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Zrod 

demokracie
Již třicet let uběhlo od politických 

změn v Československu, k nimž 
došlo mezi 17. listopadem a 29. pro-
sincem roku 1989.

ŽN již od ledna přináší seriál k 30. 
výročí sametové revoluce. Měsíc po 
měsíci monitorujeme události pře-
dělového roku. 

Dnes se tedy ocitáme mezi studenty 
na Národní třídě, při demonstracích 
na Letné či pod balkonem Melantri-
chu, odkud poprvé promluví Václav 
Havel... Přinášíme i vzpomínky účast-
níků žďárských „listopadových“ udá-
lostí. Více na str. 10-12 a 18. -lko- 

Žďárský program
k 17. listopadu

� 16.00 Café u Tety Hany, Zeptej 
se babičky a dědy - Vyhodnocení 
studentské soutěže � 18.00 nám. 
Republiky, Pietní setkání u desky 
Dne boje za svobodu a demokracii. 
Odhalení umělecké konstrukce stu-
dentů VOŠ a SPŠ Žďár n. S. � Ukázky 
první pomoci před a po roce 1989 stu-
dentů SZŠ a VOŠZ Žďár n. S. � Lam-
pionový průvod městem od hotelu U 
Labutě � Závěrečné slovo před DK a 
zpěv české státní hymny. -red- DEMONST� CE  Žďáráků před Bílou Labutí 27. 11. 1989 za svobodné volby a demokracii. Foto: Jaroslav Šindelka

Žďár po zkušenostech s pro-
blémy zimní údržby města a 
místních komunikací v minu-
lé sezóně upravil plán zimní 
údržby města (PZÚM).

Jak informuje místostarostka Lud-
mila Řezníčková mající nad komu-
nálními službami města garanci, plán 
nově vymezuje pojmy užívané při 
zimní údržbě, stanovuje časové inter-
valy pro zahájení údržby po napad-
nutí sněhu a určuje pořadí údržby 

jednotlivých komunikací v nadcháze-
jícím zimním období. Byly také sta-
noveny úseky místních komunikací, 
které pro nízký význam nebudou v zi-
mě udržované. 

Do nových pravidel jsou zahrnuty 
veškeré připomínky občanů i komi-
se, která se problematikou zaobírala. 
Všechny podněty byly dle místosta-
rostky zařazeny nebo vypořádány.

„PZÚM určuje i způsob sypání inert-
ním materiálem nebo směsmi na rozmr-
zání a po zkušenostech byla upravena 

mapa údržby jednotlivých komunikací 
dle stupňů intenzity,“ říká Řezníčková. 

Do PZÚM byly zavedeny nové poj-
my, které městu chyběly ve stávají-
cí smlouvě. Jedním z nich je ‘mimo-
řádný zimní stav‘ (MZS), který je 
dle Řezníčkové úplně něco jiného 
než ‚kalamitní stav‘  „Vycházíme ze 
zákona. Mimořádný zimní stav je situ-
ace, kdy dojde ke zhoršení sjízdnosti a 
schůdnosti komunikací, vzniklé nárazo-
vým spadem sněhu, nepřetržitým dlou-
hodobým sněžením nebo vytvořením 

mimořádné velké a souvislé ledovky,“ 
vysvětluje.

 Mimořádný zimní stav vyhlašuje 
buď odbor KS po domluvě se zho-
tovitelem zakázky zimní údržby, po 
domluvě s vedením města nebo když 
sám vidí, že MZS nastal.

Do PZÚM je nově doplněno i 
množství posypu a způsob aplikace 
inertních či chemických posypů. Je 
kladen důraz na speciální místa s vel-
kým pohybem chodců, např. zastáv-
ky MHD.  (Pokračování na str. 2)

Novinkou je „mimořádný zimní stav“

1989             2019
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Novinkou je “mimořádný...“
(Dokončení ze str. 1)

Mapa Plánu zimní údržby měs-
ta již visí na žďárském webu a ulice 
jsou tradičně dle pořadí důležitos-
ti vyznačeny červenou, modrou a 
zelenou barvou, které určují stupeň 
přednosti úklidu a čas, v jakém musí 
být ošetřeny. 

„Na základě podnětů občanů a po 
zkušenostech jsou v nové mapě některé 
úseky zařazeny z dvojky do jedničky, a 
z trojky do dvojky. Příkladem přeřaze-
ní do jedničky je Palachova ulice,“ uvá-
dí místostarostka.

V této ulici je nové parkoviště a 
jiné dopravní značení kvůli sjízd-
nosti. Dříve totiž nešlo Palacho-
vu ulici kvůli zaparkovaným vozům 
téměř prohrnout. A takových ulic je 
v PZÚM víc. 

Pokud budou chtít lidé vědět, jak 
v konkrétní ulici probíhá údržba, 
mohou se zeptat na odboru OKS. 

„My máme s dodavatelem GPS systé-
my, takže přesně víme, kde se zrovna 
jednotlivá vozidla údržby pohybují,“ 
uvádí Řezníčková a dodává, že infor-
maci lze dohledat i zpětně.

Když nyní dojde k mimořádnému 
zimnímu stavu, kdy nebude možné 
přiměřenou sjízdnost a schůdnost 
místních komunikací zabezpečit, 
bude tato situace vyhlášena míst-
ním rozhlasem. „Lidé budou upozor-
něni, že je mimořádný spad srážek či 
mimořádná ledovka, aby byli opatrní a 
pokud nemusí, aby nevycházeli. Stejně 
tak bude mimořádný stav i odvolán,“ 
dodává místostarostka. 

Nadcházející zimní údržbu města 
bude jako doposud provádět stávající 
firma Stako Josef Pitka a nasmlouva-
ní pomocníci. Mezitím radnice pilu-
je podmínky nové výběrové soutěže 
na nového dodavatele služby, který 
by mohl být znám do léta 2020. -lko-

Dotační podporu ve výši 95 % 
uznatelných nákladů má přislí-
benou město Žďár nad Sázavou 
na realizaci dopravní telematiky. 
Pomoc z ministerského Integro-
vaného regionálního operačního 
programu (IROP) míří na zlep-
šení infrastruktury a bezpečnosti 
udržitelných forem dopravy. 

O dotaci měl Žďár požádáno od 
roku 2018, kdy se přidal k výzvě 

MAS Havlíčkův kraj. Předmětem 
realizace projektu je řešení kom-
plexního a funkčního systému 
dopravní telematiky pro preferenci 
veřejné dopravy ve Žďáře. 

Pod dopravní telematiku spada-
jí navigace, systémy řízení dopra-
vy, systémy poskytování aktuál-
ních informací uživatelům veřejné 
dopravy i dopravcům a účastní-
kům provozu. Pro zjištění polohy 

Chystají dopravní telematiku pro Žďár
přístroje nebo vozidla slouží hlav-
ně technologie GPS.

Tímto pokrokovým způsobem 
bude ve Žďáře řešen přechod pro 
chodce na ul. Bezručova, křižo-
vatka Dolní-Wonkova, křižovatka 
Dolní – Žižkova, dva přechody na 
nám. Republiky a křižovatka ulic 
Horní a Smetanova.

„Cílem je zlepšení průjezdnos-
ti MHD Žďárem. Budou vyměněny 
všechny světelné křižovatky, MHD 
bude mít průjezd na zelenou vlnu. 
Signalizaci bude možné změnit i k 
urychlení průjezdu vozidel IZS při 

nehodě,“ uvádí místostarostka Lud-
mila Řezníčková příklad.

Jak dodává, město již stačilo 
vysoutěžit zhotovení telematiky 
všech šesti jmenovaných staveb-
ních objektů za celkem 14 mil. Kč. 
Dotace činí 95 % z uznatelných 
nákladů. Asi 10 mil. Kč jsou způ-
sobilé výdaje a Žďár obdrží dota-
ci 9,5 mil. Kč, zbylých 4,5 mil. Kč 
doplatí samo město. Rozdílnou 
částkou jsou nezpůsobilé výdaje, 
např. technický a autorský dozor. 
Realizace bude naplněna v roce 
2020. -lko-

Vyhlášení architektonické soutěže na řešení lokali-
ty ul. Neumannova s názvem Potenciál města Žďáru 
n. S. mělo dle očekávání vzít na vědomí zastupitel-
stvo města (ZM), které zasedalo ve čtvrtek 31. 10. 

Na zastupitelích bylo i schválit zdroje financová-
ní na krytí nákladů spojených s realizací soutěže ve 
výši 800 tis. Kč v rozpočtu pro rok 2020.

S ohledem na souběh ZM s tiskem ŽN zatím 
neznáme výsledky jednání. Se záměrem města ale 
novináře pár dní předtím seznámili zástupci radni-
ce. 

Jak je patrné, jde o širokou zónu zasahující do cen-
tra města. Začíná u Vesny a končí na parkovišti před 
Českou pojišťovnou. Zahrnuje území před poliklini-
kou, prostor za obchodními domy směrem do síd-
liště U průmyslové školy a končí v ul. Bří Čapků. 

Jak informuje starosta Martin Mrkos, území má 
řadu ploch, které dnes již nepřinášejí soudobá řeše-
ní. Třeba parkoviště a velmi neutěšené prostory za 
obchodními domy.

Také v sídlišti U Průmyslové školy ze 60. a 70. let 
je řada míst tzv. morálně zastaralých.  

„Složitá je v lokalitě doprava pěších, cyklistů i aut, 
která již dnes není z bezpečnostního hlediska ideální. 
Také od zeleně v centru města i rezidenčních čtvrtí dnes 
očekáváme více,“ poukazuje starosta. 

V první etapě chce město řešit chodník s květiná-
či podél silnice I. třídy ve východní části náměstí 
Republiky, podchod do atria a prostor za obchodní-
mi domy. 

Loni zastupitelé města schválili Strategii Centrum, 
která definuje lokality s architektonickým poten-
ciálem. Právě jednou z nich je toto rozsáhlé území 
kolem ulice Neumannova.

Cílem architektonické soutěže, kterou město vzá-
pětí vyhlásí, je návrh řešení s vypovídajícím názvem 
Potenciál města. 

„Jde o otevřenou soutěž. Kdokoliv splňuje kvalifikač-
ní a autorizační podmínky, může se přihlásit,“ říká sta-

rosta. Soutěž bude dvoufázová. Z prvního kola vze-
jde pět nejlepších návrhů, které postoupí dále. 

Z hlediska předmětu řešení jde o kombinující sou-
těž návrhu urbanistického, architektonického a kra-
jinářského. Urbanistický a architektonický proto, že 
jde o rozsáhlé území s  bydlením, dopravou i odpo-
činkovými plochami, krajinářský kvůli velkému 
množství zeleně v území.

Celková cena soutěže o návrh je 800 tisíc Kč, 
skládá se z cen pro pět nejlepších návrhů a odměn 
porotcům. „Vítěz obdrží 200 tis. Kč, druhý v pořadí 

150 tis. Kč, třetí 100 tis. Kč a 4. a 5. místo získá po 50 
tisících korun. Částky vychází z tabulek České komory 
architektů,“ vysvětluje starosta Mrkos. 

Komisi se podařilo obsadit známými a prestižními 
jmény odborníků z VUT, z oblasti krajinářské archi-
tektury, Komory architektů  (Michal Kohout, Zde-
něk Sentler, Petr Lešek a David Mikulášek). V komi-
si zasedne i městský architekt a vedení města.

„Účelem soutěže je nalézt nejvhodnější řešení celého 
území o rozloze asi 12 hektarů. K vyhodnocení prvního 
kola soutěže by mělo dojít v lednu 2020. Vítězné návr-
hy by se měly představit veřejnosti do června 2020,“ 
plánuje starosta. 

 Město počítá s tím, že kvůli rozsáhlosti území 
bude realizace vítězného návrhu probíhat etapovitě, 
možná i v desítkách let. Akce začne revitalizací úze-
mí kolem silnice I. tř. na nám. Republiky, pracovně 
zvaného oblast magistrály. Ve druhé etapě dojde na 
území atria, tedy podchodu a ploch za obchodními 
domy. 

Zbývající části budou na pořadu ve střednědobém 
či dlouhodobém horizontu. Realizace totiž budou o 
desítkách miliónů korun.

Architektonická soutěž také definuje objem finan-
cí.

„Podmínky soutěže jsou nastaveny tak, aby návrhy 
vycházely z uměřenosti a realizovatelnosti. Je defino-
váno na 12 stěžejních bodů zadání, aby se architekti 
pohybovali v ideových mantinelech v souladu s územ-
ním plánem a finanční dostupností,“ přibližuje staros-
ta Mrkos.

Na dotaz ŽN, zda město využije i ty nejlepší nápa-
dy z ostatních návrhů, starosta Mrkos odpovídá, že 
ne a radnice bude respektovat čistě vítězný návrh. 
„Zkombinování více návrhů by znamenalo porušení 
autorských práv a ani by nebylo zárukou získání toho 
nejlepšího řešení. Návrh vítěze se bude dál rozpracová-
vat do projektů a jednotlivých etap,“ říká Mrkos.  -lko-

Soutěž architektů bude hledat optimum

OrIeNTaČNí mapka s vyznačením území budou-
cí revitalizace.  Zdroj: MěÚ Žďár n. S.

dolní křižovatka

Vesna

atrium

nám.
Republiky
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Žďár není Praha a ANO 
nejsou Piráti 

Pražská zastupitelka za Piráty 
Krausová rezignovala na post před-
sedkyně klubu poté, co se v médi-
ích objevily fotografie ze schůzek 
s manažerem firmy ucházející se o 
veřejnou zakázku vypsanou měs-
tem. Ve Žďáře nad Sázavou se rad-
ní a místostarostka Řezníčková 
(ANO) klidně nechá jmenovat do 
výběrové komise veřejné zakázky, o 
kterou se uchází její zaměstnavatel, 
bez oznámení poměru k věci hlasu-
je o penězích pro svého zaměstna-
vatele i přijetí daru od firmy ovlá-
dané holdingem, jehož součástí je 
její zaměstnavatel, a neděje se vůbec 

nic. Žďár není Praha a ANO nejsou 
Piráti. Mlčí straničtí kolegové, mlčí 
koaliční zastupitelé. Jediný, kdo 
nemlčí a narušuje jejich klientelis-
tické a netransparentní vládnutí je 
„nekonstruktivní a ublížený“ zastu-
pitel Havlík (Změna 2018). Před-
stíraná transparentnost a nejednota 
slov a činů byly důvodem, proč jsem 
rezignoval na funkci tajemníka a šel 
do voleb. Jako opoziční zastupitel 
budu podporovat pouze ty věci, kte-
ré jsou, dle mé zkušenosti, dobré či 
nezbytné pro město. O těch ostat-
ních budu diskutovat, budu o nich 
psát a budu s nimi polemizovat.

 Jan Havlík
 (Autor je zastupitel města
  za Změnu 2018)

Z vašich dopisů redakci

Žďár získal s pomocí městské 
dotace novou zubní lékařku, 
stovky lidí se paradoxně ocitly 
bez péče.
� Lenka Kopčáková

Řada pacientů je roztrpčena. „Je 
to nespravedlnost, celý život si platíme 
zdravotní pojištění a na stáří jsme bez 
péče,“ poukazují lidé, kteří doposud 
zubní ordinaci pravidelně navště-
vovali, ale výměnou lékařek nestihli 
registraci. O zuby pravidelně peču-
jí, ale věkem jejich chrup potřebu-
je častější odborné zásahy zubního 
lékaře. 

Někteří z nich se ocitli v bezvý-
chodné situaci. Mají např. zub ve stá-
diu rozléčení, ale dokončit jej pev-
nou plombou či korunkou může jen 
jejich ošetřující lékař, nikoliv zubař-
ská pohotovost...

Co se vlastně stalo
Město se snaží reagovat na novou 

situaci, kdy většina žďárských sto-
matologů dosáhla důchodového 
věku. Někteří přesluhují, protože 
mladí kolegové se nehlásí. Hrozí, 
že je nebude mít kdo vystřídat. 

Radnice proto letos v červnu při-
šla s návrhem dotačního programu 
Podpora stomatologických služeb 
ve městě Žďáru n. S. Materiál ani 
nezdržela schvalováním v radě měs-
ta a rovnou jej poslala na stůl zastu-
pitelů. Ti dotační program schválili. 
Žďáru šlo o rychlost, aby město sta-
čilo výzvou podchytit končící absol-
venty lékařských fakult se zaměře-
ním na stomatologii.

„Dotační titul hodnotíme jako úspěš-
ný. Dotaci ve výši 300 tisíc Kč získá 
zubní lékařka Klára Kuncová, která ji 
využije na přístrojové vybavení ordi-
nace,“ informuje starosta Martin 
Mrkos.

O další městskou nabídku na bez-
úročnou půjčku až ve výši 1 milión 
korun se zatím nikdo nepřihlásil.

Mladá lékařka Klára Kuncová pře-
bírá ordinaci po přesluhující MUDr. 
Jiřině Fialové, která tak mohla ode-
jít do penze. Ze Žďárských zubařů 
měla největší kmen v počtu 2.200 
pacientů.

Když nová lékařka vyhlásila regis-
trační den, lidé stáli již od ranní půl 
čtvrté dlouhou frontu na zapsání do 
ordinace. Na ty, co přišli před sed-
mou hodinou, se již nedostalo.

Mnozí pacienti předchozí lékař-
ky jsou zaskočeni, že její nástupky-
ně nepřevzala kartotéku pacientů. 
Do této ordinace docházeli někte-
ří i přes 30 let. Jedná se často o lidi 
středního až staršího věku, někteří 
o vyhlášené registraci ani nevěděli. 

Nyní jsou však stovky bývalých 
pacientů bez stomatologické péče. 
Když se lidé obrátili na zdravotní 
pojišťovnu, dozvěděli se, že ve Žďá-
ře ani na Vysočině nemají šanci. 
Bylo jim doporučeno, že smlouvu 
s pojišťovnami mají, a ještě registru-
jí některé zubařské ordinace v Brně 
či Třebíči. 

