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Medaili Za zásluhy I. stupně 
o stát v oblasti sportu převzala 
28. října 2017 z rukou české-
ho prezidenta žďárská rychlo-
bruslařka Martina Sáblíková.

 Lenka Kopčáková

Prezident Miloš Zeman letos u pří-
ležitosti státního svátku Dne vzniku 
samostatného Československa oce-
nil celkem 39 osobností, z toho 10 
in memoriam.

Vedle známých osobností z oblasti 
vědy, kultury či podnikání byli oce-
něni Medailí Za zásluhy i dva spor-
tovci: rychlobruslařka Martina Sáb-
líková a několikanásobný vítěz rallye 
Paříž-Dakar, Karel Loprais. 

Medaile Za zásluhy má tři stupně, 
z nichž první je nejvyšší. Tu dostala 
Martina. Medaile I. st. je ražena ze 
stříbra a je pozlacena. 

Hned druhý den po ceremoniá-
lu ve Vladislavském sále Pražského 
hradu Martina uvedla na svém face-
bookovém profi lu: „Včerejšek pro mě 
byl jeden z nejsilnějších zážitků v živo-
tě. Příběhy lidí, kteří si včera došli pro 

ocenění, byly v mnohém inspirativní, 
skoro jsem až netušila, co vedle tako-
vých velikánů dělám já!“

Cesta Martiny Sáblíkové
Martina Sáblíková se v rychlobrus-

lení specializuje na dlouhé tratě. 
Doposud získala pět olympijských 
medailí, včetně tří zlatých, 17 titulů 
mistryně světa a 11 celkových trium-
fů ve Světovém poháru. Je držitelkou 
několika juniorských i seniorských 
světových rekordů. Kromě jedineč-
ných úspěchů na bruslích sbírá i 
medaile v silniční cyklistice. Má víc 
jak 15 medailí z MČR, v roce 2007 
získala bronzovou medaili v časovce 
na ME do 23 let.

Několikanásobná olympijská vítěz-
ka začátkem letošního léta oslavila ve 
svém Žďáru třicetiny. Jako 11letou 
basketbalistku TJ Žďár ji objevil tre-
nér Petr Novák, a jeho svěřenkyní 
je doposud.  Ve světě proslulo tzv. 
Novákovo  prkno, na němž rych-
lobruslařka trénovala přímo doma 
(klouzání z jedné strany k druhé). 
Na mezinárodní scéně Martina Sáb-
líková působí od jara 2002.

MARTINA SÁBLÍKOVÁ s trenérem Petrem Novákem v předsálí Vladislavské-
ho sálu na Pražském hradě. Foto: FB M. S. 

Sáblíková převzala na Hradě medaili  

Dalším partnerským městem 
Žďáru nad Sázavou je od středy 
26. 10. 2017 Chust. Třetí nej-
větší město ukrajinské Zakar-
patské oblasti. Do roku 1938 
bývalo součástí prvorepubliko-
vého Československa. 

 Lenka Kopčáková

Starostové obou měst, Zdeněk 
Navrátil za Žďár n. S. a Volodymyr 
Kaščuk za Chust, podepsali na Staré 
radnici dohodu o partnerství obou 
měst. Oba zástupci radnic myslí pře-
devším na mladou generaci, které 
tímto do budoucna  otevírají nové 
možnosti. 

Slavnosti se účastnili i hejtmani 
Kraje Vysočina a Zakarpatské oblas-
ti, dále zastupitelé města Žďáru a 
účastníci ukrajinské delegace. 

Druhou zastávkou slavnosti bylo 
Havlíčkovo náměstí, kde na stávající 
kulaté Lavičce partnerství nově při-

byla čtvrtá doména. 
Kolemjdoucí  se tak mohou podí-

vat, jaké partnery naše město má, a 
kolik km a jakým směrem jsou měs-

ta Flobecq, Schmölln, Cairanne  a 
Chust vzdálená od Žďáru.

Historické město Chust má rozvi-
nutou síť kulturních a vzdělávacích 

institucí a sportovních klubů. Také 
střední a vyšší školství, lehký, staveb-
ní a potravinářský průmysl. Poblíž je 
přírodní památka UNESCO.

Slavní rodáci
V Chustu se narodil český režisér 

Antonín Moskalyk (1930-2006), 
do jehož fi lmografi e patří seriály 
Dobrodružství kriminalistiky a oblí-
bené Četnické humoresky. Právě v 
díle  s názvem Loupežník se vrchní 
strážmistr Arazím vydává na Podkar-
patskou Rus, aby pomohl místnímu 
veliteli pátračky v Chustu s vyšetřo-
váním zabití četníka...

Osobností Chustu je i Jaromír 
Hořec (1921-2009), český básník, 
spisovatel, novinář a zakladatel Mla-
dé fronty. 

Proslul i jako autor populárních pís-
ní Dva modré balónky, Docela všed-
ní, obyčejný den a Barborka, které 
známe z podání Josefa Zímy, Vlasty 
Průchové či Waldemara Matušky.

STAROSTOVÉ Zdeněk Navrátil za Žďár n. S. a Volodymyr Kaščuk za Chust 
(vlevo) podepsali  dohodu o partnerství obou měst. Foto: Lenka Kopčáková

Města Žďár a Chust stvrdila partnerství

Nahlédnout pod pokličku techno-
logie, která nemá v počítačové 3D 
grafi ce obdoby, tak to je opravdová 
technická lahůdka, která čeká na náv-
štěvníky výstavy „Od elektronky do 
digitálního světa“.

Na 7. a 16.  listopad ji v Regionál-
ním muzeu na Tvrzi  připravila  žďár-
ská VOŠ a SPŠ ve spolupráci s fórem 
Autodesk Academia.

Základní výstava „Od elektronky do 
digitálního světa“ potrvá v prostorách 
Tvrze ještě do 19. listopadu.

Jak vysvětluje vedoucí školního 
týmu Ing. Zdeněk Holemář, praco-
viště vybavené interaktivní virtuální 
realitou vzniklo v ateliérech školy, a  

virtuální realita je přímo provázána s 
výukou projektování pomocí odbor-
ného soft ware. 

„Využívá poslední novinky techniky pro 
vytváření fotorealistických 3D vizualiza-
cí a animací při přípravě výroby a k řeše-
ní zákaznických požadavků,“ informu-
je s tím, že jde o nasazení nejnovějších 
ICT technologií v oblasti výuky pro-
jektování a konstruování.

„Projekt virtuální laboratoře posou-
vá interaktivní výuku na výrazně vyšší 
úroveň a našim studentům tím rozšiřu-
je možnosti uplatnění v praxi,“ dodává 
kantor.

Studenti žďárské průmyslovky nyní 
umožňují vyzkoušet si virtuální reali-

tu v praxi i návštěvníkům výstavy. 

Těšit  se můžeme na tato témata:
 Virtuální realita a studentské pro-

jekty (využití ve strojírenství a archi-
tektuře)

 Virtualizace technických a geogra-
fi ckých dat (přírodní a technické zají-
mavosti)

 Využití virtualizace v medicíně 
(např. magnetická rezonance)

 Santiniho dílo virtuálně (Zelená 
Hora)

Kdy: út 7. 11. (9–12 a 13–16)
čt 16. 11. (9–12 a 13–16)
Jak Zdeněk Holemář dodává, z pro-

vozních důvodů lze odbavit nejvý-

Na Tvrzi zkuste virtuální realitu v praxi
še 10 až 15 zájemců za hodinu. Radí 
proto si návštěvu v muzeu rezervovat.
 -lko-


