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Provádím montáže elektronických 
zabezpečovacích systémů Jablotron. 
Rychlost,kvalita, spolehlivost. 
Jiří Kadlec - tel. 602 706 748, 
e-mail: ji.kadlec@gmail.com,
 www.elekad.cz

Systémy jakosti s.r.o., Horní 30, Žďár 
n.S., tel: 727 882 103, www.systemy-
jakosti.cz Zveme Vás na individuální a 
skupinové kurzy anglického a německého 
jazyka všech pokročilostí.Nabízíme 
přípravu k maturitě a zkoušku FCE.

Ing. Petr Novák, nábřežní 268/3, 
Žďár n. Sáz.1, tel: 732 207 358, e-mail: 
gp.novak@seznam.cz. Geodetické 
práce pro katastr nemovitostí. 
Zaměřování pozemků a staveb, 
vytyčování hranic.

Kamenictví Cafourek, kancelář 
Jihlavská 1007/2, Žďár n. Sáz.,

Tel: 603 293 136
www.kamenictvicafourek.cz, 
Pomníky – urnové, 1 a 2 hroby, 

přírodní materiály. 
Nápisy a opravy písma. 
Doplňky: žula, nerez, bronz. 
Renovace pomníků.

Krejčovství Dita Horká. Jamská 30, 
Žďár nad Sázavou. Návrhy a šití na 
míru, střihová služby, úpravy a opravy 
oděvu. Tel: 608 645 449 

www.svetklimatizaci.cz, 
Jihlavská 1148/16, Žďár nad Sáz.,

Prodej, montáž a servis klimatizací 
do bytů, rodinných domů, komerčních 
prostor, restaurací, vzduchotechnika, 
tepelná čerpadla vzduch-voda.

Tel.: 728 385 371

Kominické služby Martin Kadlčík. 
Tel: 731 830 753. Kontrola a čištění 
spalinových cest. 

E-mail: kominik.zr@seznam.cz, 
www.kominik-kadlcik.cz

Knihařství Kubíčková, Horní 2, Žďár 
nad Sázavou: vazby diplomových prací, 
časopisů zhotovení kronik, opravy 
starých knih. Pasparování a rámování 
obrazů. Tel.:566 622 164, 607 778 849, 
po-čt 8-15 hod.

MALBEST, Nádražní 37/2, Žďár nad 
Sázavou, tel: 603 225 457-8. Veškeré 
malířské a natěračské práce včetně 
úklidu. Nátěry fasád včetně lešení. 
Protipožární nátěry včetně atestu, 
drobné zednické práce.

 www.malbest.estranky.cz

Mgr. Sabina Kopčáková, Dolní 11, 
Žďár nad Sázavou, tel: 605 747 482. 
Masáže, lymfatické masáže, lymfoven, 
cvičení Pilates, ZDTV přijímáme 
poukazy Žďas, Sodexopass, unišek. 

www.anibas-masaze.wz.cz

Počítače Máca - prodej - servis - PC 
- Notebooky - Tablety - Monitory – PC 
komponenty a kompletní příslušenství - 
Instalace OS - odvirování PC. 

K Milířům 8, Žďár nad Sázavou,
Telefon: 732 556 854, 
email: big.maca@sattnet.cz

Počítače a elektro Radek Pátek
Kosinkova 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel: 777 853 010
www.opravy-pocitacu-elektroniky.cz

Martin Švanda – EXAMITE, U Pily 12, 
Žďár nad Sáz., tel: 603 793 193. Prodej 
a montáž TV a SAT systémů v RD a 
STA. Rekonstrukce STA v bytových 
domech vč. DIGITALIZACE a SAT 
příjmu. Prodej TV značky FINLUX.

www.examite.cz

SERVIS A OPRAVY PLASTOVÝCH 
OKEN. Kompletní servis a opravy 
plastových oken a dveří, seřizování, 
výměna skel, zabezpečení oken proti 
vloupání, stínící technika. 

servisoken@email.cz
Tel: 724 047 444, www.servisoken.eu.

