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Základní informace
Obecně prospěšná společnost
Ječmínek, o.p.s.
na základě pověření provozuje dvě sociální služby
• Azylový dům pro matky (otce) s dětmi
• Terénní programy
Zakladatelem obecně prospěšné společnosti Ječmínek, o.p.s. je
Evangelická církev metodistická
Ječná 545/19, Nové Město
120 00 Praha 2
Financování:
Domov pro matky (otce) s dětmi je financován od 1. 1. 2019
do 30.9.2021 pomocí projektu „Podpora vybraných sociálních
služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“.
Terénní program (práce) je financován z Evropského
sociálního fondu, Kraje Vysočina, státního rozpočtu a příspěvků
měst Žďár nad Sázavou, Nové Městě na Moravě, Bystřici nad
Pernštejnem a Velké Meziříčí .
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Úvodní slovo
Vážený pane předsedo,
vážení členové správní rady,
je mi ctí předložit Vám Výroční zprávu obecně prospěšné společnosti
Ječmínek, o.p.s., za rok 2021.
Společnost Ječmínek, o.p.s. má za sebou další hospodářský rok. Stejně jako
ten minulý jsme se potýkali s mnoha problémy. Končil projekt IP VI a my
jsme postupně připravovali závěrečnou zprávu a veškeré doklady.
Vzhledem k tomu, že z lidí, kteří tento projekt rozjížděli a připravovali
žádost na Ječmínku již nikdo nepracuje, měli jsme trochu problémy dát
dohromady zpětně všechny podklady. Nakonec jsme vše zvládli.
Dále jsme zdárně vyúčtovali veškeré poskytnuté dotace od obcí a v termínu
požádali o financování na rok 2022.
Dalším zásahem do naší práce byla pokračující epidemie onemocnění COVID
– 19. Nyní jsme již nemuseli shánět ochranné pomůcky, ale zase jsme řešili
problém s onemocněním zaměstnanců a se zajištěním nepřetržitého
provozu.
Stejně jako v minulých letech jsme se zapojili do Národní potravinové
sbírky, která proběhla v dubnu a v listopadu. V obou případech jsme
spolupracovali s obchodním domem LIDL ve Žďáru nad Sázavou. Obě sbírky
potravin nakonec předčily naše očekávání a celkem jsme získali pro naše
klienty více než 1,5 tuny trvanlivých potravin.
Pro děti našich klientů se nám mimo jiného podařilo zorganizovat oslavu
dne dětí v prostorách azylového domu a dokonce několik dětí odjelo o
prázdninách na letní tábor. Po roční odmlce jsme opět rozjeli tvoření, které
si děti velice oblíbili.
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Největší výzvou v minulém roce ale byla rekonstrukce našeho azylového
domu. Během ní došlo k výměně oken, podlahových krytin v pokojích,
výměně radiátorů, vybudování nového sociálního zázemí, opravě fasády a
vybudování nového plotu. Celá tato akce byla velice náročná, jelikož trvala
téměř tři měsíce a to za plného provozu azylového domu. Touto cestou bych
rád ještě jednou poděkoval městu Žďár nad Sázavou, které tuto
rekonstrukci s přispěním dotačního titulu hradilo, všem zaměstnancům za
velice těžké pracovní podmínky a samozřejmě i klientkám, které to všechno
musely snášet.
Mimo tuto rekonstrukci jsme ještě vlastními silami opravili zadní plot u
zahrady a na konci roku vybudovali v prostorách azylového domu nový
sklad.
Rok 2021 nakonec hodnotím jako úspěšný a chtěl bych poděkovat
zakladatelům, zaměstnancům, zástupcům Krajského úřadu Kraje Vysočina,
zástupcům měst Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Nové město na Moravě,
Bystřice nad Pernštejnem, sponzorům i všem dobrým lidem, kteří nám
poskytli jakoukoliv pomoc v roce 2021.