To však pro lidi bez auta znamená 
několikahodinové cestování. Když 
si představíme bolest zubů, není jim 
co závidět. 

Ilustrační foto: Pixabay

Nedostatek zubařů zůstává problémem

Lékař kartotéku převzít 
nemusí

Na poznámku ŽN, že situace se zís-
káním lékaře se v tomto ohledu zdá 
kontraproduktivní, starosta města 
Martin Mrkos odpovídá otázkou: „A 
jak to souvisí s městem? Nová zubní 
lékařka sem také nemusela vůbec přijít 
a mohlo být bez zubaře 2.200 pacien-
tů,“ poukazuje. 

Řada občanů by uvítala, kdyby rad-
nice tuto první zkušenost zohledni-
la a pro příště žádala, aby nastupující 
lékař převzal i kartotéku pacientů. 

Jak ale starosta vysvětluje, není to 
tak jednoduché.

„Oněch 2.200 pacientů v kartotéce je 
obrovské množství. Zubař, který kar-
totéku přebírá, rozhodně neví, v jakém 
stavu pacienti jsou. Pokud má lékař 
poskytovat péči kvalitně a zodpovědně, 
tak možná na takové množství pacientů 
nemá kapacity,“ poukazuje Mrkos. 

Pokud to dle starosty nová zubní 
lékařka takto vyhodnotila, prvně se 
seznámí s pacienty a v březnu 2020 
oznámí, zda bude ještě nabírat či 
nikoliv. „To je samozřejmě na ní. Já si 
myslím, že město není od toho, aby tak-
to určovalo práci zubaře. Jsem velice rád, 
že sem nová lékařka přišla. Kdyby všech 
2.200 pacientů zůstalo bez péče a muse-
li to řešit Brnem, Prahou či Pardubice-
mi, tak by to bylo mnohem horší než to, 
že bohužel část pacientů se k nové lékař-
ce nedostala,“ míní Martin Mrkos.

Jak jeho kolega místostarosta Josef 
Klement odhaduje, ani předcho-
zí lékařka kdysi nezačínala s počtem 
2.200 pacientů. „Věřím, že nastupující 
lékařka si postupně dobere určitou dal-
ší klientelu,“ říká. Právě k tomu město 
zavazuje v nabízené bezúročné půjčce 
mladým zubařům. „Zde stojí, že do tří 
let má mít lékař 1.500 klientů ze Žďá-
ru,“ připomíná Klement. 

Oba zástupci města se shodují, že 
oblast zdravotnictví nebyla dopo-
sud systematicky řešena. Ale brzy prý 
budeme stát před ještě složitějším 
oříškem. Odcházejícími pediatry a 
praktickými lékaři vyššího věku. 

„Zubaři jsou lehčí částí problému. 
V případě pediatrie a praktických léka-
řů se jedná o tzv. rezidenční místa, a ta 
si lékaři musí vybojovat pětiletou praxi,“ 
vysvětluje místostarosta. 

Před problémem Žďár 
nezavírá oči 

Žďár se chce zaměřit i na tyto další 

lékařské obory a přidal se k městům, 
která před problémem nezavírají oči.  
„Ale to zase suplujeme systematičnost 
společnosti, která toto měla podchytit,“ 
míní Josef Klement.

V říjnu se zástupci Žďáru setkali 
s hejtmanem a krajskou radou, aby 
se dozvěděli, že i Kraj Vysočina má 
svůj záměr. Připravovaný dotační 
program se bude jmenovat Podpora 
zajištění stomatologické péče 2020. 
Příjemci podpory mají být obce či 
sdružení obcí na území Kraje Vyso-
čina.

Titul bude vyhlášen v únoru 2020 
a kraj do něho alokuje 1,5 miliónů 
korun. Dle předpokladu se budou 
hlásit tři kategorie obcí: do 10 tisíc, 
do 25 tisíc a obce nad 25 tisíc oby-
vatel.

„Přihlášeným obcím kraj přispěje 
podle počtu obyvatel 50% částkou nebo 
maximálním stropem k částce, kterou 
poskytne obec.

Žďár v kategorii do 25 tisíc obyvatel 
může získat podporu 50 %, maximál-
ně však 200 tisíc Kč,“ informuje Kle-
ment.

Obce to vnímají jako servis pro 
svoje občany a snaží se situaci řešit. 
„Uvědomme si však, že toto je sys-
tematická věc, a je o přístupu státu, 

potažmo ministerstva zdravotnictví a 
zdravotních pojišťoven,“ říká starosta 
Mrkos. Město Žďár se svými ome-
zenými limity a možnostmi sanuje 
činnost státu. „...takže tu je bohužel 
fronta jako za socialismu, že je nedů-
stojná, to je fakt. Ale město to neovliv-
ní,“ dodává starosta.

Líbí se mu systém zavedený na Slo-
vensku. Vychází z toho, že prevence 
nejméně stojí. „Pokud tam lidé nedo-
držují a zanedbají doporučené půlroč-
ní preventivní prohlídky u zubaře, tak 
jakmile je jim prováděn nějaký úkon, 
jsou sankcionováni tím, že si úkon čás-
tečně hradí,“ uvádí žďárský starosta. 
Nastavený systém českého zdravot-
nictví nepokládá za ideální. 

Opakují dotační titul
Problém se týká celé ČR, vyjma 

velkých statutárních měst, kde čas-
to zubaři pracují bez smluv na přímé 
platby. Radnice proto dotační pro-
gram s názvem Podpora stomatolo-
gických služeb ve městě Žďár n. S. 
vyhlásí i pro rok 2020. 

Bude mít stejné parametry, finanč-
ní objem 900 tisíc Kč a maximální 
výši dotace 300 tisíc Kč. 

„Stále platí, že chceme být atraktivní 
pro mladé stomatology do 35 let,“ říká 
starosta. U nich je totiž perspektiva, 
že ve Žďáře zůstanou ideálně desít-
ky let. Dotace je možná na poříze-
ní dlouhodobého nebo drobného 
hmotného majetku ordinace či na 
stavební úpravy ordinace. „Nákup 
či stavební úprava musí proběhnout v 
roce 2020,“ dodává pro úplnost.

Lhůta na podání žádosti je od 1. 1. 
do 30. 6. 2020. Příjemce dotace musí 
splnit řadu podmínek – mezi nej-
důležitější patří, že stomatologická 
ordinace bude provozována ve měs-
tě Žďáře po dobu minimálně pěti let, 
a že do třech měsíců ode dne otevře-
ní ordinace dodá lékař smlouvy se 
zdravotními pojišťovnami. 

Stále také pro mladé stomatology 
platí nabídka města na bezúročný 
úvěr ve výši 1 miliónu korun.

Hřbitovy o dušičkách 
První tři listopadové dny jsou v období Památky zesnulých tradičně v Čes-

ku spojené s větším pohybem návštěvníků na hřbitovech. 
Všechny tři žďárské hřbitovy prodloužily otevírací dobu až do večerních 20 

hodin a to platí do neděle 3. listopadu. -lko-
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Martin Mrkos, 
klub ŽĎÁR- ŽM

Petr Stoček,
klub KSČM
a SPOZ 

Jan Mokříš,
klub ODS

Tomáš
Augustýn, 
Koalice TOP 09
a Svobodní

Tehdy cinkaly klíče od našich domovů
� Otázka politickým klubům na listopad:

Naplňuje i po 30 letech odkaz sametové revoluce očekávání Vašeho 
politického klubu - nebo by bylo ještě dnes za co zvonit klíči? 

Odzvonit korupci a důsledkům divoké privatizace
Sametová revoluce byla zásadním 

předělem v novodobých dějinách Čes-
koslovenska a později České repub-
liky. Odkaz sametové revoluce je s 
odstupem času reprezentován symbo-
ly té doby a jejími ideály. Ať už to byla 
pokojnost a nenásilnost společenské 
změny, postava Václava Havla nebo 
všeprostupující nadšení. 

Avšak druhá věc je, co se skutečně za dlouhých 30 let událo. Vedle kýžené 
svobody a demokracie přinesla společenská změna i řadu neblahých feno-
ménů, se kterými se potýkáme dodnes. Určitě bychom si přáli, aby odzvo-
nilo neustálým snahám některých subjektů o kolonizaci veřejných institucí 
na úkor fungujícího právního státu. Přáli bychom si konec korupce, klien-
telismu a vypořádání se s důsledky divoké privatizace a de facto hospodář-
ské kriminality, která koncentrovala moc do rukou skupinek oligarchů. I přes 
rostoucí blahobyt, je naše mladá demokracie stále velice křehká, navíc čelí-
cí tlakům populistů z obou extrémů politického spektra či aspirujících auto-
kratů dneška. Není samozřejmostí, a pokud si jí opravdu ceníme a chceme ji, 
musí jí věnovat skutky každý z nás.

Cesta ke svobodě slova byla těžká
Pokud se nám stýská po všech těch 

spontánních setkáváních, nadšené atmo-
sféře, pokud nám chybí přátelská disku-
ze o demokracii, vzájemná pomoc třeba i 
neznámých lidí, soudržnost nebo toleran-
ce, tak asi mnozí dnes cítíme určité zkla-
mání. Ta tehdejší atmosféra je ale neopa-
kovatelná. V té době jsme si mysleli, že je 
všechno možné a že se spousta věcí rych-
le změní. Možná proto jsme následně 

zažili různá zklamání a nepříjemná překvapení. Ale dokázali jsme si udržet 
demokracii, svobodné volby a možnost svobodně cestovat. Svoboda slova se 
stala důležitou součástí našeho života. Dnes asi není nutné znovu zvonit klí-
či. Ale třeba právě při každé kritice jiného názoru, nebo při jeho potlačování, 
stojí za to si připomenout, že cesta ke svobodě slova nebyla jednoduchá.

Zapomínáme na nesvobodu a strach
V roce 1989 se nám narodila dcera 

a já se radovala, že přichází svoboda a 
demokracie pro další generaci. Lidé k 
sobě měli blíže, vážili si té výrazné změ-
ny, byli nadšení... Ale čím více času od 
sametové revoluce uplynulo, tím více 
se vytrácí vstřícnost a zapomíná se na 
období nesvobody a strachu…na to, že 
jsme nemohli cestovat za hranice repub-

liky, koupit všechno zboží, dokonce ani zpívat koledy… 
Můj otec byl syn kulaka. Nejen on, ale i já jsem měla problém dostat se na 

vysněnou školu. V osobních listech stálo –  nedoporučujeme. Děkuji panu 
učiteli Klamertovi, který mně tehdy pomohl v této zdánlivě bezvýchod-
né situaci. Dále má teta, sestra otce, byla několik měsíců před státnicemi na 
VZŠ donucena ukončit studium. V osobních dokumentech měla napsáno – 
nežádoucí. Dědeček byl po návratu z vězení vystěhován a brzy zemřel. Moje 
rodina určitě nebyla jediná, koho totalitní režim takovým způsobem postihl. 
A proto se ptám, proč zapomínáme na hořkost minulosti? Proč se vytratila 
skromnost, pokora a úcta jednoho k druhému?

Demokracie je křehká a zmanipulovatelná
„Dodatečné snížení fi nanční náhrady 

za křivdy způsobené zločinným komu-
nistickým režimem míří proti základním 
principům demokratického právního stá-
tu založeného na úctě ke svobodám a k 
právům člověka,” uvedl soudce ÚS Jirsa 
s tím, že zákon je v rozporu s nadzákon-
ným předpisem, tedy Ústavou. Toto uvádí 
Ústavní soud ve svém rozhodnutí zrušují-

cím zdanění církevních restitucí. Zákon prosadili poslanci hnutí ANO s pod-
porou nacionalistické SPD a skomírající ČSSD, aby si zajistili komunistickou 
podporu pro svoji vládu vedenou agentem Burešem. Celé to posvětila naše 
nejskvělejší, nejchytřejší a nikdy nechybující hlava pomazaná – pan „východ-
ní“ prezident Zeman.

Odkaz nestačí, zvonění je málo. Demokracie je křehká a zmanipulovatelná. 
Přesto je naší povinností se za ní prát.

Jsme svědky porušování demokracie
Nejenže by bylo za co zvonit klíči, ale 

po necelých 30 letech naplnili na ja-
ře demonstrující lidé Letenskou pláň. 
Jsme svědky porušování demokra-
tických principů, jako je prezidento-
vo nejmenování navrženého ministra, 
nebo privatizaci veřejné správy, kdy si 
premiér, bývalý spolupracovník STB, z 
naší země udělal dojnou krávu. Minu-

lá vláda se snažila zcela potlačit principy právního státu a dodatečně zdani-
la náhrady církvím. Chtít po někom platit daň za to, co jsme mu ukradli, to 
chce silný žaludek. Naštěstí jim tohle díky Ústavnímu soudu neprošlo. Same-
tovou revoluci jsem sledoval jako malé dítě v televizi, ale takto jsme si to jis-
tě nepředstavovali. Chtěli jsme demokratický, moderní a fungující stát, který 
zde bude pro občany, ne občané pro stát. A za to je třeba bojovat a znovu 
cinkat klíči.

Svoboda je i o vzájemném respektu
Každé svobodné volby jsou cinkáním klí-

čů demokratického světa. Ale nejenom 
to. Svobodné rozhodování o svém životě 
vč. volného cestování dnes považujme za 
samozřejmost. V dnešním digitálním svě-
tě si kdokoliv může za cenu pár kliků myší 
založit vlastní médium a prostřednictvím 
něho šířit své myšlenky do světa.   

Svobodu je však třeba nepřetržitě hájit, 
střežit ji. Svoboda není jen o právech, ale i povinnostech a vzájemném 
respektu. Někteří si vykládají svobodu jako bezhlavé křičení a povýšené pro-
sazování svého názoru ostrými lokty. Přitom si neuvědomují, že svoboda bez 
pokory a naslouchání názorů druhých, byť s nimi nesouhlasí, nemůže existo-
vat. To se projevuje vzpourou některých neúspěšných proti výsledkům svo-
bodných voleb. Volební neúspěch své preferované strany se pak snaží zvrátit 
prostřednictvím vykonstruovaných trestních stíhání, fake news (česky „pod-
vržené zprávy“) a jinými nepravostmi. 

Více mysleme a buďme tolerantnější
Zvonění klíči bylo a je používáno jako 

zástupná paralela k tehdejšímu dění. Na 
změny ve společnosti nemělo žádný vliv, 
zrovna tak jako studentská účast. Politické 
změny se řešily jinde a především daleko 
dříve, než se začalo zvonit. Přestože byly 
uvedeny v život všechna tehdejší přání a 
hesla, nenacházíme ten ideální klid, rov-
nost a spokojenost ve společnosti. Máme 

svobodné volby, přímou volbu prezidenta, hovoří se o přímé volbě starostů, 
ale stále se vytváří zájmové a názorově odlišné skupiny, které chtějí ještě něco 
navíc, ale zpravidla nedokáží srozumitelně říci co a proč. Nezvoňme tedy zno-
vu klíči, ale snažme se více myslet a být tolerantnější.

O demokracii pečujme jako o zdraví
Myslet si, že demokracie a svoboda jsou ve 

společnosti nastoleny jednou pro vždy, by bylo 
nezodpovědné. Tak jak by měl každý člověk 
pečovat o své zdraví, tak se musíme společně 
starat i o to, aby demokracie byla vždy rovněž 
zdravou a silnou oporou občanů naší země. 
Abychom mohli bez obav, stíhání a perzeku-
cí, vyslovit svůj názor. A nejen ho vyslovit, ale 
aby i pokud tento hlas má dostatečnou váhu, 

tak byl vyslyšen. Proto je moc dobře, že se naše republika vydala touto cestou. 
Nástup každé totality na začátku vypadal mírumilovně a nevinně. Též i nastolená 
demokracie může po čase nabrat jiný směr. Je zapotřebí být neustále na pozoru. 
Proto i dnes je třeba stále zvonit klíči, abychom upozornili na to, že chceme právě 
těmito klíči otevírat domov, kde chceme žít ve svobodě. -lko-

Vladimír
Novotný,
klub ČSSD

Miloslava
Brychtová,
Změna 2018 

Radek
Zlesák,
klub ANO
2011

Ing. Josef
Klement,
klub
KDU-ČSL

Zdroj snímku: výstava na Tvrzi s názvem Věrnost vyřazenému stroji - Na krok v podzemí.
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Již jste slyšeli o mezinárodních 
veletrzích vzdělávání Gaudeamus? 
Zájemci o studium na vysokých 
školách v Česku nebo zahraničí by 
měli zpozornět. 

Akce nazvaná dle začátku nápěvu 
studentské hymny je studnicí pozná-
ní. V ČR se nejbližší Gaudeamus 
koná začátkem příštího roku v Praze. 

Veletrhy každoročně probíhají 
v Brně (25 let), Praze (11 let), Nitře 
(šest let)a letos nově i v Bratislavě. 

Jsou postaveny na mnohale-
té úspěšné tradici s cílem vytvořit 
místo setkávání zástupců vzděláva-
cích institucí z celého světa a jejich 
potenciálních studentů. Posky-
tují platformu pro výměnu kom-
plexních informací o možnostech 
pomaturitního studia a celoživotní-
ho vzdělávání v České republice, na 
Slovensku i v zahraničí.

Veletrhy Gaudeamus každý rok 
navštíví přes 60 % studentů matu-
ritních ročníků z ČR i SR. Mezi 
hlavní skupiny zájemců o veletrh 
patří studenti 3. a 4. ročníků SŠ, 
středoškolští pedagogové a výchov-
ní poradci, studenti VŠ a uchazeči o 
celoživotní vzdělávání.

S nabídkou přijíždí většina veřej-

ných i soukromých univerzit a 
vysokých škol z České republiky i 
Slovenska. Dále také VOŠ, jazykové 
školy, poradenské instituce a stále 
více univerzit ze zahraničí.

Letošním nováčkem v rodině vele-

trhů Gaudeamus byla v září sloven-
ská Bratislava. Nyní, v době tisku 
ŽN probíhá Gaudeamus na Brněn-
ském výstavišti a v listopadu se 
přesouvá do slovenské Nitry. Pra-
ha bude festival Gaudeamus hostit 
od 21. do 23. 1. 2020 v areálu PVA 
Expo Praha – Letňany.

