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inzerce

Úřad vlády	České republiky

Potýkáte se s alkoholem, sázením, kouøením, léky èi jinou závislostí? 
Tráví vaše dítì na poèítaèi èi mobilu velké mno�ství èasu?
Jste blízkým èlovìka, který má obtí�e se závislostí? 
Poskytujeme poradenství, informace, terapii, doléèování, testování v oblasti závislostí a závislostního chování. 
Objednání pøes telefon èi webové stránky. Nemusíte být na své trápení sami!

�ïár nad Sázavou: budova Spektra, �i�kova 16, 721 326 994
Bystøice nad Pernštejnem: Poliklinika, Zahradní 580, 3. patro, 721 326 994
Havlíèkùv Brod: Rolnický dùm, Nádra�ní 397, 4. patro, 774 991 624

www.ambulance.kolping.cz

bezplatné & diskrétní

Zaøízení podporují:
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inzerce

Marti n Mrkos je už čtyři roky sta-
rostou města. Již předtí m však 
působil jako radní za místní hnutí  
ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. To vyhrálo 
volby v roce 2014 a v roce 2018 
vítězství obhájilo. Marti n Mrkos 
letos obdržel presti žní ocenění 
Starosta roku Kraje Vysočina, 
které za dané volební období 
uděluje Svaz měst a obcí ČR. Ne-
jen o plánech do budoucna si se 
starostou povídáme v následují-
cích řádcích. 

Marti ne, můžeš nám hnutí  Žďár 
– živé město, které je ve Žďáře už 
osmým rokem motorem změn 
a rozvoje, představit?
Jsme všichni nadšenci, spoju-

je nás snaha zlepšovat místo, kde 
žijeme. Jsme parta lidí různých 
profesí, zkušeností  a zájmů, přes-
to se často scházíme a dokážeme 
společně táhnout za jeden provaz. 
Za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO kopou lidé 
s rozhledem, jazykově vybavení, 
energičtí , vzdělaní, komunikati vní, 
od studentů až po akti vní seniory. 
Společným cílem je udělat ze Žďá-
ru opravdu dobré místo pro život 
všech generací. A nebojíme se za 
to převzít zodpovědnost.

Za posledních osm let se Žďár 
změnil k lepšímu, na druhou 
stranu pořád je co zlepšovat…
Ano. Daří se výrazně měnit kvalitu 

veřejného prostoru (Nádražní ulice, 
park Farská humna, Vodárna, nové 
cyklostezky, Studentská ulice, zeleň, 
atd.). V tom chceme pokračovat, je 
rok 2022, Žďár nesmí vypadat jako 
zapadákov, ale jako svěží moderní 
město. Žďáráci se mohou těšit na 
nově zrekonstruovanou pravou stra-
nu náměstí  s cyklostezkou, revitali-
zaci v okolí kostela sv. Prokopa, nové 

lávky u kulturáku nebo na Nábřežní 
ulici, nový park na Klafaru a další 
opravená hřiště (např. „u Věžičky“ 
v ZR 3 a jiných částech). Po vzoru Vo-
dojemu máme v plánu pokračovat 
v obnově dalších čtvrtí , tentokrát 
především sídlišť. Čekají nás příle-
žitosti  pro nové bydlení, roste spor-
tovní hala, domov seniorů pro osoby 
s Alzheimerovou chorobou a mohl 
bych pokračovat. Ne vždy se vše vy-
daří na jedničku, ale jak se říká: chy-
bami se člověk učí.

Jak vnímáte stávající situaci 
v oblasti  bydlení a co může 
město dělat v oblasti  energeti c-
ké krize?
 V bydlení máme jasnou vizi. 

Nabídnout co nejvíce možností  
pro bydlení co nejširší skupině lidí. 
Nájemní bydlení, družstevní bydle-
ní, bydlení pro seniory, soukromé 
bydlení v bytových domech nebo 
řadovkách. Pokud budeme mít 
i nadále možnost pokračovat ve ve-
dení města, podpoříme vznik téměř 
10 rezidenčních projektů. Chceme, 
aby mladé rodiny měly kde bydlet 
a kde se usadit, či senioři důstoj-

ně strávit podzim života. Bydlení 
je základ, je to priorita. Například 
v září se budou prodávat malome-
trážní pozemky pro řadovky. Metr 
bude stát pod 2500 ti s. Kč za m2. 
To už je v dnešní době unikát a tí m 
je bydlení dostupné i pro střední 
třídu. Kdo viděl katalog bydlení, na 
který jsem opravdu hrdý, ví, že jsou 
to realizovatelné projekty, žádné 
vzdušné zámky.

A co otázka energií?
K růstu cen energií vede vedle 

ruské agrese na Ukrajině přede-
vším vypínání jaderných elektráren 
v Německu. Není to moc racio-
nální, je to bohužel ideologie. Pro 
Žďár je klíčové udržet relati vně 
rozumné ceny tepla v soustavě 
CZT městské fi rmy SATT. I přes ná-
růst jsou ceny ze SATTu ve srovná-
ní se zbytkem ČR pořád v nízkém 
pásmu. Žďárákům nabízíme za 
příznivé ceny samovýrobu dřeva 
z našich lesů. Co se týká města, po-
třebujeme srazit náklady za ener-
gie, a to konkrétně: instalacemi 
FVE panelů a energeti ckým využí-
váním odpadů vyprodukovaným 

ve městě. Na všech těchto opatře-
ních pracujeme. Klíčové také bude, 
jakou podobu bude mít novela 
energeti ckého zákona. Teď nelze, 
aby se vyrobená energie v budově 
A poslala do budovy B. Pokud se to 
změní, ušetří město i občané.

Kde na takové projekty město 
vezme peníze?
S naším příchodem jsme rozhýbali 

věci, ve kterých mělo město před ro-
kem 2014 rezervy. Výrazně stoupla 
úspěšnost získávání peněz z dotací 
a zlepšil se management zakázek. 
Když oboje vhodně propojíte, získá-
váte najednou úplně jiné fi nanční 
možnosti . Jeden příklad za všechny: 
průmyslová zóna pro technologické 
fi rmy za více než 100 milionů posta-
vená z velké části  z dotací. A nekon-
číme, chceme připravit nový podni-
katelský park. Ten by mohl vzniknout 
mezi Jihlavskou a Brněnskou ulicí 
podél chystané další části  obchva-
tu. Zde bychom rádi dali příležitost 
podnikavým Žďárákům, kterým už je 
jejich dílna či garáž malá. Těch plánů 
je hodně a věříme, že dostaneme 
příležitost je dotáhnout.

