Země
a její budoucnost
jako výukový
projekt a stěžejní
téma literárních
prací žáků ZŠ.

Letos v květnu
jsme si připomněli
třísté výročí narození
Marie Terezie Valpurgy
Amálie Kristýny
z rodu Habsburků,
jediné vládnoucí ženy
na českém trůně.

Více na str. 7

viz článek na str. 12

- magistra farmacie

Za tárou s Mgr. Danou Radilovou

text Josef Förster
foto Jarda Bouma
Pojďme se podívat, jak žijí „lidé
všedního dne“ – takoví, kteří vykonávají na první pohled zcela běžná povolání, nebo reprezentují vybrané sociální skupiny. Že nejsou tak zajímaví?
A není tomu mnohdy naopak? Nejsou
jejich „obyčejná zaměstnání“ a zdánlivě jednotvárné dny někdy zajímavější
než příběhy kdejakých „celebrit“, jichž
jsou plné časopisy? Píšeme o vás…

R

p. Morphini hydrochloridi trihydrici 0,015, Atropini sulphatis 0,0005, Cacao olei quantum sufficit. M. f. supp. D. tal. dos.
Nr. XXX (triginta) ad neb. Lékařské
předpisy, které sem lidé přinášejí, představují podivuhodně nekonečný svět
zkratek, čísel a řecko-latinského odborného názvosloví chemických a přírodních látek obsažených v nejrůznějších
formách léků – v prášcích, mastech, pilulkách, pastilkách, tobolkách, tinkturách, směsích, kapkách, roztocích... Tak
trochu připomínají tajemná zaříkávadla
a formule, s jejichž pomocí připravoval

felix felicis, veritaserum
a mnoho jiných kouzelných
lektvarů mladý čaroděj Harry Potter. Magistra Dana
Radilová tuto, pro běžné
pacienty nesrozumitelnou
řeč používanou mezi lékařem a lékárníkem na celém
světě, vždy rychle rozšifruje
a přesně sáhne do správného šuplíku historických
skříní staré lékárny, jimž
vévodí majestátní, ze dřeva
vyřezávaný anděl, pomyslný
ochránce její oficíny. Pacientovi vyloží náležitý způsob užívání a upozorní jej
na možné nežádoucí účinky. Úplně rutinní jednání
to však není. Ten anděl jako
by působil na přívětivou
a poklidnou atmosféru toho
místa. Lékárna U Anděla je
pro mnohé z nich takovým ostrovem
záchrany, kam jsme si zvykli chodit pro
pomoc a radu nejen během všedních
dnů, ale i v sobotu dopoledne, místem,
kde máme jistotu, že nás vyslechne milá
a ochotná magistra či její kolegyně a vyjde nám maximálně vstříc. Je skutečně
k nezaplacení, má-li lékárnice svou práci
ráda a je potěšitelné slyšet, že další z nich
sem „nadšeně dojíždí přes padesát kilometrů až z Heřmanova Městce.“ Bylo
příjemné usednout jedno krásné odpoledne na zahradě lékárny ve Staré Zruči,

kde se do rozhovoru mísil hlasitý zpěv
ptáků a na stolku stála karafa s bylinkovým čajem. A při focení jsme dokonce
mohli vstoupit a nahlédnout za „táru,“
podívat se tam dozadu, do lékárnické
„kuchyně,“ na nástroje, zkumavky, staré
knihy. Mě, jako člověka, který má k tomuto oboru poměrně blízko, zaujaly
dobové šuplíčky, misky, dózy a lékovky
s latinskými popiskami evokující kus
historie. Stačilo přimhouřit oči a s trochou dávky fantazie si v nich představit
tresť šílenství, zmenšovací dryák nebo

oživovací odvar z mandragory a na chvíli se třeba ponořit do fantaskní říše pot
terovských příběhů.
Nejprve bychom měli vysvětlit to
cizí slovo v nadpisu. Kde se slovo
„tára“ vlastně vzalo?
To teda jsi mě nachytal na švestkách.
Určitě jsme se to učili v nějakých dějinách. Je to označení odněkud ze středověku, má to původ nejspíš v latině a je
to možná i nějak zkomolené.
A označuje to pracovní stůl v lékárně nebo výdejní pult?

kulturního zařízení, ale také proto,
že sehraná parta pod vedením Karla
Tvrdíka dobře ví, co organizace soutěže vyžaduje – tým, který má přesně
vymezené funkce. V soutěži nedošlo
k ani jednomu prohřešku, vše klapalo. Není divu, že se do akce přihlašují
i autoři z Prahy, protože vědí, že jedou,
jak se říká, „do jistého.“ Vedle nich to
byli také autoři z Ústí nad Labem, kde
se letos akce nekonala.
Jestliže k tomu připočteme to, že se
zvýšila kvalita filmů po všech stránkách
a že potvrdila stoupající trend ve všech
tvůrčích složkách, a dokonce přivedla
i nové, mladší autory, je spokojenost
i tříčlenné poroty pochopitelná. Budeme-li se ptát, v jakém ohledu došlo
ke zlepšení, lze jmenovat především literární přípravu, režii a v mnoha ohledech i kameru. Jisté výhrady lze mít
ke zvukové složce, v níž se projevilo
několik chyb, hlavně v konečné mixáži

hudby a zejména verbálního projevu.
Ve Zruči se také dbá na rozbory, které
byly vedeny v přátelském duchu, ale
také se počítá se spoluúčastí samotných
autorů. A to je spíše vzácnost. Pořadatelé v příjemném prostředí spolkového domu umožnili o přestávkách
všem účastníků, aby si také pohovořili
mezi sebou. A těch témat bylo hodně,
nejen o zhlédnutých filmech. Soutěž
byla rozvržena do čtyř bloků. Jako
vždy převažovaly dokumenty, z nichž
některé budou skutečnou ozdobou
celostátního Českého videosalonu.
Výsledky dnes nejlépe prezentuje internetový portál Filmdat.cz, takže není
třeba podrobně popisovat výsledky. Je
však třeba vyzdvihnout přínos několika autorů. Při přečtení seznamu filmů
na první pohled zaujala délka dvou
z nich, jednoho z Kutné Hory autorů Jaroslava Berana a Terezy Velimské
s názvem „Dýchám pro své město,“

a druhého od Václava Fořta z Prahy
s názvem „Myšmaš života Ondřeje
Suchého.“ První s délkou 35 minut,
druhý 28 minut. I když jsou obvyklé
výhrady k délkám takových filmů, je
třeba přihlédnout k tomu, že film není
krátký nebo dlouhý jen podle stopáže,
ale především podle toho, jak dokáže
diváka svým tématem a zpracováním zaujmout. V obou případech šlo
o osobnosti, které se dají poslouchat
tak, že člověk lituje toho, že film je už
u konce. Vyprávění kutnohorského
kulturního nadšence Miroslava Štrobla bylo přínosné tím, o čem mluvil
a čím také byly jeho výpovědi obrazově doprovázeny. Totéž se týká Ondřeje Suchého. Fořt se dočkal ocenění
i svým snímkem „Pozdní procházka,“
doprovázeným komentářem Eduarda
Hrubeše. Z další tvorby zaujaly i filmy
manželů Kubátových z Čelákovic, jejichž tvorba nalézá svůj žánrový přesah

Krajská soutěž Videosalon ve Zruči se vydařila

Emil Pražan

D

aleko lépe se píše o soutěži, která
měla všechny parametry zdárného průběhu od první chvíle její
existence až po vyhlášení výsledků.
Zvláště v době, kdy se jinde příliš nedařilo. Nelze totiž přehlédnout, že letošní soutěžní žeň přinesla téměř všude
úbytek autorů, což se dá jen obtížně
vysvětlit v době, kdy nová technika
umožňuje filmové ztvárnění námětů
lépe než v minulosti. Ta ve Zruči přivedla na svět 31 filmů. To je mnohem
víc než v některých dalších krajích.
Jak se říká, je to především o lidech.
A proto je třeba hned v úvodu říci,
že krajská soutěž, určená kraji Středočeskému, Vysočině a Jihočeskému
regionu, která se ve Zruči nad Sázavou
konala ve dnech 28. – 29. dubna, dopadla nadmíru dobře. Především zásluhou přízně samotného města a jeho

Ono to totiž bylo původně
jedno, byl to vlastně jeden stůl,
protože dřív se v té oficíně léky
i připravovaly. Dneska musíš
mít tři tisíce osm set místností o předepsané výměře a dřív
se to prostě dělalo takhle,
na fleku…
Tak mě teď napadá, jestli
jsi, jako bývalá studentka
ledečského gymnázia, která
šla studovat farmacii, nebyla
také „produktem“ tamějšího
legendárního profesora chemie Kotlíka…?
No samozřejmě! Áno (smích),
je vidět, že už ses s tím setkal…
…u dramatika Zdeňka
Jecelína, který šel nejdřív
studovat VŠCHT i u jiných
kamarádů, třeba u Petra
Dudka…
…jasně, kteří dneska dělají
úplně něco jiného, ale dřív to byli také
nadšení chemici… Strašně mě to bavilo.
Já jsem si původně vždycky myslela, že
jsem humanitně založený člověk a chtěla jsem se věnovat jazykům. A vlastně
během gymplu, myslím, že ještě tak
v tom druháku jsem byla přesvědčená,
že opravdu půjdu na něco humanitně
zaměřeného, ale profesor Kotlík, který
dokázal zblbnout i divadelníka, tak samozřejmě dokázal zblbnout i filologa.
Ale nikdy jsem nelitovala, protože jsem
... POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

od reportáží a dokumentů až ke snímkům hraným a filmovým anekdotám.
Také oni se dočkali několika ocenění.
Mezi dokumenty to byl snímek „Jak se
budí řemeslo“ o člověku, který je skutečným umělcem – košíkářem. S velkým potěšením se setkávají účastníci
soutěží s někým, koho předtím neznali. Příjemným překvapením byla účast
ing. arch. Jana Píply z Prahy, který se
prezentoval dokumentem „New York
nejsou jen mrakodrapy.“ Jeho profesní
zájem se opíral o natáčení kostelů v exteriéru i v interiéru. Snímek měl velký
ohlas nejen pro zajímavé téma, ale i pro
vyslovenou hodnotu zpracování všech
tvůrčích složek. Ústecký autor David
Surý přispěl svým snímkem „Sultanát
Omán“ a klipy „Petr Lüftner – písničkář“ a „Petr Lüftner – Vlasy šedivý“
k námětové pestrosti soutěže. V obou
... POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5
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AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT

Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ

Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci květnu
oslavili narozeniny,
jmenovitě pak těmto:
Ladislavě Chalupové,
Antonii Filipové,
Václavu Domasovi, Jaromíru
Kruntorádovi, Stanislavu
Sadílkovi, Blaženě Hroudové,
Miroslavě Fouskové,
Marii Němcové, Marii Pajerové,
Jiřině Krůtové, Jarmile Vejborné,
Jaroslavu Studničkovi, Františku
Ščepkovi, Josefu Szalaiovi,
Josefu Koblihovi, Věře Kolbové,
Boženě Dubnové, Miroslavu
Matyášovi, Květuši Papíkové,
Milanu Rajmanovi,
Jaromíru Zelinkovi,
Anně Kyselové,
a Pavlu Egersdorfovi.

Výše jmenovaným
i všem ostatním oslavencům
přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let.
Sbor pro občanské záležitosti

Vážení čtenáři, Zručské noviny pro Vás
ve spolupráci s odborem kultury připravily
cyklus foto-hádanek z prostředí našeho
města. Na fotografii v každém čísle novin
najdete zachycené nějaké více čí méně
známé zručské zákoutí, městský detail
nebo část nějaké budovy. VašÍm úkolem
bude poznat, o co se jedná, kde je možné
ono zákoutí najít nebo ke které zručské
budově detail patří. Správná odpověď
bude zveřejněna vždy v příštím čísle společně s vyhlášením nového soutěžního
kvízu. Věříme, že Vás tato pátrací soutěž
zaujme a že se nám podaří Vás motivovat
alespoň ke krátké procházce!
Správná odpověď na hádanku z minulého čísla je, že detail objektu na fotografii
patří k drážnímu domku u závorami chráněného železničního přejezdu u zručského
nádraží. Výhercem je paní Zdeňka Kalinová, která svou odpověď zaslala 6. května
e-mailem. Výhru v podobě volné vstupenky pro dva do Kolowratské věže si může
vyzvednout v infocentru do 30. 6. 2017.
Gratulujeme!

M

áme pro Vás radostnou zprávu:
Pro všechny rodiče, kteří se teď
starají o své děti na rodičovské dovolené a blíží se jim nástup do práce,
se podařilo zajistit kurz, který by je
na toto všechno měl připravit. Není
to jen obyčejný počítačový kurz,
jakých jsou desítky. Projekt o.p.s.
Attavena v sobě zahrnuje nácvik
jak počítačových, tak sociálních dovedností. Naučíte se komunikovat
v týmu, prezentovat svoji práci před
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Řešení minulé foto-hádanky.

Nový úkol pro zručské detektivy.

Dnešní nápověda bude velmi stručná, ale určitě dostatečná – barva turistické značky na obrázku je zelená.
Kde můžeme vidět zákoutí zachycené na fotografii? Pro jednoho autora správné odpovědi bude na infocentru
připravena zajímavá cena. Své odpovědi pište na e-mail infocentrum@mesto-zruc.cz. Uzávěrka odpovědí je
v pátek 23. 6. 2017.

I maminky mohou být v práci
jako doma
Lenka Novotná

ZRUČÍ S

ostatními, s pomocí psychologa si ujasníte, která práce
je pro Vás ta nejvhodnější, nacvičíte si vstupní pohovory, zorientujete se na trhu práce, abyste našli práci,
kterou pohodlně skloubíte s výchovou dětí a bude Vás
naplňovat a bavit. Kurz ve Zruči probíhal před pěti lety
a setkal se s velkým zájmem.
Kurz je určen rodičům dětí do patnácti let, kteří se
chtějí z rodičovské dovolené vrátit zpátky do práce nebo
by se rádi přiblížili nalezení své práce snů. Celková délka vzdělávacího programu je čtyři měsíce, kurz začne
v září 2017. V malé skupině si pod vedením zkušeného
lektora rodiče prožijí, jaké to je vrátit se zpět na pracoviště a řešit úkoly v týmu spolupracovníků. Odnesou si
mnoho nových poznatků z oblasti počítačových dovedností – programy kancelářského balíku MS Office, základy práce v grafických programech pro tvorbu vizitek,
propagačních plakátků a tvorbu jednoduchých www
stránek. Díky výuce na reálných příkladech z firemní
praxe se rodiče efektivně připraví na skutečnou práci
v novém zaměstnání. Kromě počítačových dovedností
také prohloubí svou schopnost spolupracovat a komunikovat v týmu, vypořádat se se stresem a asertivně řešit
problémy. V průběhu lekcí zajišťujeme hlídání dětí, aby
se rodiče mohli nerušeně věnovat vzdělávání. Kurzy budou probíhat ve spolkovém domě, kde bude zajištěno
i hlídání dětí v herně Rodinného centra Setkání.
Díky financování projektu V práci jako doma skrze
Evropský sociální fond jsou všechny aktivity a hlídání
dětí pro účastníky kurzu zdarma. Přihlášky do kurzu přijímá koordinátorka projektu Táňa Szó na čísle:
778 064 624 nebo e-mailu: tana.szo@attavena.cz. Více
o kurzu se dozvíte na webu www.vpracijakodoma.cz.
Věřím, že rodičům přinese kurz tolik radosti a informací jako nám, které jsme ho absolvovaly před lety,
a usnadní jim vstup na trh práce. Přihlašovat se můžete
již teď.
Autorka je vedoucí RC Setkání.

Slavnostní
přivítání
nejmenších
občánků
Petra Menšíková

V

sobotu 1. 4. 2017 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:
Klára Drobková, Daniel Žaba,
Emma Filipová, Richard Jankula, Adéla Smítková, Pavel Čáp,
Zdeněk Jandejsek, Matěj Fortýn,
Božena Dvořáková, Petr Jirásek,
Daniel Marhan, Michael Kubánek, Antonín Vorlíček, Tereza Vorlíčková, Karolína Malá a Viktorie
Dvořáková.
I my se připojujeme s přáním klidného a bezstarostného dětství.
Autorka je vedoucí Sboru pro občanské záležitosti ve Zruči nad Sázavou.

Minule jsem velebil kopce, okolní vesnice, vesničky
a tortury na bicyklu.
Většina z vás nejspíš došlápne maximálně do Tesca
a dál používá pohodlnější posouvadla, ale leckteré
potkávám kolmo i dál… A páč mě ani po letech ne
omrzely mnohokráte projeté trasy kolem Zruče, zůstanu ještě u řídítek a vlastního pohonu i dnes. Ta obyčejnost blízkého není vůbec obyčejná a všední, má krásu
a poetiku. Jinou než rodinná dovolená v Bulharsku
nebo cyklovýlet po Holandsku, ale baví a těší.
Nejraději jezdím přes Lipinu, Krasoňovice, Čestín, Nový
Samechov a Jiřice. Je to dvacet kilásků, svižná hodinka, ale můžete lážo plážo i dvě. Zkusili jste? Vyšlápnu
na Jiřice, nejsou to taková muka, jak se může zdát. V Jiřicích na návsi napravo, nahoru na polní cestu k Lipině.
Výsep kamením nepotěší, ale po kraji se dá a máte
výhled na krajinu lepší než z rozhledny. Mírným stoupáním přes Lipinu a už svištíte ku Krasoňovicům. Před
křižovatkou na Hodkov omrkněte na druhé straně, viditelné ze silnice, krásně zarostlé traktůrky – rezivějící
samovolná umělecká instalace.
V Krasoňovicích to vezměte kolem rybníka, hned
na kraji vesnice nalevo, kolem ovcí, kačen, krav a koní.
Nádhera s poctivým odérem hnoje. Do Čestína už je to
kousek a pokaždé se potkám s velkým dravcem, plach
tícím nad polem u obřích stožárů s elektrovedením,
a padáááák až ke kostelu, na náměstí můžete limču
nebo pivko U Janatů, další ohrada s koňmi, nepříjemně
stoupavá zatáčka a pak odměna – dlouuuuhý sešup až
pod Starý Samechov. Bacha na ostré zatáčky, co vynáší.
Tam vás vyděsí výzva v podobě serpentin nahoru
k vesnici a až na vršek nad Jiřice. Ta dá hodně zabrat, to
nepopírám. Ale dá se vyjet vsedě a přežít a po třicáté
už vám to ani nepřijde. U cedule sice skoro vyplivnete
plíce (ovce na pravoboku), ke křížku nad Jiřice se sotva
doplazíte, ale pak už jen několikakilometrový sešup
aaaaž do Zruče.
No, ani to nebolelo a v některé z hospod můžete zaslouženě doplnit tekutiny.
Vloni jsem to ujel za 54 minut a nejsem žádný závodník, jen amatérský kochač s rozhrkaným kolem za pár
kaček. Tak schválně vy!
Robert
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... pokračování rozhovoru s Mgr. Danou Radilovou ze strany 1
pak zjistila, že přírodní vědy mi sedí
a baví mě. Já jsem původně chtěla dělat
opravdu chemii, ale když jsem si prolezla pár takových škol jako VŠCHT, tak
jsem zjistila, že technická chemie pro
mě úplně nebude, a mám pocit, že na tu
farmačku mě možná ťuknul i ten Kotlík, protože na gymplu byli o tři roky
nade mnou dva lékárníci a já jsem ty lidi
znala. Studenti odtamtud na farmačku
opravdu chodili a mně přišlo zajímavé,
že je to spojené i s biologií, že je ten
obor takový komplexní. Ale jako že někdo chce být v první třídě popelářem,
že já bych chtěla být lékárníkem, tak to
opravdu ne.
Od svých kamarádů, kteří kdysi studovali medicínu, vím, že farmakologie je jeden z nějtěžších a nejobsáhlejších předmětů ve čtvrtém ročníku
medicíny. Jak jsi studium zvládala Ty?
Pro ně je to určitě náročné, ale my
jsme studium měli postavené jinak. Pro
mě tohle nebylo nejnáročnější, protože
mě to bavilo a ještě ta farmakologie je
chemie s biologií tak pěkně dohromady, je to logické, je to zábavné, i když
bylo toho strašně moc. Mně přišla horší farmaceutická chemie, tam bylo víc
těch molekul a to bylo hodně náročné.
Paradoxně pro mě ale nejtěžší byla farmakognozie, což jsou bylinky a jejich
obsahové látky. To je telefonní seznam,
to se musíš naučit zpaměti, což já nesnáším. Takže to byl pro mě naprostý trest.
Nechci říct, že bylinky nemám ráda,
ale tohle bylo pro mě těžší než třeba ty
veliké, zásadní zkoušky, kde je všechno
logické a vlastně se k tomu dostáváš přes
přípravné předměty.
Musela jsi nějakou zkoušku opakovat?
Já musím říct, že za celou farmačku jsem opakovala biochemku. Paní
doc. Kvasničková zrovna neměla náladu, tak to nějak neklaplo, napodruhé už
to bylo v pohodě. A pak teda jsem položila tu farmaceutickou chemii, což byla
třetí velká zkouška v tom semestru a já
jsem měla naprosté okno a už jsem byla
přetažená. Takže jsem tam panu docentovi Hartlovi říkala: „Víte, tak dneska
se asi nebudeme jako vzájemně zdržovat,“ a on: „A tak to zkuste!“ Já říkám:
„To nemá cenu, já vím, kde to je, jak to
mám modře nebo zeleně podtržené, ale
nevím, co tam je, to nemá smysl.“ „Tak
udělejte stojku, třeba si vzpomenete…“
Sedíme na zahradě lékárny ve Staré
Zruči. Jaká je vlastně historie tohoto
domu a zdejší lékárny?
Tenhle barák postavil ve válce, někdy
kolem roku čtyřicet, pan Gustav Nácovský, který tady provozoval koloniál, a pak to museli někdy kolem roku
padesát pod nátlakem prodat. V devadesátých letech to myslím jeho synovec se synem dostali přes soud zpátky.
Nicméně od těch padesátých let to bylo
znárodněné. Ve Zruči bývala nejdřív
lékárna provozovaná spolkem lékárníků, jmenovalo se to Krajinská lékárna
a ta byla někde dole na náměstí. Nevím
přesně, ve kterém domě. Pak ji soudruzi přestěhovali sem, někdy v roce 1954.
To už byl ten národní podnik Medika
a všechny lékárny byly státní. A byla
tady tuším někdy do devadesátého pátého roku, než vznikla legislativa. Vím,
že lékárny se privatizovaly a osamostatňovaly postupně a tohle byla tenkrát
jedna z posledních na okrese, které šly
do soukroma. Lékárník musel uzavřít
nájemní smlouvu s majiteli bytu, a to
už byli tehdy ti Nácovští, ale nějak se
nedohodli. Tak zůstal barák prázdný