Přehlídky jsou pomocí studen-
tům, kteří se nemohou rozhodnout 
pro konkrétní školu nebo neodhad-
nou, na jaké obory mají předpo-
klady. Lze se jednoduše otestovat a 
nechat si odborníky poradit s výbě-
rem vhodné školy nebo fakulty.

A jestli vás zajímá, kde se po škole 
uplatníte, stačí na veletrhu vyhledat 
kariérové poradenství. 

Návštěvníci Gaudeamu tedy 
načerpají informace, jak se na VŠ 
či VOŠ dostat, kde studovat vybra-
ný obor nebo fakultu, čemu je daná 
škola naučí. Také se hodí rady a 
zkušenosti starších studentů, třeba 
jak vyjet za studiem do zahraničí.

Přínosné informace a odpovědi 
na všemožné otázky kolem vysoko-
školského studia, dále přehled škol 
a fakult či testy nanečisto najdeme 
také na stránkách www.vysokeskoly.
cz.  -lko-

Budoucí vysokoškoláci mohou 
zamířit na Gaudeamus

STUDENTSKÝ život je plný poznání, 
přátelství, ale i sebekázně. 

 Ilustrační foto: Pixabay

Inspirativní fóra 
pro rodiče 

Rodiče dětí se speciálními vzdě-
lávacími potřebami si mohou přijít 
vyslechnout odborníky a zapojit se 
do diskuze při rodičovském fóru.

Vítáni jsou všichni, kdo mají 
zájem sdílet své zkušenosti s ostat-
ními rodiči, mají zájem zlepšovat 
své dovednosti v oblasti komunika-
ce, výchovy a vzdělávání dětí se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami.

Rodičovská fóra se konají v rám-
ci projektu „Inspirace v odlišnosti“ 
v režii olomoucké Univerzity Palac-
kého.

Nejbližší beseda se koná 13. 11. 
v Novém Městě na Moravě (Por-
timo, Drobného 301) na téma: Co 
jako rodič potřebuji vědět o školách 
ve vztahu ke vzdělávání dítěte se 
speciálními vzdělávacími potřeba-
mi. Přednáší Veronika Doležilová. 

Rodičovské fórum ve Žďáře je 
v plánu na 4. 12. (Spektrum, Žiž-
kova 16). Téma zní: Jak pracovat se 
svými emocemi v rodičovství. Před-
náší Hana Čechová.

Účast ve fórech potvrďte(ivana.
hruba@inspiro.upol.cz). -lko-

Čt 13. 11. Nové Město;
St 4. 12. Žďár n. S.

www.farmeko.cz    

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola 
Jihlava

obory SOŠ:

obory VOŠ:

rekvalifikace:

ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM
LABORATORNÍ ASISTENT

DIPLOMOVANÝ  
FARMACEUTICKÝ ASISTENT

KOSMETIČKA

(denní i kombinované studium)
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Přes čtyřicet stromů, keře i trval-
ky postupně mění prostředí v části 
školní zahrady kolem Mateřské ško-
ly Vláček v sídlišti Přednádraží.

Do zahradnických prací se nedáv-
no pustilo šestnáct rodin, jejichž 
děti navštěvují zdejší třídu Studán-
ka s prvky waldorfské pedagogiky. 

Mateřská škola jako jediná na 
Vysočině získala na svůj projekt 
Zahrada u Studánky podporu z 
národního grantového programu 
Zelené oázy. 

A tak v prosluněnou sobotu 12. 
října se na 30 dospělých a 23 dětí 
pustilo do díla. „S velkým nasaze-
ním přetvářeli zahradu celých šest 
hodin. Počasí nám přálo, stejně jako 
maminky, které přinesly různé dobro-
ty a v zázemí třídy uvařily pracantům 
bramborovou polévku,“ ohlíží se uči-
telka Eva Turinská.

Připomíná, že již na jaře rodiče v 

rámci projektu vysázeli na tři desít-
ky trvalek. Všem zúčastněným vzka-
zuje velké díky. „Rozrůstáním keřů 
se Zahrada u Studánky více zazele-

ná a vzniknou různá zákoutí, plná 
barev a vůní, která jsou dětmi velmi 
vyhledávána,“ vítá učitelka. Účelem 
Zahrady u Studánky je podněcovat 

děti k pozorování, bádání, ke hře, 
relaxaci a péči o ni.

O konkrétním umístění a názvu 
rostlin budou informovat veřejnost a 
návštěvníky zahrady dvě informační 
cedule.

Větší změny se Zahrada u Studán-
ky dočká ještě na jaře 2020, kdy v 
ní přibude zahradní domek. Dešťo-
vá voda zachycená z jeho střechy 
poslouží k zalévání.

„Jsme rádi, že se realizace projektu 
Zahrada u Studánky podařila pod-
le našich představ a věříme, že bude v 
městské zástavbě útulnou oázou pro 
děti i ostatní uživatele a potěšením pro 
oči kolemjdoucích,“ neskrývá radost 
učitelka  Eva Turinská. -lko-

Rodiče s dětmi při nedávném utvá-
ření Zahrady u Studánky. 

 Foto: archiv třídy Studánka

Zahrada se mění v útulnou oázu

Gaudeamus igitur (původní název 
De brevitate vitae – o krátkosti živo-
ta) je neoficiální studentská hym-
na. Často se zpívá při různých aka-
demických příležitostech, např. při 
imatrikulaci nováčků či promoci 
absolventů. 

Jak uvádí Wikipedie, původně šlo 
o pijáckou píseň, která ironicky osla-
vuje (především erotické) radosti 

studentského života a mládí. Přitom 
je zpívána na velmi vážnou a vzneše-
nou melodii. Melodie vznikla ve 13. 
století, patrně v prostředí Boloňské 
univerzity. 

Studentská hymna existuje v růz-
ných verzích. Složitý původní latin-
ský text upravil a publikoval roku 
1781 německý student teologie 
Christian Wilhelm Kindleben. Z 

Hymna studentů zní už osm století

Latinsky:
Gaudeamus igitur

iuvenes dum sumus.
Post iucundam iuventutem
Post molestam senectutem

Nos habebit humus.

Vita nostra brevis est,
Brevi finietur;

Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter;

Nemini parcetur.

Vivat academia,
Vivant professores,

Vivat membrum quod libet,
Vivant membra quae libet;

Semper sint in flore.

V českém uměleckém překladu:
Radujme se, přátelé,
dokavaď jsme mladí:

Až nám sejde mládí z tváří
přijde bolestivé stáří,
do hrobu nás vsadí.

Krátký jest jen život náš,
smrt už počítá dny;

Přijde rychle, žerty stranou,
uchvátí nás krutou ranou,

neujde jí žádný.

Vivat Akademia,
páni profesoři!

Též ať žije student každý,
jeho údy a tvář navždy

rumělečkem hoří.
 -lko-

deseti slok se běžně zpívají jen něk-
teré. Původní melodii studentské 
hymny použil jako motiv Bedřich 

Smetana ve svém „Pochodu student-
ských legií“ z roku 1848. Uvádíme 
nejznámější tři sloky. 

Představy studentek a studentů 
posledních ročníků středních škol, 
gymnázií a učilišť o jejich budou-
cím výdělků se výrazně liší. Částka, 
kterou očekávají dívky, je v průměru 
téměř o 7.000 korun nižší než očeká-
vaný příjem jejich spolužáků. Ukázal 
to výzkum o profesních stereotypech 
mezi 6.503 studenty 127 středních 
škol, gymnázií a učilišť, který provedla 
společnost Trexima. Výsledky zveřej-
nila na svém webu.

„dívky očekávají o téměř 7.000 korun 
nižší výdělky než chlapci. Rozdíl mezi 
pohlavími je také v prioritách pro výběr 
budoucího povolání,“ uvedla společnost 
Trexima.

V oboru managementu a adminis-
trativy chlapci očekávají 41.495 korun 
měsíčně, dívky o 11.550 korun méně 
- tedy 29.945 korun. V bankovnic-
tví, pojišťovnictví a dalších finančních 
službách by podle chlapců mzda měla 
být 40.377 korun a podle dívek 31.972 
korun. Jako kuchařky by dívky chtě-
ly mít 21.776 korun, chlapci počítají s 
20.912 korunami. Nejvyšší příjmy pro 
sebe mladí před skončením SŠ, gym-
názia či učiliště vidí v bankovnictví a 
peněžnictví, nejnižší naopak v soci-
ální a zdravotní péči a ve vzdělávání a 
výzkumu. Česko patří v EU k zemím s 
největšími rozdíly ve výdělcích mužů a 
žen. -tz-

Studentky očekávají o 7.000 Kč 
nižší mzdu než studenti SŠ
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Držme Žďárákům palce. Již brzy se 
totiž na 160 budoucích kuchařů z celé 
ČR utká při již sedmém ročníku kuli-
nářské soutěže s názvem Svačina roku 
Rio Mare. 

V soutěži jsou tradičně i studenti 
žďárské gastronomické SŠ, proti nim 
stojí rivalové ze 46 podobně zaměře-
ných škol. 

Úkolem soutěžících je navrhnout a 
připravit originální, rychlou a chutnou 
svačinu pro děti, žáky nebo studenty za 
použití rybích výrobků. Letošní novin-
kou v dodaných surovinách jsou gri-
lované filety z makrely v extra panen-
ském olivovém oleji a filety sardinek v 
olivovém oleji. 

Do odborné poroty usednou Mis-
tr kuchař Vladimír Picka (předseda 

odborné poroty) a slavní šéfkucha-
ři Jiří Král a Vladislav Stuparič. Porotu 
doplní i Eva Ehrenbergerová, autorka 
oblíbeného food blogu Moje barevná 
kuchyně. Pražské finále soutěže bude 
moderovat Markéta Hrubešová, zná-
má herečka a kuchařka.

Na úspěšné mladé kuchaře a kuchař-
ky čekají ceny v hodnotě 45 000 Kč, 
soutěží také o „Zvláštní cenu Rio Mare“ 
a „Cenu veřejnosti“. Soutěž je rozdělena 
do dvou kol. V prvním korespondenč-
ním kole musejí do 8. listopadu sou-
těžící poslat fotografie a popis receptu. 

„Ze všech došlých receptů odborná poro-
ta vybere 15 finalistů, kteří připraví své 
rybí svačinky živě před porotou. Letošní 
finále se koná 4. prosince v Praze,“ dodá-
vá za pořadatele Táňa Nevrklová.  -lko-

Studenti se pokusí o nejlepší 
Svačinu roku 2019

ATMOSFÉRA soutěže sledované přísnou porotou.  Zdroj: archiv Svačina roku

@
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30. výročí sametové revoluce – listopad 1989

Pád Berlínské zdi, svatořeče-
ní Anežky České, studentská 
revoluce... Listopad 1989 zcela 
změní poměry v Českosloven-
sku i celé Evropě. 
� Lenka Kopčáková

V pátek 17. listopadu před 30 lety 
odvážní studenti otevřeli událos-
ti, které vrcholily koncem prosince 
1989 pádem komunistického režimu 
a proměnou Československa v plura-
litní demokracii.

Přízvisko „sametová“ získala revo-
luce pro svůj nenásilný charakter. 
V ČSSR nebylo pro převzetí moci 
použito násilí, přitom výsledkem je 
hluboká celospolečenská změna. 

Vyjma událostí ze 17. listopadu, 
kdy byli demonstranti napadeni poli-
cií a speciálním komandem, nebyla 
revoluce provázena násilím a během 
státního převratu nebyl zmařen jedi-
ný život.

Změna čekala i naše hospodářství. 
Dřív plánovaná ekonomika se změ-
nila v tržní.

Zde jsou hlavní listopadové udá-
losti. Čerpáme z Wikipedie a webů 
totalita.cz a seznam zpravy.cz.

Studenti s květy
Je pátek 17. 11. 1989, 16 hodin. V 

areálu Univerzity Karlovy na Alber-
tově začíná povolené studentské 
shromáždění k uctění památky stu-
denta Jana Opletala - první student-
ské oběti nacismu v ČSR († 11. 11. 
1939).

Účastníci po vstupech řečníků 
drží minutu ticha za padlé studenty 
v roce 1939, ale i za ty zmasakrova-
né na jaře v Pekingu. Poté studenti 
zamíří k hrobu K. H. Máchy na Vyše-
hrad. Nad hlavami jim vlají transpa-
renty a vlajky, skandují protirežimní 

Symbolem událostí byl cinkot klíčů

� Svatořečení Anežky Čes-
ké. Deset tisíc čs. poutníků míří do 
Říma. Dostali překvapivě povolení 
k vycestování.

Českou princeznu Anežku Pře-
myslovnu 12. 11. prohlásí papež Jan 
Pavel II. za svatou. Patronka se záhy 
stane symbolem sametové revoluce.

Slavnosti ve Vatikánu se účastní i 
kardinál František Tomášek.

Čechoslováci přicházejí do chrámu 
sv. Petra v národních krojích.

Kněz Tomáš Halík pronese památ-
nou větu, že Anežka se přimlouvala 
za český národ v dobách nejtěžších 
a s jejím svatořečením přijdou lepší 
časy.

� Petar Mladenov nahrazuje 
v čele strany bulharského komunistu 
Todora Živkova 

� Černoch Douglas Wilder je 
poprvé v dějinách USA guvernérem 
státu Virginie. Jiný občan černé ple-
ti David Dinkins je zvolen starostou 
města New York.

� Phil Collins vydává album But 
Seriously skupina Rush Presto, a 
Chris Rea The Road To Hell. -red-

Ze zahraničí

hesla. Pietní akt u Máchy končí zpě-
vem státní hymny. Příslušníci SNB 
vše monitorují...

Rozjitřená a bojovná atmosféra 
v davu vede k rozhodnutí části stu-
dentů pustit se do centra Prahy na 
Václavské náměstí. Po 18. hodině se 
nově zformovaný průvod vydává na 
již nepovolený pochod Prahou. Kro-
mě studentů jsou v průvodu i pamět-
níci událostí z roku 1939 a pedago-
gové...

Cestou zní hesla jako „Nahoře se 
krade!”, „Gottwald rovná se Stalin!”, 
„Svobodu!”, „Ať žije Havel!”, „Masa-
ryk!”.

Průvod jde tak rychle, že velitelé 
SNB nestihnou na situaci reagovat. 
Na konci Vyšehradské ulice jsou stu-
denti poprvé zastaveni a napadáni 
pendreky.

Studentský průvod se přelije na 
vltavské nábřeží a tudy mohutný dav 
míří do centra. Přidávají se i náhodní 
Pražané. Průvod zatočí u Národního 
divadla na Národní třídu. 

U budovy Albatrosu je v 19.30 
zastavuje narychlo nastoupený kor-
don pohotovostního pluku SNB. 
Rozkaz zní dav zablokovat. Kordon 
zatarasí Most 1. máje, čímž zabrá-
ní davu odbočit směrem na Pražský 
hrad a přehrazena je i Národní tří-
da. Čelo demonstrace stojí. Studen-
ti dávají najevo, že nechtějí násilí, 
posedají na zem před pořádkové jed-
notky, zapalují svíčky a zpívají státní 
hymnu. Dívky spontánně zasunují 
květiny za štíty členů pohotovostní-
ho pluku.

Únik jen přes
uličky pendreků

Uzavřením dalších ulic je zablo-
kován ústup Národní třídou zpět 
k Národnímu divadlu. Přibližně 
10.000 demonstrantů je uzavřeno 
mezi dva kordony. Lidé pokraču-
jí v pokojné demonstraci za provo-
lávání hesel jako „Máme holé ruce“. 
V tu chvíli lze ještě volně odejít, ale 
během hodiny se situace změní...

Postupující policejní kordon pro-
stor zahušťuje a členové pohotovost-
ního pluku a tzv. červených baretů se 
do demonstrantů pustí surově obuš-

ky. Účastníci jsou vyzývání k rozcho-
du, ale jediné únikové cesty vedou 
právě jen skrz „uličky“ s brutálním 
bitím. 

Do 21.20 hodin je demonstrace 
násilně rozptýlena. Někteří zatčení 
účastníci jsou naloženi do autobusů. 
Ti, kterým se podařilo utéci, míří do 
divadel, kde herce informují o poli-
cejním zásahu na Národní třídě... 

Šíří se zpráva, že při zásahu zemřel 
student Martin Šmíd. Jak pozdě-

ji vyjde najevo, fámu si vymyslela 
Drahomíra Dražská, jedna ze zraně-
ných demonstrantů. Viděla bezvlád-
né tělo, jeho odnášení do sanitky a 
„rychlé zametení stop“... Zprávu o 
smrti studenta vysílá Rádio Svobod-
ná Evropa, což vede k radikalizaci 
mimopražských studentů a celé spo-
lečnosti. 

Víkend nejistot
Přes víkend lidé přichází zapalovat 

svíčky na Národní třídu, aby ucti-
li Šmídovu památku. VB už jen při-
hlíží.

V divadlech a na školách vznikají 
stávkové výbory, které žádají vyšet-
ření a potrestání osob zodpovědných 
za tvrdý zásah. Je navržena týdenní 
stávka na podporu studentstva a her-
ci se přidávají ke studentům. Žáda-
jí jména odpovědných osob a jejich 
potrestání. 

V pražském Činoherním klubu se 
schází představitelé různých skupin 
opozice, aby se dohodli na postupu. 
Je založeno Občanské fórum, v jeho 
čele stane disident a dramatik Václav 
Havel. 

V noci z 18. na 19. 11. vydává 
náměstek ministra vnitra genpor. 
Alojz Lorenc rozkaz, že složky StB 
nemají nijak zasahovat. Té samé 
noci jednají zástupci iniciativy Most 
(M. Horáček a M. Kocáb) s premié-
rem Ladislavem Adamcem. OF žádá 

odstoupení zkorumpovaných poli-
tiků a propuštění politických vězňů. 
Současně vyjadřuje podporu gene-
rální stávce plánované na 27. 11. 

