viz přehled na str. 3

Zemí marockých
berberů
se projedeme
nejen na kajaku
s Tomem Ulrychem
5. 6. 2018 od 18.00
ve spolkovém domě.

text Josef Förster
foto Jarda Bouma

Zručské firmy budou opět
sportovat, tentokrát
22. června 2018.
Další informace
najdete
na plakátech.
viz seznam akcí na str. 13

Na výletě…

ZUŠ po dvou letech hostí
již tradiční Mezinárodní
kytarovou soutěž
„Zruč nad Sázavou 2018“.
Nenechte si ujít
excelentní
hudební zážitek.
viz plakát na str. 8

na farmě Krišnův dvůr

revných sárí, usedáme venku na lavici
a posloucháme vyprávění o pohnuté
historii statku, ale i o osobní cestě našeho průvodce po farmě k náboženskému hnutí: „Přestože jsem byl v kontaktu
s farmou už od počátku, nejprve jsem
tady nežil. Pocházím původně z Moravy a tam jsem se také jako student
připojil k tomuto hnutí a sem jsem
jezdíval na prázdniny. Ještě jsem dodělával vysokou školu, takže mi to trvalo
několik let, než jsem se připojil úplně.
Nejprve jsem žil v našem chrámu v Praze na Zličíně jako Hare Krišna mnich
bez rodinných závazků. Věnoval jsem se
studiu, kazatelské činnosti a hodně jsem
cestoval po republice. Pak přišlo období, kdy jsem vstoupil do rodinného života, a v současnosti žiji tady s rodinou

Už jste tam byli? Poznejte lépe kraj
kolem řeky Sázavy a hory Blaníku. Skýtá
bezpočet turistických cílů, míst známých
i těch méně známých, neméně zajímavých, vhodných k výletu nejen pro rodiny s dětmi. Tak tedy... nastartujte auto,
sedněte na kolo, sbalte si batůžky – vyrážíme…

Z

ačalo to opravdu až nečekaně
stylově. Cestu po svažité úzké asfaltce našemu autu asi kilometr
před cílem zahradily tři statné, rohaté
krávy. Majestátní kusy dobytka na nás
chvíli nepohnutě hleděly, a přestože se
k nim naše auto přibližovalo, jen zvolna ustoupily pár krůčků stranou a neochotně pustily „vetřelce“ dál. Přesně
tak to chodí na celém indickém subkontinentu, kde mají krávy výsadní právo
na svobodný pohyb a blokují tak rušný
provoz v ulicích, uličkách a na křižovatkách cest.
Ten „malý kus Indie,“ skrytý v tichém
údolí nedaleko zámku Jemniště pro
sebe objevili a postupem času zvelebili
oddaní Krišny, jak sami sebe nazývají
členové Mezinárodní společnosti pro
vědomí Krišny (zkr. ISKCON, známí
také jako Hnutí Hare Krišna), po roce
1989.
Nečekejte však v tomto pozapomenutém koutě Podblanicka nějakou zvláštní
asijskou sakrální architekturu, hinduistický chrám, svatyni a podobné věci.
Blížíme se k rozlehlé venkovské usedlosti s kořeny sahajícími ke konci 16.
století, která během staletí vystřídala

cca 40 km (aktuálně nejrychlejší trasa po D1, sjezd Divišov)
cca 3 hodiny (frekventované silnici Vlašim–Benešov se vyhnete)
několik majitelů. Nejdéle, po dvě stě
let byl dvůr rodovým statkem rakouského knížecího rodu Auerspergů se
sídlem na vlašimském zámku. Naposledy, od roku 1920 se stal majetkem
rodiny Lehkých, jejichž poklidný život
a rozkvět statku drsně ovlivnilo soukolí
novodobých dějin. Po násilné komunistické kolektivizaci byli statkář Emil
Lehký a jeho manželka v roce 1950
za vykonstruovanou protistátní činnost
tvrdě perzekvováni a odsouzeni k dlouholetým trestům vězení. Objekt, který
se dostal pod správu státního statku
a poté JZD Struhařov, chátral, až mu
hrozilo, že zpustne úplně. Další dějinný

milník měl pro usedlost naštěstí již zcela
opačný efekt. Díky společenským změnám po roce 1989 došlo v restitučním
řízení k navrácení zdevastovaného majetku původním majitelům, potomkům
rodiny Lehkých.
Alternativa konzumního způsobu
života
Přesně v té době vystupuje hnutí Hare
Krišna, podobně jako řada jiných náboženských skupin a organizací v Československu, z ilegality a hledá pro svoji
činnost, jak to požadoval zakladatel
hnutí Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda (1896–1977), vhodný objekt v okolí

Prahy, v němž by jeho přívrženci založili
soběstačnou zemědělskou farmu a spojili tak duchovní činnost s provozováním ekologického zemědělství výhradně
přírodní cestou. S panem Lehkým se
domlouvají na koupi objektu, protože
bohulibý záměr, k jakému by měl sloužit, se restituentům zamlouvá.
Naši malou zručskou výpravu vítá
na parkovišti ing. Pavel Vojkovský (duchovním jménem Prija-kírti dás) v typickém hinduistickém dhótí bílé barvy
a s posvátným znamením tilak uprostřed čela. Děti si jdou zatím zaskákat
na trampolínu a my jsme zváni vstupní
branou do dvora, zdravíme ženy v ba-

vstup zdarma, příspěvek na nedělní hostinu alespoň 100 Kč
denně od 10.00 do 19.00 hod.,
každou neděli od 13.00 hod.
kulturní program s vegetariánskou hostinou
nejbližší akce: 3. – 6. 6. 2018
setkání s Lókanáthem Svámím, žákem Šríly Prabhupády
– přednášky, občerstvení aj.
Nedaleký zámek Jemniště může
být dalším z cílů vašich výletů.
web: www.krisnuvdvur.cz
e-mail: farma@krisnuvdvur.cz
... POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

Výjimečná soutěž ve Zruči
Emil Pražan
Možná, že by mohl někdo slovo „výjimečná“ považovat za příliš silné slovo. Ale není. Jen těžko si lze představit
důvod pro to, že letošní krajské soutěže
jsou tak slabě obsazeny přihlášenými
filmy. K tomu bude nutná analýza,
která by dokázala přivést na světlo
světa vysvětlení, proč se z letošních
přehlídek staly přehlídky jednodenní,
s počtem filmů průměrně od deseti
do patnácti. Jedinou výjimkou v tom-

to ohledu má právě krajská soutěž pro
kraje Středočeský, Jihočeský a Vysočinu. Konala se ve Zruči nad Sázavou
ve dnech 27. – 28. dubna pod vedením osvědčeného kolektivu vedeného
Karlem Tvrdíkem. Jako vždy, bez jediného organizačního kazu. Pro svůj
počet i pro dosažení připravovaného
programu se musela konat (jako snad
jediná) jako dvoudenní.
Na první pohled bylo zřejmé, že
na počtu dvaatřiceti promítaných fi lmů má vliv i to, že kromě autorů výše

uvedených krajů se ve Zruči sešli také
fi lmaři z Ústí nad Labem a z Prahy.
Důvody jsou každému zřejmé. Je také
jisté, že s počtem roste i kvalita. A ta se
projevila ve všech žánrech, i když klipy
a experimenty na soutěži v seznamu
neexistovaly. To ale určitě nevadilo
při hodnocení dokumentů, reportáží, fi lmů hraných a také animovaných. Má-li dojít k jednoduchému
hodnocení, spokojenost přítomných
diváků i porotců spočívala především
v obrazové složce, kde se dá zcela
jednoznačně vyjádřit jistý vzestup
v režijním přístupu autorů, v literární

přípravě a zejména v dramaturgii
a střihu. Bohužel,
zvuková stránka
fi lmů vykazovala
jistou nevyrovnanost jednotlivých
tvůrčích složek,
c ož bylo někdy
překvapivé v porovnání k tomu,
co vykazoval filmový obraz.
Vzhledem k tomu, že pořadí fi lmů je
uvedeno na Filmdatu a každý si proto
může výsledky soutěže snadno přečíst,
je možné jen upozornit na příklady,

které vyplývají z kvality natočených
fi lmů. Především je nutné ocenit fi lmy
Mgr. Aleny Krejčové z Ústí nad Labem,
... POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 6
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Nový Příběh řeky Sázavy se líbí

Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ

Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci květnu oslavili narozeniny,
jmenovitě pak těmto:
Ladislavě Chalupové,
Václavu Domasovi,
Jaromíru Kruntorádovi,
Marii Kalhotkové, Miroslavě Fouskové,
Marii Pajerové, Jiřině Krůtové,
Vladimíru Žďárskému,
Jarmile Vejborné, Taťjáně Václové,
Josefu Szalaiovi, Josefu Koblihovi,
Věře Kolbové, Boženě Dubnové,
Miroslavu Matyášovi,
Květuši Papíkové, Marii Červinkové,
Milanu Rajmanovi,
Jaromíru Zelinkovi, Anně Kyselové
a Pavlu Egersdorfovi.
Výše jmenovaným
i všem ostatním oslavencům
přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let.

Jak šel s vousy čas

Martina Fialová

FOTO: VÍT ŠVAJCR

Slavnostní
přivítání
nejmenších
občánků

N

ová expozice, která je otevřená necelý měsíc, už přilákala více než dvě stovky turistů. Přijďte se také pobavit,
poučit nebo si třeba jen vyslechnout povídání řeky Sázavy.

Petra Menšíková

V

Sbor pro občanské záležitosti

Hrajeme maminkám
Šárka Kohoutová

P

atnáctého května náš domov zažil opět jednu
z velkolepých akcí – oslavu Dne matek, kdy jsme
se sešli ve společenském sále domova, abychom tento významný den oslavili, jak jinak, opět ve velkém
stylu, a to hned zpěvem a divadelním uměním.
Mezi nás zavítaly děti z mateřských škol ve Zbraslavicích, ve Zruči a v Kácově, rovněž se zapojila

zručská základní škola, ale také přijel náš „sesterský“
Centrin z Unhoště.
Jednou jsme se dozvěděli, jak je to s upíry a nadpozemskými silami, podruhé, co je to pravé kominické štěstí, jak se máme chovat ve školce, jak to bylo
s Popelkou, Budulínkem či si vyslechli melodrama
O Šípkové Růžence. Všem zúčastněným děkujeme
za spolupráci a těšíme se, že se sejdeme brzy zase
příště.

sobotu 21. 4. 2018 se v bývalé
knihovně uskutečnilo slavnostní
přivítání našich nejmenších občánků
mezi občany města Zruče nad Sázavou.
Starosta města pan Mgr. Martin
Hujer popřál všem přítomným dětem
hodně rodičovské lásky, mnoho zdraví,
štěstí v celém jejich životě a rodičům
dostatek sil a trpělivosti při výchově
jejich potomků.

Slavnostního uvítání mezi občany našeho města se zúčastnili se svými rodiči,
prarodiči a přáteli:
Antonín Tříska, David Francl, Jakub
Pekárek, Tobiáš Kovařík, Michal Tvrdík,
Nela Dorogiová, Šimon Kopřiva, Adéla
Šťáhlová, Hana Brožová, Jakub Vodrážka, Matyáš Rozehnal, Jakub Kubíček,
Adéla Chuchmová.
I my se připojujeme s přáním klidného
a bezstarostného dětství.
Autorka je vedoucí Sboru pro občanské
záležitosti ve Zruči nad Sázavou.

Když jsem byl malý kluk, knír byl (nejen) v naší socialistické zemi celkem standardní výbava mužských
obličejů. Prostě chlap bez vousů nebyl chlap. Potajmu jsem litoval tatínka sousedovic vrstevníka za jeho
holobrádkovství. Nebožák. Byl to symbol dospělosti,
mazáctví. „Ještě mu ani nerostou fousy," se říkalo
holobrádkům.
(O době našich prapra nemluvě, mrkněte na zažloutlé fotky strážníků, stavitelů železnic a tak dál, což
teprve Dalí, Einstein, Rasputin, Gandalf, Poirot, Franz
Josef, Masaryk...).
Zpět k dětství: nemálo známých štramáků disponovalo rovnou plnovousem. Nabručený hajný Horyna
a hlavně – Rumcajs. Ten měl i pořádný kvér a žalud
vždy po ruce. Manka se nemusila bát nic.
Zedníček, Satinský, Gerendáš, Rosák – knírači.
Na místní ZŠ měl náš respekt pan učitel Smítka. Sochůrka jsem na nic neměl.
Táta shodil knír jen jednou, a to jsem se lekl, že nám
ho někdo vyměnil, cizí chlap přišel dom.
Na přelomu milénia se ideál elegance naklonil k jemně oholeným tvářím, ze strniska se stal symbol nedostatečné péče o zevnějšek. Knír byl nejen v korporátní sféře šplhajících mladých mužů raritou a jeden
s ním vypadal jak „východoněmecký pornoherec“,
s plnovousem jako bezdomovec (nebo samorostlý
akademik).
Ale ups, není to tak dávno, mnohý mládenec i zralejší muž odložil holení a nechal své vousy růst – a byl
módní. Vizáž ošlehaného vousáče byla nej a všade.
Až moc. I já se svezl, shledal jsem holení pěknou
otravou a udělal z lenosti záměr.
Už tahle vlna zase odchází, ale kdo ví co o ideálech
zítřka, když mu teče ješte mlíko po bradě. Raději
budu mít břit po ruce! Amen a čest kníračům, totiž
kníráčům.
Robert
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Dagmar Rottenbergová
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krásnou jarní sobotu 5. května jsme uspořádali 39. ročník
Májového pochodu. Na startu se sešlo 221 pochodníků
a 6 psů. Po zaregistrování pochodníci vyrazili na trasy 22 km
ze Zruče do Českého Šternberka nebo 15 km z Kácova do Českého Šternberka. Sluníčko svítilo, vítr pofukoval a všichni pochodníci dorazili do cíle u motorestu „U rybiček“ v pořádku
a s dobrou náladou. Výlet se moc líbil dospělým i dětem a odměnou jim byl diplom za ušlé kilometry. Všichni se už těšíme
na příští jubilejní 40. ročník Májového pochodu.
Rádi vás přivítáme na našich pravidelných sobotních vycházkách. Aktuální informace najdete na http://turistika.jiskra-zruc.
cz.

V

ýroční členská schůze Svazu postižených
civilizačními chorobami se konala 5. dubna v Country baru. Zúčastnilo se 45 členů
z celkového počtu 76. Místopředseda Oldřich
Šubrt přivítal starostu našeho města, odstupující předsedkyni Okresního výboru SPCCH paní
Irenu Gaalovou, novou předsedkyni paní Annu
Antošovou a manažerku Spolkového domu paní
Marcelu Černou.
Pan Stanislav Pešout, předseda organizace, informoval o činnosti svazu s tím, že jsme splnili
usnesení minulého roku. Zúčastnili jsme se dvou
zájezdů – na Hobby České Budějovice a na Zemi
živitelku. Dvakrát jsme měli posezení s harmonikou pana Duspivy, v březnu proběhla rekondice
v Sezimově Ústí a v září v Doksech u Máchova
jezera. Vždy se zúčastnilo po pěti členech. Pan
Pešout pak dále poděkoval starostovi města panu

Mgr. Martinu Hujerovi za podporu naší organizace, bez které bychom si tyto akce nemohli dovolit.
Poděkování také patří Obecnímu úřadu Čestín,
starostce Miroslavě Sýkorové a Obecnímu úřadu
Řendějov, starostovi Petru Jírovskému za příspěvek na činnost 1 000 Kč.
Následovala zpráva o hospodaření přednesená
pokladní paní Marií Šubrtovou a revizní zpráva
přednesená paní ing. Zdeňkou Popperovou.
V diskuzi nás pan starosta seznámil s činností
a prací města a nastínil, na jaké změny k lepšímu
se můžeme ve městě těšit. Paní Gaalová informovala o dalších plánovaných rekondicích, např.
v září v Klatovech. Paní Černá nás pozvala na akce
spolkového domu.
Výroční schůze se nám vydařila, i když vzhledem
chřipkové epidemii nebyla účast tak velká. Moc
také děkujeme obsluhujícímu personálu, který
byl velmi příjemný, a z těchto zážitků přikládáme foto.

