Kronika byla založena na začátku roku 2000.
Její první vnitřní stránku upravil skladbou různých fotografií ze Žďáru nad Sázavou pan Ing. S. J.
Turistické informační centrum (dále TIC) zahájilo svoji činnost v roce 1993 jako jedno z prvních
v České republice ještě jako součást soukromé cestovní kanceláře Santini tour, která zahájila svoji
činnost 1. 9. 1990, když oficiální povolení ji bylo ministerstvem přiděleno 10. 5. 1990.
V roce 1995 byl vyhlášen Městským úřadem ve Žďáře nad Sázavou konkurz na provozování
městského Turistického informačního centra. Tento konkurz vyhrála právě cestovní kancelář
Santini tour. V té době bylo město Žďár nad Sázavou a jeho okolí hojně navštěvováno turisty
převážně z Holandska a stále ještě trval masivní přiliv turistů z východního bloku Německa. Byli to
převážně klienti CK Santini tour. Bylo proto logickým vyústěním spojit tuto činnost provoz TIC
i pro město Žďár nad Sázavou. Jazyková vybavenost v té době byla na vysoké úrovni hlavně díky
spolupracovníkům CK Santini tour - pány S. J. a M. N.
Zkušenosti z provozování TIC Žďár nad Sázavou postupně získávala další města z Vysočiny (Jihlava,
Třebíč, Pelhřimov), později i Velké Meziříčí a Nové Město na Moravě a dále potom Bystřice nad
Perštejnem a další malá města a obce.
V roce 1993 byla naše nejvýznamnější památka kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
zařazena mezi památky UNESCO. Tím okamžitě zájem o naše město s tak významnou památkou
nabýval stále větších rozměrů, nejenom našich, ale i zahraničních turistů.
Jazykové zkušenosti jsem získával nejenom od zmíněných dvou pánů, ale přímým kontaktem
s turisty z Holandska a Německa, a to i další pracovníci CK Santini tour.
Ještě jsme získávali i jazykové zkušenosti na našich cestách převážně po Evropě a dvouměsíčním
pobytem v USA a Kanadě.
Velký zájem o Žďár nad Sázavou nás (kolektiv pracovníků přímých i externích v CK Santini tour)
vyburcoval k stálému a intenzivnímu zdokonalování TIC po stránce krásného interiéru a hlavně
k vstřícnému přístupu k návštěvníkům.
Také zdokonalování znalostí o historii města Žďáru nad Sázavou, ale i jeho blízkého a vzdáleného
okolí včetně všech spojitostí zdejšího města a kraje s jinými kraji v České republice, ale i s celým
světem, bylo naší prioritou.
Stále jsme se učili a sbírali znalosti od zasvěcených znalců zdejšího kraje. Na tomto místě bych se
chtěl zmínit o spisovateli H. J., který jako jeden z prvních byl naším platným průvodcem a učitelem.
Nakonec i on sbíral zkušenosti z práce v našem TIC a později se stal i hlavní postavou TIC v Bystřici
nad Perštejnem.
Protože návštěvníci našeho TIC stále více a více vyjadřovali své pocity a chválu naší zasvěcené
činnosti v tomto výjimečném stánku turistiky v celé Evropě, nebylo daleko k založení této kroniky.
Bylo mým přáním i přáním všech spolupracovníků TIC podělit se se všemi občany Žďáru nad
Sázavou o dojmy a poznatky turistů, kteří nás navštívili.
První zápis 20. 6. 2000 byl ihned na počátku této kroniky velmi pozitivní a tím ještě více zavazující
na dobrou pověst TIC Žďáru nad Sázavou navázat a nezklamat další návštěvníky. Tak jak budou
pokračovat jednotlivé zápisy, lze bez skrupulí říci – povedlo se. Jen škoda, že další slova chvály se
nemohla uchovat ve zvukové podobě.
Zápisy významných osobností a oblíbených i neoblíbených politiků nechávám bez komentáře.
V kronice je čtenářům přiblíženo období od roku 2000 až do 30. 9. 2017.
Protože nechci komolit některé nečitelné podpisy návštěvníků, budu uvádět v písemné podobě jen
zápisy, které i tak jsme kolektivně luštili. Dále bude vždy uveden zápis v originále a následovat
bude čitelný zápis.
Bohuslav Nahodil, provozovatel TIC města Žďár nad Sázavou

20. 6. 2000
Děkujeme za poskytnutí perfektních fundovaných informací nejen o blízkém okolí, ale i o dalších
lokalitách. Mile překvapí osobnost pana majitele, který svou profesionalitou nesmírně získává.
Za skupinu žáků gymnázia Kroměříž.
20. 6. 2000
Děkujeme za velmi pěkné informace a výklad nejen ve Žďáře, ale i též hlavně blízkého okolí.
4. 7. 2000
Informační centrum se nachází na velmi příhodném místě, působí velmi příjemně při vstupu,
informace jsou podány přehledně, zajímavě, současné použití leteckého snímku města velmi
pomocné.
5. 7. 2000
Nesetkali jsme se zatím s takovou úrovní informačního střediska. Zařízení a vybavení kanceláře,
zejména však profesionální výkon pana majitele by měl být příkladem pro ostatní podnikatele
v oboru. Moc děkujeme
5. 7. 2000
Děkujeme za informace a za ochotný přístup. Informační centrum má velmi vhodnou polohu a
citlivě volené upoutávky se nedají přehlédnout. Nalezli jsme zde vše, co turista může potřebovat.
Překlad z anglického jazyka – V. K.
5. 7. 2000
Byli jsme vemi potěšeni, že jsme navštívili Bojdu tady ve Žďáře. Byl nám velmi nápomocný, když
nám dovolil použít jeho počítač a dal nám brožury o Žďáře a okolí. Rádi jsme zde Bojdu navštívili a
hovořili s ním, neboť to bylo příjemné. Těšíme se, až sem znovu přijedeme.
Turisté z Kanady, kteří mají ve Žďáře svoje předky.
Překlad z anglického jazyka – V. K.
5. 7. 2000
Návštěva Žďáru byla krásným zážitkem. Lidé jsou tu velmi přátelští a pohostinní. Bojda byl velmi
ochotný a dovolil nám použít jeho počítač, abychom se mohli spojit s naší rodinou u nás doma.
Díky! Doufám, že jednoho dne budeme moci tuto laskavost oplatit. Doufáme, že se brzy setkáme
v Kanadě!
6. 7. 2000
Děkujeme za poskytnutí perfektních informací o cyklistických trasách a pamětihodnostech
Žďárských vrchů.
11. 7. 2000
Děkujeme za výborné informace a znalosti o kraji p. Nahodilovi. Je to zde velice příjemné. Nabídl
nám řadu možností, jak strávit příjemně i takové deštivé počasí jako je dnes.
11. 7. 2000
Orientační běžci z Havířova děkují za mnoho užitečných informací z I centra. Úroveň centra nás
příjemně překvapila.