V neděli 19. 11. večer ministryně 
školství dementuje zprávu o údaj-
né smrti studenta Martina Šmída. 
Objeveni jsou dokonce dva studen-
ti 2. ročníku se stejným jménem. Čs. 
televize odvysílá s oběma rozhovor. 
Nekvalitní roztřesený záznam je však 
považován za podvrh. 

Na Karlově náměstí se koná smu-
teční akce za údajně ubitého studen-
ta Martina Šmída. Dav lidí se z Vác-
laváku vydává k Národní třídě, a přes 
most na Hrad. Pořádkové síly jej 
však zastaví.

Až po revoluci se objeví zprá-
vy, že celá kauza o zabitém studen-
tu byla vykonstruována agenty StB 
a údajný mrtvý je člen StB poručík 
Ludvík Zifčák. Podle zprávy parla-

mentní vyšetřovací komise Zifčák 
skutečně po zákroku ležel na zemi - 
prostě omdlel... 

Stávka vysokoškoláků
V pondělí 20. 11. pražské vysoké 

školy vyhlašují stávku. Federální vláda 
ČSSR vyjadřuje souhlas s policejním 
zákrokem na Národní třídě a odmí-
tá vyjednávat v nátlaku. Na mnoha 
místech republiky se každý den kona-
jí pokojné demonstrace. Symbolem 
těchto dní jsou klíče a jejich cinkot.

Při demonstraci na Václavském 
náměstí se sejde na 150.000 lidí, v 
Brně stávkuje 40.000 lidí. Začíná 
vycházet necenzurované Svobodné 
slovo. 

„Ať mír dál zůstává s touto 
krajinou…“ 

V úterý 21. 11. se na Václavském 
náměstí koná první manifestace 
Občanského fóra z balkónu Melantri-
chova nakladatelství. Přihlíží 200.000 
lidí. 

„Ať mír dál zůstává s touto kraji-
nou…“ zazní legendární Modlitba 
pro Martu. Zakázanou píseň, která 
byla v roce 1968 symbolem odporu 
proti sovětské okupaci, pěje z balko-
nu Melantrichu zakázaná zpěvačka 
Marta Kubišová a k lidu poprvé pro-
mlouvá spisovatel Václav Havel.

 (Pokračování na str. 12)

Jednání OF v salonku restaura-
ce Astra. Ve dveřích Vlastimil Forst. 
demonstrace na náměstí 27. 11. 1989 

 Foto: Jaroslav Šindelka
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Zatímco Praha kolem 17. listopadu prožívala dramatické události, ve Žďáře byl klid. Tedy zdánlivý klid. Cyklostyly 
dizidentů div se nezavařily a v bytech se radili mluvčí právě narozeného Občanského fóra…   Autobus s vyzbrojenou 

Lidovou milicí v tichosti zamířil do stověžaté matičky…  Zde jsou vzpomínky tehdejších aktérů Listopadu.  -lko-

Jak Žďáráci vzpomínají na Listopad ´89

Ve Žďáře nad Sázavou se asi pět dní 
po zásahu Veřejné bezpečnosti na 
Národní třídě, začaly první hloučky 
občanů scházet na náměstí u Moro-
vého sloupu. Pracoval jsem tehdy 
v restauraci U Labutě jako vedoucí 
provozní jednotky. 

Pamětníci si vzpomenou, že restau-
race U Labuti byla IV. cenová skupi-
na s násypnými kamny a nevytope-
nými záchody přes dvůr. Horní patro 
domu už se vyklízelo, nájemníci byli 
vystěhováváni do nových bytů.

Tak jsem se domluvil se skupinami 
Achab band, Fuga a Atomová Mihu-
le, že by půjčily nějaký aparát a cen-
trum demonstrací se přemístilo do 
horní části náměstí. 

S Janem Ptáčkem jsme zača-
li množit text Slovo ke spoluobča-
nům, bylo to něco na způsob Něko-
lika vět, které už se drahnou chvíli ve 
Žďáře podepisovaly. Pár set podpisů 
na Slovu ke spoluobčanům bylo.  

Z Okna Labuti mohl promluvit 
každý, kdo k tomu měl chuť. Byla to 
trochu schizofrenní situace. Jeden 
sliboval „lucerny“ všem komunis-
tům, druhý zase odpuštění. Nicmé-

ně hlavní síla těchto demonstrací se 
projevila až příchodem pracovníků 
Žďasu a Tokozu o generální stávce. 

Zašel jsem tedy do restaurace Astra 
a domluvil s panem vedoucím Kirch-
nerem zapůjčení kavárny, která zde 
byla nahoře. Ještě jsem zabukoval 
přilehlý salonek. Lidi jsme z Labuti 
vyzvali, aby přišli do kavárny Astra, 
nebo delegovali své zástupce.

V neděli 26. 11. bylo v kavárně Ast-
ra ustanoveno Občanské fórum ve 
Žďáře n. S. a zvoleni čtyři jeho mluv-

čí. Musím říci, že tehdy nám nebyla 
jasná struktura pražského OF, takže 
jsme improvizovali. Jako starý char-
tista jsem zvolil strukturu Chartě 77 
podobnou. Koordinační centrum 
a mluvčí. Inu, starého psa novým 
kouskům nenaučíš. 

Po celém Žďáře probíhala mohut-
ná letáková kampaň. Na jedné straně 
pro letáky typu Kdo je Václav Havel, 
Studenti nenechte se zmýlit. Kolik 
berou.. Na druhou stranu výzvy k 
demonstracím a k svobodným vol-

bám, zrušení vedoucí úlohy KSČ. 
V Labuti se také pouštěly první 

kazety se zásahem na Národní třídě. 
Na lednici ve výčepu stálo video s 
televizí a kazety běžely kolem doko-
la. Později se tyto kazety pouštěly v 
M klubu, který nám dal jeho vedou-
cí Michal Holub k dispozici. Těmi 
čtyřmi mluvčími byli pánové Ivan 
Chalupa, Jan Sedláček, Jaromír Čer-
ný, Jan Svoboda.

Mezitím probíhala oťukávající jed-
nání, zejména v bytě u Jaromíra Čer-
ného, mezi námi a zástupci nekomu-
nistických stran.

Úsměvná byla i noční návštěva pří-
slušníků VB u Labuti, kteří se mne 
ptali, jak se mohu zastávat děcek, 
která pálila jejich kolegy svíčkami, 
tloukla je kyticemi a křičela – Máme 
hole v ruce.

Události se řítily dopředu, škoda 
jen, že časová posloupnost jednotli-
vých kroků není nikde zaznamenána.

 Vít Bohumil Homolka
 (disident a aktivista sametové revo-

luce ve Žďáře, spoluzakladatel místní-
ho Občanského fóra).

VÍT BOHUMIL HOMOL�  (tehdy a nyní)

Jedni slibovali „lucerny“, druzí odpuštění

Jako aktivní účastník Listopadu si 
dovolím trochu zavzpomínat. 

Psal se 21. srpen 1968. Dívali js-
me se na oblohu, sovětští parašutisté 
nám padali na hlavu, rádio hlásalo a 
táta brečel. Nechápal jsem ho. Vždyť 
jsou to naši bratři. Bylo mi 12 let. Táta, 
poctivý komunista, pak řekl v hospo-
dě, že tohle tedy NE. Kamarádi sou-
druzi jej následně vyhodili ze strany i 
z místa vedoucího plánovače eMZe-
tu v n. p. ŽDAS. Maminku vyškrtli ze 
strany také. 

Na gymplu jsem vedl pionýrský 
oddíl. Ony ty dračí smyčky, lodní uzly 
jsou stejné jako u skautů. Také jsem 
organizoval ve svazu mládeže brigá-
dy studentů gymnázia na akcích „Z“. 
Každoročně jsem jezdíval jako prakti-
kant (později vedoucí oddílu a spor-
tovní vedoucí tábora) do Zubří.

Ve 4. ročníku se mě ředitel školy 
ptá, kam že chci jít na vysokou. „Učit 
tělocvik a matiku,“ říkám. Ředitel mi 
otcovsky povídá: „No víš, chápeš to, že 
tam se hlásit nemůžeš. My Ti nemůžeme 
dát doporučení“. Ano chápal jsem, táta 
nešel stejnou nohou jako soudruzi. „To 
jste tedy pěkný pitomci“, pomyslel jsem 
si, „Přišli jste o dobrého učitele, který má 
rád děti a učil by je s chutí.“ Já ty pioný-
ry a svaz mládeže neměl jako cestu ke 
kariéře. Bavilo mne to. On se ředitel 
bál své vlastní strany. Legrační bylo, 
že jsem následně dostal nabídku od 
komunistů pracovat na OV SSM. To 
jsem s díky odmítl. Mohl bych se stát 
kádrovou rezervou, a to by tedy nešlo. 

O deset let později si mne táta zavo-

lal a povídá: „Víš, jak to bylo v tom šede-
sátém osmém? Oni ti soudruzi, vedoucí 
Žďasu, byli moji kamarádi. Všichni js-
me dělali večerní průmyslovku v hospo-
dě. A tak mi navrhli, abych řekl, že jsem 
se pomýlil a že mne z KSČ nevyhodí. A 
strana mne pak ustanoví členem prověr-
kové komise.“ 

Když táta zjistil, že by to znamenalo 
ponechat dělníky a „věrné soudruhy“ 
ve straně a vyhodit ty, na které strana 
ukáže, potvrdil své původní prohláše-
ní, že tady Rusové nemají co dělat, a 
že v takové straně být nechce. Byl jsem 
hrdý na svého tátu a mrzelo mne, že se 
revoluce 1989 nedožil. 

První poučení pro náctileté: Když 
se lámou dějiny, máte dvě možnos-
ti. Dupat podle cizích not a mít pro-
spěch, anebo jít svou cestou, vnitřně 
svobodný. 

Když přišla sametová revoluce, měl 
jsem již tu zkušenost z „68.“: „Kdo se 
sveze „na vlně“, má karieru zajištěnou“. 
Šťastně rozveden, mám času na poli-

tiku dost. A tak jsem se aktivně zapo-
jit do Občanského fóra ve Žďáře.  Byl 
jsem podobně starý jako Ivoš Strejček, 
se kterým jsem si rozuměl, budoucí 
poradce pana Klause a europoslanec. 
A taky tam chodila paní Němcová, 
pan Chalupa a asi také pan Kasal, Šen-
kýř a Černý atd. (mnozí jsou dodnes 
zasloužilými politiky). Radoval jsem 
se, že konečně všichni zahodí ty červe-
né průkazy a vznikne nová občanská 
společnost. Občanské fórum. A jezdil 
jsem po obcích agitovat. Ne za kapita-
lismus, ten jsem si ani neuměl předsta-
vit, ale za občanskou společnost. 

A pak se to zvrtlo. Pan Klaus přišel 
s tím, že OF je moc všelidové a my 
přece musíme bojovat stranicky. A 
založil ODS. A do té naskákali mnozí. 
Tedy, pokud již nepatřili jiným, již exis-
tujícím stranám. Nemohu jim jako jed-
notlivcům přisuzovat vypočítavost. Ať 
si to každý srovná se svým svědomím. 
Nicméně, já jsem již byl „poučeným 
laikem“. Věděl jsem, že tento výtah ke 

kariéře nevyužiji. Vždyť se červené 
stranické průkazy nahradili „modrý-
mi“.  Tím se ODS pro mne stala tabu. 
A to jsem dostal později nabídku vstu-
pu do ODS s tím, že potřebují obsadit 
post starosty města (zřejmě pak násle-
dovala éra pana Brychty). 

ODS ukradla OF, a ne jak dnes sama 
uvádí, že je nástupnickou organizací 
OF. Taková lež. Pak už následovala pri-
vatizace a milost pro podvodníky, také 
z ruky pana Klause, prezidenta, ale to 
už mnozí pamatují.

Druhé poučení pro náctileté: 
„Každá revoluce je posléze ukradena. 
Vlci čekají v záloze a mají dávno svůj 
plán, jak novou situaci nasměrovat ke 
svému prospěchu.

Třetí poučení (pro mne): Milion 
chvilek organizuje demonstrace pod 
záminkou záchrany demokracie. Ze 
Žďáru jezdí do Prahy povinné zájezdy 
straníků, aby soudruzi z různých stran 
řešili věci celostátní politiky, což jim 
umožňuje povznést se nad svá vlastní 
pochybení. Možná to má pro někoho 
smysl. Taky jsem rád, že jsem prožil 
socialismus i kapitalismus. I když ani 
jedno není to pravé. Tak proč by si naši 
mladí také nemohli jednou nabít hubu 
a stát se užitečnými idioty. Jestli potře-
bují takovou lekci, bude dobré, když si 
to alespoň posléze uvědomí. Jinak je 
taková oběť, která postihne celou spo-
lečnost, zbytečná.  

 Vlastimil Forst
 (autor je zastupitelem
  města za ANO)
 Pokračování na str. 12)

VLASTIMIL FORST (tehdy a nyní)

Každá revoluce je posléze ukradena
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Symbolem událostí byl... 
(Dokončení ze str. 10)

Předseda čs. vlády Ladislav Adamec 
se bez souhlasu vedení KSČ schází se 
zástupci OF (Jan Ruml, Jiří Bartoš-
ka, Martin Mejstřík) Odmítl jednat 
s Václavem Havlem. Adamec uzná-
vá, že jsou nutné společenské změny, 
je ochoten přehodnotit postoj k roku 
1968, ale trvá na udržení pozice své 
i KSČ. O dva dny později odlétá do 
Moskvy na konzultaci s Gorbačovem, 
ale ten jej vůbec nepřijme.

Generální tajemník ÚV KSČ Miloš 
Jakeš 21. 11. hlásá z televize, že tvr-
dá linie socialistického rozvoje státu 
nebude opuštěna.

Na ministerstvu národní obrany se 
právě rozhoduje o nasazení vojska pro-
ti demonstrantům. 

Na Prahu míří milicionáři
V noci z 21. na 22. listopadu se do 

Prahy přesouvají značné pořádkové 
posily čtyř tisíc vyzbrojených členů 
Lidové milice. 

Kardinál Fr. Tomášek vydává prohlá-
šení „Všemu lidu Československa“, kte-
rým podporuje revoluci a demokratic-
ké změny. Ve čtvrtek 23. 11. se armáda 
připravuje k obnovení pořádku. Návrh 
ministra obrany Václavíka k zásahu pro-
ti demonstrujícím není nakonec vládou 
přijat.

Štěpána vypískají 
Komunistický poslanec Miroslav 

Štěpán při svém projevu ve vysočan-
ské ČKD Lokomotiva - Sokolovo 
nazve protestující studenty „patnác-
tiletými dětmi“. Je vypískán a několik 
tisíc dělníků z ČKD se přidá k demon-
straci na Václaváku. To je zlomovým 
okamžikem sametové revoluce. Do té 
doby hrozilo, že revoluce bude vojen-
sky potlačena. 

V rámci záchrany socialismu ještě 
komunisté vymění předsednictvo UV 
KSČ. Novým generálním tajemníkem 
je Karel Urbánek, Miroslav Štěpán 
odchází ze všech veřejných funkcí. 

Nevídaná manifestace
Manifestace na Letenské pláni se 

25. 11. účastní na 800.000 lidí, mezi 
nimi i 60 tisíc účastníků mše na počest 
svatořečení Anežky České. Na Spartě 
Václav Havel vyzývá z tribuny stadi-
onu ke generální manifestační stávce. 
Promluví i národem uznávaný Alexan-
dr Dubček. Vše již přenáší Čs. televize. 
Celé letenské pláni zpívá exilant Jaro-
slav Hutka.

Lidský řetěz až k Hradu
V Obecním domě se vůbec popr-

vé tváří v tvář setkávají Václav Havel za 
Občanské fórum a premiér Ladislav 
Adamec. První politické rozhovory 
zprostředkuje Iniciativa Most. Premi-
ér Adamec je pozván, aby promluvil na 
Letenské pláni.

Masová akce s účastí půl miliónu lidí 
se tu koná v neděli 26. 11. Dav zprvu 
premiéra přijme vlídně, protože je prv-
ním představitelem vládnoucí moci, 
který jedná s občanskými iniciativami. 
Když ale odsoudí vyhlášenou generál-
ní stávku, dav jej vypíská. Je vytvořen 
lidský řetěz z Letné až k Pražskému 
hradu.

Funkcionáři KSČ zatím usilovně hle-
dají východisko ze vzniklé krize a způ-
sob jak reagovat na generální stávku 
ohlášenou na další den. 

„Konec vlády jedné strany“
Na celém území ČSSR se v pondělí 

27. 11. koná avizovaná dvouhodinová 
generální stávka. Zapojí se 75 % obča-
nů, většina podniků, továren a institu-
cí. Stávka nese heslo „Konec vlády jed-
né strany“. 

Na Václavském náměstí se schází na 
300 tisíc lidí. Požadují zrušení vedoucí 
úlohy KSČ a demokratizaci veřejného 
života. Jde o všenárodní neformální 
referendum – a vedení KSČ kapitulu-
je. 

V úterý 28. 11. zasedá Federál-
ní shromáždění ČSSR. Rozhodne o 
vypuštění článků Ústavy o vedoucí 
úloze KSČ a marxismu-leninismu jako 
státní ideologii.

O dva dny později vláda rozhod-
ne o odstranění barier mezi ČSSR a 
Rakouskem a zruší vízovou povinnost.

 (Příště prosinec 1989).

Pád Berlínské zdi 9. 11. 1989 se 
odehraje stejně překvapivě jako je-
jí stavba. Pět dní předtím v Berlíně 
demonstruje milion lidí. 

Poté, co 9. 11. člen politby-
ra Günter Schabowski (omylem 
předčasně) přečte na tiskové kon-
ferenci přenášené televizí usne-
sení ministerské rady, že cesty do 
západního zahraničí jsou povole-
ny, lidé berou berlínské hraniční 
přechody útokem. Hodinu před 
půlnocí východoněmecká pohra-
niční stráž kapituluje a desetitisí-
ce Východoberlíňanů proudí přes 
všechny přechody do Západního 
Berlína.