a majitelé sháněli lékárníka. A jak je
ten svět malý, tak jejich příbuzný, místní pan Nácovský, který dělal v elektře
šéfa, byl spolužák mojí maminky ze základky. On za ní dojel a říkal: „Hele,
moji příbuzný sháněj lékárníka. Já jsem
slyšel, že ta tvoje holka je magistra. Nechtěla by jít do Zruče?“ Já jsem v té době
byla ve Velimi a měla jsem tam problém
s prostory, a tak jsem se odstěhovala
sem. A tady jsme od roku 1996.

JAK TO CHODÍ V OFICÍNĚ
Kde se vzal název lékárna U Anděla?
Vymýšleli jsme, že nejblíž je hřbitov.
Lékárna U Hřbitova, to by pro ty pacienty nebylo nejlepší, tak jsem využila
původní název z Velimi…
Jak se máme v lékárně vůbec chovat?
Jaká je role lékárníka? Máme problémy nejprve zkonzultovat s ním a pak
až jít k lékaři?
Víš co, když se ráno vzbudíš, máš takovéhle mandle a na nich bílou zoologickou, tak už nemá cenu chodit do lékárny, to už pozná asi každý. Ale člověk,
který sám není zdravotník, odborník
a necítí se dobře, si řekne: „Dojdu si
za svým lékárníkem, kterého znám, on
zná, dejme tomu, nějakým způsobem
mě. Je tam nějaká důvěra a mám pocit,
že se mi věnuje, že ví, o čem mluví.“
Dobrý je, když ti lidé umí smysluplně
pojmenovat příznaky. Někdy je opravdu
složité z člověka dostat, jestli má dráždivý kašel, nebo jestli odkašlává, nevěřil
bys, jakou to dá někdy práci. A tam to
spolu probrat a odejít s nějakým výsledkem – zkuste tohle, pokud by to nebylo
lepší za den, dva, běžte za doktorem!
Mělo by to být o tom, že zkušený lékárník podle nějakých příznaků dokáže
spoustu věcí opravdu odhadnout a upozornit pacienta na rizika nebo příznaky,
které můžou nastat. Tak si myslím, že by
to mělo nějak fungovat.
A jak to funguje v praxi?
Jsou různé typy pacientů. Jsou takový,
který přijdou a řeknou, je mi tohle a chci
tohle, a tomu, kdo chce Bromhexin
na noční dráždivý kašel, se snažím vysvětlit, že mu to nepomůže, protože to
na to není vhodné. Když si na tom trvá,
já se s ním prát nebudu. Vysvětlím mu,
proč to není vhodné, ale všichni jsme
svobodní lidé, ať si ho klidně pije, on
bude kašlat celou noc. Ale já mám čisté
svědomí, že jsem ho na to upozornila,
že ode mě tu informaci dostal. Pak jsou
lidé, kteří přijdou, nevědí, proberou to
s tebou, nechají si poradit a nějak si vyberou a dobrý, úžasný. A pak jsou lidé,
kteří nevědí, ale poradit si nenechají a to
je teda docela problém…
Přestože se dnes recepty tisknou spíš
na tiskárně, jistě se k Tobě občas dostane nějaký obtížně čitelný rukopis,
což je pro lékaře typické…
No samozřejmě (smích), no to jsou

NÁPAD NA NOVOU RUBRIKU „LIDÉ ZRUČE“ VZNIKL ZCELA NEZÁVISLE NA PROJEKTU PORTÁLU
IDNES „LIDÉ ČESKA“, I KDYŽ NÁZEV NAŠÍ RUBRIKY SE TÍMTO PROJEKTEM INSPIROVAL. NEDÍLNOU
SOUČÁSTÍ PROFILŮ REPREZENTANTŮ PROFESÍ A SOCIÁLNÍCH SKUPIN TVOŘÍ VŽDY FOTOGALERIE
ZACHYCUJÍCÍ VYBRANÉ MOMENTY Z VŠEDNÍHO DNE, JEHOŽ ČÁST AUTOR RUBRIKY A FOTOGRAF
S DANÝM ČLOVĚKEM STRÁVILI. TUTO FOTOGALERII SI V ÚPLNOSTI VŽDY BUDETE MOCI PROHLÉDNOUT NA FACEBOOKU ZRUČSKÝCH NOVIN.

zkazky… Je pravda, že když si nejsme
jisté, jedna, druhá nebo třetí, tak to
samozřejmě konzultujeme vzájemně.
Shodou okolností jsme nedávno zrovna
řešily problém pana doktora Kmocha,
který píše recepty v ruce. On píše opravdu, jako kdyby byl z Arábie. Má naprosto roztomilý rukopis, že kolikrát fakt
nevíme. No, zkoušely jsme samozřejmě
panu doktorovi volat, ale nepodařilo se
nám ho zastihnout. Ale v dnešní době
třeba na tolik proklínaném Facebooku
existuje stránka „Mladí lékárníci“ (což
se mě sice už netýká, ale kolegyně mě
tam přidala), to je takové diskusní
fórum, kde se řeší praktické věci z administrativy a dají se tam konzultovat
i různé jiné věci. Tak jsem prostě recept
vyfotila, dala jsem to na Facebook a oni
mi to přečetli.
Stalo se Ti, že se někdo snažil předložit podezřelý recept, který mohl být
zfalšovaný? Jak se tohle řeší?
Párkrát jo. Záleží na tom, kdo s tím
přijde, jak vypadá, aby ho člověk zas
na jednu stranu nevyplašil, musí se
na to jít tak jako diplomaticky. Když
to jde, tak si ten recept ofotíme, ideální
je ten recept zadržet, ale oni to chtějí
většinou zpátky. Ale aspoň máme kopii a pak to nahlásíme, to se normálně
hlásí na Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Když jsou na takovým receptu věci typu
Stilnox na spaní a podobné léky, které
jsou diskutabilní, tam člověk většinou
zpozorní. I když tady to není tak frekventované, ale stává se nám to.
Jaký máš vztah k alternativní medicíně, homeopatii, bylinkám a přírodní medicíně?
Nezavrhuju a priori nic. Mám výborné zkušenosti s homeopatií i s bylinkami. U věcí, které se týkají imunity, ekzémů, nebo u chroničtějších problémů,
tam mají homeopatika výborné výsledky. Ale zase je potřeba používat selský
rozum. V dnešní době přibývá takových
jako militantních odpíračů čehokoliv
jiného než heřmánku, když to jako přeženu. A odpírají to i svým dětem, což
mi přijde úplně šílené. A to jsou věci,
se kterými se setkávají i doktoři, a to je
třeba očkování. Už mi to přijde, jako
že u některých lidí to začíná být mimo
zdravý rozum.

NA INTERNETU ALE PSALI…
V čem je dneska lékárna jiná než
v době, kdy jsi začínala? Používají se
modernější přístroje na laboratorní přípravu roztoků, kapek, mastí
apod.?
Určitě je něco jiného lékárna v krajské
nemocnici, kde připravují sterilní léky
nebo onkologické léky na míru pacientům, to je úplně už někde jinde, to je
samozřejmě nesrovnatelné. Ale i taková
klasická malá lékárna na malém městě
jako jsme my má třeba digitální váhy,
protože mechanické už dneska nikdo
nepoužívá. Je pravda, že větší lékárny
používají unguator (přístroj na přípravu
mastí, pozn. red.), kde do kelímku navá-

žíš substance, šoupneš to do toho a ono
se to umíchá. A já jsem se ptala mojí
paní laborantky, jestli by to nechtěla
a ona, že nechtěla. Ne že by si snad připadala, jako že tady není nic platná, ale
pro ni ruční výroba v misce s tou těrkou,
krásně česky „rajbšál“, je tou echt prací
té asistentky.
Stává se, že díky televizní reklamě
přijde nějaký lék občas do módy?
Ano, není to dneska už tak veliké, protože lidé jsou od té reklamy tak „obouchaní,“ že už to není tolik, ale v těch
devadesátých letech to bylo ukrutné,
opravdu. A právě, jak mám ty kamarády
lékárníky a oni jsou skoro o generaci starší, tak třeba jsme se koukali na televizi,
tam něco vylezlo a oni: „A ty lidi to zas
zejtra budou chtít.“ Je to určitě znát…
Starší lidé mají tendenci složitější
názvy léků komolit. Můžeš uvést nějaký příklad?
Já mám normálně papírek, my si to píšeme (DR na chvilku odeběhne do domu
a přinese ho). Jeden krásný příklad mám
ještě z Kolína právě od jednoho staršího
kolegy, který říkal, že tam byl pán, co
si chodil pravidelně kupovat peroxid
vodíku a pravidelně vyžadoval „pérovodík.“ My máme taky takový dobrý
příklad: „Ophtalmosemtex – kapky.“
Místo Diclofenac na bolesti paní chtěla
„Discofenak.“ Pak existuje tzv. Višněvského balzám na záněty a říká se tomu
tím pádem „višňák.“ A jedna paní se dožadovala „švesťáku.“ A pak tady máme,
že paní místo masti na opruzeniny chtěla mast na „oplozeniny.“
A co internet, jak ten ovlivňuje chování pacientů v lékárně?
To je věc, se kterou se setkávají v obrovský míře doktoři a my taky. Dneska
je velká skupina lidí, který jsou strašně chytří z internetu. Já vůbec nevím,
jestli si ti lidé uvědomují, že pokud nenajdou nějaký opravdu odborný server,
kde jsou ty informace autorizovaný, že
na internet si může kdokoliv napsat
cokoliv. Může to být absolutní blbost,
kolikrát i třeba škodlivá, naprosto zavádějící. A teď oni přijdou a začnou se
tady s námi dohadovat, když my něco
řekneme, že ale na internetu psali, že to
takhle není. Například chtějí stotabletové balení Omeprazolu na žaludek, což
je z jasných důvodů vázané na recept,
protože když bude někdo baštit Omeprazol na bolavý žaludek, může mu mezitím prasknout vřed a on může umřít.
„No ale na internetu psali, že je to volně
prodejný,“ tak říkám: „Nic, klid!“ Vezmu prostě to balení léku, takle mu to
strčím pod nos a řeknu: „Jenom na lékařský předpis.“ „Hm, ale na internetu
psali, že je to volně prodejný.“ Fakt se
ale člověk snaží zachovat klid, jsme profesionálové. Jednomu pánovi už jsem
řekla, že když chce se mnou něco probrat, výborný, má-li nějaký informace,
můžeme si o tom popovídat, dobrý. Ale
ať si rozmyslí jednu věc. Jestli věří internetu, ať si to tam nastuduje a přijde, že
chce Acylpirin a Francovku, a já s tím
nemám problém. Ale jestli tady bude
argumentovat věcmi, které nejsou pravda, protože si je přečetl na internetu, tak
jako důvěřuje internetu, nebo člověku
se vzděláním a mnoholetou praxí? To je

prostě na něm. A jestliže mi nedůvěřuje, tak spolu ztrácíme čas. A oni pak ti
lidé tak jako koukají, někteří se zarazí,
někteří ale taky ne…
Kdybys měla peníze, co by sis tu ještě přála vylepšit? Nebo, chtěla bys mít
rovnou třeba moderní lékárnu?
Já hlavně kdybych měla peníze, tak
bych konečně udělala fasádu na baráku. To je takový můj cíl… A do moderní lékárny bych nechtěla. Jsou to dva
roky, co jsme předělali oficínu, udělalo
se tam druhé výdejní místo ve starém
stylu. Truhlář, když to dodělal, říkal:
„To je, co? Vypadá to jako starý, to mám
radost!“ A pak jsme předělávali vchod,
udělal se bezbariérový přístup s nájezdem, ty schůdky byly nepříjemné. Zlepšovat je pořád co.
Dostával jsem se sem poměrně komplikovaně přes rozkopanou ulici. Určitě je to znát na výši tržeb…
Vždycky lidem říkám: „Děkujem, vy
jste statečný, že jste se sem dostali.“ No,
musíme to ještě nějak vydržet…

Mgr. Dana Radilová
Narodila se 8. 7. 1968 v Kutné Hoře.
Pochází z Chabeřic,
kde žila do svých 22 let.
První tři roky chodila na malotřídku
v Holšicích, základní školu dokončila
ve Zruči n. S. V letech 1982–1986
studovala na Gymnáziu v Ledči n. S.,
v letech 1986–1990 na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové.
Nejprve byla zaměstnána v Nemocniční lékárně v Kolíně (1990–1993),
v letech 1993–1996 v lékárně ve Velimi, kde se také r. 1995 vdala a se
svým mužem žila. Po přestěhování
do Zruče od r. 1996 provozuje místní
lékárnu U Anděla. Mezi její koníčky
patří zejména zpěv. Od r. 2001
je členkou sboru Diphtheria pod
vedením P. J. Konečného, v letech
2012–2016 studovala sólový zpěv
v rámci studia pro dospělé na místní ZUŠ. Rekreačně sportuje (lyže,
kolo, nordic walking), je nadšenou
pejskařkou, baví ji zahrádka a ruční
práce. Má dvě dcery, starší dcera
Kamila letos úspěšně odmaturovala
na ledečském gymnáziu, mladší
Magdaléna je studentkou tercie
tamtéž.
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Události řešené městskou policií
v dubnu 2017
• 11. 4. 2017 – V odpoledních hodinách byla hlídka MěP požádána hlídkou Policie ČR o výjezd do ulice Ke Stadionu. Zde byl občany policii
nahlášen jakýsi zraněný, nemohoucí pes. Strážníci v místě provedli šetření
a odhalili, že se na uvedeném místě nachází pouze nějaký odložený, nemohoucí pytel. Se zjištěnými skutečnostmi byl poté seznámen oznamovatel
a hlídka PČR.
• 14. 4. 2017 – Ve večerních hodinách přijala hlídka MěP stížnost občanů
na hlasitou hudbu v ulici Lipová. Během kontroly místa strážníci zjistili,
že u jednoho z domů v ulici se koná zahradní párty. Účastníci sezení byli
upozorněni na pokročilou noční dobu a vyzváni k utlumení hudby. Během
následné kontroly bylo již na místě vše v pořádku.
• 16. 4. 2017 – Ležící muž na trávníku v ulici Fibichova nenechal v ranních hodinách v klidu místní občanku. Ta z obavy z možných zdravotních
problémů muže tuto skutečnost nahlásila hlídce MěP. Na místě strážníci
našli osmatřicetiletého občana Zruče, kterého více než zdravotní problémy
sužovaly následky probdělé noci na hippies zábavě. Po probuzení se uvedený
v klidu a za doprovodu strážníků odebral k domovu.
• 21. 4. 2017 – Krátce před půlnocí se s žádostí o pomoc na hlídku MěP
obrátil personál jedné z místních restaurací. Před provozovnou byl nalezen
unavený návštěvník podniku, který k domovu již nedokráčel. Hlídka MěP
na místě zjistila, že se jedná o čtyřicetiletého, ve městě se zdržujícího občana
slovenské národnosti. Ten byl strážníky probuzen a poté předán do péče
své družky.
• 22. 4. 2017 – Na žádost občanů vyjížděla hlídka MěP v odpoledních
hodinách do domu v ulici Poštovní. Zde měl nějaký muž kopat do dveří
výtahu a bytů. Na místě byl nalezen místní šestatřicetiletý výtečník, který
byl následně hlídkou MěP z uvedených prostor vyveden.
Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v dubnu a květnu 2017
• 15. 4. 2017 – Jednotka byla povolána k dopravní nehodě mezi obcemi
Zderadinky a Kácov. Po příjezdu na místo nehody bylo zjištěno, že se jedná o osobní vozidlo po čelním nárazu do stromu. Na místě již zasahovala
jednotka HZS Uhlířské Janovice. Po domluvě s velitelem zásahu jednotka
spolupracovala na předlékařské pomoci zraněným a řízení provozu na komunikaci. Po příjezdu ZZS byly děti v autosedačkách přeneseny do sanitky
a předány do péče lékaři.
• 28. 4. 2017 – KOPIS jednotku vyslalo k pátrání po pohřešované osobě
pravděpodobně spadlé ze skal mezi obcí Zruč nad Sázavou a Chabeřice.
Na výzvu Policie ČR byl proveden průzkum skalní stěny pomocí lezeckých
prostředků. Zde byla osoba nalezena bez známek života. Byla povolána
lezecká skupina ze stanice HZS Kutná Hora. Jednotka provedla nasvícení
skalní stěny, společně tělo snesla a předala ho příslušníkům kriminální
policie.
• 10. 5. 2017 – Jednotka byla povolána k požáru pneumatik v obci Bělčice. Po příjezdu na místo požáru jednotka prováděla dle pokynů velitele
zásahu kyvadlovou dopravu vody a střídání hasičů na jednom z útočných
proudů. Druhý den se směna vystřídala a jednotka pokračovala v pomoci
s likvidací požáru.
• 18. 5. 2017 – KOPIS jednotku vyslalo na otevření dveří ve Zruči nad
Sázavou, za kterými někdo volá o pomoc. Na místě byla Policie ČR, městská policie a zároveň s jednotkou přijela ZZS. Bylo zjištěno, že se jedná
o vchodové dveře do bytu, které byly zabouchnuté a zevnitř zajištěné druhým kolíkovým zámkem. Dveře byly otevřeny planžetou a druhý zámek
vypáčen pomocí páčidla. Na místě se nacházela majitelka při vědomí, která byla předána do péče ZZS. Jednotka pomohla se snesením pacientky
do vozu ZZS.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

Redakční rada Zručských novin

Textem o ekonomickém vývoji
a výstavbě závodu pokračujeme
v publikování výňatků z knihy Tovární
města Baťova koncernu autorů Martina Jemelky a Ondřeje Ševečka.

