si doma zatré-
novali na nějaký ten nástroj. 

Pro mě nemá tahle doba inspira-
ci, kterou bych potřebovala, tudíž 
se přinutím jen k tomu zvednout 
libovolný zaprášený nástroj, co se 
mi válí po pokoji, nebo si prostě 
jednou za čas zajdu do zkušebny 
zajammovat. 

V kapele Airback, v které pů-
sobím již 7. rokem jako zpěvačka, 
se poslední roky prolínaly názory 
jako:

 „..je potřeba snížit počet akcí“,  
„…hrajeme každý pátek a sobotu“, 
„..nedáme si pauzu?“ 

A najednou, aniž by to někdo 
čekal a v tu danou chvíli chtěl, TO 
přišlo, ta pauza, o které každý mlu-
vil, ale nikdo se k tomu neodhod-
lal… a za nás to udělala doba, která 
teď je. Po nějaký ten víkend je to 

příjemné volno, ale co dál? Všem 
už nám to chybí a trvá to strašně 
dlouho. V hlavě si to přirovnávám 
k tomu, když jsem jela jako malá 
na tábor a už se mi stýskalo, ale ko-
nec byl stále v nedohlednu. Takový 
pocit, že víte, že to skončí, ale kdy..
TEĎ? Nebo TEĎ? Kapela je jako 
druhá rodina a kontakt s lidmi na i 
pod pódiem nahradit nejde.

A co se týče mé vlastní tvorby, 
byla jsem cílevědomá a pilná jako 
včelka. Nyní už chci mít svůj klid, 
zahrát si v klidu s přáteli starý pec-

ky 60. let a nemyslet na to, o čem 
bude příští song, který napíšu,  
a jestli bude někoho zajímat. Mož-
ná třeba za rok, nebo až doba bude 
přijatelnější, tak se k tomu vrátím, 
teď ale ne. 

Kapela Airback začala působit  
v roce 2005. Od té doby proběhlo 
nespočet personálních změn členů 
kapely. Cílem kapely je udržet si 

dominantní postavení v rámci zá-
bav na Vysočině.

Sestava
Anetta Krčálová (zpěv)
Míra Stehno (zpěv, kytara)
Miloš Šiška (kytara)
Martin Klíma (klávesy)
Jirka Wasserbauer (basa)
Zdeněk Jílek (bicí)

(ak)

Kde hledat múzu?

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

Online přednášky 
odkaz bude umístěn na fb knihovny a webových stránkách 
knihovny www.knihzdar.cz
1. února 2021, v 9.00
Centrum města Žďár nad Sázavou a jeho genius loci | Historické cent-
rum skrývá dosud neobjevené architektonické poklady našeho města. 
Pojďme je společně odhalit s Lenkou Šimo.

22. února v 18.00
Můj africký příběh | Cesto-
vatelka, spisovatelka a bývalá 
dobrovolnice Hana Hindráková 
si Keňu zamilovala natolik, že 
se tam stále vrací. Poslechněte 
si, co ji přivedlo do Afriky, a jak 
se od dobrovolnictví dostala  
k psaní románů z afrického pro-
středí. Její poutavé vyprávění o Keni je doplněné fotografiemi a videem.

únor 2021   Čechův dům
JIMRAMOVSKO - GENIUS LOCI
autorská výstava fotografií Zdeňka Bureše

únor 2021   Galerie M. J. Sychry
NÁVRATY DOMŮ
výstava fotografií Fotoklubu Freeland Žďár nad Sázavou

Žďárská knihovna působí v celém regionu
Knihovnu Matěje Josefa Sychry 
zná každý z širokého okolí. Ale 
málokdo ví, že její působení 
sahá opravdu po celém okrese 
Žďár nad Sázavou. Kromě slu-
žeb pro děti a dospělé je  
v knihovně od roku 2002 
schované ještě jedno. Jeho 
celý název zní Úsek pro výkon 
regionálních funkcí. Co si pod 
tím představit? Jak už název 
napovídá, je v něm skryt oprav-
du celý žďárský region.

V České republice je dobře fun-
gující a hustá síť knihoven různého 
druhu, která tvoří podstatnou část 
české kulturní infrastruktury. Kro-

mě těch větších a známějších jsou 
zde i úplně malé knihovny obecní. 
Základ české knihovnické tradice 
položily především Masarykovy zá-
kony vydané v roce 1919. Současný 
zákon již neukládá obcím povin-
nost zřizovat knihovnu, přesto jich 
je v našem státě více než pět tisíc. 
Ve žďárském okrese je nyní přesně 
106 obecních knihoven. Jejich se-
znam včetně on-line katalogů knih 
je k dispozici na webových strán-
kách žďárské knihovny, a každá  
z těchto knihoven má i svoji vlastní 
webovou stránku.