Berlínská zeď, postavená 13. 8. 
1961, byla nejznámějším symbo-
lem studené války, rozdělení Ber-
lína, Německa i Evropy. Pro svo-
ji absolutní nepropustnost měla 
označení „železná opona“.

Z východní části byla vybavena 

násobnými technickými zábrana-
mi, poli se smečkami psů zabijáků 
i strážními věžemi pohraničníků. 

K prvnímu známému případu 

zastřelení utečence došlo 24. 8. 
1961, k poslednímu 5. 2. 1989.

Během 28leté existence Berlín-
ské zdi tu při pokusu o útěk zemře-

ly stovky lidí. Často na vykrvácení, 
neboť východoněmecká pohranič-
ní stráž nechala zraněné několik 
hodin bez pomoci ležet.

Hned v prvním roce po rozděle-
ní Berlína se organizovaná skupina 
pustila ze západní strany do kopání 
tunelu pod Berlínskou zdí. Za rok 
a půl vznikla šachta v hloubce šesti 
metrů a délce 135 metrů. Ústila ve 
sklepě domu ve Východním Ber-
líně. Útěk se však v září 1962 zda-
řil jen asi třicítce lidí. Štolu již při 
jejich nebezpečném útěku zaplavo-
vala voda. 

Po pádu komunismu se Berlíňané 
s vervou dali do spontánního bou-
rání zdi. Dnes hrůznou „železnou 
oponu“ připomíná jen pár částí a 
dlážděná čára. Do roku 1997 pro-
běhla řada procesů se střelci na zdi. 
K obžalovaným z povelů střelby na 
lidi patřil i vůdce NDR a stalinista 
Erich Honecker. -lko-

STAVBA Berlínské zdi v listopadu 1961. Zeď smrti si následně vzala stovky živo-
tů. Zdroj: National Archives (commons.wikimedia.org) 

Den, kdy nenáviděná Berlínská zeď padla

...Po náměstí se potulují členo-
vé místní policie v civilu a zapisu-
jí, koho vidí. Nejagilnější je mládež, 
kdežto střední generace je opatrná. 
Lidí pomalu přibývá. Tajní mají co 
zapisovat a sestavovat svoje hlášení...

Moc se nemluví o tom, že do Pra-
hy byly povolány i žďárské jednot-
ky milicí, aby pomohly rozehnat 
demonstrace. Měly na to již dříve 
cvičení i výbavu. StB tam setrvají až 
do 6. 12., kdy bude jasné, že zpět už 
to nepůjde... 

Já jsem se zapletl s listopadem ve 
Žďasu, kde mě kolegové poslali do 
rekonstruovaného ZV ROH. Tam 
mě obratem jmenovali za zástup-
ce OF podniku ve městě, a tak jsem 
seděl s Ivanem Chalupou na radnici 
každé odpoledne a sledoval, jak se 
rozdělují funkce na okrese i městě. 

Měl jsem nevýhodu proti Ivano-
vi, téměř nikoho z návštěvníků jsem 
neznal. Zpětně jsem informoval 
základní výbor, což mě zavedlo do 
výboru OF v podniku. Z počátku se 
zdálo, že vedoucí delegovaní stranou 
jsou zaskočeni a dávají svoje funkce 
k dispozici. 

Problém byl, že na rozdíl od měs-
ta se do obsazení volných míst nikdo 
nehrnul. Jedině v metalurgii odstou-
pil sám Jindřich Černý a nahradil ho 
Ing. Ošťádal. Ve středu podniku jsme 
pro informovanost spoluzaměstnan-
ců instalovali nástěnku. Naším cílem 
bylo sesadit hlavu, ředitele Hamer-

níka. Byl pilířem kompletní sesta-
vy komunistů, od něho až po mistra 
a vedoucí oddělení. Nevím přesně, 
kam až zasahoval do výběru krajský 
nebo okresní výbor při obsazování 
vedoucích funkcí. Ale i těch poloh 
bylo dost. Podnik měl 5000 zaměst-
nanců a vedoucí úloha strany byla 
úplná. 

Jediné, co považuji za úspěch, 
bylo odvolání pana Kopice z postu 
vedoucího vnitřní kontroly podni-
ku. Posledním mluvčím OF v pod-
niku byl Alois Sobola. Potom v tele-
vizi následoval smírný projev Petra 
Pitharta, a bylo vše jinak. Komu-
nistické vedení se zpevnilo s tím 
že, politika patří na ulici a v podni-
ku vládne řád (což je mimochodem 
pravda).

Několika lidem znepříjemnili život 
vyhozením z místa, a ani odbory nic 
nezmohly. Český šotek to roznesl v 
podniku, a bylo vymalováno. Zají-
mavá byla šaráda kolem výměny 
ředitele a jeho náměstků. O řediteli 
se hlasovalo a jeden hlas mělo minis-
terstvo, jeden odbory, jeden OF. A 
odbory s ministerstvem rozhodly 
pro Hamerníka. Vše jsme prohráli. 
U toho jsem přímo byl, a Vlastovi 
Malenovskému, i když je po smrti, 
to nedokážu zapomenout... Lidé se 
začali bát, u nástěnky se již nepostá-
valo.  Jaroslav Brhel st. 

 (člen OF a spoluzakladatel
  ODS ve Žďáře)
 (Pokračování na str. 18)

JAROSLAV BRHEL (tehdy a nyní)

U nástěnky se již nepostávalo

Jak Žďáráci vzpomínají...
(Pokračování ze str. 11)
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Lidé, kteří vykonávají samo-
statnou výdělečnou činnost 
(OSVČ) jako vedlejší zdroj 
výdělku při zaměstnání, mají 
povinnost hradit zálohy na 
pojistné při ztrátě hlavního 
zaměstnání. 

Někdy si plátce pojistného neuvě-
domí, že v důsledku své změněné 
situace je povinen začít pojistné hra-
dit a může se stát dlužníkem. Velmi 
totiž záleží, co má uvedeno jako hlav-
ní zdroj příjmů - zda je to zaměstnání 
nebo podnikání.

Lidé zařazení do kategorie OSVČ 
mívají občas nejasnosti, za jakých 
okolností běží jejich povinnost hra-
dit zálohy na pojistné. A to je častým 
tématem dotazů na naši největší zdra-
votní pojišťovnu. 

Otázka z praxe:
Nikdy jsem jako OSVČ neplati-

la zálohy, ale až částku vypočtenou 
v Přehledu za uplynulý rok, protože 
mám samostatnou výdělečnou čin-
nost jako vedlejší při zaměstnání. 

Jak je možné, že mi teď přišlo upo-

zornění, že za uplynulý měsíc dlužím 
zálohu?

Jak vysvětluje tiskový mluvčí 
pojišťovny Vlastimil Sršeň, takové 
upozornění na nezaplacené pojistné 
pojišťovna již několik let automaticky 
rozesílá svým klientům ve chvíli, kdy 
jejich dluh dosáhne určité hranice. 

„V současné době je to už od 100 
korun. Díky tomu se mohou buď úplně 
vyhnout penále, nebo alespoň předejít 
jeho nárůstu,“ uvádí mluvčí a dodává, 
že v rámci „služby pro roztržité klien-
ty“ jsou oslovováni ti, kdo dluží jen 
krátkodobě, a lze předpokládat, že jen 
zapomněli pojistné uhradit. 

Někdy si prý plátce pojistného neu-
vědomí, že v důsledku své změněné 
situace je povinen začít pojistné hra-
dit.

Při souběhu, kde je hlavním zdrojem 
příjmů zaměstnání (nikoli podniká-
ní), neplatí OSVČ zálohy a nevztahu-
je se na ni ani minimální vyměřovací 
základ, pokud je v zaměstnání odve-
deno pojistné ve výši minima stano-
veného pro zaměstnance. 

„Je ale třeba pamatovat na to, že tyto 
výhody, které ze souběhu kategorií 

Kdy jsou zálohy na pojistné nutností
OSVČ + zaměstnanec plynou, nepla-
tí automaticky po celou dobu ´od Pře-
hledu do Přehledu´. Stačí totiž i krát-
ký výpadek zaměstnání, a jako OSVČ 
musíte za daný měsíc zálohu uhradit,“ 
upozorňuje Vlastimil Sršeň.

Jak dále pokračuje - a to alespoň ve 
výši minima stanoveného pro OSVČ 
(nebo ve výši vypočtené v Přehledu 
za předchozí rok, je-li tato částka vyš-
ší než minimum). 

Povinnost hradit zálohy na pojistné 
se neplatí jen v měsících, ve kterých 
byla OSVČ současně zaměstnancem 
– a samostatná výdělečná činnost 
nebyla hlavním zdrojem jejích pří-
jmů. 

Pro určení, co je hlavním a co ved-
lejším zdrojem příjmu, není dle 
odborníka směrodatné prosté porov-
nání výše příjmů ze zaměstnání s pří-
jmy ze samostatné výdělečné činnos-
ti.

„Rozhodující je písemné prohlášení, 
které jako OSVČ učiníte při zahájení 
činnosti a pak vždy v podávaném Pře-
hledu za uplynulý kalendářní rok. Jak-
mile ale přestanete být zaměstnancem, 
stane se automaticky vaše výdělečná čin-
nost vaším jediným (hlavním) zdrojem 
příjmu a vy musíte začít platit zálohy,“ 
upozorňuje Vlastimil Sršeň.

Podobné je to prý i s platbou mini-
ma. Minimální vyměřovací základ se 

na nás jako OSVČ nevztahuje, pokud 
jsme po celý kalendářní měsíc součas-
ně vedle samostatné výdělečné čin-
nosti zaměstnancem -a je za nás odve-
deno pojistné vypočtené alespoň z 
minimálního vyměřovacího základu 
stanoveného pro zaměstnance. Jinak 
máme povinnost zaplatit zálohu ve 
výši minima stanoveného pro OSVČ.

K případu tazatelky zástupce 
pojišťovny dodává: „Kdybyste tedy 
v některém měsíci vypadla ze souběhu 
„OSVČ vedlejší + zaměstnání“ (typic-
ky tím, že ztratíte zaměstnání, byť i jen 
na část měsíce), musíte zaplatit jako 
OSVČ za příslušný měsíc zálohu vypoč-
tenou v Přehledu za předchozí rok, resp. 
alespoň ve výši minima,“. 

Osoba OSVČ, která vykonává ved-
lejší výdělečnou činnost, by tedy 
měla mít na paměti, že při ukonče-
ní pracovního poměru se zaměstna-
vatel ihned odhlásí u její pojišťovny 
z platby pojistného za tuto osobu, což 
informační systém pojišťovny ihned 
zaznamená. 

Nový zaměstnavatel se pak k pojiš-
tění za svého zaměstnance přihlásí 
dnem jeho nástupu do zaměstnání. 
Mezi tím je však osoba vykonávající 
vedlejší výdělečnou činnost pokládá-
na za jen „OSVČ“, se všemi běžnými 
povinnostmi, včetně povinnosti platit 
zálohy. -lko-



STRANA 14 Zaměstnání ŽN - LISTOPAD 2019

 

, 

  
 
 

  
 

  
 
 

  
 

  
  
  

 
  

 
  

 
  

 
 

Opět po roce se sál i foyer žďár-
ského Domu kultury změní v pro-
menádu žáků i studentů. Mezi 
stánky škol budou hledat motivace 
ke svému povolání nebo dalšímu 
zaměření.

Prezentační výstava vzdělávacích 
možností a pracovního uplatně-
ní s názvem Festival vzdělávání má 
ve Žďáře dlouhou tradici. Letošní 
již 24. ročník vypukne ve čtvrtek 
14. listopadu úderem osmé hodi-
ny. Slavnostně zahájena bude v 9 
hodin a volně přístupná veřejnosti 
zůstane do podvečerních 17 hodin. 

Akci již po mnoho let pořádá 
městská organizace Kultura Žďár 
nad Sázavou. Jak ze zkušeností uvá-
dí ředitelka Marcela Lorencová, 
Festival vzdělávání tradičně oslo-
vuje především žáky 7. až 9. tříd 
základních škol, kteří přemýšlejí o 
svém budoucím povolání. Odpoví-
dající studium by jim mělo pomo-
ci se k vytoužené metě přiblížit. 
Dopoledne žáci přichází se škol-
ní třídou, odpoledne se často vrací 
ještě s rodiči. 

Jak Marcela Lorencová informu-
je, letošní nabídka škol je oprav-
du bohatá. Její pestrost podporují 
nejen školy tradiční jako gymnázia, 
průmyslové školy či akademie, ale 
i menšinové obory jako platnéři, 
myslivci, design… 

Letos se o přízeň studentů budou 
ucházet i mnohé nové instituce, 
např. školy technického či multi-
funkčního zaměření.

„Novinkou je střední škola se studij-
ními obory pro žáky se specifickými 
požadavky, např. tělesným postižením 
a škola se vzděláváním žáků s men-
tálním či tělesným postižením, 
souběžným postižením nebo autis-
mem,“ uvádí pořadatelka. 

Nová však bude i SŠ s obory pro-
gramování, počítačové grafiky a 
internetového marketingu. Ve Žďá-
ře se letos můžeme potkat také se 
zástupci Ministerstva obrany ČR 
z Jihlavy s nabídkou pro všechny, 
které zajímá vojenská tematika. 
„Svůj stánek bude na přehlídce mít i 
Okresní hospodářská komora. Ta mj. 
zastoupí i menší podniky, jež se festi-
valu neúčastní,“ dodává Lorencová. 

Žáky s šikovností a trpělivostí na 
ruční práce jistě zaujme nabídka 
vzdělání v oboru textilních řeme-
sel. S tvorbou školy jsme se moh-
li seznámit během září při výstavě 
Paličkovaná krajka na Staré radnici. 

„V posledních letech se stávají pra-
videlnými návštěvníky našeho festi-
valu také některé žďárské firmy, sou-
středěné na jevišti velkého sálu Domu 
kultury. I pro letošní rok mají pro stu-
denty připravený nejen pestrý soutěž-
ní program, ale také zajímavé ceny,“ 

Festival vzdělávání ukáže možnosti 
Hospodářská komora poradí, firmy chystají soutěže

Moderní i rukodělné 
obory, SŠ pro žáky 

s postižením

uvádí ředitelka Festivalu vzdělává-
ní. Na jevišti dojde také k předání 
ocenění s názvem Škola doporu-
čená zaměstnavateli 2019 pro Kraj 
Vysočina.

Festival je otevřen všem zájem-
cům o informace vedoucí ke vzdě-
lávání, možnostem pracovního 
uplatnění a sebepoznání. 

„Vážíme si všech škol a hostů, kteří 
náš festival navštíví a nabídku obo-
hatí. Žákům přejeme, aby měli šťast-
nou ruku při výběru svého oboru. A 
školám přejeme šikovné a poctivé stu-
denty,“ vzkazuje závěrem Marcela 
Lorencová.  -lko-
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Historicky první den otev ených dve í pro ve ejnost
Budete mít možnost nahlédnout do prostor našeho moderního výrobního závodu

Zkusíte si vyrobit zdravotnické prost edky a pro vaše d  bude p ipraven d tský koutek

Den otev ených dve í
Sobota 16.11.2019

9:00 – 14:00 

Žďár nad Sázavou, Jamská 2359/47

Budoucnost má smíšený les, říká 
autorka nového webu Chceme ži-
vé lesy (www.chcemelesy.cz), který 
srozumitelně radí vlastníkům lesa. 

Vystudovaná bioložka Lucie Misa-
řová radí, jak v kůrovcové kalamitě 
sázet nebo sít les. A z jakých dřevin.

„Dříve stačilo vysázet sazenice, dva-
krát ročně je vyžnout a les byl za pár 
let zajištěný. Letos poprvé jsem chodila 
sazenice zalévat, stejně jich velká část 
uschla,“ reaguje na změnu klimatu.

Lucie Misařová žije s rodinou v Jih-
lavě, před nástupem na MD pracova-
la ve Správě CHKO Žďárské vrchy a 
jako učitelka biologie. 

I jim lýkožrout les „sežral“.  Na 
vlastní kůži tedy s manželem zaži-
li kácení, odvoz dřeva, sázení...“Web 
dělám zadarmo, nejsem nikomu zavá-
zaná a mohu radit, jak mi velí mé 
vzdělání, zkušenosti a svědomí,“ říká

Bioložka se chce podělit o zkuše-
nosti a znalosti, ale hlavně vlastní-
kům jednoduše ukázat, proč lesy 
umírají, poradit, co mají majitelé 
dělat a co je vhodné sázet.

Jak říká, web je určen obyčejným 
lidem, kteří třeba zdědili kus lesa. 
Najdeme v něm proto jednoduše a 
srozumitelně psané rady. 

Jedno je jisté, smrkové monokultu-

Budoucnost v kraji má smíšený les

Bioložka radí,
jak oživit holiny

ry jsou již minulostí. Na vyprahlých 
holinách se sazenice smrku těžko 
uchytí. Ve vedru totiž potřebují 
polostín a mikroklima. Proto je dob-
ré znovu začít přípravnými dřevina-
mi jako je bříza a jíva. 

„Od letoška se rozšířil výběr doto-
vaných sazenic a lidé mohou s finanč-
ní podporou vysázet odolnější smíšený 
les,“ připomíná Lucie Misařová.

Jak říká, jim les uschl v roce 2015. 
Začali tedy vytvářet ostrůvky smíše-
ného lesa. Když holiny opakovaně 
zalesňují, vždy  část sazeniček opa-

kovaně uschne.
„Před lety jsem jeřabiny a břízy dáva-

la pryč, dnes chodím a břízy seji. Smrk 
nesázím vůbec,“ říká majitelka lesa. 
Lidé by si podle ní měli uvědomit, 
že když se změní podmínky, musí se 
změnit i náš přístup. 

Z www.chcemezivelesy.cz
Proč usychá les: dlouhodobě špat-

né druhové složení lesů (převaha jeh-
ličnanů v monokulturách); změna kli-
matu. 

