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…Je středa 21. srpna 1968. 
Hlásí se okresní rozhlasové stu-
dio Hlas nového Žďárska...Tato 
slova se linula z dráťáku před 50 
lety, a lidé přímo lpěli na tomto 
jediném spojenci se světem... 
� Lenka Kopčáková

Na konec léta roku 1968 pamětní-
ci jen tak nezapomenou. Dodnes má 
pro ně pachuť zklamání. „Vaši otcové 
nás osvobodili, vy nás okupujete!“, hlása-
ly nápisy.

Invaze pěti armád Varšavské smlouvy 
(SSSR, Bulharska, Maďarska, NDR a 
Polska) ukončila takzvané Pražské jaro 
- pokus o nastolení „socialismu s lid-
skou tváří“. Více na webu Ústavu pro 
studium totalitních režimů.

Okupační vojska překročila hranice 
naší země v noci z 20. na 21. srpna. Čs. 
armáda dostala rozkaz neklást okupač-
ním silám odpor. Valilo se na nás 750 
tisíc vojáků, 800 letadel a 6 300 tan-
ků…

…O půl druhé ráno Čs. rozhlas vysí-
lá upozornění, aby lidé nevypínali při-
jímače, probudili své sousedy a vyčka-
li na důležité informace. Kolem šesté 
začíná vysílat Čs. televize z náhradní-
ho vysílače Cukrák u Zbraslavi… Nej-
větší snahou okupantů však je média 
umlčet. V domnění, že útočí na budo-
vu rozhlasu, rozstřílejí fasádu Národní-
ho muzea… 

…Studio Čs. rozhlasu ve Vinohrad-
ské třídě je obsazeno… V 9.00 sovět-
ští důstojníci oznamují Dubčekovi, 
Kriegelovi,Smrkovskému a Špačko-

vi, že jsou zatčeni. Estébáci navádějí 
sovětské kolony k důležitým institu-
cím…Je umlčen Cukrák, vznikají na-
rychlo studia jinde po Praze, Brně či v 
Ostravě…

…Ve Žďáře nám od brzkého rána 
hučí nad hlavami letadla, lidé skupují 
potraviny. Objevují se hesla na podpo-
ru zatčených členů vlády, ale i vzkazy 
okupantům v ruštině a polštině. Na věži 
kostela sv. Prokopa hlídky s vysílačkami 
informují o blížících se kolonách...

Po umlčení Čs. rozhlasu  se  ve šta-
fetovém zpravodajství střídají utaje-
ná studia po celé zemi. Právě ve Žďá-
ře vydrží rozhlas vysílat jako jeden 
z posledních v republice. Za mikro-
fonem sedí rozhlasáci Luboš a Irena 
Holoubkovi. Předávají i vzkazy mezi 
Žďáráky. Zavládla velká solidárnost. 

Lidé si na klopy připevňují trikolory a 
podepisují protestní archy… 

To však ještě nikdo neví, že do září 
68´si invaze vyžádá 72 lidských živo-
tů, a v říjnu bude mezi ČSSR a SSSR 
podepsána smlouva „o dočasném 
pobytu sovětských vojsk“. A že v zemi 
na dlouhá desetiletí zavládne normali-
zace. Tu ukončí až převrat v listopadu 
1989…

Srpen 1968 v našem archivu
Před pěti lety naše redakce vedla s 

manželi Holoubkovými velký rozho-
vor. Na jejich vzpomínky se podívejte 
v archivu Žďárských novin na www.
jihlavske-listy.cz/zn. Nalistujte srpen 
2013, str.18,19.

Momentky a dobový tisk ze srpna 
1968 najdete v naší fotogalerii. V roce 
2008 nám je věnovali pamětníci. 

Atmosféra srpna 68´ ve Žďáře. momentky z darů naší redakci (více ve fotogalerii). 

Srpen 68´ má dodnes pachuť zklamání
Žďárské „osmičky“
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KDU-ČSL

Mgr. Ludmila 
Řezníčková 
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Ing.
Martin Mrkos, 
klub ŽĎÁR
- ŽIVÉ MĚSTO

Otázka na srpen:
Nachází váš politický klub, z 

dějin odehraných v zemi i ve Žďá-
ře před půl stoletím, inspiraci pro 
svoji dnešní práci městu?

(Čili, mohou si dnešní žďárští poli-
tici - s odstupem 50 let - vzít inspi-
race a poučení z tehdejších událostí 
a postojů pro svoji dnešní práci pro 
město, v duchu demokracie)?

Lidi tmelila víra v demokracii 

Byla to skutečně doba plná velkých 
očekávání a politického uvolnění. 
Při ohrožení právě těchto procesů 
se našlo mnoho lidí, kteří se chtěli i 
nadále angažovat, prosazovat rozvoj 
a svobodu rozhodování, pracovat ve 
prospěch obcí, měst a země. To se 
nakonec, díky invazi, nepovedlo. 

V roce 1968 byly mně osobně dva 
roky, atmosféru doby si uvědomuji 
pouze z vyprávění rodičů. Zažil jsem 
společně s některými kolegy až lis-
topad roku 1989. Naděje svobody, 
demokracie, a především možnos-
ti ovlivnit vývoj v obcích, městech, 
nás nakonec vedl k angažovanosti ve 
věcech veřejných. Snaha svobodně 
ovlivnit vývoj v našem městě, pře-
mýšlet o možnostech jeho rozvoje 
a služeb a vlastní realizace různých 
projektů nás i nadále motivuje a 
inspiruje pro aktivní činnost v zastu-
pitelstvu města.

Svoboda
 není samozřejmost

Určitě ano. Prakticky celý život 
jsem zvyklý žít ve svobodné zemi, 
cestovat, veřejně projevovat své 
názory. Jsem mladý člověk, který 
tyto pohnuté a temné události zná 
naštěstí jen z vyprávění starších roč-
níků. Představa, že bych něco tako-
vého prožil a žil v nesvobodné zemi, 
je pro mě děsivá. 

Naše hnutí ŽŽM se profiluje jako 
demokratické a liberální, a chápe 
práci pro město jako službu veřej-
nosti. K ní už tradičně patří něco, 
čemu se říká veřejný prostor. Proto 
podporujeme účast občanů na sprá-
vě a rozvoji města, výměnu názorů, 
veřejnou diskuzi, prosazování prin-
cipů demokracie a otevřenost. Je to 
i o upozorňování na hrozby dneš-
ní doby, které mohou vést k úplně 
stejnému temnu, nastalému po srp-
nu‘68, byť to nemusí být provedeno 

takovou brutální formou. Svoboda, 
kterou máme, není samozřejmost.

Otevřenost bez lobů
a korupce

Tak zvané „osmičkové“ letopočty 
nebyly pro naši zemi či město vždy, 
pozitivními léty. Léto roku 1968 
je rokem, který se zapsal do našich 
dějin jako ten, kdy jsme se opět sko-
kově propadli hlouběji do totalitní-
ho komunistického režimu se vším, 
co ho definuje. 

Jsem velmi rád, že se i v této době 
našli lidé, kteří svou statečností upo-
zornili na bezpráví, zlo a manipula-
ci. Oceňuji skutky manželů Holoub-
kových a jejich rozhlasového týmu, 
který pravdivě a otevřeně informoval 
o situaci v srpnu roku 1968 v našem 
regionu. 

Upřímně se mi jen těžko srovnává 
doba a hledá případná paralela. Nej-
spíš práce posledních let, kdy ote-
vřenost a transparentnost bez lobů 
a korupce jsou upřímnou snahou a 
charakterem vedení města. Bohužel, 
ale i dnes se najdou lidé, kteří pomo-
cí získaných informací úmyslně šíří 
polopravdy až lži a manipulují s lid-
mi. Toto není můj styl, a opět se 
skláním před lidmi, kteří se v dale-
ko těžších dobách dokázali zachovat 
jako manželé Holoubkovi.

Tehdejší odvaha
je nám inspirací

Nezávislá média vždy byla, jsou a 
budou důležitou součástí svobodné 
a demokratické společnosti. Tehdej-
ší dobu si dnes jen stěží dokážeme 
představit. Lidé, kteří dokázali za 
dobrou věc podstoupit obrovské 
riziko, jsou velkou inspirací pro 
všechny, kdo chtějí věnovat své úsi-
lí rozvoji naší společnosti. Děkuji 
všem našim spoluobčanům, kteří tak 
konají. 

Bylo to spontánní
vlastenectví

Jedná se o dvě období, se zcela 
rozdílnými společenskými, poli-
tickými a emočními podmínkami. 
Závěr roku 1968, včetně okupace, 
byl motivován naprosto odlišnou 
situací. 

Mezi občany se zcela spontánně a 
náhle objevily prvky vlastenectví, 
jednoty, solidárnosti a stejné vůle, 
bez ohledu na politickou přísluš-
nost či víru. A podle toho se také 
chovali, aniž je někdo k něčemu 
vyzýval, či dokonce nutil. 

V současné době je občanská 
veřejnost výrazně polarizována 
společensky, ekonomicky, a přede-
vším politicky, převládá ideologie 
starosti sám o sebe, a pro tuto nála-
du je téměř nemožné se inspirovat 
zmíněným obdobím. 

Poctivci, prospěcháři
a pozorovatelé…

Každá změna ve společnosti 
generuje několik skupin lidí – buď 
čestně nezištné, kteří se snaží o ně-
co lepšího, nebo prospěcháře, kteří 
myslí jen na svůj prospěch, v lep-
ším případě nezúčastněné „pozo-
rovatele“, co se přece „neumažou“ 
a do politiky nepůjdou. 

Již pan Werich říkal: „Kdo je 
poctivý, byl poctivý vždy, kdo je 
prospěchář, byl prospěchář vždy“. 

I dnes najdeme mezi lidmi 
zastupujícími město ty, kteří jsou 
skromní a poctiví a nezáleží na 
tom, pod jakou vystupují „hlavič-
kou strany“. S těmito lidmi bude-
me vždy spolupracovat a snažit se 
věci dále posouvat a dále napravo-
vat. 

K tomu, aby člověk vystoupil z 
anonymity a odhalil se veřejnos-
ti, je potřeba mnoho odvahy. Ať 

již dnes, nebo kdykoli v minulosti. 
Dnes sice nehrozí lidem za jejich 
snahu vězení, nebo dokonce smrt, 
ale veřejné zostuzení, založené na 
lžích a výmyslech, které reálně hro-
zí, dokáží mnohdy ublížit mnohem 
víc než fyzický trest. 

Nechceme
novodobou normalizaci

Když jsem na podzim 1989 se 
spolužáky jezdil ve vymrzlém 
žigulíku po obcích v okolí Brna, 
diskutovali jsme s lidmi, oponova-
li komunistům a pomáhali zaklá-
dat občanská fóra, považoval jsem 
vše za svoji povinnost a příležitost 
konečně budovat naši demokracii 
a zbavit se šílené rudé diktatury.

 Byl jsem v prváku na medicíně, 
a vlastně jsme navazovali na tzv. 
Pražské jaro. Samozřejmě, mezi-
národní situace byla jiná. Neměli 
jsme manželky a děti, a tak jsme se 
moc nebáli. 

Jak čas utíkal, stali se z nás, teh-
dejších kluků, lékaři, manželé a 
otcové. Když jsem vstupoval do 
ODS a politiky, opět jsem to cítil 
jako povinnost a odpovědnost vůči 
svým rodičům, manželce a prá-
vě narozené dceři Aničce. Nechtěl 
jsem nečinně přihlížet návratu 
komunistů do důležitých politic-
kých pozic.

Vadí mi premiér s STBáckou 
minulostí. Vadí nám vláda opírající 
se o komunisty. Nechceme novo-
dobou normalizaci. 

To bylo, je, a nadále bude poslá-
ním ODS nejen ve Žďáře. I pro-
to musí všichni kandidáti ODS 
(ročníky 1971 a starší) ve volbách 
doložit negativní lustrační osvěd-
čení. Bohužel jsme jediní. -lko-

Téma: Půlstoletí od srpnové okupace Československa

MUDr.
Jan Mokříš,
klub ODS
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Na podporu onkologicky nemoc-
ných dětí, i pro pediatrická oddě-
lení nemocnic, startuje 11. srpna 
již počtvrté charitativní cyklojízda 
s názvem Na kole dětem Žďárskými 
vrchy. 

