Zručské noviny
přejí všem
školákům
úspěšný start
do nového
školního roku
a bezpečnou cestu
do školy!

Sedmý ročník
ekoprojektu
Čisté město
v sobotu 19. září.
Sraz v 9.00 hodin
na dětském hřišti.
Přijďte také, společně
uklidíme Zruč!

Další ročník festivalu
dobré nálady, skvělé
zábavy a pospolitosti
Barevné město
je za dveřmi!
Již tuto sobotu 29. 8.
Zručáci sobě!
Další info viz str. 7.

XX. historické slavnosti jsou minulostí

FOTA: ARCHIV MĚSTA

Martina Fialová

V

e Zruči se o prvním srpnovém
víkendu konaly jubilejní dvacáté historické slavnosti. Podvacáté ožil na celý den zámek zpěvem
i tancem, v parku vyrostly jarmareční
stánky, trhovci lákali návštěvníky ke
koupi rozličných domácích výrobků
i k občerstvení, zněla hudba, fanfáry,
hřměly šermířské souboje, hrálo se divadlo, parkem se procházeli rytíři ve
zbroji i dámy v dobových kostýmech,
večer promítalo letní kino. A všechnu tu
pohodovou atmosféru – hudbu, zábavu,
vůně, dobrůtky, ale i krásnou zeleň si
užívali domorodci i mnozí turisté.
Rok příprav na velkou kulturní akci

V

nům z Kolína a našemu moderátorovi
Zdeňkovi Vrbovi.
Už pomalu pro vás začínáme připravovat další historické slavnosti. Tak si
nezapomeňte poznačit v kalendáři první sobotu v srpnu, těšíme se na setkání
v zámeckém parku.
Video z akce najdete na https://www.
youtube.com/watch?v=K44ulJtoxnc.

Milada Horáková: Skutečný život

minulém čísle Vladimír Radil
skvěle připomenul život Milady
Horákové, která je skrze svoji rodinu spjata nejen se zručským krajem,
ale i se Zručí nad Sázavou samotnou. Podle nalezených dokumentů
zde Milada Horáková trávila mnohé

chvíle u svých přátel, kteří ji vydatně
pomáhali při studiích. Možná zde
také Milada Horáková navštěvovala
kostel Povýšení sv. Kříže či později
i nový evangelický kostel z roku 1936
v Zahradní ulici. Tento příspěvek se
chce pokusit podívat, jak Milada Horáková vnímala život ve víře a co pro
ni víra znamenala. Hlavní oporou

^

Matěj Opočenský

se tak přetavil do jednoho dne, krásné
prázdninové soboty, kdy nám počasí
přálo možná až moc. Rytíři se v horku
potili ve svých kostýmech, dámy v korzetech lapaly po dechu, děti se osvěžovaly limonádou či nanukem, hasiči
vyjeli k nahlášenému případu zrovna
ve chvíli, kdy se kostýmovaný průvod
vydal od náměstí k zámku, ale organizátoři ani hosté se nedali odradit. Dvacáté
historické slavnosti proběhly dle pečlivě sestaveného programu přesně tak,
jak měly. Přípravy na tuto akci začaly
vlastně při skončení slavností loňských,
nejprve se uvažovalo o tématu slavností, poté bylo nutné domluvit a zajistit
kulturní program, herce, hudebníky,
s padesáti stánkaři s tím pravým jar-

marečním zbožím dohodnout správné
místo v zámeckém areálu, zajistit třicet
pořadatelů, spolupracovat a zkoordinovat práci technických služeb, městské
i státní policie, domluvit se stavebním
odborem, aby vydal a vyřídil pro nás
rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace – průvod jde totiž po
státní silnici, akci náležitě propagovat
jak pomocí bannerů a letáků, tak především on-line reklamou na webových
turistických portálech, facebooku a instagramu, a ve složité „coronavirové“
době konzultovat vše s hygieniky Středočeského kraje.
A tak mi dovolte po ukončení dvacátého ročníku nejvýznamnější kulturní
události našeho města trochu bilancovat a hodně děkovat. Výborný nápad
původních organizátorů šermířských
klání v parku se podařilo přetransformovat v akci, která má svou tradici,
pevné místo mezi vyhlášenými a turisty vyhledávanými regionálními
akcemi. Slavnosti v posledních letech
navštěvuje kolem dvou tisícovek lidí,
už téměř pravidelně se nám daří získat
finanční podporu nejen od místních
podnikatelů, ale také z fondů Středočeského kraje, takže je tato akce pro
město zisková. Za tím vším se skrývá
práce mnohých. Poděkování si zaslouží všichni, kdo pomáhají. Hlavní
dík patří všem zaměstnancům odboru kultury, nejenom z infocentra, ale
také z knihovny, ze spolkového domu,
a dokonce i ze sportovní haly, dále
pracovníkům technických služeb, stavebního úřadu, podatelny a městským
policistům. Poděkování též míří k Pá-

budou její poslední slova, či dopisy
z vězení a další dostupné dokumenty.
V závěrečné řeči vykonstruovaného
politického procesu Milada Horáková řekla: „Padám, padám, tento boj
jsem prohrála, odcházím čestně. Miluji tuto zem, miluji tento lid, budujte
mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti
k vám. Přeji vám to, přeji vám to…“ 1

kreslo
pro hosta:
~ český egyptolog a arabista

Prof. Ladislav Bareš

To jsou silná slova. V každém, kdo
zažil nějakou porážku, i třeba nesrovnatelně menší, musí slova o lásce
v takové situaci silně rezonovat. Miluji, miluji…, odcházím bez nenávisti
k vám. Jak se to stane, že taková slova
vyřkne člověk, který je tak nelítostně
a nespravedlivě postaven před svou
životní definitivu? Jedno z evangelií

(Lukáš 23, 34) zachycuje z popraviště
tuto Ježíšovu modlitbu: „Otče, odpusť
jim, vždyť nevědí, co činí.“ Milada
Horáková zde pro mě neuvěřitelným
způsobem navazuje na něco zcela
mimořádného a hlubokého. Nejde
jen o odpuštění, nejde ani o falešné
zakrývání viny těch, kdo zapříčiňují
zlo, jde o mnohem víc, Milada HoráPOKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5

ˇ 2020
16. zárí

18.30
zasedací místnost spolkového domu
Prof. L. Bareš se dlouhodobě podílí na výzkumu
pohřebiště velkých šachtových hrobek v Abúsíru
z doby před polovinou prvního tisíciletí př. Kr.
V roce 1998 učinil senzační objev – v obrovské
šachtě našel dosud nevykradenou hrobku
kněze Iufay se sarkofágem a mumií
pokrytou nádhernou sítí z korálků...
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Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci červenci a srpnu oslavili
narozeniny, jmenovitě pak těmto:

L adislavu Petrusovi, M arii
Blažíčkové, Jiřině Závětové,
Janu Radovi, Jaroslavě Hájkové,
Milanu Kimlovi, Marii Táborské,
Evě Mejstříkové, Julii Pavlové,
Miladě Krištofové, Marianě
Holíkové, Jaroslavě Lebedové,
Františku Papíkovi, Jaroslavě
Vesecké, Marii Studničkové,
Josefu Kociánovi, Boženě
Damaškové a Vlastě Červené.
Martě Muškové, Milušce
Křováčkové, Blaženě Šimkové,
Bohumilu Kahounovi, Alence
Mezerové, Josefu Březinovi,
Kamilu Neužilovi, Heleně
Mazancové, Miluši Baťkové, Marii
Jelínkové, Jiřině Svobodové,
Zdence Červenkové, Dagmar
Koluchové, Bohumilu Vernerovi,
Jindřichu Havlíčkovi, Štěpánce
Veselé, Jindřichu Riemerovi,
Jiřímu Mlezivovi, Františku
Jantačovi, Heleně Samkové,
Ireně Prokoschové, Marii Maxové,
Miloslavě Komárové, Václavu
Melezinkovi, Jarmile Machové,
Miroslavu Slavíkovi
a Josefu Výbornému.
Výše jmenovaným
i všem ostatním oslavencům
přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let.
Sbor pro občanské záležitosti

František Milichovský

N

enapsané příběhy – to je název
výstavy, na které výtvarnice Michaela Bartoňová (www.michaelabartonova.cz) představí své akryly, akvarely, loutky a objekty i digitální umění.
V industriálních prostorách sklárny Tasice bude Michaela Bartoňová
v ystavovat akryly, jemné akvarely
dokreslené směšnými nebo absurdními post ava mi, k teré rozpit ý m
skvrnám dodávají příběhy. Ty si ov-
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Letní lenošení
Šárka Kohoutová

L

etošní léto je tak trochu neobvyklé a bohužel, opět především ve znamení hrozby, postrachu a obav z dalšího
šíření covid-19. A tak, v mnoha případech, namísto oblíbené
dovolené u moře, v zahraničí, děti i se svými rodiči tráví
prázdniny a dovolenou doma v Čechách, musí jim stačit
řeka, rybník či domácí bazén.
Já osobně jsem vždycky ještě jako dítko školou povinné
milovala takové prázdniny, kdy jsem si mohla užít zahrady,
čerstvého vzduchu a svých nejbližších, velmi často i ve společnosti dobré a odpočinkové literatury či třeba otrhávání
keřů rybízu a jeho následné zpracování na kynuté koláče.
To byla vůně!
Teď jsem vděčná, když mohu jednou za rok v letním období
odjet na tři týdny či měsíc na léčebný pobyt do lázní, který
mi pokaždé vlije do žil novou energii a elán.
V letošním roce jsem však byla nucena si i tuto radost a rehabilitaci odpustit, opět z důvodu covid-19. Budu věřit, že si ve
zdraví a klidu budu moci vše užít a vynahradit v roce příštím.