O existenci drobných obecních 
knihoven se hovoří málo. Tyto 
knihovny však dotvářejí propraco-

vaný knihovní 
systém u nás. 
O fungování 
těchto kniho-
ven v našem 
okrese se sta-
rá Regionální 
oddělení žďár-
ské knihov-
ny, které je 
f inancováno 
z prostředků 
Kraje Vyso-
čina. Posky-

tujeme především výpůjčky knih 
z našeho dobře zásobeného 
skladu, pravidelně doplňujeme 
čerstvé knižní novinky a distri-
buujeme je dále do jednotlivých 
obcí. Pořádáme také setkání na-
šich knihovníků, která jsou velmi 
důležitá pro výměnu zkušeností  
i pro načerpání energie do další 
práce. Knihovníkům jsme k dis-
pozici, abychom jim byli partnery  
v jejich často dobrovolné činnosti. 
Jsme vděčni za vstřícnou spolupráci  
s představiteli obecních úřadů, kte-
ré jsou zřizovateli knihovny a jsou 
nezbytným článkem pro úspěšné 
fungování knihoven.

Knihovny, ať už ty velké, nebo  
i ty nejmenší, často plní nejen 
funkci půjčování knih. Jsou i mís-
tem, kde se scházejí lidé – kama-
rádi, senioři, rodiče s dětmi. Jsme 
rádi, že taková místa máme. Chtěla 
bych proto poděkovat především 
všem našim obětavým knihovní-
kům, kteří se svým knihovnám vě-
nují a záleží jim na nich.

Za Úsek pro výkon 
regionálních funkcí

Mgr. Monika Hanslová
Foto: Bc. Veronika Čtveráková

Odkazy:
www.knihzdar.cz

www.knihzdar.cz/uvrf

Nový sklad se začíná
plnit tisícovkami knih

Až třicet tisíc svazků naučné 
literatury našlo své nové místo  
v suterénu žďárské knihovny Ma-
těje Josefa Sychry. Sklad vznikl 
v prostorách staré garáže, před 
třiceti lety původně vybudované 
jako parkovací místo pro bibliobus. 
Roky pak v garáži parkovala auta 
pošty. „Prostory jsme získali zpět 
pro knihovnu v loňském létě. Od 
té doby prošly velkou rekonstrukcí. 
Musela se udělat nová litá betono-
vá podlaha, nové omítky, schody  
a také protipožární nástřik stro-
pu. V této chvíli jsme pořídili 
další regály a postupně je za-
plňujeme desítkami tisíc publi-
kací naučné literatury,“ vysvět-
luje Alena Tulisová ze žďárské 
knihovny. Původní sklady, až 
bude naučná a cizojazyčná lite-
ratura přestěhována, projdou 
také postupnou rekonstrukcí 
a budou určeny pro beletrii  
a dětskou literaturu. Kapacita 

skladů už byla roky nedostatečná, 
a tak vybudování většího depozitu 
byla jediná možnost, jak zachovat  
v plné výši unikátní fond nauč-
né literatury. Žďárská knihovna 
disponuje téměř dvěma sty tisíci 
titulů a patří v porovnání s po-
dobnými knihovnami ve stejně 
velkých městech k výjimečně 
dobře vybaveným knihovnám 
pokud jde o počty výtisků jak 
naučné literatury, tak beletrie  
a knih pro děti.
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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.cze-mail

Sgrafita místního všestranného 
umělce Karla Němce (1879 – 
1960) patří k Novému Městu 
stejně jako sochy Jana Štursy  
a Vincence Makovského. Sgrafi-
ta vznikala na fasádách domů  
 letech 1923 – 1950. 

Novoměstská rarita - Karla Němce sgrafita

V Horáckém muzeu jsme pro 
vás vytvořili stezku, na které větši-
nu z nich navštívíte a díky hledání 

indicií si je můžete také důkladně 
prohlédnout. Budete luštit tajné 
vzkazy, které v unikátní sgrafitové 
výzdobě kostela svaté Kunhuty za-
nechal jejich tvůrce Karel Němec 
svému příteli Josefu Váchalovi. Tra-
sa vede od domu Karla Němce pod 

To nejlepší ze soudobé prózy a 
poezie přivezou spisovatelé do 
knihoven. Řeč je o společném 
projektu Asociace spisovatelů a 
knihoven z celé republiky. 

Do 4. Ročníku se letos zapojila i 
knihovna v Novém Městě na Mo-
ravě. Cílem akce je využít širokou 
síť knihoven k propagaci součas-
né české literatury a ukázat, že je 
mnohem vrstevnatější a daleko 
bohatší, než se nám čtenářům, 
může zdát. 

Program na celý rok bude podle 
situace aktualizován na stránkách 
knihovny knihovna.nmnm.cz nebo 
na Facebooku @pankulturak. Na-
jdete tady i pozdrav od Radka Ště-
pánka a ochutnávku z jeho nedáv-
no vydané knihy Velké obcování. 
Tak si dejte Rajskou polévku.

Spisovatelé do knihoven
Budeme rádi, když se k nám při-

pojíte a autory společně podpoří-
me. 

21. leden Radek Štěpánek
              náhradní termín 5. květen
18. únor Viktorie Hanišová    
18. březen Bianca Bellová
16. duben Luboš Svoboda
20. květen Lidmila Kábrtová
24. červen Viktor Špaček
17. září Anna Beata Háblová
21. říjen Vratislav Kadlec
  9. listopad Klára Vlasáková
16. prosinec Sylva Fischerová

Aktuální bezkontaktní půjčování 
a vracení knih představuje náš ko-
miks.