V čele nadšenců pojede Josef 
Zimovčák, desetinásobný mistr světa 
jízdy na historickém vysokém kole, 
a Aleš Wasserbauer, hendikepovaný 
cyklista šlapající jednou nohou, který 
prodělal amputaci během léčby rako-
viny. Aleš také akci zaštiťuje, a vytvo-
řil sdružení Žďáráci dětem.

Hlavním cílem charitativní veřejné 
cyklojízdy Žďárskými vrchy je získá-
ní � nancí pro nadační fond KRTEK, 
který pomáhá onkologicky nemoc-
ným dětem a dětskému oddělení 
Nemocnice Nové Město na Moravě 
a Jihlava.

„Chceme také ukázat a motivovat 
všechny, že i s hendikepem se dá sporto-
vat,“ uvádí Aleš Wasserbauer. V pele-
tonu lze tak zahlédnout i cyklisty na 
ručních kolech...

Z volnočasového areálu Pilák se 11. 
8. startuje v 9.30 hodin a trasa v dél-
ce asi 65 km vede na Herálec, Svrat-
ku, Tři Studně, Nové Město na Mora-
vě a zpět do Žďáru, přes Slavkovice a 
Veselíčko. Na Pilskou nádrž by měl 
peleton dorazit odpoledne. 

Pořadatelé zvou každého. Může 
s nimi jet jakkoliv dlouho, klidně 
jen pár stovek metrů, nebo celou 
trasu. Peloton provází Policie ČR a 
doprovodné vozidlo. Jede se za plné-
ho provozu a dle pravidel silničního 

provozu. Pro jízdu v  pelotonu pla-
tí cyklistické desatero, jako ochrana 
hlavy přilbou, zákaz sluchátek za jíz-
dy, povinná výbava a barevné obleče-
ní s odrazkami, zákaz alkoholických 
nápojů, ohleduplnost k ostatním, 
děti v doprovodu dospělých apod… 
Každopádně svou účastí podpoříme 
nemocné děti.

Jak se hendikepovaný cyklista 
ohlíží do minula, byl mu v roce 2007 
jako 21letému diagnostikován nádor, 
a podstoupil vysokou amputaci ve 
stehni. „Tehdy jsem se poprvé setkal 
s lidmi z nadačního fondu Krtek, co 
pomáhá onkologicky nemocným dětem. 
Již v nemocnici jsem si řekl, že jak se 
vyléčím, pomohu těm, kteří to potřebují, 
a oplatím to těm, kteří pomohli mně,“ 
uvádí dnes 32letý Aleš Wasserbauer.

A tak vymyslel projekt Na kole 
dětem Žďárskými vrchy, který zís-
kává � nance pro nadační fond Krtek 
(www.krtek-nf.cz), pomáhající onko-
logicky nemocným dětem a pediat-
rickým oddělením nemocnic. 

„Letos více � nančně pomůžeme pedia-
trickému oddělení novoměstské nemoc-
nice, na vybavení pokojů. Také Krt-
kovi, na rekondiční tábor v Milovech, 
a pediatrickému oddělení v Jihlavě na 
rekonstrukce pokojů,“ říká Aleš Was-
serbauer.

Děti z Krtka prý nastupují na tábor 
v Milovech 18. srpna - „a my den nato 
za nimi přijedeme, protože máme pro 
ně hodně zajímavé překvapení,“ nazna-
čuje nadšený cyklista i dobrodinec.

 -lko-

Cyklojízda pro děti z Krtka
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Sucho v Česku i na Vysočině začíná 
být na pováženou. Již od roku 2014 
panují zvýšené teploty, a srážky jsou 
podnormální. Je to stav hydrologic-
kého sucha. 

Vláhový deficit způsobil po-
kles hladin vodních toků, rybníků i 
nádrží. Klesají hladiny spodních vod, 
jak pocítili někteří majitelé studní. 

Za omezené srážky nad Českem 
mohou dle hydrologů anomálie 
v rozmístění tlakových výší a níží 
nad Evropou. A tak se jih potýká s 
nezvyklými dešti, a některé země na 
severu zažívají nezvyklá horka. 

Bohužel lze očekávat, že trend 
suchých období u nás bude pokra-
čovat. Na pořad dne se opět dostá-
vá plán pěti nových přehrad, které 
vláda projednávala již v roce 2016, 
ale setkávala se s nesouhlasem veřej-
nosti. Voda se však stává cenným 
artiklem, a cílem bude jí co nejvíce 
zadržet na českém území.

Plýtvání již odzvonilo. S vodou se 
musíme naučit hospodařit. Odbor-
níci se intenzivně zabývají způso-
by recyklace tzv. šedé vody přímo 
v domácnostech, konkrétně z kou-
pelen a praček. 

Upravenou šedou vodu lze využít 
ke splachování WC, či zalévání 
zahrad. A s ohledem na to, že člo-
věk průměrně denně spotřebuje od 
80 do 100 litrů vody, vůbec nejde o 
zanedbatelné množství. Minister-
stvo životního prostředí také věnuje 
velkou pozornost využívání dešťové 
vody k zalévání a splachování WC. 
Projekt „Dešťovka“, s finanční pod-
porou domácnostem, míří na insta-

lace podzemních zásobníků vody 
pod okapy střech. Projekt pokračuje. 

Vodou musíme šetřit
Vodoprávní úřad odboru životního 

prostředí MěÚ ve Žďáře n. S. dopo-
ručuje na Žďársku hospodárné uží-
vání jakékoliv vody. Povrchové, pod-
zemní, i vody z vodovodní sítě.

Měli bychom vědět, že odběr pod-
zemních i povrchových vod pomocí 
technického zařízení (třeba za úče-
lem zalévání zahrad, či napouštění 
bazénů) je možný pouze na zákla-
dě platného povolení vodoprávního 
úřadu. Nelze tedy z toků libovolně 
čerpat vodu.

Při pokračování sucha úřad nevy-

lučuje dočasné zákonné omezení již 
vydaných povolení k odběru povr-
chových vod. Lze také čekat přísné 
postihy nepovolených odběrů povr-
chových a podzemních vod.

Při zalévání zahrádek, napouště-
ní bazénů či při mytí aut musíme 
dbát na hospodárné využití vody. 
Deficit vody se již dotýká každého 
z nás… Pitnou vodu využívejme jen 
pro osobní potřebu, k pití, hygieně a 
k napájení hospodářských zvířat.

Vlastníci vodních děl a půdy
Vlastníci vodních děl na Žďársku 

musí důsledně dodržovat mani-
pulační řády při zacházení s vodní 
hladinou. 

Do povinností vlastníků či nájem-
ců zemědělských pozemků patří 
opatření, která zamezují rychlému 
odtoku vody z krajiny. To mohou 
být nejen správná agrotechnická 
opatření, prováděná na polích, ale 
za sucha i omezení údržby částečně 
nefunkční meliorační sítě.

V běžné situaci je účelem melio-
race vysoušet zamokřenou půdu. 
Ale to je právě nyní škodlivým 
zásahem. Zejména v zatravněných 
údolních nivách toků by tak zby-
tečně došlo k odvodu vzácné vody 
z krajiny…

Odstraníme-li poslední vlh-
ká místa z krajiny, nemá se z ní co 
vypařovat. A právě výpar ochlazuje 
vzduch, čímž se vytváří rosa. Z rosy 
se během noci voda zpětně kon-
denzuje do povrchu půdy…

Jak odborníci upozorňují, půda 
bez vody se značně prohřívá a 
pohltí mnohem více sluneční ener-
gie. To vede k další desukci krajiny, 
jejímž důsledkem je zemědělské 
sucho. Správnými opatřeními v kra-
jině můžeme tyto nežádoucí jevy 
alespoň částečně eliminovat.

O vážnosti situace se můžeme 
přesvědčit na speciálně zřízeném 
portálu www.intersucho.cz. Zde 
nalezneme aktuální stavy nejen 
v ČR, SR a Evropě, ale i v jednotli-
vých okresech Česka.

Konkrétní mapy sledují různé 
obrazy, např. intenzity sucha, defi-
cit nasycení půdy, dopady na vege-
taci, dopady na zemědělství, či 
kumulovaný stres. -lko-

Mapa sucha v Česku. Je vyjádřená stupněm sucha v půdní vrstvě 0-40 cm a 
0-100 cm

 bez rizika sucha;     snížená úroveň půdní vláhy;     počínající sucho;      mírné 
sucho;        výrazné sucho;        výjimečné sucho;        extrémní sucho.

Sucho mění vodu ve vzácnou komoditu

Napadlo vás někdy při prázd-
ninových toulkách Žďárskem, 
jak tento kraj kdysi vypadal? 
Třeba se podívejme v duchu 
letošních „osmiček“... Rozhod-
ně byste se tu nechtěli ocit-
nout na počátku srpna před 
690 lety. To se tu silně otřásala 
zem…
� Lenka Kopčáková

Ve dnech 4. a 5. srpna roku 1328 
přišlo v pásu od Alp zemětřesení, 
které na Jihlavsku a Žďársku zavali-
lo řadu stříbrných dolů. Trvalo dva 
dny a mělo sílu minimálně 7. stupně 
Richterovy škály. Jak známo, při tom-
to stupni se již některé budovy řítí a 
vodní plochy se vlní…

Těžce poškozené bylo tehdy dokon-
ce i město Brno, a okolí vrchu Čeří-
nek (západně od Jihlavy) se údajně 
propadlo o 100 metrů.

U nás na Žďársku již ve 12. století 
prosperovala pod vrchem Peperkem 
osada Velká Losenice. Stříbrnou rudu 
zde těžili němečtí horníci z Durynska 
a Horního Saska. Název vrchu Peper-

ku prý vznikl právě zkomolením 
německého názvu Berg werk-Berg.

Těžbu později podporoval cisterci-
ácký klášter, založený r. 1252. Jak sto-
jí v kronice zdejšího mnicha Jindřicha 
Řezbáře, probíhala tehdy podrobná 
geologická prospekce území. V jih-
lavském muzeu jsou dodnes uloženy 
mapy ložisek rud v oblasti od dneš-
ního Havlíčkova Brodu, přes Stříbr-
né Hory, Dlouhou Ves ke Štokům a 
k Jihlavě.

Zemětřesení ze srpna 1328 zazna-
menalo mnoho kronikářů na Vysoči-
ně, a podle nich tato pohroma přišla 
po období veder a sucha… Události 
prý také „vděčíme“ za dnešní rozekla-
ný tvar Rozštípené skály, oblíbeného 
cíle horolezců. 

Jak se lze dočíst např. v Ottově 
naučném slovníku ( Jan Otto byl při-
byslavským rodákem), do srpna roku 
1328 byla důlní činnost na Peperku 
rozsáhlá a bylo zde vyhloubeno vět-
ší množství štol. Otřesy však stříbr-
né doly zasypaly a nezbyla po nich 
památka…

Asi 675 metrů vysoký vrch Peperek 
ční 5 km západně od Žďáru. Dnes je 
zarostlý bujnou vegetací. Jeho skalní 
vrchol, i nedaleká Rozštípená skála, 
jsou přírodními památkami. 

Místo má samozřejmě v lidové ver-
zi své legendy. Např. o chytrém kně-
zi, co vyzrál nad čertem. Ten prohrál 
sázku o duši, a vztekle mrštil obrov-

ským skaliskem. Na jeho vrcholu měl 
dokonce ďábel zanechat své otisky…
Zatím tu ale rozeznáme už jen špatně 
viditelný piktogram žehličky, nůžek a 

klubka nití. Údajně je tu vytesal krej-
čí, který se na Peperku ukrýval kon-
cem třicetileté války (do r. 1648).

Nedaleko prochází historická zem-
ská hranice Čech a Moravy, takže se 
tu říká Na konci světa. Místo pozná-
me dle závory a figuríny celníka…

Těžbu stříbra na Žďársku ve 14. 
století nahradilo zpracování železné 
rudy. Na potoce pod Peperkem vzni-
kaly hamry, dokonce i vysoká pec 
dýmačka. 

Před sedmi lety brněnské Tech-
nické muzeum otevřelo v usedlosti 
Šlakhamr expozici věnovanou hamer-
nictví. Původně středověký hamr 
s mechanickou kovárnou se kon-
cem 17. století změnil v obilní mlýn. 
Posledními majiteli byla ve 20. stol. 
mlynářská rodina Brdíčků. 

Ale zpět k zemětřesení. To na čes-
kém území nebývá časté, ani silné. 
Důvěrně jej zná Chebsko v západ-
ních Čechách. Zdokumentovány byly 
dosud otřesy země o síle max. 5 stup-
ňů RŠ.