Recept:
cuketová směs
na topinky
Ludmila Jirkovská
3 kg cukety
6 ks cibule
1 celý česnek
1 lžíce paprika mletá sladká
1 lžíce paprika mletá pálivá
2 lžíce podravky
8 lžic sójové omáčky
1 kg rajčatového protlaku
Cuketu nastrouháme, cibuli nakrájíme na kolečka, česnek na plátky. Vše
smícháme a dohromady vaříme 20 minut. Dáme do sklenic a zavaříme.

Moderní umění
v unikátních prostorách staré sklárny
šem musí divák sám domyslet…
Téma mnohých obrazů jsou stromy o nichž
autorka vytvořila divadelní představení Jak
spolu stromy mluví. Na stejné téma bude
během výstavy uspořádaná přednáška pro
děti od tří let pod ohromným kaštanem
uprostřed sklárny.
Digitální umění a objekty, loutky, které budou rozmístěné v objektech sklárny,
také navazují na autorčinu divadelní práci, protože na scéně živě maluje na iPadu
a vznikají stále nové a nové pomíjivé obrazy. Některé zachycené budou k vidění
na výstavě.
Vern isá ž v ý st av y probě h la v sobot u
1. 8. 2020 ve 13. 00.
Workshop Jak spolu stromy mluví – autorčina živá malba s příběhem o stromech pro
rodiče a děti se uskuteční 30. 8. v 15. 00.

Znáte pořekadlo: Všechno zlé je pro
něco dobré?
Podobná depky z průšvihu rozmělňující moudra jsou
sice velmi relativní, ale rozhodně prospějí více než házení flinty do ječmene, že.
Otravná covidová karanténní eskapáda do našich životů mnoho radostí nevnesla, ale cos se z ní vytěžit dá.
Vyjma objevu, že jsme za léta pracovního cvrkotu
a rutinního plnění povinností hodně odvykli být dlouhodobě jako rodiny pospolu. Pro leckoho to byla změna milá, pro druhého zkouška tolerance a kurz znovuzvykání si na blízké. Ovšem zákaz a omezení cest do
cudziny nám z nouze dal rozpomenout na co? No, na
turistické krásy naší pěkné, středoevropské zemičky
a na dovolené z dětství v místních kempech, penzionech a pěkných lokacích naší milé kotlinky. Exotické
dálavy mají dobrodružnější zvuk, ale vězte, že stejnou
spokojeností vás prodchne i pár nocí v domovině.
Ostatně on i pochoďáček na jedno odpoledne od chrámu sv. Barbory po červené do pivovaru v Malešově je
fajn. Doporučuji tamní Krčmu Na konci světa.
Je libo dál? Stačí bágl na záda, lístek na vlak a za pár
hodin už můžete štrádovat po pálavských hradech
a vinicích, šumavských hvozdech či se svlažit ve Vranovské přehradě.
Mnozí už díky otevřenému světu a letecké dopravě
zapomněli, nic proti exotice, že doma je zrovna tak
krásně. Nemáme Eiffelovku, štíty velehor ani mořské
pláže, ale ona i Petřínská rozhledna, výšlap na Lysou
horu nebo Velké Dářko jsou poetické až dost a spolehlivě vás bezbolestně restartují.
Poctivě utahaní a spokojení se večer odměníte vychlazeným pivkem či sklenkou vína, dlabancem a usnete
jak na nebesích.
Maje čerstvou červencovou zkušenost z Mikulovska,
vřele doporučuji! Týden v kraji vinic, meruněk a hradů
byl moc příjemný. A někdy se nemusíte sápat až na
vrcholy kopců, páč z dálky vypadají krásněji. Jak konstatoval velmi vitální, starý pán v cyklodresu, který na
nádvoří mikulovského zámku zaslechl, jak fotím kapli
na vzdáleném Svatém kopečku se slovy: „Takhle to
vypadá hezčí než zblízka“ a zkušeně odvětil: „Přesně
jako v životě, mladíku to je jako v životě“. Ať tak či tak,
neleňte a vyrazte i blíž!
Robert

Je senior hřiště
skutečně vhodné pro seniory?
Šárka Kohoutová

„M

ě se to přece netýká, že slepec s holí klopýtá rovnou pod kola auťáku. Jen, lidi,
žádnou paniku. Ten děda v starým šusťáku měl
zůstat na svým chodníku. Co je mi, Světe, do Tebe?
Nehřeju, co mě nezebe. Starej se každej vo sebe, než
vykopnou nás do nebe. A v teple svojí peřiny sní
každej svoje dějiny. Copak to není povinný starat
se vo jiný?“
Tenhle úryvek textu písně Jiřího Zmožka mne
napadá, když se zamýšlím nad tím, zda je zručské
senior hřiště skutečně vhodné pro seniory a handicapované osoby? To, že je za přispění nemalé
částky vůbec vybudováno, je jistě chvályhodný
počin. Avšak, je zcela na místě podotknout, zda
je právě jeho lokalizace vhodná pro osoby seniorského věku či se zdravotním postižením.
Vždyť nemá bezbariérový přístup!? Pro většinu
seniorů a handicapovaných je DALEKO. „My,

než sem dojdeme, jsme „nacvičení“ a rozhýbaní
až až…“ To jsou fragmenty reakcí samotných
seniorů, pro které už je samotná cesta k cíli kvalitním „sportovním výkonem.“
Proč je umístěné v těsné blízkosti sportovního
areálu? Sportovci, kteří mají o pohybovou aktivitu zájem, mají právě stadion a senioři, pokud
jsou větší pohybové aktivity schopni, zpravidla
své „sportovní výkony“ situují na své zahrádky,
při venčení domácích mazlíčků či „pochodem“
do Tesca a Penny.
Senior je v podstatě v překladu „seňor,“ tedy
pán a měl by být vážen a ctěn a zaslouženě užívat, byť i aktivního, odpočinku, ale ne za cenu
toho, že se „užene“ ještě dřív, než se k pokoření
sportovního rekordu, ať už v jakékoliv disciplíně,
odhodlá.
Na místě je tak další úvaha: Nebylo by lépe
jednotlivé stroje a pomůck y ke sportovnímu
a pohybovému vyžití seniorů rozmístit v bližších

Infocentrum
Zámek 1, Zruč nad Sázavou, 285 22, Tel.: 327 531 329
e‑mail: infocentrum@mesto‑zruc.cz, www.mesto‑zruc.cz
aktuální přehled akcí naleznete vždy na www.mesto‑zruc.cz
změna programu vyhrazena
místech? Co takhle třeba park u Domu s pečovatelskou službou? Či třeba parčík proti DS Centrin, kterému rozhodně není okrasou alkoholem
či drogou omámená mládež, která de facto právě
seniorům znemožňuje přístup k lavičkám v osvěžujícím stínu stromů.
Věřme, že se časem podaří ukojit touhu našich
seniorů po „klidném stáří“ či poetičtěji vyjádřeno „barevném podzimu života“ a že právě oni jakožto v současné době převažující věková skupina v našem městečku se stanou naším „motorem“
a „hnací silou“ do budoucna. Věříme, že právě
kvůli nim a pro ně se stojí za to zastavit, zamyslet se a přijít s nápadem, který jim bude šitý na
míru a kde nebudou moci překonávat zbytečné
překážky, kterých už jim do cesty postavil velice
často život sám.
„Vždy hledej v sobě to dobré. Na to se soustřeď,
vyzvedni to a proměníš i depresi v radost.“ Rabi
Nachman z Vraclavi.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Jiří Šubrt