FOTO: ING. JOSEF POPPER

ZRUČSKÉ NOVINY

39. májový pochod

Marie Šubrtová
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hnutí – Prabhupádovo údolí.
Při výstupu k vrchu Góvardhanu obdivuji louku plnou pestrobarevných bylin. Je odtud opravdu překrásný výhled,
shlížíme na údolí, v němž leží Krišnův
dvůr, který obkružuje trať lokálky z Benešova do Vlašimi. Kolem dokola se až
k horizontu táhne pás pozemků patřících k farmě. Přehlížíme krajinu českého venkova, kterou procházely dějiny:
pamatuje plenění uherské protestantské
vojenské jízdy Gábora Betlehena, dlouhé období panování prohabsburského
katolického rodu Auerspergů, násilnou
kolektivizaci pod komunistickou zvůli
a již téměř třicet let činnosti nynějších
majitelů, oddaných hnutí Hare Krišna,
kteří ji proměnili v duchovní centrum
vyznávající staroindické náboženství vycházející z tradice bengálského vaišnavismu a nekonzumní, trvale udržitelný
způsob života. Jedno tu však přetrvalo
– pevný vztah člověka k přírodě, k půdě,
k lidem, k Bohu.

posvátný kopec Góvardhan, pojmenovaný podle významného poutního
indického místa zasvěceného Krišnovi,
celé údolí bylo nazváno po zakladateli

do různých částí farmy, záleží, co kdo
má na zodpovědnost, a probíhají praktické činnosti. V půl druhé se scházíme
na oběd, po obědě pokračují další práce

Jednoduché žití – hluboké myšlení
Naše prohlídka pokračuje v hlavní
obytné budově, kde se nachází kuchyň,
ášramy – příbytky pro svobodné studenty a také několik bytových jednotek. Na farmě žije deset osob, kolem
ní, v okolních vsích přes padesát osob
a třicet dětí spřízněných s hnutím. Velmi mě zaujal režim dne Hare Krišna
mnichů, pro něž je typické šafránové
dhótí, na rozdíl od ženatých mužů
v bílém šatu. Náš průvodce jej popisuje
takto: „Vstáváme před čtvrtou hodinou ranní, protože ranní čas je velice
příznivý pro praktikování duchovního
života, věnujeme se mantra-meditaci,
v půl páté máme první společný obřad
jménem mangala-árati, kdy se sejdeme
v chrámové místnosti, zpíváme pro Božstva mantry za doprovodu hudebních
nástrojů. Potom, od čtvrt na šest do sedmi máme individuální mantra-meditaci
na korálcích růžence a pronášíme Hare
Krišna mahá-mantru. A od čtvrt na osm
je další společný obřad před Božstvy,
jmenuje se to vítání Božstev, kdy Božstva každý den převlékáme do nových
šatů, oltář se zdobí květinami, jídlo,
které vaříme, se Božstvům obětuje.
Potom následuje přednáška, která napomáhá studiu Véd, a zhruba v půl deváté je snídaně. Pak se každý odebere

Tip redakce ZN – dvoudenní oslava zjevení Šrí Krišny
Největší svátek roku se koná na farmě každoročně koncem srpna – oslava zjevení Šrí Krišny. Festival spojený s hudbou, tancem, divadlem, zpíváním mahá-mantry vrcholí půlnoční
transcendentální hostinou o více než 108 chodech. Druhý den slavnost pokračuje narozeninovou oslavou Šríly Prabhupády, zakladatele hnutí. Nenechte si ujít největší vaišnavský
svátek roku!
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pokračování článku „Na výletě... na farmě Krišnův dvůr“ ze str. 1
v blízké vesnici.“ Vykládá i o čtyřech pilířích nutných pro vstup k hnutí: žádné
jedení masa, žádná vajíčka, žádné drogy
a hazard. Čtvrtá zásada se týká rodinného života, děti smí mít jen ten, kdo žije
v manželském svazku.
Vydáváme se na prohlídku hospodářských budov. Farma se na první pohled
neliší od jiných, na dvoře stojí kombajn,
traktor a další zemědělské stroje. Dávno
se již lány polí a luk (čítají dohromady
38 ha) a polnosti neobdělávají tradičním způsobem – pluhem taženým párem volů a neseče se ručně kosou. „To
bylo možné v 1990, kdy tu panovalo to
prvotní nadšení, že je konečně ta možnost svobody. Tehdy nás tu bylo mnohem víc, kolem padesáti osob. Postupně
však lidé kvůli namáhavé práci odcházeli. Zlomovým rokem byl rok 1997,
kdy rodiny šly žít jinam a zůstalo tu pět
osob, které farmu podržely. Skutečných
pamětníků je již jen málo,“ přibližuje
nám počátky činnosti hnutí na statku
náš průvodce.
Krišnův dvůr má dostatečné zázemí
a záběr jeho zemědělské činnosti je
nečekaně široký. Postupně míjíme výrobnu potravin, sýpku s obilím a mlýnem, kde se mele mlýnskými kameny.
K farmě dále patří dílnička, kovárna
a truhlárna, kde se vyrábějí hlavně úly,
včelstva, ovocný sad, zeleninová zahrádka, výběh pro koně…
Dozvídáme se, že mouky se tu semele
asi jedna tuna týdně a dodává se řadě
středních a malých pekáren, pěstuje se
špalda, žito, pohanka, hrách a lupina.
Aby splňovala nároky na kvalitu, mele
se bezlepková pohanková mouka až
ve Frenštátě pod Radhoštěm. V prostorné a precizně vyčištěné stáji naši
pozornost upoutají dva statní voli, rohaté plemeno z Maďarska. Celkem jsou
na farmě tři voli a osm krav, které jsou
celoročně přes den na pastvinách, dále
dva koně a mladý býček. Žádná zvířata
se tu nezabíjejí, neposílají se na jatka,
ale nechávají se zemřít stářím. Vůbec
na vztah ke zvířatům se na farmě klade
zvláštní důraz. Všechna tu mají svá jména. Jsou to jména duchovní, převzatá
z védských eposů: Tungí, Tara, Uttara,
Dhumala, Gódávarí, Pingala…, koníci se jmenují Tilak a Adilílá. Dokonce
i přírodní útvary kolem dostaly indická
pojmenování – nad farmou se vypíná
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Zámek Zruč nad Sázavou – pro návštěvníky bude zámecký areál
přístupný každý den od 9.00 do 17.00 hod. (polední pauza v zámecké
pokladně: 11.30–12.30 hod.).

a v sedm máme večerní obřad se zpíváním před Božstvy a poté je individuální
odpočinek a studium. Nemáme večeři,
ta je individuální, podle potřeby.“
Stoupáme po schodišti do prvního patra a vcházíme do chrámové místnosti.
Jednou z hlavních činností oddaných
Krišny je uctívání božstev Šrí Šrí NitáiGaurángy, jejichž sochy dominují oltáři
farmy Krišnův dvůr. Uctívání Božstev
je ve védské literatuře popsáno jako
velmi důležitá součást procesu bhakti-jógy, což je celá duchovní věda, založená na mantra-meditaci, studiu písem
a snaze rozvinout vědomí Krišny. Oltář
je ozdoben květy, oddaní, kteří tudy
procházejí, se vždy Božstvům pokloní, náš průvodce vytáhne harmonium
a začíná prozpěvovat mahá-mantru,
přidávají se jeho dva mladší kolegové –
hrají na mridangu (bubínek) a karatály
(mosazné činelky): „Hare Krišna Hare
Krišna Krišna Krišna Hare Hare Hare
Ráma Hare Ráma Ráma Ráma Hare
Hare…“ Tato tři jména – Hare, Krišna a Ráma, transcendentální semínka
mahá-mantry, jsou duchovním voláním
Pána a jeho energie, aby ochránily podmíněnou duši.
Nedělní odpoledne vrcholí, alespoň
pro nás jako návštěvníky farmy, bohatou vegetariánskou hostinou. Koná se
společně vsedě každou neděli s příslušníky hnutí venku, pod širým nebem
na úzkém koberci. Na nerezových podnosech se podává tradiční indické thálí
skládající se z rýže a omáček ze zeleniny
a luštěnin. Po thálí následují sladké zákusky a jahodová zmrzlina.
Při hostině navazujeme zajímavé rozhovory s oddanými, kteří žijí hlubokým
duchovním životem, vzdáleni kaž
dodennímu shonu. Přijeďte některou
neděli odpoledne i vy, uvidíte, že lidé
jsou tu otevření a skromní. Budou vám
pozorně naslouchat, nikoli vás přesvědčovat o „své pravdě.“ Proniknete

zde trochu do tajů védské filozofie, která
si svojí výjimečnou nadčasovostí určitě
zaslouží pozornost. Zažijete zvláštní pocit plnosti života, jiného, než je ten náš
každodenní, stereotypní, zrychlující se,
založený na individualismu a neustálém
tlaku na výkon. Odpočinete si tu a budete se sem chtít vrátit. Hare Krišna!
Autor rubriky děkuje ing. Pavlu Vojkovskému za maximální vstřícnost, umožnění prohlídky farmy a podrobný výklad.

Od 28. 5.
2018

Brána recyklace – výstava, pořádá město Zruč nad Sázavou ve spolu
práci s neziskovou společností EKO-KOM, a. s. Výstava bude přístupná
dle otevírací doby infocentra. Vstupné: dospělí 30 Kč, děti, studenti,
senioři 20 Kč, zámecká galerie v přízemí zámku.

2. 6. 2018

Městská knihovna – sobotní provoz – otevřeno od 9.00 do 11.30 hod.

4. 6. 2018

Akademie třetího věku – probíhající kurz, pořádá OKŠS – spolkový
dům, více informací viz leták.

5. 6. 2018

Cestopisná přednáška – Maroko, pořádá OKŠS – spolkový dům
ve spolupráci s Tomášem Ulrychem, od 18.00 hod., spolkový dům, II.
patro, zasedací místnost, vstupné: 50 Kč.

10. 6. 2018

Hřiště plné her, od 14.00 hodin.

12. 6. 2018

Tvoření pro radost – květiny tkané z lýka, pořádá Český svaz žen,
od 14.30 hod., spolkový dům, I. patro, klubovna svazu, vstupné: 20 Kč.
Potřeby: jehla s velkým ouškem, nůžky, tavná pistole.

12. 6. 2018

Pravidelné lekce přirozeného pohybu s Matyášem Kozmou, pořádá OKŠS – spolkový dům ve spolupráci s Matyášem Kozmou, od 18.00
hod., hřiště házené u spolkového domu, více informací viz plakát.

13. 6. 2018

Kino – „Videosalón 2018“ – nejlepší filmy z celostátní soutěže,
pořádá OKŠS – spolkový dům. Filmová kavárna od 17.30 hod. před
promítáním filmu. Kino od 18.30 hod., spolkový dům, II. patro, zasedací
místnost. Vstupné: 50 Kč, člen filmového klubu 30 Kč.

14. 6. 2018

Mezinárodní kytarová soutěž „Zruč nad Sázavou 2018“ – veřejný
koncert v kostele Povýšení sv. Kříže: Michal Svoboda, od 19.30 hod.,
vstupné: dospělí 100 Kč, děti 30 Kč.

15. 6. 2018

Mezinárodní kytarová soutěž „Zruč nad Sázavou 2018“ – veřejný
koncert v kostele Povýšení sv. Kříže: Miriam Rodriguez Brüllová / Petr
Nouzovský, od 19.30 hod., vstupné: dospělí 100 Kč, děti 30 Kč.

16. 6. 2018

Mezinárodní kytarová soutěž „Zruč nad Sázavou 2018“ – veřejný
koncert v malém sále Hotelu Zruč: Epoque Quartet / Siempre Nuevo,
od 18.00 hod., vstupné: dospělí 100 Kč, děti 30 Kč.

16. 6. 2018

Genové klíče, pořádá OKŠS – spolkový dům. Více informací a přihlášky
u paní Černé na tel.: 730 514 040 nebo na e-mailu cerna@mesto-zruc.cz.

21. 6. 2018

Autobusový zájezd ČSŽ do Lysé nad Labem (výstava „Šikovné ruce
našich seniorů“, výstava růží, zahradnické trhy). Informace a přihlášky
na tel.: 733 226 348.

22. 6. 2018

Taneční zábava, pořádá město Zruč nad Sázavou v rámci akce „Zručské
firmy sportují“, od 20.00 hod. v areálu volejbalu. Hraje kapela Modrý
Mauricius. Vstupné zdarma.

24. 6. 2018

Zájezd do Mirákula pro děti a rodiče, přihlášky na mudr.lenka.
novotna@centrum.cz.

28. 6. 2018

Základy křesťanství, pořádá ČCE Zruč nad Sázavou, od 17.00 hod.,
spolkový dům, II. patro, zasedací místnost.

29.–30. 6.
2018

Barevné město – dvoudenní multižánrový festival, první den
se uskuteční v prostoru letního kina, druhý den převážně ve Zručském
dvoře. Více informací o programu viz plakát.
Infocentrum
Zámek 1, Zruč nad Sázavou, 285 22, Tel.: 327 531 329
e-mail: infocentrum@mesto-zruc.cz, www.mesto-zruc.cz
změna programu vyhrazena
aktuální přehled akcí naleznete vždy na www.mesto-zruc.cz
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Křeslo pro hosta – pokora a nadhled

FOTA: JOSF TŮMA

Andrea Pacalová

jsem zvědavá, jakou výmluvu si pro nás připravíte, více jak hodinu tu na vás všichni čekáme.“ (Mám dobré srdce, ale za svou
nevymáchanou hubu nikdy neručím...).
Za chvíli na to již vstupuje do sálu, kde na něj více jak šedesát
lidí hodinu čekalo. Za zpoždění se omlouvá hned první větou
a pak již jen odpovídá v červeném křesle na otázky moderátora
i publika. Jeho vyprávění bylo nepopsatelné a nebylo jen o jeho
strastiplné cestě od hudby k světovým trofejím ve sportovním
rybaření stylem Chyť a pusť, ale přeneslo se i nad tento rámec,
k problematice ochrany přírody a boje o přežití samotného
lidstva. Z jeho vyprávění byla cítit pokora před přírodou a i to,
že má tu naši planetu opravdu rád.
Byla jsem ráda, že tam bylo i pár dětí, s nimiž se na konci fotografoval. Dokonce od jednoho chlapce dostal i dárek a upřímně
za něj poděkoval.
Pane Vágnere, jak jste v červeném křesle mluvil o tom, že
dnešní děti mají jen ty animované televizní vzory z rodu „supermanů“, tak si myslím, že právě ony ve vás ten živý vzor
mohou nalézat.
Děkuji Vám a PETRŮV ZDAR!

P

řicházím jen taktak, na další Křeslo pro hosta jedu rovnou
z práce. Jen jsem stihla vyvenčit psa, a tak mám hlad a žízeň.
Jsem už velká holka, to vydržím, říkám si. Tentokrát pořadatelé
neudělali besedu v zasedací místnosti spolkového domu, ale
v tělocvičně tamtéž.
Usedám na židličku a společně s ostatními čekám, kdy připluje ten slavný rybář. Po čtvrt hodině přichází paní Marcela Černá
se sdělením, že se rybaříček trochu opozdí, ale určitě dorazí, ať
ještě chvilku vydržíme, prý zácpa na D1. Inu dobrá, je tu dost
rybářů z místního spolku a ti čekat umí. Po další půl hodině se
cítím jak ryba na suchu a odcházím dát si něco rychlého k pití.
Blíží se sedmá hodina, vracím se zpět a v chodbě spolkového
domu se zastavuji u hlavního aktéra Křesla pro hosta, pana
Josefa Förstera a vedle něj stojí ON! Vysoký, blonďatý mladík
v elegantním světlém ohozu s neoholenou, opálenou tváří.
Kladu si sama sobě otázku, jak tenhle člověk mohl z vody jen
na prutu dostat 154 kilovou Arapaimu gigas o délce 307 cm
bojující o život. Nechápu. Hrnu se k němu jak velká voda,
napřahuji ploutev, kterou přijímá, představuji se a říkám: „To

Nevídáno!

Zmije v Hulicích
Na facebookové stránce Vítka Hromase z Hulic se objevilo neobvyklé video, na kterém je zachyceno, jak si domácí kočka nebojácně pohrává se zmijí obecnou. V kočce, která hada objevila, se evidentně probudil latentní dravec. Hračku si poponesla
o kousek dál a užívala si s ní adrenalinovou zábavu. Po odchytu
zmije bylo zjištěno, že má úctyhodných 65 cm na délku a 4 cm
na šířku (jen pro srovnání — otevřené noviny, které držíte
v ruce, mají po úhlopříčce 70 cm). Kočka přišla o zábavného
společníka — po patřičném fotografickém zdokumentování
byla zmije vypuštěna zpět do přírody.
Vítek nám laskavě dovolil otisknout několik snímků z tohoto
zajímavého setkání.