Geofyzikální ústav Akademie věd 
ČR provozuje po Česku stálé seismo-
logické stanice. Chcete se podívat, jak 
jsme na tom?  Více na www.cnews.
cz/ceska-mapa-zemetreseni.

No, a když už jsme u pohrom a 
letošních „osmiček“, tak v roce 1338 
hejna kobylek zničila veškerou úrodu 
po celé Vysočině. Tento žravý hmyz 
k nám přilétl z Uher. 

ZeMětřesení v srpnu 1328 dalo 
údajně dnešní rozeklaný tvar Rozští-
pené skále. pro turisty i horolezce je 
skvostem na hranici Žďárských Vrchů.
  Foto: Wikipedie

V srpnu 1328 se na Žďársku otřásala zem

Žďárské „osmičky“
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Žďárští  
hokejoví odchovanci
v jednom týmu snů
bohatý doprovodný program od ��.�� hod.  
před zimním stadionem (autogramiáda, soutěže  
pro děti, rozhovory, občerstvení)

��. srpna ����
Zimní stadion Žďár nad Sázavou, ��.�� hod.

www.hokejzr.cz | Více na www.horimehokejem.cz

V sestavě Týmu hvězd:
Tomáš Rolinek, Petr Koukal, Petr Vampola, Martin Nečas,  
Martin Kaut, Martin Rousek a další žďárské hvězdy

Utkání zpestří zajímaví hosté a další program.

Vstupné 100 Kč | Předprodej: CZC.cz, nám. Republiky (bývalý MÚ)  
a SEPP, Veselská 6/7, Žďár nad Sázavou

Slavní žďárští hokejoví odchovanci 
v jednom týmu. Tak to bude podíva-
ná, o které snili mnozí žďárští fanouš-
ci už léta.

 V nadcházející sezóně slaví žďárský 
hokej osmdesátiny. Při té příležitos-
ti se v pátek 10. srpna od 18 hodin 
uskuteční exhibiční utkání, v němž na 
led nastoupí zdejší slavní odchovanci, 
mistři světa a nadějné mladé hvězdy. 
Všichni obléknou dres žďárských Pla-
menů. Pohromadě tak na ledě zimní-
ho stadionu uvidíme třeba Petra Kou-
kala po boku Martina Nečase… 

„Exhibiční zápas ale nebude pouze 
o slavných odchovancích, kteří sbírali 
tituly všude po světě. Klub si váží svých 
hráčů bojujících dlouhodobě za Plame-
ny. Sestava 80´ bude obsahovat hráče, 
kteří se stali legendami nebo klíčovými 
osobnostmi tady na Bouchalkách,“ uvá-
dí mluvčí SKLH Žďár n. S. Martin 
Krásný.

Mezi nimi nechají zavzpomínat 
na pohledný technický hokej Marti-
na Sobotku s Jiřím Plachým či Jiřím 
Kautem. 

„Třeba právě rodina Kautů bude mít 
jedinečnou možnost zahrát si pohroma-
dě. Bratři Martin a Tomáš, společně se 
svým strýcem Jiřím,“ říká pro zajíma-
vost… Sestava je plná hvězd nastu-

pující generace, která prozatím uka-
zuje, že by mohla pomoci vrátit český 
hokej na výsluní.

Již od 15.00 hodin fanoušky čeká 
bohatý doprovodný program před 
zimním stadionem, včetně autogra-
miády, rozhovorů a soutěží pro děti. 
Patronem akce je kapitán mistrů svě-
ta z roku 2010 Tomáš Rolinek.

Jak to kdysi začalo
První utkání v ledním hokeji usku-

tečnili žďárští fotbaloví dorostenci v 
únoru 1936 proti svým vrstevníkům z 
SK Přibyslav. Člen výboru tehdy usta-
veného SK Město Žďár, strojvedou-
cí Václav Hlávka, prosadil hokej jako 
doplňkový zimní sport. Hokejové 
mužstvo se ustavilo v zimě 1938 – 39, 
kdy byl sehrán první oficiální zápas 
proti celku Skautů z Nového Města. 
Hrálo se na dnes již zaniklém rybníku 
Druhák u Starého nádraží. Po zruše-

ní SK v roce 1941 vznikl AFK Město 
Žďár, který se účastnil soutěží II. třídy 
západomoravské župy. Jeho kádr tvo-
řila především parta nadšenců z Hor-
ní ulice.

Během zim 1942–43 a 1943-44 
hostil led u sokolovny a na Horňá-
ku slavný tým LTC Praha. Ten zde 
sehrál přátelské zápasy za úhradu v 
potravinách. Nadšenci tehdy prý kvů-
li dobrému hokeji obětovali lístky na 
maso… Napodruhé Žďárští soutěž 
vyhráli, ale z postupu se neradovali. 
Poslední válečnou zimu byly soutěže 
zrušeny. 

Hořící “Ž“
Novodobý symbol klubu vyjadřu-

je tradice Žďáru nad Sázavou. Hoří-
cí „Ž“, jako počáteční písmeno měs-
ta, které kdysi vzniklo žďářením, čili 
vypalováním; plameny jsou i symbo-
lem výrobního prostředku v největ-

ŽĎÁRSKÝ hokej oslaví jubileum exhi-
bicí.

VZPOMÍNKA na válečný rok 1943, 
kdy ve Žďáře hrál slavný LTC Praha 
za úhradu v potravinách...

 Foto: René Rámiš a archiv
  SKLH Žďár n. S.

Návrat legend aneb Hoříme hokejem 80 let

Žďárské hvězdy
vs. SKLH Žďár n. S

Exhibiční sestava 80´: 
Milan Řehoř, Radovan Biegl - Mar-

tin Lojek, Martin Pleva, Václav Půža, 
Tomáš Doležal, Ondřej Trejbal - 
Jiří Plachý, Martin Sobotka, Mar-
tin Nečas, Tomáš Havránek, Ondřej 
Machala, Petr Koukal, Tomáš Roli-
nek, Martin Kaut, Jiří Kaut, Tomáš 
Kaut, Petr Vampola, Martin Rousek, 
Tomáš Bláha, Radek Haman; trenér 
Jaroslav Benák.

ším žďárském podniku…
Heslo místních hokejistů i fanouš-

ků zní: „Hoříme hokejem“. Autorem 
původního loga „Ž“ a jeho designu 
je žďárská výtvarnice Stanislava Was-
serbauerová a redesign provedl grafik 
Ondřej Pecka. -lko-
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K prázdninám patří výlety, dobrodružství 
i umělecké zážitky. Pojďme se podívat, 
jakou zábavu připravily hrady, zámky, 
muzea, či města v našem kraji. Zde jsou 
nejzajímavější tipy na srpen.

(Připravily: lb a lko)

ŽĎÁRSKO
(žďárský program na str. 12 a 14)

� Nové Město na Moravě
19. 8. (8.00-17.00) kostelíček N. P. Marie, 

ul. Malá: Tradiční Pouť
21. 8. 17.00, Horácké muzeum: Nadě-

je, zmar a protiokupační humor aneb 
„Osmašedesátý“ (nejen) v reflexi dobové-
ho tisku - přednáška M. Šikuly 

25. 8. Vratislav. nám.: Slavnosti medu, 
24. – 25. 8. Vysočina Arena: MS v let-

ním biatlonu 
Horácké muzeum: Strašidla a svatí Kar-

la Němce 

� Bystřice nad Pernštejnem
Akce na Masarykově náměstí
3. 8. 20.00 Revival náměstíčko - kapely 

Kiss a Motörhead
4. – 10. 8. Start film fest: Kinematograf 

bří Čadíků, workshopy, osobnosti, večerní 
projekce

11. 8. 10.00 XIII.Memoriál F. Prosecké-
ho-sen – setkání veteránů Tatra 

12. 8. Svatovavřinecká pouť 
18. 8. 18.00 Folk-country náměstíčko 

(Marien, Bodlo, Terrakota, Choroši, Hova-
duo, Melda a spol., Láďa Zítka)

�Centrum Eden: 25. 8. Dožínky; do 
25. 8.  Fenomén Igráček 

Cyklo ovál Lužánky: 24. – 25. 8. 
Wůdštok na psím kruháči 5! – hudební 
festival (Lake Malawi, Vasilův Rubáš…) 

� Městské muzeum: První republika 
– výstava fotografií

� Šiklův mlýn Zvole: 11. – 12. 8. Lás-
kyplný festival (B. Cristovao, E. Farna, J. 
Smolík, Poetika…); 18. – 19. 8. Gastrofest 
(workshopy, inspirace i zážitky) 

25. 8., obec Vír: Malý svratecký mara-
tón 

� Velké Meziříčí

Koncerty na Náměstí
4. 8. 19.00, Zábava pod lipami; 5. 8. 

17.00, Mistříňanka; 11. 8. 19.00, Escualo 
Quintet Gabriela Vermelho – tango; 12. 
8. 18.00, Swing Dixie – vojenská hudba 
Olomouc; 17. 8. 19.00, Duo ty a já – folk; 
18. 8. 18.00, Impro band – známé melo-
die; 19. 8. 18.00, Sadovanka; 25. 8. 19.00, 
D.N.A. Brno – folk; 26. 8. 18.00 Vocal 
overdose

31. 8. 16.00 Vodník Vopěnka připlouvá 
– zakončení léta

4. 8. Rybník Zvonďák: 5.00, Rybářské 
závody na „Zvonďáku“

4. 8. Areál Chlumek: 19.00, X. Chlumec-
ký festbál Bluegrass Music - (BG Cwrkot, 
Black Jack, Blueland, Modrotisk)

11. 8. Dolní Heřmanice: 15.00, X. Heř-
manická dechovka – festival. 

JIHLAVSKO
� Jihlava
ZOO Jihlava,(mimo po) 11.00 a 15.00: 

Dravci nad hlavami 
18. 8. (10.00–20.00) park Robinson: 

Den pirátů – akce pro celou rodinu (Slza, 
Mirai, M. Nesvadba, Like-it, Bombarďák, 
V. Vrtek, Buchty a loutky, V. Marčík; pirát-
ská bitva, bludiště v podpalubí, slámová 
loď, lanový park…)

30. 8. 16.00 Piknik v parku – Proletí 
100letí (koncerty, divadlo, poníci, dílny, 
opékání…) - areál staré nemocnice u auto-
bus. nádr.

2. 9. ZOO Jihlava: Prázdniny končí v 
ZOO - stylové loučení. 

11. 8. Brtnice, klášterní zahrada: VII. 
Dřevorubecké závody 

� Polná
18. 8. 14.00, Husovo náměstí: Mrkvan-

cobraní (O nejchutnější mrkvánek; P. Spá-
lený, M. Voborníková a Apollo, Polenská 
třináctka, Kroky M. Davida)

Hrad Polná
17. 8. 20.30, 22.00: Nové příběhy 

polenského hradu – noční prohlídky a 
oživlé pověsti…

25. 8. od 13.00: Hradní slavnosti s Jiřím 
z Poděbrad – středověká zábava, ohňová 
show, oživlé expozice…

31. 8. 18.00: Hana a Petr Ulrychovi + 
Javory beat – folk.

� Třešť
4., 8., 11 a 12. 8. Parní léto - výletní jíz-

dy parního vlaku na trati Kostelec, Třešť, 
Telč, Dačice, Slavonice; 5. 8., 11. 8. (15.00-
18.00) vlakové nádraží: Zábavné odpo-
ledne.

18. 8. (8.00–17.00) areál za ČOV: Šiš-
kobraní - závody v agility 

� Telč
Do 12. 8. Prázdniny v Telči: multižánro-

vý festival
17. - 18. 8. náměstí, Štěpnický rybník: 

Historické slavnosti Zachariáše z Hrad-
ce a Kateřiny z Valdštejna 

24. - 26. 8. Balóny nad Telčí – starty: 
(ráno 6.00–7.00, večer 17.00–19.00)

Zámek Telč
Do 12. 8. (út, pá, so, ne od 11.00) Z Itá-

lie do Telče, Po stopách kavalíra: pro děti
24. - 26. 8., (20.30, 21.30, 22.30): Obra-

zy Valdštejnské noci – noční prohlíd-
ky,  šermíři z Ballestry

Do 31. 8. výstavy z filmů Pyšná princez-
na  a Až přijde kocour 

HAVLÍČKOBRODSKO
� Havlíčkův Brod
Havlíčkobrodské kulturní léto (Havlíč-

kovo nám.)
Středeční podvečery - od 18.00 pohád-

ka, pak koncert kapel: 1. 8. Vojtaano; 8. 8. 
Vesper; 22. 8. Hard to frame; 29. 8. Nice 
Navels

Nedělní koncerty - od 18.00: 5. 8. BASS 
koncert; 12. 8. Třetí třetina; 19. 8. Wobčas; 
26. 8. Traffic Jam

Kam vyjet v srpnu po Vysočině

� Chotěboř
2. 8. 19.30, kino Žalman a spol. – pade-

sát let na scéně…
24. 8. 20.00, Panský dům Zbořený choť 

– Jar. Dušek a VIZITA

� Přibyslav
17. – 19. 8. Pyrocar 2018 – hasičský fest 

jak má být
8. – 9. 9. Přibyslavské slavnosti; 8. 9. 