Sledovat dění v Novém Městě 
na Moravě můžete i na sociálních 
sítích Facebook a Instagram.

@nove.mesto.na.morave

náměstím kolem muzea ke kostelu 
svaté Kunhuty. Poklad je umístěn v 
Informačním centru, proto si dvou-
hodinovou trasu naplánujte tak, 
aby bylo otevřené. 

Leták ke hledačce si můžete vy-
tisknout na stránkách Horáckého 

muzea nebo si ho vyzvednout v In-
formačním centru v Novém Městě 
na Moravě. 

Němcova šifra je také součástí 
aplikace Skryté příběhy, které jsou 
umístěné po celé republice.  

hm.nmnm.cz
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Regionální muzeum Města Žďáru nad Sázavou
Otevřeno denně mimo pondělí: 9 – 12 a 12.30 – 17 hodin

Podle původního plánu měla 
být od 26. ledna ve žďárském 
regionálním muzeu otevřena 
výstava Fyzika hrou. 

Muzejníci ovšem míní a pan-
demie mění. Vzhledem k aktuální 
situaci tak byla výstava zrušena  
a nahradila ji dvě nová okénka, 

Místo hrátek s fyzikou dvě nová okénka
tentokrát na téma masopustu. 
Okna jsou opět rozsvícená denně 
od setmění do rozednění.

Na internetových stránkách 
muzea pro vás připravujeme 
nové příspěvky v sekcích Muzeum  
a historie a Zajímavosti. Na mu-
zejním facebooku skončil čtyřia-
čtyřicetidenní seriál o adventních  

a vánočních zvycích a tradicích, ale 
i nadále se můžete těšit na zveřej-
ňování krátkých zpráv, především 
s historickými tématy. Naleznete 
zde také nové podcasty. Věříme, 
že vám zpříjemní chvíle, kdy musí 
muzeum zůstat uzavřené, případ-
ně kdy bude otevřené jen pro ome-

zený počet návštevníků. O znovu-
otevření muzea pro návštěvníky  
a badatele vás budeme informovat 
v souladu s aktuální koronavirovou 
situací prostřednictvím internetu  
a médií.

Text: Stanislav Mikule
Foto: Kamila Dvořáková
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Kudy vedla vaše cesta, než jste se 
dostal k výrobě deskových her a 
hraček?
Vystudoval jsem průmyslovou auto-

matizaci. Technika a hlavně elek-
tronika mě vždycky bavily. 
Podnikám už od začátku 90. 
let. Nejdříve jsem hračky 
prodával, ale chtěl jsem 
se zabývat i jejich výrobou. 
Kořeny EFKA spadají do 
roku 1993, výroba samotná 
začala zhruba o rok později. 

Nejdříve jste obnovili 
některé dříve oblíbe-
né společenské hry, 
které se tak znovu 
dostaly na pulty 
obchodů…
Původně jsme vý-

robu hodně koope-
rovali. Chtěli jsme ale 
vyrábět nové hry sami, takže 
jsme v roce 2000 rozšířili 
prostory a strojní vybavení. 
Postupně jsme získali různé 
licence na výrobu her. 
Mimo jiné například na 
hry od Neprakty – Dlou-
hý, Široký, Bystrozraký 
nebo Smolíček Pacholíček, 
které si střední generace 
zajisté dobře pamatuje. 
Odkoupili jsme formy na 
hru Kloboučku hop, na 
šachy a postupně moder-
nizovali výrobní prostředky. Na úspěch her 
navázaly hračky, které dětem přiblížily ně-
které profese.

O jaké hračky šlo? 
První z nich byl set Malý průvodčí  

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH
Miroslav KOTÍK

s kovovými funkčními kleštičkami, které, 
jak se ukázalo, fascinovaly nejenom děti  
v 70. letech. Já z nich byl jako kluk nadše-
ný. K průvodčímu postupně přibyl výprav-
čí, pošťák, policista… Samozřejmě i s ne-
zbytnou čepicí, doklady, píšťalkou… Sety 
tvoří celek, se kterým si děti mohou hrát 
a vžít se tak do světa dospělých.

Renesanci pod taktovkou vašich 
vývojářů prožila i stavebnice Plas-
tikant od Dubeny v Českém Dubu. 
Trubicové konstrukce z šedého plastu 
s průhlednými spojkami, které bývaly 
v každé školní družině, tak objevily 
další generace dětí…
Výrobu jsme odkoupili v roce 2003 

a technologicky vylepšenou stavebnici 
uvedli na trh o tři roky později pod ná-
zvem ROTO. K některým původním kon-
strukčním dílům jsme přidali nové, dnes 
už máme pět řad stavebnice, každou  
v několika velikostech. Moderní stavebni-
ce je podstatně variabilnější než původ-
ní. Dobré je i to, že děti nemusejí stavět 
modely jenom podle návodu, ale mají 
možnost zapojit svou fantazii a vytvořit 
si své originální dílo. Rozvíjí se tím jejich 

technické myšlení.
Jak vás napadlo oživit právě 

Igráčky?
V roce 2008 se nám po-

dařilo odkoupit výrobní pro-
gram podniku Igra, jenž skon-

čil v konkurzu, včetně jejich 
forem. V Igře vznikali panáčci 

představující různé pro-
fese až do roku 2005, jenže 
mezi množstvím nových 
hraček, které v 90. letech 
zaplavily hračkářství, o ně 
nebyl zájem. Po odkou-
pení výrobních prostřed-

ků a práv jsme se pustili 
do intenzivních inovací  
a v roce 2010 vrátili fi-

gurky na trh.
Je velký rozdíl mezi původním  
a současným vzhledem 
figurky?