15. 7. 2000
Dostali jsme zcela vyčerpávající informace o Santinim i o Žďáře. Moc za ně děkujeme. Velmi
příjemné přijetí i hezké prostory centra.
19. 7. 2000
Neznali jsme okolí Žďáru, ale po návštěvě informačního centra “SANTINI“ nám ani týdenní
dovolená nestačí. Po zcela vyčerpávajících informací a zakoupení map – hurá do terénu.
22. 7. 2000
Přijela jsem k Vám poprvé, bez informací a bez map. Po chvíli bezradnosti jsem našla podle šipek
Vaše informační centrum. Dozvěděla jsem se zde úplně vše o Vašem městě a okolí díky ochotnému
a o všem informovanému pánovi, jehož jméno bohužel neznám. Dnes se již těším na zítřejší den až
poznám to, o čem jsem od něj slyšela. Moc děkuji.
24. 7. 2000
Děkuji pracovníkům informačního centra za podrobné informace o Žďáře nad Sázavou a jeho okolí,
které mohu využít při poznávání tohoto krásného kraje.
Překlad z anglického jazyka – V. K.
28. 7. 2000
Pracuji u amerických mírových sborů na Slovensku – a vzal jsem pár našich dobrovolníků na
návštěvu zdejšího turistického informačního centra. Viděl jsem již mnoho informačních center
v Evropě. Dovolte mi, abych Vám blahopřál a poděkoval za ucelené informace a přátelský a
profesionální přístup.
Bylo mi potěšením – a s radostí sem znovu zavítám.
29. 7. 2000
Jsme velice spokojeni o informovanosti tady o okolí Žďáru. Moc děkujeme za laskavost v tomto
kraji. Opravdu na úrovni.
29. 7. 2000 18.00 hod.
Byli jsme příjemně překvapeni úrovní inf. centra, hlavně otvírací dobou, což vyhovuje turistům.
Tímto děkujeme za vyčerpávající informace a poskytnuté služby.
31. 7. 2000
Děkujeme za perfektní informační servis o místním kraji. Mnoho úspěchů přejí turisté z Prahy a
Buštěhradu.
1. 8. 2000
Děkuji za vyčerpávající informace o městě a přilehlém okolí. Ochota příkladná.
6. 8. 2000
Děkuji za informace, překvapilo mě, že je otevřeno i odpoledne v sobotu.
15. 2. 2001
Dnes – tj. 15. února 2001 jsme navštívily informační středisko ve Žďáru nad Sázavou. Byly jsme
příjemně překvapeny fundovanými informacemi nejen o tomto městě a okolí, ale i vazbami Žďáru
na svět! Dobrý vítr do „plachet“.

12. 2. 2001
Děkujeme za výborné informace o Žďáru a jeho okolí i za informační materiály umožňující lepší
poznání místních pamětihodností.
7. 4. 2001
Děkujeme za perfektní uvedení do pamětihodností a skrytých krás Žďáru nad řekou Sázavou. Teď
už nebudeme mít klid dokud všechno neuvidíme.
13. 4. 2001
Děkujeme za vyčerpávájící informace o pamětihodnostech Žďáru nad Sázavou a okolí. Přejeme
hodně spokojených turistů a mnoho zdaru do další práce.
Jsme překvapeni úpravou a provedením staré radnice a celého okolí. Děkujeme za příjemné přijetí
a informace na inf. středisku.
3. 8. 2001
Velké poděkování zaměstnancům „I“ informační kanceláře ve vašem městě. Mohu vyjádřit
maximální spokojenost za výklad o místních pamětihodnostech, bez kterých by člověk nabyl
dojem, že Žďár je jen pouze „provinční městečko“. Nyní, vyzbrojen informacemi mohu
zodpovědně říci – „hle perla Vysočiny“. Díky a mnoho úspěchu.
6. 8. 2001 Děkujeme za vyčerpávající informace o Žďárském okolí
23. 8. 2001
Když jsem tu byla před lety na školení věděla jsem, že se sem určitě chci ještě podívat a projít
krajinou. Nyní máme tři dny z dovolené a potřebovali jsem „stihnout“ to nejlepší a užít si Žďárska.
První kroky vedly po šipkách „I“ a po pěti minutách rozmluvy s velmi ochotným panem Nahodilem
jsme přesně věděli, kam se vydat. Děkujeme.
23. 11. 2001
Jsem potěšen, že jsem ve Žďáře nad Sázavou nalezl tak kvalitní servis pro zvědavé turisty. Děkuji.
15. 12. 2001
Dorazili jsme z Prahy a Brna a byli jsme mile překvapeni zevrubným a vyčerpávajícím výkladem o
pamětihodnostech místního okolí. Těšíme se, jak si to vše prohlédneme.
22. 4. 2002
Ano, klobouk dolu před takovýmto informačním stánkem a přístupu k zákazníkovi. Děkujeme Vám
24. 6. 2002 Děkujeme za perfektní výklad a ochotu.
6. 7. 2002
Při putování po Santiniho stavebních skvostech jsme byli mile překvapeni vřelým přivítáním a
hojnými znalostmi v kanceláři “Santini tour“, kde lze profesionální přístup označit jen slovem NEJ.
Ať žije SANTINI!
8. 7. 2002
Na Santiniho je Žďár, na srdce jsou Poděbrady. Poutníci z Poděbrad zde dostali skvělé informace
(a nejen o Santinim).

30. 7. 2002 Návštěvníci z Třebíče děkují za krásnou ochotu a ukázku krás.
10. 8. 2002
Velmi krásné prostředí, velmi působivý výklad – moc děkujeme! Za všechny „Karlováky“.
23. 8. 2002
Teď půjdu na Zelenou Horu. Je tady nádherné prostředí a Krajina. Miluju architekturu.
23. 10. 2002 Chudý kraj, ale skvělí lidé. Děkuji za vlídné a profesionální přijetí. Jentak dále.
30. 12. 2002
Navštívili jsme pár informačních center v republice i zahraničí, ale nikde jsme se nesetkali
s takovou kvalitou. Interiér, překrásný, ale hlavně jsme dostali vyčerpávající výklad. Z něho bylo
cítit, že pan vedoucí ho provádí srdcem a takových lidí je málo! Děkujeme!
12. 2. 2003
Perfektní a vyčerpávající informace o městě, místo, kam určitě přijdu ještě párkrát. Děkuji.
20. 5. 2003 Krásné povídání a informace o kraji a okolí moc děkujeme a těšíme se na vše.
31. 5. 2003 Děkujeme za mnoho a mnoho informací, vrátíme se na delší pobyt.
21. 6. 2003
Byli jsme potěšeni přijetím, děkujeme za poskytnuté informace. Vidíme, že se musíme sem ještě
vrátit, protože je zde mnoho krásných míst.
30. 6. 2003
Po návštěvě Vaší informační služby musím vyjádřit jenom samou chválu, hlavně vysokou
odbornost.
7. 7. 2003
Setkání s p. Nahodilem ve mně zanechalo mimořádně silný dojem, jeho informace o okolí byly
fantastické. Moc děkuji.
28. 7. 2003
Děkujeme za fajn vyprávění o Žďárském okolí a zajímavé tipy na výlety.
6. 9. 2003 Děkujeme za velice dobré informace.
11. 9. 2003
Při našem putování za Santinim jsme hned na jeho počátku (kde jinde než ve Žďáře) narazili na
skutečného znalce a vřelé přijetí. Díky!
4. 10. 2003 Dokonalé přijetí, perfektní a vyčerpávající informace! (pro vyčerpané turisty).
3. 4. 2004
Navštívili jsme Informační centrum ve Žďáře nad Sázavou a pan vedoucí Nahodil nám poskytl
cenné informace o Žďáře a jeho okolí.