U

O jedinečnosti zručského odboje

ž jsme si zvykli každoročně slavit
Den vítězství. Hodně se při této
příležitosti mluvívalo i psávalo o těch,
kteří se o osvobození naší vlasti nejvíc
zasloužili. Nejdříve to byli jen Rusové,
pak i Američané a nyní se dostalo i na
vlasovce. Trapně se ale zapomínalo na
zásluhy našich lidí. Letošní vzpomínkové slavnosti však měly už naštěstí
jiný ráz, byly pojaty jako oslavy 75.
výročí Pražského povstání. Sympatické na těchto oslavách bylo především
to, že pražská rebelie nebyla chápána
jako alibistická akce na poslední chvíli,
ale jako vyvrcholení domácího odboje.
Nezvykle dlouho, po celou první květnovou dekádu, soustřeďovali politici,
historici a novináři pozornost svých
posluchačů a čtenářů na český vojensko-partyzánský odboj, který jako by
začal už atentátem na Heydricha, ovšem plně se uplatnil až od roku 1944.
Toto zvýraznění úlohy českého vojensko-partyzánského odboje je třeba ještě
doplnit, alespoň podle mého názoru,
o zásluhy domácího organizovaného
podzemního hnutí před rokem 1944.
To nemělo přímo vojenský charakter,
ovšem své členy si na budoucí sabotážní, partyzánské i přímo vojenské akce
připravovalo. Bez ohledu na to, zda
šlo o odbojové skupiny orientované
na Londýn nebo Moskvu. Potíž je ale
v tom, že k tomuto tématu máme velký nedostatek pramenů a že historici
většinou nevyužili možnosti zapsat si
svědectví pamětníků. Proto je historických prací o tomto údobí našich dějin
málo a jsou velmi povrchní. Patří mezi
ně, bohužel, i článek „Počátky odboje,
ilegální činnosti a perzekuce“, který je
součástí jinak pěkné a zajímavé knihy
o Zruči nad Sázavou a její historii. Nejvíce mě na tom mrzí, že odbyté jsou zejména aktivity zručského podzemního
hnutí. V článku jsou vzpomínány pouze dvě: jednak polportování ilegálního
Rudého práva, jednak ústní i písemné
rozšiřování zpráv odposlouchaných
v zahraničním rozhlase. Tedy odbojová
činnost nepříliš významná. Podle mě
to ale zas tak chabé nebylo. Pokusím
se to doložit svými chlapeckými vzpomínkami. Jako osmiletý kluk jsem totiž
začal vnímat některé otcovy neobvyklé
činnosti a vyptávat se, co znamenají.
První záhadou se pro mě stala nová
podoba otcova psaní. Můj tatínek byl
společenský člověk. Rád bavil ostatní
a za tím účelem si vedl i zvláštní sešitek,
do něhož si zaznamenával slyšené vtipy
a veselé příběhy. Z toho svého „Vtipníku“ mi někdy sám četl, jindy dával číst.
Z čista jasna ale začal v kuchyni po večerech psávat něco, co mi odmítal nechat přečíst. Vymlouval se na to, že jde
o korekturu textu někoho jiného, koho
já neznám, a ten dotyčný že si nepřeje,
aby to někdo další četl předtím, než ten
jeho článek dostane konečnou podobu.
Z jeho, to jest z otcovy strany, že jde jen
o vpisky do něčeho již napsaného. Cítil
jsem se odstrčený. Mně to táta přečíst
nedovolil, ale svým přátelům, kteří za
ním přicházeli, ano.
O tom, že šlo o otcovu přípravu publikace, které se říkalo „Zpravodaj“,
jsem se dozvěděl poměrně brzy, a to
při nedělních výpravách do blízkých
vesnic. Nakupovat scházející potraviny tam s námi chodíval pan František
Fejfar nebo pan Jan Pištěk a s tatínkem
se bavívali o dění ve válečné Evropě
a o kometářích k této situaci. A také
se dohadovali, který z těch komentářů
uplatní právě ve „Zpravodaji“. Brzy poté
jsem si začal uvědomovat i další změny v otcově chování. Všude, kam jsem
otce doprovázel, se vášnivě diskutovalo:
na zahrádce, u sousedů, na rybách, při
výletech, na fotbale, ba dokonce i v ob-

chodech. V těch diskuzích byl otec stále
středem pozornosti, ale nebylo to proto,
že by – jako dřív – vyprávěl nějaký veselý
příběh či anekdotu. Ty jeho zásahy do
debat měly nyní závažnější charakter.
Odehrávalo se to v době stálých nacistických vojenských vítězství a tatínek
při diskusích o nich publiku tvrdohlavě
opakoval, že ty prohry ještě zdaleka ne-
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jsou německým konečným vítězstvím,
že se situace brzy změní a že Spojenci
nakonec Hitlera porazí. Zprvu jsem
špatně chápal rokování, která se týkala
osudu protektorátu a možností obnovy
Československé republiky. Snad všichni
diskutující tvrdili, že jsou pro tuto renovaci. Otec jim ale dosti ostře vytýkal
jakési přizpůsobování, které může realizaci tohoto snu zkomplikovat. Maminka mi později vysvětlila důvody otcovy
obavy beroucí v úvahu zvláštní situaci
osadníků v nově budované části Zruče.
Lidé zde nacházeli to, po čem obvykle
prostý člověk touží, totiž slušné zaměstnání a téměř luxusní bydlení. Žádného
Němce až do poloviny roku 1943 vůbec
nespatřili. Obecní úřad pak dbal na to,
aby dopad všech těch německých nařízení a vyhlášek byl pro obyvatelstvo co
nejméně bolestivý. A scházející potraviny si lidé dokupovali v blízkých vesnicích a vesničané své finanční nároky
nepřeháněli. Podle matinky otec měl
strach, aby díky tomu všemu pocit odplaty Němcům z lidí prostě nevyprchal.
Byly ale situace, kdy jsem se za tatínkovo chování styděl. To když otec za své
protiněmecké úvahy a povzbudivá slova
vybíral od některých svých posluchačů
peníze. Myslel jsem si, že to jsou peníze
pro naši šestičlennou rodinu odkázanou
na jedinou, tu otcovu mzdu. Maminka
mi pak ale vysvětlila, že ty získané prostředky nejsou pro nás, ale pro rodiny,
které je potřebují víc než my.
Součástí činnosti protektorátních
odbojových organizací bývala zpravodajská činnost. Alespoň těch, které
byly orientovány na Londýn. Souvisely
s parašutisty, i jejich vysílačkami a jejich spojením s ústředím. Tyto možnosti protektorátní odboj orientovaný na
Moskvu neměl. Důvodem byl fakt, že
v letech 1942–43 byl protektorát mimo
dolet sovětských letadel.
Otec, ale i další členové zručské ilegální organizace se však domnívali, že
spojení s moskevským vedením KSČ
mají přes pražské ilegální vedení. Tato
víra souvisela s mužem, jenž se na počátku roku 1942 objevil i u nás doma

a navštívil pak otce ještě několikrát.
Ten člověk se ke mně choval velice
přátelsky (nosil mi bonbony). Měl
jsem mu říkat a taky říkal „strýček
Ruda“. Zručský odboj proto nebyl ani
po heydrichiádě zcela izolovaný, dostával prostřednictvím „strýčka Rudy“
v posledních měsících své existence určité pracovní pokyny a mohl podávat
informace o své činnosti a o situaci ve
Zruči. Otázkou je, zda a jak byly tyto
informace doručovány do Moskvy.
Vedle mdlého přístupu k aktivitám
ilegální organizace mně ve vzpomenutém článku zručské kroniky vadil také
přístup k představitelům odboje. Nejsou to hrdinové čtyřicátých let minulého století, jak jsem si vždycky myslel.
Činnost Františka Gabriše, zakladatele
a šéfa organizace je odbyta jeho donáškou Rudého práva do Zruče a kontakty se „strýčkem Rudou“. O Antonínu
Štéglovi je čtenářům sděleno, že byl po
válce vyznamenán Československým
válečným křížem 1939 in memoriam,
ale nesděleno proč. A do třetice: v onom
článku stojí, že účastníci zručského odboje byli pochytáni na základě seznamu,
který byl nalezen u nás doma. Musím se
proti tomu ostře ohradit. Když byl otec
zatýkán, upozornil četník maminku,
že druhý den dojde k domovní prohlídce. Nešel jsem proto do školy a pomáhal mamince odnosit tátova lejstra do
koupelny, kde jsme je všechny, včetně
kalendáře a „Vtipníku“, spálili. Těmto
třem čelným představitelům odboje byly
věnovány na šesti stránkách článku tři
věty. Hrdiny se stali jiní lidé: poručík
četnictva Jan Morwitz, konfident gestapa Oskar Sviták nebo omylem zatčený
sedlář Antonín Hloušek.
Vše, co jsem o ilegální zručské odbojové organizaci zde uvedl, ale i to,
co o ní nevím (jak se chystala na sabotáže a na partyzánský boj), nebylo
zdánlivě ničím zvláštní. Tak pracovala
před atentátem na Heydricha většina
místních odbojových skupin. Přesto se
domnívám, že zručský odboj byl neobyčejný, jedinečný.
Jedinečnost zručské ilegální organizace spočívá v délce její činnosti. Žádná
jiná odbojová organizace nedokázala
pokračovat ve své práci ještě tři čtvrtě roku poté, co bylo odbojové hnutí
v Česku zcela zdecimováno. Své zručské spoluobčany stačila ještě informovat o první velké porážce Němců u Stalingradu. A můj otec ještě 14 dní před
svým zatčením vybíral peníze pro ty,
kteří „na tom byli hůře než my“.
Jedinečná byla i jejich statečnost.
Dobře věděli, jak dopadli odbojoví
pracovníci jinde, a přesto je to od další
činnosti neodradilo.
Vzpomínám si, jak u nás doma babička tatínkovi vyčítala, že je lehkomyslný
a že přivede rodinu do neštěstí. A Arnošt Štégl byl už pro mě tehdy hrdinou,
měl za manželku židovku a přesto se
odbojových aktivit účastnil a vytrval
až do konce.
A jedinečnost byla i v tom, že je nikdo
z jejich zručských posluchačů a čtenářů
neudal.
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Kalendář kulturních a dalších akcí
Zámek Zruč nad Sázavou – pro návštěvníky bude zámecký areál
v září přístupný každý den od 9.00–17.00 (polední pauza v zámecké
pokladně 11.30–12.30).
1. 9. 2020

Setkání v klubu – od 14.30 v klubovně ČSŽ, spolkový dům.

2.–30. 9.
2020

Výstava v zámecké galerii – od 2. 9. se v zámecké galerii můžete těšit na výstavu Matěje Zámečníka. Vernisáž proběhne 2. 9. od 16. 00.
Výstava potrvá celé září. Otevřená bude každý den od 9.00–17. 00.

2. 9. , 16. 9. ,
23. 9.