Ing. Jiří Benáček
ředitel obecně prospěšné společnosti
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Základní údaje
(stav k 31.12.2021)
Předseda správní rady:
Mgr. David Chlupáček
Předseda dozorčí rady:
Ing. Jana Nohejlová
Ředitel, statutární zástupce:
Ing. Jiří Benáček
Občanské Občanské sdruženi Ječmínek založili pracovníci odděleni prevence
a oddělení péče o děti Okresního úřadu ve Žďáru nad Sázavou již v roce
2001. V roce 2013 došlo ke změně právni formy občanského sdružení na
obecně prospěšnou společnost. V říjnu loňského roku došlo k zásadní
změně

ve

společnosti,

kdy

původní

zakladatelé

obecně

prospěšné

společnosti Ječmínek, tedy:
JANA

BRADÁČOVÁ,

MIROSLAVA

JARMILA

MACHKOVÁ,

DOLEŽALOVÁ,

ANNA

JANA

METZENAUEROVÁ,

KOPECKÁ,
Mgr.

Mgr.

MARKÉTA

MRÁZKOVÁ, Bc. IVANA MUSILOVÁ, JUDr. PAVEL PRŮŠA, Ing. BOHUSLAV
ŠPINAR, převedli svoje práva a povinnosti zakladatele na Evangelickou
církev metodistickou, IČ: 004 45 240, Ječná 545/19, Nové Město, 120 00
Praha 2.
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Ječmínek, o.p.s.
zakladatel, správní rada, dozorčí rada
ZAKLADATEL
Zakladatel do 31.10.2019:
JANA BRADÁČOVÁ, dat. nar. 18. listopadu 1945
JARMILA DOLEŽALOVÁ, dat. nar. 13. května 1960
JANA KOPECKÁ, dat. nar. 24. dubna 1971
Mgr. MIROSLAVA MACHKOVÁ, dat. nar. 25. října 1956
ANNA METZENAUEROVÁ, dat. nar. 2. října 1958
Mgr. MARKÉTA MRÁZKOVÁ, dat. nar. 19. září 1976
Bc. IVANA MUSILOVÁ, dat. nar. 30. března 1958
JUDr. PAVEL PRŮŠA, dat. nar. 24. září 1953
Ing. BOHUSLAV ŠPINAR, dat. nar. 18. října 1940
vymazáno z OR 12. února 2020

Zakladatel od 1.11.2019:
Evangelická církev metodistická, IČ: 004 45 240
Ječná 545/19, Nové Město, 120 00 Praha 2
zapsáno do OR 12. února 2020

SPRÁVNÍ RADA
Správní rada od 20.9.2017 do 31.12.2019
Počet členů: 6
zapsáno do OR 20. září 2017
vymazáno z OR 12. února 2020
předseda správní rady:
JUDr. PAVEL PRŮŠA, dat. nar. 24. září 1953
člen správní rady:
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JANA BRADÁČOVÁ, dat. nar. 18. listopadu 1945
ANNA METZENAUEROVÁ, dat. nar. 2. října 1958
Mgr. MARKÉTA MRÁZKOVÁ, dat. nar. 19. září 1976
Bc. IVANA MUSILOVÁ, dat. nar. 30. března 1958
Mgr. MILADA SVOBODOVÁ, dat. nar. 24. července 1978

Správní rada od 1.1.2020
Počet členů: 3
zapsáno do OR 12. února 2020
DAVID CHLUPÁČEK, dat. nar. 21. prosince 1975
MARTIN KUKLA, dat. nar. 8. dubna 1983
MIROSLAVA MACHKOVÁ, dat. nar. 25. října 1956

DOZORČÍ RADA
Dozorčí rada od 20.9.2017 do 31.12.2019
Počet členů: 3
vymazáno z OR 12. února 2020
předseda dozorčí rady:
Ing. BOHUSLAV ŠPINAR, dat. nar. 18. října 1940
člen dozorčí rady:
JARMILA DOLEŽALOVÁ, dat. nar. 13. května 1960
JANA KOPECKÁ, dat. nar. 24. dubna 1971
Dozorčí rada od 1.1.2020
Počet členů: 3
zapsáno do OR 12. února 2020
JANA NOHEJLOVÁ, dat. nar. 18. srpna 1970
DAGMAR ŠIŠKOVÁ, dat. nar. 10. února 1978
PETRA ŠTOHANZLOVÁ, dat. nar. 25. prosince 1977
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Azylový dům
(stav k 31.12.2021)
Ředitel:
Ing. Jiří Benáček
Supervizor
PhDr. Zdeněk Kulhánek
Zaměstnanci Domova
Bc. Aneta Musilová, DiS.
•