CHCETE PRODAT VAŠI NEMOVITOST?
AD - REALITY, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, 
náměstí Republiky 1488/ 1
Prodej, pronájem, bezplatné poradenství.
Tel.: 728 201 301, www.adreality.cz

Tiskárna UNIPRESS s.r.o., prům. zóna 
Jamská 57, Žďár nad Sázavou.
Grafika, tisk, výsek, ražba, vazba - 
letáky, katalogy, knihy, vizitky, 
samolepky, obálky, plakáty, pozvánky, 
tiskopisy, diplomové práce...
Tel.776 770 372, www.unipress-zr.cz

Josef Havelka - zakázkové truhlářství. 
Výroba, montáže a opravy. Renovace: 
výměny pracovních kuchyňských desek a 
dřezů. Soustružení dřeva. 

Žitná 20, Žďár nad Sázavou 5. 
Tel: 607 574 429, 
e-mail: josef-havelka@centrum.cz

BLESK s.r.o., Vnitřní 13, Žďár nad 
Sázavou, tel: 566 626 257, 737 446 084. 
Úklidové práce. Stálé a nárazové úklidy. 
Půjčovna strojů na čištění koberců. Čištění 
interiérů aut / 590,- Kč. Výškové práce.

Vysokozdvižná plošina – 8 m / 1.500,- 
Kč / den – bateriová, samopojížděcí. 
Tel: 731 485 462, 737 446 084

Koupelny, bytová jádra a rekonstrukce 
domu na klíč.

Michal Zatko - koupelnyok
Husova 12, Žďár nad Sáz. 
Tel.: 603 828 637

Zednické práce - František Toman, 
tel.: 604 64 84 69, veškeré zednické 
ráce, novostavby, rekonstrukce, půdní 
vestavby, koupelny, sádrokartony, ploty, 
zámkové dlažby. www.zednicizdar.cz

Bednář Svatopluk, prodej – montáž 
- servis kompletního sortimentu stínící 
techniky včetně garážových vrat, sítí proti 
hmyzu a těsnění. 

Tel: 608 111 995
www.zaluzie-bednar.cz

Malířství a natěračství PROFMAN, 
Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou, 

tel: p. Dvořák 724 289 743, 602 746 664. 
Malby, nátěry, tapetování, fládrování, 

fasády. Lepení stropních kazet. 
Renovace a údržba eurooken. 

www.profman.cz

Chromý Pavel, Na Úvoze 16, Žďár 
nad Sázavou, tel: 604 327 730. Malby, 
nátěry. Malby včetně úklidu. Nátěry 
oken, střech, dveří, fasád. Drobné 
zednické a obkladačské práce. 

e-mail: pavelpajos@seznam.cz
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Zahradnictví u Chlubnů nabízí: sadbu 
jahod, česnek, tulipány a jiné cibuloviny, 
rybíz a jiné bobuloviny, ovocné stromky, 
růže, chryzantémy a dušičkovou vazbu. 
Projekty a realizace zahrad.

Otevřeno: Po – So: 7,30 – 17,30,
Tel: 607 285 194, 724 960 317, 
www.uchlubnu.cz

Uhlopark Losenice Křesťan nabízí: 
Prodej a skládání kvalitního hnědého 

ledvického uhlí za nejnižší ceny v okolí. 
Uhlí skládáme až do vzdálenosti 10 m. 

Ceny a objednávky na tel: 
733 536 004 nebo na 
e-mailu: rudolfkrestan@seznam.cz

Prodej pevných paliv

KAMNA - KRBY - KOTLE - prodej a 
instalace kvalitních krbových kamen, 
krbových vložek, peletových kotlů a 
správných komínů.

Žďár nad Sázavou Husova 12 
www.kamnakrbyok.cz, Tel.: 603 828 637

Kamna, krby

AUTO -  MOTO
• Koupím náhradní díly na staré vozy 
Škoda a jiné. Tel. 774 430 433

PRODEJ
• Dvojhrob na ulici Jamská, cena dohodou.
Tel .725 712 182

OZNAMOVATEL

NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, 
bez nástřiku, montáž 3hodiny, záruka 5 let
Tel: 608 700 515
 www.renovacevany.eu

Renovace vany

Nabízím vedení účetnictví, zpracování 
DPH, kontrolní hlášení, kompletní 
daňovou evidenci a zpracování mezd. 
Dagmar Munduchová, Bohdalov 
267, mob.: 723 809 559, e-mail: 
d.munduchova@seznam.cz

Účetnictví

Zdravěnka MIX Jirková Marie nabízí 
konopné produkty, chia semínka, 
oleje lisované za studena, přípravky 
Joalis, výživa pro sportovce, diabetiky 
a bezlepkáře, zdravotní pomůcky, 
punčochy i obuv, lůžkoviny pro zdravý 
spánek. Nádražní 52, Žďár nad Sázavou, 
tel. 566 624 210

Zdraví

Pokud vás vaše výletnické kroky zave-
dou do Radešína na Žďársku,  navštiv-
te první Balónový pivovar v Česku. Na 
pár dní můžete relaxovat v Balónovém 
hotelu.