Doporučení vlastníkům lesa: vysa-

zovat naše domácí druhy dřevin, pře-
devším listnáče (velmi vhodné se jeví 
duby); netvořit nové monokultury ale 
směsi dřevin; používat přípravné dře-
viny – stromy i keře; vyhýbat se cizím 
(nepůvodním) dřevinám; Co nejrych-
leji obnovit les na kalamitních holi-
nách bez zmlazení; při těžbě a násled-
ném úklidu ponechat v lese vše, co jen 
lze. Průzkumy totiž ukazují, že pone-
chání tlejícího dřeva v lese pozitivně 
působí na vznik nového lesa. 

Web obsahuje i seznam dřevin, které 
jsou vhodné k sázení nebo setí. -red-

PODOBA nového webu  zaměřeného na budoucnost lesů na Vysočině. 
BIOLOŽKA LUCIE MISAŘOVÁ.

 Foto: Petr Klukan
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Z 32 příchozích nemělo plíce v 
pořádku 14 lidí. Tak dopadl Den 
otevřených pneumologických 
ambulancí v Kraji Vysočina. 

Cílem lékařů pneumologů je odha-
lovat případná nebezpečí plicních 
nemocí jako jsou astma či smrtelná 
idiopatická plicní fibróza (IPF).

V polovině října si nechalo 32 lidí 
z Vysočiny zkontrolovat plíce. Léka-
ři ve čtyřech plicních ambulancích 
vyšetřovali zájemce v rámci Týdne 
IPF. U jednoho z nich našli podezře-
ní na sledovanou plicní fibrózu, u dal-
ších 13 zjistili astma či chronickou 
obstrukční plicní nemoc (CHOPN). 

Dobrovolníci navštívili plicní ambu-
lance v Jihlavě (22), v Havlíčkově 
Brodě (4), právě zde bylo podezření 
na fibrózu, v Třebíči (4) a Pelhřimo-
vě (2). Žďárská poliklinika ani novo-
městská nemocnice se letos do pre-
ventivní akce nezapojily. 

Smrtelnou nemocí IPF, která poško-
zuje plicní sklípky, trpí ve světě kolem 
pěti milionů lidí, v Česku přibližně 2 
tisíce lidí. Převážně se vyskytuje u lidí 
nad 45 let, spíše u mužů.

Důvody vzniku nemoci nejsou zná-
my. K jejímu rozvoji může přispět 
kouření a práce v prašném prostředí, 
někdy hraje roli  i dědičnost.

Jemná plicní tkáň se při této nemoci 
mění na husté vazivo a plíce tuhnou. 
Změna je nevratná. IPF se nejčastěji 
projevuje dušností a kašlem. Pacienti 
přestávají stačit svým vrstevníkům a 
ani v klidu se nemohou zcela nadech-
nout. Jedním ze znaků, jež nemoc 
doprovází, jsou i paličkovité prsty či 

nehty ve tvaru hodinových sklíček.
Jak uvádí MUDr. Martina Šterclová, 

Ph.D., předsedkyně Sekce pro inter-
sticiální plicní procesy (SIPP) České 
pneumologické a ftizeologické spo-
lečnosti (ČPFS) ČLS JEP, na Vysoči-
ně se Den otevřených dveří plicních 
ambulancí kvůli IPF uskutečnil již 
počtvrté. 

„V roce 2018 se nám podařilo v celé 
ČR zachytit 45 lidí s podezřením na 
IPF, u třech z nich se nemoc potvrdi-
la, další měli jiné vážné plicní nemoci,” 
vysvětluje MUDr. Šterclová s tím, že 
preventivní akce a osvěta jsou pro 
včasné odhalení nemocí zcela zásad-
ní. 

„IPF sice neumíme vyléčit, ale včas-
ným podáním léků jsme schopni úby-
tek plicních funkcí zpomalit. Bez léčby 
nemocní bohužel zpravidla do tří let 
umírají. Správným léčením lze přitom 
život pacienta prodloužit až o několik 
let,“ vkládá naději.

Lidé by tedy dle odborníků nemě-
li jakékoli obtíže s dýcháním pod-
ceňovat. „Pokud někdo dlouhodobě 
kašle nebo se zadýchává, měl by nav-
štívit svého praktického lékaře kdykoli 
během roku,“ doporučuje předsedky-
ně ambulantních pneumologů prim. 
MUDr. Ivana Čierná Peterová.

Lékař jej vyšetří a v případě pode-
zření na plicní onemocnění odešle 
ke specialistovi. „Závažné onemocnění 
totiž vyloučí pouze komplexní vyšetře-
ní u plicního lékaře. Jestliže pneumolo-
gové odhalí u pacienta podezřelý nález, 
zkonzultují ho v jednom ze 17 speciali-
zovaných center,“ dodává předsedkyně 
pneumologů.  -lko-

Pozor na obtíže s dýcháním
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Podzim roku 1989 byl klimaticky 
jako každý jiný, ale co se týče spo-
lečenské atmosféry, byl naprosto 
dusivý a bezútěšný. Měla jsem pocit 
velké marnosti a bezvýchodnos-
ti. „Pěrestrojka“ v čs. podání byla 
spíš fraška s ochotnickou šmírou ve 
vedení státu. Jakoby na všem ležela 
deka. Ale – zpětně hodnoceno – 
pod ní zrál kvas.

Dne 17. 11. 1989 byl pátek a my 
jsme měli svolánu brigádu kama-
rádů na opravu naší hájenky. Je to 
kamenná budova z 19. století a bylo 
v ní třeba vybudovat ložnici pro čty-
ři lidi. Konečně jsme měli zavedený 
elektrický proud a tak byla i míchač-
ka. Kluci omítali, já jsem pro ně 
vařila. Měli jsme tam takové malé 
rádio – spíš chrchlátko (byl špatný 
signál) – a na něm jsme poslouchali, 
co se děje v Praze a v ostatních měs-
tech. 

Ty pocity byly velmi smíšené. Na 
jedné straně obrovská naděje, že to 
konečně „praskne“ a budeme moci 
volně dýchat, na druhé straně obavy 
z represí, které jsme již zažili, a které 
by mohla chcípající a kopající koby-
la KSČ rozpoutat. 

Omítky se dokončily během víken-
du spolu s vášnivými debatami o 

tom, co bude dál. Můj muž odjel 
do Prahy – byl tam zaměstnán – a 
samozřejmě ten následující týden 
se účastnil všech demonstrací. Kaž-
dý den mi o nich telefonicky refe-
roval. Já jsem se účastnila všech 
demonstrací ve Žďáře, ale na jejich 
organizování jsem se nepodílela. O 
to s větší vervou jsem se pak vrhla 
do práce v Občanském fóru, za něž 
jsem opakovaně kandidovala do 
rekonstruovaného vedení města. 

Ráda vzpomínám na všechny, kte-
ří byli se mnou: Ivana Chalupu, Jana 
Černého, Františka Laryše, Aloi-
se Sobolu, Milana Salaje, Martina 
Krásného, Zdeňka Beneše, Oldřicha 
Sedláka, Pavla Černého a ostatní. 
Z nichž mnozí pak vytvořili základ 
ODS ve Žďáře nad Sázavou. To 

další už byla jiná kapitola.
Na naší hájence jsme již za bolše-

vika pořádali tábory pro děti našich 
přátel, kteří neměli možnost vyces-
tovat do ciziny. Byli součástí vesměs 
pražského disentu a sledováni StB. 
Mezi dětmi byli i Cilka a Jožin Vacu-
líkovi. 

Ludvík Vaculík si pro ně pravidel-
ně jezdil a účastnil se slavnostního 
závěru tábora. Byl ovšem stále sle-
dován StB. Když opouštěl Prahu – 
hlavně v srpnových dnech – musel 
se v cíli své cesty hlásit. Ludvíček to 
vždy vyřešil s vtipem a elegancí sobě 
vlastní. 

Přijel do Žďáru, a protože dobře 
věděl o povinnosti všech recepčních 
v hotelích, tak zamířil do recepce 
„Bílého lva“, předložil svůj občanský 

průkaz a zkoprnělé recepční prohlá-
sil: „Já se tu u Vás hlásím.“ A než ona 
stačila něco říct, odešel středem.

 Z ostatních členů disentu byli u 
nás hosty Jan Trefulka, Milan Uhde, 
Jan Skácel, Lenka Procházková, Vla-
dimír Karfík, Zdeněk Prokop, Miro-
slav Červenka, Miroslav Drozda, 
Milan Jankovič, Vladimír Novák, 
Karel Michňák, Ingrid Strobachová 
a další.

Malá poznámka: na podzim roku 
1988 jsme se s jedním z přátel vsadi-
li o bednu vína Châteuneuf du  Pape 
– on tehdy tvrdil, že to praskne už 
do konce roku. Bohužel jsme k naší 
lítosti vyhráli – bylo dobré.

A ještě jedna malá poznámka: 
když jsme získali na hájenku připo-
jení k elektrickému proudu (1987), 
všichni chtěli hned pořídit televi-
zi. Já jsem řekla, že tam bude jen v 
případě, že bude bolševik předávat 
svou moc a já je na to budu v tele-
vizi dívat. Koncem roku 1989 to pak 
vzalo takový „švuňk“, že na to nebyl 
čas a tak nemáme na hájence televi-
zi dodnes. Za současných poměrů 
toho až tak nelituji.

 Marie Košťálová 
(dětská lékařka, spoluzakladatelka

 OF a dlouholetá zastupitelka města)

Jak Žďáráci vzpomínají na Listopad ´89
(Dokončení ze str. 12)

MARIE KOŠŤÁLOVÁ (tehdy a nyní)

Listopad byl o obrovských nadějích i obavách

Třicáté výročí sametové revoluce. 
Je zajímavé, že jsem schopen více 
vzpomínek shromáždit k jinému 
výročí, kterým byl 21. srpen 1968. Je 
to způsobeno rozdílnými emocemi 
spojenými s oběma daty. 

To starší datum ve mně dodnes 
budí hrozné naštvání a pocit zmaru, 
zatímco 17. listopadem 1989 se mi 
vracel téměř zapomenutý pocit svo-
body, který jsem krátce zažil v roce 
1968. 

Ve Žďáru nad Sázavou se událos-
ti vyvíjely mnohem pomaleji než 
v Praze či Brně. Přesto byl okresní 
tajemník KSČ řečnící o den, dva dny 
později z balkonu tehdejšího národ-
ního výboru vypískán, avšak dav 
shromážděný před tehdejším pleme-
nářským podnikem jásal. 

Stál jsem tehdy před hotelem „Bílý 
lev“ a ve výhledu na řečníky mi brá-
nil transparent s textem: „Demo-
kracii ano, Havla ne“. V souvislosti s 
tím jsem si tehdy také vzpomněl, že 
po násilně potlačených pražských 
demonstracích z počátku roku 1989 
vysílala televize tendenční pořad o 
účastnících této demonstrace, kdy 
jeden zatčený mladík, vzhledem zřej-

mě Rom, prohlásil, že stejně Havel 
bude brzy prezidentem. 

Patrně si jen zasvěcení všimli 
husarského kousku, jenž se pove-
dl přátelům Václava Havla, když ve 
společenské rubrice Rudého práva 
vyšla Havlova fotka. Měl jsem tudíž 
pocit, že mnoho lidí i v našem městě 
nic neví o pražských, natož bratislav-
ských osobnostech tehdejších udá-
lostí, a zjevně byli v rozpacích. Proto 
do města přijížděli studenti, vzpo-
mínám i na fi losofa Daniela Krou-
pu nebo ekonoma Kysilku. V Domě 
kultury proběhlo velké shromáždění 
občanů a lidé se začali více zajímat o 
dění v republice. 

Ivan Chalupa mě požádal, abych 
se věnoval v rámci Občanského fó-
ra situaci lidí ve žďárském obchodě. 
Tání pomalu, ale jistě začalo. Ny-
ní není prostor k hodnocení celého 
období uplynulých 30 let. Nakonec 
každý má právo na své názory, jen 
je neradi měníme. Naše vůdčí osob-
nosti na to spoléhají a svými činy 
nikdy národ nesjednotili, bohužel.

 Stanislav Kopal
 (porevoluční tajemník MěÚ, 

bývalý zastupitel města)

STANISLAV KOPAL (tehdy a nyní)

Zapomenutý pocit svobody

Na sedmnáctý listopad 1989 vzpo-
mínám rád, protože to byla vítaná 
změna v životě člověka, vychováva-
ného v křesťanské rodině, jíž totalit-
ní režim kladl překážky např. v získá-
vání vzdělání. 

V roce 1989 jsme bydleli v Borech 
u Velkého Meziříčí, kde manželka 
učila na prvním a já na druhém stup-
ni tamní základní školy. 

V páteční večer 17. listopadu js-
me se s učiteli vraceli ze zájezdu do 
divadla v Pardubicích a z rádia jsme 
slyšeli, že se v Praze něco děje. O 
víkendu byly informace podávány 
ofi ciálními sdělovacími prostředky 
ještě ve zkreslené formě. Ale v pon-
dělí jsem už přijel do práce s trikoló-
rou na klopě. 

Týden po vzniku Občanského fó-
ra v Praze jsem jej zakládal ve ško-
le v Borech. Někteří kolegové byli 
opatrní a varovali nás: „Počkejte, ony 
to zase převálcují ruské tanky jako 
v osmašedesátém!“ Ale oponovali js-
me, že nyní za Gorbačeva už bude 
vše jinak. A bylo to tak. Postupně 
se k OF v Borech připojovali tamní 
obyvatelé. Lidé šli jako za učitelem 

za mnou. 
Náhoda mi umožnila zažít sameto-

vou revoluci přímo v Praze.
V říjnu 1989 jsem totiž na Karlově 

univerzitě v Praze zahájil postgradu-
ální studium výchovného poraden-
ství. Na pedagogickou fakultu jsem 
dojížděl jednou týdně. Studenti mne 
vždy vybavili materiály a letáky, kte-
ré jsem pak v Borech se svými příz-
nivci vylepoval. V Praze jsem se oci-
tl i v den, kdy vysoké školy vyhlásily 
stávku a všude se cinkalo klíči. 

To jsem šel zrovna na metro po 
Václaváku a klíči cinkali i zedníci na 
lešení u sv. Václava. Tak jsem si také 
zacinkal. Byl jsem revolucí doslo-
va pohlcen a kolegy i občany Borů 
hned o všem informoval. Do Žďáru 
jsem pak v období sametové revolu-
ce jezdil na schůze Občanského fó-
ra. Radili jsme se, jak na vesnicích 
postupovat dál. 

Když jsme se pak s rodinou v roce 
1992 přestěhovali zpět do rodného 
Žďáru, hned mne nasála nově vznik-
lá ODS. Jaromír Brychta 

(dlouholetý starosta Žďáru n. S. 
za ODS, nyní zastupitel města 

za hnutí Změna 2018)

JAROMÍR BRYCHTA (tehdy a nyní)

Klíči jsem cinkal na Václaváku
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Sbor dobrovolných hasičů ze Žďá-
ru Zámku má za sebou aktivní babí 
léto. V polovině září začalo 16. roč-
níkem Memoriálu Jana Dřínka a 
Karla Herolda v požárním útoku. 

V soutěži nastoupilo 18 družstev 
mužů a 9 družstev žen. Žďárský sbor 
byl zastoupen v ženské, mužské i 
veteránské kategorii.

„Ženy z Daňkovic zvládly požár-
ní útok nejlépe, u našich žen zavlád-
la nervozita a skončily poslední. I tak 
jsme velmi rádi, že se soutěže zúčast-
nily,“ říká starosta žďárského SDH 
Marek Entlicher.

Informuje, že mužskou kategorii 
ovládlo družstvo z Odrance a žďárš-
tí muži zaběhli pěkný požární útok. 
„To je vyneslo na 9. místo ve skupině. 
Naši veteráni našli přemožitele z Okrs-
ku Velká Losenice, kteří byli lépe při-
pravení,“ informuje starosta.

V doprovodném programu lidi 
pobavila Road Show s ČMSS a 
vystoupení Džembíků a tanečnic.

Týden nato ve slunečném sobot-
ním odpoledni ožilo schodiště ke 
kostelu sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře ruchem 14. ročníku 
Faraónského běhu.

Na startu stálo 145 závodníků 
všech kategorií. Nejmladší účastník 
se narodil v roce 2017 a nejstarší v 
roce 1940.

„Za náš sbor startovalo celkem 19 
členů. Nejlepšího času 16,31 s dosá-
hl Aleš Vavera z SDH Hamry n/S. 
Na rok získal Putovní pohár staros-

ty SDH Žďár 2 – Zámek,“ informu-
je Marek Entlicher. Tři mládežníci 
SDH ze Žďáru Ema Straková, Jakub 
Zerzánek a Ondřej Dobrovolný se 
zúčastnili Junior Univerzity - Vzdě-
lávání mladých záchranářů. Diplomy 
za úspěšné absolvování převzali na 
půdě VŠ Báňské, Technické Univer-

zity Ostrava. 
„Cílem projektu bylo seznámit mladé 

hasiče z Kraje Vysočina formou vyso-
koškolského studia, ale přitom prak-
tickým a dle možností i zábavným 
způsobem s přírodovědnou a technic-
kou oblastí,“ informuje starosta SDH 
Žďár Zámek Marek Entlicher.

Probíraná témata souvisela s čin-
ností záchranářů a Junior univerzita 
byla realizována ve spolupráci se SŠ 
a VŠ, kde se záchranářské obory stu-
dují.

„Projekt byl rozdělen na 3 víkendové 
a 1 týdenní turnus, kdy studenti pro-
šli výcvikem jak na vodní ploše, tak s 
dýchací technikou používanou jednot-
kami PO, prohlídkami centrální sta-
nice v Ostravě a např. i výukou v díl-
nách,“ říká pro zajímavost starosta 
hasičů. 