Mlékárenský den 2018 

� Ledeč nad Sázavou
18. 8. (od 15.30) Kouty u Ledče, 

Pokoutní festival (kapely)
18. 8. Melechovský okruh – 9. ročník 

přehlídky motocyklů 
18. 8. 13.00, louka, Hněvkovice Fichtl 

cup – závody malých motocyklů 
31. 8. – 1. 9. hrad: Loučení s létem

PELHŘIMOVSKO
� Pelhřimov 
14. 8. (10.00 a 15.00)Městská šatlava: S 

Mandelinou do šatlavy – dětská detektiv-
ní hra 

16. 8. (20.30–22.30) Večerní vyhlídky 
z věže (kostel sv. Bartoloměje); Muzeum 
strašidel a peklo 

25. – 26. 8., Masarykovo nám. Pelhři-
movská pouť; Hasičský festival dechovek a 
Dny záchranářů

od 21. 8. Muzeum Vysočiny: Modlit-
ba za Československo – okupace ČSSR r. 
68´v obrazech

Hrad Kámen
4. 8. Večerní prohlídky; 4. – 5. 8. Kámen-

ské hradohraní; 11. – 12. 8. Komentované 
prohlídky hradním parkem; 18. 8. Večerní 
prohlídky; 25. – 26. 8. Hradní prohlídky 
pro děti

� 10. 8. 21.00, Hořepník: Traktor & 
Tlustá Berta – letní parket

� Humpolec
2. 8. 20.00, koupaliště Žabák: Jan Vanču-

ra & Plavci
4. - 5. 8., závodiště Dusilov: Zlatá pod-

kova - kvalifikační kolo 53. ročníku seriálu 
ve všestrannosti; 24. - 26. 8. Finále seriálu 
závodů

9. - 11. 8., zóna 8smička: Letní platfor-
ma – hudební festival

23. 8. 19.00, zahrada muzea: Tam Tam 
Batucada - bubenická show 

1. 9. Horní náměstí: Ekompilace – open 
air festival (David Stypka & Bandjeez, Buty 
ad.)

Hrad Orlík
17. - 19. 8. Film a dějiny – tradiční festi-

val na téma zbojníci a loupežníci

� Žirovnice
25. 8. 9.00, sádky: Rybí hody

Zámek Žirovnice
26. 8. 10.00: Loučení s prázdninami - 

Odpoledne s grilováním
10. a 17. 8. (19.00 a 20.00) Pohádkové 

noční prohlídky 

Zámek Kamenice nad Lipou 
5. 8. 15.00 Závěrečný koncert letních 

žesťových kurzů
10. 8. 19.00 Viento Marero duo - klasi-

ka a jazz
26. 8. 19.00 Švejk aneb Poslušně hlá-

sím – muzikál, Divadlo Pluto Plzeň

TŘEBÍČSKO
� Třebíč 
17. – 19. 8., město:  Slavnosti tří kápí – 

Historický festival
Zámecká konírna: Do 4. 8. Šamajim - 

Festival židovské kultury;
do 31. 8.: Vzduch je naše moře – 100 let 

letectví na Třebíčsku
Do 31. 8. Police: Zámek Police a Muze-

um RAF (historické motocykly)

� Moravské Budějovice
Zámek MB
3. 8. 17.00, nádvoří: Večer s cimbálov-

kou 
17. – 19. 8., nádvoří: Václav Hudeček a 

jeho hosté - XI. ročník mez. Hud. festivalu
31. 8., letní kino: Loučení s prázdninami 

– koncovo-prázdninový večírek s kapelami

� Jemnice
10. – 11. 8., královské město Jemnice: 

Jemnická bitva – VIII. ročník 
27. 8., vlakové nádraží: Jízda výletního 

vlaku 
1. 9., město: O pohár královského měs-

ta Jemnice – turnaj v šermu

� Hrotovice
25. 8. 8.00 Hrotovický koločas – jízda 

historických vozidel 
12. 8. 20.00, Zámek Dukovany: Swing a 

první republika - Sestry Havelkovy, Sep-
tet aj.

Dalešice
10. 8. 20.00, pivovar: Tango argentino - 

Escualo Quintet

Zámek Valeč
8. 8. 20.30, park: BMW – symfonie 

radosti a vášně (historická vozidla; Tomáš 
Klus, Symphonic a MF Olomouc) 

15. 8. areál: Ariadna na Naxu - Starověká 
báje a komorní skladby Dvořáka a Suka…

� Jaroměřice nad Rokytnou
12. 8. 10.00, odpočinková zóna: Tradiční 

posvícení 

Zámek Jaroměřice n. R.
4. - 18. 8. XX. Mezinárodní hudební 

festival Petra Dvorského
11. 8. 20.30, zahrady: Miro Žbirka Sym-

phonic (MF Olomouc)

Zámek Náměšť n. O.
17. – 18. 8. (18.00–22.00) Kráska a zví-

ře - netradiční prohlídky s Divadlem histo-
rie v pohybu Exulis…

25. 8. Hradozámecká noc 
do 4. 8. areál: 33. Folkové prázdniny (O. 

Havelka a Melody Makers, P. Hemmel, R. 
Křesťan, M. Pavlíček

31. 8. – 1. 9. Letecké muzeum Koněšín: 
Happy faces festival (M. Rotrová, P. Ben-
de, J. Schmitzer, kapely Slza, Lunetic… 

Balóny nad Telčí jsou každoročně atrakcí konce léta. Foto: archiv JL

ZlaTá podkova k Humpolci patří již 
53 let.  Foto: www.zlatapodkova.cz

MeZiříčské léto tradičně zakončí 
Vodník Vopěnka.

 Foto: město Velké Meziříčí
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Léto vrcholí a někoho ještě čeká 
letní dovolená. Jak si nejlépe odpo-
činout? Přece - úplně vysadit od 
pracovních starostí. 

Lépe to samozřejmě půjde lidem, 
kteří pracují fyzicky. Na 14 dní pros-
tě práci pustí z hlavy. 

Daleko hůře se od pracovních 
povinností odpoutávají lidé na 
zodpovědných pozicích. Ale i oni, 
pokud si chtějí odpočinout a pročis-
tit hlavu, by se měli od zaměstnání 
zcela odstřihnout. Žádné pročítání 
služebních e-mailů, či dokonce vyři-
zování služebních věcí. Někdy nám 
zapojení se do řešení problému na 
pracovišti může zbytečně pokazit 
dovolenou. 

Důležité ovšem před odjezdem 
na dovolenou je, zanechat po sobě 
tzv. čistý stůl. V dostatečném před-
stihu tedy zapracujeme na vyříze-
ní všech potřebných záležitostí a 
uvedení pracovních věcí do pořád-
ku. Také je dobré informovat o své 
dovolené klienty, s nimiž spolupra-
cujeme.  Pak nám nebudou volat 
např. k moři. Dobré je nastavit si do 
mobilu a e-mailu informaci, že jsme 
v určité době mimo kancelář, a na 
koho se mohou obracet.

Dobrou věcí je napsat si ještě před 
odchodem na dovolenou, dokud to 
máme čerstvě v hlavě, soupis roz-
pracovaných věcí, restů či nápadů, 
kterými chceme po dovolené začít. 
To velmi oceníme  po návratu do 
reality. 

Většina problémů, vzniklých v 
naší nepřítomnosti, buď počká, 

nebo je vyřeší kolegové. Ti by však 
měli respektovat naše volno a volat 
nám na dovolenou jen v nejkrajněj-
ším případě. Zejména pokud jsme 
v zahraničí. Ale pojistka se vždycky 
hodí. Kdyby něco opravdu hořelo, 
náš nejbližší kolega by měl vědět, 
kde a jak nás zastihnout...

 O dovolené si dopřejme odpočin-
kový čas s přáteli či rodinou. Věnuj-
me se výletům, koupání, houbaření, 
sportu či tanci, vybavme se pěknou 
četbou, a s dětmi se odvažme tře-
ba u moderních společenských her. 
U nich můžeme zaperlit znalostmi 
z dějin, věd, a nebo se popukat smí-
chy u pantomimy…. No, a večer u 
táboráku procvičme hlasivky. Když 
se sejde víc lidí, kteří hrají na hudeb-
ní nástroj, tak dovolenková „kape-
la“ nám otevře nové rozměry rado-
sti. Nebraňme se zkrátka zážitkům 
a výzvám. Jen tak nejlépe uvolní-
me nahromaděný stres. Ke správné 
dovolené patří samozřejmě i lenoše-
ní a dostatek spánku… 

Jestliže jsme „single“, vydejme se o 
dovolené na poznávací zájezd, či do 
lázní. Zde vždy najdeme spřízněnou 
duši, nebo fajn partu.

Aby dovolená „zabrala“ na naši 
únavu, měla by trvat v kuse nejmé-
ně 14 dní. Ona i vlastní příprava na 
výpravu a pak cestování dá pořádně 
„zabrat“. Když např. jedeme k moři, 
naplánujme si dovolenou tak, aby 
nám zbyl ještě alespoň jeden volný 
den po příjezdu na „srovnání“. To 
se vyplatí, hlavně když jedeme od 
moře autem.  -lko-

O dovolené se snažme vysadit
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Již třetím rokem proběhlo na 
Fakultě strojního inženýrství VUT 
Brno oceňování tvůrců těch nejlep-
ších bakalářských a diplomových 
prací v soutěži Cena průmyslového 
podniku (CPP).

Tu pořádá fakulta vždy na konci 
akademického roku. Ocenění letos 
převzali autoři 12 bakalářských a 18 
diplomových prací. 

V hodnotitelské komisi zaseda-
jí spolu s odborníky VUT zasedají 
zástupci partnerských firem zvuč-
ných jmen, tedy i ze žďárského stro-
jírenského podniku.

Cílem soutěže je motivovat studen-
ty k vypracování vysoce kvalitních 
závěrečných prací, s inovativním 
řešením, a umožnit firmám přístup 
k talentovaným lidem již v průběhu 
jejich studia. Odborníků na trhu prá-
ce je totiž stále nedostatek.

Během červencových promocí 
předal celkem pět Cen průmyslové-
ho podniku 2018 i technický ředi-
tel žďárské firmy, Ing. Radek Vlček. 
Ocenění od něho převzal např. Bc. 
Martin Myška, absolvent bakalář-
ského studia v oboru obecného 
strojírenství.  Byl oceněn za vítěz-
nou excelentní práci na téma Teorie 
front a virtuální továrna za pomoci 
matematického modelu. „Klíčovým 
aspektem práce bylo vytvoření mate-
matického modelu reálné výrobní lin-
ky, sloužící pro simulaci chodu výrob-
ku v továrně, s využitím pro pilotní 
simulace a plánování odstávek ve fir-
mě“, popisuje autor. 

Bc. Martin Myška dále pokraču-
je ve studiu v Ústavu energetické-
ho inženýrství, kde se chce věnovat 
mezioborovému propojování ener-
getiky a výpočetní techniky.  -lko-

Cenu za svoji excelentní práci převzal absolvent Martin Myška od zástupce 
žďárské strojírenské firmy, Radka Vlčka (druhý zleva). Foto: archiv a.s. Žďas

O talenty mají firmy zájem

Ceny průmyslového
podniku 2018 jsou rozdány…
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Dnes přinášíme závěr našeho 
ohlédnutí za koncem 2. sv. války ve 
Žďáře s Pavlem Elblem, historikem 
Regionálního muzea města. 
� Lenka Kopčáková

Svoboda do našeho města v roce 
1945 přišla téměř nejpozději z celého 
Protektorátu. Vypjaté dny, následující 
týdny a měsíce zamíchaly osudy mno-
hých lidí, co se právě ocitli ve Žďáře… 
S odstupem 73 let však nelze tvrdit, že 
vše bylo černé nebo bílé…

Rekapitulace…
V červnovém vydání ŽN jsme Žďár 

opustili v noci z 9. na 10. května roku 
1945. To již Rusové obsadili Jihlavu, 
a ustupující Němci se valili do Žďáru 
nejen od Nového Města a Ostrova nad 
Oslavou, ale i od Nového Veselí. Lidé 
v úkrytech napjatě naslouchali neustá-
lému hukotu motorů.