8. 6. 2004
Navštívila jsem informační centrum a strávila několik příjemných chvil s personálem. Přeji Vám
hodně dobrého ve Vašem úsilí. Paní Eva Hanková rozená Neugebauerová (děvčátko z poštovní
známky).
19. 6. 2004
Když se sejde profesionalismus s fandovstvím je výsledkem dokonalá služba. To všechno předvádí
v Informačním středisku pan Nahodil. Chvíle strávené s ním jsou nejen poučné, ale i příjemné.
Přejeme do dalších let, aby mu elán vydržel co nejdéle.
19. 6. 2004
Děkujeme za podrobné informace, které jsme dostali před naší návštěvou nejdůležitějších
kulturních památkách ve Žďáru n. S. a okolí a za další informace, které nám budou sloužit jako
inspirace pro poznávání této oblasti. Jsme také rádi, že jsme viděli tak krásné informační centrum a
určitě se sem zase přijedeme podívat.
3. 7. 2004 S díky za vynikající informace.
5. 7. 2004
Jako Krumlováci jsme byli zvědaví na další místo, chráněné Unescem. Přijeli jsme chabě vybaveni
sporými informacemi, ale zde se nám dostalo tolika cenných rad, že teď nevíme, kam zamířit dřív,
abychom nic nevynechali. S díkem
6. 7. 2004
Cyklostaříci z Havířova
Návštěvou Vašeho města jsme nadšeni my všichni.
9. 7. 2004
Děkujeme za výbornou informaci. Měli jsme dva krásné dny v horách a dnes uděláme „kulturní
okruh“ v okolí.
13. 7. 2004
Dojalo mě:
- krása tohoto místa a města
- poezie a krása Vysočiny
- neobyčejná a neobvyklá laskavost pana Nahodila a jeho obdivuhodná informovanost. Díky!
20. 7. 2004
Vypravili jsme se poznat kouzlo Vysočiny a při návštěvě informačního centra „Santini tour“ jsme se
setkali s p. Nahodilem. Díky němu věříme, že poznáme vše, za čím jsme se vypravili. Rozhodně však
přijdem, protože jsme si nestačili vše poznamenat. Tisícerý dík.
11. 8. 2004
Zastiženi nepříznivým počasím jsme se vydali posbírat informace u „Santini tour“. Po
vyčerpávajících informacích pracovníka střediska jsme zjistili, že na návštěvu a prohlídku všech
turisticky zajímavých míst bude naše dovolená krátká. Často cestujeme a setkáváme si s lidmi, ale
zájem a znalosti o okolí, jaké nám poskytl pan Nahodil má málokterý zaměstnanec informačního
centra. Jak se říká, je to „člověk na pravém místě“ a své práci (alespoň v rámci informačního
centra) opravdu rozumí.

7. 9. 2004
Navštívili jsme (setkání rodinných příslušníků po 20ti letech) Vysočinu a dnes město Žďár. Na
informačním středisku jsme dostali řekl bych perfektní informaci o všem, co nás zajímalo, tak jí
všechny části rodiny z Blanska, Brna, Opavy a Prahy mohly vyslovit vřelé poděkování a jen chválu.
Překlad z německého jazyka – M. N.
11. 12. 2004
Údajně nejstarší známý rodinný předek odešel odtud na jih a usadil se v dnešním Rakousku,
v blízkosti předhůří Alp. Jeho jméno bylo Řehoř. Já jsem dnes zde, poněvadž hledám původ naší
rodinné historie. Za svého otce
12. 3. 2005
Perfektní výklad pána z informační kanceláře. Krásná památka UNESCO Zelená hora a zámek.
2. 4. 2005
S velkým potěšením jsme si vyslechli perfektní informace o městě Žďáru nad Sázavou a jeho okolí.
Díky majiteli CK a vedoucímu I centra jsme získali nové, pro nás neznámé, velice cenné novinky.
S radostí konstatujeme, že s tak přesvědčivým a milým výkladem jsme se setkali snad po druhé, za
celou dobu našeho cestování. Díky! Přejeme stálé zdraví a úspěchy!
28. 4. 2005
Při návštěvě Žďáru nad Sázavou každoročně zavítáme do městského informačního střediska. Letos
jsme vyslechly od p. Nahodila mnoho zajímavých a zasvěcených informací, též jsme si prohlédly
fotografie ze zámečku p. Kinského atd. Oceňujeme budování města, velmi se nám zde líbí –
pamatujeme stav města od r. 1957 a máme možnost srovnání.
28. 5. 2005
Opakovaná návštěva tohoto neobyčejného stánku turistů mne opět obohatila díky p. majitele této
CK a navíc potěšila z pobytu na mé rodné Vysočině!
2. 6. 2005
Poděkování za laskavost (zaslání materiálů na telef. prosbu). Máte krásné město, Zelenou horu, i
když je pod lešením. Jsme skupina učitelských důchodců z Trutnovska (Vrchlabí, Trutnov, Úpice).
Trávíme týden v příjemném prostředí Českomoravské vrchoviny ve Sněžném.
4. 6. 2005
První návštěva města je nám velkým potěšením! Díky zajímavému výkladu pana radního (byl jsem
jen zastupitelem) se už těšíme na návštěvu areálu Zelené hory a zámku.
26. 6. 2005
Děkujeme za zasvěcené a zajímavé informace, vstřícnost a ochotu.Bylo nám tu příjemně, velmi se
nám líbil interiér. Těšíme se na návštěvu areálu Zelené hory a do Vašeho města se jistě rádi
vrátíme.
3. 7. 2005 Příjemné informační centrum krásné město plné optimismu a dnes i slunce.
9. 7. 2005
Ďakujem za podani bohatých informacii, ktoré nám pomohli pri vybere turistických trias. Celé
Posázaví je krásné, radi se sem iste vratime.

20. 7. 2005 Informační centrum je pěkné a pracovníci informovaní. Přeji hodně úspěchů
2. 8. 2005 Děkujeme informačnímu centru za vyčerpávající informace o Žďárských vrších.
5. 8. 2005 Děkujeme za vyčerpávající informace, pěkné prostředí a milé přijetí.
6. 8. 2005 Chlumečačky děkují za informace k prohlídce města a zámku.
6. 8. 2005 Krásná Vysočina – i v jejich jazyce napsali návštěvníci z Korei. Ať žije Žďár nad Sázavou!
6. 8. 2005
Děkujeme za kompletní a názorné informace a obdivujeme nádherné informační centrum.
Přejeme další úspěchy.
31. 8. 2005 Jsme nadšeni příjemným informačním centrem a vstřícnou obsluhou.
24. 9. 2005 Plně souhlasím s předešlou stránkou. Se vším ve Žďáře jsme byli spokojeni.
14. 2. 2006
„Valentin“
Úprimne ďakujem p. B. Nahodilovi za veľkú pomoc při priprave akcie, kterou chcem priblížiť
historiu Žďáru společnému týmu kolegou u Čiech a Slovenska.
19. 2. 2006
Srdečná vďaka za vyímočné cenné informácie o meste, historii a Ľuďoch města Žďáru nad Sázavou
v info-centre. Rád sa zas vrátim! Úprimne.
11. 3. 2006
Byli jsme příjemně překvapeni ochotou a odborným výkladem na informačním centru.
21. 4. 2006
Děkuji za milé přijetí a podaný výklad o díle J. B. Santini.
24. 4. 2006
Nevíme, jak bychom dostatečně ocenili kvalifikovaný výklad o okolí města, a to s sobotu
odpoledne, kdy dle našich zkušeností mají odpovídající zařízení zavřeno. Moc děkujeme a přejeme
úspěch.
24. 6. 2006
Jsme příjemně překvapeni jak přijetím, tak výkladem ve zdejším info středisku.
Děkujeme a přejeme další úspěchy.
8. 7. 2006
Pěkné informační centrum, byly jsme zahrnuty vyčerpávajícími informacemi. Určitě budeme
spokojeny při odjezdu a v brzké době toto město navštívíme, ale určitě na delší dobu.
8. 7. 2006
Návštěva infocentra byla velmi příjemná. Vyčerpávajícím způsobem jsme byli informováni, škoda
jen, že si pana I nemůžeme přibalit do batohu. Děkujeme.