Akademie třetího věku (Dějiny Evropy v souvislostech) – pořádá Vzdělávací institut Stč. kraje a město Zruč nad Sázavou. Jedná se
o dvousemestrální kurz, který se bude zaměřovat na vybrané nejdůležitější události, osobnosti a myšlenkové koncepty, které formovaly náš
kontinent, od pravěku až po současnost. Kurz se bude konat ve spolkovém
domě v termínech: 2. 9. , 16. 9. , 23. 9. , 13. 10. , 13. 11. , 30. 11. , 12. 1. ,
27. 1. 2021. Cena za kurz je 850 Kč. Přihlášky na strnadova@visk.cz,
mutlova@visk.cz. Zasedací místnosti spolkového domu, 9.00–12.15 hod.

3. 9. 2020

Základy křesťanství – začátek v 17.00, zasedací místnost spolkového
domu.

3. 9.
a 17. 9. 2020

Farmářské trhy – Město Zruč nad Sázavou zve na farmářské trhy,
každý sudý čtvrtek od 10.00–16.00 ve Zručském dvoře.

5. 9. 2020

Městská knihovna – sobotní provoz od 9.00 do 11. 30.

6. 9. 2020

Hřiště plné her – pořádá RC Setkání. Začátek v 14.00 v areálu dětského hřiště. Vstupné 30 Kč.

8. 9. 2020

Tvoření – růžičky za stuhy. Pořádá Český svaz žen. Začátek v 14.30
v klubovně ČSŽ, spolkový dům. Potřeby: nůžky, jehla, nit.

9. a 10. 9. 2020

3 Bobule – kino ve spolkovém domě. Začátek vždy v 18. 30. Filmová
kavárna otevřena od 17. 30. Vstupné 70 Kč.

10. 9. 2020

Kurz anglického jazyka – informativní schůzka, začátek v 16.00
v jazykové učebně spolkového domu. Kurz povede lektorka Zuzana
Dvořáková. První dvě lekce od 15. září zdarma. Kurz bude probíhat
v úterý a ve čtvrtek dle rozdělení do skupin. Bližší info na koubska@
mesto-zruc.cz.

12. 9. 2020

KISS Párty – těšit se můžete na muziku, moderátory rádia KISS
a mnoho dalšího. Chybět nebude ani koutek fotek. Akce se bude konat
ve Zručském dvoře. Předprodej vstupenek v infocentru. Cena 200 Kč.

15. 9. 2020

Setkání v klubu – od 14.30 v klubovně ČSŽ, spolkový dům.

16. 9. 2020

Křeslo pro hosta – hostem pořadu tentokrát bude egyptolog
prof. Ladislav Bareš. Začátek v 18.30 v zasedací místnosti spolkového
domu. Předprodej vstupenek bude zahájen 1. 9. v kanceláři spolkového
domu a v infocentru. Vstupné 70 Kč.

19. 9. 2020

Autobusový zájezd do botanické a zoologické zahrady v Liberci –
pořádá Český svaz žen, informace na tel.: 733 226 348.

19. 9. 2020

Výstava drobného zvířectva a exotů

22. 9. 2020

Setkání v klubu – od 14.30 v klubovně ČSŽ, spolkový dům.

22.–27. 9.
2020

Legiovlak ve Zruči – unikátní expozice replik legionářských vagonů
z let 1918–1920, kdy českoslovenští vojáci ovládli Sibiř. Ve Zruči bude
Legiovlak od 22. 9. do 27. 9. Expozice bude otevřena ve všední dny od
8.00–18.00 a o víkendu od 9.00–19. 00. Vstup zdarma.

24. 9. 2020

Divadélko Kůzle – RC Setkání zve na pohádku. Začátek v 16.00 hod.
v herně RC Setkání. Vstupné dobrovolné.

26. 9. 2020

Zavírání turistické sezóny – vystoupení a autogramiáda Čiperků, poníci a mnoho dalšího. V zámeckém parku bude probíhat jarmark. Přijďte
si užít den plný zábavy do zámeckého areálu. Začátek akce v 10.00.

29. 9. 2020

Setkání v klubu – od 14.30 v klubovně ČSŽ, spolkový dům.
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AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
pokračování článku „Milada Horáková: Skutečný život“ ze str. 1

ková zde jasně nejen svým mučitelům
říká, já nejsem vaše oběť a korunuje
to myšlenkou, ne nenávist a pomsta,
ale láska vítězí nad krutostí, zesměšněním a vraždou, kterou připravujete. Milada Horáková v této kratičké
větě vyjádřila moc lásky, a jak člověka
i v těch nejšílenějších okamžicích staví
láska na nohy a činí z něj vítěze nad
sebekrutějšími nepřáteli.
Je v tom hluboká životní vyrovnanost a klid, který musela ve svém životě nalézt. Podle mě jde o zvláštní
klid, který nenechá člověka klidného
při veřejném angažmá. Je to stav, který nositeli – nositelce pomáhá obstát
tváří tvář zlu, a také se stává podněcujícím ohněm při uskutečňování svých
ideálů. Jak sama píše v článku Proč
jsem feministka z roku 1940: „Neříkám, že by mi to všechny životní situace ulehčovalo [to, že jsem feministka],
naopak. Hnalo mne a žene mnohdy do
zápolení a zápasů, na které se musí vynaložit víc energie a úsilí než na pilně
obstarávané živobytí.“ Literární historička Libuše Heczková, od níž čerpám
i tuto citaci, k tomu dodává: Žena,
která se rozhodne odpovědně vstoupit
do světa, s tím však musí podle Horákové počítat. Má si uvědomovat, že má-li
vyšší cíl, třeba ji to nakonec semele.2
Milada Horáková, která rozhodně
vstoupila do světa, kde do té doby
prim hráli v podstatě jen muži, nalezla také jeden ze sv ých domovů
skrze svého muže Bohuslava Horáka

v evangelickém sboru v Praze 5 na
Smíchově. Navázali tam přátelství
s fará řem Janem Kučerou. Vedle
přátelství, duchovního doprovázení
a za války podpory v jejich odbojové
činnosti pak po válce pomáhal utéci manželovi Bohuslavovi za hranice
a po popravě Milady se zasadil, aby
dcera Jana byla svěřena do péče tety
Věry Tůmové. Sám pak byl za tyto
a jiné činy persekvován.3 Nešlo ale jen
o přátelství, šlo jistě také o prohlubování víry, hledání vnitřní síly k úkolům a promýšlení, co a jak je právě teď
třeba dělat.
Milada Horáková v jednom ze svých
posledních dopisů rodině4 z pankráckého vězení píše: …vzpomínejte na to
všechno krásné, co jsme společně prožili
a co jsme si navzájem dali. Víte, že jsem
Vám často po návratu z německého vězení říkala, že jsem si vědoma, že mi
můj život, který jsem opravdu Božím
zázrakem zachránila, byl jenom propůjčený. Což pak jsem se tehdy musila
vrátit? Má hlava byla již ztracena, 27
kamarádů padlo pod sekyrou, a já byla
najednou zase mezi Vámi. Propůjčený život to je obrat, který překvapí.
Kdo komu život propůjčuje? Ja k
to myslela? Lze vůbec život půjčit?
V mezilidské rovině těžko. Těžko
také objasnit, proč ten nebo ta přežije a dalších sedma dvacet statečných
ne. Rčení říká „nevyzpytatelné jsou
cesty Páně“. Proč, k čemu zachránit
život jedné, když ten samý život skon-

čí o pár let později po nesmírném
utrpení a veřejné pohaně? V tom samém dopise dále Milada píše: Hrála
jsem to snad špatně, ale myslela jsem
to poctivě. To mi můžete věřit. Jsem
pokorná a odevzdaná do vůle Boží –
tuto zkoušku mi určil a já jí procházím
s jediným přáním: abych splnila zákony Boží a zachovala své čestné lidské
jméno. Neplačte – neteskněte moc – je
mi to takhle lepší než pozvolna umírat. Dlouhou nesvobodu už by mé srdce
nevydrželo. Nechávám stranou, zda
Bůh lidi, kteří se rozhodnou držet
pravdu, spravedlnost – obecně vyšší
principy – vydává zkouškám. Osobně
myslím, že ne, že je naopak z nich vyvádí (obdobně jako Izraelity z Egypta
v biblickém příběhu). Mám ale za to,
že kdo se dá do boje o tyto hodnoty, bude zkoušen společností a musí
s tím počítat.
Ukazuje se, že Milada Horáková
v každé své životní situaci nakonec
uviděla cestu, která vede dál. Cestu,
která vedla dál, když se angažovala
v politice za národní socialisty, když
byla v nacistickém vězení, když byla
v odboji nebo se zasazovala za práva
žen nebo obecně v úpravách právního rámce ČSR nebo také v mateřství
a neposledně i v manželství. Jan Amos
Komenský, od jehož úmrtí letos uplyne 350 let, na sklonku svého života
napsal svému synu Danielovi: Každý
krok na dobré cestě je lepší než nevykročit vůbec… Milada Horáková tu