Starosta Marti n Mrkos:  Žďár patří do první ligy 
a Žďáráci se mají na co těšit

Dolní 1730/25 
nad Liosem, Pramen 
1.poschodí

591 01 Žďár n. S.

www.podlahykasal.cz

pavel.kasal@podlahykasal.cze-mail

KOMPLETNÍ 
PODLAHÁØSKÝ SERVIS

INTERIÉROVÉ DVEØE

TEL  777 184 352

Společná kandidátka ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO
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I v létě nabízí žďárský zámek rozmanitý program
I když to vzhledem k opravám, 
které probíhají na silnici kolem 
zámku vypadá, že je zámek 
uzavřen, je tomu naopak. 
Brány zámku jsou otevřené 
dokořán. Kromě Muzea nové 
generace a komentovaných 
prohlídek vás v létě čekají navíc 
i Letní dětské prohlídky a mno-
ho dalších akcí.

25.7. - 31.7.
sleva 20 % 

na sortiment 
Indecor

1.8. - 7.8.
sleva 15 % 

na sortiment 
FISKARS

LETNÍ AKCE

www.kinsky-zdar.cz, FB: OD.KINSKY

V OBCHODNÍM DOMĚ KINSKÝ

Otevírací doba: po-pá: 8:00 - 18:00, so: 8:00 - 17:00, ne: 9:00 - 17:00

inzerce

Mezinárodní mistrovské houslo-
vé kurzy Bohuslava Matouška 
a Jakuba Junka se díky zášti tě rodi-
ny Kinských budou konat na zámku 
již čtvrtým rokem. Během těchto 
čtyř let byli do kurzů přijati  studen-
ti  z několika zemí, jako jsou napří-

klad Slovensko, Německo, Slovin-
sko, Turecko nebo Korea. Kurzy 
probíhají pod vedením lektorů Bo-
huslava Matouška a Jakuba Junka.

 Bohuslav Matoušek je jedním 
z nejvýznamnějších českých hous-
listů. Zároveň je jedním z mála 
držitelů presti žní stříbrné medaile 
nadace Bohuslava Marti nů. Stejné 
ocenění má jenom několik uměl-

ců na světě, například Rudolf Fir-
kušný nebo Magdalena Kožená. 
V roce 1972 se Bohuslav Matoušek 
stal vítězem mezinárodní soutě-
že Pražské jaro. V současné době 
vede houslovou třídu na hudební 
fakultě Akademie múzických umě-
ní v Praze a na brněnské Janáčkově 
akademii múzických umění.

Jakub Junek je významný zá-
stupce nastupující generace hous-
listů. Účastnil se řady mistrovských 
mezinárodních hudebních kurzů 
v Čechách, Rakousku, Velké Britá-
nii, USA a Izraeli. Již řadu let sólově 
vystupuje s významnými orchestry 
v tuzemsku i zahraničí. S Českým 
národním symfonickým orches-
trem hrál již několik sólových turné 
ve Velké Británii a Španělsku. Nyní 
je studentem jednoho z nejreno-
movanějších českých houslistů 
Bohuslava Matouška v doktorand-
ském programu Akademie múzic-
kých umění v Praze. 

Během čtyř koncertů budete 
mít šanci si poslechnout jak hlavní 
lektory kurzu, tak i nesmírně šikov-
né studenty středních a vysokých 
uměleckých škol. První koncert 
aneb Zahajovací koncert proběhne 

Mezinárodní
houslový festi val
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ního vína  
z Vinařství 
M i c h l o v -
ský. Po celý 
den nebu-
dou chybět 

místní ryby 
z Rybárny Kin-

ský připravené 
jak jinak než na 

kmínu šéfkuchaři pro-
jektu Ryba na talíř.

Ani na děti se v tento den neza-
pomene, připraveno bude kmíno-
vé tvoření a šití látkových pytlíků  
v rámci zámeckého projektu Chytrá 
ruka. Od 10 hodin zahraje cimbálo-
vá muzika Hanátal z Vacenovic, od 
14 hodin vystoupí zpěvačka Mádia 
a na závěr nesmrtelné songy zazpí-
vá Karel Gott revival Morava. Děti 
mají vstup na Pivovarské nádvoří 
zdarma, ostatní si mohou vstu-
penku zakoupit na místě za 200 Kč. 
Část ze vstupného bude poskytnu-
to Dětskému kardiocentru fakultní 
nemocnice v Motole. 

Ani letos nebudou po celé prázd-
niny na zámku chybět oblíbené 
Letní dětské prohlídky. Už od zalo-
žení žďárského cisterciáckého kláš-
tera před 770 lety zde jdou ruku  
v ruce vzdělávání, kultura, kreativi-
ta a péče o přírodu a krajinu. A prá-
vě do přírody každé letní pondělí, 
středu a pátek od 10 hodin doslova 
„vyletíte“ v letošních Letních dět-
ských prohlídkách. Součástí prohlí-
dek jsou různé pohybové aktivity, 
sensory play, práce s modely ptáků 
nebo poslech jejich zvuků.

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

28. 7. / Dětské čtvrtky s Chytrou 
rukou: Hrnčíř (9.00–16.00)
V rámci kurzu si děti v zámec-

kém ateliéru vyzkouší různé tech-
niky práce s hlínou a vyrobí si 
vlastní hrnek. Nutná rezervace na 
chytraruka@zamekzdar.cz.

4. 8. / Dětské čtvrtky s Chytrou 
rukou: Brašnář (9.00–16.00)  
V rámci celodenního programu 

si děti pod dohledem řemeslníka 
vyrobí vlastní originální koženou 
peněženku a seznámí se se specifi-
ky práce s kůží. Nutná rezervace na 
chytraruka@zamekzdar.cz.

5. 8. / Letní soaré na terase 
(17.00–23.30)
Letní večer se skvělou hudbou, 

grilováním a letním kinem aneb 
Gril & hudba & film na terase pod 
Zelenou horou. Od 17.00 na terase 
zahraje klasické americké country 
a bluegrass Ralph Schut a Radim 
Vaňkát, od 22.00 promítáme letní 
kino Hlas lásky.

6. 8. / Gastrofestival Kmínové 
chutě Vysočiny (10.00–18.00)
Festival na Pivovarském nádvoří.
12. 8. / Letní soaré na terase 
(17.00–23.30) 
Letní večer se skvělou hudbou, 

grilováním a letním kinem aneb 
Gril & hudba & film na terase pod 
Zelenou horou. Od 17.00 zahraje 
na zámecké terase skupina Tan-
dem, od 22.00 promítáme letní 
kino Léto 8.

14.–25.8. / Mezinárodní 
mistrovské houslové kurzy
Bohuslava Matouška 
a Jakuba Junka
Tradiční setkání těch nejlepších 

mladých houslistů z České republi-
ky i zahraničí. Během čtrnáctiden-
ních kurzů se vám představí bě-
hem 4 koncertů a seminářů: 14. 8. 