Němci dělali vše proto, aby se nedo-
stali do rukou Rudé armády. Spěcha-
li do americké okupační zóny v jiho-
západních Čechách. Již 30. dubna se 
přesunulo do Žďáru komando gestapa 
z Brna, s cílem pacifikovat odboj v tý-
lu. Poslední hodiny války si vyžádaly 
na Žďársku nemalé oběti. Nejvíce lidí 
ve Žďáře zahynulo ve středu 9. května 
1945. 

Němci proti Němcům
Podle pamětníků se do sebe ve Žďá-

ře pustily sami příslušníci německé 
armády. To historik vojenství Pavel El-
bl potvrzuje. 

Wehrmacht se po kapitulaci Němec-
ka už nechtěl zdržovat bojem a hnal se 
co největší rychlostí na západ. Ale čle-
nové Waffen-SS byli fanatici, kteří se 
chtěli vypořádat s odbojáři, partyzány, 
a pokračovat v předem ztraceném boji. 
A to bylo nejspíš příčinou konfliktu 
ve vlastních řadách. Přestřelky mezi 
samotnými Němci zaznívaly z několi-
ka míst Žďáru, kde zůstávali ležet mrt-
ví... Dle pamětníků esesáci dokonce 
vojáky wehrmachtu popravovali. Ustu-
pující armáda pak své mrtvé naložila 
na náklaďáky a ujížděla dál. „Některá 
těla pak byla v 70. letech náhodně obje-
vena v hromadném hrobě. Nalézal se v 
místě parkoviště u barokního mostu před 
zámkem. Další těla Němci údajně polili 
u Stržanova hořlavinou a spálili,“ infor-
muje historik.

Konečně svoboda!
Kolem 6. hodiny ranní 10. května se 

ve Žďáře objevili první rudoarmějci. 
Byla to průzkumná hlídka na koních. 
Městem bez zastavení projelo něko-
lik tanků, a teprve pak dorazily rus-
ké náklaďáky. Rudoarmějci seskákali 
z korb, rozprostřeli na zem plachtu a 
pozvali civilisty, aby s nimi posvačili. 
Překvapení lidé začali konečně věřit, že 
po přestálých hrůzách šesti válečných 
let se konečně dočkali míru… 

„Žďár osvobodily jednotky 2. ukrajin-
ského frontu maršála SSSR Malinovské-

ho. Konkrétně se jednalo o 40. armádu, 
a její 51. střelecký sbor,“ upřesňuje Pavel 
Elbl. 

„Kaťuše“ cílily na chrám
Jak říká, celého 10. května byla 

zhroucená fronta v pohybu, a za Rusy 
do Žďáru ještě přijelo několik kolon 
Němců. Ti již nechtěli bojovat a vzdá-
vali se. Ale v lesích kolem Žďáru se 
stále skrýval značný počet příslušníků 
wehrmachtu a obávaných Waffen-SS. 
Městem šla zpráva, že se připravují v 
Černém lese (dnes nový hřbitov) a na 
Zelené hoře k obraně. 

„To Rusové nebrali na lehkou váhu. 
Kolem Malého lesa a Ptáčkova kopce 
rozmístili protitanková děla a na náměstí 

postavili raketomety, známé jako ,kaťu-
še´. Zamířili na chrám sv. Jana Nepo-
muckého,“ líčí. 

Ale raketám by v dráze překážel 
hromosvod na střeše tehdejší lékár-
ny, a tak klempíř František Kříž musel 
vylézt a odstranit jej… Ani netuší-
me, jak měla naše památka UNESCO 
namále… Naštěstí velitel na místo 
vyslal hlídku, která ověřila, že v oblasti 
chrámu nikdo není. 

Nařízená asanace města
Byl mír, ale na poničený Žďár byl 

žalostný pohled. Všude leželi mrtví… 
„Nikdy nezapomenu na pach války,“ 
svěřil nám kdysi žďárský pamětník. 
Opuštěná technika, poházená výzbroj, 
mrtvá těla lidí i zvířat, zápach a dým… 

„Hned v pátek 11. května byla zříze-
na funkce vojenského velitele žďárské-
ho soudního okresu. Stal se jím kapitán 
Rudé armády Petr Koršun. Nařídil čiš-
tění města od mrtvých a sběr válečného 
materiálu. Ve Žďáře se otevřely znovu 
obchody, spustily podniky a děti se vrátily 
do škol,“ přibližuje historik.

Válečnými detonacemi a požáry bylo 
vážně poškozeno celých 90 % žďár-
ských domů. Nejlépe ústup Němců 
přestála Veselská ulice, kde byl před 
domem č. 353 Antonína Krále (dnes 
MŠ Sluníčko) během jarních opevňo-
vacích prací vystavěn silniční zátaras. 
Němci tak raději využívali jiné trasy. 

Munice stále zabíjela
Ale munice, která se válela všude 

v okolí, zabíjela i v mírových dnech. 
Vojáci Rudé, ale i rumunské armády 
umírali při jejím zneškodňování ještě 
celý měsíc. Poslední z nich tak zahynul 
30. června 1945. Vojáci byli pohřbí-
váni na městském hřbitově i v areálu 
poutního kostela na ZH.

Manipulace s nalezenou municí a 
zbraněmi si vyžádala životy a závažná 
zranění i mezi civilisty. Na svoji zvě-
davost doplatilo také pár místních klu-
ků…  

„Technika byla roztroušená po všech 
stranách ústupu. Kde Němcům došel 
benzín, svlékli někdy i uniformy, aby se 
na útěku zbavili důkazů,“ líčí historik 
tehdejší situaci.

Těžká technika se shromažďovala 
před lnářskou školou (dnes zdravot-

ní škola), odkud ji vlaky odvážely ke 
zpracování. „Železo se velmi hodilo k 
poválečnému budování,“ vysvětluje náš 
průvodce historií.

Zabírali byty z úřední moci
Zatímco ruské vojsko obsadilo obec-

ní budovy, důstojníci se zabydlova-
li v soukromí. To se, dle pamětníků, 
někdy neobešlo bez obtíží… Mno-
ho rodin nemělo místo, ale Rusové 
byty nekompromisně zabírali z úřed-
ní moci. Rekvírovali i soukromá vozi-
dla, takže lidé, kterým se podařilo vozy 
schovat a uchránit před Němci, o ně 
nyní přišli. Oddíly rumunské armády 
tábořily v okolních vesnicích. 

„Velký problém představovala mnoha-
tisícová stáda vojenských koní. Ti se po 

zhroucení fronty potulovali okolím a spá-
sali osetá pole,“ uvádí historik.

Hon na kolaboranty
Bezprostředně po osvobození 

zajišťovali bezpečnost ve městě ruš-
tí vojáci. Pak tento úkol převzal oddíl 
Národní stráže (NS), složený z par-
tyzánů a dobrovolníků. Velel jim Jan 
Vejmělek. Úkolem NS, bylo zajišťo-
vat zrádce a kolaboranty. Došlo tak 
na nemálo Žďáráků podezřelých z 
kolaborace. „Dav rozzlobených civilis-
tů např. zadržel podomního prodavače 
Josefa Sýkoru, podezřelého z udavačství. 
Na krk mu uvázali provaz a dovlekli jej 
před NS v hotelu Veliš,“ líčí Elbl jednu 
epizodu.

Stísněné prostory soudního věze-
ní na Staré radnici „hostily“ kromě 
kolaborantů i několik desítek zajatých 
německých vojáků a civilistů. Ti byli, 
stejně jako místní kolaboranti, zapoje-
ni do asanačních prací ve městě. Pak je 
Žďár předal ruským orgánům.

Sadistická poprava 
Ne všichni vojáci skončili v zajatec-

kých táborech. V úterý 15. května pře-
vzala NS vojáka zajatého v lesích u 
Přibyslavi. Měl u sebe zbraň a údajně 
střílel po lidech. Narychlo bylo rozhod-
nuto o popravě. 

Desátník wehrmachtu Ernst Merbs 
byl odveden na hřbitov, kde si musel 
vykopat hrob. Poté jej člen NS popravil 
několika dávkami z automatické puš-
ky. „Dle vzpomínek pamětníků to měl být 
Tomáš Juránek, a údajně postupoval tak, 
že vojáka z bezprostřední blízkosti zasa-
hoval krátkými dávkami od nohou k tru-
pu,“ uvádí historik… 

Ostře sledované procesy 
Poslední dějství válečné historie měs-

ta Žďáru se odehrálo u brněnského 
trestního soudu. Ten od pololetí 45´ 
projednával případy kolaborací z doby 
okupace. 

„Za nejhoršího žďárského udavače soud 
označil tehdy 43letého bývalého hraběcí-
ho šoféra Ferdinanda Sonnka, který byl 
dle obžaloby spolupracovníkem jihlavské-
ho gestapa,“ informuje historik. Sonnek 
se přihlásil k německé národnosti a až 
do konce války sloužil ve wehrmachtu. 
Tribunál obžalovaného odsoudil dne 
11. září k trestu smrti. Jeho manželka 
Augusta, která s ním v konfidentské 
činnosti spolupracovala, byla odsouze-
na ke dvaceti letům těžkého žaláře. 

Souzen byl i zmiňovaný obchodník 
Josef Sýkora, spolupracovník Sonn-
ka. Donášel na lidi, že poslouchají cizí 
rozhlas, načerno porážejí vepře, či drží 
zbraň… Sýkora byl tribunálem odsou-
zen k doživotnímu žaláři.

Natřeli jim lýtka vápnem 
Žďárská veřejnost však především 

očekávala proces s technickým radou 
státních drah Ing. Ladislavem Dolan-
ským. Ten ve městě působil jako dozor 
kvůli dostavbě železnice. V roce 1939 
se přihlásil k německé národnosti.

„Choval se tvrdě k dělníkům na trati, a 
jak se ukázalo, udával Žďáráky za jejich 
protiněmecké výroky, za hospodářské pře-
stupky, i drobná provinění,“ říká historik. 
 (Pokračování na str. 12)

Konec války ve Žďáře a malé epizody

Díl II.
Poválečná asanace 

města a hon 
na kolaboranty

PaVel elbl, historik RMM, zamě-
řený na vojenství. Foto: archiv

ČleNoVé NG vedou manžele Dolanské, obviněné z kolaborace. Doprovází je snad 
i partyzánský strážce Tomáš Juránek, aktér popravy německého vojáka na hřbitově... 
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budova polikliniky 
 Studentská 4  
Žďár nad Sázavou  
 
tel.: +420 566 690 271
e-mail: info@optiklatal.cz 

WWW.OPTIKLATAL.CZ

LÉTO BEZ 
STAROSTÍ

DRUHÉ BRÝLE ZDARMA
KUPTE SI BRÝLE  SE SAMOZABARVOVACÍMI 

SKLY COLORMATIC A DRUHÉ BRÝLE  
Z KOLEKCE EKO1 SI VYBERETE ZDARMA

S OPTIKOU LÁTAL NEMUSÍTE  
V LÉTĚ SLUNCE ŘEŠIT

AKCE PLATÍ OD 1. 6. 2018

AKCE TRVÁ 

 DO 31. 8. 2018

z04-skloE

Univerzita třetího věku
Vzdělávání pro občany České republiky starší 

55 let s ukončeným středoškolským vzděláním

Aktuální nabídka a přihlášky jsou k dispozici v kanceláři U3V  
a na webu u3v.vspj.cz. Uzávěrka přihlášek 10. 8. 2018.  
Bližší informace Bc. Šárka Venkrbcová, tel. 567 141 118,  

mob. 775 766 391, e-mail: sarka.venkrbcova@vspj.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava  
kancelář U3V, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Chytrý mobil s Androidem
Počítačová grafika
Genealogie – rodopis
Tréning mozku
Základy psychologie
Arteterapie a psychologie
Dějiny umění v Evropě
Přírodní a kulturní dědictví Kanady a USA
Antická kultura
   a další...

