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Prodejna: Maršovice 100, 
592 31 Nové Město na Moravě 
(areál u čerpací stanice)

elektrické skútry
vozíky pro seniory
vybavení 
pro motorkáře

775 994 290

iskutry.cz
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Řemeslné kurzy i tvořivé programy pro děti lákají 
do žďárského zámku stále více návštěvníků

Kateřiny Těsnohlídkové, koordi-
nátorky projektu Chytrá ruka ze 
zámku ve Žďáru nad Sázavou, 
jsme se zeptali na to, jaký je  
o výuku řemesel zájem a na co 
se mohou návštěvníci těšit  
v nejbližších měsících.

Projekt Chytrá ruka, který 
má oživit pojem „zlaté české 
ručičky“, má za sebou první rok 
fungování. Jak ho hodnotíte  
a z čeho máte největší radost?
První kurzy Chytré ruky proběhly 

loni na podzim, než nám je přeru-
šila koronavirová epidemie. Během 
ní jsme však nelenili a získali jsme 
několik nadšených řemeslníků pro 
spolupráci. Nyní tak můžeme ná-
vštěvníkům nabídnout výuku celé 
řady řemesel od truhlářství v naší 
nové zámecké truhlářské dílně, 
přes výrobu kožené obuvi a kože-
ných doplňků, hrnčířství, knihva-
začství, drátování, tkalcovství až 
po výrobu loutek nebo šití na stroji. 
Mám také radost z toho, že mají 
o řemesla zájem i děti. Naše pra-
videlné letní celodenní kurzy pro 
děti byly vždy plné. Na jaře otevřel 
v bývalé prodejně potravin vedle 
hlavní brány keramický ateliér vý-
tvarník Saša Gr. Ateliér je přístupný 
veřejnosti, je možnost zde nakoupit 
krásné keramické výrobky a pořá-
dají se zde také naše kurzy.

Na podzim se Chytrá ruka ro-
zeběhne v plném režimu. Jaké 
novinky připravujete?
Kromě pravidelných odpoledních 

čtvrtečních kurzů, které jsou spíše 

ochutnávkou řemesel, jsme připra-
vili i celovíkendové intenzivní kurzy 
a půlroční volnočasové kroužky pro 
děti s tematikou truhlářství a hrn-
čířství. Děti se mohou těšit také na 
říjnové podzimní prázdniny, během 
kterých se z nich stanou kniha-
ři, brašnáři, truhláři, hrnčíři nebo 
tkalci. Novinkou je Dámský víkend 
s Chytrou rukou, během kterého si 
dámy užijí odpočinkový program  
s výukou řemesel i s možností uby-
tování přímo na zámku. Osobně 
se moc těším na dvoudenní kurz 
knihvazačství, kdy nás knihvazač 
Jaroslav Těsnohlídek naučí, jak lze 
vyrobit knížku i doma v kuchyni  
s prostředky, které máme běžné  
k dispozici. 

Den venkova (25. 9.,10 – 18 h)
Den věnovaný přírodě s hlavním 

tématem „Voda nezná hranice“. 
Součástí akce je i konference pro 
veřejnost, kterou uvede známá 
moderátorka Martina Kociánová.

Gastrovečer (30. 9., 18 – 21 h)
Luxusní banketové menu s hu-

debním překvapením je připrave-
no ve spolupráci se Střední školou 
gastronomickou Adolpha Kolpinga. 
Rezervace vstupenek na www.za-
mekzdar.cz.

Tvořivý zámek (soboty, 14 – 17 h)
Pravidelná sobotní odpoledne 

s výtvarným ateliérem a zábavně-
-vzdělávacím programem v areálu 
zámku. Rezervace na sobotkova@
zamekzdar.cz.

Dny otevřených ateliérů 
(3. 10., 10 – 18 h)
Oblíbená celostátní akce, bě-

hem které můžete navštívit uměl-
ce přímo v jejich ateliérech. My se 
letos poprvé zapojujeme s projek-
tem Chytrá ruka a ukázkou práce 
několika řemeslníků. Připraven je  
i program pro děti.

Malý muzejník (12. 10. – 14. 12.)
Zábavná úterní odpoledne pro 

děti, během kterých prozkoumají 
muzeum i zámek, vyzkouší si práci 
průvodce a na posledním setká-
ní připraví vlastní komentovanou 
prohlídku Muzeem nové generace 
pro rodiče a kamarády. Přihlášky 
na sobotkova@zamekzdar.cz. 

Výstava Výslovný zákaz dalšího
opisování rukopisu – VZDOR 
(12. 10. – 31. 1. 2022)
Interaktivní výstava s dopro-

vodnými sobotními workshopy 
vycházející z archivu a pamětí 
žďárského rodáka a představitele 
undergroundu Víta Bohumila Ho-
molky. Přihláška na workshopy na 
schutova@zamekzdar.cz. 

Více informací najdete na  
www.zamekzdar.cz a na zámec-
kém facebooku a instagramu.

VÁŠ oblíbený 

červený a bílý

BURČÁK
V PRODEJI

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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Kulturní program Kultura Žďár p. o. - říjen

VÝSTAVY

POŘADY PRO DĚTI

Předprodej vstupenek: 
pokladna Domu kultury: Po 13 – 17 hodin

informační centrum nám. Republiky
Kino Vysočina 

ON-LINE předprodej – www.dkzdar.cz

DIVADLO

KONCERTY

ZÁBAVNÉ POŘADY

Úterý 19. října 2021 v 19 h.
Čtvrtek 21. října 2021 v 19 h.
Restaurace Krystal Žďár n. S.
CHYTRÝ KVÍZ
Sestav si partu kámošů (2-8 lidí) a regist-
ruj se na facebooku Chytrý kvíz Žďár nebo  
723 997 239

inzerce

Neděle 3. října 2021 v 15 h.
Dům kultury Žďár nad Sázavou
LOLLIPOPZ
Kulturní minimum II. 
Středa 6. října 2021 v 9 a v 11 h.
Čtvrtek 7. října 2021 v 9 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo SemTamFór Slavičín
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Kulturní minimum I. 
Středa 13. října 2021 v 11 h. 
Čtvrtek 14. října 2021 v 9 a v 11 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo MIM o.s. Praha
POVÍDÁNÍ BEZ MLUVENÍ
Dětské divadelní předplatné 
Středa 20. října 2021 v 9 a v 11 h.
Čtvrtek 21. října 2021 v 8.45 h.
Městské divadlo Žďár n. S.
Divadlo Věž - Brno
JAK UHLÍŘ SKOUMAL SVĚRÁK

