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Upřímnost je sympatická. Právě na to vsází 
CZC.cz. Nedělají ramena, ve vánoční kampani 
pokorně přiznávají, že jsou na trhu dvojka a mís-
to věšení reklamních bulíků na nos se snaží, aby 
jejich zákazníci okusili kvalitu osobního přístu-
pu. Jak taková snaha vypadá?

V první řadě jsou to služby nabízené na pobočkách 
(ve Žďáru nad Sázavou ji najdete na adrese Náměs-
tí Republiky 75/2), mezi které patří vyzvednutí 
elektroniky zdarma, technická podpora, servis PC, 
oprava notebooků, mobilních telefonů, i konzulta-
ce. Nejste si jistí, jaké zařízení je pro vás nejvhodněj-
ší? Poradí vám buď vyškolený personál na pobočce, 
nebo chatbot Čenda, se kterým si můžete popovídat 
na facebookové stránce CZC.cz. Jeho konverzační 
schopnosti se týkají nejen elektroniky, ale i vtipů a 
existenciálních otázek, které vyplývají na mysl bytos-
ti složené z jedniček a nul.

Dalším bodem GEEKovského snažení je každo-
denní soutěž, trvající až do 22. 12. 2017. Pokud se 
chcete zapojit, není třeba dělat nic zvláštního – stačí 
jen nakoupit, a nechat na sebe usmát štěstí ve sloso-
vání. Výhru zákazníci dostávají v podobě poukazu na 
další nákup, a to přesně v takové hodnotě, za kterou 
nakoupili.

Součástí kampaňové stránky CZC.cz je kromě 
interaktivního rádce také popis soutěžní mechani-
ky, produktový rozcestník a výčet aktuálních výhod, 
které CZC.cz svým zákazníkům nabízí. Mezi ně pat-
ří možnost získat slevu výměnou za staré zařízení v 
rámci programu „Vyměň to“, zmíněný osobní odběr 
na 70 pobočkách po celé ČR zdarma, garance doru-
čení vánočních dárků na vybranou pobočku do 23. 
12. 2017, nebo možnost vracet nerozbalené dárky až 

Doručení elektroniky do Žďáru nad Sázavou zdarma 
a asistující umělá inteligence. I tak vypadá snaha GEEKů

do 12. ledna příštího roku.
Pokud se někdo před Vánoci cítí v obzvláště 

štědrém rozpoložení a chce poznat osobně 41. 
nejvlivnější ženu Česka - dle magazínu Forbes, 
má možnost si zakoupit večeři s Jitkou Dvořá-
kovou, generální ředitelkou CZC.cz. Celých 100 

000 Kč, na které byla tato příležitost naceně-
na, pak CZC.cz věnuje na dobrou věc, konkrét-
ně Nadačnímu fondu Veroniky Kašákové, který 
pomáhá dětem z dětských domovů v jejich začle-
nění do společnosti. Do tohoto fondu přispívá 
CZC.cz i během dalších akcí.
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Sportovní hala Bouchalky
Ne 3. 12. 12.00 a 15.00, Jihlava, H. 

Brod (krajský přebor - junioři)
So 9. 12. 9.00 a 13.00, Červený 

Kostelec (2. liga - ženy)
So 9. 12. 11.00 a 15.00, Hrotovice 

(2. liga - muži)

Tělocvična ZŠ Palachova
Ne 3. 12. 9.00 a 12.00, Pelhřimov, 

Třebíč (kr. přebor - juniorky)
So 9. 12. 
9.00 a 13.00, Přibyslav (kraj. pře-

bor – kadetky)
11.00 a 15.00, Polná (krajský pře-

bor – ženy)
Ne 10. 12. 9.00, Jihlava, Polná, H. 

Brod (kr. přebor – st. žákyně)
So 16. 12. 9.00 Jihlava, Třebíč 

(kraj. přebor – mladší žákyně)
Ne 17. 12. 10.00 a 12.00, Velké 

Meziříčí (kraj. přebor – žáci)

Volejbal

Basketbal BK Žďár n. S.

Bruslení veřejnosti

Hokej SKLH Žďár n. S.