Určitě ano. Naši Igráčci jsou 
vyrobeni z daleko kvalitnější-
ho plastu, mají moderní bar-
vy, potisky, pevnější konstruk-
ci. Vyrobili jsme nové formy 
na ruce, aby se daly ručičky  
v zápěstí otáčet. Úpravou pro-
šla i hlava, vlasy... Vesměs jde  
o více malých rozdílů včetně 
vypracovanější vnitřní kon-

strukce. Ke svým 40. narozeninám v roce 
2016 pak Igráčci dostali další ‚facelift‘. 

Přišly pak i nějaké další inovace ve 
světě Igráčka? 
Současné děti by hračka v podobě,  

s jakou si ve své době hráli jejich rodiče, 
příliš nezaujala. Proto ji bylo třeba posu-
nout dál. S designérem Milošem Hábou 
jsme navrhli herní skládací prostředí, ze 
kterého jsme následně vytvořili hasič-
skou stanici, lékařskou ordinaci, poštu, 
restauraci… Z jednotlivých prostředí tak 
lze sestavit celé město. Igráček také po-
třeboval ‚v něčem jezdit‘. Nejprve dostal 
osobní auta a následně řadu náklaďáků  
a traktorů MultiGO, které jsou opatře-
ny unikátním bayonet systémem. Děti 
jeho prostřednictvím mohou vyměňovat 
nástavby a uzpůsobovat tak účel auta. 
Když to zjednoduším – snadným pohy-
bem udělají z cisterny domíchávače jeřáb  
a podobně. Je to takové „puzzle auto“. 
Těší nás, že tento výrobek získal cenu 
GRAND PRIX odborné poroty veletrhu For 
Toys. Pozitivní ohlasy máme i ze zahraničí. 
Na výrobu autíček používáme velmi kva-
litní plast ABS, z něhož se vyrábí například 
i Lego. Celkově vysoká kvalita nás odlišuje 
od konkurence. 

Jak velká je nyní „rodina“ Igráčků? 
Záleží na tom, zda jde o druhy profesí, 

počet jejich variant, anebo Igráčky, kteří 
se nyní vyrábějí. Historicky už existuje 
několik stovek druhů různých postaviček 
a desítky se jich aktuálně prodávají. Dě-
láme však i limitované edice, například 
pro firmy a další subjekty. Vnímají je jako 
originální dárek pro obchodní partnery či 
své zaměstnance. Našli byste tak varianty 
vyráběné například pro Shell, ČEZ, Star-
bucks a desítky dalších společností.

Jak vidíte budoucnost legendární 
postavičky?

Ze společnosti EFKO-karton  
v Novém Veselí míří na náš  
i zahraniční trh řada společen-
ských her, hraček a stavebnic. 
Bezesporu nejznámějším 
produktem tohoto výrobce 
je legendární Igráček. Majitel 
firmy Miroslav Kotík totiž před 
více než desetiletím odkoupil 
původní výrobu panáčků a dal 
se svým týmem ikonické hračce 
vzhled a vlastnosti odpovídající 
21. století. Kromě hraček se 
novoveselská firma zabývá  
i produkcí zakázkových her  
a kartonáže. Pyšní se například 
výrobou největšího herního 
plánu na světě, který je dokon-
ce zapsán v Guinessově knize 
rekordů, ale třeba i prestižním 
oceněním Hvězda 3D reklamy.

Doufám, že letos Igráček dostane dítě. 
Od toho se pak mohou odvíjet další sety 
– rodina, škola a podobně. S tím, že bu-
deme jednou vyrábět Igráčkovi dítě, jsme 
počítali dopředu, takže v autech je mís-
to pro dva „dospělé“ panáčky vepředu  
a dozadu je možné usadit dvě děti. 

A vaše další projekty?
V hlavě toho mám více, ale teď chci 

dotáhnout projekt české autodráhy 
FARO, do kterého jsme se loni pustili. 
Navazuje na tradici autodráh a nabízí ši-
roký sortiment dílů včetně aut v několika 
velikostech a dalšího příslušenství. Vše je 
již v prodeji a je kompatibilní s jakýmikoli 
autodráhami, které se u nás dříve vyrá-
běly. A nechybí ani motokáry pro Igráč-
ka-závodníka. Pracujeme ale i na dalších 
zajímavých modelech.