FOTA: VÍTEK HROMAS

28. říjen 1918. Konec Velké války ve Zruči nad Sázavou
Jana Vaněčková

V

edle dalších přelomových mezníků
našich dějin si česká veřejnost bude
právě letos připomínat sto let od ukončení tzv. Velké války, která kromě milionů zmařených lidských životů přinesla
i rozsáhlé změny v mezinárodních vztazích a územním uspořádání značné části
světa. Důsledky vojenského konfliktu,
který měl vyřešit pouze „srbský problém“ a ve kterém byly vůbec poprvé
hromadně využity výsledky technologického pokroku průmyslové society,
doslova přepsaly mapu Evropy a Blízkého východu i podobu globální politiky.
V ozubených kolech mohutné válečné
mašinérie uvízly v průběhu nekonečně
dlouhých čtyř let pochopitelně i zástupy
zralých mužů a mladíků těsně za prahem dospělosti městečka Zruč nad Sázavou. Na základě zápisů zručských kronikářů opustilo své domovy zhruba 650
poslušných „loutek“ habsburské monarchie pocházejících z 15 obcí bývalého
farního obvodu kostela Povýšení sv. Kříže. Většina z nich byla vystavena tváří
v tvář tvrdé realitě neúprosné moderní
války a všude přítomné smrti. Někteří
ji na strašlivé cestě napříč evropskými
bojišti obelstili a nevěřícně se opět ocitli, i když poznamenaní na duši, na srdci
i na těle, za dveřmi domova, v náruči
svých rodičů, sourozenců, manželek
a dětí. Jiní takové štěstí neměli a jejich
osamocený život v mizérii frontových
linií či v trýznivých prostorech přeplněných provizorních vojenských špitálů
nakonec vyhasl.
Na pískovcovém pomníku, jenž byl
před zraky mnoha přihlížejících osob
slavnostně odhalen na Malostranském
náměstí až v srpnu 1928, bylo celkem
vyryto 34 jmen padlých a zemřelých
vojínů tehdejší politické obce Zruč nad
Sázavou. O dva měsíce později uspořádala Osvětová komise pro Zruč a okolí
velkolepou výroční oslavu českoslo-

venské státnosti. Tehdy už poválečné
nacionální nadšení u řady občanů ale
pomalu vyprchávalo. Na přelomu října
a listopadu 1918 byl naopak téměř každý přítomný ve městě nabitý energií
oslav konce války a nastupující národní
svobody.
Dle dobových záznamů zavítala
do města zpráva o blížícím se pádu totálně vyčerpaného mocnářství již krátce
po poledni 28. října 1918. Václav Veliš,
zástupce přednosty zručské železniční
stanice, obdržel zprávu z Kutné Hory, že
se „něco děje v Praze“, a ta byla vzápětí
vyjasněna a potvrzena z nádraží v Čerčanech. Po městě ji bleskurychle roznesl
syn obchodníka a člena aprovizační komise Jan Zadák a jedním z prvních, kterým tato horká novinka neustále zněla
v uších, byl i mlynář Vladimír Zimmermann, jenž s ní běžel za svým strýcem
do přespolní vsi Buda. Na nádraží stojící
vlak byl slavnostně ozdoben, aby mohl
zprávu o revolučním dění šířit cestou
do Kutné Hory. Ve městě se pomalu
rozbíhala slavnostní atmosféra.
Tím ovšem nelze jednoznačně říci, že
by každý zručský občan byl takovýmto osudovým změnám nakloněn a byl
s nimi vnitřně smířen. Válka nastolila
radikální diskreditaci generačních jistot
a hodnot dosavadního společenského
řádu. Hluboce ovlivnila myšlení lidí, silně otřásla ekonomikou i křesťanstvím.
Pro mnohé začala církev představovat
shnilý přežitek předválečného světa.
Děkan Alois Peměkl byl později kritizován antikatolickým Sokolem za to, že
ve škole utvrzoval děti o nejisté a krátké
budoucnosti nové republiky.
První den po „převratu“svolalo obecní zastupitelstvo mimořádnou schůzi,
na níž starosta MUDr. Josef Svoboda
předčítal telegrafem zaslané prohlášení
o převzetí vlády Národním výborem.
Poté představitelé obce zavítali do školy, kde si vyslechli budoucí hymnu „Kde
domov můj“ a žákům bylo uděleno ně-

kolikadenní volno. Lidé plni nadšení,
očekávání i rozporuplných pocitů směřovali za doprovodu hudby na náměstí
ve Staré Zruči, aby si před radnicí vyslechli starostovu slavnostní řeč, načež
se na znamení svobody vypálilo několik
ran z hmoždířů.
O opravdovou národní oslavu, která
musela probíhat podle předem připraveného scénáře, se však jednalo až
o čtyři dny později 3. listopadu 1918,
kdy rakousko-uherská vláda požádala
Andrássyho nótou o příměří. Účast
byla mimořádná a zúčastnili se jí také
obyvatelé okolních obcí. Na Malostranském náměstí byl po řečnickém výkonu
zručského starosty zasazen před domem
pana Marhana čp. 52 symbolický strom
porážky Habsburků „Lípa svobody“,
který byl jako živoucí ikona československé samostatnosti zničen během německé okupace. Po celý den probíhal
doprovodný program (divadlo, přednášky, zábavy) a čistý výdělek 2 154 korun byl rozdělen mezi organizace České
srdce v Praze, Fond pozůstalých po padlých legionářích v Praze a především byl
použit na založení Fondu pozůstalých
po padlých vojínech politické obce Zruč
nad Sázavou.
Krátce na to dorazil do Zruče opis
prvního zákona prohlášeného Národním výborem v Praze 28. října 1918:
„Samostatný stát Československý vstoupil v život. Zachována byla souvislost
dosavadního řádu právního, sestaven
byl nenucený přechod k novému stálému životu“. V praxi to znamenalo, že
formující se československý stát přebírá
rakousko-uherskou správu a v platnosti ponechává většinu dosud vydaných
zemských a říšských zákonů. Jelikož
při konsolidaci státu prakticky chyběla součinnost armády (legie stále setrvávaly v cizině) a bezpečnostní složky
také fungovaly omezeně, kontrolu nad
tlumením případných sociálních neklidů, veřejným pořádkem a zásobami

potravin převzali členové místní sokolské jednoty, kteří dle výzvy České obce
sokolské utvořili hned v listopadu 1918
tzv. národní stráž v čele s obuvníkem Janem Fialkou.
Posázavské městečko vstoupilo s radostnou nadějí, ale i s těžkým srdcem
do nové etapy svého bytí. Ta byla již
od samého počátku prodchnuta mnohými závazky, jak zdárně ustát složitý
proces proměn zasahující do všech sfér
soukromého i veřejného života. Válka
značně narušila vnitřní hospodářský trh
a přeorientovat válečnou výrobu znovu
na mírovou nebylo vůbec jednoduché.
Chaotická poválečná situace v první
řadě vyžadovala zmírnění dopadů stále
přetrvávajícího problému se zásobováním města potravinami. Oživování zemědělství a potravinářského průmyslu
šlo velmi pomalu a existence desítek
obyvatel ve městě byla nadále závislá
na přídělovém systému (např. 1, 25 kg
mouky na týden, 1 kg cukru na měsíc,
apod.). Jásot z prvních převratových
dnů brzy utichl a každodenní život se
prakticky vrátil do kolejí vyjetých nemilosrdnou válkou, ba i v některých
případech byly starosti prokazatelně
hlubší. V roce 1919 byla opět ustanovena aprovizační komise se zastoupením
všech politických stran, která koordinovala přísun potravin pro nezásobené
obyvatele.
V platnosti také zůstávala spousta nařízení týkajících se povinných dodávek
surovin vydaných během posledního
roku války. V podstatě se nezměnily ani
podmínky pro zemědělce, kdy stát pokračoval v systematickém výkupu obilí,
brambor, mouky i ostatních zemědělských produktů. Pasivita a neochota
spolupracovat byla opět chápána jako
projev protistátního postoje a udání
souseda bylo považováno za čestnou
národní povinnost. Dovážené potraviny (např. rýže) se na jídelním stole
objevovaly velmi vzácně, a pokud se již

dostaly do rukou soukromých obchodníků, jejich cena byla pro mnohé závratná. Všeobecná drahota zásobování
značně komplikovala a znovu připravila
ornou půdu pro lichvu či tzv. šmelinu.
K jejímu omezení měly vést opakované
soupisy zásob obchodníků a živnostníků, při kterých byli i ve Zruči odhaleni
„nepoctivci“. Jejich zabavené zboží bylo
většinou rozprodáno v dražbě. Skutečné
tržní ceny dosahovaly mnohonásobně
vyšších číslic než ceny státem stanovené, a to i v porovnání s některými cenami válečnými. Např. v roce 1920 si
konzument běžně přinesl domů 1 kg
mouky za 8 Kč, 1 kg vepřového masa až
za 34 Kč, 1 kg hovězího za 18 Kč, 1 kg
másla či sádla za 50–60 Kč, 1 l mléka
za 1–2 Kč, 1 chleba za 4–5 Kč atd.
Celá řada zvratů se citelně dotkla i stávajícího způsobu řízení obce a na programu 18 členného zastupitelstva
(od roku 1923 15 členného) vyvstal
nespočet naléhavých úkolů. V jejich
přímočařejším naplnění ovšem bránila velmi špatná finanční situace města.
Když se v listopadu 1918 rozhodli páni
radní věnovat na fond pozůstalých 500
korun, museli nechat vykácet kus lesa
a dřevo rozprodat, neboť v pokladně
měla obec uloženo pouhých 32 korun.
Hlavní příjmy obce byly dosti omezené a prakticky nejvíce závisely na těžbě dřeva, prodeji trávy, pronájmu polí
a luk a na nájemném z obecních bytů.
Zadlužení z dob rakouského mocnářství
se přeneslo do mírových let a s každým
dalším rozvojovým plánem neodkladně
stoupalo. I když se zastupitelstvu dařilo
postupně nalézat nové zdroje financí
(nápojová dávka, poplatky z přírůstku
nemovitostí, letní hosté, taneční zábavy, daň domovní a pozemková, rybolov,
cihelna, proutnice apod.), s jejich dostatkem bojovalo po celé meziválečné
období velmi těžko.
Článek je částí jedné z kapitol připravované knihy o Zruči nad Sázavou.
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Irská husa chodí s halapartnou (příběh z třicetileté války)
Vladimír Radil

C

heb je město s německou duší.
Na horním konci náměstí Jiřího
z Poděbrad stojí dům. Každý může říci
dům a nesplete se. Alexander Pachelb
však na počátku 17. století zrekonstruoval starou gotickou budovu do podoby
malého paláce. Poctivé dílo vlašských
štukatérů nám přes ta staletí tiše šeptá:
„Barok už tady klepe na dveře.“ Průčelí
muselo být uděláno pořádně, bylo viditelným znakem patricijské pýchy burgermeistera Pachelba. Když stál někdy
na chodníku před svým palácem, tak
jej vždycky napadlo: „Teď jsem někdo.“
To vždycky však přece jednou skončilo.
Proč? Alexander Pachelb vyznával,
ostatně jako většina obyvatel českého království, víru Martina Luthera.
Po Bílé hoře byl jeho majetek zkonfiskován a on z celou svojí rodinou sublimoval v saském exilu.
Podivný smutný průvod
Dvojdílná dubová vrata s masivním
kováním se pomalu otevřou, zrezlé panty strašidelně skřehotají a průjezd nás
spolkne jak jícen velryby. Nádvoří kdysi
vydláždili velkými kameny. Stovky let je
máčely kapky deště, mrazy drtily jejich
póry a jen v horkých letních dnech se
mohly vyhřívat na sluníčku. Dnes mají
všechny hrany zaoblené a lesknou se
za světla i za tmy. Blízko průjezdu jsou
dřevěné schody, vedou do prvního patra.
Právě sem v polovině mrazivého měsíce
února roku 1634 přinesli sloužící nemohoucího Albrechta z Valdštejna. Nikdo
na něho nečekal, nikdo nerozuměl jeho
útěku Plzně, kde byl hlavní štáb armády.
Každé čelo v Chebu se hnedle zkrabatilo starostmi. S vévodou frýdlantským
přišla stovka osob. Někdo je musel živit. Ostatně Valdštejn navštívil město
několikrát a každá návštěva dokonale
vymetla truhlice počestných měšťanů.
Valdštejnův cestující dvůr byl schopen
během jednoho týdne zkonzumovat 6
volů, 57 ovcí, 33 jehňat, 40 kohoutů, 14
telat, 9 centů másla 1 800 vajec. Městští biřici, co měli službu u kynžvartské
brány 14. února, nevěřili svým očím.
Z mlhy vystupovaly mátožné postavy.
Vichřice každým okamžikem hrozila
některou z nich povalit na zem. Uprostřed se kymácela nosítka s baldachýnem. Miliony jehliček zmrzlého sněhu
vymalovaly každou tvář v smutném
průvodu, co se vlekl až ze 37 kilometrů
vzdáleného Stříbra, do fialova.
Valdštejn už nebyl generalissimus
všech císařských vojsk, už se nemohl honosit podivně získanými tituly knížete
frýdlantského a vévody meklenburského. Je psancem, kterého rakouský vladař
Ferdinand nenápadně doporučuje zabít.
Do Chebu dorazil Valdštejn ve velmi
špatném zdravotním stavu. Celý rok
byl fakticky upoután na lůžko. Nemohl
velet vojsku a stále častěji ho zastupoval
Kristián Ilov, anebo mladý Adam Erdmann Trčka, pán ve Světlé nad Sázavou.
Město se stalo pastí. Zpravodajská
služba naprosto selhala. O rozhodnutí císaře neměl Valdštejn ani tušení.
V Pachelbově domě odpočíval v posteli
udělané z masivního ebenového dřeva.
Nad lůžkem se klenula nebesa z těžkého červeného sametu. Do místnosti nepronikal z venku žádný hluk. Valdštejn
sténal bolestí a přemýšlel o sebevraždě.
Jeho dny se brzo naplnily.
Velký chebský mord
Večer 25. února 1634 se chebský rynek
a s ním celé město potopily do zimního
ticha. Řeka Ohře se blýskala samým
stříbrem, domy zčernaly a po nebi se
rozlila tmavomodrá tma. Najednou se
ozval výkřik a hned za ním další. Hluk
bylo slyšet až ve Valdštejnově ložnici.

Vévoda vstal, chtěl se dostat k oknu.
Opíral se o nábytek, nakonec se to povedlo.
Do Pachlebovského domu vtrhla tlupa
mordýřů. Vrata rozrazili tak, že skoro
vyskočila z pantů. Průjezd a nádvoří zahalené do tmy rozsvítily červené ohně
pochodní. Směrem ke dřevěnému schodišti se potácel opilý kapitán. Rukojeť
kordu se mu blýskala v pravici a tvář
měl jak přezrálé rajče. Byl to Walter
Deveroux, patřil do Butlerova irského
pluku.
Potom už vše šlo ráz na ráz. Dveře
u Valdštejnovy ložnice střežila dvě pážata. Jedno zabil Deveroux ještě na schodišti, druhé přehodil přes zábradlí
a sebral mu halapartnu. Nohou vykopl
dveře a v ten moment stál tváří v tvář
generalissimovi. Ten se stále ještě opíral
parapet okna. Bílá noční košile a depresí
ztrápený obličej musely vzbudit soucit.
Valdštejn byl zcela bezbranný. Walter
Deveroux se na prahu chvíli zarazil,
pak vykřikl: „Ty stará zrádcovská rebelantská šelmo!“ a Valdštejna propíchl
halapartnou. Vévoda ještě stihl zašeptat: „Pax – mír“, tělo se sesulo k zemi.
Valdštejn byl mrtev.
Toho dne však rukou vraha neskončil
pouze vévoda frýdlantský. Zrovna když
se Deveroux a jeho tlupa pokoušeli vlámat do průjezdu Pachelbova domu, zamordovali další Irové všechny Valdštejnovy věrné. Stalo se to během hostiny
chebském hradě. Vilém Kinský byl zabit
u stolu. Adam Trčka se probil ven, ale
u brány jej mušketýři umlátili pažbami,
poslední rytmistr Niemann utekl do kuchyně a tam skončil udolán, kuchtíky
ubodán jak dobytče na porážce.
Můžeme si jen představit, jak velký
balvan spadl ze srdce císaři Ferdinandovi II. Otázka Valdštejnovy domnělé
zrady nu naskakovala jako automatická
negativní myšlenka už několik měsíců.
Nyní mohl v Alpách klidně střílet kamzíky. Ještě před tím však bohatě odměnil plánovače a vykonavatele chebského
masakru.
Majetek zavražděných byl zkonfiskován. Byl obrovský, jen polnosti měly
hodnotu 13 000 000 zlatých. Bohatství
Trčků i Valdštejna vyrostlo na národním neštěstí – Bílé hoře. Nyní přicházejí
na jejich panství nové exotické vrchnosti. Strážmistr Leslie ze skotského hrabství Aberdeen získal perlu renesančního
stavitelství trčkovský zámek Opočno,
Walter Butler, irský plukovník a bezprostřední nadřízený Waltera Deverouxe,
pak romantickou krajinu kolem Máchova jezera.
Odměna pro „zachránce“
Jen na Valdštejnova vraha císař zapomněl. Chebský masakr a odporný
zločin kapitána Deverouxe těžce pochroumal prestiž domu rakouského.
V den vraždy byl už Valdštejn dokonalá
chudinka, připomínal spíše Křemílka
z pařezové chloupky než nebezpečného zrádce. Walter Deveroux se jen tak
odbýt nedal. Brunátný Irčan byl v tomto punktu skutečným synem zeleného
ostrova. Všichni zde po staletí bránili
svůj nesrozumitelný jazyk a pravěké
zvyky proti anglickým rytířům.
Irish geese – irská husa, jak se říkalo
žoldnéřům z britských ostrovů v rakouské armádě, psala dopisy do Vídně. Walter Deveroux stále důrazněji a důrazněji
připomínal císaři, že zapomněl odměnit
toho, kdo zachránil monarchii.
„Vaše milosti, pánové, ten Irčan dokáže být neodbytný“, císař Ferdinand měl
před sebou regestum – opis petice, kterou poslal Deveroux do císařské kanceláře. Dal se do pomalého čtení: „Já, níže
podepsaný účastník akce chebské, jsem
osobně vnořil do těla vévody meklenburského partyzánu, a přivodil tak smrt