Projekt zabezpečuje KSH Kraje 
Vysočina ve spolupráci s ústřední 
hasičskou školou a školami zaměře-
nými na bezpečnostní inženýrství a 
průmysl.

Hasičský starosta děkuje všem 
žďárským družstvům za reprezentaci 
v soutěžích.

(redakčně kráceno) -lko-

FARAÓNSKÝ běh na Zelenou horu je tradiční hasičskou výzvou zdatnosti.
 Foto: archiv SDH Žďár – Zámek
 

Memoriál, Faraónský běh i Univerzita

K 30. výročí sametové revoluce je v 
Regionálním muzeu k vidění výstava 
Víta-Bohumila Homolky a Vladimí-
ra Trojánka s názvem Věrnost vyřa-
zenému stroji - Na krok v podzemí.

„Mapuje literární samizdat ve Žďá-
ře a přibližuje i způsoby jeho šíření. 
Mnohdy najdeme kuriózní příběhy a 
dobové dokumenty, vytištěné i na toa-
letním papíru,“ uvádí mj. historik 
Miloslav Lopaur.

Můžeme se také seznámit se žďár-
ským spolkem Atomová Mihu-
le, založeným v roce 1978. Z něho 
povstala dosud hrající rocková sku-
pina, kterou připomínají fotografie, 
projekce z vystoupení i příběhy jejích 
členů, např. Víta Bohumila Homol-
ky, Radovana Neuwirtha a Vladimí-
ra Trojánka. 

Na dobových magnetofonech je k 

dispozici ukázka množení hudby i 
poslech. Díky signatáři Charty ´77 
V. B. Homolkovi do Žďáru přichází 
a dále se množí Infoch (Informace o 
Chartě77) či sdělení VONS (Výboru 
na obranu nespravedlivě stíhaných). 

„Výstava připomíná fotografiemi, 
videokazetami a letáky rok 1989 ve 
Žďáře a sleduje dobové dění až ke svo-
bodným volbám a založení žďárského 
Kruhu nezávislé kultury. Nechybí ani 
originální rozmnožovací přístroj mime-
ograf, lidově zvaný cyklostyl,“ infor-
muje Lopaur. Příležitostně vyšla kni-
ha textů a příběhů disidentů. 

Výstavu na Tvrzi doplňují dvě men-
ší výstavy. V Knihovně M. J. Sychry 
jsou díla podepsaná autory (Václav 
Havel, Jiří Kolář, Milan Uhde) a kni-
hy, které dnes o tomto období vychá-
zí. V kině Vysočina najdeme ojedi-

nělou ochutnávku z výtvarné tvorby 
spolku Atomová mihule. Výstavy 
potrvají do 24. listopadu. Od 10. 12. 
začne na Tvrzi výstava vánoční.

Co byl samizdat
Název pochází z ruského slova 

самиздат – samoizdělatelstvo. Jde 
o způsob, jakým občanští aktivis-
té obcházeli cenzuru v represivních 
režimech. Ilegálně vydávali novinový 
obsah vlastním nákladem. Samizda-
ty rozšiřovali opisováním, původně 
v ruce, později na psacím stroji přes 
kopírák či originál množili na cyklo-
stylu. Represivní systémy samizdat 
tvrdě potlačovaly a disidenty věznily. 

 -lko-

Výstavy ke žďárskému samizdatu Změny úhrad 
pomůcek!

Od ledna 2020 začne platit nová 
vyhláška o úhradách za zdravotní 
pomůcky. 

„Dojde k velkým změnám v pro-
plácení toaletních a kompenzačních 
pomůcek pojišťovnami,“ informuje 
Jana Rajská ze žďárského pracoviště 
Centra pro zdravotně postižené Kra-
je Vysočina.

K aktuálnímu tématu zve zájemce 
na besedu, kde zazní vše podstatné. 
Uskuteční se ve středu 6. 11. Sou-
částí akce v době od 10 do 15 hodin 
bude i výstava kompenzačních a 
rehabilitačních pomůcek. Setkání se 
koná v sídle CZP na Komenského 
ul. v 6. patře (výšková budova s výta-
hem naproti 2. ZŠ).  -lko-

Movember je měsíc mužské solida-
rity, který připadá na listopad. Jeho 
symbolem je mužský rostoucí knír 
nebo vousy. Upozorňují na preven-
ci typicky chlapského onemocnění, 
kterým je rakovina prostaty.

Své kníry již usilovně pěstují hasi-
či a sportovci z Novoměstska a kníry 
slíbili dodat i žďárští hokejisté. Ma-
jí čas do 28. listopadu. Pak nastane 
skupinové holení.

S dočasnou mužnou ozdobou tváře 
můžeme potkávat i lékaře novoměst-
ské urologie. Chtějí tak upozornit na 
důležitost preventivního urologické-
ho vyšetření nádorů prostaty a var-
lat.

V den „D“ se mezi 9. a 16. hodinou 
recepce chirurgie v Nemocnici Nové 
Město na Moravě promění v impro-
vizované holičství budoucích odbor-
níků. Půjde o již druhý ročník chari-
tativního „shazování“ knírů. Výtěžek 
poputuje nadačnímu fondu Muži 

proti rakovině. 
„Přidat se může kdokoli,“ vybízí 

mluvčí nemocnice Tamara Pecková. 
 -lko-

SHAZOVÁNÍ knírů při Movemberu 
upozorňuje na prevenci typicky chlap-
ského onemocnění.
 Foto: archiv NNMN

Kníry rostly pro dobrou věc

Dne 7. listopadu od 18.30 hod. se 
uskuteční ve žďárském Active-SVČ 
druhý festivalový koncert 62. roč-
níku Festivalu sborového umění 
(FSU).

Festival s tradicí již od roku 1957 
se koná ve dnech 6. - 10. listopadu. 
Dvěma koncerty letos nově opouš-
tí „domovskou“ Jihlavu a do svého 
programu zařadil i koncertní sály v 
Humpolci a Žďáru n. S. 

Ve Žďáru uslyšíme pěvecký sbor 
Svatopluk Žďár nad Sázavou se sbor-
mistryní Světlanou Sadikovou a Dět-
ský sbor Kopretínek při ZŠ Velká 
Losenice, pod vedením Marie Laci-
nové. Vstup na koncerty je volný.

Jak ŽN informuje ředitel festi-
valu Vladimír Holeš, předchozích 
61. ročníků FSU zprostředkovalo 
účastníkům vzájemnou interpretač-

ní konfrontaci českého sborového 
umění s celosvětovou národní sbo-
rovou tvorbou. „Festival je tradičně 
místem posluchačských zážitků, vzá-
jemné inspirace a propojování tvůrců 
a interpretů sborových děl. Je i iniciá-
torem vzniku nových skladeb a místem 
odborných seminářů na poli sborové 
tvorby,“ uvádí jeho ředitel. Na festi-
valových koncertech vystupují špič-
kové české i zahraniční sbory. V pro-
vedení Filharmonie G. Mahlera a 
vybraného pěveckého sboru zazní 
v sobotu 9. 11. v krajském centru 
oceněná skladba ze 14. Mezinárod-
ní skladatelské soutěže Jihlava. Fes-
tival sborového umění má podporu 
Ministerstva kultury, Kraje Vysočina 
a statutárního města Jihlavy. Bližší 
program na: www.fsujihlava.com.
 -lko-

Festival sborového umění
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Angličtina a němčina

Angličtina

� 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 

� Půjčím peníze 777 015 536
Peníze ihned 604 526 897
Peníze na ruku 777 213 668
Hotovostní půjčka 730 101 528

Krejčovství Finance 

� 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

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

Truhlářství

� Firma Blesk s.r.o. nabízí
- úklidové práce (stálé i nárazové úklidy)
- půjčovna strojů na čištění koberců
- vyklízení domů a bytů
- výškové práce, vysokozdvižná plošina
- čištění interiérů aut (800 Kč/auto)
Kontakt: www.blesk-uklid.cz, e -mail: 
info@blesk-uklid.cz, tel: 566 626 257

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

� Vyučuji angličtinu individuálně i po 
skupinách. Učím studenty jakéhokoli věku, 
pracujícím na směny se přizpůsobím. 
Tel. č: 732 717 690

� 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

Cvičení

� 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

Žaluzie

Služby

Zahradnictví

Tiskárny

� Zahradnictví u Chlubnů nabízí:
ovocné a okrasné stromy a keře, růže, 
adventní vazby. Přijímáme objednávky na 
vánoční stromky. 
Otevřeno Po – So od 7,30 do setmění, 
tel. 607 285 194, 724 960 317, www.
uchlubnu.cz

� UHLOPARK KŘESŤAN rozváží kvalitní 
bílinské uhlí za nejnižší ceny v okolí Žďáru 
n.S.
Skládáme až do vzdálenosti 7 m a výšky 2 
m. www.krestan-uhli-sterky-pisky.cz
Tel: 733 536 004,
e-mail: 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

Satelit, televize

� Tiskárna UNIPRESS s.r.o., Jamská 57,
průmyslová zóna, Ždár nad Sázavou.
Tiskneme letáky, tiskopisy, katalogy, obál-
ky, brožury, knihy, vizitky, samolepky, 
plakáty, pozvánky...
Grafické zpracování, výsek, ražba, číslo-
vání, perforace, knižní vazby. Diplomové 
práce – tisk a vazba.
Tel.: 776 770 372, www.unipress-zr.cz

� Satelitní dotace
Montáž nové paraboly za 300 Kč nebo 
naladění karet se 100 programy  od 149 Kč 
měsíčně.
Tel.: +420 778 527 899
www.satelitnidotace.cz

� Studio Formička, Horní 30, hotel Fit, 
Ždár n. Sáz.
Tvarování postavy, odbourávání tuku 
v podtlaku Vacushape, cvičení na 
rekondičních lavicích, celotělové zábaly, 
lymfodrenáže, solárium.
www.studioformicka.cz, 
tel. 566 626 130, 604 231 229

OZNAMOVATEL

OSTATNÍ
� Prodám jednohrob na Jamské ul., tel. 
725 154 885

KOupÍM
� Koupím STARÉ peřiny a nedrané peří. 
Tel.:721 469 234. 
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ZUŠ F. Drdly      

Kino Vysočina

Knihovna M. J. Sychry        

Kultura Žďár n. S.
Kulturní program 

na měsíc listopad 2019

� POŘADY PRO DĚTI
Dětské divadelní předplatné
Út 5. 11. 9.00; St 6. 11. 8.45, Městské 

divadlo 
LOUTKOVÁ REVUE – VESELÁ 

POUŤ, Loutkoherecká skupina Louda-
dlo Praha. Trvá 60 minut.

So 16. 11. 15.00, Městské divadlo
PRINCEZNA ZE MLEJNA, muziká-

lová divadelní pohádka

Kulturní minimum II.
St 20. 11. 9.00 a 11.00; Čt 21. 11. 

9.00, 
Městské divadlo 
STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI, 

Nezávislá divadelní scéna SemTamFór, 
Praha. Příběhy dávné mytologie. Trvá 80 
minut.

Kulturní minimum I. 
St 27. 11. 11.00; Čt 28. 11. 9.00 a 

11.00, Městské divadlo 
BUBNOVÁNÍ DO ŠKOL, Wildsticks, 

České Budějovice. Koncert s výkladem, 
živými vstupy kapely a interaktivní částí 
pro posluchače. Trvá do 70 minut.

� DIVADLA
DP KOMORNÍ 
St 6. 11. 19.00, Městské divadlo
KOULE, Klicperovo Divadlo. 
Režie D. Drábek, hrají P. Tomicová, Z. 

Valchařová-Poulová, I. Bencová-Smečko-
vá/Natálie Holíková, Jiří Zapletal, Tomáš 
Lněnička/Jiří Panzner ad. Tragikomický 
fiktivní portrét zestárlé atletky Mileny, 
která sportu obětovala všechno. Totalitní 
stát jí vnutil doping, rozhodoval o účasti 
na závodech v zahraničí, vybíral jí přátele 
a zbavil ji soukromí... 

Čt 7. 11. 19.00, Městské divadlo 
POSEL Z LIPTÁKOVA, Divadlo Járy 

Cimrmana. Vyprodáno!

DP ŽLUTÉ
Ne 10. 11. 19.00, Městské divadlo 
FAMÍLIE, Divadlo Na Fidlovačce. 
Režie J. Herz, hrají C. Mayerová, M. 

Vávra, L. Molínová, Z. Maryška ad. Vztah 
odlišných generací s laskavým humorem 
a bláznivá atmosféra rodinných setkání.

DP ZELENÉ
Čt 21. 11. 19.00, Městské divadlo 
DÁMA NA KOLEJÍCH, Divadlo 

Antonína Dvořáka, Příbram. 
Režie L. Olšovský, hrají L. Pernetová, J. 

Vojta, I. Krmíčková, V. Senič ad. Retro-
muzikál, úsměvný příběh ušlápnuté 
tramvajačky Marie, která jednou spatří 
manžela při polibku s atraktivní slečnou. 
Marie vybere úspory a od základu změ-
ní život...

DP KOMORNÍ 
Po 25. 11. 19.00, Městské divadlo 
DUET PRO JEDEN HLAS,La Fabri-

ka. 
Režie V. Polesný, hrají Z. Stivínová, 

J. Novotný. Příběh houslové virtuosky 
Stephanie Abrahams, z pera Toma Kem-
pinského, v překladu Michaela Žantov-
ského. Je možné složit rozloženého člo-
věka zpátky?

Út 26. 11. 19.00, Dům kultury 
MŮŽEM I S MUŽEM
Autorské představení, hrají V. Hyb-

nerová, K. Hrachovcová, J. Sedláčková, 
D. Zázvůrková. Uvolňující večer, kdy se 
pokusíme oloupat ochranné krusty naší 
duše. A zazpíváme si?

� KONCERTY
Út 12. 11. 19.00, Café u tety Hany
EVA HENYCHOVÁ A SLÁVEK 

KLECANDR
So 16. 11. 16.00, Dům kultury
ŠLÁGR PARTA: K. Peterka, H. Ham-

Pátek 1. 11. 
17.00 NABARVENÉ PTÁČE – Dra-

ma (Čes. / Slov. / Ukr. 2019, T 15+ 2D 
ATMOS)

20.00 STÁHNI A ZEMŘEŠ - Horor 
(USA 2019, T 12+ 2D)

Sobota 2. 11.
14.30 RAMBO: POSLEDNÍ KREV - 

Thriller (USA 2019, T 15+ 2D)
17.00 JOKER - Krimi drama (USA 

2019, T 15+ 2D ATMOS)
19.30 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA 

- Komedie (Česko 2019, 2D)

Neděle 3. 11.
14.30 ADDAMSOVA RODINA - Ani-

movaný rodinný (USA 2019, ČD)
17.00 TERMINÁTOR: TEMNÝ 

OSUD - Sci-Fi (USA 2019, T 12+ 2D 
ATMOS)

19.30 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA 
– Komedie, opakování.

Čtvrtek 7. 11.
17.00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA 

– Komedie, opakování.
19.30 BITVA U MIDWAY - Historic-

ké válečné drama (USA / Čína 2019,  T 
12+ 2D)

Pátek 8. 11.
17.00 PŘES PRSTY - Last minute pro-

Út 5. 11. odd. pro děti a mládež; letní 
čítárna

SYCHRAVO – 14.00 Tvůrčí dílna 
pro děti a rodiče – Zdeňka Formánko-
vá, možnost vyzkoušení deskových her; 
15.00 Opékání špekáčků; 17.00 Čtení ze 
žďárské kroniky, klavírní doprovod Petr 
Bergner.

St 13. 11. 18.00, oddd. pro dospělé 
MĚSTO DUCHŮ - Dokument z pro-

jektu Promítej i Ty!
(USA 2017) svědectví aktivistických 

novinářů a jejich zpravodajství z Isla-
misty ovládaného syrského města Rakka 
(zdarma).

Čt 14. 11. 17.00, odd. pro děti a mlá-
dež 

POVÍDÁNÍ O ŽĎÁRSKÉM MUZEU 
KNIHY - Stanislav Mikule. Před pěti lety 
v říjnu bylo uzavřeno muzeum knihy. 
Díky dobovým snímkům nahlédneme 
do jeho interiérů a dějin. Připomeneme 
významné žďárské literární osobnosti i 
výjimečné exponáty.

Út 19. 11. 17.00, odd. pro děti a mlá-
dež 

EXILOVÁ LITERATURA - Impe-
rialističtí zaprodanci, anebo zachránci 
české literatury? Třetí beseda Vladimíra 
Trojánka / Jakuba Šofara (historie, kni-
hy, edice, časopisy, postavy) Literatu-
ra v době normalizace psaná či vydáva-
ná mimo sovětský prostor – cesty, jak se 
dostávala za železnou oponu.

So 23. 11. 9.00, odd. pro děti a mládež
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU - 13. 

ročník celostátní akce vyhlašované SKIP 
ČR. 

9.00 – 12.00 Tvůrčí dílny pro děti
10.00 Dřevěné divadlo Jana Hrubce.

Výstavy:
25. 11. – 8. 12. odd. pro dospělé
VÁNOČNÍ VÝSTAVA KLUBU V 9 – 

Výtvory centra služeb duševního zdraví.

Do 23. 11. Galerie u Sychry
VĚRNOST VYŘAZENÉMU STRO-

JI…na krok v podzemí – Underground 
a samizdat před rokem 1989. Díla s vlast-
noručními podpisy autorů. 

Do 26. 11. Čechův dům
SVATÝ PROKOP …bazilika v Tře-

bíči – Snímky Milana Šustra.

Od 29. 11. do 1. 12. Čechův dům 
ADVENT NA STARÉ PŮDĚ - Vánoč-

ní výstava.

ZUŠ Františka Drdly (štoček)
Čt 7. 11. 17.00, sál ZUŠ
KLAVÍRNÍ KONCERT - Adam 

Závodský, student Janáčkovy akademie 
múzických umění v Brně předvede díla 
B. Martinů, V. Kalabise, F. Chopina a A. 
Závodského. 

Pozvání mají nejen žáci a jejich rodiče, 
ale i hudbymilovná veřejnost. 