Zámecký kulturní kalendář
14. 8. ve 
F r e s k o -
vých sá-
lech. Ná-
s ledovat 
bude 19. 
8. Benefič-
ní koncert 
„pro zámek“, 
který se bude ko-
nat v Prelatuře. Třetí 
koncert s názvem „Open-air 
koncert“ proběhne 21.8. na zá-
mecké terase. Na poslední neboli 
Závěrečný koncert můžete dorazit 
25. 8. opět do Freskových sálů. 

Kmínové chutě Vysočiny, gastro-
festival s vůní nenápadné plodiny 
typické pro náš kraj, který všem 
návštěvníkům otevře nečeka-
né obzory první srpnovou sobo-
tu na Zámku Žďár nad Sázavou.  
S kmínem a o kmínu se bude vařit  
a povídat, navíc jej i ochutnáte  
v různých receptech. 

Známý „kluk v akci“ Ondřej 
Slanina uvaří rovnou tři recepty.  
O svém kuchařském umu a pro-
pojení s kmínem promluví mistr  
v sušení masa a výrobě fermen-
tovaných salámů Vojtěch Kalášek, 
stejně tak pekařský guru Jan Šmik-
mátor, mezi příznivci pečení domá-
cího chleba známý spíše pod znač-
kou Pekařův chlebař. Během dne  
o pěstování kmínu promluví po-
řadatel a výkonný ředitel Českého 
kmínu, zároveň také lisař a kmínař 
v jedné osobě Karel Jonák, kte-
rý láká i na doprovodný program  
a slibuje dárek pro všechny plno-
leté návštěvníky v podobě kvalit-

/ Zahajovací koncert (19.00–21.00, 
Freskové sály), 19. 8. / Benefič-
ní koncert „pro zámek“ (19.00–
21.00, Prelatura), 21. 8. / Open-air 
koncert (od 15 a 18 h, zámecká 
terasa), 25. 8. / Závěrečný koncert 
(od 15 a 18 h, Freskové sály).

15. 8. / Poutní koncert 
(18.00–20.00)
Slavnostní varhanní koncert Ja-

roslava Tůmy proběhne v Bazilice 
nanebevzetí Panny Marie a sv. Mi-
kuláše v den svátku Nanebevzetí 
Panny Marie.  

18. 8. / Dětské čtvrtky s Chytrou 
rukou: Truhlář (8.00–16.00)

V truhlářské dílně si děti vyzkou-
ší základy práce se dřevem. Výrob-
kem, který si odnesou, může být 
krmítko, ptačí budka, louskáček na 
ořechy či bedýnka. Nutná rezerva-
ce na chytraruka@zamekzdar.cz.

20. 8. / Horácký džbánek 
(14.00–20.00) 
Tradiční žďárský festival folko-

vé a country hudby se tentokrát 
uskuteční na Forotě, v zámeckém 
jabloňovém sadu. Pořadatel akce: 
Kultura Žďár nad Sázavou.

25. 8. / Dětské čtvrtky s Chytrou 
rukou: Knihař (8.00–16.00)
Děti poznají vybavení knihařské 

dílny a odnesou si vlastnoručně 
vyrobený zápisník, který mohou 
využít třeba na zapsání zážitků 
z prázdnin. Nutná rezervace na  
chytraruka@zamekzdar.cz.

26. 8. / Letní soaré na terase 
(17.00–23.30)
Letní večer se skvělou hudbou, 

grilováním a letním kinem aneb 
Gril & hudba & film na terase pod 
Zelenou horou. Od 17.00 vystoupí 
na zámecké terase Lada Šimíčko-
vá a Ivo Cicvárek, od 22.00 pro-
mítáme letní kino s titulem Attila 
Marcel.

28. 8. / Zelenohorská muzika 
(16.00–18.00)
Koncert místní dechové skupiny 

na zámecké terase.
28. 8. / Vodní hasičská fontána
na hladině rybníka (20.00)
200 hasičů za pomoci 50 proud-

nic a doprovodu barokní hudby 
vytvoří velkolepou podívanou na 
hladině Konventského rybníku. 
Fontána odhalí dílo Pocta baroku. 
www.santini300.cz

28.8.–23.9. / Pocta baroku
Živý umělecký experiment na 

hladině Konventského rybníka. Dva 
sochaři (Čech Václav Kyselka a Ra-
kušan Peter Berger) - dvě originál-
ní díla vznášející se na pontonech.  
www.santini300.cz

Gastrofestival 
Kmínové chutě 
Vysočiny

Letní 
dětské prohlídky
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Sobota 6. srpna 2022 v 19 h.
Pivnice Přibyslav
Pondělí 8. srpna 2022 v 19 h.
Úterý 9. srpna  2022 v 19 h.
Restaurace JAZZMINE Žďár n. S.
QUIZ
Přijďte si s přáteli zahrát kvíz. Regis-
trujte se u baru nebo na facebooku  
/QUIZ nebo 723 997 239

26. července - 21. srpna 2022
Galerie Stará radnice 
Žďár nad Sázavou
SDRUŽENÍ 2. NÁSTUPIŠTĚ 
2. KOLEJ 
TOMÁŠ HÁJEK 
A MIROSLAV JANOŠÍK
ŘEZBY, GRAFIKY, TISK, 
FOTOGRAFIE
Vernisáž v úterý 26. července 2022 
v 17.00 hodin v Galerii Stará radni-
ce ve Žďáře nad Sázavou. 
Otevřeno úterý - pátek 10.00 - 
12.00 a 14.00 - 17.00, sobota, ne-
děle a svátky 14.00 - 17.00

25. srpna – 18. září 2022 
Galerie Stará radnice a kaple  
sv. Barbory Žďár nad Sázavou 
SLAVNOSTI JEŘABIN
,,HVĚZDA MEZI HVĚZDAMI“
300 let svatojánské hvězdy
Klub výtvarných umělců Horácka  
a Spolek rakouských umělců Together
Vernisáž ve čtvrtek 25. srpna  
v 17.00 hodin ve Staré radnici ve 
Žďáře nad Sázavou
Otevřeno úterý - neděle 9.00 - 
12.00 a 13.00 - 17.00

Kulturní program Kultura Žďár p. o. - srpen
VÝSTAVY

Předprodej vstupenek:  
pokladna Domu kultury bude 

od 7. června do 14. srpna 2022 uzavřena.
Od 15. srpna předprodej Divadelního před-
platného zeleného, žlutého a komorního,  

v pokladně DK.
Vstupenky možno zakoupit v informačním 
centru nám. Republiky a v Kině Vysočina. 