Úterý 5. října 2021 v 19 h.
Městské divadlo Žďár nad Sázavou 
RADŮZA
Vstupné: 450 Kč 

Pondělí 25. října 2021 v 19 h.
Retrotančírna Krystal Žďár nad Sázavou 
LUBOŠ POSPÍŠIL &5P
Vstupné: 280 Kč

Úterý 19. října 2021 v 19 hodin 
Městské divadlo Žďár nad Sázavou 
SCREAMERS
Vstupné: 300 Kč
Předprodej vstupenek: pokladna DK

21. září – 24. října 2021 
Galerie Stará radnice Žďár nad Sázavou
SPOLEK ŽĎÁRSKÝCH FILATELISTŮ
MILAN BAUER
GRAFIKA A ZNÁMKOVÁ TVORBA
Otevřeno úterý - pátek 10 - 12 a 14 - 17, 
sobota, neděle a svátky 14 - 17

4. – 31. října 2021 
Městské divadlo Žďár nad Sázavou
LADISLAVA ŽELEZNÁ / KOLÁŽE 
Otevřeno hodinu před představením a bě-
hem představení.

KVÍZY

Pondělí 4. října 2021 v 19 h.
Úterý 5. října 2021 v 19 h.
Restaurace JAZZMINE Žďár n. S.
QUIZ
Přijďte si zahrát kvíz do Jazzminu. Registruj-
te se u baru nebo na facebooku /QUIZ

Pokud patříte k milovníkům dobré gastronomie 
a zároveň Vás baví koncerty ve Žďáře, je tato akce určena přesně pro Vás! 
Navštivte vybraných 10 provozoven ve Žďáře nad Sázavou a dejte si zde něco dobrého 
k jídlu/pití. Za odměnu dostanete razítko od provozovatelů na kartičku Žďárský gurmán. 
Kdo nasbírá všech 10 razítek v termínu 16.8.2021-16.10.2021, ten si bude užívat hudbu! 
16.10.2021 v 19:00 v sále Active proběhne koncert skupiny Orchestr žďárského divadla a Manželé Soukupovi. 
A tento skvělý hudební zážitek bude pro Vás zcela ZDARMA, když nasbíráte potřebných 10 razítek. 
Kartička je k dispozici ve všech 10 provozovnách a také v TIC Žďár nad Sázavou. Kartičky budou průběžně doplňovány. 
Vyplněnou kartičku potom použijete místo vstupenky na koncertu 16.10.2021. 

Provozovny zapojené v projektu: U bílé kočky a černého psa
Kavárna u tety Hany
Kafíčko
Originál restaurace INGOT
SenseiNoodle

Chutě pod Lampou
P Cafe
Tálský mlýn
Oáza beach bar&bistro
Revolta Beer & Cafe

Akci finančně podpořilo Město Žďár nad Sázavou.

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Čtvrtek 7. října 2021 v 19 h.
Městské divadlo Žďár nad Sázavou 
Městské divadlo Kladno / Divadlo Palace 
PENSION PRO SVOBODNÉ PÁNY
Režie: Jaromír Dulava; Hrají: Patrik Děrgel, 

Anna Fialová / Lenka Zahradnická, Lukáš 
Příkazký, Kateřina Pindejová, Václav Liška 
/ Zdeněk Velen, Petr Miklovič a další herci 
Divadla Palace
Komedie, odehrávající se v pokoji jednoho 
pensionu, kam si nájemník přivede slečnu, 
čímž poruší upjaté předpisy domovního řádu. 
Délka představení: 100 minut (bez přestávky) 
Vstupné: přízemí 390 Kč; balkon 360 Kč

Divadelní předplatné KOMORNÍ
Neděle 10. října 2021 v 19 h.
Městské divadlo Žďár nad Sázavou 
Divadlo A. Dvořáka Příbram - MARYŠA
Režie: Milan Schejbal; Hrají: Tomáš Töpfer, 
Helena Karochová, Anna Fixová a herci Di-
vadla A. Dvořáka Příbram
Nejlepší a nejslavnější české drama, které je 
zároveň vrcholem tvorby bratří Mrštíků. Tra-
gický příběh mladé ženy, kterou zničily obec-
né konvence, rodinná a společenská autorita, 
poslušnost, pravidla, jimž se nevzepřela. 
Délka představení: 115 minut (včetně přestáv-
ky); Vstupné: přízemí 390 Kč; balkon 360 Kč

Divadelní předplatné ZELENÉ
Úterý 26. října 2021 v 19 h.
Městské divadlo Žďár nad Sázavou 
Východočeské divadlo Pardubice 
NORMÁLNÍ DEBIL
Režie: Robert Bellan; Hrají: Josef Pejchal, Petr 
Borovec, Jindra Janoušková, Eliška Lásková

Spolu s hlavním hrdinou, známým průšvihá-
řem Norbertem Intribusem, se ocitneme na-
příklad v socialistické domácnosti, ve škole, na 
fotbalovém hřišti, u splavu, v nemocnici nebo 
třeba i na překvapivě hřbitovním sexuálním 
večírku. 
Délka představení: 100 minut 
Vstupné: přízemí 390 Kč; balkon 360 Kč 

QUIZ
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Skončilo nám kalendářní léto  
a dny se krátí. A to je nejlepší 
čas na pořádný biják, který 
nám zpříjemní podzimní veče-
ry. A bude se na co dívat.

Po několika odkládaných pre-
miérách se rozloučí Daniel Craig  
s rolí Jamese Bonda ve filmu Není 
čas zemřít. Nemůžete si nechat ujít 
také unikátní dokument Karel, kte-
rý je vzpomínkou na legendu české 
pop music Karla Gotta a který vás 
nezklame. Milovníci filmařského 
umění studia Marvel se mohou 
těšit na Toma Hardyho ve filmu Ve-
nom 2: Carnage přichází. Po dlou-
hé době je v nabídce premiér také 

Na podzim je v kině prima!

historický výpravný film Ridley Sco-
ta Poslední souboj, ve kterém se 

inzerce

představí například Matt Damon, 
či  Ben Affleck,  Milovníci sci-fi již 
určitě netrpělivě vyhlížejí premiéru 
dobrodružného kultovního snímku 
Duna a čekají vás také dva pořád-
né horory, a to Halloween zabíjí  
a Paroží. Seniorům promítneme 
za zvýhodněné vstupné Zátopka  
a rodiče s dětmi zveme například 
na český animák Myši patří do 
nebe. Čtenáři zbystří při dokumen-
tu s názvem Milan Kundera: Od 
Žertu k Bezvýznamnosti a Woody 
Allen by vás rád viděl na své novin-
ce Festival pana Rifkina.