Út 26. 11. 17.00, sál ZUŠ
KONCERT UČITELŮ - ZUŠ Františ-

ka Drdly pokračuje v zavedené tradici a 
zve příznivce hudby na podvečer s pest-
rým programem v podání svých kantorů. 

plová, Mára, F. Zhyrnov.
St 27. 11. 19.00, Dům kultury 
4TET: J. Škorpík, D. Kollár, J. Korn, D. 

Uličník.

� FESTIVALY
Čt 14. 11.(8.00 - 17.00) Dům kultury
FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ, přehlíd-

ka vzdělávacích možností a pracovního 
uplatnění.

� TRHY
So 30. 11.(9.00 - 16.00) Dům kultury
ADVENTNÍ ŽĎÁRSKÝ TRH, ruční 

a výtvarné výrobky tvůrců ze Žďárska a 
okolí.

� VÝSTAVY
5. 11. – 1. 12. Galerie Stará radnice
VÁCLAV KYSELKA / VÍŘENÍ; 

SOCHY A KRESBY, vernisáž 5. 11. 
17.00, výstavu uvede Jan Pulkrábek. Ote-
vřeno út - pá (10.00 - 12.00) a (14.00 - 
17.00), so, ne a sv (14.00 - 17.00).

Do 30. 11., Městské divadlo
KAREL ČERNÝ / OBRAZY. Otevře-

no hodinu před a během představení.

Do 24. 11., Kino Vysočina
VĚRNOST VYŘAZENÉMU STRO-

JI, výstava k 30. výročí sametové revolu-
ce. Přístupná v době promítání kina.

� PŘIPRAVUJEME
2. 12. JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU, 

DP žluté (Městské divadlo)
3. 12. VZPOMÍNKA NA M. HOR-

NÍČKA (Cafe u tety Hany)
7. 12. III. SPOLEČENSKÝ A TRO-

CHU MYSLIVECKÝ (Dům kultury) 
10. 12. VÁNOČNÍ KONCERT – ZUŠ 
(MD)

11. a 12. 12. MIMI A LÍZA: ZÁHA-
DA VÁNOČNÍHO SVĚTLA, DDP 
(Kino Vysočina) 

11. 12. VELETOČ, DP zelené (MD)
13. - 15. 12. OSTROV POHODY, 

víkend pro děti (MD) 
16. 12. LÉČIVÉ DIVADLO GABRI-

ELY FILLIPI (MD)
18. 12. R. MÜLLER, M. KOCÁB, O. 

SOUKUP, šansony (DK)
28. 12. DISKO-V (DK) 

Informace: 566 502 253, pokladna 
DK (po, út, st 13.00 – 17.00) Pokladna 
kina otevřena hodinu před představením 
do začátku posledního představení, tel: 
564 407 559. ON-LINE – www.dkzdar.
cz.

jekce. Sportovní komedie (Česko 2019, 
12+ 2D) 

19.30 ŽENSKÁ NA VRCHOLU - 
Komedie (Česko 2019, 12+ 2D)

Sobota 9. 11.
14.30 ADDAMSOVA RODINA – Ani-

movaný, opakování.
17.00 STAŘÍCI - Drama (Čes. / Slov. 

2019, ČD 12+ 2D)
19.30 BITVA U MIDWAY – Válečný, 

opakování.

Neděle 10. 11.
14.00 LA FESTA
 
Středa 13. 11.
14.30 Bio senior: PANSTVÍ DOWN-

TON - Drama (V. Brit. 2019, T 12+ 2D)
17.00 STÁHNI A ZEMŘEŠ - Student-

ská středa, opakování.

Čtvrtek 14. 11.
16.00 SBOHEM, SYNU - Berlina-

le 2019; Stříbrný medvěd za nejlep-
ší mužský i ženský výkon. Drama (Čína 
2019, T 12+ 2D)

19.30 LE MANS ´66 - Životopisné 
sportovní drama (USA 2019, T 12+ 2D 
ATMOS)

Pátek 15. 11.
SVOJÍ CESTOU

Sobota 16. 11.
14.30 ŽENSKÁ NA VRCHOLU – 

Komedie, opakování.
17.00 BITVA U MIDWAY – Válečný, 

opakování
19.30 DOKTOR SPÁNEK OD 

STEPHENA KINGA - Horor (USA 
2019, T 15+ 2D)

Neděle 17. 11.
14.30 FANY A PES - Animovaný (Něm. 

/ Lucem. / Bel. / Čes. 2019, ČD 2D)
17.00 AMNESTIE - Premiérové drama 

k výročí sametové revoluce - Drama (Čes-
ko 2019, ČD 15+ 2D)

Středa 20. 11.
17.00 PLÁČ SVATÉHO ŠEBESTIÁ-

NA - Projekce nového historického filmu 
a beseda s tvůrčí dvojicí Milanem Cyro-
něm a Tomášem Uhrem. Drama (Česko 
2019, 15+ 2D).

Čtvrtek 21. 11.
14.30 Bio senior: PRAŽSKÉ ORGIE - 

Drama komedie (Česko 2019,  12+ 2D)
17.00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II - 

Animovaný muzikál (USA 2019, T 2D)
19.30 Filmový klub: NARUŠITEL 

SYSTÉMU - Drama (Něm. 2019, T 12+ 
2D)

Pátek 22. 11.
17.00 DEPECHE MODE: SPIRITS 

IN THE FOREST - Hudební (USA 
2019, T 2D)

19.30 VLASTNÍCI – Drama komedie 
(Česko 2019, ČD 12+ 2D)

Sobota 23. 11.
14.30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II – 

Anim. muzikál, opakování (ČD 2D).
17.00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II – 

Anim. muzikál, opakování (ČD 3D)
19.30 LE MANS ´66 - Sportovní dra-

ma, opakování

Neděle 24. 11.
14.30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II – 

Anim. muzikál, opakování (ČD 2D)
17.00 VLASTNÍCI – Drama komedie, 

opakování.

Čtvrtek 28. 11.
17.00 JIŘÍ TRNKA: NALEZENÝ 

PŘÍTEL - Dokument (Česko 2019, ČD 
2D)

19.30 VÝJIMEČNÍ - Komedie (Franc. 
2019, T 12+ 2D)

Pátek 29. 11.
17.00 PRVNÍ ZRÁDCE – Životopis-

né drama (Ital. / Franc. / Něm. / Brazil. 
2019, T 2D)

19.30 LAST CHRISTMAS - Roman-
tický (V. Brit. 2019, T 12+ 2D)

Sobota 30. 11.
14.30 VLASTNÍCI – Drama komedie, 

opakování.
17.00 LAST CHRISTMAS – Roman-

tický, opakování. 
19.30 VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ - 

Fantasy (Dán. 2019, T 2D)
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Žďárské noviny

Klub českých turistů

Senioři ČR

Církev československá
husitská 

VolejbalBasketbal BK Vlci Žďár

Víkendové služby 
stomatologů

Čt 7. 11. 16.00, Husova kaple, 
Kopečná 13

PĚŠÍ POUŤ DO SANTIAGA DE 
COMPOSTELY

Beseda s Alenou Naimanovou, farář-
kou CČSH z Rychnova nad Kněžnou. 
Jak říká, byl to dárek k 70. narozeni-
nám. S kamarádkou přešly francouz-
ské Pyreneje a za 35 dní ušly 800 km, a 
pak ještě 100 km na „konec světa“.

Alena Naimanová zasedá v před-
sednictvu celosvětového společenství 
Světového dne modliteb žen a zabývá 
se školením paměti seniorů.

Vstupné dobrovolné, zve rada star-
ších CČSH. -red-

St. 6. 11. DP REVIZOR v DnV Pra-
ha – jen pro přihlášené.

Čt 7. 11. 9.00, sál DDM Horní 
135/2, KLUBOVÉ SETKÁNÍ - aktu-
ální informace o chystaných akcích a 
společná příprava plánu akcí na rok 
2020. Přihlášky na prosincové diva-
delní představení DnV v Praze (Jak se 
vám líbí – Shakespearova komedie) i 
na Předvánoční veselici U Housliček 
v Praze.

Čt 14. 11. DP HAŠLER V DnV Pra-
ha – jen pro přihlášené 

Čt 28. 11. 15.00 Bowling INGOT, 
ul. Nádražní - Sportovní odpoledne, 
vedoucí M. Hrdinová. 

Listopadové akce (lze se přihlásit): 
Zájezd do Brna spojený s výstavou 
POKLAD INKŮ, výlet do Škrdlovic 
– Studio Glass (lze si vyrobit vlastní 
šperk).

Více o aktuálních i minulých akcích 
na webu: ww.civilky.cz/zo-zdar.

Poliklinika (4. patro) Studentská 4 

FAMILY POINT
Pá 8. 11. (9.00 – 10.00)Zdravot-

ní monitoring - Měření tlaku, tuku a 
metabolického stáří orgánů.

Út 19. 11. 9.00 Výroba přáníček 
pro celou rodinu - Tvořivá dílna pro 
malé i velké pod vedením lektorky Bar-
bory Loučkové. Vstup zdarma.

SENIOR POINT
Út 5. 11. 9.30 Podzimní prevence - 

Beseda s lékařkou J. Maškovou o pre-
venci různých chorob v období před 
nástupem zimy. 

Út 12. 11. 9.30 Energetická úspo-
ra v bydlení – Rady M. Bačovského o 
snižování nákladů na energie drobný-
mi a finančně nenáročnými úpravami 
v našem domově. 

Út 26. 11. 9.30 Těšíme se do 
důchodu - jak využít volný čas? 
Nástup do důchodu je zásadní životní 
změnou každého seniora. Jak naložit 
se získaným volným časem, poradí 
Marcela Rýpalová, vedoucí Alzheimer 
poradny Vysočina.

Vstup na všechny akce je zdarma.
 (Redakčně upraveno)

Út 12. 11. 16.30, Klub seniorů dv. č. 
213, Dolní 165/1

OSTROVY SEVERNÍHO ATLAN-
TIKU - Promítá a slovem provází Kami-
la Dvořáková. 

Oslava se vydařila
Začátkem října se členové spolku 

Senioři ČR sešli v sokolovně, aby již po 
24. oslavili svůj svátek. 

Hosty Mezinárodního dne senio-
rů byli starosta Žďáru n. S. Martin 
Mrkos, místostarosta Josef Klement a 
místostarosta Velké Losenice Miroslav 
Kružík. 

Děti ze ZUŠ F. Drdly pod vedením 
učitelek Ludvíkové a Benešové před-
vedly pěkné taneční vystoupení, které 
potěšilo všechny přítomné. Po ofici-
ální části hrála k tanci i poslechu sku-
pina DRINK Jaroslava Šimka, která 
vnesla dobrou náladu a roztančila vět-
šinu seniorů. Tanečníkům, učitelkám i 
hudebníkům velmi děkujeme. 

 Emilie Benešová

Sobotní vycházky pro veřejnost. 
Zúčastnit se může každý na vlastní 
nebezpečí. Změna programu vyhraze-
na.

 2. 11. Bystřice n/P. – Rožná (15 
km) 8.25 nádraží ČD

 9. 11. Pramen Sázavy – Herálec 
(15) 8.45 nádraží BUS

16. 11. Poslední Puchýř – Olomouc 
(dle propozic) 6.25 nádr. ČD

23. 11. Trnava (12) 6.20 nádraží ČD
30. 11. Nížkov – Přibyslav (10) 7.30 

nádraží ČD.

HALA 2. ZŠ KOMENSKÉHO
So 2. 11. �13.00 Vlčice - TJ Sokol 

Stěžery, Nadregio. liga kadetek (U17); 
�15.00 VLCI - BC Vysočina, Liga ml. 
žáků (U14);

*17.00 Vlčice - TJ Sokol Stěžery, 
Nadregion. liga kadetek (U17)

Ne 3. 11.(9.30 – 15.00) Turnaj oblast-
ního přeboru mladších minižákyň 
(U12): Vlčata Žďár, BK Žabiny Brno, 
Spartak Uherský Brod

Út 5. 11. 18.15 VLCI - NH Ostrava, 
Liga st. Žáků (U15)

St 6. 11. 18.15 Vlčice - Sokol Nilfi-
sk Hradec Králové, Liga mladších žákyň 
(U14)

So 9. 11. �15.30 VLCI - BC Vysočina, 
Liga juniorů (U19); �18.00 VLCI - Tes-
la Brno, JM liga mužů

Ne 10. 11. 10.30 VLCI „B“ - ASK 
Blansko, JM liga mužů

So 16. 11. (9.30 – 15.00) Turnaj 
oblastního přeboru ml. minižáků (U12): 
Vlčata Žďár, Sokol Hodonín, Jiskra 
Kyjov; �15.30 Vlčice - KP Brno, Liga 
mladších žákyň (U14); �17.45 Vlčice - 
BK Litomyšl, 2. liga žen

Ne 17. 11. 9.30 VLCI - BK Příbor, 
Liga kadetů (U17); *11.30 Vlčice - Jisk-
ra Kyjov, Liga mladších žákyň (U14)

So 23. 11. 16.00 VLCI - BSK Modřany 
– J. Supy, Liga juniorů (U19)

Ne 24. 11. 9.30 VLCI - Královští Soko-
li, Liga juniorů (U19)

So 30. 11. (9.30 – 15.00) Turnaj 
oblast. přeboru mladších minižákyň 
(U12): Vlčata Žďár, BC Vysočina, KP 
Brno; �15.30 VLCI - Basketbal TJ Svita-
vy, Liga ml. žáků (U14); � 17.45 VLCI - 
Jiskra Kyjov, Liga kadetů (U17)

Ne 1. 12. 9.30 VLCI - Tygři JBC Brno, 
Liga ml. žáků (U14); � 11.30 VLCI - 
SAM Brno „B“, Liga kadetů (U17

SPORTOVNÍ HALA 
TJ BOUCHALKY

So 16. 11. 18.00 VLCI - Slovan Černá 
Pole, 2. liga mužů

Ne 17. 11. 10.00 VLCI - SA IMA Brno, 
2. liga mužů

SPORTOVNÍ HALA 
BOUCHALKY

So 2. 11. 9.00 a 13.00, Klatovy (2. 
liga - ženy); � 11.00 a 15.00, Choceň 
(2. liga - muži)

So 9. 11. 10.00 a 12.00, Náměšť 
(krajský přebor – kadetky)

So 16. 11. 9.00 a 13.00, Příbram (2. 
liga - ženy); � 11.00 a 15.00, Turnov 
(2. liga - muži)

TĚLOCVIČNA 
ZŠ PALACHOVA

So 2. 11. 10.00 a 13.00, Pelhřimov 
(krajský přebor – kadetky)

Ne 3. 11. 9.00 a 11.00, H. Brod 
(krajský přebor – st. žákyně)

So 9. 11. 10.00 a 13.00, H. Brod, Při-
byslav (krajský přebor – ml. žákyně)

Ne 10. 11. 10.00 a 13.00, Světlá n. S. 
(krajský přebor –juniorky)

So 16. 11. 10.00 a 13.00, Velké Mezi-
říčí (krajský přebor – muži)

Ne 24. 11. 10.00 a 12.00, Polná 
(krajský přebor – junioři)

St 6. 11. 15.30 S kajakem po Řece 
posvátné opice a mlžný les v Latin-
ské Americe: přednáší Ing. Stanislav 
Chládek Ph. D. 

St 20. 11. Francouzské skvosty: 
Mgr. Roman Veselský

Aula gymnázia, vstup zdarma. -red-

 2. 11. MUDr. Ondřej Bartoš, Na 
Městečku 310, Nové Veselí (566 667 
236)

 3. 11. MUDr. Milada Trojáková, 
Zahradní 580, Bystřice n/P. (566 688 
231)

 9. 11. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká 
Losenice (775 479 595)

10. 11. BLADENT s.r.o.. Štursova 
111, N. Město n/M. (566 616 904)

16. 11. MUDr. Tomáš Konečný, 
Žďárská 73, N. Město n/M. (566 618 
060)

17. 11. MUDr. Romana Konečná, 
Žďárská 73, N. Město n/M. (566 618 
060)

23. a 24. 11. MUDr. Petr Foltan, 
Herálec 81 (774 900 858)

30. 11. a 1. 12. MUDr. Beáta Bílková, 
Strojírenská 6 (566 642 545)

Ordinační doba: 9.00-12.00, aktuál-
nost zubní LPS sledujte na www.nnm.cz, 
kde také najdete odkazy na zubní poho-
tovosti v Nemocnici Jihlava a Úrazové 
nemocnici Brno. 
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Hyundai
Assistance

Hyundai i20 – kombinovaná spotřeba:  4,8‒5,8 l/100 km, CO2: 109‒132 g/km. 
Fotografie je pouze ilustrativní.

Již od 499 990 Kč*

Hyundai prémie  70 000 Kč

Nízké splátky 
s nulovým navýšením

Sada zimních 
kol zdarma

Nejvýhodnější 
Hyundai pojištění

Slevová tankovací karta 
na 5 let zdarma

* Hyundai prémie je již započítána v akční ceně modelu.

Hyundai TUCSON - kombinovaná spotřeba: 4,2–7,8 l/100 km, emise CO2: 110–179 g/km. 
Fotografie je pouze ilustrativní.

Tyto benefity platí pro všechny modely Hyundai.

www.hyundai.cz
AUTOCENTR HUDEC, s.r.o.
Masarykova 1494, Nové Město na Moravě 59231
+420 566 618 049 / www.autocentrhudec.hyundai.cz

Vyrazte s námi do éry nového přístupu k zákazníkům!

•  Limitovaná edice Hyundai Tucson IceBreaker Vám přináší atraktivní výbavu, 
ve které nechybí vyhřívání sedadel i volantu a další prvky včetně bezklíčového 
vstupu do vozu. 

• Pohon 4x4 můžete mít se zvýhodněním 50 %. 

•  Zcela zdarma získáte kompletní sadu zimních kol a balíček zimního příslušenství!

Hyundai
Assistance

www.MUSIL.czwww.MUSIL.cz
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