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Jak jsme ve Žďáře žili v dubnu 1989
Při dnešní procházce proti 

proudu času se ocitáme v dub-
nu 1989. Národní fronta agitu-
je k jarním směnám na úklidu 
města, chystá se soutěž v před-
nesu revoluční poezie a Vyso-
čany se těší na nové nákupní 
středisko...

� Lenka Kopčáková

Čerpáme z Kroniky a Zpravoda-
je města a zápisků pamětníka V. B. 
Homolky. 

� Své „ano“ si v dubnu na Sta-
ré radnici řeklo rekordních 43 párů. 
Žďár se rozrostl o 43 nových občán-
ků a životní jubilea oslavilo 20 Žďá-
ráků.

� Na rok 1989 rada města zařadila 
17 investičních akcí, předně nákup-
ní středisko Vysočany a stavbu hřbi-
tova Zelená hora. V projektech je i 
zastřešení tribun fotbalového hřiště 
a budova dětského dopravního hřiš-
tě. 

� Národní fronta vyzývá k jarním 
směnám na úklidu města. Ten bude 
prováděn za pomoci občanů, složek 
NF, škol všech stupňů, podniků, 
družstev a organizací. 

� K úpravě zelených ploch či 
obnově zeleně jsou vyzvány podni-
ky, socialistické organizace, družstva, 
školy ap., které převzaly plochy do 

socialistické péče v rámci svých 
závazků na rok 1989. 

� Koná se Oubrechtův Žďár, 13. 
ročník soutěže Západního vojen-
ského okruhu v přednesu revoluční 
poezie a soutěže zpěváků s vlastním 
doprovodem. Vystoupí 21 recitáto-
rů, 14 sólových zpěváků a pět pěvec-
kých duet. Vítěz získává poukaz na 
zájezd do Sovětského svazu. 

� Jubileum slaví Vzorná Tělový-
chovná jednota Rudá hvězda Žďár n. 
S. Založena byla v roce 1974 při OS 
SNB, po roce se sloučila s TJ Tokoz. 
Na kontě má účast v národních sou-
těžích, tituly mistrů v rychlobruslení, 
ve sportovní střelbě, v orientačním 
běhu, krajské a okresní úspěchy v 
nohejbale, volejbalu, lyžování či pla-
vání. Sportovcům slouží nová hala u 
stadionu. 

� Poslední dubnový večer patří 
lampiónovému průvodu s průjez-
dem alegorických vozů a koncertem 
dechovek. U zimního stadionu je 
pálen mírový oheň. 

� Dle kroniky města v roce 1989 
pracuje ve Žďasu 5.548 lidí s prů-
měrnou mzdou 3.563 Kčs / měsíc. 
Tokoz má 1.705 pracovníků. Ote-
vřela nová prodejna podnikových 
výrobků ve Žďáře. 

V Soně pracuje 120 lidí a Průmys-
lový podnik má 730 zaměstnanců.

Ve Žďáře vychází samizdatový časo-
pis Vysoc.činná, nebo také Vysoči-
na-činná, mapující kulturní dění na 
Vysočině. Nulté číslo občasníku se 
objevilo v prosinci 1988.

Redakční radu tvoří Radovan Neu-
wirth, Ladislav Bukáček, Petr Matěj-
ka, Richard John. Přispěvateli je širo-
ký okruh místních psavců. Koncem 
roku 1989 se má změnit v časopis 
Start, ale už k tomu nedojde.

Jak vzpomíná dizident V. B. Homol-
ka, nejaktivnějším přispěvatelem poe-
zie, prózy či publicistiky je pod pseu-
donymy a šiframi Radovan Neuwirth 
(pan rada, -pr-). Rovněž sám Homol-
ka (pseud. Jan Antonín Nepomuk 
Morava) publikuje často - od poezie 
přes písňové texty a fejetony. 

Básněmi přispívá i Jiří Pavlíček 
(pseud. Ed MacMond), Zbyněk Pav-
líček a autoři skrytí pod pseudonymy Johny J. a Matias Stump. Písňové texty 
posílá Pavel Václav Ryška z třebíčské skupiny Kdyby tisíc periskopů. 

„Výrobu časopisu zajišťuje V. Bukáček ve svém domě. Strojopisy formátu A4 se 
přepisují přes uhlový papír, později jsou množeny na malé kopírce. Na opisování 
se podílejí přátelé,“ ohlíží se. 

Pro rozmnožování tiskovin okruh kolem Bukáčka využívá přístroj zn. 
Ormig, tajně vypůjčený z opravny kancelářského vybavení a školních pomů-
cek. Časopis přináší snímky z koncertů, festivalů a  kresby Petra „Matěje“ 
Matějky. „Obrazové materiály se rozmnožují fotografickou technikou, později 
xeroxem (u přátel v zaměstnání). Nakonec se podařilo sehnat a opravit vyřaze-
ný cyklostyl. Časopis vychází v nákladu 20 kusů a je distribuován mezi přátele,“ 
dodává pamětník. -lko-

Žďár měl svůj samizdatový časopis

Ve městech, okresech a krajích 
probíhají nácviky spartakiády na 
rok 1990. A nejtěžší skladbu jako 
vždy předvedou vojáci. Tentokrát s 
trampolínami. 