největšího škůdce zemí spravovaných
z Boží milosti domem habsburským.
Dovoluji si připomenout, že panovník v jakékoli jiné zemi by tak dlouho
neváhal a odměnil zachránce svého“.
Císař byl rád, že je psaní u konce, úřední němčina nebyla jeho silná stránka.
Mnohem raději konverzoval španělsky.
Vídeňský dvůr zcela podléhal konzervativní španělské módě.
„To je stěží uvěřitelná opovážlivost,“
vykřikl Guilaume Lamormain, císařův zpovědník, fanatický jezuita, skutečný vládce monarchie. Na dvoře se
mu přezdívalo „svrchovaný pán nad
vůlí císaře“.
„Zabít nemocnou trosku nebylo v plánu. Měl být přece zajat a dopraven sem
do Vídně“. Asketická tvář císařova zpovědníka se ještě více protáhla. Zavadil
pohledem o Viléma Slavatu, který stál
u okna. Ten se otočil. Dva páry očí vrhaly proti sobě blesky hněvu.
„Tyhle černé sutany by se měly vyhnat od dvora. Císař neudělá bez vysoušenýho čápa ani krok. V čem je to
vlastně jiné než u predikanta Bedřicha
(Friedrich Falcký)? Ten měl kolem sebe
ty protivné kalvinistické reverendy,“
myslel si Slavata.
„Frýdlantský byl věčný zrádce. Museli
jsme se ho zbavit jednou pro vždy.“ Vilém Slavata promluvil rozhodně, ale celou pravdu jako vždy neřekl. Neřekl nic
o systematickém nátlaku španělského
velvyslance vévody de Olivares. Neřekl
nic o odpuzující lidské likvidaci Jana
Viléma z Eggenbergu, knížete krumlovského, který byl po smrti Valdštejna
vyhnán od císařského dvora, zhroutil se
a zemřel ještě v roce Valdštejnovy vraždy. Talisman z duhového achátu jej před
nečistými silami neochránil.
Prostudovat obrovskou sbírku barokní pornografie, kterou nashromáždil
v krumlovské zámecké knihovně, už
bohužel nestihl. Nutno říci, že císař nakonec povolil. Walter Deveroux se stal
vrchností v Nezdíně u Ledče nad Sázavou. Počátkem dubna 1636 přijel do vsi
a uviděl skutečnou podobu císařova
daru. Ve vsi žilo pět sedláků, dohromady měli dva kravské potahy. Později
všichni utekli před Švédy na Stvořidla,
kde se schovali ve skalách. Do vypálené
vsi se vrátili jen čtyři lidé, šafář Václav
Stelka, jeho žena Dorota, čeledín Václav
Kohout a dojička Alžběta Hudíková.
Walter Deveroux stál na návsi vedle
povalené luteránské zvonice a z úst mu
hřměla kanonáda anglických nadávek
na věrolomného Habsburka. Podíval se
k jihu, kde mu ve výhledu bránil obrovský masiv melechovského kopce, sebral
se a odjel do Prahy. Na ves v Posázaví
zapomněl.
Nepovedené dítě špatné doby
Zdá se, že už přišel ten pravý čas dozvědět se něco o tom, kdo byl vlastně ten
zrádce frýdlandský, Albrecht z Valdštejna. Proč mu Rakouští Habsburkové, jejich jezuitští vezírové a španělští spojenci
připravili tak ponižující smrt?
Valdštejn byl nepovedeným dítětem
špatné doby. Staroměstská exekuce
a konfiskace majetku české šlechty vytvořily zatuchlý rybník, kde se dravé
lidské štiky vykrmily tak, až tahaly břicho po zemi. Takovou štikou byl i Valdštejn. Svět, do kterého se roku 1583 narodil, mu žádnou oslnivou kariéru slíbit
nemohl. Rod Valdštejnů byl starobylý,
vznešený a chudý. Na zemském sněmu
byly pro ně vyhrazeny lavice panstva
– vysoké šlechty. Valdštejnův otec se
zasedání nezúčastňoval, protože neměl
peníze na cestu do Prahy. Celé rozvětvené příbuzenstvo vyznávalo víru Jednoty
bratrské. Otec Albrechtovi brzo zemřel
a po čase jej následovala matka. Všechny
děti vychovávali příbuzní. Valdštejn pak

prošel řadou škol.
Předbělohorsk á
Čechie byla nábožensky tolerantní.
Přehled vzdělávacích institucí, kam
chodil A lbrecht
z Va ldštejna, je
toho pádným důkazem. Studoval
jak na jezuitském
gymnáziu v Olomouci, tak na luteránské akademii v slezském Goldbergu.
Mladý Valdštejn měl hluboko do kapsy, přesto se vydal za poznáním do ciziny. Navštívil Německo, Francii a Belgii. Na jedno místo však vzpomínal celý
život. Dva roky studoval na univerzitě
v Padově. Zdejší vysoké učení bylo tím
nejpokrokovějším, co mohl renesanční
sever Itálie nabídnout vykuleném barbarovi z druhé strany Alp. Školu neřídil
rektor, ale senát sestavený ze studentů.
Jednoho dne se Valdštejn probudil,
rozvázal koženou tkanici tmavěhnědého měšce a zjistil, že je prázdný. Dukáty se rozkutálely. Něco si vzal domácí.
Ostatní mince jen změnily uložiště,
nastěhovaly se do měšců majitelům taveren. Valdštejn pořádal hodně veselé
pitky. No, už bylo načase vrátit se domů.
Vybral si vojenskou dráhu. Dal se najmout jako fendrych pěchoty a odešel
na uherské bojiště. Ve válce s Turkem se
nikterak nevyznamenal. V Uhrách se
nakazil malárií a ta jej trápila celý život.
Před pražskou defenestrací se ještě stačil
oženit s Lukrécií Nekšovou z Landeka.
Sňatkem mu do klína spadlo vsetínské
panství a mohl si naostro zkusit život
venkovského šlechtice. Těžko říci, zda
mu taková zkušenost přinesla něco dobrého. Kopcovitý kraj byl v pozdějších
letech pro vídeňské Habsburky horkou
půdou. Valaši se za nic na světě nechtěli smířit ani s vládnoucím rodem, ani
s rekatolizací, kterou s velkou pečlivostí
provádělo Tovaryšstvo Ježíšovo. Povstali. Jejich vzpoura, podobně jako lidové
hnutí Katalánců a revolta Tomase Anjela v království Neapolském, byla pro
nepřátele Habsburků jedním ze světýlek
na konci tunelu v době, kdy se na bojištích nedařilo. Rebelie českých stavů
se pomalu rozjížděla, jejich moravští
bratři povýšili fendrycha Valdštejna
do hodnosti plukovníka a svěřili mu
velení v jenom z žoldnéřských pluků.
Neudělali dobře a měli moře času svého
kolektivního rozhodnutí litovat.
Proč?
Jedné zářijové noci roku 1619 ukradl
pan plukovník v Olomouci pokladnu.
Sám zastřelil stráže a utekl do Vídně.
Čin to byl nesporně hanebný. Každý
šlechtic si při vyslovení Valdštejnova
jména odplivnul, ale Ferdinand II. mezi
čtyřma očima Valdštejna pochválil.
Venkovský šlechtic z odněkud z moravského východu udělal první krok na cestě ke slávě a bohatství.
Bitvy na Bílé hoře se Valdštejn, nyní už
císařův oblíbenec, nezúčastnil. Při dělení majetku poražených však stál v první řadě. Během historicky krátké doby
nahromadil obrovské bohatství. Postavil
pro císaře velikou armádu a s ní porazil
dánského krále Kristiána IV. Císař mu
udělil zvláštní a velmi honosně znějící
titul „Admirál Baltského a Severního
moře“. Vypadalo to tak, že život nakopl
Valdštejna do těch nejsprávnějších dveří.
Skutečně?
Je třeba zabít zrádce...
Nikoli, přišel pád na samé dno. Říká
se, že Valdštejna odrovnaly nepřehledné mocenské poměry v říši. Byly to však
spíše intriky Maxmiliána Bavorského,
nejbližšího spojence Rakouska, které
způsobily Valdštejnův pád. Císař jej
zbavil velení a poslal do penze. Vald-

štejn kupodivu neprotestoval. Potýkal se
s následky malárie, začala ho trápit dna,
která mu v záchvatovém období naprosto znemožňovala jakýkoli pohyb.
Valdštejn se však vrátil. Zase byl nejvyšším velitelem – generalissimem císařských. Postavil pro Ferdinanda novou
armádu. Daleko od české kotliny až
na britských ostrovech burácely verbířské bubny. Místní mládež se upisovala
ke službě ve vojsku neznámého císaře.
V polním ležení Valdštejnovy armády
bylo stále více slyšet angličtinu. Noví
důstojníci se jmenovali Macdonald,
Fizgerald, Leslie, Bourke. Začalo se jim
říkat „Irish geese“ – irské husy. Jednou
z nich byl Walter Deveroux.
Čtyřiadvacátého února roku 1634 panovala v Chebu blbá nálada. Posádkový
velitel Walter Butler svolal večer své nejbližší podřízené na poradu. V krbu vesele poskakovaly červené plameny. Pilo
se více než jindy. Služebnictvo nestačilo
nosit konvice s vínem. Nálada se ne a ne
vylepšit. Vrchní strážmistr Robert Leslie
promluvil jako první. Jeho veliké, studené, jakoby ve vodě utopené očí zíraly
nepřítomně do zdi: „Pánové, před hodinou přijel skoro zmrzlý plukovník Heimerl od maršála Gallase. Zavedl jsem ho
k Valdštejnovi. Přivezl od císaře list, kde
ho Ferdinand zbavuje velení.“
„Co budeme dělat. Jsme v pasti“,
skoro vykřikl plukovník Gordon. Jeho
levá ruka nervózně bubnovala o desku
masivního dubového stolu a díval se
na propadlou tvář, vysedlé lícní kosti obličeje svého skotského krajana z hrabství
Aberdeen.
„Silencio, pánové, musím zjistit, které
pluky stojí za Valdštejnem a které zůstaly ještě věrné císaři“, plukovník Mac Daniel celkovou atmosféru uklidnil, nikoli
však zpovykaného Gordona.
„Nejlepší bude utéct z města. Nechat
to tady být a utéct do Bavor“, Plukovník
Gordon vstal, přešel k vyřezávané truhle
s cínovými konvicemi a talíři na jejím
víku. Propadal stále větší panice.
Vše rozsekl Butler: „Je třeba zabít
zrádce“!
Během chvilky vznikl plán jak vylákat Adama Trčku, Ilova, Kinského
s Niemannem na chebský hrad a zde je
zavraždit. Kapitán Deveroux pak měl
se šesti granátníky vtrhnout do Pachlebovského domu a zajmout Albrechta
z Valdštejna.
Waltera Deverouxe úkol zaskočil, ale
nic neřekl. Rozhlédl se po místnosti. Viděl zabijácké tváře rozplizlé alkoholem,
ale viděl i zelené pahorky svojí Hybernie, na které dnem i nocí padají velké
i drobné kapky deště, viděl kamenné
seníky a brlohy, kde rozcuchané a bezzubé čarodějnice straší vílami a skřítky
pastevce zachumlané do surových kůží,
viděl svoji ženu, kterou žádný dopis nepřesvědčí, aby se rozhodla pro navždy
a daleko a odjela za ním do Rakouska.
Všechno se to v něm vařilo, jak hrnci
silozpytce čili fyzika Papina. „Skotové,
čert je vem, Butler a Leslie budou schovaný jak za bukem. Na špinavou práci
mají takový mouřeníny jako jsem já.“
Porada skončila až po půlnoci. Walter
Deveroux se vracel domů. Pod vysokými vojenskými škorněmi chroupal
zmrzlý sníh a Cheb byl ponořen do tmy.
Druhý den Walter Deveroux Valdštejna
nezatkl.
Pokračování příště
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Události řešené městskou policií
v dubnu 2018
• 05. 04. 2018 – Oznámení o dopravní nehodě v ulici 1. máje přijala
hlídka MěP v odpoledních hodinách. Na místě bylo zjištěno, že řidička
vozidla Jeep urazila dopravní značku na ostrůvku přechodu pro chodce
u čerpací stanice V-GAS. Na místo dopravní nehody, která se obešla bez
zranění, byl sjednán výjezd hlídky PČR, skupina dopravních nehod.

v jejímž fi lmu „Papír nad zlato“ bylo
možné vidět paní, která ve své výpovědi zcela přehledným způsobem ukázala výrobu ručního papíru. Koncepce
dokumentu zcela odpovídala způsobu
její prezentace. Stejně dobře dramaturgicky koncipovaná byla její „Utajená
výstava“. Zkušený Václav Fořt na sebe
upozornil vynikající dramaturgií filmů
„Masopust v Kamenici“ a „Jeden záběr“. Na obou fi lmech, na malé ploše,
ukázal, že lze postihnout témata fi lmů

• 14. 04. 2018 – Ve večerních hodinách přijala hlídka MěP stížnost
občanů na opakované porušování obecně závazné vyhlášky města v prostorech náměstí MUDr. Svobody. Zde se u prodejny potravin často zdržují
osoby konzumující alkohol na veřejném prostranství. Hlídka MěP místo
zkontrolovala, pětatřicetiletého místního občana upozornila na porušování OZV města a z uvedených prostor ho vykázala.
• 20. 04. 2018 – V nočních hodinách byla hlídka MěP požádána hlídkou PČR o výjezd na náměstí Míru. Zde mělo dojít k fyzickému napadení
a na místo byl vyslán i výjezd vozidla RZLS. Provedenou kontrolou bylo
zjištěno, že došlo k incidentu dvou mužů, a to v restauraci v ulici Poštovní.
Hlídka MěP na místě vyčkala do příjezdu hlídky PČR, která si případ
převzala k dalšímu šetření.
• 24. 04. 2018 – V ranních hodinách byla hlídka MěP kontaktována
personálem OD Sázavanka. Důvodem byli nocležníci, kteří se uložili
ke spánku v krabicích na rampě obchodu. Hlídkou MěP bylo na místě
zjištěno, že se jedná o dva muže polské národnosti, kteří se hodlají ucházet
o pracovní pozice v jedné z místních firem. Po provedení kontroly totožnosti byli nocležníci z uvedených prostor vykázáni.

se smyslem pro výbornou režii a vedení
kamery. Přitom si přiznejme, že téma
nějakých slavností v reportážích jsme
viděli na soutěžích už na tucty a ne
vždycky byla naše očekávání naplněna. Danuše Kubátová uspěla se svým

• 28. 04. 2018 – V nočních hodinách byla hlídka MěP požádána
operátorkou Humanitárního sdružení Život 90 o provedení kontroly
sedmaosmdesátileté klientky sdružení. Tato žena zalarmovala operátorku
a na zpětné volání nereagovala. Strážníci zkontrolovali bydliště uvedené
ženy a ta tam byla nalezena v pořádku. Ke spuštění signálu došlo tentokrát
zřejmě nedopatřením
Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

dokumentem „Talent“. Představila
v něm mladou zpěvačku, která prokazuje svůj všestranný hudební talent
a čeká ji slibná budoucnost. Bohumil
Kheil znovu osvědčil svoji schopnost
přijít se zajímavým historickým námětem z našeho oboru, tentokrát o kinu
Ponrepo. Snímek zaujal především vedením jeho vyprávěním jak v obraze,
tak i ve zvuku. Svému fi lmu dal název
„111“. Karel Tvrdík předvedl v reportážích to, co umějí lidé, kteří ovládají
svoje letecké modely. Den s těmito
stroji odhalil nejen jejich dovednost,
ale především jejich nadšení. Autor nazval svůj film „Podblanické aerovleky.“
Jan Otto Pipla se osvědčil jako zdatný
dokumentarista, protože ve svém filmu
„Izrael 1. díl“ předvedl historii lidstva
ve zcela originální podobě. Hranou
tvorbu tvořily snímky různých témat.
To, že tentokrát zvítězila krátká hříčka
s názvem „Tiskárna“, bylo zásluhou autora Pavla Kubáta, který uměl ztvárnit
vtipnou situaci s poněkud absurdní
nadsázkou v přesný tvar hraného fi lmu. Václav Veselý navzdory svému
jménu přišel s vážným tématem postiženého chlapce, který se mohl jen
dívat na hry svých vrstevníků. Film
měl název „Max“ a bylo jen škoda,
že jeho z v uková složk a
nedosáhla kvality složky
obrazové. Se žhavým současným tématem vzájemné
komunikace dnešní mladé
generace se na soutěži přihlásil dr. Edvin Svoboda
se snímkem „Pokec“. Film
neměl ani jeden zbytečný
záběr a dospěl od začátku do konce s přehlednou

stavbou i pointou. Animované snímky
byly zastoupeny dvojicí Jaroslav Nykl
a dr. Bohumír Novák. Nyklův film
s názvem „4 plus 1“ se zabývá tím, jak
se liší lidé naší planety. S osvědčeným
humorem i nadsázkou a především
dokonalou animací by jistě potěšil nejen účastníky soutěže, ale i širší okruh
diváků všech generací. Novákovy fi lmy se opírají o anekdotické příhody,
které ve svém obsahu a také se svým
loutkovým provedením už mnohokrát
zabodovaly na soutěžích. Tentokrát lze
pochválit zejména jeho příspěvky „Dej
šanci míru“ a „Před cukrárnou“.

Jako vždy se ve Zruči konal rozborový seminář, v němž došlo na hodnocení jednotlivých fi lmů. Nutno ocenit,
že nejen slovy poroty, ale všeobecnou
diskusí jsme mohli být s touto částí
programu zcela spokojeni. Jak se znovu
ukázalo, pořadatelství není jen příprava na jeden den akce v roce, protože její
organizace je věcí doslova celoroční.