sociální pracovník

Romana Pertlová
•

administrativní pracovník

Helena Konečná
•

účetní

Marcela Wirthová
•

pracovník v sociálních službách

Ivana Bradáčová
•

pracovník v sociálních službách

Lenka Fialová
•

pracovník v sociálních službách

Marie Zachová
•

pracovník v sociálních službách

Jana Zachová
•

pracovník v sociálních službách

Radka Rosolová
•

pracovník v sociálních službách

Jiří Janda
•

domovník, údržbář
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Poslání:
Posláním Domova pro matky (otce) s dětmi je poskytnout přechodné
ubytování (nejdéle na jeden rok) a pomoc těhotným ženám nebo rodičům
s nezletilými dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se
ztrátou bydlení a nedokáží ji řešit vlastními silami. Individuálním přístupem
a prostřednictvím individuálního plánování jim pomáháme překonat tuto
životní situaci, aby se mohli co nejdříve začlenit zpět do přirozeného
prostředí.
Cíle poskytované služby:
•

získání samostatného bydlení;

•

získání příjmu ze zaměstnání nebo ze sociálního systému;

•

rozvoj schopností hospodařit s finančními prostředky;

•

rozvoj dovedností při výchově a péči o děti;

•

rozvoj dovedností při péči o domácnost;

•

rozvoj mezilidských vztahů, budování sociálních vazeb v přirozeném
prostředí.

Zásady poskytované sociální služby:
•

respekt základních lidských práv uživatele;

•

zachování soukromí a důstojnosti uživatele;

•

podpora uživatele k vědomí zodpovědnosti sám za sebe;

•

pomoc všem uživatelům bez jakékoliv formy diskriminace;

•

podpora uživatele v aktivním hledání a využívání vlastních zdrojů, v
hledání řešení, které mu umožní návrat do přirozeného prostředí;

•

individuální přístup ke každému uživateli.
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Okruh osob, kterým je poskytována sociální služba:
Těhotná žena/rodič s nezletilými dětmi (v den uzavření smlouvy je dítě
mladší 18 let), kteří:
•

jsou bez přístřeší,

•

žijí v podmínkách ohrožující zdraví a výchovu dětí.

Služba je přednostně poskytována osobám s trvalým bydlištěm v okrese
Žďár nad Sázavou, při nenaplněné kapacitě i odjinud.
Osoby, které nespadají do okruhu osob:
•

osoby, které nejsou schopny samostatně pečovat o sebe nebo dítě z
důvodu závažného psychiatrického či jiného onemocnění, které by
vyžadovalo hospitalizaci;

•

osoby, které nejsou soběstačné v základní sebeobsluze z důvodu
mentálního nebo tělesného postižení (nutná pomoc jiné fyzické
osoby).

Financování:
Domov pro matky (otce) s dětmi je financován od 1. 1. 2019 do 31.12.2021
pomocí projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje
Vysočina, individuální projekt VI“.
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Sociální

služba

Azylový dům v roce 2021
Domov Domov pro matky (otce) s dětmi poskytuje své služby ve Žďáře nad
Sázavou již od roku 2002. V roce 2021 se na Domov obrátilo 45 zájemců o
poskytnutí této sociální služby. Celkem v tomto roce bylo v Domově
ubytováno 78 osob, z toho 28 dospělých a 50 dětí. Služba byla poskytována
jak matkám, tak i otcům s dětmi. Z celkového počtu dospělých se jednalo
konkrétně o 2 muže.
Mezi nejčastější důvody žádostí o poskytnutí sociální služby patřily, jako
v předešlém roce, zejména nevyhovující stávající bydlení, s ohledem na
potřeby