Z bohaté nabídky programů vybíráme:

Dále je možné se přihlásit na kurzy U3V na pracovištích: 
Pelhřimov, DS Radětínská 2305, kurz Arteterapie a psychologie
Třebíč, DS Koutkova 302, kurz Naše planeta Země
Velké Meziříčí, DS Zdenky Vorlové 2160, kurz Nauky o planetě Zemi III
Žďár n/S., SŠOS Komenského 10, kurz Dějiny umění v Evropě III
Přihlášky viz web nebo kancelář výše.

Univerzita třetího věku
Vzdělávání pro občany České republiky starší 
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Dále je možné se přihlásit na kurzy U3V na pracovištích: 
Pelhřimov, DS Radětínská 2305, kurz Arteterapie a psychologie
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V minulé anketě pro kluby politických 
stran došlo omylem k záměně odpovědí 
dvou koaličních zastupitelů. Za chybu se 
omlouváme a opakujeme jejich správné 
odpovědi.  -red-

Otázka na červenec: Zabývá se váš 
klub situací kolem zhoršující se kva-
lity vody v řece Sázavě? Máte reálné 
návrhy k řešení? 

Určit zdroj znečištění

Sázavu řešíme dlouhodobě v koncep-
ci „Sázava - zelená páteř města“. Ke kvalitě 
vody: město má od Povodí Vltavy rozbory 
vzorků dlouhodobě odebíraných pod Pilá-
kem a na konci obce Sázava. Oproti Piláku 
vykazuje voda v Sázavě horší kvalitu. Cílem 
je nyní zjistit, zda případné znečištění vzni-
ká ve Žďáře, nebo „za ním“, v Hamrech a 
Sázavě, kde částečně chybí kanalizace. 

Zároveň jsme požádali vodaře (VAS a.s.) 
o kontrolu vpustí, které směřují do řeky, a 
prověřili funkčnost městských vpustí. Prv-
ní výsledky analýz budeme znát cca za půl 
roku, podle toho se přijmou opatření, aby 
se voda v Sázavě zlepšila. V budoucnu by 

nebylo totiž vůbec špatné, kdybychom se v 
létě mohli vykoupat přímo v centru města, 
v parku na Farčatech.

Pro čistou a zdravou řeku

Čistá a zdravá řeka je důležitým tématem 
a rozhodně je třeba se mu věnovat. Znečiš-
tění úseku Sázavy ve vlastním městě má řa-
du příčin. Jejich odhalení a nápravu může 
zajistit jen koordinované úsilí všech, kteří v 
této věci nějaké kompetence mají, osvětou 
občanů a podnikatelů a dostatkem peněz. 

Myslím si, že Svaz vodovodů a kanaliza-
cí, který určuje i cenu vody (jedna z nej-
vyšších v ČR), by měl mít dostatek financí 
k modernizaci čističky odpadních vod. K 
samotnému zlepšení stavu vody je důležitý 
i podrobný monitoring kanalizačního sys-
tému ve vztahu k řece (např. odlehčova-
cí výusti). Dalším zdrojem znečištění jsou 
dešťové vody, vody z komunikací a splachy 
z polí. Je třeba zintenzivnit sběr vzorků a 
jasně určit, kde a k jakému druhu znečiš-
tění dochází. Je v plánu kromě dvou stan-
dardně odebíraných vzorků v obci Sázava 
a u Pilské nádrže, posílit minimálně o další 
dva odběry přímo ve městě.

Oprava z minulé rubriky Názory

Ing. Josef
Klement,
klub
KDU-ČSL

Ing.
Martin Mrkos, 
klub ŽĎÁR
- ŽIVÉ MĚSTO

Výhled na akce v září
4. 9. 17.00, zasedačka RM: Setkání s občany: Participativní rozpočet
5. 9. 18.00, obch. škola: Setkání s občany: Rekonstrukce hřiště U Věžičky
7. 9. 19.30 nám. Republiky: Santini Retro Kavárna aneb celý Žďár tančí
8. – 9. 9. 13.00, DK: Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu. 
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Konec války ve Žďáře a malé...

Žďárské tipy

Klub kardiaků

Knihovna M. J. Sychry        

Jste pamětníky konce války, či prv-
ního mírového léta ve Žďáře? Máte 
svoji příhodu? Napište nám. Kontakt 
je na předposlední straně v tiráži.

Zdroj snímků: Kniha Viléma Frend-
la: Žďár nad Sázavou ve fotografiích 
– Květen 1945, s popisy Zdeňka Vyhlí-
dala.

(Dokončení ze str. 10)
Dolanský i s manželkou byli zadrženi 

při útěku na brodském nádraží. Tam si 
pro ně dojela služební drezínou žďár-
ská Národní stráž a eskortovala je zpět. 
Zpráva se rychle rozkřikla, a ve Žďáře 
už na ně čekalo nádraží plné lidí. Zatče-
ní byli odvlečeni do dřevěné boudy, 
kde Dolanské natřeli lýtka vápnem, její-
mu muži ustřihli nohavice nad koleny a 
také mu nabílili lýtka. Připomněli jim 
tak dobu, kdy se po městě procházel v 
tyrolských kalhotách a bílých punčo-
chách… 

Jejich „výzdobu“ završil hákový kříž 
na zádech. Cestou na náměstí byli kola-
boranti davem zesměšňováni a napadá-
ni… Průvod vzbudil pozornost ruské 
hlídky a vojáci v obavách z lynčování 
zasáhli. 

Ukrývala u sebe šperky 
„Navzdory protestům davu odvedli 

manžele Dolanských i jejich eskortu na 
velitelství. Zde byli členové NS odzbrojeni 
a důrazně napomenuti, že se na veřejnosti 
dopustili takového excesu,“ uvádí Elbl. 

Při osobní prohlídce pak bylo u 
Dolanské nalezeno množství šperků, 
které měla ukryté v kapesníku ováza-
ném okolo zápěstí. Ing. Dolanský byl 
později ze šatlavy žďárského soudu 
exkortován do vazební věznice. Před 
koncem procesu v říjnu 1945 zemřel. 

Na základě nového retribučního 
dekretu prezidenta republiky z června 
1945 se k soudu dostali i další žďárš-
tí provinilci. Většinou za udavačství, 
nezákonné obohacování či zavinění 
ztráty svobody… 

Před soudním tribunálem stanulo, 
dle žďárského historika, i několik členů 
komanda, které v posledních válečných 
dnech drželo Žďár v šachu. Přestože 
se gestapáci a esesáci ještě stihli dostat 
k demarkační linii a vzdát se Američa-
nům, nemálo jich bylo předáno zpět do 
ruské zóny. „Ta největší ,esa´ vyhledávali 
členové sovětského NKVD, doplnění naši-
mi orgány,“ uvádí Elbl. 

Padaly tresty smrti
V síti československé justice uvízl 

i velitel komanda, kriminální komi-
sař SS Obersturmbannführer Kurt 
Leischke. Na brněnském gestapu půso-
bil od roku 1941. Během exekucí velel 
popravčí četě. Obžaloba jej vinila z 
přímého podílu na smrti 88 českých 
občanů, a mimořádný lidový soud jej 

odsoudil k trestu smrti. Nevyužil prá-
va požádat o milost… Stejně skončil i 
jeho zástupce, kriminální inspektor SS-
Obersturmführer Leopold Kadlec. Ten 
se v létě 1944 zúčastnil zásahu gesta-
pa proti skupině Calcium v Netíně na 
Meziříčsku. 

Nová hrozba - banderovci
Bylo sice po válce, ale strach byl náhle 

zpět - z banderovců.
„Tito příslušníci Ukrajinské povstalecké 

armády se snažili dostat na Západ v prů-
běhu několika poválečných let.

Pro svoji krutost byli postrachem civi-
listů. V okolí Žďáru policie jednu skupi-
nu stíhala ještě v roce 1947,“ informuje 
Pavel Elbl. 

Zahynulo přes 100 Žďáráků
Koncem května 1945 měl Žďár 2,5 

tisíce obyvatel. Za celou válku zahynu-
lo kolem 110 Žďáráků, z toho 80 Ži-
dů, často sem přesunutých z Jihlavska a 
okolí. Civilistů zahynulo kolem 30, nej-
více 9. května (19 osob). Osm občanů 
Žďáru zemřelo v německých věznicích, 
Jindřich Leskauer a Vladislav Břečka 
(piloti RAF) v zahraničním odboji a 
Jan Jelínek padl na pražských bariká-
dách…

Poválečné volby? Nebyly 
Starostou Města Žďáru v době Pro-

tektorátu byl Josef Tomek (Národní 
souručenství). V Zámku Žďáře byl pro-
tektorátním starostou Antonín Dvořák 
(Národní souručenství).

Jádrem nově utvářených Národ-
ních výborů byli komunisté. Prvním 
poválečným předsedou Revolučního 

OPOjeNí z vítězství ještě neopadlo, a už tu byl povolávací rozkaz k nástupu 
záložníků do armády – k boji proti banderovcům.

národního výboru byl František Jedlič-
ka, předsedou NV Žďáru se stal Vladi-
mír Šacha (KSČ) a v Zámku Josef Vlk 
(KSČ).

V roce 1946 proběhly parlament-
ní volby, na základě jejichž politických 
výsledků byli delegováni i členové NV 
ve Žďáře. Ve městě vyhráli volby lidov-
ci a územně komunisté. Místa si rozdě-
lili rovnoměrně. 

V roce 1949 se Žďár stal sídlem poli-
tického okresu a Město Žďár a obec 
Zámek Žďár byly sloučeny ve Žďár nad 
Sázavou. 

První poválečné komunální volby se 
tu konaly v roce 1957.

Vidíš je, Ivane?
K 10. výročí osvobození v roce 1955 

byl v městském parku slavnostně odha-
len památník Rudé armády. Autorem 
sochy ruského vojáka se samopalem je 
brněnský akad. sochař Konrád Babraj. 
Lidé začali místu říkat „U Ivana“.

Při okupaci v srpnu 1968 se stal 
„Ivan“ cílem zloby Žďáráků, kteří se 
sochu údajně snažili strhnout, leč neú-
spěšně… Na podstavci Rudoarměj-
ce se tedy objevil nápis „Vidíš je, Iva-
ne?“, a rusky: „Sovětští okupanti, jděte 
domů!…“

Zklamání vyjadřovala i jiná hesla po 
městě, např. „Vaši otcové nás osvobo-
dili, vy nás okupujete!“…Lidé se báli, 
že začne nová válka. Zavládla normali-
zace...

Celá desetiletí jsme se ve škole uči-
li, že nás osvobodila výhradně Rudá 
armáda. To bylo po sametové revoluci 
zpochybněno, lidé už měli neobjektiv-
ní propagandy dost. 

Nicméně nelze upřít fakt, že Žďársko 
osvobodila právě Rudá armáda, stejně 
jako její zásadní roli v celé válce.

„Ruským vojákům nelze odebírat jejich 
zásluhy, byť příslušeli ke komunistické 
mocnosti. Musíme si uvědomit, čeho nás 
Rudá armáda, spolu s dalšími spojen-
ci, zbavila. Že nacismus byl neskutečným 
zlem. V souvislosti s válečnými událost-
mi zahynulo ve Žďáře 10 rudoarmějců,“ 
uzavírá náš ekspos do Žďáru roku 1945 
historik Pavel Elbl.

So 18. 8. 13.00, hotel Vltava Luha-
čovice: Zahájení týdenního pobytu 
spojeného s ambulantní lázeňskou 
léčbou. Doprava vlastní, jen pro při-
hlášené.

� Prázdninová půjčovní doba (do 
2. 9.)

Dospělé, dětské, hudební odd. a 
čítárna:

po, st: 9.00–17.00; čt: 9.00–15.00
Pobočka Nádražní:
po, st: 9.00–11.30 a 12.30–17.00

� Prázdninové výstavy:
Vestibul Čechova domu Malujeme 

pro radost: Soukromá výtvarná škola 
Karly Leixnerové,

odd. pro děti a mládež Prezentace 
četby: čtenářské listy žáků 5. A. ZŠ 
Palachova.

Knihovna chystá tradiční podzimní 
kurzy, více v čítárně. 

Kontakt: www.knihzdar.cz, icent-
rum@knihzdar.cz, tel: 566 623 766

So 4. 8.(9.00-12.00 a 12.30-17.00) 
kostel Nejsvětější Trojice (Horní 
ul.): Santini přímo v centru města - 
Komentovaná prohlídka kostela. 