To a mnoho dalšího vás čeká  
v říjnu v Kině Vysočina. A my se na 
vás moooc těšíme.
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SOUTĚŽ S igráčkem
Tento měsíc
soutěžíme o hru
DLOUHÝ, ŠIROKÝ 
A BYSTROZRAKÝ

www.efko.cz

Igracek.Figurka

Igracek.efko

Igracekefko

Nápovědu naleznete na eshop.efko.cz 
Odpovědi zasílejte do 26. 10. na soutez@efko.cz,
do předmětu mailu uveďte “ZR říjen” a telefon.
Výherce zveřejníme 27. 10. na sociálních sítích:

Uveďte,
z jakého materiálu jsou

vyrobeny figurky pohádkových 
postav v naší oblíbené dětské hře 

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A
BYSTROZRAKÝ.

Igracek.Figurka

Igracek.efko

Igracekefko

nahlédněte do naší  
výroby v Novém Veselí

czk 446
CLASSIC

czk 559
ELIGNA

czk 754
IMPRESSIVE

czk 558

czk 699

czk 942

V O D Ě O D O L N É 
L A M I N ÁT O V É 
P O D L A H Y

13/09/2021 - 31/10/2021

N Y N Í I P O D L O Ž K A S I L E N T WA L K Z A Z V Ý H O D N Ě N O U 

C E N U . Z E P T E J T E S E VA Š E H O P R O D E J C E .

N A B Í D K A N E M Ů Ž E B Ý T KO M B I N O VÁ N A . N A B Í D K A J E P L AT N Á P O U Z E U 

S P O L U P R A C U J Í C Í C H PA R T N E R Ů. V Š E C H N Y C E N Y J S O U Z A M ² A V Č E T N Ě D P H . 

P O D M Í N K Y N A J D E T E N A Q U I C K - S T E P.C Z

Dolní 1730/25 (nad Liosem - Pramen 1. poschodí)
591 01 Žďár nad Sázavou

email: pavel.kasal@podlahykasal.cz

www.podlahykasal.cz 777 184 352

Bohdalov

Krajská výstava drobných 
a hospodáøských zvíøat
Vystaveno 3 000 zvíøat. 
Králíci, drùbež, holubi, kozy, ovce,
okrasné ptactvo a další. 

Dùm kultury Bohdalov:
Sobota 7 - 18 hodin
Nedìle 8 - 13 hodin

2. - 3. øíjna 2021

w. sc b h a o . zww c h o d l v c

Farmáøské trhy
Králièí hop a další doprovodný program

Mediální partner výstavy
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ŘÍJEN

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

7. 10. 2021 v 17 h. | přednáškový sál | vstupné: 50 Kč
PO STOPÁCH VOJÁKŮ Z VYSOČINY V KARPATECH 1915
13. zeměbranecká pěší divize v bojích 1. světové války – Karpaty 1915 - přednáší Radim 
Kapavík ze spolku Signum belli 1914
8. 10. 2021 18 – 22 h. | oddělení pro děti a mládež
PoNOCování S ANDERSENEM
Tradiční celostátní /přeložená/ akce pro děti - tentokrát trochu jinak, bez nocování, ale 
přesto v době, kdy v knihovně ožívají skřítkové. Budeme soutěžit, vyrábět, číst... a více 
již neprozradíme. Určeno pro děti 1. - 4. tříd, které jsou již registrované v knihovně. Nut-
no přihlásit předem - omezený počet míst, doložit prohlášení o bezinfekčnosti. Přihlášky  
k vyzvednutí v dětském oddělení.  
9. 10. 2021 14 – 17 h. | badatelna | vstupné: 300 Kč
VÍKENDOVÉ VYKRESLI SE Z TOHO
Výtvarný kurz s Lenkou Černou Šoulákovou. Na účastníky kurzu čekají různé výtvarné tech-
niky, které pomohou k odreagování a odpočinku od každodenních povinností. „Dopřejte si 
chvíli pro sebe.“Bližší informace a přihlášky emailem: vytvarny.kurz11@seznam.cz.
říjen 2021 | dětské a dospělé oddělení
BURZA KNIH A ČASOPISŮ
13. 10. 2021 14:30 – 16:30 | přednáškový sál
ČTENÍ NENÍ NUDA ANEB DÍLNA ČTENÍ V PRAXI II.
Workshop Mgr. Lucie Topinkové (nejen) pro pedagogické pracovníky MŠ a 1. stupně ZŠ, 
jeho cílem je seznámit učitele s dílnou čtení, její funkčností, pravidly a průběhem. Pořádá 
Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou. Kapacita omezená – přihlášky nej-
později do 6. 10. 2021 na email: veronika.klimesova@zdarns.cz
21. 10. 2021 v 18 h. | přednáškový sál | vstupné zdarma
PROJEKT BABIČKA
Promítání dokumentárního filmu v rámci projektu PROMÍTEJ I TY!
Tři mladí filmaři se ve velmi osobním a hravém snímku snaží oživit vzpomínky svých ba-
biček.
4. 10. – 30. 11. 2021 | Galerie u Sychry
60 LET FOTOKLUBU ČESKÝ KRUMLOV
Výstava fotografií.

4. 10. – 30. 11. 2021 | Čechův dům
MOJE CESTY
Autorská výstava fotografií Antonína Vystrčila. Vernisáž fotografií proběhne 6. 10. 2021 
v 17 h. ve vstupních prostorách knihovny.
říjen 2021 | oddělení pro děti a mládež
STŘÍPKY Z PRÁZDNINOVÉ HRY „HRAJEME S KNIHOVNOU“… 
Aneb, jak si jednotlivé rodinné týmy poradily s úkoly. Přijďte se podívat na výstavku  
v dětském oddělení.

4. 10. 2021 | přednáškový sál
KNIHOVNA SENIORŮM
Cyklus přednášek pro předem přihlášené, kurz je zdarma
8:00 – 9:30 h. Marie Pulkrábková: Pohled do minulosti rodiny
10:00 – 11:30 h. Kamila Dvořáková: cestopisná přednáška
11. 10. 2021 od 9 h. | přednáškový sál 
ALZHEIMER PORADNA VYSOČINA 
Poradenská pomoc pro pečující osoby, přátele, blízké a nemocné Alzheimerovou choro-
bou. Konzultace je třeba si předem objednat na tel.: 733 629 018 u Mgr. Marcely Rýpalové.
12. 10 a 26. 10. 2021 v 9 h. 
KOORDINAČNÍ CVIČENÍ S ROMANOU SOCHOVOU
Probíhá v atriu knihovny, v případě špatného počasí v přednáškovém sále
14. 10. 2021 od 9 do 11 h.
KOLEM ŘEKY SÁZAVY AŽ NA ZÁMEK 
Komentovaná historická procházka s Miloslavem Lopaurem 
18. 10. 2021 | přednáškový sál
KNIHOVNA SENIORŮM
Cyklus přednášek pro předem přihlášené, kurz je zdarma
8 – 9:30 h.      Stanislav Mikule: Necovaný svět
10 – 11:30 h.  Karel Plocek: Hudební skladatelé, slavní rodáci z Vysočiny 18. století

Program na měsíc říjen 2021

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

Výstava ŽĎAS 70 let a lidé nese 
podtitul Příběh továrny  
a jejích zaměstnanců a její 
odraz v životě města. 