svoji cestu uviděla a rozhodla se na
ní skutečně vykročit. Cesta, kterou
před ní, jak věřila, otevírá Bůh, byla
nepředstavitelně těžká a jistě se na ní
dopustila i mnoha chyb. Držela se ale
toho, čemu věřila i v těch posledních
chvílích. Našla svůj zvláštní klid i životní oheň. Pro nás, kteří můžeme
z jejího života čerpat, to může být
povzbuzením.
Sama pak vizi svého dalšího působení vyjádřila poeticky. Takto se rozletím
zase do polí a luk, strání a k rybníkům,
na hory i v nížiny. Budu zase nespoutaná a ten klid a mír… Tryská z toho
víra, která překračuje jeden lidský život a propojuje společnost v čase. Je
v tom láska, která z lidí dělá opravdové tvůrčí lidi a ne oběti společenského
dění. Láska, která i z nás může učinit
to, co pro Miladu Horákovou bylo zásadní. Její životní zápas se totiž děje
i dnes. V její výzvě Budujte blahobyt!
čtu nejen výzvu o ekonomický blahobyt celé společnosti (sociální apel
je třeba mít na paměti vždy, když se
mluví o Horákové), ale také o blahobyt duchovní. Vnitřní klid, který
člověka nese v životních zápasech přes
strachy a bezvýchodné situace.
Sestra Milady Horákové Věra napsala: „Nechci, aby se z mé sestry dělala
nějaká světice, byla normální, zdravě
myslící člověk“5 a jako takový člověk
zdravě myslící Milada Horáková rozpoznala, kde má stát a co má v danou
chvíli dělat a udělala to. Sama pak

svůj život zhodnotila: Byl to prostě
skutečný život, a já jsem zaň Bohu neskonale vděčná. Pánu Bohu za její život
díky. A třeba se podaří život Milady
Horákové i vizuálně ve Zruči vhodně
připomenout.
1. Paměť národa: Tento boj jsem prohrála. Poprava Milady Horákové, Jana Buchala, Oldřicha Pecla a Záviše Kalandry,
26. 06. 2020; https://www.pametnaroda.cz/
cs/magazin/stalo-se/tento-boj-jsem-prohrala-poprava-milady-horakove-jana-buchala-oldricha-pecla-zavise
2. Heczková, Libuše.: FFUK, S justiční
vraždou Milady Horákové se ze společnosti
vytratilo vědomí odpovědnosti vůči světu.
I to je zločin komunismu. https://www.ff.cuni.cz/2020/06/justicni-vrazdou-milady-horakove-se-ze-spolecnosti-vytratilo-vedomi-odpovednosti-vuci-svetu-je-zlocin-komunismu/
3. Například česká wikipedia, heslo Jan
Kučera nebo Historie kazatelů na sboru
ČCE PR AHA 5 – SMÍCHOV; http://ccesmichov.cz/
4. První a poslední dopisy dostupné in:
Moderní dějiny, DOPISY Dr. MIL ADY
HOR Á KOV É Z PA N K R ÁCK É CELY
SMRTI; http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/dopisy-dr-milady-horakove-z-pankracke-cely-smrti/, Jiří Sovadina, 1. 10. 2013
5. IDNES, zpravodajství: Nedělejte z Milady světici, přála si sestra popravené hrdinky Horákové, dostupné: https://www.idnes.
cz/zpravy/domaci/milada-horakova-vera-politicka-poprava.A200623_ 215445_ domaci_aug; autor Martin Brabec. 27. 6. 2020

Milada byla vlastně tak trochu i naše…

Díky za fotky i rozhovor paní Zdeně Vlčkové a též děkuji panu učiteli Františku Smítkovi za pomoc při
hledání prvních stop o JUDr. Miladě
Horákové ve Zruči.

Martina Fialová

J

eště jedna vzpomínka na
JUDr. Miladu Horákovou, tentokrát je ta vzpomínka přímo ze Zruče
To, že tatínek Milady Horákové
Čeněk Král pocházel z Podhradního
mlýna v Hodkově, je asi zručské veřejnosti známo. Ale to, že Milada se
dlouhé roky přátelila s rodinou Vlčkových ze Zruče, už asi úplně známo
není. Z vyprávění manželky potomka
rodiny Vlčkových paní Zdeny Vlčkové jsem se dozvěděla, že k seznámení
obou rodin došlo zřejmě u řeky Sázavy. Pan Antonín Vlček (1872–1935),
poříčný, se zřejmě pracovně potkával
s panem Čeňkem Králem, mlynářem v hodkovském mlýně. Od kdy
se datuje přátelství nejen těchto dvou

mužů, ale celých rodin není úplně
přesně známo, ale dle vyprávění paní
Vlčkové se rodiny přátelily, když byla
Milada ještě malá holčička. Prvním
dochovaným písemným materiálem
pečlivě uschovaným u Vlčků je pozvánka. Milada Horáková pozvala
dopisem adresovaným na manželku
Antonína Vlčka paní Josefu Vlčkovou na svou promoci. Ta se konala
22. října 1926 ve Velké aule Karlovy
univerzity. O jejich velmi osobním
vztahu té doby hovoří dovětek vepsaný na druhé straně pozvánky pro rodinu Vlčkových, jmenovitě pro paní
Josefu, která prý Miladu Horákovou
na studiích hmotně podporovala.
JUDr. Milada Horáková píše:
Milostpaní,
Tímto ukončuje se pro mě zase jedna
etapa a díky bohu dobře, proto Vás,

která měla se mnou takové pěkné soucítění, srdečně zvu. S pozdravem na
celou rodinku.
Vaše Mila
P. S. Ostatek až ústně!
Zda se paní Josefa Vlčková do Prahy
na promoce vydala nebo ne, již není
známo. Známa je ale další fotografie
zaslaná Vlčkovým tentokrát fotografie
svatební. V roce 1927 se totiž Milada
Králová provdala za Bohuslava Horáka, s kterým se seznámila v průběhu
studií a jenž pocházel jak jinak než od
vody konkrétně z Běličského Mlýna.
Posle d n í doc hova nou zpr ávou
o Miladě Horákové u rodiny Vlčkových je dopis psaný na stroji a ručně
podepsaný Miladou ze dne 29. prosince 1945. Milada se zde rozepisuje
o nějaké osobní záležitosti a právní

poradě, kterou zřejmě Vlčkovi na
JUDr. Horákovou měli. Dojemná je
její osobní vzpomínka na právě proběhlé Vánoce:
My jsme o Vánocích trávili opět po
dlouhé době společně s rodinou všichni
pohromadě a děkovali jsme Bohu za to
veliké štěstí, že jsme se opět sešli.
Tímto dopisem končí písemná komunikace mezi rodinou Vlčkových
a JUDr. Horákovou. Jaký byl další
osud poslankyně Národního shromáždění a předsedkyně Svazu osvobozených politických vězňů, všichni víme.
Tak až půjdete ve Staré Zruči prochá zkou, v zpomeňte si, ž e třeba
zrovna tudy chodila JUDr. Milada
Horáková za rodinou Vlčkov ých.
Sem k nám do Zruče jezdila rodina
Horákových na návštěvu a zde žili
jejich přátelé.

SKENY S LASKAVÝM SVOLENÍM MAJITELKY

Co se nevešlo do knihy o Zruči…
Jana Vaněčková

L

oni vyšla v nakladatelství Paseka
rozsáhlá biografie husitského válečníka Jana Žižky z pera předního
českého historika Petra Čorneje, Nalezneme v ní i zmínku o událostech
spojených s Posázavím, v této době
výrazně husitským regionem. Zde došlo v květnu 1420 k nepokojům venkovského obyvatelstva a stávkujících
uhlířů, kteří odmítali dodávat uhlí
do Kutné Hory pro potřeby místních

hutí. Hrozilo, že v Posázaví vznikne
nové husitské centrum. Přívrženci
husitského hnutí se počátkem května
shromáždili na vrchu Melechov, který patří mezi dominantní body krajiny středního Posázaví (eventuálně
na sousední Vlčí hůře). Část uhlířů
však mezitím podlehla lukrativním
nabídkám z Kutné Hory a vrátila se
do práce. Vojsko venkovských husitů
se začalo postupně rozcházet. Někdy
kolem poloviny května roku 1420 se
odehrálo střetnutí mezi melechov-

skými husity, kteří se rozhodli vydat
se směrem na Prahu, a jízdním sborem vyslaným z Kutné Hory. K bitvě
došlo zřejmě v místě později zvaném
„Bojiště“, zhruba 3 km od Melechova.
Husité z Posázaví využili vozové hradby a díky vrhání kamenů, střelbě z kuší
i palných zbraní se ubránili. Ztratili
však svého vůdce, ledečského faráře
Petra. P. Čornej si dává otázku, kdo naučil vesničany z tohoto regionu bojovat
pod ochranou vozů a kde získali palné zbraně. Není vyloučeno, že mohly

pocházet z místních hradů v Ledči, ve
Zbraslavicích, v Chřenovicích a možná, i když to autor neuvádí, i ze zručského hradu. Palné zbraně v této době
již nebyly v Čechách vzácností. Tato
sídla vlastnili prohusitsky smýšlející
šlechtici. A zde se setkáváme se jmény
bratří Lévy, Ctibora a Miloty z Chřenovic, uváděných i v knize o Zruči.
První dva sympatizovali s Táborem,
Milota měl blízko k orebitům. Oženil se s vdovou po předním husitském
hejtmanovi Janovi Řitkovi z Bezdědic,

ke kterému měl Jan Žižka až do své
smrti blízký vztah.
Knihu Petra Čorneje si můžete zapůjčit v městské knihovně. O její kvalitě
svědčí nominace na knižní ocenění
Magnesia Litera 2020 v kategorii Litera za naučnou literaturu. Bitvu u Melechova podrobně rozebírá archeolog
Pavel Rous v článku Bitva u Melechova
1420, který vyšel v roce 1994 ve vlastivědném sborníku Havlíčkobrodsko
10 (s. 3–23).
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Kotel plný jezuitů (Raubířská historie)
Vladimír Radil