FOTA: STANISLAV TOMÁŠEK A LUBOŠ ŘIMNÁČ

Taky nedokážete sníst tu žábu?
Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v dubnu 2018
• 2. 4. 2018 – KOPIS vyslalo jednotku k požáru bytu v panelovém
domě ve Zruči nad Sázavou. Po příjezdu na místo události a po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že došlo k vyvaření vody a vznícení masa
v tlakovém hrnci a zároveň k zakouření bytu. Sousedé odpojili přívod
elektrické energie do bytu a náhradním klíčem otevřeli vchodové dveře.
Bylo provedeno přirozené odvětrání bytu a odvolány všechny jednotky
povolané k požáru. Poté byl byt předán majiteli.
• 11. 4. 2018 – Jednotka byla povolána k zakouření kola u autobusu
po jízdě v místě parkování ve Zruči nad Sázavou. Po příjezdu na místo
bylo zjištěno, že se jednalo o technickou závadu na zadním kole autobusu. Řidič ochladil náboj kola vodou, jednotka zkontrolovala teplotu
termokamerou a vše bylo v normě.
• 13. 4. 2018 – KOPIS vyslalo jednotku k dopravní nehodě mezi obcemi
Zruč nad Sázavou a Soutice. Na místě byla již ZZS, která měla v péči
zraněnou osobu, PČR a MěP. Vozidlo bylo na boku v jízdním pruhu.
Místo nehody bylo zajištěno nárazníkovým postavením vozidla a odpojen
akumulátor. ZZS odvezla jednu zraněnou osobu do nemocnice. Po vyšetření nehody Policií ČR bylo vozidlo přetočeno na kola, odtlačeno mimo
komunikaci a ta byla uklizena.
• 20. 4. 2018 – Jednotka byla vyslána k likvidaci uniklé nafty ze zaparkovaného nákladního vozidla na vozovku ve Zruči nad Sázavou. Po příjezdu
na místo bylo zjištěno, že se jedná o skvrnu na vozovce o velikosti asi 0,5x2m.
Vyteklá nafta byla zlikvidována pomocí sorbentu.
• 21. 4. 2018 – Jednotka byla vyslána k požáru větví na zahradě ve Zruči
nad Sázavou. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná
o pálení ořezaných větví ovocných stromů, které se majiteli vymklo kontrole.
Požár byl uhašen pomocí vysokotlakého proudu.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

Milena Moudrá

Z

námé je heslo „Snězte tu žábu!“:
Když hned ráno sníme tu žábu =
uděláme tu potřebnou práci, do které se
nám nechce, celý den pak bude pohodička. Musím říct, že je to dobrá rada, ale
mně moc nefunguje. Některé žáby jsou
totiž opravdu velké a fakt, fakt ošklivé.
A závidím všem, kdo se dokáží přimět
k té důležité práci hned na začátku dne.
Další upřesnění té rady znějí: „Vaše žába
je ten úkol, který může v dané chvíli co
nejpozitivněji ovlivnit váš život a pracovní
výsledky“ a „Pokud musíte sníst dvě žáby,
začněte s tou, která je odpornější.“ a také:
„Pokud už musíte sníst živou žábu, nemá
smysl dlouho sedět a pozorovat ji.“ Všichni,
kterým se to daří, mají nejen můj obdiv,
ale i výsledky, ke kterým si mohou gratulovat. Mně se bohužel často dařilo pozorovat tu velkou ropuchu úkolu, co mám
před sebou tak dlouho, až se nafoukla,
a bohužel nepraskla, jen se zvětšila.
Naštěstí jsem přišla na metodu jak
na to, tedy jak na sebe, jak se přimět
k té akci a chci se s vámi o ni podělit:
Zahajte den splněným úkolem. Pořád
ještě se nedokážu vrhnout do nepříjemného úkolu hned po ránu, ale dobře mi
funguje udělat nejdřív nějakou malou
akci. Malou akci, která je prospěšná
pro pokrok v životě, a ještě se mi do ní
chce. Je to velmi příjemné, udělám akci,
můžu si ji odškrtnou a má nálada i energie vzroste. A pak mívám chuť i na další
akce. Možná i na tu velkou ošklivou ropuchu, co mne čeká. Ale i kdyby se ta
velká akce nepovedla, mám už aspoň
tu malou.
Jsem moc ráda, že v tom nejsem sama,
že jsou i další lidé, kteří raději začínají
něčím snadným a příjemným. Mezi povzbuzujícími tituly jsem totiž objevila
jednu z úplně jiné oblasti – z military.

Knihu „Budíček! Ustlat! Nabít, Zajistit!“
Je to přepsaná povzbuzující řeč amerického důstojníka a není vůbec špatná i pro
nás nevojáky. Píše tu, že život je náročný
a někdy toho můžete udělat jen málo,
abyste ovlivnili, co přinese následující
den. A někdy i tak jednoduchá věc, jako
je stlaní postele může znamenat impuls,
který potřebujete na začátku nového
dne. Pokud si ráno ustelete, splníte první
úkol dne. Přinese vám to pocit uspokojení a budete mít chuť splnit další úkol
a pak další a další: „Pokud chcete změnit
svět, začněte tím, že si ustelete postel.“
Popisuje dále, jak to pomáhá například
zraněným, když dokáží vstát a ustlat si,
všiml si, že Saddám Husajn, když byl
v zajetí, si nestlal atd. Pokračuje dále
o spolupráci a sebezapření, ale mne zaujal ten začátek: Když splníme první
úkol dne, ať je jak chce malý, budeme
na sebe hrdí a motivuje nás to ke splnění dalších a dalších úkolů. Musím říct,
že pro mne je to mnohem použitelnější
rada než ta o udělání toho nejdůležitějšího úkolu dne hned ráno. Protože důležité úkoly se často před člověkem tyčí jako
obrovští sloni a on nemá pak sílu ani si ty
obří úkoly naporcovat. Ale naplánovat
si nějaký malý, snadno splnitelný úkol
a pak ho splnit, to je radost!
Protože jsem architektka a zabývám
se vlivem prostředí na náš život, tak mé
doporučení pro začátek zlepšování života
je: Každý den ráno vynést za svého prostoru jednu věc, kterou už nepotřebujete.
Každý den když jdete z domu ven vzít
s sebou a vyhodit jeden předmět, který
vám doma zabírá místo a bere vám energii. Každý den si hned ráno zlepšíte
náladu. Je to snadné, můžete pracovat
s malými věcmi – kelímek od jogurtu,
ponožky, které už půl roku čekají, že je
někdo zašije, dárek, který se vám nikdy
nelíbil…, budete mít pocit uspokojení,

že máte splněno a večer se budete vracet
do lepšího prostředí.
A nemusíte se bát, že vám příliš brzo
dojdou věci, většina lidí naopak bude
překvapena, kolik se toho dá vyhodit.
Každý den vyneste jeden nefungující krám. Nejlépe rovnou do popelnice.
Udělejte to cestou do práce a hned budete mít lepší náladu – máte splněno.
Můžete si odškrtnout 1. úkol dnešního dne a večer se budete vracet do zase
o kousek lepšího místa.
„Utváříme si svůj prostor k obrazu svému
a ten pak zpětně utváří nás.“ Velké akce,
velké změny si žádají velké množství
energie. To bývá někdy obava lidí, kteří
by rádi využili Feng-šuej, ale bojí se, že
dostanou rady, které nedokáží uskutečnit. Tedy, nedokáží je uskutečnit hned.
A tak raději neudělají nic. Protože ta velká akce je děsí. Tyto obavy velmi dobře
chápu. Ale nemusíte se bát, vždyť změny
a jejich rychlost zůstávají ve vašich rukou.
Důležité je začít, malými krůčky – těmi,
které se vám budou líbit – a pak pokračovat. Pokračujte akcemi, které zlepší
váš život.
Nedávno jsem mluvila se svou klientkou, konzultovala jsem u ní v bytě před
půl rokem a prohlížely jsme si fotky, jak
to vypadá teď, a povídaly si, jak se jí daří
posunovat se v životě. Moc se mi líbilo,
když řekla: „Postupuje to zvolna, ale cítím, že jsem to pořád víc a víc já.“ Tak
doporučuji k uspořádání svého prostoru,
zlepšování svého života začněte i s malou
akcí, ale každý den. Můžete začít s tím
vynášením odpadu, pak můžete třeba
mít každý den na stole živou květinu.
Každý den posunujte svůj prostor ke svému lepšímu životu. Rychlost změn je pro
každého osobní věcí. Důležité je vědět,
že jste na dobré cestě. Postupujte třeba
zvolna, ale víc a víc k sobě a k tomu, co
od života chcete.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
GASK_KLG_zruc_195x260-tisk.pdf

1

04.05.18

KVĚTEN
2018

13:32

malá vodní scéna
vodní podium v zahradách GASK
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nádvoří / zahrady GASK
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pátek 8/6
divadelní představení Světáci
Začínáme 19.30
Vstupenky k sezení

pátek 13/7
HE BAND
Začínáme 20.30
Vstupenky na stání

pátek 27/7
Bombizo fest
Začínáme 18.00
Vstupenky na stání

pátek 3/8
Kolínský big band
a David Kraus „Zlatá šedesátá“
Začínáme 20.30
Vstupenky k sezení

ÚTERÝ 21/8
ŽLUTÝ PES
FILM „ČERNÝ PETR“
Začínáme 18.00
Vstupenky na stání

pátek 31/8
koncert Voxel a kapely Jelen
Začínáme 19.30
Vstupenky na stání

gALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
BARBORSKÁ 51—53 / KUTNÁ HORA

cket
ww.ti
w
l
a
t
r
Vstupenky k dostání v síti Ticketpo

al.cz
port

sledujte – www.gask.cz a facebook GASK

Středočeské
kulturní léto v GASK

VOLNÁ MÍSTA
Hledáme kolegy/kolegyně na pracovní pozice:

Svářeč
Brusič
 Lisař
 Zámečník

Operátor lakovny
Provozní manipulant
 Skladník
 Montážní pracovník









Kontakt:
renata.chroustova@bokigroup.eu
tel. +420 734 390 266

Podrobné informace naleznete na:

www.bokigroup.eu

INSTALACE
POJĎTE
ZA
LEPŠÍ PRACÍ
ZDARMA

INTERNET
za

až

100 Mbit/s
bez limitů a FUP

250 Kč
měsíčně vč. DPH

MÍSTNÍ SERVISNÍ TÝM

až 45.000 Kč
měsíčně
» profesionální zaškolení
» flexibilní pracovní doba

HLEDÁME NOVÉ
KOLEGY NA POZICI:

TECHNIK
PRO INSTALACE
INTERNETOVÝCH
PŘÍPOJEK
www.starnet.cz/kariera
kariera@starnet.cz
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Co s tím?

Mezinárodní
ˇ
kytarová soutež
Zruč nad Sázavou
Pøijmeme

Prodejn?manažerku
nebo

Prodejního manažera

7. ročník

14. – 17. 6.

Ondřej Dubják
Co se děje na tom světě,
jde to popsat v jedné větě?
Všeho máme hromadu,
přibývá nám odpadu.

2018

Odpad bychom třídit měli,
kdo to dělá, ten je skvělý.
Odměna ho nemine,
příroda se rozvine.

Akce se koná za finanční podpory:

Požadujeme:

Pøíjemné vystupování
Sš, nebo vyšší vzdìlání
Zkušenosti s prodejem
Znalost Aj
Øidièské oprávnìní sk. B

Papír, plasty, sklenice,
druhů máme tisíce.
Všechno má své vlastní místo,
ať tu máme pěkně čisto.

Michal Svoboda
14. 6 . / 19.30 / koncert v kostele Povýšení sv. Kříže

Žlutá, modrá, zelená,
to snad, doufám, každý zná.
Hodně malých dětí ví,
kam odpadky vyhodí.

Miriam Rodriguez Brüllová / Petr Nouzovský

zdenek.voslar@hotelzruc.cz
608 930 205

15. 6 . / 19.30 / koncert v kostele Povýšení sv. Kříže

Epoque Quartet / Siempre Nuevo

Další super vychytávka,
obnovovat věci, zkrátka.
Je to proces recyklace,
nevidím to krátkozrace.

16. 6. / 18.00 / koncert v malém sále Hotelu Zruč
RODINNÉ CENTRUM SETKÁNÍ VE ZRUČI NAD SÁZ AVOU
ZVE

DĚTI I DOSPĚLÉ NA AKCI

vstupné:
dospělí 100,- Kč
děti 30,- Kč

HŘIŠTĚ
PLNÉ
HER
zdenek.voslar@arvetti.cz

Poděkování dárcům:

ANEB JAK SI HRÁT BEZ DRAHÝCH HRAČEK...

V NEDĚLI 10. ČERVNA
OD 14 HODIN
info@arvetti.cz

V AREÁLU ZRUČSKÉHO DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
+420
608
930 205
SOUTĚŽE A HRY PRO DĚTI OD 2 LET
A OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ
VSTUPNÉ 30 KČ (BUŘTÍKY V CENĚ)
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE AKCE RUŠÍ

Bohuslav Pleskač

Ing. Ivo Šimek, Csc.
Mgr. Vladimír Menšík

Když se všichni zasnažíme,
planetu snad oživíme.
Proto prosím přátelé,
třiďte odpad vesele!
Ondra je žákem 8. B třídy
ZŠ Zruč nad Sázavou.
Báseň je dalším z velmi povedených
angažovaných textů, které vytvořili žáci
Základní školy Zruč nad Sázavou
v rámci projektového „Dne Země“.
Další informace viz protější stranu.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Zveme zručskou veřejnost
na kytarové koncerty
renomovaných umělců
Jiří Freml

Ve dnech 14. – 16. června pořádá
Základní umělecká škola Zruč nad
Sázavou již sedmý ročník „Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou
2018“. Samotná soutěž je určena pouze
pro zúčastněné kytaristy a odborníky.
Ovšem ani veřejnost nepřijde zkrátka.
Díky bohatému koncertnímu programu
se soutěž stává zároveň zručským třídenním festivalem hudby.
Na večerních koncertech se představí
naši a zahraniční umělci. Na úvod zahraje 14. června v 18.30 v Zrcadlové síni
zručského zámku laureátka minulého
ročníku slečna Karolína Kawuloková.
Michal Svoboda, který koncertuje a pedagogicky působí v Rakousku, se představí v 19.30 v kostele Povýšení sv. Kříže. V pátek 15. 6. v 19.30 se můžete těšit
na duo Miriam Rodrigues-Brüllová
a Petr Nouzovský (kytara a violoncello).
Tito vynikající hudebníci sklízejí úspěchy nejen u nás doma, ale i v zahraničí.
Koncert se ukuteční opět v kostele Povýšení sv. Kříže. V sobotu 16. 6. v 18.00
v malém sále Hotelu Baťov uzavřou řadu
zručských kytarových koncertů duo Siempre Nuevo s vynikajícím smyčcovým
Epoque Quartetem. Neváhejte a přijďte
si poslechnout mistry svého oboru, nechte se mile překvapit, rozhodně neodej
dete zklamáni!
Sedmý ročník Mezinárodní kytarové
soutěže „Zruč nad Sázavou 2018“ se
koná pod záštitou hejtmanky Středo-

českého kraje Ing. Jaroslavy Jermanové,
starosty našeho města Mgr. Martina
Hujera a za finančního přispění Státního fondu kultury, Ministerstva kultury
ČR, Středočeského kraje, OSA, města
Zruč nad Sázavou, Nadace život umělce, Nadace Český hudební fond. Děkujeme za finanční podporu místním firmám a jednotlivcům – jsou to: Za Zruč
veselejší, z. s., Hella CZ, s. r. o., Puloplastics, s. r. o., Polysan, s. r. o., Agro
Pertoltice, a. s., ASMO, s. r. o., Wikow,
s. r. o., Ing. Ivo Šimek, CSc., pan Bohuslav Pleskač a Mgr. Vladimír Menšík.
Soutěž je určena žákům a pedagogům
ZUŠ nejen z ČR, ale i ze zahraničních
hudebních škol za účasti široké veřejnosti. Této významné události se zúčastní
celkem 84 mladých kytaristů, kteří
soutěží v pěti věkových kategoriích. Jak
již samotný název napovídá, soutěže
se zúčastní kytaristé nejen z Čech, ale
i ze Slovenska, Polska, Ruska, Chorvatska a Bosny a Hercegoviny. V době
konání soutěže bude probíhat také prodejní výstava notových materiálů, kytar
a kytarového příslušenství firmy GUITAR CENTRE, TREKEL.
Nelehkého úkolu vybrat ty nejlepší
z nejlepších se zhostí šestičlenná porota:
Claudio Liviero z Itálie, Neno Munitić z Chorvatska, Miriam Rodriguez-Brüllová ze Slovenska; Michal Svoboda
a Matěj Freml zastupují v porotě Českou
republiku a Patrick Vacík Německo.
Vs t upné n a konc er t y : do sp ě l í
100,- Kč, děti 30,- Kč.