Výstavba závodu
S přípravnými pracemi na první z projektovaných osmi továrních budov se
ve Zruči nad Sázavou započalo pod
vedením stavitele Bohuslava Slováčka
v březnu 1939, kdy staveniště navštívil
i J. A. Baťa. Při stavebních pracích byl
využíván stavební materiál z nejbližších
zdrojů, písek ze staveniště a řeky Sázavy,
kámen z původně obecního kamenolomu, firmou rovněž zakoupeného, cement z cementárny na louce před továrnou a cihly z dvanáctikomorové cihelny,
zprovozněné na jaře 1940 za nádražím
na louce táhnoucí se směrem k Domahoři. Jen v roce 1940 cihelna vyprodukovala s 27 dělníky 1 500 000 cihel
strojových a 120 000 cihel ručních a její
provoz byl uzavřen až v dubnu 1942.
Její zaměstnanci byli posláni za nucenou
práci do Říše. Více než tři stovky stavebních dělníků, pracujících paralelně
na výstavbě nejstarších obytných domů,
byly za korunu denně ubytovány v dřevěných barácích, v srpnu 1939 vybavených kuchyní, jídelnou a restaurací.
Výkopové práce na stavbě první tovární budovy byly započaty 28. 8.
1939, měla sloužit jak výrobním, tak
dočasně i ubytovacím, vzdělávacím
a společenským účelům. Stavba první
z dvojice realizovaných pětietážových
továrních budov byla zprovozněna již
po čtyřech měsících v prosinci 1939:
Objekt z cihlového zdiva v železobetonové konstrukci byl tvořen třikrát
třinácti moduly se schodišťovým přístavkem a průčelním rizalitem s výtahovou šachticí. Podlahy a stropy byly
zvoleny železobetonové, betonové bylo
i zastřešení a původní okna byla železná. Součástí objektu, který prošel v následujících letech několika stavebními
úpravami (výměna oken a rozšíření výrobních prostor v 1. etáži), byly i šatny
a sociální zázemí v pravé části objektu.
Mladší z dvojice pětietážových výrobních objektů byl dokončen na přelomu
jata a léta 1940. Obě tovární budovy
byly v podstatě identické, novější objekt odlišovaly od starší tovární budovy
jen světlé výšky stropů a rozdílně řešený
schodišťový přístavek ve třech segmentech s výtahovou šachtou, schodištěm
a zaměstnaneckým zázemím. Původní
jednoduchá dřevěná okna musela být
záhy vyměněna za kovová. Součástí továrního areálu byly rovněž sklady hořlavin, nákupního a stavebního oddělení,
stolárna, vrátnice, dvě transformační
stanice a hasičská zbrojnice, postavená
v roce 1943 pro nejlépe vybavený požární sbor ledečského okresu, ustavený
v létě 1940. Stavební aktivity byly ovšem ve Zruči násilně přerušeny zásahem
německých okupačních úřadů v roce
1942, oficiálně kvůli stagnující výro-
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bě, z níž byli dělníci převedeni za prací
do Říše.

Výrobní profil a obchodní činnost
S výrobou baťovské obuvi bylo ve Zruči nad Sázavou započato pod dohledem
vedoucího závodu Leopolda Klátila
(jmenován 1. 4. 1939) ještě před dokončením první tovární budovy v prosinci 1939 a jejím zprovozněním 2. 1.
1940. Nejstarší zlínské stroje byly instalovány ve špýcharu (sýpce) zručného
velkostatku a pod dohledem zlínských
instruktorů zprovozněny prvními 150
zaměstnanci v sedm hodin ráno 29. 5.
1939, kdy byla zahájena produkce tzv.
bagánů, těžké pracovní obuvi. Poslední
den roku 1939 byla veškerá výrobní zařízení ze špýcharu transportována do první tovární budovy a dva dny poté byla
zprovozněna první dílna ve III. etáži, 6.
1. 1940 byla rozšířena o druhou dílnu,
přičemž denní produkce každé dílny
činila 1 000 párů textilní pracovní obuvi s dřevěnou podešví. V letech druhé
světové války k výrobě pracovní obuvi
s dřevěnou podrážkou a 80% textilním
svrškem přibyla i produkce klasické
pánské, dámské a dětské textilní obuvi
s dřevěnou podešví, jež vzrostla zejména
poté, co byly po náletu na Baťovy závody ve Zlíně 20. 11. 1944 do Zruče
převedeny dvě obuvnické dílny s 300
zaměstnanci. Právě v roce 1944 představovala zručská produkce 8,5% celostátní
výroby obuvi, v roce 1945 v důsledku
poškození mateřských Baťových závodů
ve Zlíně dokonce 12,2%, přestože z řady
důvodů poklesl počet zaměstnanců,
Osvobození baťovského závodu
ve Zruči nad Sázavou podnik zastihlo
ve stadiu chronického nedostatku pracovních sil, materiálu a surovin (lepidla
a vrchové kůže), k nimž měl závodu co
nejdříve dopomoci nově jmenovaný národní správce Jan Pištěk, dlouholetý baťovec s minulostí vězně koncentračního
tábora Buchenwald. Za jeho vedení byl
zručský závod spolu s mateřským koncernem nejprve postaven pod národní
správu a 28. 10. 1945 nakonec i znárodněn. Pištěk sám v čele podniku setrval
do roku 1949, kdy přešel do vedení gottwaldovského Svitu, a ve vedení závodu jej vystřídal další dlouholetý baťovec
Ludvík Vodrus (1949–1954), dosud
předseda závodní rady ROH. Zatímco
před vypuknutím druhé světové války
fungovalo v Baťově továrně ve Zruči
nad Sázavou deset dílen, bezprostředně
po osvobození vyrábělo jen pět dílen
s 1009 zaměstnanci, jejichž počet však
rychle stoupal: na počátku druhého
pololetí činil 1272 osob, na konci roku
1945 již 1421 osob. Výroba pracovní
obuvi s dřevěnou podešví a převážně
textilním svrškem byla sice ukončena
již v roce 1945 a kromě dvou dílen pánské obuvi zcela převedena na produkci
dámské a pánské rámové obuvi, produktivitu práce se však nedařilo zvyšovat podle původních představ zejména
kvůli váznoucím dodávkám surovin
po poškozených silničních a železničních komunikacích. Koncem roku 1945

tak závod vykázal 2 237 000 Kčs schodku celkového hospodářského výsledku,
přičemž jeho značnou část vytvořila jednorázová finanční výpomoc zaměstnancům. Následujícího roku 1946, kdy byla
otevřena osmá dílna dámských sandálů
s gumovou podešví, přibyly k pánské
pracovní a rámové obuvi dámské a dětské meltonky a dětské flexibly, chlapecké papuče a vysoké střevíce. Produkce
v prvním pololetí 1946 dosáhla 995 000
párů obuvi při týdenní produkci 38 000
párů, ve druhém pololetí již 1 820 000
párů při přibližné týdenní produkci
40 000 párů obuvi. Hospodářským výsledkem podniku byl v roce 1946 zisk
2 352 000 Kčs.
Poválečný výrobní program byl v následujících desetiletích na dlouhá léta
fixován, i když jen v roce 1949 bylo vyrobeno 143 nových vzorů obuvi – při
produktivitě ve srovnání s rokem 1947
vyšší o 26% a průměrných mzdách
vyšších o 17%. Zaměstnanci, nejčastěji ve věku kolem 24 let, vyrobili v roce
1949 3 309 000 párů obuvi, 6,5%
celkové produkce československého
obuvnického průmyslu. Až na sklonku
padesátých let došlo k prosazení nových
obuvnických kopyt na nízkém podpatku s úzkou špičkou, lodičkových střihů
dámské obuvi s různými variantami
perforování a mokasínových typů lehké pánské obuvi s jednoduchou podešví. Nejtradičnějším druhem vyráběné
obuvi byla dětská obuv, variovaná alespoň 33 barevnými vzory. Zřejmě nejvýraznější poválečnou inovací portfolia
produkovaného zboží bylo na přelomu
let 1948/1949 rozběhnutí strojírenské
výroby, saturující chronický nedostatek
náhradních dílů a usilující o alespoň částečnou harmonizaci početního zastoupení mužů a převažujících žen. Prvními
produkovanými strojírenskými výrobky
byly hydraulické multiplikátory a rozvaděče pro lisy. V obuvnické výrobě bylo
v polovině šedesátých let prosazeno autonomní vzorování až 75 druhů obutí,
hlavně exportní dětské flexiblové obuvi,
a přechod k výrobě méně pracných lepených bot, jejichž produkce tvořila 58%
celkové výroby.
Ještě v roce 1985, kdy bylo Sázavanem
vyrobeno 7 722 000 párů obuvi se ziskem 491 000 000 Kčs, se podnik na výstavě Agrokomplex Nitra prezentoval
nabídkovou kolekcí 131 modelů sezony
jaro-léto 1986. O deset let později však
byla zručská výroba obuvi, proslavená
v Evropě a zámoří především produkcí
kvalitní dětské obuvi, ukončena. Dědici
národního podniku Sázavan se po roce
1989 stalo několik menších firem specia
lizované obuvi v čele s firmou Sázavan
Product, s. r. o., která od roku 1996 rozvíjela produkci tzv. korkových fusbetů
(obuvi s přírodní korklatexovou stélkou)
v budovách podniku Sázavan Strojírny,
s. r. o., dalšího zručského dědictví baťovské éry, kterým byla výroba dětské obuvi.
Martin Jemelka – Ondřej Ševeček, Tovární města
Baťova koncernu. Evropská kapitola globální expanze, Academia: Praha 2016, strany 272–277.

Kdo si hraje, nezlobí!
Jiřina Bělinová

Vážení čtenáři,
na fotografii zveřejněné na titulním
listu v minulém čísle Zručských novin se vloudila chyba. Za základní
číslovkou v nápisu "5 LET SPOLKOVÉHO DOMU" neměla být tečka.
Omlouváme se.

Tovární města Baťova koncernu

ěstská knihovna se připojuje
k oslavě 5. výročí otevření spolkového domu. I my chceme předvést svou
knihovnu v co nejlepším světle, proto
jsme se rozhodli navázat na velký zájem
o deskové hry a uspokojit ty, na které se
zatím s půjčením hry domů nedostalo.
Zveme Vás na velkou prezentaci deskových her v knihovně. V pátek se budeme
celý den věnovat dětem na základní škole a ve družině. Zástupci firmy Mindok

si pro žáky připravili prezentaci zajímavých vědomostních, strategických,
logických i odpočinkových her, které
si děti mohou vyzkoušet a zahrát. V sobotu 17. 6. od osmi do deseti hodin
zveme do prostor knihovny především
rodiče s menšími dětmi. Ukážeme vám
různé hry, seznámíme s pravidly, děti
i rodiče si mohou hry osahat, vyzkoušet,
zahrát. Odpoledne potom bude věnováno zájemcům všech věkových kategorií.
Přijďte se do knihovny podívat na současnou nabídku her na našem trhu, hry

si prohlédnout, zahrát, a dokonce i se
slevou 20% zakoupit. Nezapomeňte, že
konec školního roku se blíží, a přijďte
koupit dětem dárek za vysvědčení už
nyní – nebudete kupovat zajíce v pytli,
což se někdy u koupě poměrně drahých
her stává. A stane-li se drobné nedorozumění a vysvědčení vašich dětí nebude
dle vašich představ, alespoň o prázdninách děti zabavíte. Doufáme, že nejenom hry, ale především knihy z naší
knihovny vám zpříjemní čas dovolených i čas strávený s vašimi dětmi.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT

Zámek Zruč nad Sázavou – pro návštěvníky zámecký areál přístupný
denně od 10.00 do 17.00 hod. (polední pauza v zámecké pokladně:
11.30 – 12.30 hod.)

FOTA: ARCHIV AUTORA

také ústecké autory cestopisů lze počítat mezi mladíky. A tak konečné resumé zní: Že se dá i dnes organizovat

dobře krajská soutěž s vynikající úrovní, potvrzuje právě ta zručská. Je skutečným vzorem pro všechny ostatní.

Svatovítská pouť v Zahrádce
Spolek přátel Zahrádky srdečně zve v sobotu 17. června 2017 na pouť v Zahrádce u Ledče nad Sázavou
14.00 mše svatá  15.00 Malá Lesanka – koncert  16.00 komentovaná prohlídka kostela

Jiří Schmitzer navštívil Zruč

V

Mladí zdravotníci zachraňovali
v Kutné Hoře zraněné a nemocné

P

rvní květnovou středu se konala Soutěž mladých zdravotníků
v Kutné Hoře. I tentokrát si tu své
znalosti a dovednosti v péči o nemocné
a raněné vyzkoušeli žáci naší základní
školy ze zdravotnického kroužku, jmenovitě Adam Herud, Jan Chaloupka,
Martin Štichauer a Tereza Rožnovská
za kategorii mladších žáků, dále Lucie
Dufková, Patrik Nerád, Tomáš Krbaťa,
Jan Pěkný, Matěj Herud za kategorii
starších žáků.
3. května se tito mladí záchranáři
ocitli mezi „krvácejícími,“ naříkajícími
zraněnými a museli je klidně a správně
ošetřit. Je to vždy neobvyklá, drsná, ale
velmi cenná zkušenost. Mnozí by zůstali stát jako opaření a nevěděli by co
dělat, v tu chvíli se všechno na chvíli

z hlavy vypaří. Naši žáci odvážně pomáhali, dobře spolupracovali, dokázali udržet chladnou hlavu a postarat se

Řezby a akvarely – prodejní výstava Hany Richterové. Výstava
přístupná dle otevírací doby infocentra. Vstupné: plné 30 Kč, snížené
20 Kč, zámecká galerie.

2. 6. 2017

Akademie třetího věku: „Myšlenky, které měnily svět“ – probíhající kurz, spolkový dům, II. patro, zasedací místnost, více informací
viz leták.

3. 6. 2017

Úvodní seminář přirozeného pohybu s Matyášem Kozmou, pořádá OKŠS – spolkový dům ve spolupráci s Matyášem Kozmou, od 10.30
do 13.30 hod., workoutové hřiště, cena: 600 Kč, přihlášky a rezervace
u Marcely Černé – tel.: 730 514 040. Nutno přihlásit se předem.

3. 6. 2017

Městská knihovna – otevřeno od 9.00 do 11.30 hod.

7. 6. 2017

Křeslo pro hosta – hostem pořadu MgA. Matěj Freml Ph.D., moderuje Dr. Josef Förster, pořádá OKŠS – spolkový dům, v rámci pořadu
vystoupí kytarové duo Siempre Nuevo – Matěj Freml a Patrick Vacík,
od 18 hod., vstupné: 50 Kč, spolkový dům, II. patro, zasedací místnost.

10. 6. 2017

Dětský den na rybárně – pořádá místní organizace ČRS ve Zruči nad
Sázavou, od 9.00 do 14.00 hod., „Na Porážce.“ Akce je bezplatná, děti
si mohou vyzkoušet na místním rybníčku chytání ryb a jiné rybářské
disciplíny pod vedením zkušených rybářů. Během akce bude zajištěno
občerstvení, včetně opékání špekáčků.

13. 6. 2017

Tvoření pro radost – dekorace z papírových kytiček, pořádá
Český svaz žen, od 14.30 hod., vstupné: 20 Kč, spolkový dům, I. patro,
klubovna ČSŽ (materiál připraven, kdo může, přinese tavnou pistoli).
Více informací viz plakát.

14. 6. 2017

Kino – nejlepší amatérské filmy z celostátní soutěže VIDEOSALON 2017, pořádá OKŠS – spolkový dům, od 18.30 hod., vstupné:
50 Kč, člen filmového klubu: 30 Kč, spolkový dům, II. patro, zasedací
místnost. Filmová kavárna od 17.30 hod. před promítáním filmu.

17. 6. 2017

Den otevřených dveří spolkového domu, pořádá město Zruč nad
Sázavou OKŠS – spolkový dům ve spolupráci se spolky, organizacemi
a městskou knihovnou – bohatý kulturní program po celý den. Od 10.00
do 13.00 hod. hudební festival v parku u Hotelu Zruč, vystoupí Zručská
desítka se spřátelenými soubory, od 14.00 do 17.00 hod. slavnostní zahájení, otevřené klubovny spolků, knihovna a víceúčelový sál, program,
občerstvení. V 17.00 hod. „Evelínko, pomáhejme přírodě“ – divadelní
představení pro děti a od 20.00 hod. taneční zábava spolků, informace
viz níže.

17. 6. 2017

Taneční zábava spolků, oslava pátého výročí otevření spolkového
domu – Hotel Zruč, od 20.00 hod. Hudba: VIRI band, taneční vystoupení: Kalňáci z. s. Vstupné: v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč. Senioři
v důchodu nad 60 let zdarma, nutná rezervace vstupenek předem.
Informace a předprodej vstupenek u manažerky spolkového domu
Marcely Černé, tel.: 730 514 040.

17. 6. 2017

Kdo si hraje, nezlobí, pořádá OKŠS – městská knihovna – předváděcí
akce deskových her, od 8.00 do 10.00 pro rodiče s dětmi, od 14.00
do 17.00 hod. pro všechny věkové kategorie. Možnost nákupu her
s výraznou slevou.

21. 6. 2017

Výstava rehabilitačních pomůcek, pořádá Svaz tělesně postižených
Zruč nad Sázavou, od 10.00 do 15.00 hod., spolkový dům, II. patro,
zasedací místnost.

21. 6. 2017

Našly jsme se v říši divů – vystoupení TO a výstava VO ZUŠ,
začátek v 18.00 hod, sál ZUŠ.

22. 6. 2017

Zájezd ČSŽ do Lysé nad Labem – výstavy: Růže, Letní květiny,
Šikovné ruce seniorů. Další info na tel.: 606 535 705.

24. 6. 2017

Výlet do Mirákula, pořádá RC Setkání, více informací u MUDr. Lenky
Novotné, tel.: 720 294 821.

28. 6. 2017

Setkání seniorů na hřišti, od 10.00 hod, pořádá Život 90 Zruč nad
Sázavou, z. ú. ve spolupráci s městem Zruč nad Sázavou, OKŠS a spolkovým domem.

29. 6. 2017

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

o raněné a nemocné. Chybička se sice
občas vloudila, ale obstáli se ctí a obsadili pěkné čtvrté místo.