Je zde více než 350 fotografií 
z výstavby podniku a budování 
města v 50. a 60. letech 20. sto-
letí, pracovních kolektivů, zaměst-
nanců a jejich rodin na dovolené, 
při sportu a zábavě, jejich dětí 
ve školce či v pionýrském táboře  
v Zubří. Nechybí ani videa, napří-
klad reportáž z nejslavnější mon-
táže Žďasu v indickém Višákhapat-
namu či z první tavby v roce 1951. 

ŽĎAS 70 let a lidé
Mnozí návštěvníci na snímcích 
poznávají své přátele či příbuz-
né a místa ve městě a jeho okolí,  
z nichž některá jsou stále stejná, 
jiná se naopak zásadně proměnila. 
V říjnu budou ještě doplněny další 
fotografie, digitalizované, které si 
prohlédnete na televizní obrazov-
ce. Na modelu plánované podoby 
města z 50. let najdete řeku Sázavu 
ještě před meliorací, dosud nere-
alizovaný obchvat města, školní 
čtvrť či parkově upravená místa  
u řeky. Muzeum připravilo výstavu 
ve spolupráci s firmou ŽĎAS, a.s.

Text a foto: Stanislav Mikule

S historikem Miloslavem Lo-
paurem se v říjnu můžete vydat 
na komentovanou vycházku 
městem po stopách místních 
obchodníků. 

Zjistíte, kde Bosnerovi prodávali 
hračky, Sternovi cukr, Süssovi kla-

diva, Jaluškovi rádia a Švastal fran-
couzské parfémy. Uvidíte, kde bylo 
první knihkupectví ve městě, kde 
byste si za první republiky dali nej-
lepší jahodovou zmrzlinu nebo kde 
se ve Žďáře poprvé podávala káva. 

Text: Stanislav Mikule
Foto: Archiv RM

Platím, prosím!

Týden knihoven 4. - 10. října
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VÝSLEDKY ZA SRPEN

BONUSOVÁ OTÁZKA

Chytrý kvíz Žďár
Mar�n.Krob@seznam.cz

723 997 239

Registrace: Příš� kolo v říjnu:

1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
8.

10.
11.
12.
13.
14.

KOLIBŘÍCI
WEJMLUVA
OCÁSCI
OBLUDNÍ NEZNÁLCI
MI-6
NUDLE Z NOSU
BUZOLY
42
AKADEMICI
MENSA TÝM
ALL-PAKA
STALINGRADSKÝ MOZKY
CHOBOTY
SOVY

MENSA TÝM
WEJMLUVA
OBLUDNÍ NEZNÁLCI

SPRÁVNÝ TIP 36 °C

1.
2.
3.

úterý čtvrtek

19 21

41,5
41

40,5
40

38,5
38,5

38
36
36

34,5
33,5
32,5
31,5
30,5

35,8 °C
36,8 °C
36,9 °C

VÝSLEDKY ZA ZÁŘÍ

BONUSOVÁ OTÁZKA

QUIZ
�ar�n.�rob@seznam.cz

723 997 239

Registrace: Příš� �olo v říjnu:

1.
2.
3.
4.
4.
6.
6.
8.
9.

10.
11.
12.

CHOBOTY
NUDLE Z NOSU
SOVY
ANIMALS
KOLIBŘÍCI
42
BUZOLY
ALL-PAKA
KOPYTA
ZIRO
AKADEMICI
PÁRCI

KOLIBŘÍCI
ZIRO
CHOBOTY

1.
2.
3.

pondělí úterý

4 5

44,8
44,4
42,6
42,4
42,4
41,7
41,7
40,7
39,5
37,8
35,9
29,5

4 090
4 096
4 100

QUIZ

SPRÁVNÝ TIP 
4 085

4
12
48
3
1
1

KOLA
TÉMAT
OTÁZEK
TIPOVAČKY
BONUSOVKA
MINIHRA

Co všechno se za poslední mě-
síc u nás událo? K vidění byly 
čtyři aktuální výstavy, otevřeli 
jsme dveře Horácké galerie  
a nabídli komentovanou 
prohlídku fotografií Vladislava 
Krédla v rámci Dne památek.

Ve spolupráci s Horáckým mu-
zeem jsme připravili druhé pokra-

Pro milovníky křehké krásy 
je příjemným překvapením 
komorní krátkodobá expozice 
broušeného skla. 

Do 10. října jsou u nás vystave-
ny opravdu výjimečné kousky - ví-
tězná díla sklářů - brusičů, kteří 
se v červnu zúčastnili mistrovství 
světa ve Světlé nad Sázavou Glass 
Cutting World Cup (GCWC) a utka-
li se ve třech kategoriích: ruční 
broušení - povinná a volná tvorba 
a strojní broušení. Výstava je nád-
hernou ukázkou invence i pocti-
vého řemesla a dokladem vysoké 
kvality pořádané soutěže. Přijďte 

čování prezentace sochaře Čest-
míra Sušky v Novém Městě na 
Moravě. A v zámeckém podkroví 
zazněla Mozartova hudba v po-
dání komorního orchestru Filhar-
monie Gustava Mahlera v čele s 
dirigentem Jiřím Jakešem a vio-
loncellistou Petrem Nouzovským. 
Jednou větou: bylo to pestré kul-
turní září.

se podívat! Jen prosíme, opatrně 
našlapovat.

Končící 
výstavy

V říjnu se rozloučíme hned 
se třemi výstavami. Už jen do 
17.10. můžete vidět osobité 
fotografie Vladislava Krédla  
v Malé galerii. 

O týden později, tedy 24. října, 
skončí v arkádě geometricky ladě-
né obrazy Ivana Kříže a v zámeckém 
podkroví dřevěné plastiky Zdeňka 
Macháčka spolu s obrazy Miroslava 
Štolfy. Pokud jste výstavy ještě ne-
viděli, určitě si je nenechte ujít.