12. 7. 2006
Byli jsme mile překvapeni bohatými a vyčerpávajícími informacemi zde v INFO. Děkujeme.
15. 7. 2006
Při pozdní návštěvě informačního centra jsme byli zahrnuti množstvím informací a musíme vidět
všechny, tak rychle, abychom to během týdne zvládli. Bylo to úžasné, jsme rádi. Děkujeme.
Překlad z anglického jazyka – V. K.
16. 7. 2006
Tato rodina hledala ve Žďáře nad Sázavou svoje dávné předky.
G., B. a Ch.
Dědeček – L. B.
Pradědeček – F. M.
Prababička – F. P.
Prapradědeček – F. M.
Praprababička – K. V.
Přijeli jsme na návštěvu z Los Angeles, Californie
Jsme velmi nadšeni, že jsme našli naší rodinu!
Děkujeme!
Ch. B.
30 7. 2006
Navštívili jsme zdejší Informační centrum a moc se nám tu líbilo. Vyrážíme ke kostelu sv. J.
Nepomuckého.
15. 8. 2006
Jsem velice mile překvapen, nejdříve s milou pohostinností lidského slova. Na I centrumu a
současně okouzlen krásnou architekturou.
17. 8. 2006 Mnoho pozdravů z Plas (Santiniho) zanechávají pro kolegu tajemníka H.
23. 9. 2006 Děkujeme – takto si představujeme kvalifikované obsazení infocentra.
Překlad z francouzského jazyka – V. K.
30. 9. 2006
Při objevování gotizujícího baroka: Santiniho-Aichla a ostatních, úžasné!
Skvělé informační centrum a okouzlující paní.
1. 10. 2006 Děkujeme za vyčerpávající rady a informace.
3. 10. 2006
Jako mnozí mí předchůdci i já musím udát čest krásnému IC ve Žďáru a za podrobné informace –
jistě velký vzor pro IC v celé republice.
8. 2. 2007 Když svítí sluníčko je tu krásně i když není sníh. Takže hurá na výlet – pěšky
9. 2. 2007
Jsem nadšena tou krásou! Něco tak pěkného se jen tak nevidí! Přeji mnoho úspěchů v podnikání!

9. 2. 2007 Přijel jsem až z Teplic a tak krásné informační centrum jsem neviděl.
31. 3. 2007 Děkuji za pefektní výklad.
31. 3. 2007 Krásný výklad plný informací.
3. 4. 2007
Bánská Štiavnica má podobný slp, zhotovený Dionýrem Stanettim. Žďár mal svojho velkého
Santiniho. Pekné město, krásne zariadená Turistická informačná kanceláriá. Vďaka za ochotne
poskytnuté informacie.
20. 5. 2007
Takovou krásu doprovázenou zasvěceným výkladem jsme ani nečekali.
J. a H. Ž., Warren, Michigan, USA
23. 6. 2007
Děkujeme za fantastický výklad o zdejších zajímavostech. Začínáme dnešní pobyt a moc se na to
těšíme.
6. 7. 2007
Děkuju za přátelskou skvělou vstřícnost pracovníků zdejší informační kanceláře jménem všech
účastníků zájezdu Klubu železničních cestovatelů.
22. 7. 2007 Děkujeme za výklad a těšíme se na prohlídku Žďáru a okolí.
22. 7. 2007 Děkujeme za podané informace o Žďáru a okolí.
15. 8. 2007
Děkujeme za podané informace o krásném historickém městě s velmi zajímavým okolím, které
můžeme celý týden našeho pobytu zde navštěvovat a obdivovat.
13. 2. 2008
Byť jsem tu dnes pracovně, vracím se na Vysočinu a do okolí Žďáru nad Sázavou rád a často i
soukromě.
4. 5. 2008 – Překlad z anglického jazyka – V. K.
Úžasná sbírka – „když je na ni čas“. Velmi přátelský člověk. L., Australia
Skvělé hodiny – příjemné vidět sbírku – z Australie I. E.
5. 5. 2008 Děkujeme za milé přijetí a zasvěcený výklad o krásách a pamětihodnostech Vysočiny!
14. 6. 2008 Děkujeme za krásný zážitek, přijdeme znovu (možná).
15. 6. 2008 Dankovi z Opavy děkují za milé přijetí a široké informace o místě i kraji.
6. 7. 2008 Úžasné! Děkuji.
7. 7. 2008
Byli jsme velmi mile překvapeni, jakého se nám dostalo zasvěceného výkladu a přijetí. Kéž by to
tak „fungovalo“ všude!

28. 7. 2008
Žďár n/Sázavou – vďaka informačnímu stredisku a p. Bohuslavovi Nahodilovi a jeho skvělému a
erudovanému výkladu sme získali bližšie povedomie o dějinách a tradiciách Žďárun/s. a Žďársku.
Pozdravujeme i p. Hyneka Jurmana,výborného regionalistu a vyprávača historických príbehov.
Vážení priatelia, hodne zdaru vo Vašej činnosti želajú
16. 10. 2008
Při návštěvě Vašeho malebného města jsme potkali samí příjemné lidi a dozvěděli se spoustu
zajímavostí. Rádi se sem vrátíme.
31. 12. 2008 Krásné informační středisko, zajímavé informace.
31. 1. 2009
Při túlaní českou krajinou a špeciálne milovanou Vysočinou sme sa stretli v informačním centre
s vyčerpávajícim výkladom o meste a zaujímavostiach okolia. Dostali sme tipy na veľa výletov.
Ďakujeme
14. 3. 2009 Moc hezké děkujem
7. 4. 2009
Krásné počasí, krásné město a příjemní lidé. Škoda jen, že nejsou otevřené slavné památky, kvůli
kterým jsem přijel. Mejte se hezky
21. 4. 2009 Navštívili jsme IC ve Žďáře n.Sáz ,kde jsme získali zajímavé informace.
24. 4. 2009
Překlad z anglického jazyka – V. K.
Zdravíme z Texasu! Užili jsme si návštěvu České Republiky, zdejší krajina je „moc krásná“ a všichni
jsou velmi milí. Přijedeme znovu v roce 2011, ale kéž bychom mohli přijet dříve.
Díky moc, A. M. H. z Austinu, Texas, USA
31. 5. 2009 Zajímavý rozhovor s panem Nahodilem. Hodně zajímavých informací!
20. 6. 2009 Dostali jsme tady všechny potřebné informace a děkujeme.
4. 7. 2009
Díky úchvatnému a milému vedoucímu informačního centra – pokud jím je – jsme rádi navštívili
Žďár n/S.
14. 8. 2009 Děkujeme za vyčerpávající informace o vašem regionu.
2. 6. 2010
Děkujeme panu Nahodilovi za poskytnutí vyčerpávajících informací o Žďáru a hlavně jeho okolí.
Ochotně odpovídal dětem na dotazy a umožnil jim prohlédnout si na PC fotografie soch, které
jsme díky nepříznivému počasí nemohli vidět na vlastní oči.
9. 6. 2010
Máte krásné infocentrum, děkujeme za výstižný výklad a ochotu vašeho pracovníka. Zveme na
návštěvu Slaného.