ON-LINE předprodej: www.dkzdar.cz

Pondělí 22. srpna 2022 v 19. h.
Úterý 23. srpna 2022 v 19 h.
Čtvrtek 24. srpna 2022 v 19 h.
Kafíčko/Krystal Žďár n. S.
CHYTRÝ KVÍZ
Sestav si partu  
kámošů (2 - 8 lidí)  
a registruj se 
na facebooku  
Chytrý kvíz Žďár 
nebo 723 997 239

KVÍZY

FESTIVALY

KRYSTAL
RESTAURACE

Tvoje máma 
a Kuřátka z Chotěboře

QUIZÁCI z Přibyslavi

Vítězný tým červencového kola QUIZu - ALLPAKA

Sobota 20. srpna 2022 od 14 h.  
Zámek Žďár nad Sázavou, 
Zámecká Forota
39. ročník HORÁCKÝ DŽBÁNEK
Program: 
F. Černý & K. Holas z Čechomoru
Bára Hrzánová a Mário Bihári 
Bachtale Apsa | Michal Prokop 
Trio | Nerez a Lucia | Voxel
Ivan Mládek a Banjo Band
Doprovodný program: 
Milan Řezníček pro děti
Svět podivuhodných her  
Jiřího Šebesty
Výtvarné dílny, sportovní aktivity
Vstupné: 490 Kč

Zelený dùm, nám. Republiky 61/20, �ïár nad Sázavou

FCB www.facebook.com/apotekaherbaviridis

IG www.instagram.com/apoteka_herbaviridis

Email: herbaviridis@seznam.cz | Tel.: 606 727 311

Bylinná lékárna

Èajové smìsi na míru

Pøírodní kosmetika 

a drogerie

Dìtská kosmetika

Poradenství

PRODEJ VYZRÁLÉHO

HOVÌZÍHO MASA

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

prodej i vyzrálého steakového masa na gril

www.jokamarecek.cz

P
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inzerce

27. května – 31. srpna 2022  
Malá galerie Staré radnice Žďár 
nad Sázavou
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉ-
HO OBORU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ 
ŠKOLY F. DRDLY
Otevřeno dle TIC



www.zdarskypruvodce.cz 7číslo 105 / 2022
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TENTO PROJEKT JE FINANČNĚ PODPOROVÁN MĚSTEM ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SPECIÁLNÍ PODĚKOVÁNÍ ZÁMKU ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

AKCI PODPOŘILI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

TIC nám. Republiky
Kino Vysočina
ON-LINE předprodej   www.dkzdar.cz 

Předprodej vstupenek:
1. 6. - 31.  7.     450,- Kč
1. 8. - 20. 8.     490,- Kč

ZÁMEK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
zámecká Forota, od 14.00

 2022
39. ročníkHORÁCKÝ DŽBÁNEK

IVAN MLÁDEK A BAN�O BAND 

F. ČE�NÝ & K. HOLAS Z ČECHOMOUNNÝ&KNÝ&K
BÁA HZÁNOVÁ A MÁIO BIHÁI

BACHTALE APSA

NÁ BAN�O BANÁ BAN�O BANN
MICHAL POKOP T�IO

 
NEEZ A LUCIAN

EK 

N

K 

N

EK 
VOXEL

20.08.
2022

SRPEN

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

HRAJEME S KNIHOVNOU
Rodinná prázdninová hra – výšlapy (nejen) za poznáním Žďáru nad 
Sázavou, bližší informace na FB knihovny, na www.knihzdar.cz nebo v 
dětském oddělení.

srpen 2022 | dětské oddělení
DOBRODRUH TIMO A JEHO VÝPRAVA ZA DOBRODRUŽSTVÍM          
Přidejte se k Timovi a vyrazte na dobrodružnou interakti vní výpravu 
na dětské oddělení do knihovny. Pro knihovny připravilo nakladatelství 
CREW.

srpen 2022 | dospělé oddělení, dětské oddělení
BURZA KNIH

Prázdninová půjčovní doba (1. 7. – 31. 8. 2022)
Pondělí  9 -12 13- 17
Úterý  zavřeno
Středa  9 – 12 13 – 17
Čtvrtek  9 -12 13 – 15
Pátek a Sobota zavřeno

Výstavy
srpen 2022 | Čechův dům, Galerie u Sychry
5 ODSTÍNŮ ŽEN
vystavují:  Miroslava Patočková, 
Blanka Mátlová, Věra Kronovetro-
vá, Vladislava Dayram, Vladislava 
Škrháková

Připravované kurzy (podzim 2022):
Kurz anglického jazyka
Základy práce s počítačem a internetem
Kurz znakového jazyka
Knihovna seniorům - cyklus přednášek z různých oborů určený pro 
předem přihlášené seniory
Zájemci se mohou přihlašovat e-mailem na: odc@knihzdar.cz, telefo-
nicky 566 621 883 nebo osobně v dospělém oddělení knihovny.

inzerce

SRPEN

DC Liga supermazlíčků       
(Animovaný / Akční / Dobrodružný / Komedie / Rodinný) USA, 2022, 106 min.
ČD 2D ATMOS     140 Kč

Thor: Láska jako hrom
(Akční / Dobrodružný / Fantasy) USA, 2022, 119 min. T 12+ 2D ATMOS 150 Kč

Střídavka        
(Komedie) Česko, 2022, ČD 12+ 2D    140 Kč

Bullet Train 
(Akční / Thriller) USA, 2022, 127 min., T 15+ 2D ATMOS  150 Kč

Střídavka        
(Komedie) Česko, 2022, ČD 12+ 2D    140 Kč

Thor: Láska jako hrom
(Akční / Dobrodružný / Fantasy) USA, 2022, 119 min., ČD 12+ 3D   160 Kč

DC Liga supermazlíčků       
(Animovaný / Akční / Dobrodružný / Komedie / Rodinný) USA, 2022, 106 min.
ČD 2D ATMOS                              140 Kč

Velká premiéra
(Komedie) Česko, 2022, 90 min. ČD 12+ 2D    140 Kč

Čtvrtek 4. srpna

Pátek 5. srpna

Sobota 6. srpna

Neděle 7. srpna

17:00

17:00

19:30

19:30

17:00

19:30

14:30

17:00
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křížovka

„Tak jako se střídá den s nocí, střídá se úspěch s neúspěchem, ... (dokončení v tajence).“ / neznámý autor
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inzerce

Úchvatný obchvat
v územním plánu počítáno s tzv. západní 
variantou. Ta začíná u Tokozu směrem na 
Starý dvůr, kolem Stalingradu, přemostě-
ním Sázavy a vyústěním za nádražím na 
Jihlavské. Postupně se vykoupily pozemky 
a vše se připravuje tak, aby to jednou moh-
lo začít. 