To nejlepší z mistrovství 
světa v broušeném skle

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Naši stálou expozici v obra-
zárně oživí oceněné sochařské 
portréty, které vznikly v rámci 
8. ročníku soutěže Spolku so-
chařů České republiky. 

Jedná se o portréty důležitých 
osobností, které se významným 
způsobem zapsaly do našich i svě-
tových dějin. Výzvou pro letošní 
soutěžící bylo vytvořit portrét 
elektrotechnika a podnikatele Emi-
la Kolbena, architekta Bedřicha 
Feuersteina a sochařky Hany Wich-
terlové. Cílem soutěže je vytvořit, 
vybrat a ocenit nejzdařilejší por-
tréty, o jejichž realizaci a umístění 
projeví zájem veřejné instituce i 
soukromé osoby.

Připravujeme na říjen
Další novinkou je projekt Dílo 

měsíce. Od druhé poloviny října 
budeme pravidelně představovat 
vybraná díla z našich sbírek a vyprá-
vět jejich příběhy. Ke každému dílu 
vznikne i pracovní list pro dětského 
návštěvníka. Začínáme obrazem 
jednoho slavného krajináře, ale víc 
zatím neprozradíme. Sledujte naše 
webové a facebookové stránky.

Do třetice se můžete těšit na 
ARTkino v Horácké galerii, které se 
s přicházejícím podzimem defini-
tivně stěhuje pod střechu. V úterý 
26. října v 19.30 budeme promítat 
dánský film Rytíři spravedlnos-
ti, který byl uveden do kin v roce 
2020 a sklidil pochvalné recenze 
od kritiků. 

inzerce

Zcela spontánně se začátkem 
září uskutečnilo setkání pamět-
níků, pro které je Horácká ga-
lerie nejen kulturním stánkem, 
ale také bývalým domovem. 

Před kamerou kurátora Jakuba 
Orla Tomáše jsme nad fotkami za-
vzpomínali na časy, kdy na zámku 

Sbíráme vzpomínky, 
jak se bydlelo na zámku

bývaly byty a kdy tu žila do jisté 
míry uzavřená komunita několi-
ka rodin. Bylo to milé i zajímavé.  
A určitě to nebylo setkání poslední. 
Těšíme se na další a rádi přivítáme 
další pamětníky. Naším přáním 
je, aby se jednou vzpomínky staly 
součástí knihy o novoměstské gale-
rii.    (sta)
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Snad každý jsme za svůj život 
navštívili nějaké divadelní 
představení. Svět za oponou  
z perspektivy diváka je nám 
tedy většinou dobře znám. 

Co ale svět, kde představení 
tvrdou prací vznikají? Jaké jsou 
identity ochotníků a kde se myš-
lenka ochotnické spolkové činnosti 
vzala? To vše budou otázky, které 
se budeme na naší výstavě snažit 
zodpovědět. Jako ochutnávku mi 
dovolte krátký exkurz do historie.

Při hledání počátků organizova-
né činnosti ochotnického divadla 
se musíme poohlédnout do druhé 
poloviny 19. století, kdy společně 
s rodící se občanskou společnos-
tí začaly vznikat i první spolky. Ty 
často přijímaly členy z rozličných 
společenských tříd a pomáhaly tak 
překlenout sociální rozdíly. Svým 

Svět za oponou
zaměřením cílily na nejrůznější 
oblasti – např. kultura, vzdělávání, 
tělovýchova či dobročinnost.

Významné postavení mezi kul-
turními spolky měli i ochotníci. 
Často se jednalo o spolky, které se 
například svými hrami vymezovaly 
vlastenecky a mohly tak své diváky 
názorově formovat.

Historicky první představení 
divadelních ochotníků v Novém 
Městě se odehrálo v roce 1860. 
Tehdy zde hostovala divadelní spo-
lečnost, jejíž německy hraná před-
stavení publikum příliš nezaujala. 
Ředitel sboru se tak rozhodl uspo-
řádat české představení a přizval  
k němu místní divadelní nadšence. 
Hra Čech a Němec od Jana Ne-
pomuka Štěpánka zaznamenala  
u diváků úspěch a založila tradi-
ci novoměstských ochotnických 
představení. Neoficiální divadel-

nické sdružení fungovalo od roku 
1869 pod vedením obchodníka 
Josefa Čípka a záštitou čtenářsko-
-zpěváckého spolku Horák.

V roce 1880 byl založen Spolek 
divadelních ochotníků Klicpera, 
čímž byly položeny základy organi-
zované činnosti ochotnického diva-
dla v našem městě. Je také nutné 
zmínit, že členství v tomto spolku 
bylo považováno za velice prestižní. 
Připomeneme například dlouhole-
tého starostu a stavitele mnoha no-
voměstských domů Josefa Sadílka. 
Kromě své funkce v zastupitelstvu 
byl i předsedou a režisérem zmíně-
ného spolku. Činnosti se účastnilo 
také velké množství zámožných živ-
nostníků, obchodníků či učitelů.

To stručně k počátkům místní 
ochotnické činnosti. Zajímá vás 
i zbytek ochotnického příběhu? 
Rádi vám jej budeme vyprávět 

Co najdete u pana Kulturáka  
v kalendáři akcí? Není toho 
málo a těšíme se, že si všechny 
akce užijete! Říjen bude plný 
tance, divadel a konečně chyt-
rého kvízu. V plném proudu 
jsou i přípravy na rodinný 
festival Malý svět. 

KINO: Matky
Kulturní dům, velký sál 
5. 10. od 19 h.
Čtyři nejlepší kamarádky jsou sebevědomé, 

chytré, užívají si, probírají spolu chlapy, vztahy 
a sex. K tomu se ale taky starají o děti, nebo 
je právě porodily, případně jsou těhotné. Sára 
(Hana Vagnerová) má hezký zadek, a tak ho 
začala fotit a žít ve světě sociálních sítí. Hed-
vika (Petra Hřebíčková) žije tak trochu ve zlaté 
kleci, její manžel workoholik (Jiří Langmajer) 
moc doma není, a tak není divu, že ji okouzlí 
mladý zpěvák David (Vladimír Polívka). Zuzana 
(Sandra Nováková) je po rozchodu s Kamilem 
(Václav Neužil) bez peněz, prostě upracovaná 
a uhoněná matka dvou dětí. Zato Eliška (Ga-
briela Marcinková) má skvělého kluka (Štěpán 
Benoni), nesnesitelné rodiče, je těhotná a je jí 
špatně úplně ze všeho. Ale hlavně mají jedna 
druhou… 

Tančírna - salsa
Kulturní dům, velký sál
5. 10. od 19 h.
Fler trh
Kulturní dům, velký sál - 9. 10. 
od 9 do 16 h.
Již tradičně známý Fler trh… trh plný origi-

nálů, nápadů, krásy, osobitosti, šikovných ruči-
ček, výtvarných dílen. Prostě krásný den, z kte-
rého si i odnesete spoustu super věcí domů.