27. 6. 2010 Fantastické infocentrum. Návštěvník z Valašského království.
6. 6. 2010
Moc děkujeme za vstřícný přístup a spoustu informací! Infocentrum, kde se člověk dozví tolik věcí,
jsme ještě nikdy nikde nenavštívili. Pan Nahodil je prostě profík.
8. 7. 2010 Rádi se vracíme na místa, kde jsme ještě nebyli.
23. 7. 2010 Rádi jsme se podívali v létě na místa, která jsme projížděli v zimě na běžkách.
Dne 25. 7. 2010 jsme navštívili místní infocentrum, kde jsme byli perfektně informováni o Žďáru a
okolí a moc děkujeme za krásné informace. Chlapci od Konopiště.
Dne 1. 8. 2010 jsme dostali perfektní informace o všem zajímavém.
Dne 5. 8. 2010 jsme dostali v „I“ perfektní informace o Žďáru a okolí Děkujeme
Dne 12. 2. 2011 jsme spolu s manželkou navštívili i přes rozporuplné informace po telefonu
z radnice zdejší informační středisko. Překvapilo mě nejen to, že bylo otevřené, ale i krásný interiér
se zajímavými starožitnými předměty, ale především vedoucí střediska pan Nahodil. S obětavostí
zřejmě jemu vlastní nás plně uspokojil nejen co do požadavků týkajících se arch. J. B. Santiniho
Aichla, ale i dalšími hlubokými vědomostmi o celé oblasti Vysočina. Obdivuji jeho zápal a péči,
kterou věnuje středisku, díky nimž vybavení střediska materiály, pohledy a především informacemi
se úroveň střediska značně odlišuje od obdobných středisek obdobného typu nejen v ČR. Škoda, že
takových lidí není v této republice více.
28. 3. 2011 Díky za informace pana Bohuslava Nahodila.
25. 6. 2011 Děkujeme za milý přístup a informace o vašem kraji!
2. 7. 2011 Děkujeme za krásný přístup k hostům a dobrý typ na ubytování v campu Pilák
15. 7. 2011
Navšívila jsem toto nádherné info centrum a jsem unešena atriem plným krásných květin.
22. 7. 2011
Děkujeme za zajímavý výklad a rady od pana Nahodila. Je tady krásně a budeme se do Vašeho
kraje rádi vracet.
Ve dnech 6. ,10. a 12. 8. 2011 jsme navštívili IS Žďár n/S., které je jedním z nejprofesionálněji
vedených středisek. Setkali jsme se s výborným „průvodcem“ zdejšího kraje a s mnoha kvalitními
informačními materiály.
23. 8. 2011
Dnes jsme navštívili vaše hezké město, líbí se nám zde. Jsme zde celý týden a seznamujeme se
s vaším krajem. Je zde hezky.
18. 11 2011 Při hledání pramene Sázavy jsme našli i velice příjemné IC ve Žďáru.

19. 11. 2011
Byli jsme příjemně překvapeni tím, že I – centrum funguje i v listopadu. Získali jsme dobré rady a
s přáním všeho dobrého vyrážíme na trasu.
27. 1. 2012
Navštívili jsme Žďár n. S. a budeme si určitě pamatovat pana Nahodila z informačního centra,
protože je to profík, kterých je málo.
13. 3. 2012
Přijeli jsme do Žďáru a těšili jsme se na lyžování. Ále … trochu chyběl sníh. Úžasný človíček na
infocentru zachránil náš nešťastný výlet do Žďáru – byli jsme na Zelené hoře a báli se nudy, ale on
nám osvětlil okolní krásy, že jsme zatoužili vše vidět. Prošli jsme hodně íček, ale teprve tady jsme
narazili na člověka, který svou práci miluje a nedává zákazníkovi znát, že ho obtěžuje. Je třeba
myslím – takové lidi vyzdvihnout. Ještě jednou tímto moc děkuji tomuto člověku.
19. 3. 2012
Ve Vašem městě se nám moc líbí, památky nádherné, ve Vašem infocentru milé a příjemné
prostředí s výkladem možností výletů, milé jednání pracovníků.
19. 4. 2012
Prožili jsme krásný týden na Vysočině a v okolí. Svoje putování po těchto krajích jsme zahájili a
zakončili ve zdejším velice příjemném prostředí infocentra. Při poznání zdejšího kraje jsme řadu
typů zde získaných využili. Moc děkujeme a přejeme zdejším pracovníkům hodně dalších
spokojených návštěvníků Žďáru n. S. a Vysočiny.
25. 4. 2012 jsme navštívili zdejší překrásné Infocentrum a vyslechli jsme mnoho poutavých
doporučení od pana Nahodila. Informace využijeme při pobytu ve Vašem městě. Jsme rádi, že jsme
si vybrali tento kouzelný kout naší země.
7. 5. 2012
Lepší týdenní pobyt jsme si nemohli přát, díky Vašim erudovaným doporučením, p. Nahodil. Moc a
moc děkujeme, zvládli jsme téměř vše, navštívili jsme mnoho zajímavých míst, příště chceme přijet
na kole, již se opravdu těšíme.
Zdravíme Vás, přejeme hodně spokojených turistů a Vám stejný zápal pro další činnost.
31. 5. 2012 Díky p. Nahodilovi za všechny informace a milé přijetí.
21. 7. 2012 Děkujeme za poutavý výklad v infocentru.
21. 7. 2012
Navštívili jsme informační centrum, kde jsme získali prvotní a velice vzácné informace z tohoto
kraje, který jsme se rozhodli poznat. Jsme velice potěšeni vstřícností p. Nahodila.
27. 7. 2012 Moc děkujeme za perfektní přístup p. Nahodila Bohuslava. Moc se nám tu líbilo!
23. 8. 2012
Liberecké turisky zdraví velmi ochotné pracovníky inf. centra Žďáru n/S. Byly jsme velice spokojeny
se službami, velký dík.

