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Žďárské noviny

Stomatologové o víkendech a svátcích

Kino Vysočina vás zve

V sobotu 13. srpna startuje v 9.30 ho-
din od Pilské nádrže druhý ročník cha-
ritativní cyklojízdy s názvem Na kole 
dětem Žďárskými vrchy.

Jejím cílem je nejen pohodový den na 
kole v krásné přírodě Žďárska, motivace li-
dí s handicapem ke sportu, ale hlavně pod-
pora dětských pacientů. 

V čele pelotonu pojede celou trasu v dél-
ce 65 km Žďárák Aleš Wasserbauer, šla-
pající jednou nohou a jeho kamarád Josef 
Zimovčák, mistr světa v jízdě na vysokém 
velocipedu.

„Pepa Zimovčák z Veselí nad Moravou je 
desetinásobným mistrem světa v jízdě na vy-
sokém kole, přejel na něm napříč Ameriku, 
má rekordy v počtu km za 24 hodin,“ říká je-
ho žďárský parťák.

Zimovčák v roce 2010 založil charitativ-
ní fond Na kole dětem, s cílem podpořit 
léčbu i rekondiční pobyty onkologicky ne-
mocných dětí. Spolu s nadačním fondem 
Krtek podporuje dětské kliniky FN v Praze 
a Brně.

„Tím, že i já jsem si prošel onkologickým 
onemocněním, rozhodl jsem se podobnou 
charitativní cyklojízdu uspořádat ve Žďáře,“ 
říká dnes 30letý Aleš Wasserbauer, který 
se musel vyrovnat s amputací nohy. „Vše se 
odehrávalo, když mi bylo 21 let. Nějakých de-
vět let jsem vyléčen,“ ohlíží se.

Účastnit se akce může každý, nejde totiž 
o závod, ale o cyklojízdu volným tempem 
a s odpočinkem v partnerských městech 
Svratka a Nové Město na Moravě. Regis-
trace účastníků je na Piláku od 8 hodin, 
startovné je dobrovolné.

   „Je vhodné se registrovat i na www.
zdaracidetem.cz. To proto, abychom měli 
přehled o počtu účastníků. Peleton jede za 
dohledu policie a má speciální povolení k uží-
vání silnic,“ říká organizátor.

Loni se premiérové jízdy po Žďársku zú-
častnilo na 300 cyklistů. Vybraná částka dí-
ky sponzorům přesáhla 300 tisíc Kč. 

Díky tomu na Milovech proběhl rela-
xační tábor pro vyléčené děti, pediatrie v 
novoměstské nemocnici si pořídila pulsní 

oxymetr pro novorozence, speciální mě-
řič tlaku pro kojence a batolata, odsávačku 
mateřského mléka a polohovatelnou, elek-
tricky ovládanou postel pro děti po ope-
racích a úrazech. Jihlavská nemocnice za 
darované peníze zrekonstruovala dětský 
pooperační pokoj. 

„Věřím, že i letos nás pojedou stovky. Loni 
s námi jel celou trasu v délce 65 km šestiletý 
klučina, a byl v pohodě,“ oceňuje Wasser-
bauer.

S peletonem poputuje kasička, kterou 
pak J. Zimovčák odveze do Veselí nad 
Moravou, kde se úředně zapečetila a tam 
se také rozpečetí. Částka se pak rozdělí na 
oba projekty. Letošním cílem je podpořit 
nadační fond Krtek, a tím onkologickou 
léčbu dětí  ve FN Brno-Černá pole. Zisk 
půjde i na pediatrie obou jmenovaných ne-
mocnic v Kraji Vysočina a opět na relaxač-
ní tábor pro vyléčené děti na Milovech.

Číslo transparentního účtu charitativní 
cyklojízdy: 2400981046/2010.

