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jakou mají vojáci Armády 

PAK NEVÁHEJTE 

Příjemným zážitkem babího léta 
může být akce s názvem Den zdraví, 
s pohybem a chůzí s holemi Nordic 
walking.

Koná se v úterý 13. září od 10 
hodin v areálu u Pilské nádrže. Vítáni 
jsou dospělí, rodiny s dětmi, mamin-
ky s kočárky i senioři. 

Akci s podporou Kraje Vysočina 
pořádá základní organizace Svazu 
postižených civilizačními chorobami 
v ČR, pro region Žďárska. 

 „V areálu Piláku proběhne výuka 
chůze s holemi Nordic Walking a pak 
účastníky čeká společný pochod s hole-
mi NW po trase od 0,5 km do 3 km, 
kdy každý jde podle svého,“ informuje 

Drahomíra Krejčí ze žďárského Klu-
bu kardiaků. 

Nevadí, pokud hole Nordic Wal-
king nemáte, na akci vám je zapůj-
čí. Navíc si můžeme nechat změřit 
krevní tlak,  BMI a  % tuku v těle.   

Tečkou za pohodovou sportovní 
akcí bude přednáška historika Milo-
slava Lopaura z Regionálního muzea 
města, o nejnovějších historických 
poznatcích k Pilské nádrži, o hrani-
ci Čech a Moravy, Tálském mlýně i o 
Dolním hřbitově. -lko-

Zkusíte Nordic Walking?
Přijďte k Piláku

13. 9. v 10 hodin

Kdo má rád  přírodu našeho regio-
nu a je sportovně založený, může se 
v sobotu 24. září vydat na tradiční 
turistický pochod nazvaný Se Soko-
lem kolem Žďáru, pěšky nebo na 
kole.

Dle naší zdatnosti si můžeme 
vybrat  buď pěší  trasy na vzdálenost  
10, 15, 25 a 30 km.  Připravené jsou 
i  cyklotrasy  v  délce 20, 40, 60, 80 
a 100 km.

Start je v době  od 7 do 12 hodin 
a  cíl od 12 do 18 hodin v Sokolovně 
na Doležalově náměstí, naproti diva-
dlu.

Kontaktní osobou je Oldřich 
Pospíchal, tel. 737 553 309. -lko-

Se Sokolem kolem 
Žďáru... Vyšla očekávaná  samolepka „Na 

Žďár“.  Jejím autorem je žďárský 
občan Radek Sobotka, který v kon-
kurenci dalších 20 návrhů zvítězil 
v grafi cké soutěži města. 

Cílem bylo 
v y t v o ř e n í 
originální 
n á l e p k y 
pro obča-
ny Žďáru 
nad Sázavou, 
kterou si označí svůj vůz a hrdě se 
tak přihlásí k místu svého bydliště. 
Nálepka se stala jedním z propagač-
ním předmětů města a je k dostání 
v IC na  Staré radnici a v info poin-
tech po městě za cenu 20 Kč. -lko-

Vyšla samolepka