10. 9. 2012 Právě jsme v nejkrásnějším infocentru. Zasluhujete dík a poklonu.
10. 9. 2012
Navštívili jsme krásné infocentrum dlouho po pracovní době a pan Nahodil nás uvedl do krásného
kraje nejen svými znalostmi ale – hlavně svým zapáleným srdíčkem! Děkujeme.
30. 9. 2012 Děkujeme za krásné informace.
30. 9. 2012
Je to tu moc hezké. Ty sbírky to je nádhera. Moc příjemný nádech historie.
T. z Prahy
9. 10. 2012
Byli jsme překvapeni ,nadšeni ba ohromeni. Je to nejlepší I stř. které jsme viděli. Přejeme, abyste
se udrželi, spíš rozvíjeli. Pán byl velmi příjemný, je na svém místě. Ať to prospěje městu, lidem,
turistice. Moc úspěchů a výdrž.
26. 10. 2012 Rád se vracím
3. 11. 2012 Přišel jsem, viděl jsem, je to tu úžasné : - )
20. 11. 2012 Úžasné, příjemné, milé
2. 3. 2013
Byl jsem velice překvapen, že v tomto městě provozuje informační centrum člověk, který je
patriotem celého Žďárska a Vysočiny a přeji mu mnoho zdaru do jeho práce , kterou vyzvedává
celé město Žďár nad Sázavou.
9. 4. 2013
Při pobytu v Novém Městě jsme navštívili i Žďár. Máme procestovanou celou republiku, ale tak
krásné INFORMAČNÍ CENTRUM jsme ještě neviděli.
9. 4. 2013
Poděkování za informace k ubytování, vstřícný přístup, ochotu, otevřenost k životu a dění kolem
sebe a v naší zemi. Přeji zdar do dalších let.
23. 4. 2013
Dva vytrvalí turisté (ona a on), navštívili Vaše infó. Těchto turistických center jsme navštívili hodně.
Vaše je velmi vkusné, zajímavé, jedním slovem krásné!
24. 4. 2013
Příjemné prostředí perfektní jednání a nesmírná ochota, kterou nám vyšel personál vstříc. Věříme,
že Váš obchod bude prosperující a my budeme i nadále Vašimi spokojenými zákazníky.
Naše cesta z Havlíčkova Brodu se skutečně vyplatila.
15. 5. 2013
Jsme nadšeny interiérem, vybavením i příjemným přístupem. Moc se nám tu líbilo. Účastnice
zájezdu

2. 6. 2013
Prohlédli jsme velkou část soch, pravidelně navštěvovali info centrum – neuvěřitelné znalosti nás
navigovaly při poznávání tohoto malebného kraje.
Dík panu Nahodilovi!
21. 6. 2013
Moje první návštěva Vašeho města, ochota a spousta informací, těším se na prohlídku a děkuji za
inspiraci. Bylo mi milo.
27. 6. 2013 Skvělé informace pro turisty. Díky.
5. 7. 2013
Na našem putování po památkách Santiniho jsme navštívili i informační centrum ve Žďáře. Byli
jsme potěšeni příjemným přístupem. Děkujeme.
3. 8. 2013 Vřelý dík za cenné informace, s nesmírnou ochotou poskytnuté.
15. 8. 2013
Už jsem dlouho nebyla okouzlena takovým nádherným vyprávěním a ochotou. Je mi krásně. Dík!
13. 9. 2013 Moc děkujeme za informace. Velké díky za ochotu a vřelé jednání k návštěvníkům.
22. 11. 2013 Byl jsem překvapený ochotou obsluhy I centra a jeho vybaveností.
7. 2. 2014
Jsem velice překvapená, jak příjemné prostředí je v tomto infocentru, které je dokonce defakto i
technickým muzeem. Je škoda, že prostory nejsou větší, aby bylo možné všechny exempláře
vystavit. Co se týče informací o zdejším kraji, tak je zde „studnice nevyčerpatelná“. Ráda se sem
zase za rok podívám.
4. 4. 2014
Dnešního dne jsem byl fascinován krásou informačního střediska a velkou vstřícnosti a ochotou
majitele střediska. Vždy v budoucnu se tady velmi rád zastavím!!!
12. 4. 2014
Děkujeme za skvělý přístup a hodnotné informace. Skvělé info-centrum, krásné město! Děkujeme.
12. 4. 2014 Byl jsem zde. Krásný kraj a dobří lidé.
18. 4. 2014
Ďakujeme velmi pekne za všetky tipy, čo ste nám dali a už sa těšíme na objavovanie vášho
krásného kraja.
24. 6. 2014 Děkujeme za vstřícnost a velmi odborné informace, perfektní výklad a znalosti!!
25. 6. 2014 Velmi děkujeme za poutavý výklad a informace p. Nahodilovi.
30. 6. 2014 Moc děkujeme za poutavý výklad o Vysočině.

1. 7. 2014
Byla jsem mile překvapena krásou infocentra, města a historického okolí (Zelená hora, zámek)
Moderní a upravené město, krásný kostel sv. Prokopa.
17. 7. 2014
Infocentrum je krásné a jsou v něm super lidi. Dostali jsme spoustu informací o vašem krásném
kraji. Město Žďár myslí na všechny lidi. Líbí se nám, jak se staráte o děti, o cyklisty, o turisty. Péči o
cykloturisty jsme ocenili zvláště – perfektní a pohotový výklad v infocentru a senzační cyklostezky.
Děkujeme.
18. 7. 2014 Děkujeme za skvělé služby a Vaši ochotu.
23. 7. 2014 Děkujeme za vstřícnost a ochotu, za doporučení zajímavostí v této oblasti.
2. 8. 2014 Děkujeme a zdravíme z Města Králové.
2. 8. 2014
Až z Mělníka, tam kde se stýká Labe s Vltavou, jsme se přijeli podívat.
Děkujeme za odborný a krásný výklad.
6. 8. 2014
My 4 kamarádky ze Strážnice jsme na dovolené prošly Žďár, navštívily jsme potní kostel na Zelené
Hoře, kostel se nám moc líbil, ale zklamaly nás pamětní mince, že už nebyly k sehnání „Mimo
provoz“. Mrzí nás, že nejsou na informačním centru ani na zámku – vůbec nikde.
Kazíte si tím reputaci, protože nejsme jediné, kdo shánějí z každého města minci.
9. 8. 2014
Přijely jsme ze Štramberka, krásně nás přivítali, získali jsme informace o Žďáru, a proto Vám
předáváme recept na „Štramberské uši“
1 kg mouky
½ cukru
7-8 vajec
30 dkg medu
Koření - fenykl 2 lžičky, badyán 3 lžičky, skořice 3 lžičky, 1 prášek do perníku.
Rozválí se, vytvarují se kolečka, která se za tepla stočí do kornoutku nebo skleničky.
Dobrou chuť.
13. 8. 2014
Včera jsme přijeli z Karlových Varů poznat místní zvyky a historii. Vzhledem k naší neznalosti
zdejších míst a zvyků jsme našli infocentrum, kde nám místní pracovníci víc, než maximálně vyšli
vstříc a vyčerpávajícím způsobem a osvětou vše objasnili. Na základě jejich informací jsme zjistili,
že náš plánovaný týden dovolené nám zcela určitě nebude stačit…tak že už teď plánujeme příští
termín návštěvy tohoto překrásného a čistého regionu.
Děkujeme moc místnímu personálu.
30. 8. 2014
Do Žďáru se vracíme po několikáté a opět jsme nadšeni putováním po stopách Santiniho.
Děkujeme velmi sympatickému pánovi z místního Infocentra za skvělé info. Těšíme se na další
návštěvu.