Děti opět poznávaly
zábavnou formou své město
i přírodu kolem sebe
Blanka Olišarová

J

ako každý rok, i letos se celá Základní škola Zruč nad Sázavou zapojila
do jednoho z největších projektů ve školním roce – a sice do projektu vázaného
ke Dnu Země. Součástí byl většinou nejen teoretický výklad učitelů a následující
samostatné vypracování pracovních listů
nebo skupinové zpracování zadaného tématu, ale na druhém stupni se žáci také
podíleli na údržbě čistoty školního prostředí.
Na I. stupni ZŠ měly paní učitelky
víceméně volnou ruku. Většinou tento
projektový den propojily s aktuálními
probíranými tématy v rámci poznávání
přírody v prvouce. V prvních třídách
tak například děti poznávaly stavbu těla
rostlin, dozvěděly se, jaké rostliny rostou
u potoka, v lese nebo na louce. Žáci
1. A pod vedením paní učitelky Radky
Smutné si nakonec nám asi nejznámější
jarní květinu – smetánku lékařskou – dokonce namalovali. Výkresy se jim velice
povedly a mimo jiné prozářily svou barevností třídu.
Žáci druhých tříd se zaměřili na poznávání domácích zvířat. Ve třídě paní

učitelky Evy Znamenáčkové děti vyrobily dokonce velké plakáty popisující
konkrétní domácí zvířata včetně hospodářských. Společně jsme se tak ocitli
na venkově někde na statku, kde všechna
zvířátka z prezentací mají svůj domov.
Některé třídy se rozhodly využít pěkného počasí, které bylo v tento den slunečné a přímo lákalo k posezení nebo
procházce. V altánu školy jsme potkali
děti z 3. A, které zde byly v doprovodu
paní učitelky Zdeny Dvořákové. A to
nebylo všechno – měly zde ještě jednoho návštěvníka: malou želvičku, která se
na to, jakou mají želvy pověst, poměrně
svižně procházela po stole v altánku. Želvička patřila jedné z žákyní, která využila
možnosti přinést si svou zvířecí kamarádku do školy, a ostatní žáci se tak mohli
seznámit nejen se stavbou těla tohoto
živočicha, ale i s jeho chováním.

FOTA: ARCHIV ZŠ
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Naši žáci v biologické olympiádě obsadili
všechna místa „na bedně“
Pavla Císařová

K

aždoročně se účastníme okresního
kola biologické olympiády v Kutné
Hoře. Většinou obsazujeme přední místa, čímž překonáme i mnoho soutěžících
z okolních gymnázií. Vloni postoupili
do krajského kola v Mělníku dva naši
žáci – Jan Trpišovský a Eliška Rejhonová. Eliška se umístila na krásném
čtvrtém místě a vyhrála pobyt na letním odborném soustředění Biologické
olympiády v Běstvině v podhůří Železných hor.
Letos jsme obsadili v kategorii mladších žáků (6., 7. třída) všechna tři postupová místa. Do krajského kola pojedou Jan Trpišovský, Václav Vilímovský
a Anna Marie Drobková. Z kategorie starších žáků, kde je konkurence
z gymnázií větší, postupuje do Mělníka
opět Eliška Rejhonová. Velký úspěch je
i čtvrté místo v okrese Báry Bínové.
Být úspěšný v biologické olympiádě
znamená mít velký zájem o přírodu
a přírodopis, naučit se 100 stran studijního textu, poznat více než 400
organismů a poradit si s laboratorní
prací a mikroskopováním. Takto nabyté vědomosti pak uplatní soutěžící
ve třech částech olympiády. Vyplní test
s mnoha doplňovačkami, křížovkami
a obrázky, poznají patnáct rostlin, patnáct živočichů a vypracují podle návodu
laboratorní práci. Tentokrát pozorovali
šupinky motýlích křídel, zakreslili je
a sepsali jejich význam. Starší žáci pozorovali buňky cibule ve sladké a slané
vodě a vysvětlovali probíhající jevy.
Zvláštností této olympiády je i povinnost poradit si se vstupním úkolem. Žáci
si jej vyberou podle svých možností a zájmů ze čtyř nabídnutých úkolů a podle
návodu ho vypracují. Tak si již na zá-

Z hlediska koncepce hodin projektového dne si trochu netradiční zábavu
užili žáci 4. B s paní učitelkou Marií
Šrachtovou. Ti totiž nevyrazili ven, ale
naopak do učebny informatiky, kde se
seznamovali se zásadami třídění odpadů
zábavnou formou v podobě počítačových online her pro děti. Na webových
stránkách tak například pomáhali opičákovi vyčistit jeho prales od odpadků, zahrnujících vše od bioodpadů, přes plasty
až po sklo a papír. V další hře už museli

kladní škole vyzkouší, co obnáší sepsání
malé seminární práce, což je dovednost
hojně uplatňovaná na středních a vysokých školách.
Soutěžící vybíráme ve školním kole,
které probíhá stejně jako kola okresní
a krajské. Ti nejlepší poté prochází další
přípravou. S vítězi se několikrát sejde-

me, projdeme studijní text, připomeneme práci s mikroskopem, prohlédneme
živočichy ze školních sbírek a okolo rostoucí rostliny. Pak už jen držíme palce.
Všem žákům přejeme další úspěchy,
nejen na poli biologie.
Autorka je vyučující přírodopisu na ZŠ
Zruč nad Sázavou.

sami popřemýšlet, do jakého kontejneru na odpad co přijde, a správně třídit.
Tyto hry žáky nenásilnou formou vedou
k ekologii a rozvíjí jejich povědomí o třídění odpadu.
Žáci 5. B se pochlubili nástěnnou dekorací v podobě zeměkoule, na kterou
všichni společně nalepili a popsali živočichy, kteří žijí v jednotlivých oblastech,
světadílech nebo státech. U této aktivity
žáci uplatnili nejen společnou týmovou
práci, ale i teoretické poznatky v kombinaci s výtvarným
ztvárněním.
Na II. stupni se
žáci seznamovali s jednotlivými
procesy, kterými
člověk chrání přírodu. V šestém
ročníku se žáci
vydali na exkurzi
do zručské čističky odpadních
vod, kde se blíže
seznámili s procesy, kterými je voda
zbavena nečistot,
poznávali také
úskalí čištění vod a své poznatky zúročili
při vyplňování pracovního listu.
Sedmé ročníky se po teoretické i praktické stránce zaměřily na třídění a recyklaci odpadu. V učebně výtvarné výchovy
se jim nejprve dostalo teoretické přednášky na téma třídění odpadů (proč je dobré
třídit, jak tím prospíváme přírodě, do jakých kontejnerů se co umisťuje atd.),
recyklace (co to recyklace je, k čemu je
dobrá) a postup výroby papíru. Nakonec si recyklaci sami vyzkoušeli, a sice při
výrobě ručního papíru. Žáci byli rozděleni do skupin, kdy každá skupina měla
k dispozici v lavoru na kaši namixovaný

starý papír, který byl předtím namočen
ve škrobové vodě a následně namixován
na jemnou kaši. Úkolem žáků bylo co
nejlépe napěchovat tuto hmotu na sítka
s rámečkem, vymačkat co nejpečlivěji
veškerou vodu a poté vyklopit hmotu
na papír na parapetu, kde takto zhotovený ruční papír následující týden schnul.
Výsledkem byly relativně pravidelné, slabé plátky ručního papíru, které si zájemci v hodinách VV mohli odnést domů.
Tyto teoretické poznatky opět sedmáci

využili při vyplňování pracovních listů.
Součástí projektového dne u všech
žáků II. stupně byl také úklid okolí školy
a přilehlých zařízení (např. školní jídelna). A tak se všichni, vyzbrojeni pytli
na odpadky a sáčky na rukou, podíleli
na údržbě čistého školního prostředí.
Mnohdy našli zajímavé kousky, jako
např. žáci 8. A, kteří prý během úklidu
našli pohozené boty Vans. Že už by je
někdo nepotřeboval a chodil bosý?
Všichni žáci si Den Země užili, dozvěděli se mnoho zajímavostí, využili pěkného počasí k procházce po venku a už nyní
se těšíme na příští školní rok.
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Zprávy z radnice

Souboj mladých výtvarníků má své vítěze
vize, politické otázky směřování lidstva až po výlety do kosmu a šlechtění nových ras zvířat i nového typu „nadlidí.“
Mnozí poukázali také na nebezpečí vlivu techniky na náš
život nebo na vztahové potíže jako je např. šikana.
Hotové práce byly rozděleny do čtyř kategorií: I. kategorie
– 1. až 3. třída, II. kategorie – 4. až 5. třída, III. kategorie
– 6. až 7. třída, IV. kategorie – 8. až 9. ročník. Za každou
kategorii bylo vybráno v průměru 10 nejlepších výtvarných
prací a ty byly poté prezentovány ve vývěsních prostorách
na nástěnce a schodišti v hlavním vestibulu školy. O vítězích
rozhodli svými hlasy žáci v rámci volby jednotlivých tříd.
Z každé kategorie tak byla zvolena tři nejlepší díla. A kdo
nakonec vyhrál? Ze všech vystavených prací celkově nejvyšší počet bodů získal obrázek Hany Procházkové, žákyně
ze třídy 7. A. Ta zabodovala nejen díky vysoké umělecké
kvalitě díla (technická propracovanost, skvělá práce se štětcem, míchání barev), ale i zvoleným námětem (viz obrázek
vítězného díla).
Umístění v jednotlivých kategoriích bylo následující:
I. kategorie:
1. místo: Jan Bělina
2. místo: Štěpán Váňa
3. místo: Marie Vöröšová

Usnesení Zastupitelstva a Rady města
Rada města na svém 91. zasedání, konaném 9. 4. 2018
schvaluje
• žádost pana Petra Bellingera o výpůjčku náměstí Míru dne 21. dubna
2018, v době od 16.30 hodin do 17.30 hodin za účelem příjezdu cca 200
amerických vozů;
• přijetí finančního daru od firmy WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,
v rámci projektu „Obědy pro děti“ pro ZŠ Zruč nad Sázavou a bere na vědomí uzavření darovací smlouvy na finanční dar mezi dárcem firmou
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4
a obdarovaným Základní školou Zruč nad Sázavou;
• zadání studie na přístavbu ubytovacích prostor ve sportovní hale
od Ing. arch. Lady Kotlaříkové;
• darovací smlouvy pro Království panenek ČR ve výši 15 000Kč a pro
Spolek rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí ve výši 10 000 Kč za stěhování a instalace nových expozic v podkroví zámku;
• zadávací dokumentaci akce „Zateplení bytových domů ve Zruči nad
Sázavou“ a ukládá zveřejnit výběrové řízení. RMě jmenuje hodnotící komisi v tomto složení: členové: Mgr. Martin Hujer, Bc. Radek Hampl,
Ing. Dušan Čapek, náhradník: Lubomír Dolák;
• uzavření nájemní smlouvy na pozemky p. č. 282 a 283, vše v k. ú.

Putování za čarodějnicí

II. kategorie:
1. místo: Cecílie Dřevikovská
2. místo: Zuzana Dusilová
3. místo: Gabriela Sochůrková

Blanka Olišarová

P

FOTO: ARCHIV MŠ

Jaroslava Daňková

L

etošní 12. ročník Putování za čarodějnicí přinesl malé změny. Děti si
tentokrát čarodějnice nevyráběly, ale
do čarodějnického kostýmu se oblékly.
Trasa vedla po nové části cyklostezky

rojektové vyučování u příležitosti oslav Dne Země je
na Základní škole Zruč nad Sázavou každoročně doplněn nejen literární, ale i výtvarnou soutěží na předem stanovené téma.
Letošní téma „Co s tím?“ poskytlo mladým výtvarníkům
z řad žáků široké možnosti uplatnění nejen svého výtvarného
umu, ale i životních názorů a vlastní filosofie. Svá díla žáci
pečlivě připravovali v průběhu března v hodinách výtvarné
výchovy a jejich záběr z hlediska tematiky byl opravdu široký: od ekologie a řešení otázky, jak naši Zemi chránit, šetřit
její nerostné bohatství a dále ji nezatěžovat odpady přes sci-fi

IV. kategorie:
1. místo: Filip Rezek
2. místo: Ema Otgonbayar
3. místo: Barbora Bínová
Všem vítězům gratulujeme a těšíme se předem na další
nápaditá výtvarná díla v příštím školním roce.

Recitál Den Země

až na Domahoř a za železničním přejezdem pokračovala vpravo do kopce.
Tam čekaly dvě čarodějnice, které si
pro děti připravily nelehké úkoly. Cíl
byl tradičně na zahradě školy, kde se
opékaly špekáčky a kde byl připraven
i zábavný program pro děti a diskotéka.

„ZUŠ OPEN 2018“ obrazem...

III. kategorie:
1. místo: Hana Procházková
2. místo: Jana Karbanová
3. místo: Martin Štichauer

Předávaly se ceny za výtvarnou soutěž,

Martina Krandová
na palouku před Zručským dvorem tančily malé víly,
na pódiu proti Tescu probíhal odpoledne 24. 5. program pro
veřejnost nazvaný „ZUŠka pod širým nebem“,

žáci hudebního oboru ze Zruče i z odloučených pracovišť
zahráli v komorních seskupeních pod vedením učitelů
Tomáše Vobořila a Radka Bělohradského,

D

ne 26. 4. 2018 se konal v Základní umělecké škole recitál s názvem Den Země. Žáci Základní školy
Zruč nad Sázavou zhlédli inscenaci,
kterou připravili členové dramatického
kroužku. Námětem jim byly prozaické texty a básně žáků základní školy,
kteří měli za úkol v hodinách českého
jazyka literárně zpracovat a umělecky
se vyjádřit k tématu „Co s tím?“. Žáci
se úkolu zhostili různým způsobem.
Někteří téma pojali z hlediska ekologie
a životního prostředí, jiní se zamysleli
nad problematikou šikany a kyber-

šikany, další zauvažovali nad dnešní
mládeží a její závislostí na internetu
a mobilních telefonech. Diváci recitálu
tak měli možnost vidět téma z různých
úhlů pohledu.
Z vydařených žákovských textů byla
sestavena a vydána sbírka, kterou žáci
zveřejněných a otištěných děl získali
jako ocenění za svoji povedenou práci.
Věříme, že se akce všem zúčastněným
líbila, že mnohým otevřela oči a že
mnozí přestanou být lhostejní k tématům, na která bylo prostřednictvím
recitálu poukázáno.
Autorka je učitelkou ZŠ.

hostem večerního koncertu v sále ZUŠ byla Kateřina Kmínková

několik písní přidali také žáci z pěvecké třídy paní učitelky
Daniely Kroftové,
		
FOTA: L.ŘÍHOVÁ

a v galerii „Na mostě“ začala výstava žáků výtvarného oboru.

FOTA: ARCHIV ZŠ

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Slavnost v knihovně

Jiřina Bělinová

Z

ručští prvňáčci mohou
od 15. května prohlásit: „Už jsem
čtenář!“ Společně se svými učitelkami
navštívili místní knihovnu, předvedli
své čtenářské dovednosti, složili čtenářský slib a poté byli slavnostně pasováni na čtenáře zručské knihovny. Při
této příležitosti obdrželi od knihovnic
pamětní list a průkaz čtenáře na rok
zdarma, od Svazu knihovníků dostali
knihu Bráchova bota, která je speciálně
vydávána pro účastníky projektu Už
jsem čtenář – knížka pro prvňáčka.
Cílem tohoto projektu je podporovat
rozvoj četby a čtenářské gramotnosti
dětí a podchytit zájem o čtení od prvních měsíců školní docházky.

FOTA: ARCHIV MĚSTA

Sportovní zábava
„Hvězdy filmového plátna
aneb Zručwood 2018“

ve filmu, uváděl také zábavné soutěže,
kde se cenou staly unikátní čepice
s logem zábavy. A pro ty odvážnější
čekalo na svého výherce v dražbě
parádní režisérské křeslo s logem
„ZRUČWOOD“. Jako vždy byla
připravena tombola s hodnotnými
cenami. A pokud jste nic nevyhrávali, mohli jste si přečíst známé hlášky

Petra Menšíková

S

portovní zábavy TJ Jiskra Zruč n. S.
se stávají velmi oblíbenými hlavně
díky lákavému karnevalovému duchu
a zajímavým tématům, která nabízejí.
A pak už veselí a zábava přichází sama
s výzvou:
S tím, komu nejsou cizí hrátky

pojďme se vrátit v čase zpátky,
pak zábava coby ikona
bez kostýmů se tu nekoná.

Nejinak tomu bylo i v letošním roce,
kdy se tato akce nesla v duchu filmových
hvězd. Přehlídka známých filmových
postav byla opravdu obdivuhodná.
Málokdo odolal tomu stát se na jeden večer někým jiným a navíc někdy
hodně známým, celebritou, k poznání,
ale často k nepoznání. Úžasné nápady
filmových postav nebraly konce. Byly
zvěčněny na červeném koberci na po-

diu ve fotokoutku předsálí, vchod
do velkého sálu byl vyzdoben velkými
plakáty světových i českých filmových
postav, které atmosféru filmu ještě
podtrhly. Velký sál se třpytil zlatem
hvězd nejen na sloupech, kde byly navíc k vidění sošky filmových festivalů,
umělecky ztvárněné ve vesmírném
prostoru, včetně unikátní sošky TJ
Jiskra. Tu vytvořila fantazie manželů
Říhových, kteří byli také autory ozdobných velkých plakátů v předsálí.