nezletilých

dětí,

ztráta

samostatného

bydlení,

finanční

nedostupnost získání podnájmů bytů, či konfliktní rodinné vztahy. Sociální
pracovnice Domova spolu se všemi pracovnicemi v sociálních službách
vedly každého uživatele služby k samostatnosti a odpovědnému jednání a
podporovaly jej v naplňování cílů stanovených v individuálních plánech. V
souvislosti s pověřením organizace Ječmínek, o.p.s. k výkonu sociálně právní ochrany dětí byl primární důraz vždy kladen na zajištění potřeb dětí.
V průběhu poskytování sociální služby tak byli uživatelé posilování zejména
ve svých rodičovských kompetencích a povinnostech.
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Spolupráce se soc. odbory (OSPOD) probíhala u 14 uživatelů. Stejně tak
byla uživateli služby využívána pomoc pracovníků Domova při řešení otázek
zaměstnanosti. Další společnou oblast pro většinu ubytovaných osob
představovala jejich dluhová problematika. Pomoc pracovníků AD pak
spočívala zejména ve spolupráci s uživateli služby vedoucí k nabytí jejich
schopnosti rovnoměrného hospodaření s finančními prostředky a také
s plněním svých případných závazků.
Zcela zásadní potřebou všech uživatelů služby bylo získání samostatného
bydlení. Uživatelé služby měli i v roce 2021 možnost získat ubytování
v rámci nabídky tzv. následného bydlení ve třech samostatných bytových
jednotkách, které na ul. Brněnská 2228/10 ve Žďáře nad Sázavou rovněž
provozuje organizace Ječmínek, o.p.s. V průběhu roku zde bylo postupně
ubytovány celkem 4 rodiny s dětmi.
Ostatní uživatelé z azylového domu odcházeli nejčastěji do jiných AD,
ubytoven nebo se vraceli ke svým rodinám. Nedílnou součástí poskytované
sociální služby byly také fakultativní činnosti pro uživatele služby a jejich
děti. V průběhu prosince 2021 došlo k již tradiční spolupráci s Hitrádiem
Vysočina při zprostředkování vánočních dárků pro děti uživatelů služby AD
v rámci akce Strom splněných přání. Za získávání materiální a potravinové
pomoci i nadále patří naše poděkování všem dárcům, kteří do Domova
průběžně

tuto

pomoc

přinášejí.

Velmi

se

osvědčila

i

spolupráce

s dobrovolníky, kteří se podílejí zejména na doučování dětí uživatelů služby.
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Statistické údaje
Uživatelé služby Azylový dům v roce 2021
celkový počet ubytovaných osob

78

celkový počet dospělých

28

z toho matek

26

z toho otců

2

celkový počet dětí

50

14

Trvalé bydliště uživatelů služby
bydliště

matky

otcové

děti

celkem

Žďár nad Sázavou

3

-

8

11

Bystřice

nad

5

Nové město na M.

1

ostatní

Kraj

8

Kraj

9

-

Pernštej.

-

Vysočina
mimo

2

Vysočina
celkem

26

2

6

11

1

2

16

24

19

30

50

78

Trvalé bydliště uživatelů služby

14%
Žďár nad Sázavou

38%

14%

Bystřice nad Pernštejnem
Nové Město na Moravě

3%

ostatní Kraj Vysočina
mimo Kraj Vysočina

31%
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Vyhodnocení krátkodobých individuálních plánů uživatelů sociální
služby Azylový dům za rok 2021

Typ krátkodobého cíle

Počet

Cíl

stanovených splněn

Cíl nesplněn

cílů
Zajištění pediatra/praktického lékaře

22

20

2

Zajištění přijetí do ZŠ/MŠ

15

15

0

Žádosti o dávky HN/SSP

24

22

2

Vyhodnocení individuálních plánů

Vyhodnocení dlouhodobých individuálních plánů uživatelů sociální
služby Azylový dům za rok 2021

Typ dlouhodobého cíle

Cíl

Cíl

stanovenýc

splněn

nesplněn

28

14

12

2

3

3

0

0

2

0

1

1

h cílů

Získat samostatné bydlení
Získat příjem ze zaměstnání

Cíl stále

Počet

aktivní/
nezjištěno

Rozvoj schopností hospodařit s
finančními prostředky
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Terénní programy (práce)
(stav k 31.12.2021)
Vedoucí projektu:
Mgr. Nela Šupková
Supervizor:
PhDr. Zdeněk Kulhánek
Terénní sociální pracovník:
Ludmila Jurmanová, DiS.
Bc. Pavla Špačková
Mgr. Nela Šupková
Administrativní pracovník:
Romana Pertlová
Poslání
Posláním Terénní práce je poskytovat služby uživatelům v jejich přirozeném
prostředí. Prostřednictvím prováděného základního poradenství a dalších
služeb se snažíme podpořit uživatele ke zvládnutí jejich nepříznivých
životních situací. Služba je poskytována podle individuálních potřeb
uživatelů, aktivně je vede a respektuje základní lidská práva a jejich nároky
vyplývající z dalších obecně závazných norem.
Cíle posyktované služby:
Cílem poskytované sociální služby je podpořit uživatele v:
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•