Cvičenci ovšem prošli přísnou 
selekcí spartakiádního komisaře. 
Cvičební úbor tvoří jen bílé tre-
nýrky a tak těla borců nesmí hyzdit 
žádné tetování.

Jak na webu ČSLA vzpomí-
ná účastník nácviku z roku 1989 
Pavel Nitka, „potetovanci“ byli 
bez milosti vyřazeni. Vojínům bylo 
pravidlo předem jasné - tolik čerst-

HiStOricky poslední spartakiá-
da roku 1985, při níž vojáci předvedli 
náročné letky a pyramidy.
 Zdroj: archiv

Nácvik spartakiády v roce ´89
přinesl boom tetovaných vojáků

30. výročí sametové 
revoluce – duben 1989V kronice města je v zápise z dub-

na 1989 zmínka o krajském kole 
soutěžní přehlídky Porta ´89, na niž 
se sjelo množství folkových, country 
a trampských skupin. Účastnila se i 
vídeňská skupina Nugget.

Bylo to v době, kdy mladí lidé ve 
velkém holdovali trampingu pod 
širákem a s usárnami na zádech 
vyhledávali podobné akce.

Nikde se ale nedočteme, zda se 
Porta konala přímo ve Žďáře, a 
pokud ano, kde. 

Jak si vzpomíná tehdejší člen žďár-

ské skupiny Atomová Mihule, básník 
a muzikant V. B. Homolka, úspěšní 
účastníci oblastní Porty ´89 násled-
ně vystoupili při srpnovém Horác-
kém Džbánku. 

Džbánek byl původně folko-
vou přehlídkou a pod taktovkou 
Okresního kulturního střediska 
byl součástí Mírových slavností. 
Vzpomínáte tedy na jarní oblastní 
Portu v roce 1989, a můžete upřes-
nit, kde se konala? Máte na ni své 
vzpomínky? Napište nám.  -lko-

Byla oblastní Porta ve Žďáře?

Pro zajímavost přinášíme dva 
dotazy čtenářů Zpravodaje uveřej-
něné počátkem roku 1989. Podívej-
te se, jaké měli lidé starosti:

Lidová jídelna
Pisatel pod značkou V. S. píše za 

starší osamělé občany, kteří nema-
jí možnost stravování v závodních 
jídelnách bývalých zaměstnavate-
lů. Jak píše: „...restaurace jsou pro 
důchodce moc drahé... Zbývají tedy 
bufety: při hotelu Bílý lev a mléčný 
bufet.  V prvním je čisté, příjemné pro-
středí, rychlá obsluha, velký výběr jí-
del, ale ceny poměrně vysoké. Oběd s 
polévkou bez pití vyjde kolem 12 kčs. 
V mléčném bufetu je rovněž hezké pro-

středí, jídla chutná, podstatně levnější, 
ale menší výběr, zejména po 12. hodi-
ně. Bylo by třeba v městě zřídit lidovou 
jídelnu, kde by se zájemci mohli dob-
ře, zdravě a za přijatelnou cenu stra-
vovat, a kde by se vařila i dietní jídla. 
Zajímalo by nás, zda se o takové jídel-
ně pro budoucno uvažuje,“ zněl dotaz 
v závěru.

Posílit linku č. 2 
„Většina žďárských občanů denně 

využívá městské dopravy a je s jejími 
službami spokojena. Autobusy jez-
dí přesně, výpadek spoje je ojedinělý. 
Ale všechny trati a spoje nejsou stejně 
využívány,...“ začíná svůj dopis pisa-
telka ze Žďáru 2 pod značkou M. K.  

Navrhuje, aby linka č. 2 měla v 
odpolední době, hlavně mezi 14. 
až 17. hodinou více spojů. „...Vždyť 
,dvojkou´ nejezdí jen obyvatelé Vyso-
čan, ale i obyvatelé z nových domů na 
Bezručově ulici, nových bloků U Pily a 
u taferny, a také návštěvníci rekreační 
oblasti Pilská nádrž. Dlouhé interva-
ly mezi spoji (kolem 40 minut) způ-
sobují, že autobusy jsou přeplněny. 
Vracejí se jimi děti ze škol, pracující 
ze zaměstnání i ženy z nákupů. trpí 
tím úroveň cestování, někdy i bezpeč-
nost, hlavně malých školáků! Bylo by 
třeba vzít tuto skutečnost v úvahu při 
přípravě nového jízdního řádu MH 
na lince č. 2...,“ poukazuje pisatelka. 
 -lko-

Dotazy čtenářů před 30 lety
vých obrázků na kůži tu snad ještě 
nebylo. Někteří se dokonce snažili 
komisaře ošálit malůvkou fixem...

Bylo tradicí, že příslušníci ČSLA 
na strahovském finále ohromi-
li opálenou pletí. Traduje se, že 
jí dosahovali potíráním naftou 
namísto opalovacím krémem. 
Vskutku, byli jako od moře... 

Přípravy spartakiády pak náhle 
přeruší sametová revoluce. Ale to 
již jsou skladby skoro nacvičené 
a úbory našité. V červnu 1990 tak 
proběhnou alespoň Pražské spor-
tovní hry, při nichž vystoupí kolem 
24 tisíc cvičenců všech kategorií. 
 -lko-