 -lko-

Na kole dětem Žďárskými vrchyPozor: od 18. do 20. srpna  - LETNÍ 
KINO za Domem kultury (vstupné dob-
rovolné). Pořady LK uvádíme v progra-
mu Slavností jeřabin na str…

Neděle 21. srpna 
V 14.30 - STRA ŠIDLA                                 
Pohádková komedie (Čes 2016, 2D) 

Když strašidla nemají na nájem a musí 
začít pracovat… Nová pohádka Zdeňka 
Trošky.

V 17.00  - SEBEVRA ŽEDNÝ OD-
DÍL                                                                      

Dobrodružné fantasy (USA 2016, T, 
12+, 2D) Tým superzločinců má porazit 
záhadnou nepřemožitelnou entitu. 

Čtvrtek 25. srpna 
V 19.30 - SEBEVRA ŽEDNÝ OD-

DÍL                                                                      
Dobrodružné fantasy (USA 2016, T, 

12+, 2D) Opakování.

Pátek 26. srpna 
Přehlídka dětských fi lmů
Ve 14.00 - DOBA LEDOVÁ: Mamu-

tí drcnutí           
Anim. komedie (USA 2016, ČD, 2D) 

Páté pokračování veleúspěšné série.                                          
V 16.00 - TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČ-

KŮ        
Anim. komedie (USA 2016, ČD, 2D) 

Co dělají vaší čtyřnozí mazlíčci, když ne-
jste doma? Skvělý dabing K. Hádek, D. 
Novotný a M. Dejdar! 

V 18.00 - STRA ŠIDLA                                 
Pohádková komedie (Čes 2016, 2D) 

Opakování. 
Ve 20.00 - MŮJ KA MARÁD DRA K                
Dobrodružná pohádka (USA 2016, 

ČD, 2D)Desetiletý Pet a jeho přítel ve 
výpravném fi lmu  ze studia Disney. Ro-
bert Redford, nádherná příroda, krásný 
příběh!

Sobota 27. srpna 
Minifestival prázdninových hitů
Ve 14.00 - BOŽSKÁ FLORENCE    
Životopisný (USA / V. Brit. 2016, T, 

2D) Meryl Streep v roli závratně bohaté 
ženy, jejímž jediným snem je zpívat. Bo-
hužel její nadání i hlas jsou příšerné... 

V 16.00 - KROTITELÉ DUCHŮ                       
Sci-fi  komedie (USA 2016, T,  2D) Po 

třiceti letech se vracejí  a opět zachraňují 
svět.                                            

V 18.00 - STAR TREK: Do neznáma   
Sci-Fi (USA 2016, T, 12+, 2D) Posád-

ka lodi Enterprise se opět vydává za hra-
nice známého vesmíru. Dlouho očekáva-
ná premiéra.

Ve 20.00 - JASON BOURNE    
Akční thriller (USA 2016, T, 15+, 2D)  

Je to už devět let, co se nad agentem Ja-
sonem Bournem zavřela voda. Matt  Da-
mon našel cestu, jak se vrátit zpět.

Neděle 28. srpna 
Ve 14.30 - STRA ŠIDLA                                 
Pohádková komedie (Čes 2016, 2D) 

Opakování Troškovy pohádky.
V 17.00 - Mělčiny                                             
Horor. drama  (USA 2016, T, 12+, 2D) 

Byla napadena velkým žralokem a uvěz-
něna pouhých 200 metrů od moře. 

Čelisti pro zcela novou generaci divá-
ků…          

Nám. Republiky, 146

5.8. | 21.00
YELLOW CAP (GER)
Tradiční letní koncert s německou  ka-

pelou. Do Batyskafu se vrací po mnoha 
letech!

9.8. | 19.00
KVÍZ V BATYSKA FU
Sestavte s kamarády  tým (maximálně 

8 hráčů) a přijďte odpovědět na 56 zá-
ludných otázek, které budeme během 
večera pokládat.