Hračky vás provázejí většinu života. 
Co vám vaše podnikání přináší? 
Naplňuje mě. Když ráno přijedu do 

práce, nejdříve se zastavím ve výrobě. 
Koukám kolem sebe a poslouchám všech-
ny ty zvuky, které stroje vydávají. Je to pro 
mě taková symfonie. Dosáhl jsem toho, 
čeho jsem kdysi dosáhnout chtěl. Je však 
nutno dodat, že firma by nebyla tam, kde 
je, kdyby nebylo zaměstnanců, na které 
se mohu spolehnout. Tvoříme jednu vel-
kou rodinu, která posílá do světa radost 
ve formě unikátních výrobků. Možná by 
mnoho čtenářů ze Žďárska překvapilo, že 
hru nebo hračku, kterou mají doma, na-
vrhoval nebo vyráběl právě jejich soused. 
Jako firma se rozšiřujeme a určitě mezi 
sebou uvítáme i nové tváře.

   (lm)

EFKO-karton, s.r.o.
tel.: 737 278 707   www.efko.cz
Nové Veselí
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Balíková náruč
Dva sloupky

Kadova na kulajdu a zpátky. Rozhodně lepší 
než sedět v teple, koukat do počítače a psát 
dva sloupky. Takže žádné výmluvy a šup do 
stopy.

A ještě jedna věc na konec. Snažil jsem 
se splnit jedno vánoční přání. Sluchátka. 
Bezdrátová. Takové ty malé špuntíky do 
uší. Od jedné konkrétní firmy, o které jsem 
nikdy neslyšel. Říkal jsem si ale, že to bude 
v pohodě, protože byl teprve konec listo-
padu, sednul jsem k internetu, a že je hned 
objednám, aby tu byla pod stromeček včas.  
Ale kdepak. Samá voda. Ta sluchátka se  
v českých e-shopech vůbec nevyskytovala. 
Tak jsem zkusil německé. Polské. Rakouské. 
Nikde nic. No, nezbývalo mi než jít tedy pří-
mo k výrobci. Americkému. Na jeho webové 
stránce jsem sluchátka podle zadání vybral 
ta správná, přidal je do košíku a začal psát 
adresu pro dodání. Bohužel mezi zeměmi, 
kam byl výrobce ochotný sluchátka poslat, 
byly pouze USA, Kanada, Velká Británie  
a Irsko. Zbytek světa si prostě tahle sluchátka 
jednoduše nekoupí. 

Ale nevzdal jsem se a našel službu, kte-
rá vám v Americe poskytne útočiště, 

konkrétně na 
slunné Floridě. 

Prostě může-
te si k nim nechat poslat balíček, 

oni ho zabalí a přepošlou k vám 

domů. Ale zadarmo, jako byla cesta od vý-
robce, už to není. Abych to zkrátil. Balíček 
se cestou z New Jersey na Floridu ztratil. Tak 
mi výrobce poslal po deseti dnech hledání 
a urgencí sluchátka nová. Ta už na Floridu 
dorazila. Tam je milý a fousatý Kyle zabalil 
do větší krabice a poslal FedExem do Čech. 
FedEx mě poctivě informoval o cestě ba-
líčku a jeho poloze a vypadalo to, že podle 
plánu dorazí na Silvestra. Bohužel ale do 
hry vstoupil český celní úřad. Musel jsem 
vyplnit asi tunu formulářů. A zaplatit clo,  
i když podle jeho výše to spíš bylo výpalné za 
které by se styděl i Don Corleone. Ale hurá  
a třikrát sláva! Nakonec mi po týdnu čekání 
sluchátka dovezl kurýr osobně osmého ledna. 

A jaké z toho plyne poučení? Když jsem 
si pak spočítal, že cena dopravy a cla se vy-
rovnala ceně sluchátek, tak mi došlo, že jestli 
takhle funguje i normální obchodní výměna 
se Spojenými státy, tak už se nedivím, proč je 
lepší nakupovat v Číně.

Martin KROB

Nevím, jak jste na tom s dáváním si no-
voročních předsevzetí. Což o to, dát si je, je 
celkem snadné, ale plnit je asi už trochu hor-
ší. Na druhou stranu je asi zbytečné si dávat 
předsevzetí, které je obtížně splnitelné či 
dokonce nesplnitelné. A jaká to jsou? Asi 
přímo ta, aspoň podle googlu, nejběžnější. 
Zhubnu. Přestanu kouřit. Začnu cvičit. Ome-
zím cukr. Začnu šetřit. 

Přemýšlel jsem, jestli to má nějaký smysl 
si dávat takováto předsevzetí, ale zatím jsem 
nedošel k žádnému rozumnému důvodu 
proč. A to už je v kalendáři sedmnáctý le-
den! Na druhou stranu jsem si říkal, že dát si 
předsevzetí taková, která se dají plnit, bych 
mohl vyzkoušet. A tak jsem hledal, která by 
to mohla být. A vhodných pár jsem jich na-
šel a od nového roku se je snažím dodržovat. 
A která to jsou? Jako první jsem si řekl, že 
bych měl být více pozitivní a přijímat to, co 
přichází, s otevřenou náručí. Za druhé sna-
žit se více usmívat na lidi kolem sebe. Jako 
třetí zkouším takzvaně nestartovat na první 
našlápnutí. A co to znamená? Nereagovat 
hned zbrkle na cokoli. Prostě nejdříve 
napočítat do deseti, třikrát se zhlu-
boka nadech-
nout a polk-
nout první, 
co mi přijde na jazyk. A do kvarteta 
zkouším se ještě více hýbat. Ne, 

není to nějaké to tělesné mučení v posilov-
ně, ale spíše menší cviky na protažení, aby 
tělo nezakrnělo ani v zimě. Na nějaké zhod-
nocení je ještě brzy, ale pocit z toho mám 
zatím dobrý. Tak uvidíme. 