4. 9. 2014
Při své návštěvě Žďáru jsem m.j. chtěla navštívit přítelkyni Libuši Vojtkovou. Nikde jsem neměla to
štěstí, až zde u pana Nahodila, jsem se setkala s mimořádnou ochotou. Pokud se týká vyřízení mé
záležitosti, ale také tak nádherně zařízeným informačním centrem ve Žďáru.
6. 9. 2014
Plni dojmů odjíždíme z krásného Žďáru. Děkujeme fundovanému výkladu pana Nahodila, určitě se
vrátíme. Posíláme pozdrav ze Šumperka.
17. 10. 2014 Děkujeme za krásné popovídání a příjemně strávenou půlhodinku.
8. 12. 2014
Vážení přátelé,
Vracíme se rádi na toto místo, které slouží jako I centrum. Díky nevšednímu pojetí, kouzlu, je toto
místo přitažlivé, za právě tento přístup provozovateli jen patří náš dík.
(jiná I centra jsou sterilní nevlídná…)
Zde vždy něco najdeme a setkáváme se zde s lidmi, kteří poslání centra přinášejí mnoho.
Děkujeme.
Souhlasím. Bydlím ve Žďáře a jsem pyšný, že tři Rožnováky od Radhoště toto rodinné prostředí tak
zaujalo. Ať se daří.
29. 12. 2014
Moc děkuji majiteli Santini tour za naprosto dokonalý výklad o historii, současnosti a všech reálií
Žďáru. Ještě nikdy jsme se nesetkali s takovou profesionalitou. Moc DĚKUJEME!
29. 12. 2014
Mohu jen potvrdit předešlé věty. Výklad velmi srozumitelný a poučný oproti jiným informacím o
100% lepší. Děkujeme a přejeme vše nej do roku 2015.
28. 2. 2015
Navštívili jsme informační kancelář a dostalo se nám poutavého a zasvěceného výkladu o Santinim,
o památkách Unesco, o klášteře a okolí, Dostali jsme též tip na celodenní okruh. Velmi děkujeme,
město potřebuje vytvářet dobrou image a přilákat turisty.
7. 3. 2015
Navštívili jsme zdejší informační kancelář, kde jsme dostali velice odborné informace o zdejších
památkách. Moc děkujeme, je to u Vás pěkné.
13. 3. 2015
Hned při příchodu jsme v úžasu obdivovaly velmi krásné infocentrum. Kromě prohlídky
překrásných retro věcí jsme obdržely zajímavé informace a doporučení turistických míst. Velká
spokojenost! Můžete být na své infocentrum hrdi.
1. 5. 2015 Děkujeme za skvělé informace – odborné, srozumitelné, moc se nám to líbilo.
23. 5. 2015
Po rovinách Polabí a naší Budyně jsme se osvěžili lesy, rybníky a krásným infocentrem. Žďár a
Žďársko jsou skvělé. Děkujeme a přijedeme zase.

30. 5. 2015
Dnes jsme se ženou navštívili místní INFO centrum. Ihned po příchodu nás ohromila sbírka
nádherných budíků a velice příjemné vyprávění pana Bohuslava Nahodila. Po návštěvě několika IC
v ČR musíme konstatovat, že naše dnešní návštěva IC Žďár byla absolutně nejzajímavější, zejména
z důvodů osobitého a nesmírně zajímavého vyprávění pana Nahodila.
Přejeme splnění všech přání a vizí a ještě jednou moc děkujeme.
28. 6. 2015
Děkujeme za poskytnuté informace ohledně soch p. Olšiaka, které jsme všechny našli a prohlédli.
29. 6. 2015 Navštívili jsme Žďár nad Sázavou a též Infocentrum. Jsme z Kraslic.
11. 7. 2015
Přijeli jsme z Ostravska (Vratimov-Horní Datyně). Jsme úplně nadšení z informací na IC od pana
Nahodila. Líbí se nám všude okolo. Děkujeme, určitě se sem někdy vrátíme.
3. 8. 2015 Navštívili jsme tento kraj, byli jsme velmi spokojeni.
21. 8. 2015 Krásné uvítání od pana Nahodila. Perfektní seznámení s místím okolím. Děkujeme.
30. 8. 2015 Rádi se sem vracíme.
5. 9. 2015
Zahajuji toulání ve Žďáře návštěvou nádherného infocentra, ke kterému vám srdečně blahopřeji!
Je to úžasné místo!
11. 9. 2015
Přijeli jsme po třech letech do Žďáru a navštívili též infocentrum s poutavými informacemi pana
Nahodila. Moc se nám zde líbí. Jsme od Mělníka s krásným výhledem na Říp.
26. 9. 2015
Velmi pěkné prostředí infocentra – pohledat! Ještě jsme takové neviděli. Zatím nejhezčí místo ve
Žďáře! Za delegaci učitelů z Čech …
28. 10 2015
Týmto ďakujeme pánovi v INFO centre za celkový výklad a poradenie o kulture a všetkých
zaujímavostia v Žďiati nad Sázavou. Celý Váš region a okolie je velmi pekné, takto sa má
propagovať celá ČR. Priestori celého infocentra su mimoriadně esteticky upravené. Turisti z Košic.
6. 11. 2015
Ďakujeme pánovi Bohuslavovi Nahodilovi za cenné a vyčerpávajuce informácie ohledně
zaujímavostí v okolí Žďáru nad Sázavou. Je to nádherný kraj v Čechách a na Morave. Těšíme sa
z nových zážotkov a milých ľudí vo vašom meste, korunovanou v roku 1607.
7. 1. 2016
Tímto děkujeme Bohuslavovi Nahodilovi za ochotu a poradu v informačním centru. Jsme ze Sydney
Australie na návštěvě a velice se nám zde líbilo. Přejeme info centru další úspěchy. Fantastic Stay
Here visiting relatives.

25. 2. 2016
Ďakujeme za obšírné informácie a možnostiach výletov v okolí krásného prostredia Ždárských
vrchov.
5. 3. 2016 Přijeli jsme do Žďáru z Hradce Králové na výlet, který se nám líbil.
25. 3. 2016 Přijeli jsme z dalekého Vrchlabí. Jsme na cestě do Třebíče.
26. 3. 2016
Přijela jsem z Prahy „pátrat po předcích“. Bohdalov-Sirákov-Nížkov to jsou ta místa, co mě braly za
srdce…a Dolní Jablonná u Přibyslavi… Jsem moc ráda, že jsem se vypravila do milého Žďáru nad
Sázavou a děkuji za rady a pomoc v Info centru! Babička (*1887 v Bohdalově) byla hrdá, že je
z Moravy a byla velká vlastenka, Vysočinu a venkov milovala. Zdravím a děkuji.
5. 5. 2016
Navštívili jsme Žďár nad Sázavou v rámci pobytu v penzionu Bodlák ve Škrdlovicích. Velmi se nám
líbila expozice v informačním centru, zejména sbírka gramofonů a budíků.
Návštěvníci z Chodska – města Staňkova.
15. 6. 2016
Děkujeme za krásný výklad – velká pochvala - super IC. Zdravíme z Jaslukova NIEDOBY. Krásné
město!
12. 7. 2016
Přijeli jsme z Hlinska a jsme mile překvapeni celým Žďárem a okolím. Krásná příroda a milí lidé.
Děkujeme.
12. 7. 2016
Prozatímní pobyt nás nadchl, hlavně stavitel Santini a jeho památky a dále památky starého města,
stále je co objevovat.
Děkujeme i za informace v místním infu.
14. 7. 2016
Byly nám zde poskytnuty opravdu cenné a vyčerpávající rady. Pamatujeme už hodně, ale lepší
informační středisko jsme zatím nenavštívili.
25. 7. 2016
Navštívila jsem Žďár nad Sázavou. Je to krásné město, úžasné informační centrum, krásné okolí a
památky. Kéž by takových míst bylo více.
28. 7. 2016
S výkladem a poskytnutými informacemi jsme byli nadmíru spokojeni. Dostali jsme tipy na široké
okolí a rádi se budeme do tohoto kraje vracet, protože se během dovolené nedá vše stihnout.
Je to jedno z nejlepších informačních míst, které jsme navštívili.
30. 7. 2016
Vracíme se na krásná místa, a proto jsme zde již po druhé. Moc se nám tu líbí a hlavně musíme
poděkovat panu Nahodilovi, který nám vždy velice dobře poradí a tím můžeme vidět nové krásné
oblasti Žďáru.