A pokud umíte aspoň trochu počítat, 
tak to už trvá 46 let! To znamená, že téměř 
půl století  všichni víme, kudy ten obchvat 
povede, půl století  se pro to připravují pod-
mínky, půl století  nám trvalo, než jsme zjis-
ti li, že to nebude mít až tak negati vní vliv na 
životní prostředí. A po těch téměř padesáti  
letech se probudí jedinci, začnou všechno 
tohle zpochybňovat a prosazovat variantu, 
která by vedla východním směrem kolem 
Počítek, Vysokého, Lhotky do Mělkovic. 
A vůbec neberou v potaz, že už dříve se 
zjisti lo, že tudy to prostě není vhodné. Kvůli 
tomu, že by procházel Chráněným krajiným 

územím Žďárské 
vrchy, kolem 

zá ložn ího 
zdroje pit-
né vody 
ve Stavišti  

a pře-
d e -
vším, 

že by 
vedl přes 

katastr obcí, 
které s ob-
chvatem jed-
nak ve svých 
p l á n e c h 

n e p o č í t a j í 
a rozhodně s ním ani nebudou nadše-
ně souhlasit. A pokud by se při zpra-

cování EIA zjisti lo, že tam roste nějaká 
vzácná pampeliška či běhá nějaký roztomi-
lý brouček, tak je vymalováno. 

A ještě jedna věc nakonec. Zašel jsem 
se podívat na jedno posezení se starostou, 
když už nás tedy pozval. Jednak proto, že 
se blíží volby, tak jsem si chtěl udělat vlast-
ní názor, koho mám pak na tom volebním 
lístku zaškrtnout. A za druhé mě tak tro-
chu zajímalo, jak se vedení radnice postaví 
k jednomu komunitnímu projektu, který 
je ze všech stran mediálně vychvalován. 
Setkání to bylo pohodové na zahrádce 
v Ingotu, kde jsem měl možnost pozorovat 
vášnivou debatu i k obchvatu. A co mě nejví-
ce na ní utkvělo v paměti , byla věta jednoho 
z účastníků: „Já jsem předseda zahrádkářů 
a my nechceme, aby se přes naše mrkve 
a okurky proháněly projíždějící kamiony.“ 

Myslím, že ho mohu uklidnit. V Sázavě 
odteče ještě hodně vody a několikrát zase-
je a sklidí svoji úrodu. Než se najdou pení-
ze na to, aby se v tom našem chráněném 
Šakalově postavil obchvat, uplyne asi další 
půl století .             

Marti n KROB

Nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale po 
téměř padesáti  letech se ve věci silničního 
obchvatu Žďáru věc posunula trochu do-
předu. Ne že by to bylo něco zásadního jako 
třeba, že by se už mohlo začít s výstavbou, 
nebo dokonce už bychom se mohli těšit, 
jak se po něm příští  rok svezeme, ale přece 
jen je to slibný posun. A co že se to tedy 
stalo? Byla schválená takzvaná EIA. A už to 
stačí, aby se zase v tom našem úžasném 
městě objevili pochybovači, spisovatelé 
peti cí, konspirátoři, zahrádkáři a všelijací ti  
mudrlanti , kteří rozpoutali proti obchvatový 
džihád a nejraději by nad Žďárem vyhlásili 
proti stavební fatvu. 

Než se ale zamyslím na jejich moti vací 
a způsoby, pojďme si nejdříve říci, co jsou 
vlastně ta tři písmenka E, I a A. Zkratka po-
chází z anglického výrazu Environmental 
Impact Assessment, což v překladu zname-
ná něco jako 
p o s o u -
z e n í 
v l i vů 
na ži-
v o t n í 
p r o s t ř e d í . 
Zkoumají se 
ve vzájem-
ných sou-
vis lostech 
vlivy na 
ž ivo-
čichy, 
r o s t -
l i n y , 
půdu, vodu, 
ovzduší a veřejné zdra-
ví. A toto posouzení se dělá pře-
devším z důvodů jejich ochrany. 
Když bych to ještě více zjednodušil, 
v podstatě se jedná o to, že se zjišťuje, jak 
moc plánovaná stavba naruší dosavadní 
krajinu a život v ní. A tahle studie vyšla 
k plánovanému obchvatu Žďáru poziti vně, 
což stačilo, aby u některých jedinců vyvola-
lo vlnu negati vních reakcí. 

A teď to malé subjekti vní zamyšlení. Ne-
chci, aby to vypadalo, že mám něco proti  
tomu, abychom mohli své názory říkat ve-
řejně, nebo že nemám rád peti ce, nebo že 
jsem proti  tomu, aby byla možnost zjišťovat 
i jiné možnosti  a varianty. To vůbec ne. Jen 
se chci zamyslet nad pár otázkami. Ta první 
je asi nejdůležitější: „Potřebuje vůbec naše 
město obchvat?“ Podle údajů analýzy od 
renomované výzkumné agentury, kterou si 
nechalo zpracovat vedení radnice, tak tran-
zit přes Žďár ve směru Brno – Žďírec je 18%. 
To znamená, že pouze osmnáct aut ze sta 
městem projede. Všechna ostatní buď ve 
Žďáře svoji jízdu začínají, nebo končí. Takže 
odpovědět si můžete sami. 

Dobře, i když by odpověď zněla: „Ano, 
potřebujeme obchvat.“ Tak si položme 
druhou otázku: „Kudy?“ Od roku 1976 je 

Dva sloupky

VÝSLEDKY 
ZA ÈERVEN

Chytrý kvíz Žďár

723 997 239

Registrace: Příš kolo v srpnu 2022:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

NUDLE Z NOSU
STALINGRADSKÝ MOZKY
KOLIBŘÍCI
OBLUDNÍ NEZNÁLCI
ALL-PAKA
#WEJMLUVA
HABIBI
CHOBOTY
BUZOLY
WHAT'S UP
AKADEMICI
NEVEŠLI SE
SOUSEDI
42
MOŘSKÉ ŽELVY
MENSA TÝM

úterýpondělí čtvrtek

23 22 25

48
47
45,5
44
43,5
42
41,5
40,5
39,5
38,5
38
36,5
36
34,5
30
20

Co to je Chytrý kvíz?
Moderátor čte otázky, ty sedíš 
s přáteli u stolu a odpovídáte 
jako tým. Sna�íte se porazit 
ostatní týmy.

Ale já nic nevím?
V pohodě. To tvrdí všichni. 
Hlavní je přece zábava 
a setkání s přáteli. A to, 
�e se něco nového 
dozvíte u piva je bonus... ;-)

Co mám proto udělat?
Domluv se s přáteli 
a zaregistrujte se u obsluhy 
nebo přes facebook.

FAQ:
aneb často kladené otázky

KRYSTAL
RESTAURACE

VÝSLEDKY ZA ČERVENEC

1
2
3

ALL-PAKA
NUDLE Z NOSU
42
AKADEMICI
SOVY
KOLIBŘÍCI
GCERND
CHOBOTY
KOPYTA
AUTODOLEVA
JELITA
NEJSME �ADNÍ BOTANICI
POŘÍČÁCI
FAMILY TEAM
WHAT'S UP
BANDA
TOBI TÝM
AFRICKÉ VOSY
TROLÁTKA
VÍNOPIČKY
ELKA
FLÍČCI
QUIZÁCI
KROB NÁM NADR�UJE
TVOJE MÁMA
BUMBRDLÍKOVI
APÍČKA
KUŘÁTKA

TVOJE MÁMA
CHOBOTY
KOPYTA

49,5
47
44,5
44
43
42
41
41
41
40
40
39
39
38,5
38
37
37
36,5
35,5
35
34,5
32
32
31
29,5
29
27,5
22

590
450
380

4
12
48

3
1
1

KOLA
TÉMAT
OTÁZEK

OVAČKYTIP
BONUS KAOFF

HRAMINI

BONUS KAOFF
Kolikrát skočil bungee jumping  během jednoho dne z výšky 40 m 
Francouz Francoise-Marie Dibona?   