A když už jsme u toho zimního pohybu 
a krásně nám nachumelilo, vyrazil jsem na 
běžky. Po deseti letech. Nejdříve jsem si ale 
musel odházet to nadělení, abych se dostal 
pro ně do garáže. Tam vzadu na polici odpo-
čívaly čtvrt století staré bohemky z Artisu. 
Posvátně jsem očistil nános prachu, abych 
zjistil, že boty z Botasu již ztratily svoji tuhost 
a pevnost a rozpadly se. Zoufale jsem tedy 
zavolal Pavlovi Kusému do Highlandu a on 
mě zachránil. Našel pro mě lyže s vázáním 
i botami na míru. Nic mi pak už nebránilo 
vyrazit s Vlastíkem a Janou obdivovat krásy 
Vysočiny z bílé stopy. Sice techniku získanou 
před lety pravidelným ježděním budu muset 
ještě chvilku hledat, ale radost z jízdy mi to 
nevzalo. Je to krásné opět po letech nazou-
vat lyže před barákem a dojet třeba až do 

Hledáme byt ve Žďáře.
Ideálně 2+1/3+1,
financování zajištěné.
Tel.: 605 816 353

Chci koupit rodinný dům
po rekonstrukci 
nebo novostavbu. 
Díky za nabídku. 
Tel.: 739 710 776

inzerce
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Bylo to primárně tím, že šachy 
na nejprofesionálnější úrovni ne-
měly s transferem do virtuálního 
prostoru žádný problém. V květnu 
2020 se odehrál Magnus Carlsen 
Invitational, což byl on-line turnaj, 
ve kterém spolu během šestnácti 
dnů zápolili nejlepší hráči světa, 
aby si cenu pro vítěze, kterou bylo 
nezanedbatelných 70 000 americ-
kých dolarů, neodnesl nikdo jiný 
než fenomenální Magnus Carlsen 
(aktuální mistr světa královské 
hry). Druhým důvodem mohl být 
seriál Queen’s Gam-
bit (Dámský gambit) 
v produkci společ-
nosti Netflix, který 
jen za první čtyři týd-
ny od uvedení vidělo 
na 63 miliónů do-
mácností po celém 
světě. Fiktivní příběh 
o šachistce, který byl 
částečně inspirován 
životem legendár-
ního hráče a mistra 
světa Bobbyho Fis-
hera, byl perfektním 
počinem a sklidil 

Rok 2020 byl pro šach relativně 
zlomovým rokem. Největší 
webové platformy zprostřed-
kovávající on-line hraní www.
chess.com a www.lichess.com 
hlásily v průběhu roku 300 % 
nárůst registrovaných hráčů, 
kteří toužili královskou hru hrát 
po internetu.

Šachy ve světě 
úspěch nejen u kritiky, ale i šacho-
vé komunity. Po šachové stránce 
kvalitu zpracování zaštítili Bruce 
Pandolfini a hlavně Garry Kaspa-
rov, který je šachovou legendou. 

Do on-line prostoru se ale šach 
nezapisuje jen seriálovou tvor-
bou. Mezi nejznámější internetové 
podcasty patří Agadmador’s Chess 
Channel na serveru www.youtube.
com, který má téměř milion od-
běratelů a jeho videa v průměru 
zhlédne 200 000 uživatelů. Šachy 
nejsou ale pouze výhradně pán-
skou záležitostí. Alexandra Botez, 
Anna Rudolf nebo Sopiko Gura-
mishvili jsou ambasadory králov-
ské hry mající tisíce odběratelů 
napříč sociálními sítěmi. Dejme 
společně šachu šanci a buďme lep-
šími lidmi nejen ve hře, ale i v ži-
votě, který šach v mnoha ohledech 
kopíruje. 

Aleš Velín

Důležitým rokem pro žďárský 
šach byl rok 1949, kdy byla svo-
lána ustavující schůze šachového 
odboru TJ Sokol 
Město Žďár. Ini-
ciátorem nebyl 
nikdo jiný než 
pan Jetmar, ten-
tokrát už jako 
starosta Sokola. 
S budovou so-
kolovny, na jejíž základní kámen 
poklepal v roce 1928 prezident  
T. G. Masaryk, je spojena činnost 
šachového oddílu až do roku 2005.