Čt 16. 8. (8.00-18.00) nám. Republi-
ky: Letní trh 

Čt 16. 8. (20.00-22.00) kostel sv. Jana 
Nep. ZH: Nikodémova noc

So 18.8. (8.00-11.30) nám. Republi-
ky: Žďárský farmářský trh

So 25. 8. (11.00-17.00) areál Pilák: 
XVI. Pilman Triatlon - veřejný meziná-
rodní závod; MČR ve středním triatlonu 
1,9–93–21,1 km.

Do 30. 8. (st, čt, ne 10.00-17.00) sute-
rén DK: Modelové království (nádraží 
a pamětihodnosti regionu) 

Do 31. 8., út a pá: 9.30 a 11.30, Zámek 
Žďár: Prázdninové poznávání: Pohled 
do života kláštera a zámku. Průvodcem 
je paní Voda - živel, který tu po stale-
tí vede stejnými cestami… Pro děti od 
čtyř let, trvá 90 minut.

Čt 30. 8. 16.00, nám. Republiky: 
SLaVNoSTí ZahájeNí SLaV
NoSTí jeřabIN – tradičního festiva-
lu babího léta. 

So 1. 9. (12.30-20.00) kostel sv. Pro-
kopa: Vyhlídka z ochozu věže (s prů-
vodcem).

So 1. 9. (13.30-17.00) kostel sv. Jana 
Nepomuckého na ZH: 

15. DIecéZNí Pouť roDIN 
…Letos trochu jinak…
Poutní trasy s cílem v kostele sv. Jana 

Nepomuckého na ZH:
16 km: sraz v 9.30, poutní kostel Nav-

štívení Panny Marie, Obyčtov 
11 km: sraz v 10.30, poutní kostel Boží-

ho milosrdenství, Slavkovice 
 9 km: sraz v 10.00, kaple Panny Marie 

Karmelské, Sázava 
 4 km: sraz v 11.45, kostel sv. Prokopa, 

Žďár 1
Program na Zelené hoře
13.30 výtvarné tvoření dětí, komento-

vané prohlídky kostela pro dospělé
15.00 modlitba tancem, příprava pro-

cesí
15.30 procesí k bazilice Nanebevzetí 

Panny Marie
16.00 pontifikální mše sv.
17.00 požehnání na cestu

So 8. 9. (14.00-22.15) Zámek Žďár: 
Klášterní noc 2018 -lko-

RUSKé kaťUše, zvané Stalinovy varhany zacílily, a zelenohorský chrám měl 
namále…
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THE WILD LIFE
RANGE ROVER EVOQUE

CARTec motor, s.r.o.
Mariánské nám. 5, 617 00 Brno, Tel.: 545 233 556, e-mail: prodej@cartec.cz

landrover-brno.cz

1

* 

2

JIŽ OD 986 029 Kč*
M A X .  1 0 0  0 0 0  K M  D L E
Z Á R U Č N Í C H  P O D M Í N E K

P02180_LRCZ_RRE_204x142_CARTec.indd   1 07.03.18   11:23

t08-carD

Hrad Polná
Původně středověký hrad dnes obklopují dvě 

barokní nádvoří. Navštívit můžete jak hradní 
expozice, tak i muzeum či starou polenskou ško-
lu. Letní nabídka je plná zážitků – vyberte si:

� 17. srpna Příběhy polenského hradu. 
Hrad v noci ožívá polenskými pověstmi a ohňo-
vou show.

� 25. srpna Hradní slavnosti. Zažijte atmo-
sféru rytířských soubojů a dobových řemesel na 
hradním nádvoří.

� 1. září Noc na hradě. Ochutnávka středo-
věké atmosféry hradu s možností přespání v hra-
ních interiérech.

� 8. – 9. září Jarmark na hradě. Řemeslný 
trh, dobové pouťové atrakce, kostýmované pro-
hlídky hradu v době polenské mrkvancové pouti.

Otevírací doba expozic:
Denně kromě pondělí 9-12 a 13-17 hodin

Další informace:
Městské muzeum Polná, p. o.
Zámek 486, 58813 Polná
Tel. 567 212 336, 777 229 073
www.muzeum-polna.cz
https://www.facebook.com/hradpolna
https://cs-cz.facebook.com/muzeumpolna

J0
8-
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Druhý srpnový víkend patří ve Žďá-
ře tradičnímu festivalu Horácký džbá-
nek (HK). Při letošním 36. ročníku, ve 
dnech 10. a 11. 8., opět prvním nádvo-
řím zámku zazní folk a country. 

Letos se můžeme těšit na „staré“ a 
osvědčené bardy jako je Pavel Lohon-

ka Žalman, Lokálka, Fleret nebo Lau-
ra a její tygři.

Představí se ale i velmi nadějný pís-
ničkář a skladatel Aleš Petržela, vítěz 
Porty 2017, který se prezentuje pou-
ze vlastní tvorbou. Uslyšíme i Mar-
tinu Trchovou, talentem obdařenou 

písničkářku, která s hlubokou poko-
rou představuje písně Zuzany Navaro-
vé. Neméně zajímavou kapelou je pak 
Ukulele Troublemakers. Ojedinělá 
pódiová show hráčů, kteří se na ukule-
le zahrají snad všechno.
(Program na st. 14).  -lko-

Na Džbánku zahrají staří bardi i nováčci
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Kino Vysočina 

Klub turistů

Kultura Žďár n. S.

Regionální muzeum

Víkendové služby
stomatologů� FESTIVALY

Pá 10. a so 11.8., 1. nádv.zámku
HORÁCKÝ DŽBÁNEK, 36. ročník 
Pá od 17.00: Malina Brothers, Aleš 

Petržela, Pavel Lohonka Žalman, Lokál-
ka

So od 14.00: Nezmaři, Folk Team, 
Laura a její tygři, Martina Trchová, Uku-
lele Troublemarkers, 

Fleret a Zuzana Šuláková
Uvádí Luděk Savana Urbánek, zvuk 

Petr Stejskal, tvořivé a umělecké dílny, 
občerstvení (předprodej: Galerie SR a 
kino Vysočina, on-line)

� KONCERTY
Pá 31. 8. 19.00, za DK: TOMÁŠ 

KLUS

� VÝSTAVY
Do 26. 8. Galerie Stará radnice: 

PAVEL HLAVÁČ / OBRAZY 
(út-so: 9.00-12.00 a 13.00-17.00; ne 

13.00-17.00)

Čt 30. 8. –ne 23. 9. Galerie SR a Kaple 
sv. Barbory: SLAVNOSTI JEŘABIN - 
Klub výtvarných umělců Horácka

(út-ne: 9.00-12.00 a 13.00-17.00)

Do 3. 9., Malá Galerie SR
ÚSMĚVY VŠUDE / fotografie
Výstava vznikla ve spolupráci MŠ Slu-

níčko a fotografa Milana Šustra. Úsměvy 
všem, kteří je potřebují… (dle otevírací 
doby IC)

� PŘIPRAVUJEME
 9. 9. POHÁDKA Z BUDÍKU (Slav-

nosti jeřabin) Stará radnice 
10. 9. KYLIÁN: NAROZEN V CIZI-

NĚ (Slavnosti jeřabin) J. Lábus, MD
11. 9. PERFECT DAYS (DP komor-

ní) MD
12. 9. RADŮZA (koncert) MD
17. 9. ROŠÁDA (DP zelené)MD
20. 9. GEN JEŘABINÁM (Slavnosti 

jeřabin) tanečníci ZUŠ, MD
21. 9. SWINGOVÝ ORCHESTR 

(koncert) MD
23. 9. IVAN KRÁL A HONZA 

PONOCNÝ (předkapela FUGA,k 
oncert) MD

26. 9. JEPTIŠKY (DP žluté) MD

Uzavření pokladen: do 12. 8. pokladna 
DK; do 15. 8. pokladna kina.

V sobotu 18. srpna bude na Pilské nádrži 
rušno. Hladinu zčeří tradiční závod se seri-
álu Dračí lodě Vysočina. 

Letní „draci“ se konají na Žďársku 12. 
rokem. Poprvé to bylo v roce 2007 na Vel-
kém Dářku, od roku 2015 se závod přesu-
nul na Pilák.

Mistrovství Vysočiny dračích lodí je 
závodem amatérských FUN posádek, i 
Národním pohárem. Do pádel se opřou 
nadšenci z různých koutů Česka. 

Závod začíná v 8.20 hod., a je vypsán pro 
60 posádek, pořadatelé ale odhadují účast 
do 50 posádek. V závodě na 200 m uvidí-
me klasické velké lodě pro 20 pádlujících, 
a letošní zajímavostí jsou desetimístné 
paddleboardy.

Jak pro ŽN vysvětluje Vladimír Ehl, pre-
zident pořádajícího Windsurfing Clu-
bu Velké Dářko, oficiální závod na obřích 
desetimístných paddleboardech je zařa-
zen jako náhrada za letošní neuskutečně-
ný zimní závod Dragon Boat Race On Ice, 
zrušený z důvodu klimatických podmínek. 

„V seriálu závodů dračích lodí Vysočiny 
bude závod na paddleboardech bodován 
navíc koeficientem 30. Posádky si tak mohou 
dorovnat bodové skóre,“ vysvětluje Ehl. 
Závod je ale otevřený i těm, kdo se seriálu 

neúčastní. Více se dozvíme na www.dra-
gonboard.cz.

Akce  je již druhým rokem volně veřej-
nosti přístupná. „Program jsme zaměřili 
sice více na sportovní vyžití závodníků, ale na 
příchozí návštěvníky nezapomínáme,“ říká 
prezident Ehl. Na děti i dospělé čeká vždy 
něco nového, ale i něco z minula.  Letošní 
novinkou v areálu závodu je kryté stanové 
loutkové divadlo z Prahy, které bude pro 
děti i dospělé hrát od pátku až do neděle. 

Zejména děti se mohou těšit na oblíbené 
malování na obličej, dočasné tetování, či 
obří skluzavku. Dospělé zaujmou prodej-

ní stánky a večerní Oldies Disco v pátek i v 
sobotu. 

Zájemci se mohou naučit poskytování 
první pomoci přímo od specialistů, kteří 
na akci zajišťují zdravotní dohled. 

„Po ukončení závodu nám opět zamrazí při 
seskoku dračích paragánů, našich partnerů 
z Aeroklubu Jihlava, celý závodní i zábavný 
den ukončí tradičně (již podvanácté) pražský 
Draco Ardens ohňostrojem. Letos na téma 
,Veselé Vánoce´,“ přibližuje pořadatel. 

Kdo není na Dračích lodích poprvé, ví, 
že pořadatelé volí vždy nějaké ústřední 
téma z říše fantazie a pohádek.

Nejspíš ale stejně překvapí velký vánoč-
ní strom u pódia, kde mohou rodiče svým 
ratolestem „nadělit“ i v srpnu… 

„V tomto 12. ročníku konání závodu se 
nám sešlo více osmiček. Ke dvěma osmnáct-
kám (18. 8. 2018); přidáváme ještě třetí. Je 
tomu 18 let, kdy jsme na Velkém Dářku, ješ-
tě v YC Clubu, založili tradici letních Vánoc. 
Ta pokračovala u občerstvení na hrázi ještě 
po založení našeho Windsurfing Clubu Vel-
ké Dářko, a stále trvá,“ vysvětluje Vladimír 
Ehl. Takže vedle povzbuzování závodníků 
se můžeme těšit i na netradičně tradiční 
zábavu…  -lko-

Hokej SKLH Žďár n. S.
Zimní stadion

Pá 10. 8. 18.00 EXHIBI-
CE NÁVRAT LEGEND: Tým žďárských 
hvězd vs. SKLH Žďár n. S

Muži – 2.liga, přípravné zápasy
pá 17. 8. 17.00 SKLH Žďár - HS Třebíč
pá 24. 8. 18.00 SKLH Žďár - HC Dvůr 

Králové n. L.
út 28. 8. 18.00 SKLH Žďár - HC Trut-

nov
čt 30. 8. 18.00 SKLH Žďár - BK Havlíč-

kův Brod

Pro laické pečující
Diakonie ČCE chystá bezplatný pod-

zimní cyklus „Pečuj doma a s námi“. 
Je určen laickým pečujícím o seniory. 
Zájemci získají rady i praxi v ošetřovatel-
ských technikách. 