30. 7. 2016
Děkujeme za úschovu a skvělé doporučení na výlet a obědy. Kéž by ve všech centrech byl takový
milý pán. Moc děkujeme.
2. 8. 2016 Děkujeme za vyčerpávající informace, moc se nám tu líbí. Společnost z Rokycan.
4. 8. 2016
Strávili jsme zde 14 příjemných dnů. Vysočina nás oslovila svojí upraveností a čistotou. Pan Olšiak
je úžasný. Dík
5. 8. 2016
Potěšila nás návštěva v Informačním centru Žďár nad Sázavou, velmi profesionální přístup
k návštěvníkům, podány úplné informace a dostupnost informačního materiálu, pohlednic.
Celkově výborné informační centrum.
11. 8. 2016 Viděli jsme nejhezčí íčko.
11. 8. 2016
Jsme ve Žďáru poprvé, vydaly jsme se hlavně na zámek a na Zelenou horu, ale hned tady
v informacích obdivujeme pokladnu, gramofon…vstřícnost zaměstnanců, je to ohromný vstup do
města Žďáru. Děkujeme
15. 8. 2016
Výborné IC, řádně vybavené informačními materiály, umístění v krásném prostředí Staré radnice a
milým pracovníkem střediska. Je to profesionál!!!
Ať se stále daří.
2. 9. 2016
Jsme poprvé v tak překrásném městečku. Byli jsme překvapeni jeho čistotou a útulností. Největší
radost nám však připravili zde v Infocentru.
Odborný, krásný a poutavý výklad si budeme hodně dlouho pamatovat a s láskou vzpomínat na
srdečné přijetí. Zdravíme vás z…kde žil, komponoval a oženil se náš milovaný Bedřich Smetana.
3. 9. 2016
Svět je krásný – vysočina má svůj půvab o který je škoda se připravit. Svět je i malý – stačí si
popovídat a zjistíte, že ten zná toho, tak jsme si tu hezky popovídali, nejen o lidech, ale i o kraji.
22. 10. 2016 Za všechny děkujeme za výklad.
1. 11. 2016
U příležitosti vernisáže výstavy obrazů A. Lisého Dva světy, zavítali jsme do zdejšího infocentra a
cestovní kanceláře Santini tour. A rádi jsme se tu pozdrželi a příjemně pohovořili s panem
majitelem cestovní kanceláře a obdivovali úžasné sbírky, které těší nejen jeho, ale rádo na nich
spočine i oko nás návštěvníků.
6. 4. 2017
Jsem turista tělem i duší. Je to krásné středisko s výborným informátorem. Doufám, že přežije a
opět ho navštívím.

19. 5. 2017
Vysočina je moje láska. Devět skal, Žákova hora, Čtyři palice, Dráteničky. Procházet se po loukách a
v oblasti Sněžného a Daňkovic u Buchtova kopce, všude jen tráva, nádhera a příroda. Prostě
nostalgie pro milovníky přírody, nejen pro snoby, kteří žijí v hotelích, kritizují obsluhu a mají nároky
na nesmyslné pohodlí.
24. 5. 2017 Nádherná Vysočina v každé roční době nám učarovala. Rádi se sem vracíme.
26. 5. 2017
Přijetí a poskytnutí info milé a vysoce profesionální. Pana Nahodila hluboce obdivujeme za znalosti
o Vysočině. Památky Žďáru zajímavé, krásné.
31. 5. 2017
Jsme nadšeny vybavením informačního centra v tomto městě. Příjemná obsluha, skvělé informace,
takto si představujeme tyto služby. TIC by mělo být vzorem pro další místa.
19. 6. 2017
Jsme penzisté. Byli jsme příjemně překvapeni přijetím i obsluhou informačního střediska. Zaujal
nás i interiér a vstupní hala. Díky!
27. 6. 2017
Navštívili jsme informační centrum ve Žďáře nad Sázavou, krásné umístění v bývalé radnici. Úžasný
interiér a vstřícný přístup personálu. Děkujeme.
30. 6. 2017
Děkujeme za velice milé povídání o památkách města i okolí obrovské znalosti ze všech možných
oborů. Podobné informační centrum jsme ještě neviděli.
4. 7. 2017
Ve zdejším informačním středisku jsme byly velice mile a příjemně informovány o pro nás
atraktivních místech zdejšího města. Zajímají nás stavební památky Santiniho. Přijely jsme ze
Šumavy – města Sušice a na Vysočině se nám velice líbí.
5. 7. 2017 Máte tu krásné TIC.
13. 7. 2017
Moc krásné městečko, Zelená Hora – skvost. Děkujeme také slečně z kostela sv. Prokopa za
přednášku. Přejeme městu Žďár nad Sázavou krásný život a mnoho návštěvníků. A snad zase
někdy na viděnou.
17. 7. 2017
Zavítali jsme do vašeho krásného historického města, z rovněž historicky významného města
Brandýsa nad Labem, města Rudolfa II, Karla I. O dění ve vašem městě nás skvěle ve vašem ÍČKU
informoval pan Bohuslav nahodil. Počínaje historií a konče dobrou kávou, lze pouze dodat, že je to
MUŽ NA SVÉM MÍSTĚ!!! Navštívil jsem mnoho ÍČEK, vaše a pan Nahodil značně vyčnívá. I díky Vám
je tu hezky!
17. 7. 2017 Byla jsem na výletě ve Žďáře nad Sázavou, koupila jsem si tam deník a dostala jsem
zajímavá razítka. PS Moc příjemná obsluha. 😊 Milý pán Bohuslav Nahodil.

22. 7. 2017
Navštívili jsme krásné město Žďár n. S. Moc se nám líbilo návštěvní centrum I. Rádi se sem vrátíme.
3. 8. 2017
Děkujeme za výborné služby infocentra.
8. 8. 2017
Při návštěvě chalupy ve Svratce po mé již zesnulé matce vždy ráda zavítám na informační centrum
ve Žďáru nad Sázavou, protože zde jsou krásné a luxusní prostory. Dle informace pracovníka
tohoto informačního centra by byla velká škoda zde zrušit toto informační centrum.
2. 9. 2017
Přijela jsem do Žďáru nad Sázavou a viděla jsem NEJKRÁSNĚJŠÍ INFOCENTRUM V ČR!
Úžasné a úžasný přístup Vašeho pracovníka. Děkuji.
9. 9. 2017
Děkujeme, že je tady přenádherné infocentrum, ze kterého dýchá jak krásná historie, tak i láska
pana majitele.
11. 9. 2017
Skupina Klubu důchodců ČEZ Praha navštívila turistické informační centrum ve Žďáře nad Sázavou
a se zájmem vyslechla zasvěcený výklad pana Bohuslava Nahodila.
Děkujeme a mnoho zdaru do budoucna.
29. 9. 2017
Frčeli jsme na motorce a navštívili turistické informační centrum, lepší „I“, jsme zatím nenavštívili
30. 9. 2017 Nejkrásnější – kouzelné inf. centrum jsem tedy ještě neviděl.