Zlato v podobě hvězd a hvězdiček bylo
i na lustrech, stolech, ve vázách a nad
tanečním parketem. Kapela Eksploze
měla připravený repertoár oblíbených
písní a dřevěné sloupy na podiu
připomínaly hudební festivaly.
Pavel Vrzáček vyměnil pro tento
večer roli předsedy TJ za moderátora,
a kromě představení rodáků ze Zruče,
jejichž tváře se staly známými nejen

z filmů, například z „Lásek jedné plavovlásky“ Miloše Formana. Tentýž
film v podobě videoprojekce provázel
celou zábavu a náhlé úmrtí tohoto známého režiséra se tak stalo vzpomínkou
a připomenutím střípku filmové slávy
našeho městečka.
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Zprávy z radnice
Zruč nad Sázavou, s firmou Silmex, s. r. o., Pražská třída 495/58, 370 04
České Budějovice;
• uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6008623/VB003 s firmou ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly,
a pověřuje starostu podpisem, včetně podpisu souhlasného prohlášení
k umístění energetického zařízení na nemovitosti;
• výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce osvětlení sportovní haly“ a jako nejvýhodnější schvaluje nabídku firmy
Sunritek, s. r. o., Holandská 878/2 639 00 Brno – Štýřice;
• objednat svítidla veřejného osvětlení do lokality Na Farském I a svítidel slavnostního nasvícení kostela od firmy Sunritek, s. r. o., Holandská
878/2, 639 00 Brno – Štýřice;
• objednat od firmy Variel, a. s., Průmyslová 1034, 285 22 Zruč nad
Sázavou demontáž, nátěr a montáž zábradlí na lávce u stadionu;
• uzavření dohody o poskytování náhradního plnění v roce 2018 s firmou SMERO, spol. s r. o., se sídlem Odbojářů 695, 664 61 Rajhrad;
• uzavření Smlouvy o spolupráci k plnění úkolů pověřence a zpracování
analýzy dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů mezi městem
Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem: Základní škola Zruč nad Sázavou,
Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, Mateřská škola Na Pohoří Zruč
nad Sázavou, Na Pohoří 574, 285 22 Zruč nad Sázavou, Mateřská škola
Malostranská 123, Zruč nad Sázavou, 285 22, Základní umělecká škola
Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou;
• uzavření Smlouvy o spolupráci k plnění úkolů pověřence a zpracování
analýzy dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů mezi městem
Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou a obcí Chabeřice,
se sídlem Chabeřice 9, 285 22 Zruč nad Sázavou;
• uzavření Smlouvy o spolupráci k plnění úkolů pověřence a zpracování
analýzy dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů mezi městem
Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou a Dětským domovem a Školní jídelnou, Poštovní 593, 285 22 Zruč nad Sázavou;
• uzavření Smlouvy o spolupráci k plnění úkolů pověřence a zpracování
analýzy dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů mezi městem
Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou a Základní škola
– praktická, Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou;
• uzavření licenční smlouvy č. LIC/18/R0078/025 s firmou ORTEX,
spol. s r. o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové, DIČ: CZ00529745,
jejímž předmětem je nákup aktuální verze softwaru ORSOFT RADNICE;
• uzavření licenční smlouvy s firmou GEOVAP, spol. s r. o., Čechovo
nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, DIČ: CZ 15049248, jejímž předmětem
je nákup aktuální verze softwaru: Majetkový subsystém, Subsystém Příjmové agendy a Vymáhání, Vazby na ekonomický systém Radnice Open
firmy Ortex (EIS) v celkové hodnotě 157.300,- Kč;
• uzavření smlouvy o prodeji na turistickém informačním centru s firmou Kofola, a. s., Pod Bezručovým vrchem, Za Drahou 165/1, 794 01
Krnov;
• zveřejnit záměr města na pronájem vyznačené části pozemku p. č. 1287
v k. p. Zruč nad Sázavou. Pokud se nepřihlásí jiný zájemce, RMě schvaluje
pronájem této části paní Elišce Plaché, K Mokřadu 349, 251 62 Louňovice, za stejných podmínek jako měl předchozí nájemce;
• spolupráci s firmou Divadlo ORFEUS, umělecká agentura, při akci
ve Zruči nad Sázavou „100 let od založení Československé republiky“;
• uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 7721069909 s pojistitelem
Kooperativa pojišťovna, a. s., Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 na pojištění sociálního zázemí pro turisty ve Zruči nad Sázavou;
• objednat opravy kanálů po městě od firmy Svit Reno, Nad Lesním
divadlem 1114/169, Praha 4;
nesouhlasí
• s prodejem vyznačené části pozemku p. č. 1628/1 v k. ú. Nesměřice;
ukládá
• zveřejnit záměr města Zruč nad Sázavou na prodej pozemku p. č.
2626/24 v k. ú. Zruč nad Sázavou a po vypracování znaleckého posudku
předložit do ZMě;
• zveřejnit záměr města Zruč nad Sázavou na prodej pozemku p. č.
2335/139 v k. ú. Zruč nad Sázavou a následně předložit do jednání
ZMě;
• zveřejnit záměr města na prodej pozemku p. č. 2125 v k. ú. Zruč nad
Sázavou, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 602, pozemků
p. č. 2126 a 2127, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou. Minimální kupní cena
2,2 mil. Kč;
souhlasí
• s přijetím neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2018
na realizaci projektů: „Postupové kolo celostátní soutěže neprofesionální
filmové tvorby Český videosalon 2018 pro kraje Středočeský, Jihočeský
a Vysočina v celkové výši 25 000 Kč a „XIV. festival leteckých amatérských filmů“ ve výši 10 000 Kč;
• s nákupem drobných zařizovacích předmětů do zámku od paní Nely
Beránkové, bytem Ke Kurtům 379/11, Praha 4 – Písnice;
• s podporou individuální dotace ve výši 3 000 Kč pro Svaz diabetiků
ČR;
bere na vědomí
• přehled hospodaření městských lesů a elektrické energie v letech
2005–2017;
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PODĚKOVÁNÍ

GRATULACE

jmenuje
• Markétu Augustovovou, trvale bytem Nádražní 875, Zruč nad Sázavou 285 22, v souladu s článkem 37 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu údajů
a o zrušení směrnice 95/46 ES do funkce pověřence pro město Zruč
nad Sázavou, včetně zajištění všech úkolů vyplývajících z této funkce.

Děkuji Městskému úřadu a Sboru
pro občanské záležitosti ve Zruči nad
Sázavou za přání a dárky k mému
životnímu jubileu.
Jiřina Krůtová−Valíčková

Rada města na svém 92. zasedání, konaném 23. 4. 2018
schvaluje
• žádost firmy Wikov Sázavan, s. r. o., Okružní 600, 285 22 Zruč nad
Sázavou, na pokládku zámkové dlažby o síle 80 mm na pozemku p. č.
1884/14 v k. ú. Zruč nad Sázavou, který je v přímém sousedství s touto
firmou;
• přijetí finančního daru pro ZUŠ Zruč nad Sázavou na 7. ročník
„Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2018“, která se koná
ve dnech 14. – 17. 6. 2018, od firem: ASMO Czech s. r. o. ve výši
25 000 Kč, Hella CZ, s. r. o. ve výši 3 000 Kč, AGRO Pertoltice, a. s.
ve výši 3 000 Kč;
• žádost ZUŠ Zruč nad Sázavou o výpůjčku 30 ks laviček, podia s praktikábly za účelem pořádání akce „ZUŠ OPEN“ dne 24. 5. 2018;
• žádost Cesta životem bez bariér o výpůjčku prostor na plotě školní
jídelny za účelem vyvěšení reklamního banneru na benefiční akci Festival na zelené louce v období od 1. 5. do 2. 6. 2018 a bezplatný výlep
plakátů na tento festival, který se koná v sobotu 2. 6. 2018;
• žádost Pavla Antoše o podporu při pořádání akce „O putovní pohár
města Zruče nad Sázavou – POLICIE CUP 2018“, která se uskuteční
dne 30. 6. 2018, a to na slavnostní ukončení turnaje s předáním cen
představiteli města a zapůjčení mobiliáře města (podium, praktikábly,
pivní sety, lavičky, odpadkové koše). RMě schvaluje ukončení této akce
dle předložené žádosti;
• žádost Pavla Antoše o podporu při pořádání akce „4. ročník běžeckého závodu Zručský májový běh“, který se uskuteční dne 12. 5.
2018 o povolení uspořádání této akce v prostorách zámeckého parku
se zázemím na nádvoří zámku a zapůjčení mobiliáře města (pódium,
odpadkové koše, lavičky a pivní sety);
• zveřejnit záměr města na prodej použité plošiny GSR 179 T na podvozku Avia 75 a použitého traktoru Zetor 7745;
• úpravu podmínek poskytování daru ve výši 5 000 Kč na vítání občánků: v případě, že žadatelem bude dlužník města, provede ekonomický
odbor vzájemný zápočet jeho pohledávek vůči výši poskytovanému daru.
Tento dar pak bude vyplacen ve výši uskutečněného zápočtu;
• dohodu o ukončení smlouvy o poskytování preventivní péče (pracovně-lékařských služeb) s MUDr. Josefem Nádvorníkem ke dni 30. 4. 2018;
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou COLAS CZ, a. s.,
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, na opravy místních komunikací Na Skalách a Luční;
• uzavření smlouvy o poskytování pracovně-lékařských služeb s firmou
Všeobecný lékař Zruč, s. r. o., 1. máje 67, 281 63 Kozojedy, zastoupenou
Ing. Tomášem Janovským;
• uzavření dodatku ke smlouvě na dodávku silové elektřiny s firmou
Amper Market a. s. Praha na období 2019–2020 pro městské odběry;
• uzavření dodatku č. 2 k organizačnímu řádu Městského úřadu
ve Zruči nad Sázavou a odborů města, s účinností změny od 1. 5. 2018
(na odboru TSSM v organizační struktuře dojde k vytvoření pracovní
pozice mistra);
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na autorský dozor projektanta Ing. Miroslava Ondráka, Bahno 8, 284 01 Kutná Hora, na akci
„Na kole do práce Zručskou cyklostezkou – II. etapa“, a pověřuje starostu podpisem dodatku;
• uzavření dodatku č. 23 k pojistné smlouvě č. 7720085251 s pojistitelem Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Pobřežní
665/21, 186 00 Praha 8;
ukládá
• předložit do jednání ZMě přijetí dotací na akce: „XVIII. historické
slavnosti ve Zruči nad Sázavou“ ve výši 100 000 Kč, „Jedinečná expozice
Příběh řeky Sázavy ve Zruči nad Sázavou – II. etapa“ ve výši 25 000 Kč,
„Oprava palubové podlahy ve Sportovní hale ve Zruči nad Sázavou“
ve výši 100 000 Kč;
• předložit do jednání ZMě nákup pozemků p. č. 420/2, 420/10,
420/41, vše v k. ú. Želivec a pozemku p. č. 1109 v k. ú. Zruč nad Sázavou za cenu 100 Kč/m2;
souhlasí
• s plánovaným projektem „Komunitní byty na adrese náměstí Míru
594“ firmy Arvetti, spol. s r. o., náměstí Míru 594, 285 22 Zruč nad
Sázavou;
deleguje
• vedoucímu TSSM panu Bc. Radkovi Hamplovi pravomoc uzavírání
nájemních smluv na městské byty na základě plné moci;
bere na vědomí
• záměr společnosti GC Engineers, s. r. o. na výstavbu prodejny drogerie a oblečení na pozemcích p. č. 2335/124 – 126, 2335/86 mezi
obchody TESCO a PENNY. RMě nemá ke stavbě připomínky, požaduje
informovat o průběhu stavby.

15. května 2018 oslavila naše maminka
paní Jarmila Vejborná ze Zruče nad Sázavou
90. narozeniny.
Za vše jí děkují a přejí zdraví a pohodu
dcera Vlaďka a syn Oldřich s rodinami.
Totéž s láskou přejí vnučky Martina a Jana.
Pozastavte čas a zavzpomínejte.

Děkuji Městskému úřadu
a Sboru pro občanské záležitosti
ve Zruči nad Sázavou za blahopřání
k mým narozeninám.
Miroslav Matyáš

Informace pečovatelské služby
Od 1. dubna 2018 poskytuje město Zruč nad Sázavou
terénní pečovatelskou službu
i v odpoledních hodinách.
Službu jsme rozšířili na základě
požadavků uživatelů a za podpory
zřizovatele města Zruče nad Sázavou.
Vyšli jsme tak vstříc těm uživatelům, kteří potřebují
zajistit nezbytné úkony péče o vlastní osobu
i v odpoledních hodinách.
Cílem rozšíření služeb je realizace různých
sociálně terapeutických činností,
jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností a dovedností
podporujících např. cvičení jemné motoriky
malováním, výrobou výrobků z papírů,
společenskými hrami, společnou přípravou
pohoštění (pečení bábovky, koláčů…)
pro posezení u kávy, tzv. Kavárnička.
Scházíme se pravidelně v odpoledních hodinách
v prostorách klubovny v domě s pečovatelskou
službou, Ke Stadionu 1035 a v domě
s podporovaným bydlením, Mládeže 591.
Dále připravujeme opékání buřtů,
návštěvy hradů, zámků, divadel a jiné výlety.

TECHNICKÉ SLUŽBY
PROVOZNÍ DOBA
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

6.00−11.15
6.00−11.15
6.00−11.15
6.00−11.15
6.00−11.15

11.45−14.30
11.45−14.30
11.45−17.00
11.45−14.30
11.45−14.30

Děkujeme Městskému úřadu a svým
dcerám i vnoučatům za uspořádání
naší zlaté svatby.
Manželé Touškovi

Děkuji Městskému úřadu, Sboru
pro občanské záležitosti a Svazu žen
za milé dárky a blahopřání k mým
narozeninám. Zvláště děkuji
p. Hromadníkovi a Šárce Kohoutové
za příjemné a hezké odpoledne.
Moc si toho vážím.
Zdeňka Smutná

Děkuji Městskému úřadu
a panu starostovi za přání
a dárek k mým 90. narozeninám.
Jarmila Vejborná

SPRÁVA MAJETKU
PROVOZNÍ DOBA
Pondělí
6.00−15.30
Úterý
6.00−14.00

ŘÁDKOVÁ INZERCE
◆ Koupím JAWA ČZ – motocykl,
skútr, moped s SPZ i bez, také díly
i nekompletní vraky. Děkuji za nabídky. Tel.: 777 589 258.
◆ Prodám Ford Fusion – první majitel, garážované, najeto 53 700 km.
Kontakt: 723 011 783.
◆ VELKOOBCHOD S PAPÍREM
VLAŠIM PŘIJME NOVÉ KOLEGYNĚ/KOLEGY NA POZICE:
OBCHODNÍ
REFERENT/OPERÁTOR CALL CENTRA. HPP
nebo BRIGÁDA — ZAŠKOLENÍ,
PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU, ČISTÁ MZDA AŽ 35.000 KČ. Práce
v příjemném kolektivu a moderní
kanceláři. Nástup možný ihned
— omezený počet míst. Volejte:
605 246 210 Pište: zamestnani@papirnet.cz.
◆ Pronajmu byt 2+kk Na Pohoří.
Byt prošel celkovou rekonstrukcí,
je částečně zařízený. Cena: 7 000 Kč
včetně poplatků + 3 kauce. Telefon:
606 250 844.
◆ Prodám byt ve Zruči nad Sázavou v osobním vlastnictví 3+1
v Sadu Míru 790. RK nevolat. Tel.:
723 067 701.
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Na jaře se fotbalistům doma nedaří
Josef Tůma

Druhý poločas
rozhodl

Fotbal – Áčko Jiskry odehrálo v domácím prostředí 21. kolo
soutěže PRODIET I. B třídy, přivítalo na fotbalovém stadionu družstvo Teplýšovic.
21. kolo: Jiskra Zruč nad Sázavou – Sokol Teplýšovice 2:4 (1:1)
První šanci zápasu měli hosté v 11. minutě, ale přečíslení
tři na jednoho nezvládli, Cudlín střelu Podhorského zlikvidoval. Naopak domácím se zadařilo a z rychlého brejku šli
do vedení po dlouhém výkopu Cudlína na Zemana, který
přistrčil Kovářovi. Ten našel zpětnou přihrávkou ve ,,vápně“
Martináka – 1:0. Následně měli hosté více míč na kopačkách, vytvořili si nespočet přečíslení, ale trefili Maršounem
pouze břevno. Těsně před koncem poločasu se podařilo Teplýšovicím vyrovnat, když byl faulován po průniku Král a sám
penaltu proměnil – 1:1.