Chytrý kvíz
Kulturní dům, velký sál 
11. 10. od 19 h.
Chytrý Kvíz – nejlepší zábava k večernímu 

posezení s přáteli! Vytvořte s přáteli tým 2.- 8. 

hráčů a v průběhu večera si zapisujte odpovědi 
na naše vážné i nevážné otázky. Nejlepší týmy 
soutěže, při které se dozvíte plno zajímavých 
věcí, vyhrávají odměnu ! A odměnou jsou dost 
často vstupenky na bombový akce v kulturáku

KINO: Deníček moderního otce
Kulturní dům, velký sál 
12. 10. od 19 h. 
Někdy vás život náhodně dostane do si-

tuace, kterou nečekáte, ale musíte se s ní 
vyrovnat jako chlap! Nataša a Dominik se ne-
plánovaně stanou rodiči. Nataša, úspěšná de-
signérka hraček pro děti, dokáže rodinu lépe 
finančně zabezpečit, a tak se dohodnou, že 
hlavní část péče o novorozence převezme jako 
otec na mateřské dovolené Dominik. Ten při-
stupuje k úkolu s poněkud naivní představou, 
že mu poskytne dostatek času napsat konečně 
knihu, kterou dlouho plánuje. Chyba lávky! 
Dominik musí vynaložit veškerou vynaléza-
vost, aby během prvního roku vůbec zvládnul 
péči o malého Čeňka, z níž se chvílemi stává 
boj o přežití. Díky soužití s malým človíčkem 
však také objeví, kolik podob může mít láska… 

Tančírna - waltz
Kulturní dům, velký sál 
13. 10. od 19 h.
Slavnosti medu a vína
Kulturní dům, velký sál 
15. - 16. 10.
Ovečky a vlci: Veliká bitva - kino
Kulturní dům, velký sál
17. 10. od 16 h.
Ovečky a vlci se dohodli, že budou žít spo-

lečně v míru. Tak tomu taky je až do chvíle, kdy 
se ve vesnici objeví neočekávaní hosté – černí 
vlci, kteří chtějí, aby se život vrátil do starých 
kolejí, kde vlci jsou šelmy a ovce kořist. Oveč-
ky a vlky teď může zachránit jen spojení sil  
a týmová práce. Podaří se jim vrátit do vesnice 
klid a harmonii?

Buchty a loutky
Psycho reloaded - loutkové 
divadlo pro dospělé

Kulturní dům, velký sál 
19. 10. od 19 h.
Buchty a loutky svým neobvyklým způso-

bem tvorby vytvářejí unikátní divadelní poe-
tiku. Klasické tituly i vlastní autorskou tvorbu 
zpracovávají s nadhledem a nezaměnitelným 
humorem, s osobitým důrazem na výtvarnou 
stránku, komponovanou hudbu a živou zvuko-
vou stopu. Od dob svého vzniku, kdy Buchty 
a loutky rozvířily vody českého loutkového 
divadla svými dnes již kultovními inscenace-
mi, jednoznačně patří k divadelní špičce nejen  
v Čechách, ale i za hranicemi. Psycho reloaded 
je první inscenace čtyřdílného cyklu inspiro-
vaného americkými kvalitními filmy. Poklona 
dobrému filmu, poklona špatnému humoru, 
poklona loutkové tradici. Tolik poklon, až mra-
zí v zádech.

Malý svět
Výchovně vzdělávací festival pro celou rodinu
Kulturní dům, velký sál 
23. 10. od 9 do 18 h.
Malý svět bude opět našlápnutý vědomost-

mi, pokusy, divadlem, zajímavostmi z oblasti 
výchovy a vzdělání, a to vše zábavně.  Může-
te se těšit na tržiště s nápaditými hračkami, 
knížkami a pomůckami. Uchvátí vás svět vědy 
v podání fyzikálního divadla Údif. Absolventky 
DAMU Štěpánka Vanická a Jana Kollertová  při-
vezou loutkové divadlo a s ním Ezopovy bajky 
a Noty na buben. 

Mixle v Piksle - koncert pro děti
Kulturní dům, velký sál 
23. 10. od 17 h.
MIXLE V PIKSLE jsou Márdi a Pítrs z vy-

psané fiXy, Lukas z Fundamentalisty v pásmu 
Gazi a Ondroid z kapely Most Wonky. Všichni 
dohromady hrají dětem a všem dalším. Kapela 
vystoupí v rámci festivalu Malý svět.

KONCERT: Vypsaná fiXa
Kulturní dům, velký sál
23. 10. od 20 h. 
Vypsaná fiXa je pardubická skupina mající 

základy v rocku obohaceném o prvky jiných 

žánrů; sama kapela se někdy označuje za 
pop punkovou. Výrazným prvkem skupiny 
jsou její básnické, surrealistické texty, kte-
ré píše frontman Michal Mareda. Skupina 
vznikla v roce 1994. Vznik názvu skupiny po-
psal frontman Márdi tak, že se svým bratrem 
jednou nahrál na magnetofon šest písniček  
a vytvořil na to obal s nápisem Vypsaná fixa. 
Po několika letech chtěl s nynějším bubeníkem 
skupiny Pítrsem udělat nějaký prázdninový 
projekt. Když přišlo na jméno kapely, vzpo-
mněl si právě na název Vypsaná fixa. Během 
roku 2007 spolupracovali na natáčení českého 
filmu Václav, který orámovala hudba z jejich 
tvorby. Zpěvák skupiny se ve filmu objevil  
i v epizodní roli. V roce 2012 spolupracovali na 
filmu Čtyři slunce.

Chytrý Kvíz
Kulturní dům, velký sál 
27. 10. od 19 h.
Chytrý Kvíz – nejlepší zábava k večernímu 

posezení s přáteli! Vytvořte s přáteli tým 2.- 8. 
hráčů a v průběhu večera si zapisujte odpovědi 
na naše vážné i nevážné otázky. Nejlepší týmy 
soutěže, při které se dozvíte plno zajímavých 
věcí, vyhrávají odměnu ! A odměnou jsou dost 
často vstupenky na bombový akce v kulturáku

Zvířátka a loupežníci
Loutkové divadlo Honzy Hrubce
K club - 31. 10. od 16 h.
Pohádka o tom, jak tři loupežníci kradli jako 

straky, až narazili na statek, kde hospodaří ba-
bička, pejsek, koza, kohout a tři prasátka. Tam 
jejich štěstí v loupení končí a loupežníkům ne-
zbývá nic jiného než se polepšit.

prostřednictvím naši nové výstavy. 
Výklad bude doplněn o dobové ku-
lisy, rekvizity, fotografie či archivá-
lie. Současně budete mít možnost 
zahrát si jednoduchá představení, 
práci osvětlovače či zhlédnout se-
střih představení. Výstava bude  
k vidění v Horáckém muzeu od  
17. září do 28. listopadu 2021.