V

yprávění nás stáhne do hlubin
minulosti. V těch časech zamrzaly řeky až na dno. Když zima ustoupila
jaru, nebe se zatáhlo a z mraků k zemi
visely provazy deště. Obilí shnilo na
polích, za každou vesnickou roubenkou vystrkoval svoje růžky hlad. Vojáci, co tenkrát pochodovali krajem,
kradli a zabíjeli. Pili krev a mohli se
smíchem potrhat. Sedláci jim opláceli
stejnou mincí. Nová římská víra z nich
ještě nestihla udělat dobromyslné
pantáty, kteří mají rádi práci, přírodu
a modlitbu. Žádná selka nebyla babička z Boženy Němcové a ve Vídni ještě
neměli dobré císaře. Člověk za časů
války třicetileté byl drsný a zlý.
Na podzim 1639 vtrhla do Čech švédská armáda. V čele vojáků jel genera
lissimus Johann Banér. Mohutný kůň
měl barvu jak upečená žemle a Praha
se chytala na dlouhé obléhání. Každý
měšťan, chuďas i student držel v ruce
meč, mušketu či halapartnu. Konšelé
nařídili otevřít městskou zbrojnici.
Vojsko se však městu vyhnulo, zato jak
velká voda zaplavilo Polabskou nížinu.
Výstavné rynky a bohaté návsi se staly
svědky do té doby neznámých hrůz.
Evidentní zájmy států byly za třicetileté války oblečeny do průsvitných
košilek křesťanských věrouk. V Polabí
si však v tom roce jediný Bůh křesťanů zakryl tvář, Antikrist zalezl do
trošku vzdálenější sluje své podzemní
říše a celý kraj ukradl, kde se vzal tu se
vzal, indický bůžek Šiva – ničitel. Mezi
Brandýsem a Pardubicemi, mezi Jičínem a Čáslaví doutnalo obří spáleniště.
Zhasly poslední plamínk y, vítr
rozfoukal kouř, ohořelé trosky selských chalup nabídly chtěje nechtěje
pohostinství novým příchozím – vlkům. Setmělo se, noc všechno utopila
v inkoustové barvě a strašidelné vytí
stoupalo vzhůru z tisíců vlčích tlam.
Bylo to requiem za kdysi tak bohatý
kraj. Čtyři jezuité z kutnohorské koleje tehdy opustili město. Jejich kroky
směřovaly do bezpečných míst v Jindřichově Hradci nebo v Jihlavě. Byli
to Mikuláš Lancicius – profesor teologie, páter John Meagh, a dva studenti,
Martin a Václav.
Kousek nad Ledčí zabočili do lesa,
hledali bezpečný úkryt. Padli však do
léčky loupežnické tlupy. Sedláci z okolních vsí opustili svoje skalní skrýše
a dali se na raubířinu. Mikuláš Lancicius byl přivázán ke stromu. Tři řádoví
bratři skončili v kotli, kde je sedláci, na
mírném ohni, zaživa usmažili v oleji.
Z kraje podzimu už tomu sluníčko
moc nedá, ale teď poctivě svítilo na
paseku. Před očima Mikuláše Lancicia běhala smyčka jakéhosi filmového
hororu. Vzpomněl si na poslední část
Bible – Apokalypsu svatého Jana.
Konec. Mene – tekel – uparzin (skončeno – zváženo – rozděleno). Profesor
Mikuláš zavřel oči.
Složil jsem věčné sliby. Nečekal, že
se s Tebou setkám, tak brzo. Ó pane.
Mučednická smrt nám má hlavu ozdobit pěticí zlatých hvězd jak u blahoslaveného Jana z Nepomuku. Být
připraven, toť vše.
Proč?
Proč se má můj čas naplnit tady v té
peleši lotrovské.
Z límce černé sutany vylézala hlava jak baňatá hruška. Lýčený provaz
nedovoloval nejmenší pohyb. Sotva
mohl dýchat. Dolní čelist se začala
rytmicky pohybovat dolů, nahoru
a zase zpátky. Z úst vycházela latinská slova. Muž zpíval. Monotónní
melodie podbarvující slova najednou
na konci rytmické řady přeskočila do
vyššího tónu. To k žalmu patří, ale
hlasitý zpěv asi nebylo skoro slyšet.

V takové hrůze snad ani nejde zachovat si zdravý rozum. Hlasivky vibrují, ústa posílají do prostoru jakýsi
náboženský obsah nebo už jenom
dekoraci toho, co asi má být hymnickým zpěvem.
Chtělo by se řvát jak zvířeti chycenému do želez.
Mozek však zoufale poroučí: „Pryč,
myšlenko, pryč!
Najednou si vzpomněl na bratra
Burnatia čistého a plného evangelizační energie. V Boleslavském kraji ho
před lety zamordovali pikardi. Znovu
ta hrůza a duše se chytá posledního
stébla: „Pryč, myšlenko, pryč!“
Musím se sebrat, třeba se něco stane.
Zdálo se mu, že smyčka provazu
u pravé ruky není tak pevně utažená.
Před pár týdny ještě bublal život
jak voda v tiché řece. Válečné bubny
byly slyšet jen jako vzdálená ozvěna.
Válka třicetiletá však měla trvat ještě
dlouhých devět let.
V Kutné Hoře, až za hradbami, na sever od monumentálního chrámu svaté
Panny Barbory si bratři jezuité postavili kolej. Patrový dům vypadal jak
tvrz zchudlého zemánka. Byla válka,
nic dlouho nevydrží.
Jednou přijde mír. Vedle vyroste kolej
nová. Z letadla připomíná velké tiskací
„F“ a dnes je tam Galerie středočeského
kraje – GASK.
Mikuláš Lancicius přišel do Kutné
Hory až z daleké Litvy, jmenoval se
vlastně Mikołaj Łęscynski. Společně
s bratry prožíval jednotvárné dny naplněné prací duchovní – kázání a zpovídání, ale i konáním zcela praktickým,
a to starostí o majetek, který jeho výsost (císař) sebral rebelům. Patřily tam
i pole, lesy a vinice městského primase (starosty) Jana Šultyse. Jeho hlava
se skutálela do drátěného koše kata
Mydláře v Praze. Právě jeho hlavou
a hlavami dalších šestadvaceti měl být
nakrmen drak pomsty rozzlobeného
Ferdinanda v létě roku 1621.
Švédové se objevili na jaře roku 1639.
Postupovali podél Labe a úzkým údolím, které je zakresleno na starých mapách pod názvem Porta Bohemica, proklouzli do české kotliny. Předcházela je
pověst nelítostných válečníků.
Generalissimus Banér byl vynikající
stratég.
Generalissimus Banér byl zcela oddaný královské dynastii Vassovců.
Generalissimus Banér byl opilec.
V Sasku dobyli jeho vojáci město Pirna. Žilo zde hodně českých emigrantů – luteránů i českých bratrů. Císařské
dekrety proti nekatolíkům jim vzaly
vlast. Majetek zůstal na druhé straně
hranice a Češi ve městě jen živořili
Většina důstojníků Banérovy armády
byla také českého původu. Setkají se po
letech příbuzní nebo přátelé? Třeba se
něco dozvíme o švédských plánech?
Vrátíme se domů?
„Vivat Christina regina!“ (Kristina –
švédská královna)
„Vivat Joannes heroes!“ (Johann –
křestní jméno vojevůdce)
Volání slávy šlo Švédům naproti.
„Aber die konce“, řekli si potom měšťané Pirny. Švédská soldateska nejdříve
město vypálila a pak 600 jeho obyvatel
zavraždila.
V refektáři (jídelně) kutnohorské koleje svaté Barbory se o pár týdnů později sešlo všech osmnáct mnichů.
„Mám ty nejhorší zprávy, fratres. Teď
jde už jen o holý život.“ Starý muž,
malý a kulatý. Když se smál, tak to vypadalo, že hlava praskne v půlce, horní
polokoule se zvrátí dozadu a spodní
upadne na zem. Teď se nesmál.
Nervózně zamával rukou ke vchodu
a pacholek přivedl zubožené stvoření.
Byl to muž. Obličej celý černý, jako by
se jej nikdy nedotkla ani kapka vody.

