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Tipy na babí léto
� Brodění v Brodě
Třetí hromadné setkání recesistů, 

kteří se vydají řekou Sázavou ve sty-
lových pruhovaných plavkách, letos 
zmarnil covid. A tak se Havlíčkobrod-
ské Brodění koná individuálně.

Stačí, když se plavci na břehu zapíší 
na tabulku nebo vyfotí pro důkaz. Pra-
vidla a snímky z historie Brodění zjis-
tíme na netu, po zadání Havlíčkobrod-
ské Brodění.

� Přibyslavské slavnosti Již 29. 
ročník tradiční akce se koná od 9. do 
13. 9. Ojedinělou výstavou svého dru-
hu v ČR je Mlékárenský den v sobo-
tu 12. 9., kdy diváci rozhodnou o udě-

lení Přibyslavského krajáče za nejlepší 
expozici mléčných výrobků.

V rámci Dne evropského dědictví 
bude otevřen kostel Nar. sv. Jana Křti-
tele, středověká štola, městské muze-
um a gotická věž. Pro děti je připraven 
program. V případě vyhlášení ochran-
ných opatření bude akce uzpůsobena 
aktuální situaci.

� Hrnčířský jarmark v Kunštátě. 
Již 28. ročník slavnosti, která přiblíží 
starobylé řemeslo provázející lidstvo 
od věků. Koná se v sobotu 19. 9. v are-
álu Panské zahrady. Letos je jednoden-
ní akcí s volným vstupem, od 9 do 18 
hodin. -lko-

Angličtina a němčina

� Kamenictví Cafourek, Jamská 1670/30, 
591 01 Žďár nad 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.

� Ing. Petr Novák, kancelář č. 506, Dolní 
165/1, Žďár nad Sázavou, tel.: 732 207 
358, e-mail: gp.novak@seznam.cz
Geodetické práce pro katastr nemovitostí 
a pro výstavbu. Zaměřování pozemků a 
staveb, vytyčování hranic, podklady pro 
projekty, zaměř. skut. provedení staveb.

Kamenictví

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

Krejčovství 

� 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

� 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

Malíři

� Josef Havelka - zakázkové truhlářství. 
Výroba, montáže a opravy kuchyní, 
nábytku, atyp. stavebně - truhlářských 
výrobků. Soustružení dřeva.

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

� Skupinové a individuální kurzy 
anglického a německého jazyka všech 
pokročilostí. Příprava na maturitu 
a zkoušku FCE. Skupinové kurzy za-
hajujeme vždy v únoru a září v rozsahu 
18 výukových bloků a před zahájením 
máte možnost účastnit se zdarma 2 
náslechových hodin. Individuální výuku 
nabízíme v průběhu roku dle dohody 
včetně Business and Technical English.

Systémy jakosti s.r.o., Horní 30, Žďár n.S. 
(HOTEL FIT, 4.p.), tel: 727 882 103, 566 
620 261, www.systemy-jakosti.cz

Cvičení

� Bednář Svatopluk, prodej-montáž-servis  
stínící techniky, včetně venkov.rolet, text.
rolet, sítí proti hmyzu a markýz. 
Tel.608 111 995  www.zaluzie-bednar.cz

Žaluzie

Služby

� UHLOPARK KŘESŤAN - rozvoz 
kvalitního bílinského uhlí OŘ2, OŘ1, KO a 
německých briket za nejnižší ceny v okolí 
Žďáru n. S. Skládání až do vzdálenosti 7 m 
a výšky 2 m. Přistavení kontejneru, prodej 
písků a kameniva, autodoprava. 

Tel. 733 536 004, 
e-mail: rudolfkrestan@seznam.cz, 
www.krestan-uhli-sterky-pisky.cz

Prodej pevných paliv

� KLIMATIZACE-TEPELNÁ ČERPADLA-
VZDUCHOTECHNIKA
Prodej, montáž, servis, pravidelné kontroly. 
www.svetklimatizaci.cz 
Tel.: 728 385 371
Jihlavská 1148/16, Žďár nad Sázavou

� Tiskárna UNIPRESS s.r.o., Jamská 57,
průmyslová zóna, Ždár nad Sázavou.
Tiskneme letáky, tiskopisy, katalogy, obál-
ky, brožury, knihy, vizitky, samolepky, 
plakáty, pozvánky...
Grafické zpracování, výsek, ražba, číslo-
vání, perforace, knižní vazby. Diplomové 
práce – tisk a vazba.

Tel.: 776 770 372, www.unipress-zr.cz

� Studio Formička, Horní 30, hotel Fit, 
Ždár n. Sáz.
Tvarování postavy, odbourávání tuku 
v podtlaku Vacushape, cvičení na 
rekondičních lavicích, celotělové zábaly, 
lymfodrenáže, solárium.
www.studioformicka.cz, 
tel. 566 626 130, 604 231 229 Zahradnictví

� Zahradnictví u Chlubnů nabízí: 
jahody, český česnek, macešky a jiné
dvouletky, okrasné stromy a keře, byliny,
trvalky, cibuloviny, borůvky, růže a
chryzantémy, substráty a hnojiva, projekty
a realizace zahrad.

Otevřeno: 7,30-17,30, tel. 607 285 194,
724 960 317, www.uchlubnu.cz
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