10.8. | 19.00
KVÍZ V BATYSKA FU
Soutěž pro týmy kamarádů (maximál-

ně 8 hráčů).
Více na: www.batyskaf.net

stadion  Bouchalky 

Mistrovská kopaná
Muži A 
Ne 14. 8. v 17.00 - FC Bystřice n. P.
Ne 28. 8. v 16.30 - FC Stará Říše

Muži B 
Ne  7. 8.v 16.30 - FC  Nové Syrovice
Ne 21. 8. v 16.30 - Ježek Rantířov

Dorost starší + mladší  - divize
So 20. 8. v 10.15 + 12.30 - FC Bosko-

vice
St 24. 8. v 15.15 + 17.30 - HFK Tře-

bíč
So  3. 9. v 10.15 + 12.30 - FK Blan-

sko

Žáci starší + mladší
Ne 21. 8. v 9.00 + 10.30 - FC Vel. Me-

ziříčí
So 27. 8. v 9.00 + 10.30 - TKZ Polná

Žáci mladší B – okr. přebor
Ne 28. 8. v  13.30 - Sok. Bobrová

více na www.fczdas.cz

 6. 8. Léto v Železných horách - Sobi-
ňov (15 km) sraz v 8.00 nádraží BUS

13. 8. Smírčí kameny Zubří (15) v 
8.25 nádraží ČD

20. 8. Lípské putování – Havlíčkův 
Brod (14) v 7.30 nádraží ČD

27. 8. Cestami J. Haška - Světlá n. 
S.(18) v 7.30 nádraží ČD

Vycházky určené pro veřejnost, každý 
jde na vlastní nebezpečí.

Neděle 7. srpna od 14 hod., 1. ná-
dvoří zámku Kinských

BOŽEJÁCI
Poslechový koncert nejstarší jiho-

české dechovky, založené roku 1904. 
Koná se v rámci oslav 130. výročí 

založení zámeckého Sboru dobro-
volných hasičů ve Žďáře 2. 

Hasičský doprovodný program, ob-
čerstvení, vstup zdarma. -red-

Až do 4. září byla prodloužena v Regi-
onálním muzeu města na Tvrzi výstava 
s názvem Cesta k pramenům. 

Je srdeční záležitostí pro mnohé Žďá-
ráky. Připomíná totiž 65. výročí od zahá-
jení výroby na Žďasu. V bývalých   Žďár-
ských strojírnách a slévárnách prožilo 
svůj produktivní věk i několik generací 
zdejších rodin. Žďas je tak kusem jejich 
života. 

První pracovníci začali  podnik budo-
vat v počátku 50. let a přinesl do tehdy 

zapomenutého kraje práci tisícům no-
vých zaměstnanců. Lidé přicházeli z nej-
různějších míst republiky, aby  ve Žďáře 
začali  svůj nový život. 

„Vstupní část výstavy je věnována prvním 
rokům výstavby fi rmy, ale i životu ve měs-
tě, který noví zaměstnanci a jejich fi rma 
pomáhali rozvíjet. V druhé části pak před-
stavujeme akciovou společnost ŽĎAS v její 
současné podobě,“ vysvětluje historik Sta-
nislav Mikule.  -lko- 

Výstava Cesta k pramenům 
láká Žďáráky na Tvrz

NA VERNISÁŽ výstavy Cesta k pramenům  si přišla zavzpomínat řada bývalých zaměst-
nanců Žďasu. Mnohé zaujal obraz výstavby Žďasu. Foto: Lenka Kopčáková

   6. 8. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice (775 479 595)
   7. 8. MDDr. Jitka Langová, Nová říše 624/2 (566 523 796)
13. 8. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201 (605 151 774)
14. 8. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, ZR 4 (566 690 131)
20. 8. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, ZR 1 (774 084 064)
21. 8. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n. P. (566 688 232)
27. 8. MUDr. Fiodor Gončar, Benešovo nám. 123, Křižanov (566 522 218) 
28. 8. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n. P. (566 552 332)

Ordinační doba: 9 – 12 hodin
Aktuálnost rozpisu zubní LPS sledujte na www.nnm.cz.
Denně: zubní LPS i v Jihlavě, www.nemji.cz/zubni-pohotovost.
Non-stop: zubní LPS v Úrazové nemocnice Brno, Ponávka 6, Brno, tel.: 545 538 421.