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

Dobrý info v infocentru
Lucie Vadinská

FOTO: ARCHIV ZŠ

Pavla Císařová

Od 1. 4. 2017

Eva Boumová
pátek 28. dubna se vypravilo přes
šedesát příznivců neodolatelného
baviče Jiřího Schmitzera na jeho kytarový recitál do Základní umělecké školy
Zruč nad Sázavou. Tento svérázný herec
a osobitý písničkář, kterého není třeba
představovat, bavil svým vystoupením
návštěvníky od samého začátku.
Jak se ke skládání písní dostal, jak
v něm pokračoval, i přes naprostou neznalost not, o tom všem se Jiří Schmitzer během svého vystoupení rozpovídal.
Rytmická hudba s notnou dávkou ironie
a nadhledu, prokládaná vtipným vyprávěním z dob dávno minulých, byla pro
posluchače zárukou hudebního zážitku.
Salvy smíchu se nesly sálem při písni
o broučkovi a krabičce, ale co o tom
psát? To je třeba, nejlépe „naživo,“ slyšet.
Na závěr se s diváky rozloučil slovy, která
snad nejlépe Jiřího Schmitzera charakterizují: „No a komu se to nelíbilo, tak
to je blbý, ale teď už s tím nic neudělám.“ A tak se budeme těšit někdy příště
na další pěkné vystoupení.

FOTO: TOMSTA
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... pokračování článku „Krajská soutěž Videosalon ve Zruči
se vydařila“ ze strany 1
odlišných žánrech uspěl jak dobrou režií, tak i kameramanským přístupem.
Nelze přehlédnout tradiční příspěvky
dr. Bohumíra Nováka v žánru animované filmové tvorby, která prochází
neustálým zlepšením jak v námětech,
tak i v animaci a nakonec i v logice vyprávění. Bohumil Kheil z Prahy vnesl
i ve Zruči humornou ukázku svého už
typického vyprávění s přemírou nadsázky v oceněném filmu „Ohlédnutí“
s tématem filmařů a jejich osudů. To,
že se nedaleko Zruče koná pravidelně
soutěž filmů s leteckou tématikou, se
projevilo u dvou autorů, Tomáše Junga
a Karla Tvrdíka. Filmy s názvy „Pionýr LF 109 a kosmonaut Pelčák“ nebo
„Jeden den nad Vysočinou“ jsou toho
viditelným dokladem. Oba filmy zaujaly především promyšlenou dramaturgií. A nakonec konstatování toho
nejpříjemnějšího. Stesky o tom, že jsou
v soutěžích jen starší autoři, nebyly tak
docela pravda. Překvapil snímek „Dívka s knihou“ kutnohorského autora
Václava Veselého, natočený s partou
mladých, dále film Bohumila Štíchy
„Hledám“ a především odvážně koncipovaný snímek Veroniky Novákové
„Jeden den v životě muže.“ Konečně,

KVĚTEN
2017

N

yní si v infocentru ve Zruči nad
Sázavou můžete zakoupit Váš
oblíbený regionální měsíčník „Dobrý
info,“ který změnil nejen podobu, ale
také distribuci. Časopis je určen pro celou rodinu a nabízí mnoho zajímavých

informací z oblasti života v regionu Kutnohorska. Najdete zde zajímavé i zábavné články, kulturní přehledy a nechybí
ani rozhovory či soutěže a další. Na své
si přijdou i milovníci historie. Květnové
vydání je už k dostání v našem infocentru za 19,90 Kč. Pokud ho ještě nemáte,
neváhejte a přijďte.
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Finále školního roku v ZUŠ

Lenka Říhová

O

FOTO: JIŘÍ FREML

pět se přiblížilo finále školního roku
– poslední metry tohoto „běhu“ jsou
jako obvykle nejnáročnější a sil už moc nezbývá. Mnohé soutěže, třídní přehrávky,
koncerty, výstavy a další akce máme již úspěšně za sebou, ale řada z nich nás ještě čeká...
Ve středu 3. 5. se vydali žáci hudebního
oboru se svými učiteli na festival do vzdálených Benátek nad Jizerou poslechnout si to
nejlepší, co vzniklo v uplynulém roce v základních umeleckých školách Středočeského
kraje. Naši žáci zde byli v roli posluchačů, ale
někteři přijeli také zahrát: školu zde reprezentovala ve hře na kytaru Anežka Pažoutová
a také kytarové trio, v němž Anežka účinkuje
společně se Štěpánem Nedělou a Matějem
Šimkem. Autobusový zájezd do Benátek
podpořilo Sdružení rodičů a přátel ZUŠ.
Ve čtvrtek 4. 5. proběhlo v sále ZUŠ dopolední představení pro základní školu. Literárně-dramatické oddělení připravilo recitační
pásmo vycházející z literární tvorby žáků ZŠ
vzniklé u příležitosti Dne Země.
Ve dnech 9. – 12. 5. soutěžili naši kytaristé
na Slovensku. ZUŠ Dolný Kubín uspořádala
ve spolupráci s Ministerstvem školství SR již
21. ročník Hudebního festivalu Ivana Ballu.
Odborná porota byla složená z předních
pedagogů VŠMU, konzervatoří a zahraničních pedagogů a umělců. Naši kytaristé Ondřej Pekárek
(v první kategorii) a Anežka Pažoutová
(ve třetí kategorii) bojovali ze všech sil.
Ondra získal
skvělou 5.
cenu a Anežka obsadila
11. místo
z 24 soutěžících. Kytarové klání bylo velmi náročné
a konkurence těžká. Polští kytaristé svými
výkony potvrdili, že jejich kytarová škola je
nejlepší a tak přední ceny putovaly zaslouženě do Polska.
Výtvarníci ze třídy Lenky Říhové ze Zruče
i z odloučeného pracoviště v Dolních Kralovicích vystavovali v dubnu a květnu v galerii
Na mostě v ZUŠ práce propojené tématem
plavby na moři. Zúžený výběr z této výstavy
nazvané „Dlouhá plavba do Eldoráda“ byl
u příležitosti alce „ZUŠ open“ přenesen ještě
do Vodáckého muzea ve Zručském dvoře.
Tato kolekce a také práce dětí ze třídy Jana
Kopřivy inspirované knihou „Alenka v říši
divů“ reprezentovaly náš výtvarný obor
na soutěžní přehlídce VO ZUŠ Středočeského kraje ve dnech 11. – 12. 5. v Českém
Brodě a postoupily ze stříbrného pásma
do celostátní přehlídky.
Žáci tanečního oboru si mohli v sobotu
13. 5. na celodenním workshopu vyzkoušet
v tvořivých dílnách pod vedením lektorek
Zdeny Hüttlové, Pavly Vařákové a Kateřiny Blažkové různé přístupy k práci se svým
tělem, k usměrňování pohybu a k taneční

ZUŠ

tvorbě. Následovala také otevřená hodina
pro zájemce z řad dospělých.
V měsíci květnu proběhly v sále ZUŠ postupně také třídní přehrávky jednotlivých
nástrojových tříd hudebního oboru pro rodiče.
V úterý 23. 5. v sále ZUŠ odehrálo pro
rodiče i veřejnost svúj závěrečný koncert třináct absolventů hudebního oboru ze Zruče
i z odloučených pracovišť. Dojemnou tečkou za sedmiletou docházkou do ZUŠ byla
společně zahraná skladba „Show must go
on.“ Škola a SRPZ se s absolventy rozloučily
dárkem v podobě fotografií, které „na tělo“
každému žákovi a jeho učiteli vytvořil zručský fotograf Jarda Bouma.
30. 5. na různých místech města Zruče
probíhaly akce pořádané naší školou v rámci
celostátního happeningu základních uměleckých škol pod názvem „ZUŠ open,“ vzešlého
z iniciativy Magdaleny Kožené. Dopolední
vystoupení v sále Centrinu bylo určeno seniorům, ale také dětem z MŠ a z prvního stupně ZŠ. Odpolední program běžel od 14.00
do 17.00 hodin v areálu Zručského dvora
střídavě na velké a malé scéně a kolemjdoucí,
kteří se zastavili, mohli postupně „ochutnat“
něco z hudební, taneční, literárně-dramatické i výtvarné tvorby našich žáků. Večer se
stal Zrcadlový sál zručského zámku důstojnou kulisou pro koncert našich nejlepších
žáků. Úsilí vložené do náročné akce se určitě
vyplatilo – byla to jedinečná příležitost k setkání ZUŠ s nezasvěcenou opravdu širokou
veřejností.
V červnu nás ještě čeká odpoledne otevřených dveří v ZUŠ v neděli 4. 6. spojené
s výšlapem na Babku. Akci plnou zastávek se
zábavnými úkoly nejen pro děti pořádá náš
Spolek rodičů a přátel ZUŠ.
Ve čtvrtek 8. 6. od 18.00 hodin pořádají
ZUŠ a SRPZ pro žáky i veřejnost v malém
sále Hotelu Zruč koncert profesionálního
smyčcového uskupení Epoque Quartet, které
si ke svému novému projektu „4+2“ přizvalo ve Zruči již dobře známé kytarové duo
Siempre Nuevo. Koncert je jednou z řady
kulturních událostí, kterými chce Spolek
rodičů a přátel ZUŠ přispět za finanční podpory města Zruče nad Sázavou k vyššímu
kulturnímu rozhledu žáků.

Od 9. 6. můžete v galerii Na mostě v ZUŠ
vidět práce deseti letošních absolventek výtvarného oboru. Výstavu zakončíme dernisáží v pátek 23. 6. v 16.00 hodin.
Čekají nás také závěrečné žákovské koncerty jak ve Zruči (12. 6.), tak na odloučených
pracovištích: 13. 6. v Kácově, 14. 6. v Trhovém Štěpánově a 15. 6. V Dolních Kralovicích. Koncerty na odloučených pracovištích
provázejí vždy výstavy prací žáků výtvarného
oboru.
Od 11. do 16. června bude pobývat skupina
33 žáků výtvarného oboru ze všech pracovišť
naší ZUŠ pod vedením učitelů VO na soustředění v přírodě – na „plenéru“ u rybníka
Ředkovec poblíž Světlé nad Sázavou.
Taneční obor zakončí tento školní rok
21. 6. od 18.00 hodin vystoupením s názvem „Našly jsme se v říši divů.“ Taneční
večer doprovodí tematická výstava prací
žáků výtvarného oboru ze třídy Jana Kopřivy
v celé budově školy.
To už bude čas rozdávání výkresů a těšení
se na prázdniny, čas klasifikace a vysvědčení... V naší ZUŠ navíc také čas druhého kola
talentových přijímacích zkoušek pro nové
zájemce o studium některého z našich oborů. Uvažujete-li o zdokonalení hudebních,
výtvarných, pohybových či literárně-dramatických schopností svých dětí, přijďte s nimi
ve dnech 26. – 28. 6. od 15.00 do 18.00 hodin na zápis do ZUŠ. Budeme se na vás těšit!

Zdena Hüttlová
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V sobotu 13. května 2017 proběhl v ZUŠ taneční seminář pod vedením učitelky tanečního oboru Zdeny Hüttlové. Akce se konala s podporou Sdružení rodičů a přátel
ZUŠ Zruč nad Sázavou. Náplní semináře bylo vyzkoušet
si odlišné přístupy lektorů a obohatit svůj taneční slovník
o další nové prvky získané v hodinách hostů Kateřiny
Blažkové a Pavly Vařákové. Děti společně v inspirativním
tanečním prostředí prožily mnohem více času než při běžném vyučování.Při společné zpětné vazbě hodnotily děti
tento seminář jako velmi povedený a těší se na další. Velký
úspěch měl také venkovní piknik, na který maminky dětí
a děti samotné připravily výborné pohoštění. Děkujeme.
Také z hlediska pořadatelky akce byl seminář účelný
a velmi obohacující pro všechny zúčastněné.

Koncert pro děti
Jana Šimková

Z

Absolventi hudebního oboru se svými učiteli.

„Dramec“ před koncem školního roku...
Václav W. Veselý

Taneční seminář v ZUŠ

FOTO: ELIŠKA NOVOTNÁ
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ávěr roku bývá ve znamení bilancování. Na konci toho školního v dramaťáku zručské ZUŠky jde o rekapitulaci zvládnutého
snažení, rozvíjení talentů a schopností v oblasti literární, dramatické
a herecké. Po pořadu ke Dni Země, vystoupení v rámci programu ZUŠ
OPEN a premiéře autorského divadelního představení Mimozemšťan
se momentálně žáci literárně dramatického oboru v Dolních Kralovicích připravují na reprízu svého takřka hodinového kusu. Příběh
pojednává o Normenovi, chlapci z budoucnosti, který byl vyslán o sto
let zpět do roku 2017. Cílem jeho mise je najít způsob, jak odvrátit
zkázu Země, hrozící lidstvu v roce 2117. Představení už viděli spolužáci mladých herců 25. května v rámci programu XXI. ročníku festivalu
dětského divadla Dolnokralovické hraní. Veřejnost a rodiče se na něj
mohou přijít podívat do Dolních Kralovic ještě 13. června večer.
Mladí herci ve Zruči také připravují svá autorská divadelní představení – mladší zkoušejí dobrodružný příběh Tajemný hrad, starší pak
skeč Kyberútok na teenagera. Hra má být parodií počítačových her.
Motivací se jim stala nedávno aktuální nebezpečná facebooková výzva
Modrá velryba.

ákladní umělecká škola a Spolek rodičů a přátel ZUŠ
zve všechny děti v doprovodu rodičů do prostor malého sálu hotelu Baťov ve čtvrtek 8. 6. 2017 v 18.00 hodin
na koncert známého profesionálního smyčcového uskupení Epoque Quartet,a kytarového dua Siempre Nuevo
s názvem „4 + 2“ Koncert je výjimečnou kulturní událostí
v letošním roce, kterou chce Spolek rodičů a přátel ZUŠ
podpořit kulturní aktivity pro děti ze Zruče nad Sázavou
a okolí.Uslyšíte několik premiérových kompozic pro dvě
kytary a smyčcové kvarteto od autorů Tomáše Illeho, Martina Brunnera, Alexeye Aslamase a množství další hudby,
pohybující se od klasiky přes tango až po jazzové melodie.
Akce je financována městem Zruč nad Sázavou. Svá místa
si rezervujte na e-mailu paterova@zus-zruc.cz.
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Texty žáků dojaly až k slzám Ukázky z literární tvorby
Obětování

Letošnímu ročníku
Dnu Země přálo slunečné počasí

J

ako každý rok se i tentokrát uskutečnilo na Základní škole ve Zruči
nad Sázavou projektové vyučování
u příležitosti Dne Země. Plnění úkolů, poznávání fungování přírodních
principů a vlastní samostatná práce
žáků tentokrát připadly na 24. duben.
Zatímco žáci z I. stupně se zaměřili
na poznávání svého nejbližšího okolí
a města, ve kterém žijí, žáci II. stupně
kromě samostatné praktické tvorby
a plnění úkolů se postarali také o úklid
nejbližšího okolí školy a k ní náležících
zařízení (sportovní areál, okolí jídelny
atd.). Žáci 6. ročníku poznávali principy fungování čističky odpadních vod,
7. ročníky se blíže zaměřily na recyklaci a v jejím rámci se pokusily ze starých
novin a časopisů vytvořit ručně dělaný
papír, 8. ročníky se zasadily o zvelebení
školních pozemků a 9. ročníky se věnovaly hlubšímu studiu přírody a okolí a užily si poslední projektový Den
Země na základní škole. Veškeré úsilí
žáků v tento den, stejně jako završení
v podobě třídou sestavené prezentace,
bylo hodnoceno bodováním.
Jakožto třídní učitelka 7. ročníku mě
společně s žáky čekala výroba ručního
papíru. Však také ve školní kreslírně
na nás už čekaly lavory s rozmáčenou nevzhlednou vodnatou hmotou,
ve které plavaly kusy natrhaného starého papíru. Úkol byl jednoduchý: pod-
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le stanoveného postupu ve skupinkách
vytvořit kusy vlastnoručně vytvořené
papíru. Po počátečním ošklíbání se
všichni pustili do práce – bohužel, ne
všechny pláty papíru byly dostatečně
slabé, a tak se některé výtvory navzdory upozornění učitelů stále ještě svou
tloušťkou blížily spíše cihle.
Po zpracování několika úkolů, týkající se výroby ručního papíru a recyklace, jsme se s vervou pustili do úklidu
okolí školy. Jeden by nevěřil, co vše se
v prostorách školních pozemků, pod
okny školy a u plotu dá naleznout.
S pár žáky se neohroženě prodíráme
větvemi keře, na kterých jsou některé odpadky navěšeny jako ozdobičky
na vánočním stromku. Je hezky, žáci
pečlivě šmejdí s pytli na odpadky a gumovými rukavicemi na rukách kolem
budovy. Papírky od svačin, kapesníčky,
sáčky, v altánu nacházíme dokonce dvě
prázdné pet lahve od piva. Po půl hodině se vracíme zpět do třídy, spokojeni,
jak jsme dobře zvládli další úkol.
Teď už nás čeká poznávání přírody
v terénu – pečlivě studujeme trasu,
kterou se máme vypravit. Po cestě plníme úkoly v pracovních listech, některé jsme zvládli vyplnit už ve škole.
S děvčaty kreslíme např. větvičky a šišky jehličnatých stromů po cestě, fotografujeme a poznáváme byliny kolem
nás, všímáme si motýlů a dalších tvorů,
většinou z říše hmyzu nebo ptactva.
Naším cílem je kemp Rákosí za řekou.
Zde se žáci vrhají na houpačky, kolotoče a prolézačky, zřejmě aby protáhli své
sezením ve škole zatuhlé
kosti. Svačiny jsou snědené
během chvilky, je načase
vyrazit zpět ke škole. Cestou potkáváme další skupiny žáků, pleteme věnečky
z pampelišek. A také sbíráme další odpadky. Slunce
krásně hřeje, ti nejodvážnější dokonce odhazují

Nic, co by mělo připomínat přírodu,
jsem neviděla. To, co zbylo po stromech, už dávno nežilo. Místo nich
stály sloupy, které chemicky vytvářely kyslík a zpracovávaly oxid uhličitý.
V tu ránu se zase ozval ten otřes,
tentokrát daleko větší než ty předešlé.
„Je pozdě!,“ zakřičela ta holka.
Budovy před námi začaly padat.
Rozběhly jsme se tedy opačným
směrem a než jsem se nadála, strčila
mě kamsi a zavřela za sebou poklop.
Chtěla jsem jí pomoci dovnitř, ale
nic jsem neviděla a představa, že uvidím, co se děje venku, mě děsila …
Byla jsem tam věčnost, asi několik
hodin.
Dunění před chvílí pominulo a já
konečně našla páčku a otevřela si
cestu ven. Byla to hotová katastrofa.
Všechno bylo na kusy a slunce již
nebylo vidět. Pár metrů přede mnou
leželo bezvládné tělo s kovovou ručičkou. To je ta holka! Přiběhla jsem
k ní a doufala jsem, že moje zachránkyně ještě žije.
Opak byl pravdou a mně nezbylo nic jiného, než se nad tím vším
rozbrečet. Ta malá holčička mi zachránila život na úkor svého a já ani
nevím, jak se jmenuje!
Nějakou dobu jsem si jen tak pro-

Já a svět za X let
Jdu po ulici a jen se divím,
co za lidi tady vidím.
V čem to chodí? V čem to jezdí?
Schovám já se radši za zdí!
Nikde nejsou obchody,
všude blikaj diody,
čistý vzduch a žádné smetí,
žádní psi a žádné děti.
Z kapsy vyndám sušenky,
bych měl lepší myšlenky.
Co udělat přemýšlím!
Pomalu se rozmýšlím.
Vykukuju zpoza zdi,
uvidím tam právě JI!