Byl skoro nahý. Roztrhané cáry jen
velmi vzdáleně připomínaly civilizovaný oděv. Snad je to divoch, co sem
zabloudil z jakéhosi pravěkého lesa.
Kůže na končetinách a na břiše, stejně
černá jako tvář, byla poseta milionem
škrábanců a fialových modřin.
„Kdo jsi?“ rektor ze zeptal vlídně.
Hlas se mu na chvíli vrátil do natrénované polohy.
„Syn sedláka Červinky Kuba. Z Hrubého Jeseníku u Poděbrad, důstojný
pane. Tři dni jsem se plazil ostružiním,
maliním. Schovával se v roští.“ U zadní
zdi bylo sotva slyšet.
„Pálí! Oheň! Upír hltá krev lidí!“
Troska, co mohla být dříve lidskou
bytostí, upadla do tranzu.
„Co jsi viděl?“ Rektorovi přeskočil
hlas a zněl teď jak dvouleté děvčátko.
„Švejdové. Švejcký soldáti. Vytáhli
z pistolí kamínky, místo nich tam dali
palce našich lidí. Utahovali je. Rychtáře hodili do pece a upálili ho jako ježibabu. Některým utáhli kolem krku
provaz, až jim z úst, uší a nosu stříkala
krev.“
V refektáři vypukla panika. Křičí
jeden přes druhého. Jsou stovky takových místností, kde teď vypukne panika. Panika byla toho roku ten nejčastější cit. Otrhanec se začal drbat prstem
pravé nohy na nártu té levé.
„Musíme pryč!, Honem! Všechny nás
zamordují!“
Každého ještě strach nedohnal. Jsou
takoví nebojsové a blázni. Páter John
Meagh se rozmáchl rukama do stran,
povel ke klidu.
„Silentio, bratři! Naše místo je tady.
Jen vyvolení mohou k bohu dříve.
Vzpomeňte blahoslaveného Francisca
Javiera (František Xaverský – jezuitský
světec, který zemřel po dvanácti dnech
utrpení na malárii na ostrově Šang-čchuan).
Kutnohorští jezuité irského bratra
neposlechli a z města odešli.
No a kněz Meagh?
Tak ten netušil, že slova o mučednické smrti se budou týkat brzo jeho
vlastní tělesné schránky.
Kde se v českomoravském prostoru
a vlastně i v bohatém horním městě
v Kutné Hoře vzali jezuité?
Zakladatel řádu, Ignác z Loyoly
(Íñigo de Loyola) byl z Baskicka.
Malý a starobylý národ pyrenejských
horalů uchránil své zvyky a zvláštní
řeč do dnešní doby.
Synek ze vznešeného, ale spíše chudého rodu se snažil nejdříve budovat
vojenskou kariéru. Neměl pro ni tělesné předpoklady. Byl velmi malého
vzrůstu – 156 cm. Dnes by se takový
vojáček hodil leda do boje ve vysoké
trávě. Nicméně mrňavého Íñiga do veliké armády španělského krále opravdu
vzali. Na chvíli. Při vpádu Francouzů
do severošpanělské Navary byl vážně
zraněn. Bohužel neobešlo se to bez
trvalých následků. Do konce života
kulhal. Znamenalo to sbohem armádo.
Ležel dlouho v lazaretu, četl si. Ale
nebojme se, nedopadl jako šílený rytíř
don Quijote.
Jak to?
Hrdina Cervantesova románu se prý
pomátl, protože začal číst rytířské romány. Ignác z Loyoly je s velkým sebezapřením číst přestal. Miloval příběhy
Amadise Waleského, ale rozhodl pro
duchovní dráhu.
Nastala dlouhá doba studií, doplněná tu tam exkurzemi do různých
evropských zemí. Poznával cizí kraje,
modlil se před relikviemi, studoval ve
velkých knihovnách, ale hlavně utíkal před inkvizicí.
Mělo se to však brzo změnit. V Římě
si našel malý snědý Hispánec mocného
ochránce – papeže. Seznámil Svatého
otce s projektem nového mnišského

řádu. (Tovaryšstvo Ježíšovo – Societas
Jesu) Sepsal Constitutiones (1541–47),
načrtl koncept struktury nové řeholní
organizace a papež jej bleskurychle
schválil. Všechno bylo fajn.
Tovaryšstvo mělo raketový nástup.
V Evropě vítězí reformace a papežská
kurie se jí rozhodla čelit všemi prostředky. Do Čech přišli jezuité 18. dubna 1556. Všichni pocházeli z Belgie

(Valoni i Vlámové) a všichni uměli
německy. Nový řád byl od samého počátku internacionálním společenstvím.
Na Starém Městě v Praze, hned
u Karlova mostu stál klášter dominikánů svatého Klimenta. V 16. století
z něj zbyla už jen ruina. Žil zde vlastně
pouze jeden mnich. Holanďan Petr Canisius (vlastním jménem Peter Kanis)
sem přivedl dvanáct jezuitských mnichů. Později se objevují další a další.
I nová česká provincie má ze začátku
multikulturní charakter, ale bohužel se
to nezměnilo ani později. Mezi nejvýznamnější jezuity v království nepronikl nikdy žádný Čech rodu slovanského.
Největší český filozof 17. století doktor
Arriaga byl Španěl a první autentický
přírodovědec, takřka moderního stylu
Johann Marcus Marci z Kronlandu,
který dělal v Klementinu první pokusy se statickou elektřinou, byl sudetský
Němec.
Ostatně mezi figurami našeho příběhu najdeme cizince hned dva, John
Meagh – Ir, a profesor Nicolas Liscinius – Litevec.
Ve druhé polovině 16. století katolická církev v Čechách živořila. Jiná, lepší,
byla situace na Moravě. Jenže po nástupu luterství v Německu vzrostl počet
nekatolíků ve všech zemích království
ze 70 % na 90 %.
Jezuité byli největší pedagogové své
doby. V době předbělohorské založili
na českém území řadu kolejí – předchůdci dnešních gymnázií. Tato učiliště byla určena pro vzdělávání šlechtické
mládeže. Studium mívalo obrovské indoktrinační následky. Doma děcka po
rodičích opakovala modlitby k mistru
Janovi. Stačilo pár let v koleji a se stali
z nich nesmiřitelní katolíci.
Jezuitským odchovancem, který pocházel z ryze českobratrského prostředí, byl Vilém Slavata. Patřil mezi vůdce
katolické španělské strany. Za defenestrace ho vyhodili z okna, a když se vše
obrátilo, byl oslavován jako „hrdina
vysokého pádu“.
Vzbouření stavové jezuity z Čech vypověděli (1619). Vrátili se. Našlapují
skoro ve stopách vítězné habsburské
armády. V prosinci 1620, pár týdnů po
Bílé hoře, slouží kněz v černé sutaně
v kostele sv. Salvátora první mši. O šest
let později se jezuité usazují v Kutné
Hoře a zakládají kolej svaté Barbory.
Roku 1639 měl Mikuláš Lancicius
štěstí. Jako zázrakem se mu podařilo
uniknout ze spárů loupeživých sedláků. Vyčerpán, na pokraji smrti, se
doplazil na ledečské náměstí. Měšťané zorganizovali pomoc. Rytíř Bernard Gersdorf z Malšovic a Dolních
Kralovic se s malým oddílem vypravil na místo zločinu. Na pasece však
našel pouze tři zkroucená usmažená

těla. Po loupežnících se slehla zem.
Ledečští jezuity pohřbili ve svém kostele Nejsvětější Trojice. O dva roky
později Banérova soldateska opustí
dokonale vypleněný sever a východ
Čech. Generalissimus umírá po cestě
na cirhózu jater a ostatky jezuitských
mučedníků jsou převezeny do Kutné
Hory. Zde je slavnostně uložili do
krypty chrámu svaté Barbory.
Mikuláš Lancicius žil ještě dalších
14 let. Mezi kutnohorské bratry se už
nevrátil. Odešel do Prahy. Na staré
jezuitské koleji učil zase filozofii a rétoriku. Zestárl a onemocněl. Jednoho
dne se právě zde, v Praze setkal s Bohuslavem Balbínem.
Kdo to byl?
Jezuita a největší spisovatel českého
baroka. Jeho „Obrana jazyka slovanského, zvláště pak českého“, dokonce
sto let po svém vzniku, vlastně odstartovala národní obrození. Bohuslav Balbín putoval českomoravským
prostorem více než jiní jezuité. Představení – provinciálové jej překládali
z jedné koleje do druhé. Chvíli učil
v Klatovech, pak v Jindřichově Hradci,
v Jičíně, Olomouci, v Praze. Důvodem
byla jeho menšinová sexuální orientace – homosexuální pedofilie.
Mikuláš Lancicius Balbína dobře
znal. Z Olomouce. Studentíka v noviciátu vedl k pokoře i tvrdosti, nutil
jej poslouchat i poroučet. Metropole moravského severu a slavná kolej
Collegium Norricum byly pro Bohuslava Balbína místem let učňovských
a současně i první umístěnkou ne
dobrovolných let vandrovních.
V dubovém křesle, jehož opěradla
připomínala přední tlapy nějakého
obrovského krtka, seděl stařec. Měl
na sobě jen šedivou košili.
„Co je vám, doktore Mikuláši?“
V místnosti to nesnesitelně zapáchalo.
„A co ty vaše nohy, proboha, clarissime?“
Balbín se v takových kobkách necítil
ve své kůži. Nosil čistou černou sutanu
vpředu zapnutou dlouhatánskou řadou fialových knoflíků. Lýtka Mikuláše Lancicia pokrývaly bércové vředy,
že vypadaly jak ohořelé laťky v plotě.
Balbín měl na hlavě velký španělský
klobouk později nazývaný sombrero.
Z nohou Mikuláše vylézali bílí červi.
Odmítal se jich zbavit. „Jsou to boží
tvorové,“ říkal. No a Balbínovi musel
každý měsíc bradýř nakadeřit vousy,
alá Cyrano de Bergerac.
V krbu praskaly bukové špalíky.
Na ten smrad se dá zvyknout. Je tady
vlastně příjemně. Orloj odbyl dvanáct.
Jsem tady už přes hodinu.
Nevíme, o čem si oba muži povídali. Možná si něco řekli o připravované stavbě největší pražské budovy,
budoucího Klementina – dnes státní
knihovny. Nebo, to bude asi nejpravděpodobnější, mluvil jen Balbín, a to
o zánětu okostice, který jej trápil před
dvěma lety na Svaté Hoře v Příbrami.
Mikuláš Lancicius nakonec jezuitskému spisovateli popsal svoji loupežnickou minulost od Ledče nad
Sázavou.
Roku 1679 vydává Bohuslav Balbín
latinský spis Miscellanea historica regni bohemiæ. Kniha vyšla v roce 1986
v novočeském překladu pod názvem
Krásy a bohatství země české. Příhodě
Lancicia a jezuitských bratří věnoval
Balbín jen kratičký odstavec.
Vyprávění o raubířích a černých
sutanách je u konce. Za Bohuslava
Balbína mluví jeho knížky, na mravnostní delikty se zapomnělo. Profesor
Mikuláš Lancicius je zapomenut úplně. Loupežníci se prý po čase přiznali
a na švédských školách se děti učí, že
jejich voják nikdy neukradl ani slepici.
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Alena Horká