Správná odpověď: 765 krát

175
315
385

TIP ROZDÍL

1
2
3
4
5
6
7
7
7

10
10
12
12
14
15
16
16
18
19
20
21
22
22
24
25
26
27
28

�ĎÁR n/S
PŘIBYSLAV
CHOTĚBOŘ
NOVÉ MĚSTO n/M

QUIZ723 997 239
Registrace:

Příští kolo v srpnu

středa

čtvrtek

pondělí

sobota

úterý

10 

4 

8 

6 

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

Výpravná výstava k 300. výročí 
vysvěcení poutního kostela sv. 
Jana Nepomuckého na Zelené 
hoře s podtitulem Životní pouť 
barokního člověka doslo-
va a všemi smysly provede 
návštěvníka životními etapami 
lidského bytí od narození po 
smrt v době barokní. 

Jaké svátky a církevní i lidové ob-
řady provázely člověka každý rok? 
Jak se lišil osud muže a ženy, boha-
tého a chudého, sirotka, vdovy, vo-
jáka či kněze? Jak vypadalo dětství, 
mládí, svatba, šestinedělí, pracov-

Roky v baroku

inzerce

ní život, stáří a proč každý barokní 
člověk toužil po dobré smrti? Co 
se jedlo a pilo, jak se uplatňovala 
spravedlnost nebo jakou roli v ži-
votě hrála víra, pověrčivost a lido-
vá magie? Součástí výstavy budou 
interaktivní prvky, kde si malí i velcí 
vyzkouší psaní husím brkem, osob-
ně se seznámí s dobovou módou 
nebo si zatočí kolem osudu, které 
stejně nevyzpytatelně jako kdysi 
určí návštěvníkův osud.

Výstava potrvá od 10. června do 
6. listopadu 2022. Vstupné činí 50  
a 30 Kč. Srdečně všechny zveme!

Text a foto: Kamila Dvořáková

Až do 30. září 2022 můžete 
denně kromě pondělí a deště 
navštívit věž farního kostela  
sv. Prokopa. 
Vstupenky si koupíte mezi 9.00 a 

11.30 a 13.00 a 16.30 v hlavní bu-
dově Regionálního muzea města 
Žďáru nad Sázavou na tvrzi asi 100 
metrů od věže, kde se vás ujme 
průvodce. Prohlídka trvá přibližně 
30 minut, nahoru vede 103 scho-
dů, maximální počet osob v jedné 
skupině je 15 a vstupné činí 40 a 20 
Kč. Pro větší skupiny je lepší objed-
nat se předem telefonicky na čísle 
566 688 116 nebo 731 181 839.

Text a foto: Kamila Dvořáková

Životní pouť barokního člověka

Výhled z věže

tel: 723 510 011

SEØÍZENÍ OKEN A DVEØÍ 
PROMAZÁNÍ POHYBLIVÉHO 
MECHANISMU A IMPREGNACI TÌSNÌNÍ
VÝMÌNU NEFUNKÈNÍHO 
KOVÁNÍ / TÌSNÌNÍ
SERVIS �ALUZIÍ 

Vyhnìte se budoucím drahým opravám! 
Pravidelným servisem oken i dveøí 
prodlou�íte jejich �ivotnost, 
navrátíte pùvodní vlastnosti 
a dosáhnete a� 30% úspor za energie.

S E R V I S 
O K E N 
V Y S O È I N A 

VÁM NABÍZÍ:

www.servisokenvysocina.cz

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

Putování 
za žďárským barokem

Procházka centrem města  
s historikem Mgr. Stanislavem 
Mikulem po stopách barokního 
Žďáru. 
S sebou si vezměte dobrou obuv, 

dobrou náladu, špetku fantazie 
a 30 Kč na vstupné. Putování se 
uskuteční v pátky 5. srpna a 19. 
srpna, začínáme vždy v 17.00 před 
budovou městské tvrze. 

Text a foto: Regionální muzeum

Moučkův dům
Každý den kromě pondělí mů-
žete navštívit trvalou expozici 
dějin města v Moučkově domě. 

Uvidíte středověkou keramickou 
hračku, gotické kachle s různými 
motivy, rychtářská práva, vlasovou 
síťku vyrobenou z lidských vlasů, 
dýmku žďárku, tašku síťovku, láhev 
od piva z pivovaru v Zámku Žďáře 
či originální formu na cukrovinky 
zvané mejdlíčka. Těšit se můžete 
na prvorepublikový obchod, bo-
hatě zařízený měšťanský salón  

(10. června – 6. listopadu 2022)

s předměty od významných Žďá-
ráků včetně Františka Drdly, Jana 
Růžičky či Antona Johanna Feren-
ze, a vzpomínku na Muzeum knihy. 
Děti si mohou vyzkoušet dobový 
oděv či rytířskou zbroj, sestavit 
puzzle nebo umlít mouku na ruč-
ním mlýnku. Vstupenky se kupují 
v hlavní muzejní budově na tvrzi, 
stojí 50 Kč a 30 Kč. Prohlídky se 
konají v každou celou hodinu krom 
poledne, poslední začíná v 16.00. 

Text: Stanislav Mikule, 
foto: Milan Šustr
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Pozvánka do Horácké galerie v Novém Městě n/M
V srpnovém programu Horácké galerie si vedle výstavy s názvem 

Hluboká voda, nejhlubší les nenechte ujít i akce, 
které se konají v rámci jejího doprovodného programu, dále pak tvoření 

s profí ky a také porci dvou koncertů. 

Srpnová porce kultury v Novém Městě

h� ps://www.facebook.com/Nove.Mesto.na.Morave
h� ps://akce.nmnm.cz/

h� ps://sport.nmnm.cz/r/rok-lyzaru/

Kulturní program v Novém Městě - srpen

Středa 24. srpna 2022 v 19 h.
K Club Nové Město n/M
QUIZ
Přijďte si s přáteli zahrát kvíz. Registruj-
te se u baru nebo na facebooku /QUIZ 
nebo 723 997 239

Pouť na kostelíčku
U kostelíčka - 12. - 14. srpna 
Tradiční pouť na kostelíčku 

s jarmarkem, divadlem pro děti , 
hudebními vystoupeními a pou-
ťovými atrakcemi bude probíhat 
od pátku 12. do neděle 14. srpna. 
Těšit se můžete také na Horáckou 
výstavu drobného zvířectva.