A proč přízvisko „Balónový“, vysvět-
luje manažerka podniku Lucie Sekven-
tová.

Balónový hotel a pivovar je totiž vel-
mi úzce spojen s lety horkovzdušných 
balónů. Radešín se stal významným 
místem, kde se schází balonáři a opa-
kovaně se tu konalo Mistrovství ČR v 
balónovém létání. 

„Pan majitel patří mezi balonáře více 
jak 30 let a když se rozhodovalo o názvu 
hotelu a následně pivovaru, tak jsme měli 
všichni jasno. Let balónem je krásný a 
neopakovatelný zážitek, i proto, že vše 
řídí příroda. Udává nám směr a rych-
lost větru. Nikdy nevíte, kam poletíte a 
kde přistanete,“ říká. Obdobné je to prý 
i u piva. „Je čistě přírodní produkt, žád-
ná chemie a vždy se těšíme na výsledek. I 
tady platí, že vše co člověk dělá s láskou a 
radostí je vždy poznat. A největší odmě-
nou jsou pro nás spokojení zákazníci,“ 
uvádí Lucie Sekventová.

Pohled do historie
Balónový pivovar navazuje  na tra-

dici  z roku 1597, kdy se v prostorách 
dnešního hotelu již pivovar nacházel. 
Zakladatelem byl Samuel Radešínský 
z Radešovic, který koncem 16. století 
nechal přestavět nedalekou renesanč-
ní tvrz (dnešní Balónový zámek) a dal 
podnět ke vzniku radešínského pivo-
varu. 

Jen pro představu, tvrz od roku 1616 
patřila olomouckému biskupovi Fran-

Vítejte v Balónovém hotelu 
a pivovaru Radešín

tišku z Dietrichsteina a později  ke stat-
kům žďárského kláštera. Kolem roku 
1720 nechal opat Václav Vejmluva k 
tvrzi přistavět patrové barokní křídlo, 
snad podle plánu Jana Santiniho Aich-
la, který v té době ve Žďáře působil. 

V 17. století byl radešínský pivovar 
jedním ze dvou pivovarů, které vlastnil 
žďárský klášter a mnichům také pivo 
dodával. Traduje se, že se tu vařilo přes 
tisíc sudů ročně.

Dnešní Balónový pivovar byl otevřen 
13. dubna 2016 a k tradici se hrdě hlásí 
pojmenováním  svého vůbec prvního 
novodobého piva Samuel. 

V prostorách pivnice Balónového 
pivovaru je k vidění  varna,  tedy srdce 
pivovaru. Objem varny je 10 hl.  Sklep-
ní prostory ukrývají na 14 zracích tan-
ků, každý o objemu 10 hl.

Proces vaření piva v Balónovém pivo-
varu řídí jednotky UniPi technology, 
takže mistr sládek  při výrobě lahod-
ného moku využívá pokroku moderní 
počítačové technologie.  Tradičně ale  
hostům pokyne sklenicí a po pivovar-
sku  popřeje: Dej Bůh štěstí!

Co lze v Balónovém pivovaru ochut-
nat

„Naše nabídka piv na čepu je vel-
mi pestrá a pravidelně ji obměňujeme, 
aby hosté mohli vyzkoušet i jiné typy 
piv. Snažíme se experimentovat, vaříme 
piva spodně i svrchně kvašená, která se 
pomalu opět vrací a stoupají v oblibě,“ 
informuje mluvčí pivovaru. Všechna 
zdejší piva jsou nefi ltrovaná a nepas-
terizová. Základním pivem je 11° 
SAMUEL, světlý ležák. Nabídku dále 
dopňuje 12° AVIATIK (světlý ležák), 
13°POLOTMAVÝ SPECIÁL, 10° 
BROWN ALE (pivo typu Pale Ale) a 
15° IPA FASTER. „Na podzim máme 
přichystány další speciály, jejich nabíd-
ku můžete sledovat na FB nebo našich 
stránkách www.balonovyhotel.cz,“ 
dodává pro úplnost Lucie Sekventová.
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