udržení samostatného bydlení,

•

získání příjmu ze zaměstnání, případně sociálního systému,

•

rozvoj schopností hospodařit s finančními prostředky,

•

rozvoj dovedností při výchově a péči o děti,

•

rozvoj dovedností při péči o domácnost,

•

rozvoj mezilidských vztahů, budování sociálních vazeb v přirozeném
prostředí.

Zásady poskytované sociální služby:
•

respekt základních lidských práv uživatele,

•

zachování soukromí a důstojnosti uživatele,

•

podpora uživatele k vědomí zodpovědnosti sám za sebe,

•

pomoc všem uživatelům bez jakékoli formy diskriminace,

•

podpora uživatele v aktivním hledání a využívání vlastních zdrojů,

•

individuální přístup ke každému uživateli.

Okruh osob, kterým je poskytována terénní práce
•

rodiče s dětmi v nepříznivé sociální situaci,

•

osoby ohrožené sociálním vyloučením, u kterých dochází ke kumulaci
problémů (dluhy, chudoba, nezaměstnanost, ztráta bydlení) od 16 do
70 let

s místem pobytu na území okresu Žďár nad Sázavou.
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Sociální služba Terénní práce v roce 2021
V roce 2021 byla služba Terénní práce poskytována třemi terénními
sociálními pracovníky (2 úvazky) a vedoucí terénní práce (0,6 úvazku) na
území celého okresu Žďár nad Sázavou. Služba byla poskytována 46
uživatelům. Spolupráce s uživateli probíhala dle jejich individuálních potřeb.
Týkala se nejčastěji těchto oblastí: bydlení, zaměstnání, rozvoje
rodičovských kompetencí, zprostředkování kontaktu s institucemi a dalšími
odborníky, řešení dluhů a finanční situace. Terénní sociální pracovníci
mnohdy doprovázejí uživatele na úřady, pomáhají jim s porozumění úřední
korespondence, hledat a posléze udržet zaměstnání, vyjednávají možnost
splátkových kalendářů a pomáhají v orientaci ve finančních závazcích.
Terénní sociální pracovník spolupracoval také s podnájemci tří bytů
následného bydlení, které na Brněnské ulici provozuje Ječmínek, o.p.s. Zde
mají bývalí uživatelé služby Azylový dům větší možnost získat samostatné
bydlení. V průběhu roku 2021 se zde vystřídalo 7 dospělých osob a 12 dětí.
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Seznam uživatelů sociální služby terénní práce dle
místa pobytu uživatelů r. 2021
Bydliště

Počet
uživatelů

Intervence

Kontakty

13

157

590

region Žďársko

2

15

42

Bystřice nad
Pernštejnem

5

51

144

region Bystřicko

8

117

338

Velké Meziříčí*

7

67

418

region Velkomeziříčsko

2

12

61

Nové Město na Moravě

10

93

304

2

20

49

46

532

1 946

Žďár nad Sázavou*

region Novoměstsko
Celkem

Vysvětlivky: intervence – jednání s uživatelem, které trvá 30 a více minut
kontakt – jednání s uživatelem, které trvá do 30 minut
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Tabulka je zpracována podle skutečného bydliště uživatelů. Sociální
služba terénní práce je uživatelům poskytována v místě jejich aktuálního
pobytu – na území okresu Žďár nad Sázavou.