Lucinka
u nás
na návštěvě

MŠ Na Pohoří

mikiny a procházejí se jen tak v tričku.
Proti loňskému roku, kdy jsme na Den
Země mrzli v tlustých bundách a dokonce i sněžilo, je to letos příjemná
a vítaná změna. Dopoledne uteklo
jako voda, úkoly jsou splněny. Naším
posledním úkolem je vytvořit prezentaci o průběhu Dne Země za naši třídu
a ukázat, co všechno jsme ten den společně prožili.
Několik dnů poté se každá ze tříd
II. stupně dozvídá hodnocení. Naše
třída se umístila na krásném druhém
místě (příště musíme uklízet ještě
pečlivěji). Je to krásné zadostiučinění
za odvedenou práci. Druhým důvodem k radosti je také 2. místo našich
spolužaček v kategorii 7. – 9. tříd
ve výtvarné soutěži, rovněž probíhající
u příležitosti Dne Země. Téma výtvarné, stejně jako literární soutěže bylo
„Já a svět za X let.“ Žáci mohli zvolit
libovolnou techniku a triptych našich
dívek, znázorňující pustou krajinu
zachvácenou kouřem, popelem a žhavou lávou – snad po bombardování,
snad po živelné katastrofě – měl velký
úspěch. Nejvíce hlasů obdržel výkres
Veroniky Hejné z 9. ročníku, který
zdobí také obálku sbírky žákovských
textů vytvořených v rámci literární
soutěže. Autoři nejlepších textů si odnesli výše zmiňovanou sbírku jako ocenění své práce. Naši čtenáři si mohou
žákovské básně i prózu k letošnímu
ročníku Dne Země přečíst na webových stránkách školy www.zszruc.
cz (cesta: Žáci  EVVO odkaz Já
a svět za X let v dolní části webových
stránek).
Den Země je vždy velkou zkouškou
nejen představivosti žáků, ale i jejich
znalostí v rámci přírodopisu a také
skvělou příležitostí užít si den plný
procházek, společných aktivit a zábavy se spolužáky. Už teď se těšíme, jaké
téma pro literární a výtvarnou soutěž
stejně jako praktické aktivity nám přinese příští rok.

hlížela svého hrdinu a pak si všimla
nápisu na její robotické ruce. Stálo
na něm jenom jedno slovo, Jessie. To
bylo její jméno.
„Děkuji.“ To bylo jediné, co jsem
ze sebe v tu chvíli mohla vydat.
Najednou se svět začal točit a já
uviděla světlo. Otevřela jsem oči.
Ležela jsem na své posteli ve svém
pokoji. Byl to jen sen. Byla tohle
budoucnost? Má takhle skončit svět?
To už se asi nikdy nedozvím…

Jolana Keharová

J

iž v minulosti jsme informovali
o tom, že i naše děti ze školky pomáhají společně se svými učitelkami.
Po adventním jarmarku a vánoční
výstavě jsme se rozhodli darovat finanční částku Lucince, která ve dvou
letech onemocněla cukrovkou prv-

ního typu a kvůli celiakii dodržuje
bezlepkovou dietu. My jsme chtěli
přispět na část přístroje, který potřebuje ke své léčbě. Těšili jsme se na její
návštěvu, ale při chřipkovém období
se dlouho odkládala. 13. dubna se děti
konečně dočkaly a Lucinka přijela se
svojí maminkou k nám do školky.
Maminka vyprávěla, jak poznali,
že je Lucinka nemocná, co všechno
musí dodržovat, jaký má režim a jak
se léčí. Děti se zájmem poslouchaly
a porovnávaly, co můžou jíst oni a co
Lucinka. Nakonec si Lucinka prohlédla třídu, hračky a chvíli si všichni
dohromady pohráli. Máme radost, že
jsme mohli potěšit, přispět a pomoci.

MŠ Malostranská

Zvířátka ze záchranné stanice
v MŠ Malostranská

FOTO: ARCHIV MŠ

derátora provedl Václav Veselý. Děti
z literárně-dramatického oboru ZUŠ
svým přednesem, který doprovázely
nápadité počítačové animace i podmanivé zvukové efekty, daly už tak
pěkným textům nový, hlubší rozměr. V roli recitátorů se představili
Tomáš Pivoňka, Ondra Melcr, Fanda
Jelínek, Fanda Maxa, David Marhan
a Zuzanka Dusilová. V jejich podání
zazněly např. texty od Ondry Dubjáka, Natálie Horké, Jana Procházky, Elišky Jelínkové, Kamily Toumi
a dalších. Z obsahu textů mnohdy
mrazilo, některé s vtipem a nadsázkou představovaly myšlenku, že jednou mezi námi zcela běžně budou žít
roboti k nerozeznání od lidí, a některé texty dokonce dojaly přihlížející
k slzám.
Gratulujeme všem talentovaným
mladým spisovatelům. Ti, kteří pro
letos neuspěli, nemusí věšet hlavu,
literární soutěž opět odhalila, jaká
představivost a jazykové nadání
v našich žácích dřímá. Tak uvidíme,
jaké téma pro literární tvorbu nám
přinese příští školní rok.

…chvíli mi trvalo, než jsem se
rozkoukala. Bylo šero a v očích mě
pálil kouř, najednou jsem uslyšela
výbuch. A další.
Ozvala se jakási siréna a po nějaké
době se země otřásla. Co to mělo
být? Začala jsem panikařit, blbě se
mi dýchalo a už jsem si myslela, že
omdlím, když v tom mě někdo popadl za ruku a táhl mě kamsi do tmy.
Byla to malá holčička, její stisk byl
chladný. Podívala jsem se na její ruku
a všimla si něčeho podivného – její
ruka byla z kovu, kterou propojovaly slaboulinké drátky. Ta holka byla
rychlá, jako by před něčím utíkala.
„Co se děje?,“ zeptala jsem se,
i když jsem sotva popadala dech.
„Konec,“ odpověděla.
Konec? „Konec čeho?,“ nechápala
jsem.
„Konec světa.“
V tu chvíli se zastavila, otočila
se na mě a konečně jsem jí viděla
do tváře, dívala se na mě tázavým
pohledem, jak kdyby hleděla na někoho z jiné dimenze. Zároveň byl
v jejích modrých očích vidět strach
z hrůzy, která má každou chvíli přijít. Rozhlédla jsem se kolem sebe.
Vypadalo to tam jak po válce, takovou hrůzu jste ještě nemohli vidět.

FOTO: ARCHIV MŠ
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Blanka Olišarová

7

U příležitosti recitálu věnovanému Dnu Země otiskujeme dva z oceněných textů, které si našly místo ve sborníku. Jde o text „Obětování“ Kamily Toumi z 8. B, kde se realita prolíná se snem, a báseň „Já a svět za X let“
Filipa Zicha z 9. A. Stanou se snad tyto vize skutečností?

Blanka Olišarová
opravdu náročným tématem se
letos v rámci literární tvorby poprali žáci II. stupně Základní školy Zruč nad Sázavou u příležitosti
oslav Dne Země. Letošní ročník
dostal podtitul „Já a svět za X let“ –
téma nikterak jednoduché, vedoucí
k zamyšlení, co že nás to jako lidstvo vlastně v brzké nebo vzdálenější
době čeká. A vyhlídky žáků nebyly
povětšinou radostné. Možná i alarmující zprávy, které na nás každodenně křičí z novin nebo televizních
obrazovek, vedly naše mladé spisovatele spíše k pesimističtějšímu pohledu na věc. Považte sami: Nastane
snad nějaká přírodní katastrofa?
Vymře lidstvo vinou nedostatku
surovin? Nebo se vyhladíme ve válkách o vodu, ropu atd.? Napadnou
nás snad bytosti z jiné planety nebo
galaxie? Nebo lidstvo zcela zakrní,
protože veškeré úkony za nás budou
vykonávat roboti?
S těmito závažnými otázkami si
žáci naší základní školy poradili
na jedničku. Někteří k zamyšlení
využili čas v hodinách českého jazyka, jiní tvořili raději v klidu domova. Výsledkem je sborník úvah,
příběhů, ale také poezie, kam byla
umístěna ta nejzdařilejší díla. Vybrané texty zazněly ve čtvrtek 4. 5.
2017 při recitálu, který se uskutečnil
v prostorách sálu základní umělecké
školy, a celým programem v roli mo-

KVĚTEN
2017

Jaroslava Daňková

J

onáš, Julinka, Vanda a Fanda nejsou jména nových kamarádů, ale
patří zvířátkům z obory ve Žlebech.
Manželé Ondra a Lenka ze záchranné
stanice Lipec, která pod oboru spadá,
přijeli do naší školky s poutavým vyprávěním nazvaným „Smysly zvířat.“
S sebou přivezli zástupce hmyzu,
plazů, dravců, ale i potkana, sovu a netopýra. Představili jejich výjimečné

dovednosti, které používají k tomu,
aby si obstarali potravu a co nejlépe
se ubránili nebezpečí a nástrahám
divočiny. Děti si mohly zvířátka vzít
do ruky a pohladit si je. Pracovníci
záchranné stanice měli besedu velice
pěkně připravenou, byla i přiměřená
dětem předškolního věku. Proto rádi
přijímáme pozvání na návštěvu obory
ve Žlebech… a pro Vás to může být
dobrý tip na rodinný výlet.

KVĚTEN
2017
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AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT

INTERNET
až

100 Mbit/s
bez limitů a FUP

FOTA: JOSEF TŮMA

Tančíme
pro maminky
Josef Tůma

M

ěsto Zruč nad Sázavou, OKŠS,
Spolkový dům ve Zruči nad
Sázavou, Fanda team, Centrin, s. r. o.
a Český svaz žen uspořádaly v úterý
16. května ve Společenském sále DS
Centrin ve Zruči nad Sázavou pořad
Tančíme pro maminky. V programu
vystoupily taneční soubory ŠD Zruč
nad Sázavou Aleny Heroutové, ZŠ
Zruč nad Sázavou Alice Vernerové,
DS Centrin Zruč nad Sázavou Lucie
Burkoňové, MŠ Zbraslavice Marie
Holíkové a ZŠ Sázava Galiny Thomayerové.
Místo
pro Vaši
barevnou plošnou
inzerci.
Tato plocha jen
340 Kč
bez DPH.
Více informací na tel.:
327 531 329.

za

250 Kč
měsíčně vč. DPH

MÍSTNÍ
SERVISNÍ
TÝM

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
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Projekt Mezi námi
Bohumila Dubjáková

Základní škola
D
ve Zruči nad Sázavou
navázala spolupráci
se Švédskem

V

e dnech 15. až 18. května 2017 navštívila zručskou základní školu čtyřčlenná výprava pedagogů ze Švédska v rámci projektu mobility Erasmus+. Jednoho
učitele a tři učitelky čekaly náslechy v hodinách anglického jazyka a doprovodný
kulturně společenský program.
V pondělí 15. května v 7.30 přivítala
Švédy ředitelka školy Ivana Stará, přičemž
pro ně bylo připraveno pohoštění ve školní
knihovně. Následně se ke skupince připojil
i Michael Grúz, který se stal průvodcem
zahraniční výpravy po celou dobu jejího
pobytu, a mohla tak být zahájena prohlídka

školních budov. Návštěva ocenila zejména
materiální vybavení školy a využití moderních technologií ve vyučování.
Během pondělí a úterý navštívili zahraniční hosté celkem deset vyučovacích
hodin anglického jazyka u pěti různých
pedagogů. Švédi byli nadšeni z přístupu
pedagogického sboru k žákům a za velice
inspirativní považovali jejich rozličné vyučovací styly a metody. Jedna ze zahraničních vyučujících se svěřila, že po svém návratu jistě některé metody využije ve vlastní
výuce. Kromě standardních vyučovacích
hodin měli švédští učitelé rovněž možnost
navštívit odpolední výuku kroužku Cambridge English.

Ani po skončení vyučování však zahraniční hosté nezaháleli. V pondělí se setkali
s panem starostou a následně je čekala prohlídka zručského zámku. V úterý se zúčastnili večeře s místními učiteli a učitelkami,
přičemž večer zakončili mezinárodním
bowlingovým zápasem. Ve středu podnikli
společně se svým průvodcem a paní zástupkyní výlet do Kutné Hory, kde navštívili
kostnici a chrám sv. Barbory.
Švédští kantoři byli z pobytu velice nadšeni a rádi by v České republice strávili ještě
několik dalších dní. Nutné je podotknout,
že se jednalo o první zahraniční návštěvu
tohoto typu ve Zruči. Avšak věříme, že se
zároveň nejednalo o návštěvu poslední.

 FOTA: AUTORKA

Michael Grúz

ěti z MŠ Na Pohoří pravidelně každý měsíc v rámci projektu mezigeneračního setkání „Mezi námi“ navštěvují
babičky a dědečky v domově pro seniory Centrin CZ ve Zruči
nad Sázavou, kde společně tvoří, zpívají, povídají si a smějí se.
Tato setkání jsou velice přínosná pro obě generace.
Březnové setkání probíhalo v duchu příprav na krásné velikonoční svátky – zdobení vajíček. O měsíc později se děti v rámci
našeho pravidelného setkávání zapojily do celorepublikového
barevného projektu pro seniory „Jedeme v tom společně,“
kde svou přítomností, živostí, tancem a smíchem podpořily
babičky a dědečky k lepším výkonům při jízdě na rotopedu,
v jejich virtuální cestě do Paříže a zpět. Užili jsme si krásné
a veselé dopoledne. Myslím, že smích a křik dětských hlásků
se Centrinem nese ještě dnes. Děkujeme.

Žáci sfárali do dolu a poznávali
historickou architekturu
Blanka Olišarová

D
 FOTO: ARCHIV ZŠ

38. májový pochod
Láďa Matějka

 FOTO: AUTOR
Turistika – V sobotu 6. května se uskutečnil
38. ročník Májového pochodu ze Zruče nad Sázavou do Českého Šternberka. Turisté TJ Jiskra připravili a označili pro účastníky dvě trasy. Na 22 km
dlouhou cestu ze Zruče se za mlhavého rána vydalo
104 a na kratší trasu 15 km z Kácova 46 „pochodníků“ a také dva cyklisté. Všichni zúčastnění dostali
na cestu mapu s popisem tras a tatranku.
Počasí se během dne umoudřilo a už od Kácova nad
našimi hlavami svítilo sluníčko. Každý, kdo došel
do cíle, dostal na památku diplom s několika již
památečními razítky. Letošní novinkou bylo zvýhodněné vstupné na hladomornu u hradu Český
Šternberk. Ten, kdo se prokázal diplomem z pochodu, měl vstup levnější. Dospělí platili 5 Kč a děti
měly vstup zcela zdarma. Na samotný závěr bychom
chtěli poděkovat všem, kteří se pochodu zúčastnili
a chovali se k naší přírodě ohleduplně.
Pozvánky na akce turistického oddílu jsou pravidelně uveřejňovány na internetových stránkách oddílu:
http://turistika.jiskra-zruc.cz.
Autor je členem turistického oddílu.

ispozice a znaky gotického chrámu,
důvody stavby morových sloupů,
způsoby ukládání lidských ostatků nebo
těžký život horníků v dole – s těmito zajímavostmi se seznámili žáci 7. ročníku
Základní školy Zruč nad Sázavou v rámci exkurze Kutná Hora středověká.
Ve čtvrtek 18. 5. se ráno vypravili
na půldenní cestu za poznáním do kolébky hornictví a zpracování stříbra –
Kutné Hory. Naše pouť začala v kostnici. Většina žáků měla možnost prvně
v životě si prohlédnout pravé lebky bývalých obyvatel tohoto „stříbrného města.“ Kromě uspořádání kostí z celého
lidského těla do ohromujících pyramid,
erbů nebo oltářů mohli detailněji prozkoumat také následky husitských bojů,
které se podepsaly jako pukliny, díry
nebo chybějící části na lidských lebkách
středověkých válečníků.
Další kroky zavedly žáky na Hrádek,
kde poznávali, jak se kdysi bez použití
současné, práci značně ulehčující těžké
techniky, dolovala stříbronosná ruda,
jakým způsobem se dále zpracovávala
nebo kdo stanovoval cenu stříbra. Těžký
život horníků jsme si nakonec vyzkoušeli na vlastní kůži. Oděni do plášťů s helmami a čelovými baterkami na hlavách
jsme sfárali několik metrů pod zem a vydali se temnými chodbami dolu Osel.
Místy jsme museli jít skrčeni, místy jsme
šli raději bokem, abychom prošli úzkou
chodbou bez odření, poznali jsme také

pravou důlní tmu, kdy jsme neviděli
doslova ani na špičku vlastního nosu.
Přitom jsme si mohli jen představovat,
jaké obavy musel zažívat asi horník,
kterému při práci zhasla svíčka, a on si
musel podle proudu vzduchu poslepu
najít cestu ven.
Společně jsme se pustili také po stopách nejvýznačnějších historických
staveb. Obdivovat jsme mohli krásně
zdobenou Kamennou kašnu, průčelí
Kamenného domu s tzv. mázhauzem,
u morového sloupu jsme uctili památku všech mrtvých, kteří zemřeli během
morové epidemie, a v Sankturinovském
domě navštívili alchymistickou dílnu.
Ty největší perly Kutné Hory jsme si
nechali až na konec. Po všech těch řečech o stříbru jsme nemohli vynechat
Vlašský dvůr, prošli se Ruthardkou,
obdivovali klasickou krásu opravené
jezuitské koleje a nakonec si užili velkolepou podívanou na chrám sv. Barbory
– zvenku i zevnitř. Žáci tak obdivovali
nejen uchvacující gotickou architekturu
a její prvky, ale i překrásný oltář, zářící
vitrážová okna i veliké varhany.
Za celý den žáci nachodili nejen mnoho kilometrů, ale zároveň museli dávat
bedlivý pozor na výklad průvodců i učitelů – hned na začátku exkurze obdrželi
do skupinek pracovní listy, kde měli vyplnit jednotlivé úkoly. Tyto úkoly ověřily, zda žáci poslouchali, nebo zda se
spíše zajímali o to, co a jak vyfotit. Dá
se říci, že naše okresní město známe už
opět o trochu blíž.