Hala Bouchalky:
So 2. 12. 18.00 ZR – Krnov, 2. liga 

muži
Ne 3. 12. 10.00 ZR – Šumperk, 2. 

liga muži
Pá 15. 12. 20.30 ZR – Podolí, 2. 

liga muži

Hala 2. ZŠ, Stalingrad:
So 2. 12. 15.00 ZR – Příbor, 2. liga 

ženy
Ne 3. 12. 12.30 ZR – Bruntál, 2. 

liga ženy

Sobota 9. 12. 
9.00 a 11.00 ZR – BŠM Brno, OP 

nejml. minižáci U 11
13.00 a 15.00 ZR – KP Brno, OP 

starší minižákyně U 13
17.00 - ZR „B“ – Šlapanice, OP 1. 

třída muži

Neděle 10. 12.
9.00 a 10.45 ZR – JBC Brno, OP 

starší minižáci U 13
12.30 - ZR „B“ – Žabovřesky, OP 1. 

třída muži

Sobota 16. 12.
9.00, 10.45, 12.30 ZR – JBC Brno, 

Vysočina - turnaj přípravky 
14.15 a 16.00 ZR – Vysočina - OP 

minižáci U 12

Změny začátků utkání vyhrazeny. 
Sledujte místní tisk, či nástěnku v 
hale.

Muži – 2. liga 
St 6. 12. 18.00 ZR - SC Kolín
So 16. 12. 17.30 ZR - HC Lední 

Medvědi Pelhřimov
ZR vs. BK H. Brod (původně 27. 

12.) - přeloženo na 10. 1. 2018.

Extraliga staršího dorostu
Pá 1. 12. 18.45 ZR - Warrior Brno
Pá 8. 12. 18.45 ZR - Piráti Chomu-

tov
Út 12. 12. 17.00 ZR - HC Letňany 

Praha
Ne 17. 12. 17.00 ZR - HC Olo-

mouc 

Tradiční horácké adventní a vánoč-
ní zvyky přibližuje Regionální muze-
um na Tvrzi na své sváteční výstavě 
Když štědrovka zavoní.

„Dozvíte se, co se dělo o svatoon-
dřejské noci, jak probíhal Štědrý den 
od rána až do půlnoci, a jaké zvyky se 
vázaly se svátky Mláďátek, Jana Evan-
gelisty a Tří králů,“ říká historik Sta-
nislav Mikule. 

Opět nebudou chybět praktické 
ukázky štědrovečerní magie, včetně 
odlévání cínu, hádání budoucnos-
ti pomocí hrníčků nebo polínek a 
pouštění skořápek. Šťastnější náv-
štěvníci zahlédnou i zlaté prasátko. 
Výstava začíná v úterý 5. 12. a potrvá 
do  7. 1. 2018.

Vánoční výzdoby se dočká i trvalá 
expozice v Moučkově domě. 

V prvorepublikovém obchodě tak 
najdeme typický adventní sortiment, 
a v měšťanském salónu prostřený 

stůl, betlém a nazdobený stromeček 
s dárky výstavy. „V části připomínající 
někdejší žďárské Muzeum knihy najde-
te i několik knih s vánoční tématikou z 
19. století,“ nabízí historik.  -lko-

Když štědrovka zavoní… 

V MOUČKOVĚ domě najdeme i 
vánočně vyzdobený měšťanský salón.  
 Foto: Kamila Dvořáková.

ELIOD extraliga ml. dorostu 
So 2. 12. 14.45 ZR - HC Dynamo 

Pardubice
Další zápasy budou známy až po 

rozlosování nadstavbové části – sle-
dujte www.hokejzr.cz

Malí hokejisté...
Hledáme malé hokejisty a hoke-

jistky. Tréninky náboru dětí každou 
sobotu a neděli ráno, a ve středu, 
když nehraje „A“ tým domácí zápas. 
Více na www.hokejzr.cz.

Vybavení: brusle, hokejka, rukavi-
ce (i lyžařské), přilba (i cyklistická) 
Veškeré tréninky jsou zdarma, mož-
nost zapůjčení výstroje.

Zimní stadion
 2. 12. 17.15-18.45
 3. 12. 15.30-17.00
10. 12. 17.00-18.30
16. 12. 12.45-14.15
17. 12. 17.00-18.30
23. 12. 14.00-15.30
24. 12. 10.30-12.00
25. 12.  9.00-10.30; 15.00-16.30
26. 12.  9.00-10:30; 15.00-16.30
27. 12. 18.00-19.30 
28. 12. 14.15-15.45
30. 12. 18.15-19.45
31. 12. 12.30-14.00