Cyklus začíná 6. 10 ve sborovém domě 
ČCE na Husově 10. Tématy bude ošet-
řovatelství, pečování o člověka s demen-
cí či v závěru života, fyzioterapie a sociál-
ně právní kurz. 

Přihlášky přes webový formulář na 
www.pecujdoma.cz.  -lko-

Kinematograf bratří Čadíků
So 25. – po 27. 8., nám. Republiky
Nenechte si ujít České filmové léto pod 

širým nebem.
Kinematograf bratří Čadíků již přes 20 

let přiváží zajímavé české filmy do čes-
kých a moravských měst…

Ve Žďáře se projekce koná na náměstí 
Republiky, začíná se vždy v 21.30 hodin, 
vstupné dobrovolné.

So 25. 8. ŠPUNTI NA VODĚ (pozná-
te ve filmu Šlakhamr?)

Ne 26. 8. BEZVA ŽENSKÁ NA 
KRKU

Po 27. 8. BAJKEŘI -red-

4. 8. Léto v Železných Horách (12 
km) 8.00, nádraží BUS

11. 8. Věžná-Trenckova rokle-Říko-
nín (15) 6.15 nádr. ČD

18. 8. Světnov – Sklené – Lhotka – 
Žďár (15) 9.00 nádr. BUSA 25. 8. Svět-
lá n. S. - Cestami Jar. Haška (15) 7.15 
nádr.ČD

1. 9. Havlíčkobrodská „50“ (15) 
7.30 nádr. ČD

Vycházky pro veřejnost, každý jde na 
vlastní nebezpečí.

Žďár na sklonku monarchie
Až do 9. 9. najdeme v RM výstavu „Žďár na 

sklonku monarchie“. Ocitneme se v době vlády 
posledních Habsburků. Tehdy vedle sebe existo-
valy Město Žďár a obec Zámek. 

K vidění jsou i dosud nezveřejněné fotografie a 
předměty z majetku tehdejších žďárských obča-
nů. Třeba cylindr starosty a hoteliéra Otokara 
Veliše, váček na tabák obuvníka Josefa Vašátka či 
svatební šaty Františky Stejskalové… 

„Nahlédnete do domácnosti chudé i bohaté, pood-
halíte tajemství výroby sirek a prohlédnete si ariston 
s papírovými hudebními kotouči. Pod UV světlem 
se zase rozzáří vázička z uranového skla,“ láká 
historik Stanislav Mikule. Dobovou atmosféru 
podtrhují skladby F. Drdly, J. Fučíka ad. Exponá-
ty zapůjčila i muzea z Nového Města n/M a Bys-
třice n/P. -red-

4. 8. lékař stomatolog Mykola Kle-
pach, Masaryk. nám. 6, V. Bíteš (566 531 
645)

5. 8. MDDr. K. Stará, Zahradní 271, 
Bystřice n/P (566 552 332)

11. 8. MUDr. Olga Šejnohová, Student-
ská 7, Žďár (566 690 125)

12. 8. MDDr. Marie Kopečná, Osová 
Bitýška 303 (566 536 712)

18. 8. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 
201 (605 171 774)

19. 8. MUDr. R. Kozák, Zahradní 271, 
Bystřice n/P (566 552 332)

25. 8. MUDr. V. Jelínková, Tyršova 223, 
V. Bíteš (607 785 326)

26. 8. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 
580, Bystřice n/P (566 688 235)

1. 9. MUDr. Marie Kulková, Strážek 80 
(566 567 332)

2. 9. MUDr. Miluše Hrašková, Student-
ská 4/1699, Žďár (566 690 131)

Ordinační doba: 9.00-12.00 hod., aktu-
álnost zubní LPS sledujte na www.nnm.cz. 

Do 15. 8. kino nepromítá. 

Čtvrtek 16. srpna
17.00 CHATA NA PRODEJ – Drama, 

komedie (Čes. 2018, 2D)
19.30 HOTEL ARTEMIS - Sci-Fi (VB 

/ USA 2018, T 12+ 2D)

Pátek 17. srpna
17.00 PLÁN ÚTĚKU 2 - Akční thriller 

(USA 2018, T 15+ 2D)
19.30 MISSION: IMPOSSIBLE – 

FALLOUT - Akční thriller (USA 2018, T 
12+ 2D)

Sobota 18. srpna
14.30 ÚŽASňÁKOVI 2 - Animovaný 

dobrodružný (USA 2018, ČD) 
17.00 MEG: MONSTRUM Z HLU-

BIN - Horor (USA 2018, T 12+)
19.30 MAMMA MIA! HERE WE GO 

AGAIN - Muzikál (USA 2018, T 2D)

Neděle 19. srpna
14.30 ÚŽASňÁKOVI 2 – Opakování 
17.00 ŠPIóN, KTERÝ MI DAL 

KOPAČKY - Akční komedie (USA 2018, 
T 12+ 2D)

Sobota 25. srpna
14.30 ÚŽASňÁKOVI 2 – Opakování 
17.00 MAMMA MIA! HERE WE GO 

AGAIN – Opakování 
19.30 MISSION: IMPOSSIBLE – 

FALLOUT - Opakování 

Neděle 26. srpna
14.30 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 

PŘÍŠERóZNÍ DOVOLENÁ – Animo-
vaná komedie (USA 2018, ČD)

17.00 CHATA NA PRODEJ - Opako-
vání 

Čtvrtek 30. srpna
*Festiválek dětských filmů
13.00 HANEBNÝ PLYŠÁCI - Krimi 

komedie (USA 2018, T 2D)
15.00 PŘÍBĚH KOČEK - Animovaný 

dobrodružný (Čína 2018, ČD 2D)
17.00 ÚŽASňÁKOVI 2 - Animovaný 

(USA 2018, ČD)
19.00 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 

PŘÍŠERóZNÍ DOVOLENÁ – Anim. 
rodinný (USA 2018, ČD 2D)

Pátek 31. srpna
17.00 TEMNé SÍLY - Sci-Fi (USA 

2018, T 12+ 2D) 
19.30 UPGRADE - Horor (Aust. 2018, 

Dračí lodě a srpnové Vánoce

T 12+ 2D) 

Sobota 1. září
*Minifestival českých filmů
13.00 ŽALMAN ANEB NASLOU-

CHÁM TICHU ZEMĚ – Dokument. 
drama (Čes. 2018, 2D) 

14.30 KRKONOŠE - Dokument (Čes. 
2016, 2D)

16.30 MISS HANOI - Krimi (Čes. / 
Slov. 2018, 12+ 2D)

18.30 JAN PALACH - Drama (Čes. 
2018, 12+ 2D)

20.30 CHATA NA PRODEJ - (Drama 
komedie (Čes. 2018, 2D)

Neděle 2. září
14.30 KRYŠTŮFEK ROBIN - Dob-

rodružný (USA 2018, ČD 2D) 
17.00 BLACKKKKLASMAN – 

Životopisné drama (USA 2018, T 12+ 
2D) 

*Letní kino za Domem kultury
Začíná se po setmění, vstupné dobro-

volné
Út 21. 8. PO STRNIŠTI BOS - Dra-

ma, komedie (Čes./ Slov. / Dán. 2017, 
ČD 2D) 

St 22. 8. MAMMA MIA! – Roman-
tický muzikál (USA / VB / Něm. 2008, 
ČD 2D) 

Čt 23. 8. ČERTOVINY - Pohádka 
(Čes. 2017, ČD 2D) 

Pá 24. 8. TÁTOVA VOLHA - (Drama 
komedie, Čes. 2018, 2D)

Pokladna Kina Vysočina otevřena 
hodinu před představením, do začát-
ku posledního představení (tel. 564 407 
559)

ON-LINE předprodej: www.dkzdar.cz.

Hokej
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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. 617, 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 pro-jekty, zaměř. skut. 
provedení staveb.

Kamenictví

Geodetické práce

� Krejčovství Dita Horká. Jamská 30, 
Žďár nad Sázavou. Návrhy a šití na míru, 
střihová služby, 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

� Mgr. Sabina Kopčáková, Dolní 11, Žďár 
nad Sázavou, tel: 605 747 482. Masáže, 
lymfatické masáže, lymfoven, cvičení 
Pilates, ZDTV přijímáme poukazy Žďas, 
Sodexopass, unišek. 
www.anibas-masaze.cz

Masáže

� Radek Pátek servis IT a ELEKTRONIKY
počítače, notebooky, tablety, telefony, 
televize, rekordéry, převod VHS,atd., 
možnost vyzvednutí u Vás. Mobil:777 
853 010, email: patekradek@seznam.cz

Počítače

� SERVIS A OPRAVY PLASTOVÝCH 
OKEN. Kompletní servis a opravy 
plastových oken a dveří, seřizování, 
výměna skel, zabezpečení oken proti 
vloupání, stínící technika. 
servisoken@email.cz, tel: 724 047 444, 
www.servisoken.eu.

Servis plastových oken

Tiskárny

� Josef Havelka - zakázkové truhlářství. 
Výroba, montáže a opravy kuchyní, 
nábytku, atyp. stavebně - truh-lářských 
výrobků. Soustružení dřeva.
Žitná 20, Žďár nad Sáz. 5, tel: 607 574 
429, e-mail: josef-havelka@centrum.cz

Truhlářství

� BLESK s.r.o., Vnitřní 13, Žďár nad 
Sázavou, tel: 566 626 257, 737 446 084. 
Úklidové práce. Stálé a nárazové úklidy. 
Půjčovna strojů na čištění koberců. Čištění 
interiérů aut / 590,- Kč. Výškové práce. 
Hodinový manžel (zámečnické práce).

Úklidové práce

� Vysokozdvižná plošina – 8 m / 1.500,- 
Kč / den – bateriová, samopojížděcí. Tel: 
731 485 462, 737 446 084

Vysokozdvižná plošina

� 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

� Zednické práce - František Toman, tel.: 
604 64 84 69, veškeré zednické ráce, 
novostavby, rekonstrukce, půdní vestavby, 
koupelny, sádrokartony, ploty, zámkové 
dlažby. www.zednicizdar.cz

Zednické práce

� Bednář Svatopluk, prodej – montáž 
- servis kompletního sortimentu stínící 
techniky včetně garážových vrat, sítí proti 
hmyzu a těsnění. 
Tel: 608 111 995,www.zaluzie-bednar.cz

ŽaluzieSlužby

Zahradnictví

� Zahradnictví u Chlubnů nabízí: 
sadbu zeleniny a květin, byliny, trvalky, 
skalničky, okrasné stromy a keře, sadbu 
česneku, zeminu, rašelinu, hnojiva a 
postřiky. Provedeme střih stromů
Otevřeno 7,3 - 17,30, tel. 607 285 194, 
724 960 317, www.uchlubnu.cz

� Uhlopark Losenice Křesťan nabízí: 
Prodej a skládání kvalitního hnědého 
ledvického uhlí za nejnižší ceny v okolí. 
Uhlí skládáme až do vzdálenosti 10 m. 
Ceny a objednávky na tel: 
733 536 004 nebo na 
e-mailu: rudolfkrestan@seznam.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

� Knihařství Kubíčková, Horní 2, Žďár 
nad Sázavou, tel.: 566 622 164, 607 778 
849, po-čt 8-15 hod.
Vazby diplomových prací, časopisů, 
zhotovení kronik, opravy starých knih. 
Paspartování a rámování obrazů.

Klimatizace

Knihařství

OZNAMOVATEL
� Nabízím vedení účetnictví, zpracování 
DPH, kontrolní hlášení, kompletní 
daňovou evidenci a zpracování mezd.
Dagmar Munduchová, Bohdalov 267, 
mob.: 723 809 559, e-mail: 
d.munduchova@seznam.cz

Účetnictví

� Tiskárna UNIPRESS s.r.o., Jamská 57,
průmyslová zóna, Ždár nad Sázavou.
Tiskneme letáky, tiskopisy, katalogy, obálky, 
brožury, knihy, vizitky, samolepky, plakáty, 
pozvánky...
Grafické zpracování, výsek, ražba, číslová-
ní, perforace, knižní vazby. Diplomové prá-
ce – tisk a vazba.
Tel.: 776 770 372, www.unipress-zr.cz
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Žďárské noviny

OsTATNí
� NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, 
záruka 5 let Tel: 608 700 515
www.renovacevany.eu

KOupíM
� Koupím škrdlovické sklo. 
Tel. 723 970 479
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