 FOTO: ARCHIV ZŠ

Na návštěvě
u Francouzů

ZŠ

Aneta Peroutková

S

tejně jako pan učitel Grúz jsem se i já zúčastnila druhé
fáze projektu Erasmus+, jenž byl zaměřen na tzv. stínování ve zvolené zahraniční škole. Jednalo se o školu Lycée Joliet
Curie v malebném městě Hirson, které se nachází na severu
Francie nedaleko belgických hranic.
Absolvovaný program od 24. do 28. dubna se nesl v podobném duchu jako u pana učitele. Cílem pobytu bylo
pozorování tamních technik způsobů výuky a zpětná vazba.
Pro bližší představu jsem se po hodině sešla s učitelem a výuku jsme diskutovali. To bylo podle mého názoru více než
přínosné. Líbilo se mi, že učitelé aktivně komunikují s žáky
a dbají na jejich názor. Diskuzí se tak rozvíjí osobnost dětí.
Navštívila jsem hodiny zaměřené na teoretické znalosti
i praktickou výuku, která probíhala v anglickém jazyce.
Rovněž jsem byla přítomna na výuce ve francouzském jazyce. Pobyt byl obohacen několika výlety. Navštívila jsem
malebné městečko Guise, které se pyšní unikátním komplexem továrny, ubikací i kulturním zázemím pro dělníky
z poloviny 19. století. Nechyběl ani výlet do Lille a Paříže
s žáky závěrečného ročníku lycea.
Z pobytu jsem si přinesla nový pohled na způsob výuky
a vzájemné kooperace učitele a žáka. Na podzim příštího
roku se do Hisonu vrátím a zapojím se aktivně i do výuky
v angličtině. Můj velký dík patří kooperátorce projektu,
která mi zajistila veškeré zázemí a samozřejmě naší škole.
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Aktuality z radnice

Zprávy z radnice
Usnesení Zastupitelstva a Rady města
Rada města na svém 65. zasedání, konaném 12. 4. 2017
schvaluje
• žádost paní Lenky Novotné o výpůjčku areálu dětského hřiště dne 29. 4.
2017 na akci „Hřiště plné her“ a posečení hřiště před akcí a umožnění vjezdu
hasičského auta;
• žádost o individuální dotaci Klubu panenky ČR na akci „Šaty jako z pohádky“ ve výši 5 000 Kč;
• žádost pana Petra Bellingera o výpůjčku náměstí Míru dne 22. 4. 2017
v době od 16.30 do 17.30 hodin za účelem příjezdu amerických vozů;
• žádost Svazu diabetiků ČR o výpůjčku Výstavního sálu zámku dne 26. 4.
2017 v době od 9.00 do 11.00 hodin za účelem bezplatného měření glykémie;
• na základě zveřejněného záměru města na akci „Dodávka vysokozdvižné
plošiny“ jako nejvýhodnější pro město nabídku firmy Plošiny Rybáček, s. r. o.,
439 15 Vinařice 42;
• na základě zveřejněného záměru města na akci „Veřejné osvětlení – etapa
2017“ jako nejvýhodnější pro město nabídku firmy Raisa, spol. s r. o., Havlíčkova 822, 280 02 Kolín;
• nový metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
který nahrazuje směrnici 1/2015 k zadávání zakázek malého rozsahu městem Zruč nad Sázavou a jeho příspěvkovými organizacemi a o zveřejňování
informaci o ZMR;
• přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 na realizaci
projektu „Postupové kolo celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby
Český videosalon 2017 pro kraje Středočeský, Jihočeský a Vysočina;
• zveřejnit záměr na prodej pozemků p. č. 951/23 a 951/24 v k. ú. Hulice,
p. č. 588/2 v k. ú. Proseč u Humpolce, nákup pozemku p. č. 951/22 v k. ú.
Hulice a následně předložit do jednání ZMě;
• objednat u firmy Projekt Světlá, v. o. s., se sídlem Havířská 616, 582 91
Světlá nad Sázavou studii rekonstrukce prostor kina v Hotelu Baťov;
• uzavření smlouvy o nezávislé kontrolní činnosti s firmou Sportservis inspekce, s. r. o., zastoupenou Zdeňkou Houžvičkovou, Keteňská 18, 193 00
Praha 9;
• uzavření dodatku č. 22 k pojistné smlouvě č. 7720085251 na pojištění
majetku města s pojistitelem Kooperativa pojišťovna, a. s., ViennaInsurance
Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8;
• podání žádosti Základní školy Zruč nad Sázavou o dotaci ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence v rámci Tematického
zadání „Podpora primární prevence“ pro projekt „Třídnická hodina – cesta
k dobrému týmu“;
• uzavření nájemní smlouvy na pozemek p. č. 283 v k. ú. Zruč nad Sázavou
za účelem parkování zemních strojů a pro umístění zařízení s firmou Silnice
Čáslav – Holding, a. s., 285 21 Zbraslavice;
• uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, č. EP-126003068/VB/1, Zruč nad Sázavou, 1. máje – přeložka knn s firmou ČEZ
Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly;
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. P/O-014/2014 o zajištění
ostrahy objektů se zhotovitelem BLESK Servis, s. r.o. se sídlem Ocelářská
1272/21, 190 00 Praha 9 – Libeň;
• uzavření smlouvy o spolupráci na společné vstupence „Zážitky u Želivky“
s občanským sdružením ZO ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim;
• objednat u firmy Zručská stavební, s. r. o., Na Úvoze 1053, 285 22 Zruč
nad Sázavou zřízení přechodového místa v ulici Kutnohorské;
• uzavření smlouvy o dílo č. 13/17/ZRUČ na opravu přivaděče vody z Dubiny do zámeckého areálu v části Dubinské ulice s firmou Vodohospodářská
společnost Vrchlice – Maleč, a. s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora;
ukládá
• vyhlásit Cenu města udělenou v roce 2017 a Sportovní výkon za rok 2016;
• zveřejnit uzavření rámcové smlouvy o dodávkách zboží s firmou JIP východočeská, a. s. se sídlem Pardubice – Polabany, Hradišťská 407, PSČ 533 52
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. RMě schvaluje uzavření smlouvy
o prodeji s dodavatelem Coca-Cola HBC Česká republika, s. r. o., Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9 – Kyje;
• ukládá předložit do jednání ZMě rezignace paní Andrey Pacalové a Josefa
Tůmy na členství v redakční radě Zručských novin;
• ukládá předložit do jednání ZMě zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města;

Martin Hujer
Čtyřiadvacet zručských zim
Pojďme se podívat řečí čísel na sněhovou pokrývku v našem městě od roku
1993 do současnosti.
Průměrně v uvedeném období každá
zima měla 53 dní se sněhem. V zimě
2005–2006 bylo rekordních 113 dní
se sněhovou pokrývkou. Naopak zima
2006–2007 zaznamenala pouze 16
dní s bílou peřinou. V počtu dní se
sněhem bez přerušení zvítězila opět
zima 2005–2006, a to počtem 91 dní.
V této kategorii na posledním místě
skončila zima 2006–2007 s počtem
dní osm. Průměrné číslo na každou
zimu vyšlo na 30 dní, kdy sníh ležel
nepřetržitě.
Rekordní zimou na výšku sněhové
pokrývky je zima 2009–2010. V této
zimě 18. ledna leželo 41 cm. Naopak
v zimě 2013–2014 napadlo nejvíce
pouze pět centimetrů. V průměru kaž
dou zimu se maximální výška sněhové

peřiny vyšplhá na 22 cm.
V kategorii prvního sněhu zvítězila
zima 2009–2010, sníh tehdy napadl již
15. října. V kategorii posledního sněhu
zimy zvítězil rok 2004, kdy sníh napadl 20. května. Všechny čísla si můžete
prohlédnout v přiložené tabulce.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Rekonstrukce hasičské zbrojnice pod
zámkem se blíží k realizaci. V současné době dobíhá výběr zhotovitele.
Naše žádost o dotaci z Integrovaného
operačního programu byla úspěšná
a bylo nám schváleno 6,2 mil. korun.
Realizace bude trvat rok od podpisu
smlouvy o dílo.
Rekonstrukce veřejného osvětlení
V červnu letošního roku začne poslední etapa rekonstrukce veřejného
osvětlení. V lokalitě za benzínkou
ve Staré Zruči bude zrealizována kompletní výměna a nové lampy se osadí
ledkovými svítidly. V ulicích Horní,

Zámecká a části Okružní ulice budou
vyměněny sloupy a kabelové vedení.
Zhotovitelem je kolínská firma Raisa,
která pro nás již pracovala. Cena díla je
5,14 mil. korun včetně DPH.
Podpora dětí a seniorů
V letošním roce schválili zastupitelé
finanční podporu na vzdělávání našich dětí v pokračování projektu Škola
s hvězdičkou. Z projektu jsou placeni
odborníci, kteří působí přímo na naší
základní škole. Jedná se o mentora
na matematiku, český jazyk a angličtinu. Mimo to na škole působí speciální
pedagog a psycholog. Dále jde přímá
finanční podpora na dopravu a výuku
bruslení na ledečském zimáku pro děti
z posledního ročníku školek a nižšího
stupně základní školy. Všechna naše
školská zařízení dále dostanou penízky
na vzdělávání učitelů.
Třetím rokem funguje v našem městě
služba senior-taxi a pro zájemce je otevřena Akademie III. věku

Tabulka s přehledem sněhové pokrývky za minulé dvacet čtyři zimy
nejdelší sněhová pokrývka

rekord zimy

zima

první sníh

poslední sníh od-do

ve dnech

datum

vrstva sněhu cm počet
sněhových dní

1993-94

21.11.

21.3.

21.11.-3.12.

13

23.11.

14

29

1994-95

17.12.

10.4.

2.1.-23.1.

22

13.1. a 21.1.

16

40

1995-96

4.11.

14.4.

25.1.-18.2.

25

4.3.

13

85

1996-97

25.11.

20.2.

20.12.-11.2.

54

5.1.

27

65

1997-98

25.10.

23.3.

21.1.-11.2.

22

29.1.

6

38

1998-99

17.11.

21.3.

7.2.-28.2.

22

14.2.

30

59

1999-00

15.11.

20.3.

18.12.-29.1.

43

1.-3.1.

15

61

2000-01

19.12.

12.4.

11.1.-26.1.

16

23.2.

30

48

2001-02

11.12.

7.4.

11.12.-24.1.

45

1.1.

22

53

2002-03

9.11.

8.4.

30.1.-24.2.

26

4.2. a 7.-8.2.
a 17.-18.2.

6

50

2003-04

7.12.

20.5.

30.12.-2.2.

35

7.-8.1.

28

79

2004-05

9.11.

18.3.

14.2.-18.3.

33

12.3.

36

66

2005-06

18.11.

11.4.

27.12.-27.3.

91

11.2.

39

113

2006-07

28.12.

23.3.

24.1.-31.1.

8

27.1.

27

16

2007-08

11.11.

27.3.

11.11.-19.11.
a 30.12.-7.1.

9

30.11.

10

28

2008-09

21.11.

25.3.

8.2.-2.3.

23

21.2.

29

60

2009-10

15.10.

16.3.

2.1.-1.3.

59

18.1.

41

81

2010-11

27.11.

4.2.

27.11.-11.1.

46

15.12.

35

61

2011-12

21.12.

26.2.

7.2.-20.2.

14

17.2.

16

24

2012-13

27.10.

29.3.

8.2.-28.2.

21

24.2.

23

71

2013-14

26.11.

24.3.

21.1.-4.2.

15

21.1.

5

21

2014-15

2.12.

15.3.

29.12.-9.1.

12

6.1.

16

33

2015-16

22.11.

15.3.

14.1.-25.1.

12

23.1.

10

27

2016-17

10.11.

19.2.

2.1.-19.2.

49

1.2.

30

54

22

53

Průměr z 1993-2017

30

souhlasí
• s rozšířením kolumbária na novém hřbitově a objednat na tuto akci firmu
Jan Jelínek, K Bažantnici 1002, 285 22 Zruč nad Sázavou.
Rada města na svém 66. zasedání, konaném 24. 4. 2017
schvaluje
• žádost pana Pavla Antoše o výpůjčku přístřešku, praktikáblů, pivních setů,
laviček a odpadových košů na Zručský májový běh, který se bude konat dne
14. 5. 2017;
• na základě zveřejněného záměru města na akci „Rekonstrukce hasičské
zbrojnice“ jako nejvýhodnější nabídku firmy Stavební firma Pazdera, s. r. o.,
Vlasákova 1635, 258 01 Vlašim;
• zveřejnění výběrového řízení na akci „Multifunkční herní plocha s mlhovištěm a dopravním hřištěm“ a ukládá poptat následující firmy:
~4soft,
~
s. r. o., Krkonošská 625, 468 41 Tanvald, IČ: 28703324
~Linhart,
~
spol. s. r. o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs n/L – Stará Boleslav,
IČ: 47052121
~B
~ plus P, spol. s r. o., Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec,
IČ: 25297015

Letošní zima s 30 cm sněhové pokrývky

Opravený křížek na nám. MUDr. Svobody FOTA: M. HUJER

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
ŘÁDKOVÁ INZERCE

◆ Nabízíme k prodeji rodinný dům 4+1 o celkové ploše
345 m² ve Zruči nad Sázavou v ulici Nová. K domu náleží
plně vzrostlá zahrada o celkové výměře 830 m². 1. NP Předsíň, chodba, kuchyň, spíž, obývací pokoj, ložnice, koupelna
a WC. 2. NP 2 ložnice, balkon, 2 půdní komory. Suterén:
garáž, kotelna, prádelna. Dům je vytápěn plynovým kotlem.
Možnost krbových kamen. Plastová okna, nová koupelna. Cena 2 950 000 Kč. RK nevolat! Kontaktujte nás na tel.:
602 220 519, 725 834 156.
◆ Koupím garáž ve Dvouletkách u tenisu nebo na Vekendech. Tel.: 603 974 381.

GRATULACE

Chtěla bych touto cestou
poblahopřát k 55. narozeninám
zručskému kutilovi Timovi.
Vše nejlepší, hodně zdraví,
štěstí, pevné nervy.
Manželka Jana a rodina Kučabova,
Rakovník.
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VZPOMÍNKA

~Tomovy
~
parky Group, s. r. o., Radvánovice 123, 511 01 Turnov,
IČ: 02219182
~HAGS
~
Praha, s. r. o., Platnéřská 9, 110 00 Praha 1 – Staré Město,
IČ: 26723727
RMě jmenuje hodnotící komisi ve složení:
Členové			Náhradníci
Mgr. Martin Hujer		
JUDr. Alena Hajská
Mgr. Jitka Trojanová		
Bc. Kristýna Jirkovská
Jarmila Chalupová		
Mgr. Martina Fialová;
• uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě na pozemcích p. č. 1263/7, 1263/20, 1891, 1914/1, 1914/36, 1939/1,
2021/3 s městysem Kácov;
• uzavření pojistné smlouvy na flotilové pojištění motorových vozidel s pojistitelem Česká Pojišťovna, a. s., Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4;

◆ Koupím JAWA ČZ – motocykl, skútr, moped s SPZ i bez,
také díly i nekompletní vraky. Děkuji za nabídky.
Tel.: 777 589 258.
◆ Prodám byt ve Zruči nad Sázavou, Sad Míru, 3+1. Cena
990 000 Kč. Realitní kanceláře nevolat. Tel.: 606 436 084.

KVĚTEN
2017

Dne 1. 6. 2017 tomu bylo deset let,
co nás navždy opustila naše drahá
maminka paní Milada Halvová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Syn a dcera

bere na vědomí
• plán odpadového hospodářství města na léta 2017–2021 a ukládá jej zaslat
v elektronické podobě včetně průvodního dopisu krajskému úřadu;
• zavedení hodnocení zaměstnanců města;

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu,
Sboru pro občanské záležitosti
ve Zruči nad Sázávou
a panu starostovi Hujerovi
za blahopřání a dárek
k mým narozeninám.
Též děkuji za gratulaci a hezké
posezení panu učiteli Smítkovi.
Josef Prokop

ukládá
• předložit do jednání ZMě prodej vilky v ulici Poštovní 642;
• vyzvat dodavatele „Sdružení BES + KDS,“ Sukova 625, 256 01 Benešov
o doplnění chybějících dokladů k veřejné zakázce „Na kole do práce Zručskou
cyklostezkou – II. etapa“;
• RMě schvaluje uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720529366
ze dne 30. 11. 2010 s pojistitelem Kooperativa pojišťovna, a. s., ViennaInsurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8.

Děkuji Městskému úřadu
a Sboru pro občanské záležitosti
ve Zruči n. S. za gratulaci
k mým narozeninám.
Helena Králová

Rada města na svém 67. zasedání, konaném 2. 5. 2017
schvaluje
• na základě zveřejněného výběrového řízení na akci „Na kole do práce Zručskou cyklostezkou – II. etapa“ jako nejvýhodnější nabídku firmy „Sdružení
BES + KDS“ se sídlem BES, s. r. o., Sukova 625, 256 01 Benešov u Prahy.

Ing. Josef Vtelenský
děkuje Městskému úřadu
a Sboru pro občanské záležitosti
ve Zruči n. S. za přání
k životnímu jubileu.

VÝŠLAP
NA

Děkuji Městskému úřadu
a Sboru pro občanské záležitosti
ve Zruči n. S. za přání
a dárky k mým 80. narozeninám.
Václav Domas

BABKU
pro všechny děti pořádá
Spolek rodičů a přátel ZUŠ
a Základní umělecká škola
Zruč nad Sázavou

v neděli 4. června
start u hlavního vchodu do ZUŠ

od 14.00 do 15.30

účast zdarma;
za děti zodpovídají zákonní zástupci
Akce je spolufinancována z rozpočtu
města Zruč nad Sázavou.

Místní organizace Českého Rybářského Svazu ve Zruči nad Sázavou
zve děti a jejich doprovod k účasti na

DĚ TSKÉM DNI NA RYBÁRNĚ.

Akce se koná v sobotu 10. června 2017
ve Zruči nad Sázavou „Na Porážce“ od 9.00 do 14.00 hod.
Akce je bezplatná a děti si mohou vyzkoušet na místním rybníčku chytání ryb a jiné rybářské
disciplíny pod vedením zkušených rybářů. Rybářské náčiní bude k dispozici na místě.
Během akce bude zajištěno občerstvení, včetně opékání špekáčků.
Pořadatelé děkují sponzorům, příznivcům a městu Zruč nad Sázavou.
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Naše královna a její páni

Vladimír Radil
Marie Terezie patří mezi nejvýznamnější
osobnosti našich dějin. Stopy jejího vládnutí
jsou dodnes čitelné. Odvážnými reformními
kroky proměnila celou zem a habsburská
monarchie přestala být konečně středověkým skanzenem. Od narození Marie Terezie
uplynulo 13. května tři sta let. Není od věci
vzpomenout si na Její Veličenstvo i na stránkách městského zpravodaje.