V současnosti se žďárští šachisté 
scházejí každý pátek na sportovní 
hale na Bouchalkách, oddíl má 49 
členů ve věku od 11 do 83 let. Ša-
chy jsou jedním z mála sportů, kde 
se spolu mohou střetnout ti nej-
mladší s těmi nejstaršími v rovném 
boji. V soutěži družstev na regio-
nální úrovni na takové „souboje“ 
často dojde. Šachový oddíl pod-
poruje také kavárenský šach (hraje 
se v restauraci na zimním stadionu  
a v baru Banjo).

První družstvo, žďárské Áčko, 
obhajuje účast v 2. lize, Béčko  
a další družstva pak hrají krajský 
přebor, krajskou soutěž a již zmíně-

Šachový oddíl TJ Žďár nad Sázavou

Šachový oddíl má ve Žďáře 
dlouholetou tradici, z jeho řad 
vzešli mistři republiky i krajští 
přeborníci. První zmínky  
o organizovaném šachu ve Žďáře 
sahají do roku 1936. Významnou 
osobností šachového dění byl  
v té době ředitel spořitelny 
Stanislav Jetmar, nejsilnějším 
hráčem byl pan Bedřich Fiala, 
majitel trafiky na náměstí, který 
vyhrál v tomto roce 1936 histo-
ricky první přebor šachového 
klubu AFK Města Žďáru. Z mno-
ha názvů vystřídal oddíl ještě  
TJ Sokol, DSO Spartak Žďas, 
TJ Žďas až po dnešní  
TJ Žďár nad Sázavou z.s.

ný regionální přebor. Oddíl je činný 
i na úrovni pořadatelské. Pravidel-
né akce jako Vánoční blicák, což je 
pojmenování pro krajský přebor  
v bleskovém šachu, organizace se-
riálu turnajů pro mládež Liga Vyso-
činy a pořádání krajského přeboru 
jednotlivců ve vážných partiích, 
zvaného Open Vysočina, jsou ša-
chisty z celého kraje i mimo něj  
s povděkem vyhledávány. Pořada-
telským topem bylo uskutečnění 
Mistrovství republiky mládeže  
v rapid šachu v roce 2018 v prosto-
rách žďárského Domu kultury.

Dříve narozeným sportovcům 
mohou šachy nabídnout zajímavé 
možnosti. Jednou z nich byla účast 
na Mistrovství světa družstev se-
niorů (55+) v Praze v březnu 2020. 
Hráči reprezentující zde žďárský od-
díl měli nevšední příležitost zahrát 

si proti týmům  
z USA, Norska, 
Finska, Ang-
lie a Německa  
a dosáhli solid-
ních osobních 
výsledků.

D o k o n c e  
i v současné době je možné hrát 
šachy. Dají se hrát on-line a šacho-
vé servery odolávají náporu zájem-
ců. Přesto všichni doufají, že se hra 
vrátí opět na skutečné šachovnice.

Své nástupce vychovává oddíl 
v mládežnických kroužcích. V klu-
bovně probíhají tréninky mládeže 
každý pátek od 15 do 16:30 hodin. 
Následuje trénink dospělých od 
17:30 do 20:30 hodin. V neděli do-
poledne se hrají zápasy družstev.

Šachový kroužek pro mládež 
funguje také při Active - SVČ Žďár 
nad Sázavou v Horní ulici. Tam pro-
bíhají tréninky každý čtvrtek od 
14:30 do 16:30.

Více informací najdete 
na internetových stránkách:  
https://zdarskysach.webnode.cz

Těšíme se, že mezi nás zavítáte!

Mat druhým tahem? Proč ne!

Foto je z MS seniorů, Praha 2020

Šachová úloha pro začátečníky
Mat prvním tahem – bílý na tahu

Magnus Carlsen

Šachová úloha pro pokročilé
Mat druhým tahem – bílý na tahu
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V roce 2022 se plánuje rekon-
strukce Horáckého muzea  
a části jeho stálých expozic. 
Hlavním podnětem pro pláno-
vané změny je zejména nedo-
statečné zázemí pro veřejnost. 
Především se jedná o absenci 
toalet pro návštěvníky, kterým 
jsou k dispozici pouze veřejné 
toalety, nacházející se na druhé 
straně Vratislavova náměstí. 

Dle projektu, který vypracoval 
Ing. arch. František Brychta, by 
tyto problémy měla vyřešit dvou-
podlažní přístavba na dvorku mu-

zea. V přízemí by se měly nacházet 
již zmíněné toalety a také šatna 
pro návštěvníky. Patro přístavku 
by fungovalo jako kancelář muzea.  
V plánu je též výtah, aby bylo mu-
zeum bezbariérové.

Změny by se měly týkat i podo-
by stálých expozic. Nově by měla 
vzniknout expozice dějin města, 
kterou muzeum dlouhodobě po-
strádá. Dle plánů se bude jednat  
o menší expozici, prezentující his-
torii města a život jeho obyvatel v 
různých výkladových rovinách. Pro-
stor pro ni byl získán díky „zeštíhle-
ní“ dosavadní expozice etnografie. 
Ta nedávno oslavila své 30. výročí 
a je zjevné, že výstavní trendy se 
za tu dobu posunuly kupředu. Pro-
stor by měl představovat interiér 
horácké chalupy – světnici, vyba-
venou kachlovými kamny, tkalcov-
ským stavem, skříní s textilem a ji-
nými dobovými objekty. Místnost, 
v níž probíhají svatby, vernisáže, 
přednášky a další akce by zároveň 

nově měla fungovat jako Síň rodá-
ků, kde by se návštěvník mohl do-
zvědět základní informace o slav-
ných osobnostech pocházejících  
z Novoměstska. Svým vybavením 
by současně reflektovala zmíně-
nou multifunkčnost tohoto pro-
storu.