(foto: muzeum)
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KONSTRUKTÉR - PROJEKTANT
KONSTRUKCE ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

FIRMA HYDAC HLEDÁ KOLEGY NA POZICI KONSTRUKTÉR
 DO KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

POZICE JE VHODNÁ I PRO ABSOLVENTY SŠ, VOŠ 
A VŠ STROJÍRENSKÉHO SMĚRU 
PRAXE JE VÝHODOU, ALE  UCHAZEČ SE BUDE PROFILOVAT 
V TÝMU ZKUŠENÝCH KOLEGŮ – PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

VAŠE KVALIFIKACE :
SŠ, VOŠ A VŠ STROJÍRENSKÉHO SMĚRU 
ZNALOST PRÁCE V 3D CAD SYSTÉMU
ZNALOST MS OFFICE SAMOZŘEJMOSTÍ
ZNALOST TVORBY VÝKRESŮ, TECHNICKÝ ROZHLED
 AKTIVNÍ PŘÍSTUP, SAMOSTATNOST A SPOLEHLIVOST
 ZNALOST AJ NEBO NJ VÝHODOU

NABÍZÍME:
PERSPEKTIVNÍ PRÁCI V PROSPERUJÍCÍ 
SVĚTOVÉ FIRMĚ
 PŘÁTELSKÝ KOLEKTIV
 ODPOVÍDAJÍCÍ PLATOVÉ OHODNOCENÍ
 FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ DOBA
 PROFESNÍ RŮST
 ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY

KONTAKTUJTE NÁS –
hydac.zdar@hydac.cz

+420 381 201 793

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 1488/1
59101

www.hydac.cz

Společnost INTECO PTI s.r.o.  
pro pracoviště ve Žďáře nad Sázavou 

hledá kandidáty na pozice:

Požadavky
 SŠ/VŠ vzdělání technického směru
z nalost práce na PC (MS Office – Word, Excel, Outlook)
Ř P – B
z nalost ANJ na komunikativní úrovni
f lexibilita, komunikativnost, pečlivost, spolehlivost

Nabízíme:
zajímavou a tvůrčí práci v mezinárodním prostředí
mzdu odpovídající náročnosti práce
m ožnost osobního rozvoje 

+420 777 695 816
martin.pavlis@intecopti.com
Žďár nad Sázavou, Brněnská 30

Nákupčí / logistika 
Konstruktér / projektant

v oblasti strojírenského průmyslu

Kontakt :

PRODEJ VYZRÁLÉHO

HOVÌZÍHO MASA

Objednávky volejte pøed termínem prodeje na tel.: 606 728 158

prodej i vyzrálého steakového masa na gril

www.jokamarecek.cz
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seřizovač strojů 
na zpracování lepenky a papíru   |   34 000-39 000 Kč

obsluha řezacího centra 
formátování tisk. archů a lepenky   |   30 000-35 000 Kč

Není Ti cizí technické myšlení? Máš smysl pro zodpovědnost?
Pak jsi na nejlepší cestě stát se seřizovačem unikátních strojů.

Víš jaký je rozdíl mezi milimetrem a mililitrem? A je přesnost Tvým 
koníčkem? Pojď připravovat kolegům materiál pro další zpracování.

Životopis zašlete na: info@efko.cz

www.pracujproigracka.cz

•	 volné víkendy
•	 jednosměnný provoz
•	 menší kolektiv
•	 čisté prostředí
•	 osobní odměny
•	 příspěvek na stravování
•	 věrnostní a přítomnostní bonus
•	 zaměstnanecká sleva na hračky
•	 česká firma s více než 25letou historií

Co na Tě čeká?

Máme Igráčka hasiče, doktora i zahradníka.
Ale seřizovače nebo obsluhu řezacího centra

ve výrobě her a hraček v Novém Veselí
můžeš dělat jedině Ty!

Načti QR kód
a podívej se
na své budoucí
pracoviště.

nabídka pracovních míst
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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
- SEŘIZOVAČ/KA 
 VSTŘIKOLISŮ

Nabízíme práci  

na zajímavých  

projektech v prostředí 

přátelské  

rodinné firmy.

Hledáme obsluhu 
CNC centra
Máte technické myšlení a zkušenosti s obsluhou  
CNC centra? Orientujete se v technické dokumentaci  
a výkresech? Máte rád kolem sebe partu skvělých lidí?
 
Máme pro vás práci na moderních vstřikovacích formách, 
ve stabilní české rodinné firmě v samém srdci Vysočiny. 
Nabízíme pestrou paletu benefitů (finanční příspěvky, 
příplatek za dopravu, slevy na naše produkty, vzdělávání  
a další), 5 týdnu dovolené a hlavně skvělý kolektiv.  

Zaujalo vás to? 

Dejte o sobě vědět na adrese denemarkova@plastia.cz 
nebo rovnou zavolejte +420 608 101 190.

nabídka pracovních míst
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nabídka pracovních míst

Zašlete nám svůj životopis a pracujte s námi pro život.

+420 566 510 444

Teleflex Žďár nad Sázavou

www.prace-teleflex-zs.cz

Přijmeme kolegy 

na tyto pracovní pozice: 

Operátor/ka výroby (1-směnný, 2-směnný a nepřetržitý provoz)

Skladník
Seřizovač
Procesní inženýr
Nákupčí

724 632 625

různorodý výrobní program 

práci v českém prostředí

zajímavý výdělek

kvalitní zaučení, odborná školení

další bonusy a benefity 

na www.tokoz.cz v sekci kariéra

instalace, seřízení, formy/ lisovadla

seřízení lisu / licího stroje / robota

průběžná kontrola kvality odlitků / výlisků

základní úkony spojené s údržbou stroje

nástupní bonus 55 000 Kč nástupní bonus 50 000 Kč

Unikátní dvouliniový lis s dlouhým stolem Moderní licí stroje

Seřizovač Seřizovač
na lisovně vysokotlakých odlitků speciální lisovací linky
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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

ŘIDIČE / ŘIDIČKY
DODÁVKY

pro mezinárodní nákladní přepravu

Požadavky: řidičský průkaz sk. B, praxe v řízení,
časová flexibilita, znalost cizích jazyků výhodou

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

730 431 393 poda.czbilikova@poda.cz

Pro telekomunikační společnost 
PODA a.s. v Poličce hledáme

MONTÉRA PRO VÝSTAVBU 
TELEKOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 

Co vás čeká 
 Instalace optických kabelů a pokládka 
 strukturované kabeláže.
 Stavba a servis mikrovlnných spojů, metalických sítí.
 Výstavba a servis retranslačních stanic.
 Venkovní práce ve výškách.

