
Sportovní hala Bouchalky
So 4. 12. 10.00 a 13.00 Červená 

Řečice (krajský přebor – kadetky)
So 11. 12. 10.00 a 13.00 Pardubice 

(1. liga – juniorky)
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Klub kardiaků

Klub českých turistů

Volejbal

Blíží se nejkrásnější svátky v roce. 
Je to doba, kdy vnímáme život z té 
lepší stránky a cítíme se vnitřně 
bohatšími v přítomnosti svých bliž-
ních. 

Vánoce mého vesnického dětství 
v šestičlenné rodině středního země-
dělce bývaly velmi skromné. Dárků 
pod štědrovečerním smrčkem jsem 
dostával málo, Ježíšek byl příliš chu-
dý. Nadělil mně třeba jenom jeden 
pomeranč. Marně jsem čekal ještě 
alespoň plnicí pero.

Přesto jsem měl vánoční svátky 
rád. Ten dojemný klid a spokojenost 
prožívaná v křesťanské víře a teplé 
náručí prostého domova s tajuplným 
vyhlížením betlémské hvězdy. 

Před vánočními prázdninami ve 
třetím ročníku studia na střední ško-
le, v období kolektivizace venkova, 
mě ředitel školy důrazně upozornil, 
že pokud rodiče nevstoupí dobrovol-
ně do JZD, budu ze studia vyloučen.

Troje Vánoce mládí před šedesáti 
roky mi vzala krušná vojna u němec-
ké hranice. Postihlo mě totiž pro-
dloužení dvouleté základní vojenské 
služby o tři měsíce, v důsledku mezi-
národní krize způsobené stavbou 
berlínské zdi. 

Plynuly potom roky a s nimi 
manželské a později rodičovské 

Vánoce, už tady ve Žďáře. Ježíška 
začal vytlačovat Děda Mráz, stávaly 
se fronty na banány, jižní ovoce a jiné 
vánoční zboží, sháněly se potřebné a 
nedostatkové věci.

U kostela nenápadně hlídkoval 
soudruh G. a zapisoval si jména pra-
covníků ONV, kteří šli na půlnoční 
mši, neboť to byl velký kádrový pro-
hřešek.

Když nastala nová doba, do našich 
Vánoc se vnucoval Santa Claus, ale 
přece jenom jejich symbolem zůstal 
osvědčený Ježíšek.

Navíc 24. prosinec přestal být pra-
covním dnem a povýšil na státní svá-
tek. 

Vlastní Vánoce však byly stále více 
konzumním časem blahobytu než 
duchovním pozastavením. Synové 
mezitím dospěli a mají svůj život, 
nám rodičům přibývaly vrásky a 
šediny. 

Přiblížily se vánoční svátky roku 
2002 a já se nostalgicky loučil s pro-
fesním životem. K 31. prosinci t.r. 
byly totiž zrušeny okresní úřady a 
mně nezbývalo než jako dlouho-

dobému pracovníkovi státní správy 
odejít do důchodu. 

Ani ve vánočním čase mě neopouš-
tělo sportovní snažení. Na adventní 
Zlatou neděli jsem běhával v Brně, 
pak několikrát v Třebíči. Vzpomí-
nám, jak v roce 1996 tam byl třesku-
tý mráz přes –20 °C. Běhával jsem i 
v Českém Brodě, Sázavě a v Praze.

O Štědrém dnu bývalo běhů málo 
– zúčastnil jsem se jenom Malé ceny 
Monaka 2008 (lesního běhu na 10 
km od úpatí restaurace Monako u 
Slatiňan) a poté až předloni běhu ze 
žďárského náměstí k soše Mamlase a 
zpět.

Na Boží hod vánoční se v Čes-
ku konával jediný běžecký silniční 
závod na 10,5 km ve Znojmě. Absol-
voval jsem jej dvakrát na začátku tisí-
ciletí. 

Zato Štěpánských běhů se pořádalo 
hodně. Syrovice – většinou na nále-
dí, Chotěboř, Kladruby nad Labem, 
Čáslav, Jihlava i třeba rakouská 
Vídeň. 

Nadešel čas podzimu života, dáv-
né ozvěny Vánoc dětství a mlá-
dí se nenávratně vzdalují. Nebyly 
sice pokaždé idylické, ale měly svo-
je kouzlo v pocitu očekávání, štěs-
tí a zbožné pokory. Kéž i nynější 
neklidná a rozpačitá doba jim dodá 
pohodu, klid a mír v duši, potěšení 
ze vzpomínek a také optimistickou 
naději do budoucna. Alois Bradáč

 (Autor je ročník 1940, držitel Ceny 
 města Žďáru n/S. 2020)

ATMOSFÉRA žďárských Vánoc. Ilustrační foto: Lenka Kopčáková

Vánoce v proměnách času

Napsali nám

VYCHÁZKY PRO VEŘEJNOST
4. 12. 9.00, pod MěÚ Vycházka na 

Veselíčko - Mikulášská nadílka pro 
členy KČT (8 km) 

11. 12. 8.25, nádr. ČD Bystřice n/
Pernšt. - Rožná (15 km) 

18. 12. 8.15, nádr.ČD Na rozhled-
nu Chvalovka - Brno (12 km) 

25. 12. 9.00, hotel Fit Procházka 
na Boží hod vánoční - Individuálně 
(10 km)

30. 12. 7.40, nádr. Bus Silvestr na 
Chrudimce – u pramene. Individu-
álně (12 km) 

31. 12. 5.15, nádr.ČD Třešť - Mrá-
kotín - výstup na Javořici - Indivi-
duálně (22 km)

1. 1. 2022 9.30, u ŽĎASu Novo-
roční výšlap na Peperek se čtyř-
lístkem (15 km).