*Klient se změnou bydliště

Krátkodobé individuální plány – přehled

KIP 628 celkem
Oblast KIP
zaměstnání
bydlení
finance, dluhy
rodičovské kompetence, zájmy dítěte
péče o domácnost
zprostředkování kontaktu/informací
sociální dávky, důchody

počet
36
31
95
176
14
159
116
627

Celkem

V roce 2021 bylo vytvořeno 627 nových krátkodobých individuálních
plánů.
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Dlouhodobé individuální plány – přehled

DIP 65 celkem
Oblast DIP
zaměstnání
bydlení
finance, dluhy
rodičovské kompetence, zájmy dítěte
péče o domácnost
zprostředkování kontaktu/informací
sociální dávky, důchody

počet
20
16
7
14
2
5
1
65

Celkem

V roce 2021 bylo vytvořeno 65 nových dlouhodobých individuálních
plánů.

Plnění individuálních plánů
Splněno Nesplněno Cíl stále aktivní Nezjištěno
Krátkodobé individuální plány
Dlouhodobé individuální
plány
Celkem

545

79

2

1

19

12

32

2

564

91

34

3

V roce 2021 bylo z nově vytvořených individuálních plánů splněno
celkem 564, 91 individuálních plánů splněno nebylo a 34 individuálních
plánů je stále aktivních. Vyhodnocení 3 individuálních plánů nelze zjistit
z důvodu přerušení spolupráce. Individuální plány nebyly splněny
zejména z důvodu změny potřeb uživatelů.
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Účetní údaje

(výsledek k 31.12.2021)

Azylový dům
Výdaje celkem

4 935 322,75 Kč

Příjmy celkem

4 638 056,66 Kč

Zdroje financování
Kraj Vysočina – Individualni projekt VI

3 955 390,05 Kč

Ječminek, o. p. s.

682 666,61,- Kč

Terénní práce
Výdaje celkem

1 479 003,72 Kč

Příjmy celkem

1 465 510,- Kč

Zdroje financování
MPSV

1 268 000,- Kč

Kraj Vysočina

106 000,- Kč
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Město Žďar nad Sazavou

30 510,- Kč

Město Velke Meziřiči

30 000,- Kč

Město Bystřice nad Pernštejnem

25 000,- Kč

Město Nové Město na Moravě

6 000,- Kč

Následné bydlení
Výdaje celkem

73 128,05,- Kč

Příjmy celkem

64 350,- Kč

Ostatní
Výdaje celkem

10 107,60,- Kč

Příjmy celkem

1 810,- Kč

Dary

17 140,- Kč
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Rozvaha k 31.12.2021

25

26

27

28

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021

29

30

Příloha k účetní závěrce k 31.12.021

31

32

33

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

34

35
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Výhled na rok 2022
Domov pro matky (otce) s dětmi Ječmínek je do konce června

2022

financován z prostředků Kraje Vysočina a Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR. Od 1.7. z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území
Kraje Vysočina, individuální projekt VII.

Terénní práce bude v roce 2022 financována z prostředků Kraje Vysočina,
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a z příspěvků měst Velké Meziříčí,
Bystřice nad Perštejnem, Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou.
Vlastními silami budeme pokračovat na úpravě pergoly a úpravy venkovních
prostor se zaměřením na volnočasové vyžití dětí.

V době po Covidu též

rozšíříme aktivity zaměřené na zájmové, naučné i oddechové trávení
organizovaného času dětí.
Zaměříme

se

též

na

posílení

spolupráce

s dalšími

neziskovými

a

charitativními organizacemi, působícími v okrese Žďár nad Sázavou a to
zejména v sociální oblasti.
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Poděkování
Na závěr mi dovolte abych za všechny zaměstnance Domova pro matky
(otce)

s dětmi

Ječmínek,

o.p.s.

včetně

všech

klientů

poděkoval

dobrovolníkům, občanům města, kteři nám věnovali oblečení, hračky,
kočárky a zakoupili i vánoční dárky pro děti.
Poděkování samozřejmě patří také těm, kteří přispěli na základní i
fakultativní činnosti našeho domova:
Krajský úřad Kraje Vysočina
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Město Bystřice nad Pernštejnem
Město Nové Město na Moravě
Město Žďár nad Sázavou
Město Velké Meziříčí
Potravinová banka Vysočina
HIT Rádio Vysočina
Dále bych rád poděkoval těmto dárcům:
AUTOCONTROL, s.r.o. – provozovatel STK Dlouhá Brtnice
pan Petr Kopřiva, Jihlava
pan Matouš Oubrecht, Žďár nad Sázavou
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