Co nabízíme
 Hlavní pracovní poměr, smlouva na dobu neurčitou.
 Sleva na firemní služby.
 Příspěvek na penzijní připojištění, životní pojištění.
 Příspěvek na stravování.
 Roční příspěvek 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.

Místo výkonu práce
 Masarykova 8, 
 572 01 Polička.

nabídka pracovních míst

Distribuci časopisu zajišťuje Česká pošta. Časopis je distribuován zdarma do všech schránek, které neodmítají reklamu, v obcích uvedených níže v �ráži. Při 
jakémkoliv problému s distribucí volejte na tel. 603 927 191. 
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Distribuce zdarma do schránek v obcích: 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, Rados�n nad Oslavou, Rokytno, Sázava, Sazomín, Slavkovice, Sněžné, Stržanov, Světnov, Škrdlovice, 
Tři Studně, Va�n, Velká Losenice, Veselíčko, Vysoké, Zubří, Žďár nad Sázavou. Změna vyhrazena.                     Telefon redakce 603 927 191

Kulturně inzertní  
měsíčník Příští vydání 22. října 2021

Uzávěrka inzerce 15. října 2021

730 431 393 poda.czbilikova@poda.cz

Pro telekomunikační společnost 
PODA a.s. v Poličce hledáme

SERVISNÍHO TECHNIKA 
PRO SPRÁVU SÍTĚ A HELPDESKU 

Co vás čeká 
 Konfigurace a dohled mikrovlnných spojů, 
 routerů a přístupových bodů.
 Podpora při výstavbě retranslačních stanic.
 Podpora při osazování telekomunikačních zařízení.
 Konfigurace, instalace a servis zákaznických 
 koncových zařízení.

Co nabízíme
 Hlavní pracovní poměr, smlouva na dobu neurčitou.
 Sleva na firemní služby.
 Příspěvek na penzijní připojištění, životní pojištění.
 Příspěvek na stravování.
 Roční příspěvek na dovolenou.

Co požadujeme
 Střední odborné vzdělání 
 technického směru.
 Znalost práce na PC. 
 Řidičský průkaz sk. B.

Místo výkonu práce
 Masarykova 8, 
 572 01 Polička.
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s automatickou převodovkou 
4000 Kč na 12 h bez limitu km
7000 Kč na 24 h bez limitu km
13000 Kč na 48 h bez limitu km

CHEVROLET CORVETTE 
6.0 V8 SUPERSPORT

Půjčovna amerických vozů

Vyzkoušejte si na vlastní kůži 
manažerskou limuzínu Audi A8 v 
plné výbavě která zahrnuje 
masážní, chlazené a vyhřívané 
sedačky, kameru 360 stupňů ( 
napsat značku stupňů ), 
inteligentní světla a parádní sound 
system. Dojezd až 1500km dle 
spotřeby a neuvěřitelně pohodlná 
jízda na perfektním podvozku.

Audi A8 2013
Telefon 606 565 565
3000CZK 12h

9000CZK 48h
5000CZK 24h

Vozidla možno pronajmout i na svatby, 
focení, natáčení a na všem se dá domluvit. 

Možnost našeho řidiče za příplatek. 
Vozidla lze zapůjčit po celé České Republice. 

3000 Kč na 12 h bez limitu km
4500 Kč na 24 h bez limitu km
8000 Kč na 48 h bez limitu km

DODGE 
CHALLENGER 3.6 V6
s automatickou převodovkou 

s automatickou převodovkou 
a exkluzivní výbavou.
2000 Kč na 12 h bez limitu km
3500 Kč na 24 h bez limitu km
6000 Kč na 48 h bez limitu km

Ford 
Mustang 

3.7 V6 CABRIO 

PONDĚLÍ AŽ ČTVRTEK 
HODINA NAVÍC ZDARMA

s_h_a_t_e       shatecars  
606 565 565

Bez omezení kilometrů, bez omezení věku.
Nechceme žádné kauce. 
Spoluúčast nehody je 10%.

V plné výbavě, která zahrnuje masážní, 
chlazené a vyhřívané sedačky, 

dle spotřeby a neuvěřitelně pohodlná 

kameru 360°, inteligentní světla a parádní 
sound system. Dojezd až 1500 km 

jízda na perfektním podvozku.

3000 Kč na 12 h bez limitu km
5000 Kč na 24 h bez limitu km
9000 Kč na 48 h bez limitu km

AUDI A8 2013

Vyzkoušejte si 
na vlastní kůži manažerskou 
limuzínu

Audi A8



 22. Uzeninový:
tomato+smetana / mozzarella / šunka / slanina / 
vysočina / klobáska / česnek / oregano+bazalka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Šunková
Šunková se žampiony
Šunka s kukuřicí
Salámová
Salámová s kukuřicí
Salámová s cibulí
Pikante
Slaninová
Slaninová s vejcem
Slaninová s kozími rohy
Slaninová se špenátem
Tuňáková s cibulí

Ø 32, 40 a 50 cm

 24. Šakalov:
tomato+smetana / mozzarella / slanina / vajíčko / 
syrečky / jalapenos / bazalka / oregano

 25. Sýrový speciál:
smetana / mozzarella / eidam / gouda / 
hermelín / zakysaná smetana / bazalka

 26. Vegetariálnský speciál:
smetana / tomato / mozzarella / žampiony / 
olivy / kukuřice / rajče / česnek / baby špenát

23. Pálivec: 
tomato+smetana / mozzarella / šunka / vysočina / 
klobása / papričky jalapeňos / česnek / oregano+bazalka

Obědové 
pizzy 135 Kč 

703 335 765

www.pizzastationzdar.cz

Speciály:

Vegetariánské:

Sladké:

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Vegetariana
Sýrová
Špenátová
Olivová
Margherita
Žampionová

Brusinková
Hawai
Čokoládová pusa

19.
20.
21.

Šakalov - speciál pro Žď
áráky

R
O
ZVO

Z 

D
O
Č
A
SN

Ě 

PŘ
ER

U
ŠEN

Prijdte si vychutnat pizzu 
na naši novou zahrádku

Hamburger 
z trhaného masa 
ze zeleninou 

125 Kč