V

šude tam, kde bylo staré Rakousko, můžeš narazit na památníky
Marie Terezie. Jeden z nejhezčích si
pořídili Vídeňáci. Stojí na hradním
okruhu. Třeba se jen tak loudáš v centru, jsi natěšený na vepřové koleno,
které pro tebe upeče Kolarik z ostrova Prater, ale ta monumentální krása
na Burgringu tě trkne do očí. Vládkyně v širokánské sukni sedí nahoře
a z výšky svého majestátu hledí dolů.
Trůn podpírají sloupy, mezi ně přitesal sochař Zumbusch postavy menší. Jsou tady k vidění komponisté
Mozart a Haydn, dva rádcové Jejího
Veličenstva Kounic s Haugwitzem,
dole u paty kamenného artefaktu pak
cválají na koních legendy rakouských
armád, Daun a Laudon.
Celek díla může, třeba i nechtíc,
navodit představu, že Marie Terezie
si přála mít blízko sebe jednak ty,
kdo ji podpírali v mnohostranném
reformním úsilí, potom ty, kteří pro
ni s heslem „Moriamur pro regina“
na rtech vyhrávali bitvy ve všemožných válkách, a nakonec také ty, které
měla jen prostě ráda.
Když se po smrti Karla VI. sama
chopila otěží vlády, tak v dědičných
zemích monarchie hledali inkvizitoři na nahých tělech čarodějnic
stále ďáblova znamení, ve vsích zněl
kovový hlas zvonu, když měla přijít
bouřka, a žádný soudní výslech se
neobešel bez nelidského řevu, protože mistr popravčí zrovna aplikoval
postupy práva útrpného. Za císařováním Marie Terezie se zatáhla opona
roku 1780. V Rakousku pracoval
jako dobře promazaný stroj byrokratický aparát, daňová soustava lépe
a lépe plnila státní kasu a celou zemi
pokrývala síť triviálních škol. Na trůn
se posadil nejstarší syn Josef. Uznal
nový císař matčiny zásluhy?
Vzpomněl si na ně. Koncem lis-

topadu roku sedmnáctistého osmdesátého byly všechny dny protivně
sychravé, drobně mžilo, nebe se už
od samého rána vždy potáhlo šedivými mraky a listí ze stromů jen pršelo.
Ve vídeňském paláci Hofburg prohrávala Marie Terezie svůj boj s nemocí. Josef II. byl připraven. Zprávy
cizích diplomatů už řadu let mluvily
o jakémsi vídeňském triumvirátu,
kde měla být císařovna, Josef a hrabě
Kounic.
Jaký byl ale vztah matky a syna?
Plný rozporů. Duše císařovny jakoby
schovávala dvě lidské bytosti. Jedna
poslouchala nejradši zvony na věžích
vídeňských kostelů a nevynechala
jedinou nedělní bohoslužbu. Druhá
se nebála riskovat a nekompromisně
nařizovala často neoblíbené novoty.
Josef II. byl jednodušší a přímočařejší. Dá se říci, že reprezentoval typ
monarchy moderního a kapitalistického. Při bdění u úmrtního lože seděl
Josef zcela zlomený žalem. Dokázal
své pocity vyjádřit: „Jsem nyní sám
na světě. Zemřely mi obě manželky,
všechny děti a teď umírá i matka.
Má duše je naplněna smutkem bez
hranic. Po Jejím Veličenstvu zůstalo
obrovské dílo.“
Na jaře roku 1743 nic nenasvědčovalo tomu, že se v Rakousku může
něco obrovského podařit. V Praze právě korunovali Marii Terezii.
Po královské cestě jel průvod granátníků, kyrysarů, husarů. Ve svatovítské katedrále už čekali představitelé
šlechty a církve. Co se dělo v duši
mladé panovnice?
Českou zemi neměla ráda. Nádhernou korunu zhotovenou otcem vlasti Karlem IV. nazývala šaškovskou
čapkou. Některá křesla ve svatovítské katedrále zůstala při velkolepém
korunovačním aktu prázdná. Nebyl
pozván hrabě z Manherscheidu, arcibiskup pražský. Marie Terezie mu
na deset let zakázala vstup do města. Předchozího roku korunoval
na českého krále kurfiřta z Bavor
Karla Alberta a to se dá věru těžko
zapomenout. Potrestáni ale byli i jiní.
Jakoby se najednou vrátila doba pobělohorská. Pražské paláce už zase
začala obcházet strašidla konfiskací,
pokut i emigrace.
Vše ale brzo vyšumělo. Zářivou
blondýnku na trůně trápily jiné sta-

rosti. Válka dokonale zdevastovala
zemi. Po tři roky pochodovaly křížem krážem českou krajinou armády a vojáci ukradli vše, co mělo ještě
nějakou cenu. Nedivme se sedlákovi, že neprojevoval žádné vlastenecké
sympatie. Bylo jedno, jestli drancuje
nepřítel, hladce oholený Francouz
v bílé, na skráních naondulované
paruce, nebo osvoboditel – chorvatský pandur z pluku barona Trencka
s mohutným knírem a smolně černými copánky. Ceny potravin vzrostly
na dvacetinásobek a zemi obcházel
hlad.
Divoké boje o dědictví rakouské
začaly brzo po tom, co se císař Karel
VI. otrávil houbami. Bavorský vévoda Karel Albert večer co večer klečel před křížem a drmolil modlitby
za vymření Habsburků, přivíral při
tom oči a snil o svatováclavské koruně
českých králů. Pruský král Friedrich
pokukoval po průmyslovém Slezsku.
Monarchii si chtěli rozparcelovat
a Pragmatická sankce pro ně byla cár
papíru. Marii Terezii měly zůstat oči
pro pláč a možná milované Uhry.
Zjara roku 1741 obsadili Bavoři
a vojáci jejich francouzského spojence Prahu. V hlavním městě nikdo nemyslel na obranu. Proti 50 000 mužů
nepřítele stálo jen 3 000 vojáků pražské posádky. Král Friedrich II. poté
porazil neschopného Karla Lotrinského v bitvě u Chotusic. Když ztichly pruské kanóny, zůstaly z celé vsi
jen obvodové zdi místního kostela.
Situace rakouského soustátí byla
kritická. Marie Terezie však hlavu neztratila a dobové dokumenty
ukazují vskutku pevné odhodlání:
„Jsem ochotna riskovat vše, abych
udržela Čechy.“ Zatímco přední
rody české aristokracie spolu závodily v dokazování loajality kurfiřtovi Karlu Albertovi, někde jinde se
už ukazoval bod obratu. Rakouské
vojsko vpadlo do Bavorska a obsadilo Mnichov. Marie Terezie zasáhla nepřítele na nejcitlivějším místě.
Karel Albert prskal v Praze vzteky.
Ocitl se v groteskní situaci, vyrazil
dobývat České království a přitom
ztratil svou vlastní zemi. Francouzská a bavorská vojska brzy opustila
Čechy a země se vrátila do habsburské náruče, bohužel bez bohatého
a průmyslově vyspělého Slezska.

Marie Terezie se sotva narodila
a hned zklamala celou Vídeň. Všichni čekali chlapce. Budoucí císařovnu
vychovávali stejně jako všechna ostatní princátka. Pilně studovala jazyky
– němčinu, francouzštinu, latinu.
Učitelé se často střídali a jedinou stálicí mezi nimi byla hraběnka Karolina
Fuchsová. Marie Terezie ji měla ráda.
Snad proto byla pohřbena jako jediný Nehabsburk do rodinné hrobky
rakouských vévodů.
Každého cizího diplomata, sotva
vstoupil na vídeňský dvůr, překvapilo velké sebevědomí a strohá vznešenost importovaná od španělských
příbuzných. Panoval zde bigotní
katolicismus. Marie Terezie vše sála
s mateřským mlékem. Kvůli přehnané zbožnosti se jí později jiné pomazané hlavy Evropy často posmívaly.
Ve věku šestnácti let byla provdána
za vévodu Františka Lotrinského.
Jako novomanželka rodila jedno dítě
za druhým a stále víc a víc postrkovala
manžela k vojenské dráze. Chtěla mít
po svém boku vojevůdce, co vynikne na poli cti i slávy. Dobře věděla,
že armáda bude potřeba, no ale ani
František, ani jeho ještě neschopnější
bratr Karel vavříny vítězství nepřinesli. Na válečných polích sklízela plody slávy drsná vojačiska z povolání:
Daun, Trenck a lotyšský mistr jezdeckých přepadů Ernst Gideon Laudon.
O Vánocích v roce 1745, zrovna
u štědrovečerní tabule, se císařovna
zamyslela a potichu, snad spíše pro
sebe, řekla: „Nikdy nepřestanu slzet
pro Slezsko“. Byla pevně rozhodnuta
vyrvat nejbohatší provincii z pruských rukou za každou cenu. Obratný diplomat Václav Kounic pomocí
zdlouhavých jednání vytvořil silnou
alianci. Spojencem Rakouska se stala
Francie a přidalo se i carské Rusko.
Nevíme, jak se povedlo přesvědčit
stále opilou carevnu Jelizavetu Petrovnu, ale ruská pěchota a kozácké
pluky se vydaly na západ. 1756 začala válka sedmiletá. Bedřich Veliký (pruský král Friedrich II.) taktéž
nelenil. Svému příteli Voltairovi napsal: „Nyní se budu věnovat jen válce
a armádě, místo herečkám a divadlu.“
Stal se ztělesněním pruského militarismu a jeho s nelidskou krutostí vycepovaní vojáci vpadli do Čech.
Na kraji Prahy v černokosteleckém

směru leží Štěrboholy. Všude kolem
se třpytí hladiny velkých rybníků
a celý terén je podmáčený. Zde se
pruský generál Schwerin utkal s rakouskou armádou. Vedl své vojáky
do boje a padl jako jeden z prvních.
Prusové přesto zvítězili a obklíčili
Prahu. Uchystali pak městu opravdové inferno. Možná nebude od věci
podívat se nebo stačí třeba jen tak
mrknout na jinou událost. Analogie
se přímo vnucuje.
V předvečer vzniku protektorátu
(březen 1939) vyhrožoval tlustý
maršál Göring Háchovi, že rozbombarduje Hradčany. Luftwaffe
to nakonec neudělala, ale pruské
dělostřelectvo o dvě stě let dříve ano.
Šrapnely z kanónů Bedřicha Velikého postupně a s hrůznou metodikou rozbořily chrám svatého Víta,
baziliku svatého Jiří, Španělský sál,
celé Hradčany a Malou Stranu. Dál
se už ale iniciativy chopili Rakušané. Vycvičená a dobře vyzbrojená
armáda porazila Prusy v památné
bitvě u Kolína. Zvláštní uznání si
zaslouží vojáci plukovníka Thienesse. Říkali jim holobrádkové. Všechno to byly skoro děti. Průměrný věk
celého pluku byl totiž sedmnáct
a čtvrt roku a nikomu nerostly vousy. Vysmívaní holobrádkové se jak
rozdrážděné vosy vrhli na pruskou
pěchotu a zahnali ji útěk. Smetanu, jak už to bývá, slízl někdo jiný.
Právě po bitvě u Kolína začal růst
legendy rakouského velitele Leopolda Dauna.
Na Moravě se pruská armáda pokoušela dobýt pevnost Olomouc.
Zabránil jim v tom generál Ernst
Gideon Laudon. Rychlým a obratným manévrováním jezdectva zničil
pruské zásobovací oddíly. Prusové se
museli z Moravy stáhnout do Slezska. Císařovna už už mohla slavit
vyhranou válku. Vítězství jí však
uteklo mezi prsty.
V Rusku se z ničeho nic změnily
mocenské poměry. Sofie Anhalst –
Zerbst, známá spíše jako Kateřina
Veliká, s pomocí gardových pluků
svrhla a posléze zavraždila dětinského cara Petra III. Rusko vystoupilo z války, Rakousko bylo nuceno
uzavřít mír a Slezsko zůstalo navždy
pruskou državou.
Dokončení příště

Stolní tenisté dosáhli na historické druhé místo třetí ligy
František Herout
Stolní tenis – Po skvělém působení v základní části 3. ligy a bezvadném tažení,
kdy si z posledních osmi zápasů Zruč připsala osm výher, došlo na závěrečné finále
play off. Soupeřem byl lídr z Hradce Králové, v jehož sestavě působí minimálně
šest mladých a velice kvalitních hráčů.
Do úvodního duelu, který se odehrál
v Hradci, vstoupila lépe Zruč vedením
2:1, ale pak se kormidla ujal soupeř, který
si rozhodným výkonem došel pro výhru
9:3. Následující den se naši hráči snažili
favorita zaskočit a potěšit zaplněný spolkový dům. Po nepovedeném začátku se
Hradečtí hnali za tolik kýženým postupem a stejným poměrem ho i získali.
Sokol Hradec Králové C – SKC Zruč n. S. TENNISLINE 9:3
Body Zruče: Herout František 1:2, Nevřela Daniel 1:2, Škopek Pavel 0:3, Loudín Petr 1:1, čtyřhry 0:1.
SKC Zruč n. S. TENNISLINE – Sokol Hradec Králové C 3:9
Body Zruče: Herout František 1:2, Nevřela Daniel 0:3, Škopek Pavel 1:2, Lou-

dín Petr 1:1, čtyřhry 2:0.
I přes prohru ve finále je konečné druhé místo historicky nejlepším výsledkem zručského stolního tenisu.
B-tým zvládl hned první kolo play out
a slaví udržení
B-tým SKC se může těšit ze splnění
předsezónního cíle. Nevýraznou základní část vystřídalo senzační play out,
ve kterém výběr hráčů zvládl složitý duel
se Sadskou, a to nejtěsnějším možným
způsobem. V sestavě zářila hlavně polobenešovská dvojice Oldřich Hameta
a Radek Slavík.
TJ Sadská C – SKC Zruč n. S. B RABBIT 7:10
Body Zruče: Slavík Radek 3:1, Hameta
Oldřich 3:1, Herout Tomáš 2:2, Jandejsek Pavel 1:2, čtyřhry 1:1.
SKC Zruč n. S. B RABBIT – TJ Sadská C 9:8
Body Zruče: Slavík Radek 3:1, Jandejsek Pavel 1:3, Herout Tomáš 0:3, Hameta
Oldřich 4:0, čtyřhry 1:1.
C-tým skončil v Regionálním přeboru
I. třídy na 3. místě a v prvním zápase
play off zaskočil SKP Olympii Kutná

Hora. V následujícím průběhu play
off se pokusí zopakovat loňský úspěch
v podobě zisku titulu Regionálních přeborníků.
D-tým si v rámci RP2 došel pro předposlední, 9. místo. V sestavě SKC se
objevila spousta mladíků, kteří získali
cenné zkušenosti, a tak je konečné umístění pouze druhotným co do významu.
Triumf mladších žáků obohatil Jan
Procházka vítězství posledního turnaje
Série Regionálních pohárů, kterých
se účastní hráči z regionu Kutná Hora,
Benešov a Kolín má za sebou i poslední
ze čtyř akcí sezóny. Tu poslední v Kutné Hoře ovládli naši mladíci, a to doslova, když obsadili první tři místa!
Tím nejlepším se stal Jan Procházka,
který ve finále porazil Ladislava Dolejše 3:0. Na místě třetím skončil Jaromír Kop. Právě tito tři hráči se včetně
Jana Čekala kvalifikovali i na závěrečný TOP12 nejlepších hráčů ve Zruči
n. S. Bonusem posledního turnaje bylo
i Finále B, ve kterém Vojtěch Förster
přehrál Ondřeje Nácovského.
V pořadí družstev Zruč zvítězila v ka-

tegorii mladších žáků
(Čekal, Kulhánek, Förster,
Baloun, Nácovský). Starší
žáci (Procházka, Kop, Dolejš, Čekal) skončili na konečném druhém místě
za Sokolem Kutná Hora.

Úspěšné týmy mladších a starších žáků: Přední řada zleva:
Jan Čekal překvapil dru- F. Cendelín, T. Förster, J. Čekal, O. Nácovský, V. Förster; zadní
hým místem na výběro- řada zleva: J. Kop, J. Procházka a L. Dolejš. Chybí: J. Baloun,
vém TOP12
J. Tůma a M. Kulhánek.
FOTO: ARCHIV ODDÍLU
Mezi nejlepšími dvanácti hráči celkového pořadí Regionálních stup předvedl Jan Procházka, ten stačil
pohárů se ve Zruči n. s. představila i do- na „pouhé“ desáté místo.
Sezóna turnajů registrovaných hráčů je
mácí čtveřice hráčů. Tím nejlepším se
po dramatickém průběhu stal nejmladší ukončena a pro Zruč skončila úspěchem.
z nich, Jan Čekal. Ten si mezi (až o čtyři Kromě účastí na Středočeské open tour
roky) staršími soupeři došel pro senzač- mládeže se podařilo získat Janu Čekaní druhé místo, kdy ho od triumfu dě- lovi kompletní sbírku Regionálního
lil pouhý jeden set. Ten nakonec získal přeborníka mladších žáků (dvouhra,
Leon Kolman (Sokol Kutná Hora), vítěz čtyřhra, mix, družstva). Družstvo mladcelkového pořadí, kterého ale Honza do- ších žáků přivezlo druhé místo z krajkázal v předešlém průběhu turnaje jako ských přeborů. Skvělé výkony chlapci
jediný porazit!
předvedli i na závěr sezóny na zmíněném
Skvělý výkon předvedl i čtvrtý Ja- 4.RP a TOP12.
Do nové sezóny tak máme dobrou výromír Kop. Zklamaný rozhodně nemusel být ani osmý Ladislav Dolejš, chozí pozici, která by nás měla podpořit
i když věděl, že měl na víc. Laxní pří- v přípravě na nový ročník.
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Florbalisté jsou po 18. kole na sedmém místě

Jiskra Zruč nad Sázavou – FBC Kutná Hora
3:9 (0:1 2:2 1:6)
Branky a asistence Jiskry: 15.06 Čech
(Němeček), 19.05 M. Kratochvíl (J.
Edr), 28.49 P. Kratochvíl (Čech).
FC Astra Praha – Jiskra Zruč nad Sázavou 5:6
(1:3 0:2 4:1)
Branky a asistence Jiskry: 00.48
P. Kratochvíl (Tvrdík), 03.38 Tvrdík
(Čech), 06.36 Drbal (P. Kratochvíl),

17.29 M. Kratochvíl (Červinka), 23.57 Tvrdík (Čech),
26.55 P. Kratochvíl (Tvrdík).
Sestava Jiskry: Malý – Drbal,
Lopour – Němeček, Vodrážka
– Tvrdík, Čech, P. Kratochvíl –
Edr, Červinka, M. Kratochvíl.
Desáté dvojkolo mistrovské soutěže
odehráli florbalisté Jiskry ve sportovní
hale Unihoc Arena Praha. Pořadatelem
byl tým FbC Rippers Praha. Na programu měli utkání s celky SK Florbal
Benešov C a FBC Čáslav.
Jiskra Zruč nad Sázavou – SK Florbal Benešov C 1:6 (0:1 1:2 0:3)
Branka a asistence Jiskry: 14.41
P. Kratochvíl (Tvrdík).

FOTO: L. DRBAL
FBC Čáslav – Jiskra Zruč nad Sázavou 7:4
(3:1 1:1 3:2)
Branky a asistence Jiskry: 00.47 Tvrdík (Čech), 23.23 P. Kratochvíl (Drbal),
28.54 Drbal (P. Kratochvíl), 31.38 Tvrdík (Lopour).
Sestava Jiskry: Malý – Drbal, Lopour –
Bleha, Vodrážka – Tvrdík, Čech, P. Kratochvíl – Edr, Červinka, M. Kratochvíl
– Jantač.

Kanonýři nastříleli čtrnáct branek

Béčko lídrem tabulky,
Kovář vsítil
dvakrát hattrick

Ladislav Kovář (vpravo) nastřílel v béčku již čtyřiadvacet
FOTO: J. TŮMA
branek.

Josef Tůma
Fotbal B – Béčko Jiskry Zruč nad Sázavou odehrálo 14. kolo
IV. třídy v domácím prostředí, hostilo celek Nových Dvorů B.
Jiskra Zruč nad Sázavou B – Sokol Nové Dvory B 7:0 (3:0)
Úvodní zápas jarní části vyzněl jasně pro domácí celek, hosté
si odvezli debakl.

Branky Jiskry: Kovář 4, P. Jelínek 2, Cudlín 1.
Zruč nad Sázavou B: Daněk – Hirnyk, Brabec, Bareš, Zelenka (58. Martinák) – Vrzáček, P. Jelínek, M. Váňa, Červinka
(58. Král) – Kovář, Cudlín.
Patnácté kolo sehrálo béčko opět v domácím prostředí, hostilo celek Kačiny.
Jiskra Zruč nad Sázavou B – Sokol Kačina 7:1 (7:0)
Kanonýři béčka stříleli ostrými pouze v prvních pětačtyřiceti minutách, navíc Kryštóf nedal penaltu, diváky očekávaná
,,desítka“ nebyla vyslyšena
Branky Jiskry: Kovář 3, P. Jelínek 2, Zeman 2.
Zruč nad Sázavou B: Daněk – Hirnyk, Šindelář (46. Pejša),
Bareš, Vrzáček – Kovář, P. Jelínek, Martinák, Červinka (46.
Hluchý) – Kryštóf, Zeman (46. Cudlín).
Další výsledky:
SK Malešov B – Jiskra Zruč nad Sázavou B 2:4 (2:0)
Jiskra Zruč nad Sázavou B – Sokol Červené Janovice B 2:1 (1:0)

Volejbalový turnaj Zručka 2017
přilákal 13 družstev

Rybářské závody
na Horce
Miroslav Hoskovec

FOTO: AUTOR

Martin Beneš
Volejbal – V neděli 23. dubna se konal ve zručské sportovní hale za účasti
13 smíšených týmů volejbalový turnaj
Zručka 2017. Oproti klasickým „smíšeným” turnajům byl v každém družstvu
opačný poměr mužů a žen, stejně tak
byly prohozeny i jejich zažité herní role,
takže muži se museli poprat s pozicemi
nahrávačů a veškeré útočné herní činnosti zůstaly výhradně na jejich spoluhráčkách.
Celkovým vítězem se stalo pražské
družstvo Smashka, které zdolalo ve finále domácí tým. „Dospělácký” turnaj

si vyzkoušely i zručské starší žákyně pod
vedením a nahrávkou Honzy Rozkošného, které kromě zaslouženě vyhraného
setu mohla hřát i zcela jednoznačně nejhlasitější podpora z řad diváků.
Poděkování pořadatelů patří zejména
městu Zruč nad Sázavou, jehož dotace
pokryla náklady na pronájem sportovní haly, ale také zručskému infocentru,
Včelímu světu v Hulicích, Vodnímu
domu a e-shopu se spodním prádlem
oblibenepradlo.cz za věcnou podporu
turnaje. Právě díky této podpoře výtěžek
ze startovného poputuje na dobročinné
účely.