Reorganizací by měla projít  
i stávající expozice lyžování. Naším 
cílem je vytvořit logičtější struktu-
ru historického výkladu a vystave-
ných exponátů, zapojení i většího 
množství interaktivních prvků. 
Místnost vedle informačního cen-
tra, současná kancelář muzea, by 
měla získat funkci odpočinkového 
prostoru, kde si návštěvníci mohou 
posedět a občerstvit se. Pro děti 
zde budou připraveny různé hry  
a další aktivity.

V současné době čekáme na vý-
zvu k podání žádostí na příslušné 
dotace. Na podobě nových expozic 
pracuje kurátorka Alice Hradilová  
a historik Libor Denk.

Rekonstrukce Horáckého muzea v Novém Městě

inzerce

Jamská 2436/5, Žďár nad Sázavou, tel: 602 887 666

info@autoroseckysro.cz www.autoroseckysro.cz

 
osobních
nákladních
zemědělské techniky, 
speciálních a ostatních strojů

LIKVIDACE VOZIDEL

Odtah vozidel

Prodej použitých 
náhradních dílů

Eko likvidace vozidel 
včetně potvrzení
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„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý ...“ dokončení v tajence.
Mark Twain - americký spisovatel 1835 - 1910

inzerce

Prosperující firma v plastikářském průmyslu zabývající se vývojem a výrobou inovativních specifických plastových 

profilů s distribucí po celém světě hledá do svého rozšiřujícího se provozu vhodného kandidáta na místo:

požadavky:

n technické  vzdělání strojírenské

n praxe 3 roky v oboru

n zkušenosti s obsluhou a 
programováním CNC strojů výhodou

n zkušenosti s obsluhou drátkořezu 
výhodou

n technické a zručné nadání

n cizí jazyky nepožadovány

nabízíme :

n práci ve stabilní rodinné firmě 
s mezinárodním působením

n finanční ohodnocení dle stupně 
profesionality

n možnost profesního růstu 
a prostor k seberealizaci

n příspěvek na dojíždění

n příspěvek na stravování

n docházkový bonus

n dny volna za odpracované roky

n firemní akce

popis práce:

n oprava a údržba forem a zařízení pro 
výrobu a zpracování plastu

n úprava a výroba jednotlivých dílů dle 
zadání

n obsluha a programování CNC strojů
1-směnný provoz

místo výkonu:

n Ždírec nad Doubravou, Vysočina

NÁSTROJÁŘ

Tel.: +420 569 695 002
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Pojďte s námi vyrábět
krásné hry a hračky!

na zpracování lepenky a papíru

Není vám cizí technické myšlení a máte smysl pro zodpovědnost?
Pak jste na dobré cestě stát se členem naší rodiny,
která již přes 25 let posílá radost do celého světa.

•	 unikátní stroje
•	 přátelský kolektiv
•	 čisté prostředí
•	 jedinečné projekty
•	 stabilní česká firma
•	 firemní benefity

Chcete-li se k nám přidat, zašlete svůj životopis na: info@efko.cz

Co na Vás čeká?

Do výroby v Novém Veselí přijmeme:

hračky jinak www.efko.cz

manipulanta/obsluhu strojů

seřizovače/operátora

info@autoroseckysro.cz

Automechanik
osobních vozù 

Opraváø 
nákladních automobilù 
a zemìdìlské techniky
    

Øidiè / traktorista 
    

Strojník 
    

práce ve �ïáøe nad Sázavou, Jamská

(JCB Fastrac)

(JCB JS160W)

CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

PRO NOVÉ PROJEKTY  
 HLEDÁME KOLEGY NA POZICE:

Kontaktujte nás na personálním oddělení:  
tel.: 566 696 650, personalni@cecho.cz

OPERÁTOR/KA 
VE VÝROBĚ
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Nabídka práce 

V případě zájmu o propagaci 
pracovní nabídky 

tel.: 603 927 191 volejte na 
 nebo pište na

info@media-vysocina.cz

Nabídky publikujeme také na www.zdarskypruvodce.cz
a www.facebook.com/groups/zdarskypruvodce/

firem z regionu

603 927 191.

Změna vyhrazena.

HLEDÁME NOVÉ ČLENY ACO TÝMU!

VYRÁBÍME 
ODVODNĚNÍ
BUDOUCNOSTI

SVÁŘEČ

Více o volných pozicích ACO Industries k.s. naleznete na:
www.aco-industries.cz/kariera

OBSLUHA OHRAŇOVACÍHO LISU

Tel. číslo: +420 724 011 733
Kontaktujte nás:

E-mail: prace@aco.cz