Tour de France ve tmě
Horácká galerie - 18. srpna 
Ondřej Zmeškal je nevidomý 

sportovec, spisovatel a moti vační 
řečník. O zrak přišel ve 20 letech 
a právě díky sportu se vráti l zno-
vu do hry. Následně zdolal jeden 
z nejtěžších maratonů světa na 
Velké čínské zdi, a medaili nakonec 
vydražil, aby výtěžkem podpořil 

těžce nemocného chlapce. Pak ob-
jevil triatlon a začal se umisťovat 
na předních příčkách mezi zdravý-
mi závodníky na těch nejextrém-
nějších závodech. V projektu 600 
km poslepu přeběhl celou Českou 
republiku, aby v charitati vní sbír-
ce vybral fi nanční prostředky na 
nákup sportovního vybavení pro 
nevidomé děti . A v loňském roce 
se stal prvním nevidomým na svě-

Pan Kulturák je ve formě a na srpen připravil spoustu akcí, 
na které stojí za to zavítat. Těšit se můžete na pouť, jedinečný 

dokument s novoměstskou stopou, letní kino 
a také sladké ukončení léta v podobě Slavností  medu.

tě, který dokončil závod Tour de 
France ve tmě. Na základě tohoto 
jedinečného výkonu vznikl také 
stejnojmenný dokument. 

Vyšehrad: Fylm
Jakub Štáfek se vrací jako fotba-

lista Julia Lavický v celovečerním 
fi lmu.

Příšerákovi 2
Od velkého „příšerákovského“ 

dobrodružství rodiny Wishbonů 
uplynul již rok. Jejich život se vrá-
ti l do všedních kolejí, s běžnými 
lidskými starostmi a hádkami. Po-
zvání na svatbu čarodějnice Baby 
Jagy a komorníka Renfi elda je tak 
pro rodinu vítaným rozptýlením. 
Jenže než si snoubenci sti hnout říci 
„ano“, slavnostní den v mžiku zničí 
nezvaný host.

Zpívej 2
Velké sny a ještě větší hudební 

hity. To je svět Bustera Moona, od-
vážného koaláka, který se odhod-
lal uspořádat největší talentovou 
show. A i když musel Buster zdo-
lávat překážky, které by porazily 
slona, tak v animované komedii 
Zpívej uspěl. A protože s jídlem 
roste chuť, čekají v pokračování na 
Bustera a jeho partu zpěváků mno-
hem větší výzvy.

Tři tygři ve fi lmu: Jackpot 
Tři Tygři zaseknou drápy humoru 

i do fi lmových pláten! Ve zběsilé 
akční komedii se na dobrodružnou 
cestu za nečekanou výhrou vydá 
předposlední český akční hrdina 
a strážce Teritoria Milan, citlivá 
duše, prokletý básník a řidič tram-
vaje David Votrubek, orgán měst-
ské policie Robert a snaživý, leč 
průměrný herec oblastního divadla 
Herbert.

Mimořádná událost 
Je český fi lm režiséra Jiřího Ha-

velky zařaditelný do žánru komor-
ní tragikomedie. Děj se odehrává 
během jednoho dne a k prvotnímu 
nápadu scenáristu a režiséra Ha-
velku přivedla skutečná událost, 
kdy v únoru 2019 ujel vlak s ces-
tujícími bez strojvedoucího několik 
kilometrů na železniční trati  Křiža-
nov–Studenec.

Po čem muži touží 2
Film o střetu mužského a žen-

ského světa.

Poslední prázdninová sobota 
bude opět patřit sladkým slav-
nostem. Těšit se můžete na med 
a včelařské výrobky, farmářský trh, 
medové speciality od K Clubu ve 

stánku v parku, výtvarný workshop 
DDM a nebude chybět ani dřevěné 
divadlo Honzy Hrubce a pohádka-
mi Princezna na hrášku a Zvířátka 
a loupežníci.

Novoměstské slavnosti  medu 
aneb sladké ukončení léta

Vrati slavovo náměstí  - 27. srpna

Letní kino
Horácká galerie - 18. - 23. srpna

Po celý srpen
V Horácké galerii aktuálně pro-

bíhá skupinová výstava, která na-
hlíží na fenomén lesních a vodních 
duchů v českém umění 19. a 20. 
století , navíc v dialogu s díly sou-
časných českých umělců. Lehce 
se dotýká i odrazu těchto témat 
v divadle, fi lmu, hudbě či literatuře. 
V Horácké galerii zaujímají rozto-
divné bytosti  své místo ve čtyřech 
výstavních prostorách, současně 
probíhá i výstava v Horáckém mu-
zeu. K vidění jsou díla od více než 
30 autorů včetně Hanuše Schwai-

Neděle 28. 8. v 19 hodin
Symfonie Ludwiga van Beetho-

vena č. 5 c moll op. 67 Osudová 
je jednou z nejslavnějších symfo-
nií světové klasické hudby. Poprvé 
byla uvedena v prosinci roku 1808 
ve vídeňském Divadle na Vídeňce. 
V neděli 28. srpna zazní na varhany 
v podání Ondřeje Horňase. Kon-
cert se koná pod zášti tou ZUŠ Jana 
Štursy v Novém Městě na Moravě.

Doprovodný program k výstavě
HLUBOKÁ VODA, NEJHLUBŠÍ LES

gera, Jaroslava Panušky, Mikoláše 
Alše, Josefa Lady či Jana Zrzavého. 
V rámci doprovodného progra-
mu budeme na dvorečku Horácké 
galerie promítat Vodnické ARTki-
no - 2.8. v 21.00 hod. fi lm Kyti ce, 
9.8. v 21.00 hod. fi lm Hastrman, 
16.8. v 20:30 hod. fi lm Rusalka 
a 30.8. v 20:30 hod. fi lm Jak uto-
pit dr. Mráčka aneb Konec vodníků 
v Čechách. V poslední den prázd-
nin 31.8. v 17.00 hod. se uskuteční 
v prostorách Horácké galerie kurá-
tory komentovaná prohlídka výsta-
vy Hluboká voda, nejhlubší les.

Varhanní koncert: Ondřej Horňas, 
Beethoven a Osudová
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Vernisáže 7.8. / 14.8.
Výtvarníci Jan Svoboda a Tea 

povedou o prázdninách čtyřden-
ní workshopy malby a sochařiny. 
Naším záměrem je zakončit každý 
kurz malou vernisáží všech zúčast-
něných, a to vždy v neděli od 13 do 
16 hodin. 