Sportovní rybolov – Tradičně i v tomto roce se koncem dubna konaly rybářské závody dospělých na revíru
místního významu Písník v Horce nad
Sázavou. Páteční přípravy provázené
deštěm nevěstily ani velkou účast a ani
hojnost úlovků. S účastí vyznavačů Petrova cechu to nakonec nebylo tak hrozné. Navzdory rozmarům počasí přijelo
padesát závodníků převážně ze Středočeského kraje, ale pouze osmi z nich se
podařilo ulovit rybu! Vítězi postačilo
ulovit dva kapry a nejtěžší z nich měl
„pouhých" 2,44 kg. Proč „pouhých“?
Na RMV Písník se totiž naše rybářská
organizace může pochlubit kapry „maďary“ o hmotnosti převyšující i 15 kg,
kteří jsou zakoupeni z tržby občerstvení
na závodech. Pro zvýšení zájmu místních členů naší organizace o rybářské
závody jsme pro letošní rok zajistili putovní pohár pro toho nejúspěšnějšího
rybáře, kterým se, jako první, stal Jan
Horský. Doufejme, že v příštím roce
o tuto cenu bude bojovat více zájemců.
Je velmi smutné, že z cca 240 členů se
závodů zúčastní pouze deset rybářů.
Děkujeme všem závodníkům za účast
a přispění na finanční dar pro dobrovolného hasiče Jindřicha Šťastného
z Nesměřic.

PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE (21. – 22. – 23. DUBNA 2017)
FOTBAL A
18. kolo – I. B třída (23. 4.): Sokol Jankov – Jiskra Zruč nad Sázavou 1:7 (0:3), branky:
Brahimi 3, Zeman 2, Jouza 1, Hájek 1
FOTBAL B
16. kolo – IV. třída, skupina B (23. 4.): FK Malešov B – Jiskra Zruč nad Sázavou B 2:4
(2:0), branky: Kovář 2, Zelenka 1, P. Jelínek 1
NOHEJBAL
2. kolo – sdružený OP družstev (22. 4.): Jiskra Zruč/Chabeřice – Sokol Čáslav B 6:4,
sety 12:11
HÁZENÁ
20. kolo – II. liga mužů JZČ (23. 4.): Libčice nad Vltavou – Jiskra Zruč nad Sázavou
35:15, bez podrobností
FUTSAL
2. zápas čtvrtfinále – Chance Futsal liga (18. 4.): Radio Krokodýl Helas Brno – Benago
Zruč nad Sázavou 6:10 (3:2), branky: Diego 2, Pimpolho 2, Saul 2, Rodek 2, Marcelo 1,
Belej 1
3. zápas čtvrtfinále – Chance Futsal liga (21. 4.): Benago Zruč nad Sázavou – Radio
Krokodýl Helas Brno 5:2 PP, 2:2 (1:1), branky: Vnuk 2, Saul 1, Belej 1, Gabčo 1
STOLNÍ TENIS C
1. zápas play-off – RP1 (21. 4.): SKC Zruč nad Sázavou C – Sokol Čáslav C 6:10, sestava
a body: Němec 3, P. Jandejsek 2, Zd. Jandejsek 1, V. Herout
STOLNÍ TENIS MLÁDEŽE
Závěrečný turnaj TOP 12 regionálních turnajů mládeže (23. 4.): 1. Kolman Leon – Sokol Kutná Hora, 2. Čekal Jan – SKC Zruč nad Sázavou, 3. Cincibus Milan – Sokol Týnec
nad Labem, 4. Kop Jaromír – SKC Zruč nad Sázavou.
SOBOTA, NEDĚLE (29. – 30. DUBNA 2017)
FOTBAL A
19. kolo – I. B třída (29. 4.): Jiskra Zruč nad Sázavou – Sokol Sedlec Prčice 3:1 (0:0),
branky: Brahimi 1, Marcelo 1, Jouza 1
FOTBAL B
17. kolo – IV. třída, skupina B (30. 4.): Jiskra Zruč nad Sázavou B – Sokol Červené
Janovice B 2:1 (1:0), branky: P. Jelínek 1, Martinák 1
NOHEJBAL
3. kolo – sdružený OP družstev (29. 4.): Velké Chvalovice – Jiskra Zruč/Chabeřice 6:4,
sety 12:13
HÁZENÁ
21. kolo – II. liga mužů JZČ (29. 4.): Jiskra Zruč nad Sázavou – Sokol Dolní Cerekev
31:13 (16:8), sestava a branky: Vinc 1, Vodrážka – Havránek 7, Dolejší 7, Kovařík 4,
Lefner 4, Felis 4, M. Vrzáček 2, Roub 1, Koubský 1, D. Korel
FLORBAL MUŽI
19. kolo – PH + SČ soutěž mužů, divize E (29. 4.): FbC Rippers Praha – Jiskra Zruč nad
Sáz. 6:7 (1:2 1:1 4:4), branky a nahrávky: Drbal 4 (Tůma, Lopour 2, Čech), Jantač 1 (M.
Kratochvíl), Lopour 1 (Bleha), M. Kratochvíl 1 (P. Kratochvíl)
20. kolo – PH + SČ soutěž mužů, divize E (29. 4.): Jiskra Zruč n. Sáz. – FBC Texas Bmassacre 6:6 (0:2 3:2 3:2), branky a nahrávky: Jantač 3 (P. Kratochvíl 2, M. Kratochvíl),
Čech 2 (Drbal 2), Lopour 1 (Drbal)
MLÁDEŽ FLORBAL
12. kolo – starší žáci, turnaj ve Stochově – 10. skupina (30. 4.)
Jiskra Zruč nad Sázavou – FBC Slavia Praha 3:2 (0:1)
Jiskra Zruč nad Sázavou – Sokol Dobříš 2:5 (1:0)
Jiskra Zruč nad Sázavou – FBC Vlci Tatran Kostelec 7:6 SN, 6:6 (1:3 2:1 1:0)
ŠIPKY
28. kolo – C liga, skupina D – 2. liga (30. 4.): Smrkáči Břežany – Baltazaři Zruč nad
Sázavou 6:12
TENIS MLADŠÍ ŽACTVO A
1. kolo – I. třída B (30. 4.) Slavoj Čerčany – Jiskra Zruč nad Sázavou A 6:3, body:
Břenda 1, Koubová 1, čtyřhra 1.
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Florbal – Florbalisté Jiskry odehráli deváté dvojkolo mistrovské soutěže Praha
– Střední Čechy – soutěž mužů, divize
E – sezóny 2016– 2017 ve sportovní
hale v Neveklově. Na programu měli
utkání s celky FC Astra Praha a FBC
Kutná Hora.
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Výsledkový víkendový servis
Pepy Tůmy

S předními celky se nedařilo,
těsná výhra s Astrou
Josef Tůma

KVĚTEN
2017

Sportovní akce
3. 6. 2017

VOLEJBAL

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

23. 6. 2017

KOLEKTIVNÍ
SPORTY

Zručské firmy sportují – 3. ročník sportovní akce
pro týmy.
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KVĚTEN
2017

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT

Jiskra postoupila na desátou příčku

Účast 23 států ve 40 halách, více než 600 týmů

Třetí jarní domácí vítězství,
Zeman králem střelců Jiskry

Patnáct házenkářů Jiskry poznalo
fantastickou atmosféru zápasů
Josef Tůma
Házená mládeže – Prague Handball
Cup je velký mezinárodní turnaj v házené pro mládež v srdci Evropy, v České
republice, v Praze. Turnaj je pořádán
pravidelně o velikonočních svátcích již
od roku 1992. V roce 2017 se uskutečnil
již jeho 26. ročník. Historie tohoto turnaje je dlouhá a bohatá.

Jáchym Zeman (u míče) se protáhl obranou Maršovic, ale neskóroval.		

Josef Tůma
Fotbal A – Áčko Jiskry odehrálo v domácím prostředí 16.
kolo soutěže I. B třídy, přivítalo na fotbalovém stadionu mužstvo Miřetic.
Jiskra Zruč nad Sázavou A – Sokol Miřetice 3:1 (1:1)
Domácí mužstvo nastoupilo oproti minulému střetnutí proti Neveklovu bez některých hráčů základní sestavy. Zdeněk
Louda se omluvil, stejně tak Brahimi, Havel nemohl nastoupit pro nemoc, Koudela byl po operaci. Fotbalistům domácí
Jiskry úvod střetnutí nevyšel, ve 14. minutě ztratili na polovině hřiště míč a hosté se dostali do přečíslení. Zachránit
se vše snažil vyběhnuvší brankář Cudlín, ale Filip si poradil
a gólmana Jiskry prostřelil – 0:1. Poté si Miřetice vypracovaly
několik náznaků ke vstřelení branky, bez úspěchu. Po třiceti
odehraných minutách se začali prosazovat domácí, vypracovali si tři šance (Petrů – tyč, Ruš, Zeman), ale vyrovnat se
podařilo přízemní střelou z hranice vápna až ve 37. minutě
Zemanovi – 1:1.
Ve druhém poločase byli domácí jasně lepším celkem, soupeře k ničemu nepustili, hosté působili bezradným dojmem.
Do vedení dostal zručské fotbalisty v 53. minutě z perfektně
zahraného trestného kopu Jouza – 2:1. O čtvrt hodiny později
si hosté Přitasilem vsítili vlastní gól a o utkání bylo rozhodnuto – 3:1.
Branky Jiskry: 37. Zeman, 53. Jouza, 69. vlastní Přitasil.
Zruč n. Sáz. A: Cudlín – Brabec, Jouza, Lukáš Jelínek, Hájek
– Diego (85. Zelenka), Petrů, Viktora, Zeman – Patrik Jelínek
(71. Kovář), Ruš. Trenér: Michal Váňa.
Áčko Jiskry odehrálo v domácím prostředí již 17. kolo, při-

		

vítalo družstvo Maršovic.
Jiskra Zruč nad Sázavou A – Sokol Maršovice 5:2 (1:0)
Hosté oproti domácím začali aktivněji, střela Šacha mířila
vysoko nad branku gólmana Cudlína. V 15. minutě se Jiskra
dostala do vedení po příhře Diega a samostatné akci Brahimiho, prosadivšího se „kličkovanou“ přes tři hostující obránce
– 1:0. Do konce první poločasu se dařilo více domácím, centr
Zemana nevyužil v gól ve skluzu střílející Hájek.
Na začátku druhé poločasu, v 51. minutě, dokázali Maršovičtí po rychlém brejku a gólu Šacha vyrovnat – 1:1, ale
o minutu později neudržel střelu Zemana z hranice šestnáctky
hostující brankář Pechač a Brahimi byl nekompromisní – 2:1.
Hattrick dokonal zručský útočník po akci Petrů – 3:1. V 69.
minutě po přihrávce Ruše nevyužil šanci Diego. O dvě minuty později dostal Žížala krásnou střelou na chvíli Maršovice
do hry – 3:2, ale domácí po akci Petrů – Ruš navýšili Hájkem
na 4:2. Poslední branku utkání zavěsil do sítě hostů hlavou
Ruš po centru Diega – 5:2.
Branky Jiskry: 15., 52. a 67. Brahimi, 76. Hájek, 83. Ruš.
Zruč n. Sáz. A: Cudlín – Viktora, Jouza (46. Z. Louda), L.
Jelínek, Hájek – Ruš (85. Kovář), Marcelo (75. Janda), Petrů,
Zeman (81. P. Jelínek) – Brahimi, Diego (85. Brabec). Trenér:
Michal Váňa.
Tabulka střelců Jiskry (33): J. Zeman 7, K. Petrů 6, A. Brahimi 4, O. Jouza 3, J. Koudela 2, S. Viktora 2, A. N. Tachtadžis
1, M. Havel 1, V. Diego 1, S. Marcelo 1, M. Váňa 1, L. Jelínek
1, Ruš 1, Hájek 1, vlastní 1.
Další výsledky:
Sokol Jankov – Jiskra Zruč nad Sázavou A 1:7 (0:3),
Jiskra Zruč nad Sázavou A – Sokol Sedlec/Prčice 3:1 (0:0).

Křížová cesta v Hradci Králové
Dne 1. 4. 2017 se někteří zručští atleti zúčastnili 5. ročníku Kří-

žové desítky v krásném prostředí
městského lesa v Hradci Králové.
V běhu na 500 m dívek skončila
Terezka Lapáčková na druhém místě. Stejnou pozici obsadil i Matěj
Svoboda. Osmistovku běžel Ondra
Dubják a Míša Chmelová. Ondra
svou kategorii vyhrál a Míša skon-

čila čtvrtá. Petr Dubják si v kategorii muži 40 – 49 let na deset
kilometrů doběhl pro páté místo.
Tři zlaté v Kouřimi
51. ročník Lipanské stezky se
konal 2. 4. 2017 v Kouřimi a naši
atletiku zastupovala pouze děvčata. Sonička a Jindřiška Peroutkovy
společně s Káťou Dubjákovou své
závody vyhrály a zaslouženě si odvezly nejcennější kovy.
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Štiřínský kros
Dne 22. 4. 2017 se sourozenci
Dubjákovi zúčastnili Štiřínského
krosu. Cesta do cíle vedla přes louže
a potůčky, bylo nutné překonat bláto, ale nakonec se vše povedlo a oba
v těžkém terénu vydolovali stříbrnou
medaili.

Zlaté medailistky z Lipanské stezky

Výsledky skupina MD11:
Házená Posázaví II. – výběr Jiskry Zruč
n. S. (Tůma, Ruth, Vilímovský, Karban)
+ výběr Jiskry Havlíčkův Brod – HC Ilgis ESSC (Litva) 14:22 (8:12), branky:
Štěpán 6, Šťastný 5, Merunka 2, Tůma 1
Házená Posázaví II. – Liberec Handball
(ČR) 6:17 (3:8), branky: Šťastný 3, Štěpán 2, Pecen 1
Házená Posázaví II. – HC Schoten (Belgie) 17:8 (9:5), branky: Štěpán 4, Pecen
3, Merunka 3, Ruth 2, Tůma 2, Plodík
1, M. Musil 1, Šťastný 1
Házená Posázaví II. – SV Koweg Görlitz
e.V. (Německo) 18:7 (7:4), branky: Ště-

Výsledky skupina MD10:
Házená Posázaví I. – výběr Jiskry Zruč
n. S. (Rozehnal, Jelínek, Šveněk, Taso
Aye, Petrík) + výběr Jiskry Havlíčkův
Brod – Baník Most (ČR) 8:24 (1:14),
branky: Petrík 3, Taso Aye 2, Long
Doung 2, Babic 1
Házená Posázaví I. – HBC Continental
Jičín (ČR) 3:31 (2:14), branky: Petrík 1,
Taso Aye 1, Jelínek 1
Házená Posázaví I. – FSV Wendestein
(Německo) 4:13 (3:9), branky: Petrík 3,
Long Doung 1
Házená Posázaví I. – HŠK ŠG Košice
(Slovensko) 7:13 (2:6), branky: Long
Doung 5, Taso Aye 1, Procházka 1
Házená Posázaví I. – Lugi HF I. (Švédsko) 4:23 (2:11), branky: Petrík 2, Long
Doung 2
Házená Posázaví I. – TJ JM Chodov Praha 5:22 (3:12), branky: Taso Aye 2, Babic
1, Jelínek 1, Procházka 1.

Výběr Posázaví II. na Prague Handball Cup se čtyřmi Zručáky

Zprávy z atletických oválů
Kateřina Dubjáková
Petr Dubják
Lukáš Gabko
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Do Prahy odcestovalo za týmy Házená
Posázaví patnáct hráčů Jiskry Zruč n. S.
Za tým Házená Posázaví II. nastoupili:
Tůma, Ruth, Vilímovský a Karban,
za Posázaví I. hráli Rozehnal, Jelínek,
Šveněk, Taso Aye a Petrík. V kategorii
MB nastoupil za Posázaví Kafka, v kategorii ME hráči Kopecký, Veselý, Klouda, Jindřich a Misan.

pán 8, Plodík 4, M. Musil 2, J. Musil 1,
Tůma 1, Karban 1, Merunka 1
Házená Posázaví II. – Lugi HF II. (Švédsko) 8:7 (4:4), branky: Štěpán 3, Pecen
3, Plodík 2
Házená Posázaví II. – H43 Lund (Švédsko) 4:18 (1:5), branky: Štěpán 2, Plodík
1, Pecen 1
Házená Posázaví II. – HŠK ŠG Košice (Slovensko) 18:19 (10:10), branky:
Šťastný 7, Štěpán 5, Plodík 2, Tůma 1,
Ruth 1, Merunka 1, Pecen 1

Atletické závody přípravek ve Zruči nad Sázavou
Zručský atletický oddíl uspořádal
23. 4. 2017 atletické závody pro
ročníky 2006–2009. Ve sportovním
areálu za ZŠ bojovali mladí atleťáci
z Benešova, Vlašimi, Kutné Hory,
Říčan, Kolína, Nymburka, Slaného,
Městce Králové a Českého Brodu
a deset statečných z našeho oddílu.
Děti si rozdělily medaile ve třech

individuálních disciplínách, a to
v běhu na 60 m, hodu kriketovým
míčkem a skoku do dálky. Vyvrcholením celého soutěžního dopoledne
byla štafeta na 4 x 60 m. Nejlepších
individuálních výkonů z našich reprezentantů dosáhl Máťa Svoboda,
který vyhrál v běhu na 60 m a ve skoku do dálky. Další medaili přidala
Terka Lapáčková v hodu kriketovým
míčkem, v němž skončila druhá.
Ostatní podali rovněž velmi dobré
výkony, ale konkurence byla o kousek lepší a na medaili už nedosáhli.
Do štafetových soubojů v kategorii
kluci a holky 2008 a 2009 jsme nasadili dva týmy, a to Zručáky 1 (Terka Lapáčková, Máťa Gabko, Tonda
Maxa a Máťa Svoboda) a Zručáky 2
(Jenda Bělina, Linda Vávrová, Bětka
Krutilová a Verča Dolejší). Sedmé
místo vybojovali Zručáci 2, kteří se
se štafetou teprve seznamují. Závodnicky zkušenější kvarteto Zručáci 1
předvedlo výborný výkon a v konkurenci deseti štafet zvítězilo před
štafetou z Kolína a Kutné Hory.
Ve štafetě pro ročníky 2007 a 2006
nás zastupoval pouze Adam Bělina,
který spolu s kluky z Nymburka
a Městce Králové složil mixovanou
štafetu. Kluci spolu běželi poprvé
a hned si doběhli pro první místo,
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druzí byli Nymburští a třetí skončila
štafeta z Kolína.
I přes chladné a opravdu aprílové
počasí se závodů zúčastnilo 115 dětí
a i v takové konkurenci se naše atletické naděje neztratily. Všem závodníkům patří velká gratulace za jejich
výkony a nasazení. Poděkování patří
všem, kteří se na organizaci těchto
závodů podíleli, dále městu Zruč nad
Sázavou a sponzorům za finanční příspěvky na celou akci.

Jan Bělina, atletické závody přípravek