Prosíme o respektování nařízení 
vlády ČR a hygienických požadavků 
ohledně koronavirové krize! Vycház-
ky lze absolvovat samostatně a na 
vlastní zodpovědnost. Změna návr-
hu vyhrazena. Aktuálně na www.
kctzdarnadsazavou.cz a ve vývěsce 
KČT u nádraží ČD.

Tělocvična ZŠ Palachova
So 11. 12. 10.00 a 13.00 Havlíčkův 

Brod (krajský přebor – kadetky)
So 18. 12. 9.00 Havl. Brod, Jihla-

va (kraj. přeb. – ml. žákyně)

Žďárská ZO Svazu postižených civi-
lizačními chorobami v ČR

Akce v prosinci
8. 12. 14.00, Zámek
PROHLÍDKA BAZILIKY 
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

– Provází P. Vladimír Vojtěch Záles-
ký. Zájemci se mohou přihlásit na t.č.: 
737 674 698 a 602 771 545. 

21. 12. 10.00, Divadlo na Vinohra-
dech Praha

ČESKÝ ROMÁN - Divadelní před-
stavení jen pro přihlášené

Ohlédnutí za rokem
Klub kardiaků byl letos, v souladu s 

nařízenými karanténami, nucen svoji 
činnost velmi utlumit. Přesto se nám 
od června do října podařilo uskutečnit 
17 akcí ve 43 dnech, kterých se zúčast-
nilo celkem 541 účastníků. 

Při společných procházkách bylo 
nachozeno celkem 1008 km.

Pro nás všechny byl tento rok nároč-
nou zkouškou, ale zvládli jsme ji. A 
věříme, že i výzvy nadcházejícího 
období zvládneme. Buďme opatrní, 
respektujme všechna opatření proti 
viru, ale nezapomínejme hezky prožít 
každou chvilku dne. Plánujme a těšme 
se na dobu, kdy bude lépe. Pečujme 

o sebe, čtěme, poslouchejme hudbu, 
cvičme, choďme do přírody, buďme 
ve spojení s rodinou a přáteli. 

V našem Plánu činnosti na rok 2022 
přinášíme inspirace pro zajímavé 
aktivity. Je zveřejněn ve všech našich 
vývěskách i na webových stránkách 
(www.civilky.cz/zo-zdar). Věříme, že 
účast na těchto akcích vám poskytne 
poznání, pohyb, zábavu a příjemnou 
společnost. 

Přejeme všem krásné Vánoce a v 
novém roce pevné zdraví, pohodu a 
každý den jednu malou, obyčejnou 
lidskou radost. Drahomíra Krejčí

 (předsedkyně ZO SPCCH)

Půjčovní doba
přes vánoční svátky

(23. 12. 2021 – 2. 1. 2022)
23. – 26. 12. zavřeno
27. 12. (9–16 h.)
28. 12. (9–13 h.)
29. 12. (9–16 h.)
30. 12. (9–13 h.)
31. 12. - 2. 1. zavřeno

Výstavy v prosinci
Galerie u Sychry: MŮJ SVĚT XIII 
Čechův dům: MOJE CESTY - 

Autorská výstava fotografií Antonína 
Vystrčila 

Galerie u Sychry: CTIBOR 
BAUER - KAMENY

Odd. pro dospělé čtenáře: DOB-
ROVOLNICTVÍ JAKO SOU-
ČÁST ŽIVOTA NA VYSOČINĚ 
– Krajská výstava mapující práci 
dobrovolníků na Vysočině, autor 
snímků Milan Šustr. 

Knihovna M. J. Sychry        

Senior Point Knihovna
� 3. 12. 9.00–10.00, přednáško-

vý sál
ZDRAVOTNÍ MONITORING 

S VZP 
� 7. a 21. 12. 9.00, přednáško-

vý sál 
KOORDINAČNÍ CVIČENÍ 

PRO SENIORY – Vede Romana 
Sochová

4. 12. B Smile s.r.o., Osová Bitýš-
ka 303 (566 536 712)

5. 12. MDDr. Jiří Simon, Student-
ská 7, ZR 1 (603 298 447)

11. 12. MUDr. Andrea Stal-
machová, Vír 201 (605 151 774)

12. 12. MDDr. Veronika Suchá, 
Zahradní 580, Bystřice n/P (735 
047 388)

18. 12. MUDr. Olga Šejnohová, 
Studentská 7 ZR 1 (566 690 125)

19. 12. MUDr. Kateřina Škorpí-
ková, Studentská 7 ZR 1 (566 690 
123)

24. 12. (pátek) MUDr. Veronika 
Chytrá, Tyršova 855, N. Město n/M 
(739 093 334)

25. 12. MUDr. Jitka Řezáčová, 
Tyršova 223, Velká Bíteš (607 785 
326)

26. 12. MUDr. Eva Peňázová, 
Křenkova 1499, N. Město n/M (722 
410 010)

1. 1. 2022 MUDr. Miluše Hraš-
ková, Studentská 4 ZR 1 (566 690 
131)

Ordinační doba: 9.00-12.00, aktu-
ální LPS sledujte na www.nnm.cz.

Zubaři o víkendech