Pátek 26. 8. v 18 hodin
Jitka Vrbová patří ke stálicím 
české populární hudby. Díky 
svému zaměření na country 
hudbu a swing je považována 
za nástupkyni Evy Olmerové. 
Na svém kontě má řadu úspěš-

ných hitů z oblasti  moderní tramp-
ské hudby (Co nevidět se sejdem, 
Jen ty, má Sázavo a řadu dalších). 
Přestože nedávno oslavila své 
osmdesáté narozeniny, dá se říct, 
že její nezaměnitelný pěvecký pro-
jev stále zraje jako víno. V Horácké 
galerii vystoupí se svým dlouhole-
tým kolegou pianistou Radimem 
Linhartem.  

Koncert Radima Linharta
a Jitky Vrbové 

Tvoříme s profí ky
MALBA s Janem Svobodou: 
4. - 7. 8. 
SOCHÁNÍ s Teou: 11. - 14. 8. 
Zájemci o účast na workshopu 

získají informace na: htt ps://tvor-
te-s-profi ky-0.webnode.cz/

øidiè 

strojník 

traktorista 

nákladního vozidla (GINAF 10x4)

otoèného kolového bagru

(JCB Fastrac)

Své �ivotopisy zasílejte na info@autoroseckysro.cz

nebo nás kontaktujte na tel. èísle 602 887 666

pøijme
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Atraktivní plat 
plus 30 000 Kč 
k nástupu.
 
Stabilní zaměstnavatel hledá obsluhu obráběcího 
centra do moderního výrobního provozu. 
Nabízíme nadstandardní pracovní podmínky 
a výhodné benefity.

julia.zigmund.ext@storaenso.com 
tel.: 720 749 201 
Nádražní 66, Ždírec nad Doubravou  
storaenso.cz 
storaenso.com/kariera

pro začátečníky středně obtížné zapeklité

Co takhle trochu sudoku?
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Kontaktujte nás na personálním oddělení:  
tel.: 566 696 650, personalni@cecho.cz www.cecho.cz

Neustále rosteme a do nové haly rozšiřujeme náš tým. 
Přidej se k nám, jsme rodinná firma s přátelským prostředím!

- NÁSTROJAŘ/KA - OBSLUHA CNC ELEKTROEROZE
- NÁSTROJAŘ/KA - MONTÁŽ
- SKLADNÍK/SKLADNICE
- SEŘIZOVAČ/KA VSTŘIKOLISŮ
- OPERÁTOR/KA VE VÝROBĚ

CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

Nový rekord: den otevřených dveří přilákal 
přes 800 návštěvníků

Třetí  červnovou sobotu se už počtvrté 
uskutečnil den otevřených dveří v pol-
ničské společnosti  CECHO – BOHUMIL 
CEMPÍREK s.r.o. 

V roce 2015 se dveře rodinné fi rmy ote-
vřely poprvé pro své zaměstnance a jejich 
rodiny, kdežto v letošním roce byl areál 
zpřístupněn již potřetí  pro širokou veřejnost 
a podařilo se překonat rekord v dosavad-
ní návštěvnosti . Více než 800 návštěvníků 
prošlo pomyslnými branami společnosti . 
Prostřednictvím komentovaných prohlí-
dek měli možnost prohlédnout si prostory 
administrati vní budovy, ale zejména lisov-
ny plastů a nástrojárny. CECHO, které má 
více než čtvrt století  dlouhou tradici, na-
bízí svým zákazníkům komplexní služby od 
konstrukce vstřikovacích forem, jejich zho-
tovení až po dodávku fi nálních plastových 
výlisků. Každý z přítomných, který projevil 
zájem o detailnější výklad toho, čím vším 
se CECHO zabývá, byl tamními zaměstnan-
ci s problemati kou ochotně a dopodrobna 
obeznámen.

Pohádková cesta výrobou
Přáním Bohumila Cempírka, jednatele 

společnosti , který přítomné osobně vítal, je 
to, aby každý návštěvník odcházel z CECHA 

spokojený. A proto je kladen důraz i na do-
provodný program. Pozornost nejednoho pří-
chozího upoutal automobil Kaipan sestavený 
studenty žďárské průmyslové školy. Ti také 
všem zájemcům o zkušební jízdu vyšli ochot-
ně vstříc. Pro děti  byla připravena pohádková 
cesta vedoucí výrobními prostory haly s otáz-
kami, po jejichž zodpovězení byl každý účast-
ník odměněn drobnou sladkostí . Samozřejmě 
nechyběly ani balonky či výtečná zmrzlina. 
Skákací hrad je neodmyslitelnou součástí  celé 
akce, stejně jako prezentace klubu Fit.nest 
Polnička, jenž nabízí skupinové lekce pro muže 
i ženy nebo pestré zájmové kroužky pro děti . 
Mladé aerobičky z již zmiňovaného Fit.nest 
předvedly své nacvičené sestavy v průběhu 
dne a postaraly se tak o zábavu hostům, kteří 
se po prohlídce areálu občerstvovali připra-
veným pohoštěním. A kdo chtěl, na památ-
ku si mohl odnést svoji fotografi i pořízenou 
v připraveném fotokoutku. 

Šance pro nové zaměstnance
Novinkou letošního dne otevřených dve-

ří byla soutěž o zajímavé ceny pro přítomné 
návštěvníky. Vyhrát mohli například starto-
vací sady kuličkové dráhy GraviTrax, staveb-
nice Lego, sady šroubováků od společnosti  
WERA WERK či přenosný nerezový gril. 

Pamatováno bylo i na zaměstnance v po-

době „zaměstnanecké“ tomboly, kdy si kaž-
dý z „Cecháků“ mohl vytáhnout los a zkusit 
své štěstí . Výherní byly všechny losy, ale 
pouze jediný přinesl svému výherci hlavní 
cenu v podobě elektrické koloběžky.

Dny otevřených dveří bývají často vnímá-
ny jako prezentace společnosti  při získávání 
nových pracovních posil. V současné době 
společnost CECHO zaměstnává přibližně 
160 lidí, většinu z nich dlouhodobě, a stá-
le svoji zaměstnaneckou základnu posiluje. 
Dle slov Milady Filippi, personální vedoucí 
společnosti , je poptávka především po od-
borných profesích – nástrojaři či seřizovači 
vstřikolisu jsou žádáni stále. 

„Při náboru nových zaměstnanců se po-
měrně často setkáváme se skutečností , že 
nás zájemci o práci kontaktovali na základě 
návštěvy fi rmy v průběhu dne otevřených 
dveří. Prostě proto, že se jim u ‚nás‘ líbilo. 
Ovšem nejosvědčenějším způsobem i nadá-
le zůstává doporučení spokojených zaměst-
nanců a také dobré jméno společnosti ,“ říká 
Milada Filippi.

Zejména v průběhu příští ho roku počítá 
společnost CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK 
s.r.o. s náborem dalších zaměstnanců, ne-
boť bude dokončena přístavba nové vý-
robní haly, s jejíž výstavbou bylo započato 
právě po dni otevřených dveří.




