
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 19 

 DNE: 29. 7. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 289/2019/ŠKS 

 

NÁZEV: 
30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE 

 

ANOTACE: 
Informace o programu oslav 30. výročí Dne boje za svobodu a demokracii – 17.11.2019. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání bere na vědomí program oslav 30. výročí Dne boje za svobodu a 
demokracii.  

 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Odbor školství, kultury a sportu  

Předkládá: 

 

 



 

Název materiálu:  30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE  

Počet stran:    3 
Počet příloh:   0 
 
Popis 
Odbor školství, kultury a sportu ve spolupráci s Regionálním muzeem, Kulturou Žďár, Knihovnou 
M. J. Sychry, žďárskými středními školami, V. B. H. připravují oslavy 17. listopadu 2019.  Jako 
upoutávku listopadových oslav jsme již do festivalu Slavnosti jeřabin zařadili koncert písničkáře 
Jaroslava Hutky, na který 1. října navazuje rozsáhlá výstava o samizdatu.  
V neděli 17. listopadu od 16.00 hodin bude připraven program pro širokou veřejnost. 
 
Geneze případu 
Není. 
 
Dopad do rozpočtu města 
 
Návrh řešení 
Vzít na vědomí. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání bere na vědomí program oslav 30. výročí Dne boje za svobodu a 
demokracii.  
 
Jiné varianty nejsou navrženy. 
 
Doporučení předkladatele 
Po projednání vzít na vědomí program oslav 30. výročí Dne boje za svobodu a demokracii. 
 
Stanoviska  
Návrh byl projednán s paní místostarostkou Mgr. L. Řezníčkovou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Program oslav 30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE 
 

1. října 2019 
Proběhne vernisáž výstavy UNDEGROUNDOVÝ SAMIZDAT VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU. 
Vernisáž bude zahájena v Knihovně M. J. Sychry, následuje Regionálním muzeum 
s komentovanou prohlídkou a zakončena bude v Kině Vysočina, koncertem skupiny Atomová 
Mihule a V. T. Pro veřejnost bude promítán film Kawasakiho růže.  
Výstava bude trvat do 24. listopadu 2019 a bude mapovat úsek, který byl znám autorům výstavy a 
který byl svou šíří nejobsáhlejší. 
Bude instalována v Knihovně M. J. Sychry (podepsané knihy o samizdatu – Havel, Kundera),   
v galerii „U Sychry“ budou ke zhlédnutí informační materiály. V Regionálním muzeu – začátek 
samizdatu a Charty 77, ukázky časopisů, výstřižky z novin, fotky, reálie. V Kině Vysočina budou 
obrazy (N., K., H.) a další materiál. 
 
17. listopadu 2019 
16.00 Café u Tety Hany – vyhodnocení studentské soutěže Zeptej se babičky a dědy. 
17.30  pietní setkání u desky Den boje za svobodu a demokracii -  projevy, vystoupení pěveckého 
sboru z Gymnázia. 
18.00 průvod se svíčkami a lampiony od hotelu U Labutě k prostranství před Domem kultury. Po 
cestě budou 3 zastavení ( hotel U Labutě, náměstí Republiky, prostranství před DK).  V. B. 
Homolka bude průvodcem, studenti jednotlivých středních škol připraví program nebo uměleckou 
instalaci.  
 
Paní  V. Č. začátku září 2019 osloví studenty s nabídkou těchto aktivit: 
ZEPTEJ SE BABIČKY A DĚDY 
Jedná se o studentskou soutěž o nejlepší dokumentární či youtuberské video. Studenti se budou 
hlásit do soutěže jako tým.  Na videích se ptají svých prarodičů např.: 
Co Ti komunistický režim dal a co Ti vzal? 
Co pro tebe znamenal převrat v roce 1989? 
Co pro Tebe znamená život ve svobodě? 
Je to dnes lepší nebo horší než před rokem 1989? 
Má demokracie, jak ji známe, možnost přežít? 
Měli by se lidé více zajímat o politické dění? 
 
Doprovodný program  
15.10.2019 - pořadu FOKUS V. M. se mohou účastnit studenti SŠ ze Žďáru n. S.  
(2 autobusy) 
Gymnázium – od 11. do 15.11.2019 proběhne revoluční týden,  14.11.2019 studenti uspořádají  
2 běhy. 

- Běh městem 89 (kratší) 

- 30 let (dlouhý 30 km) 

 
Do oslav se zapojí všechny střední školy ve městě. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  
 

 