Ve 44. minutě zahrávali hosté z Teplýšovic pokutový kop, když byl faulován Král. Na penaltu se postavil sám postižený a vyrovnal na 1:1. Brankář Jiskry
Tomáš Cudlín směr střely vystihl, ale gólu nezabránil. 							
FOTO: J. TŮMA

Nohejbalisté neměli daleko ke všem bodům

Druhý poločas, ve 48. minutě, načal nádhernou střelou
Pejša z hranice šestnáctky a získal hostům vedení 1:2. V 62.
minutě mohli domácí vyrovnat, prudký centr Jandy do pokutového území nezasáhl ve skluzu Kovář. V 68. minutě navýšil stav utkání po kombinaci celého útoku Maršoun – 1:3.
Domácí se snažili, Kovář ani Petrů se střelecky neprosadili.
V 84. minutě nastal čas pro střídající hostující hráče, Matoušek vybídl Breburdu a hosté upravili skóre na 1:4. O dvě
minuty později se dostal před pokutovým územím ke střele
Petrů, v cestě míče však stálo břevno. Následně domácí skórovali, když Zeman prodloužil na Kováře, ale sudí byli proti
– odpískali ofsajd. V závěru střetnutí zahrával Zeman rohový
kop, balón posadil na hlavičku P. Jelínka – 2:4.
Branky: 13. Martinák, 89. P. Jelínek – 44. PK – Král, 48.
Pejša, 68. Maršoun, 84. Breburda. Rozhodčí: Jakub Krejsa
– Vladimír Stádník, Jiří Gerhardt. ŽK: 41. Kotek, 53. Petrů
– 72. Král. Diváků: 70. Poločas: 1:1.
Zruč n. Sáz.: Cudlín – Z. Louda (70. Daněk), Hájek (26.
Janda, 64. Arnold), Musil, Kotek – Viktora, Petrů, Martinák, P. Jelínek – Zeman, Kovář. Trenér: Alois Chovánek.
Tabulka střelců Jiskry (31): J. Zeman 9, T. Martinák 6, L.
Kovář 5, K. Petrů 4, O. Jouza 2, S. Viktora 1, T. Cudlín 1,
M. Váňa 1, P. Jelínek 1, L. Hájek 1.

Vedení 4:3, poté 5:4,
nakonec remíza

Josef Tůma

Nohejbal – Nohejbalisté Jiskry Zruč nad Sázavou přivítali v mistrovském střetnutí 4. kola sezony 2018 na svém antukovém kurtu
na stadionu v utkání oblastního přeboru (Kutná Hora/Kolín/
Benešov a Praha-východ) celek Sokol Čáslav B.
4. kolo: Jiskra Zruč nad Sázavou – Sokol Čáslav B 5:5, sety 10:11
O největší překvapení 4. kola se postarali hráči C týmu Českého
Brodu. Ti dokázali po divokém průběhu (1:0, 1:5, 4:5 a 4:6)
zvítězit nejtěsnějším rozdílem v Kutné Hoře. Hned dvě utkání
skončila nerozhodným výsledkem. Ve Zruči nad Sázavou, která
hostila rezervní tým Čáslavi a ve Velimi, kam přijela vedoucí
Sázava.
Václav Sátra (vlevo) zablokoval smeč čáslavského hráče a podílel se na remíze
s Čáslaví B. 					
FOTO: J. TŮMA

Sestava Jiskry: Exner, Setnička, Král, Rebhán, Sátra, Malec,
P. Janda.

Čtyřicet družstev se zúčastnilo 5. jarní zlaté zručské mölkky

Druhé místo celku My to vypijem

FOTA: AUTOR

Josef Tůma
Mölkky – Na tenisových dvorcích Jiskry se uskutečnil turnaj v mölkky a vydařil se. Čtyřicet zúčastněných družstev (osm skupin po pěti) na páté
jarní zlaté zručské mölce vytvořilo rekord v počtu
účastníků turnaje v mölkky. Do play-off postoupily z každé skupiny první tři celky, další týmy hrály
turnaj Poslední šance. Turnaje se zúčastnilo třináct
celků ze Zruče nad Sázavou.
Konečné pořadí:
1. PRORADOST (Stranný, Spolí, Příbram), 2.
MY TO VYPIJEM (Zruč n. S.), 3. SEMTAMŤUK (Jablonec n./N.), 4. TOMIRA (Bílovec), 5.

Sportovní akce

HOMÖLKKY (Praha), 6. LOBE STAR (Zruč n.
S.), 7. MIJA (Hladké Životice), 8. MAMA KYLIA
a DVA KLACC (Dvůr Králové), 9. DYNAMO
(Zruč n. S.), 10. HOTELIÉŘI LEDEČ (Ledeč n.
S.), 11. SKM ZRUČ ZZV D (Zruč n. S.), 12.
KOTRMELKY (Bílovec), 13. MOLKKAHOLICS (Zruč n. S.), 14. TŘINÁCTÁ MÖLKKA
(Brno/Praha), 15. SSZ 1 (Praha, Blaník, Třemošná), 16. MÖLKKY BYSTRC I (Brno – Bystrc),
17. TROJKA (Studénka), 18. JITOVL (Pustějov),
19. TÝN – TÝM (Týnec nad Sáz.), 20. MÖLKKY
BYSTRC II (Brno – Bystrc), 21. SKM ZRUČ ZZV
(Zruč n. Sáz.), 22. PROMÖLKKY, 23. HEJLÍCI,
24. JEŽKOVY VOČI, 25. PÄLLÄSYT, 26. ALBI
MÖLKKY TEAM, 27. KH STARS, 28. RODOS
Dvůr Králové, 29. KRAKONOŠOVA 12°, 30.
SSZ, 31. BAŠTA FIDLY, 32. DOUBRAVKA,

33. JSME TU OMYLEM, 34. RUMĚNKY, 35.
SVÍŤA, 36. APAČI, 37. LARS, 38. VINOTÉKA
ŠESTKA, 39. RYCHLÁ ROTA, 40. KOMETY
Zručské celky:
MY TO VYPIJEM – Jan Doubrava, Luboš Kružík,
Patrik Janda
LOBE STAR – Milan Louda, Jitka Rambousková,
Libor Rambousek, Pavla Loudová
DYNAMO – Tomáš Lohynský, Dan Dragoun,
Luděk Kvapil
SKM ZRUČ ZZV D – František Matějka, Zdeněk
Sečka, Karel Čapek
MOLKKAHOLICS – Karel Drahota, Michaela
Náhlovská, David Žamboch
SKM ZRUČ ZZV
– Monika Pěnka-

2. 6. 2018

Nohejbal

TJ Jiskra Zruč nad Sázavou–Sparta kutná Hora, od 9.00 hod., areál nohejbalu na fotbalovém stadionu.

2. 6. 2018

Volejbal

Beachotvírák, od 8.30 hod. beachvolejbalový turnaj, od 20.00 hod. večerní zábava – DJ Míra Papež.

2. 6. 2018

Fotbal

pohár OFS, starší žáci, skupina B – TJ Jiskra Zruč nad Sázavou–FK Čáslav C, od 17.00 hod., fotbalový stadion.

16. 6. 2018

Nohejbal

TJ Jiskra Zruč nad Sázavou–Kavalier Sázava, od 9.00 hod., areál nohejbalu na fotbalovém stadionu.

16. 6. 2018

Tenis

Jiskra Zruč nad Sázavou B–TK Benešov B, od 9.00 hod., tenisové kurty.

16. 6. 2018

Fotbal A

TJ Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Miřetice, od 17.00 hod., fotbalový stadion.

17. 6. 2018

Tenis

mladší žactvo – Jiskra Zruč nad Sázavou–TK Čelákovice, od 9.00 hod., tenisové kurty.

22. 6. 2018

Různé

Zručské firmy sportují, zahájení ve 14.30 hod. (zápasy beach volejbalu a nohejbalu již od 12.00 hod.).

vová, Mária Fialová, Martin Kadlec
HEJLÍCI – Josef Hejl, Petr Felis, Jiří Černý
PÄLLÄSYT – Petr Felis ml., Pavel Benčát, Miroslav Farkač
BAŠTA FIDLY – Bohuslav Bauštein, Naďa Bau
šteinová, Radim Freisler
JSME TU OMYLEM – Ondřej Doubrava, Jana
Malá, Lucie Drbohlavová
SVÍŤA – Svatava Stejskalová, Vít Stejskal, Kateřina
Hejlová, Eliška Lenhartová
APAČI – Vladislav Kadlec, Elzbieta Kadlecová,
Květa Pěnkavová
RYCHLÁ ROTA – Pavel Mácha, Lucie Kruntorádová, Jakub Šebek, Leoš Fiala ml.
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Sportovci ze Zruče se na začátku května opět proběhli

Petr Dubják

Další ročník Zručského májového běhu za námi

Atletika – Dne 12. 5. 2018 se v krásném zámeckém parku
uskutečnil 4. ročník Zručského májového běhu, kde se závodilo od nejmenších až po nejstarší na tratích 150 m, 600 m,
1 100 m, 3 100 m a 8 400 m (ta vedla také kolem Sázavy,
lesem Ctiborka a přes cyklostezku zpět do parku). Tento závod

Vedení 4:1 po první půli mladíci
neudrželi, to odplavalo k hostům

Cenné vítězství nad
Uhlířskojanovickými
Josef Tůma

Trio sázavských fotbalistů se snaží zastavit brejk zručského Jana
Berky, akci sleduje v pozadí Tadeáš Hrabánek. FOTA: J. TŮMA

patří již druhým rokem spolu s dalšími 20 běhy
do seriálu Běžec Podblanicka. Díky velkému
úsilí organizátorů se počet účastníků zvýšil
z 260 na 306. Poprvé se měřilo elektronicky,
což urychlilo vyhodnocení výsledků.
Bylo překonáno také pár traťových rekordů.
Za zmínku stojí vynikající čas 29:14 minut Jiřího Milera v hlavním závodě. Tento závodník
vyhrál vlastně všechny čtyři ročníky. Nejstarším
účastníkem byl 76 letý Stanislav Rataj, který
založil pochod Praha–Prčice. Ceny předávala
mistryně světa v běhu na 800 m a mistryně
světa a Evropy v hale na 800 m Ludmila Formanová spolu s organizátory a vedením města.
Bylo rozdáno 90 medailí, diplomů a věcných
cen. Každý účastník dostal voňavou perníkovou medaili za účast, ale také startovní číslo
se jménem běžce na památku. Atmosféra byla
vskutku vynikající, o což se zasloužili diváci,
závodníci, ale i organizátoři.
Velké zastoupení měla také výprava zručských
atletů, kteří se umístili takto:
• Benjamínky (4–5 let), 150 m:
3. místo Sonička Peroutková, 5. Verunka Blažejovská.
• Benjamínci (4–5 let), 150 m:
2. místo Matýsek Bělina.
• Předškolačky (6 –7 let), 300 m:
1. místo Emilka Fajmanová, 2. Jindřiška Peroutková, 7. Kačenka Mrázková, 8. Klárka
Šafrová, 10. Martinka Blažejovská, 15. Josefínka Tvrdíková, 16. Adélka Gabková, 18. Michalka Šramková.

• Předškoláci (6–7 let), 300 m:
3. místo Tomášek Hrubý, 8. Patrik Šibrava,
11. Matýsek Patera, 14. Pavlík Smolák, 16.
Dominik Žaba, 17. Daník Kuliš.
• Minižákyně (8 –9 let), 600 m:
3. místo Lucka Šafrová, 8. Linda Vávrová.
• Minižáci (8–9 let), 600 m:
FOTA: ARCHIV AUTORA
2. místo Tonda Maxa, 4. Jenda Bělina.
• Nejmladší žákyně (10–11 let), 600 m:
11. místo Petra Maxová.
1. místo Terezka Lapáčková.
• Lidový běh muži, 3 100 m:
• Nejmladší žáci (10–11 let), 600 m:
4. místo Vojta Maxa, 5. Máťa Gabko, 6. Tonda
3. místo Máťa Gabko, 6. Adam Bělina.
Maxa, 10. Jenda Bělina, 11. Adam Bělina, 13.
• Mladší žáci (12–13 let), 1 100m:
Láďa Blažejovský, 14. Aleš Maxa.
2. místo Vojta Maxa.
• Ženy A (18–34 let), 8 400 m:
• Starší žákyně (14–15 let), 1 100 m:
2. místo Nikol Petrásková.
2. místo Míša Chmelová.
• Muži B (40–49 let), 8 400 m:
• Starší žáci (14–15 let), 1 100 m:
5. místo Petr Dubják, 7. Martin Lejnar.
1. místo Ondra Dubják.
• Muži C (50–59 let), 8 400 m:
• Štafeta (muž/žena/chlapec/dívka), 4 x 600 m: 7. místo Josef Hajek.
1. místo Jiřické srnky, 3. Bestie, 4. Palmy.
• Muži D (60–69 let), 8 400 m:
• Lidový běh ženy, 3 100 m:
5. místo Miloš Otava.

Drbal, Hoskovec a Pojmon v prestižním závodě pod patronací Volkswagen

Zručští odvážlivci si střihli maratón v Praze
Lukáš Hoskovec
Atletika – Vše začalo povedeným dárkem
od kamarádů z našeho SDH k 30. narozeninám Luboše Drbala. Po chvilce přemlouvání
a menší změně plánu se nakonec přidal i jeho
věrný běžecký parťák Lukáš Hoskovec, a tak
jsme se najednou oba ocitli na startu Volkswagen Maraton Praha. O startu zkušeného
matadora Ondry Pojmona a jeho pokusu
blýsknout se úctyhodným časem nebylo pochyb. My měli skromnější cíl – doběhnout
do cíle a dojít k autu po svých. Nutno říci,
že cíl byl splněn, ale tím bych předběhl a vynechal podstatnou část příběhu, přesněji
42,195 km dlouhou.
Fakt, že se jednalo nejen o úžasný, ale hlavně
nezapomenutelný zážitek, vám dozajista potvrdí Luboš, který se polovinu tratě rval silou
vůle a zvítězil nejen nad tratí, ale i nad krizí,
jež ho zastihla. Právě od toho jsme tu byli je-

den pro druhého. Člověk si užíval nepopsatelnou atmosféru závodu a s nadšením ukousával
kilometr za kilometrem, ale musím uznat, že
kolem 38. kilometru začal opouštět úsměv
i mě. Kromě zanedbané přípravy nám běh
znepříjemňovalo i horko, proti němuž nám
maximálně vyšli vstříc organizátoři, neboť maraton připravili tak skvěle, že jsme se mohli
oddávat každou chvíli pestrému občerstvení

Fotbal mladší přípravka – Nejmladší chlapci oddílu Jiskry
Zruč nad Sázavou odehráli dvojutkání 13. kola mistrovské
soutěže mladší přípravky 2017/18, přivítali celky Uhlířských
Janovic a Sázavy.

Trojutkání se za slunečného počasí starší přípravce vydařilo

Jiskra Zruč nad Sázavou – Kavalier Sázava 4:8 (4:1)

Josef Tůma

Branky Jiskry: Smejkal 2, Dudák 1, Jelínek 1. Rozhodčí: Jiří
Uher. Poločas: 4:1.
Jiskra Zruč nad Sázavou – FK Uhlířské Janovice 7:6 (3:3)
Branky Jiskry: Jelínek 3, Berka 2, Smejkal 1, Dudák 1. Rozhodčí: Jiří Uher. Poločas: 3:3.
Sestava Jiskry (11): Balcar – Pěkná, Jelínek 4, Smejkal 3,
Berka 2, J. Šic, Zika, D. Strecker, Dudák 2, K. Hrabánek
a T. Hrabánek.

a ochlazení na připravených stanovištích, kterých bylo poměrně dost.
Pokud chcete překonat sami sebe, pokochat
se malebnou Prahou z trošku jiného pohledu
a zažít ohromující mrazivé pocity po celém
těle nejen v cíli, ale i během běhu za úžasné
podpory desetitisíců lidí, jejichž podpora dodávala mnoho sil, nesmíte si tento maraton
příští rok nechat ujít! Neodnesete si jen bolavé
nohy, ale i pěknou medaili, tričko a zážitek,
jejž vám již nikdo nesebere.

FOTA: ARCHIV AUTORA

Zisk sedmi bodů a patnáct vstřelených branek

Fotbal starší přípravka – Starší přípravka oddílu Jiskry Zruč
nad Sázavou doplněná hráči Trhového Štěpánova odehrála
na místním travnatém hřišti fotbalové trojutkání 10. kola
mistrovské soutěže starší přípravky 2017/2018, hostila celky
Malešova, Vrdů a Sázavy.
Jiskra Zruč nad Sázavou/Trh. Štěpánov – SK Malešov 8:2 (4:0)
Branky domácích: Božík 3, Hromas 2, Šic 1, Marhan 1,
Procházka 1. Rozhodčí: Daniel Mucha. Poločas: 4:0.
Jiskra Zruč nad Sázavou/Trh. Štěpánov – Slavoj Vrdy 3:3 (2:2)
Branky domácích: Božík 1, Šic 1, Marhan 1. Rozhodčí: Petr
Poklop. Poločas: 2:2.
Jiskra Zruč nad Sázavou/Trh. Štěpánov – Kavalier Sázava 4:3 (4:2)
Branky domácích: Šic 1, Marhan 1, Hromas 1, Bělina 1.
Rozhodčí: Daniel Mucha. Poločas: 4:2.

Julie Pěkná vyváží míč z obranného území do prostoru před
sázavskou branku, akci vlevo sleduje Jan Smejkal.

Sestava a branky Jiskry (15): Šaněk – Hromas 3, Božík 4,
Čermák, Štichauer, Procházka 1, Pěkná, Marhan 3, Šic 3,
Bělina 1, Mareček.

Miroslav Božík (vlevo) skóroval v mistrovském trojutkání 10. kola celkem čtyřikrát, na snímku uniká malešovskému obránci Sedláčkovi.
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