„N

ejen ostřejší muzika, ale především nevšední zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi.“
12. září se bude tradičně konat akce
pořádaná nízkoprahovým klubem
Kotelna KotelnaFest 2020. Pro tento
rok nás však čeká několik novinek,
přičemž tou hlavní je změna místa
konání festivalu. Odpolední program proběhne v Sadu míru a ocení
jej především rodiny s dětmi. Na své
si druhou zářijovou sobotu přijdou
všichni, kdo se rádi baví a zkouší
nové věci. Pro návštěvníky už teď

připravujeme aktivity, jako je chůze po laně, workshop žonglování,
tvoření odznáčků nebo placek, vytváření megabublin a mnoho dalšího. V rámci odpoledního programu
bude možné navštívit bleší trh s darovanými věcmi a něco pro radost si
odnést nebo něčím vlastním přispět.
Zábavné odpoledne v Sadu míru
může navštívit kdokoliv v čase mezi
14.00 –18. 00. Návštěva odpoledního i večerního programu je zcela
zdarma. Kapely zahrají v prostorách
NZDM od 18.00 hodin a výběr interpretů ocení především příznivci Hard
Core punku a stylů jemu podobným.

Libuše Tomanová
Pavlína Gergelová

D

O klidu a neklidu
Tereza Viktorová

P

ř i z ná m se vá m, ž e mý m nejvyšším zájmem, který jsem formulovala už v dětství, když mi bylo
devět let, bylo a stále je, najít klid
v duši. Stále mě udivuje, že už jako
dítě jsem v tom měla natolik jasno
a onen klid v duši chápala jako svou
nejv yšší životní prioritu. Nejspíš
proto dnes cvičím jógu a jsem fascinovaná bylinkami, které mají na
psychiku konejšivý vliv. Máta, meduňka, levandule i kozlík či chmel
a samozřejmě třezalka mají na mé
zahrádce své čestné místo. Jaké ale
bylo mé překvapení, když jsem zjistila, že i magnolie, typicky parkový
okrasný stromokeř obsahuje látky
snižující psychické napětí.
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Z

kusili jste někdy pěstovat nějakou
konkrétní odrůdu zeleniny nebo
ovoce, která zrovna není hitem semenářských společností? Pravděpodobně
jste se museli hned zkraje vypořádat
s obtížnou dostupností nekonvenčního osiva či sadby. To ale není důvod,
aby nám mizely z regionů typické, generacemi osvědčené místní odrůdy,
které jsou nejlépe adaptované na místní podmínky toho kterého stanoviště.
Aby k sobě lidé s podobným zájmem
snáze našli cestu, vznikly semínkovny.
Proto během léta, kdy vrcholí sezona
sběru semen, je vhodný čas na to se
připravit na příští rok a možná se i zapojit do projektu semínkovny.
O tom, proč začít semenařit, jsme
psali už jinde. Pokud se nechystáte ze
semenaření dělat byznys, který podléhá regulacím s přísnými pravidly,
vlastní osivo vám umožní pěstovat
oblíbené odrůdy rostlin levněji, šetrněji, a nezávisle na nabídce trhu.
V neposlední řadě budete mít možnost
proniknout do pěstování rostlin v ce-

nou informací od řidiče a průvodce
v jednom. V 18.00 hodin jsme se sešli
v autobuse a vyrazili směrem domů.
Děti byly tak nadšeny, že svou radost
projevovaly téměř celou cestu domů.
Zbožné přání rodičů o unavených
a spících dětech se nevyplnilo, ale pro
nás, co jsme výlet připravovali, to byla
známka toho, že se děti bavily, jsou
spokojené a výlet se vydařil. Příští rok
na dalším výletě na shledanou.

totiž poškozuje nervy, a co se klidu týče,
je to počínání z dlouhodobého hlediska
kontraproduktivní.

Co to je a co to není
Zpátk y ke k lidu a le. Bý t v k lidu chápu jako stav plného vědomí
v uvolnění a nikoli letargii způsobenou sedativním účinkem Rohypnolu,
Diazepamu a jim podobným odpojovadel od sebe sama. Farmaceutický
průmysl na našem neklidu a duševní
nepohodě těžce vydělává a dovoluji
si předpokládat, že není ani v nejmenším v jeho zájmu nám v těchto
stavech doopravdy pomoci. Proč by
jinak byla na trhu antidepresiva jejichž vedlejším účinkem je deprese!?
A když ne přímo deprese, pak zcela
oficiálně (cituji): „Mezi nejčastější
vedlejší příznaky patří bolest hlavy,
apatie, sucho v ústech, závrať, ztráta
libida, přibírání na váze, změny činnosti srdce, malátnost atd.“

Příčinou řady psychických problémů je hladina hormonů serotoninu
a dopaminu, kterou některá „moderní “ antidepresiva slibují řešit.
Víte ale, že kořen kudzu podporuje
produkci serotoninu a dopaminu,
a to vše s pozitivními vedlejšími
účinky na kardiovaskulární a trávicí systém, působí mimo jiné proti
bolestem hlavy, a dokonce i na posílení libida? Hele že to jde.
Nechci se rozčilovat, chci být v klidu
Věřím, že naše tělo má schopnost vyrovnávat se s nerovnováhou všeho druhu úplně samo. Stejně tak jako máme
imunitní systém, který nás nepřetržitě
léčí a chrání, máme i svůj autonomní
nervový systém, který jak pevně věřím,
pracuje ve prospěch naší psychické rov-

nováhy a duševní pohody. Sympatikus
a parasympatikus jsou dvě hlavní antagonisticky působící nervové dráhy, které působí jako jin a jang. Sympatikus
stimuluje, podněcuje, zrychluje a parasympatikus zklidňuje, zpomaluje a relaxuje. Obávám se, že sympatikus má
historicky v lidské populaci mnohem víc
práce. Všechny ty války, útlak, hrozící
nebezpečí, rychlost, požadavky, tlak na
výkonnost a mnohé další vyvolává napětí, sympatikus stahuje žaludek, zrychluje srdeční činnost a hlásí stále dokola:
„Uteč nebo bojuj!“ Tohle napětí zcela logicky vyvolává úzkost a úzkost ke klidu
nevede, to dokáže jen uvolnění. Vůbec
se nedivím tomu, že lidé, kam historie
sahá, tolik užívají alkohol, je to totiž látka, která napětí prokazatelně uvolňuje.
Nojo, ale ani to není zadarmo. Alkohol

lém jejích cyklu, nejenom od sázení ke
sklizni plodů.
Pokud si chcete zajistit uspokojivou
úrodu v dalších letech, vězte, že v semenaření není až tak nutná kvantita, ale zejména kvalita. Sdílení osiva
v semínkovnách funguje na základě
vzájemné důvěry. Osivo vkládané do
semínkovny musí být určitě zdravé,
reprodukovatelné a řádně označené.
Na co si dát pozor, abyste si v této fázi
dosavadní práci neznehodnotili?
1. Ne sbírejte semena získ a ná
z hybridních rostlin!
Hybridní rostliny se označují obvykle značkou F1. V dnešní době tento
typ osiva převládá a většina osiva rajčat, paprik, okurek aj. je hybridních.
Jsou to semena, která musíte kupovat
každý rok znovu. (Vidíte ten jasný
příklad závislosti na producentech
a prodejcích osiv?)
Proč to vadí?
Protože v přírodě bohužel platí
pravidla genetiky: Zkříží-li se dvě
odrůdy, má první generace jejich potomků (F1) shodné vlastnosti. Pokud
ale tuto generaci dále křížíte, získáte
potomstvo (F2), které již nebude ve

svých vlastnostech jednotné. Sice je
jistá šance, že část semen ponese totožné vlastnosti jako F1 generace, ale
zbytek ponese vlastnosti různorodého
charakteru, což vůbec nemusí odpovídat vašim potřebám. Proto: Semínka
z rostlin hybridních či získaná ze zakoupené zeleniny není vhodné používat k dalšímu množení. Pro semenaření vždy volte odrůdy, o nichž s jistotou
víte, že nejsou hybridní!
2. Nepoužívejte semena získaná
z „vyběhlic“.
Plodiny jako mrkev jsou záludné,
jelikož tvoří semena až v druhém roce
(v prvním se tvoří kořen, který se sklízí jako zelenina). Pokud se stane, že
mrkev tzv. vyběhne do květu již v prvním roce (nevytvoří kořen ke sklizni),
může se leckdo zaradovat, že ušetří čas
a sklidí semínka dříve.
Proč to vadí?
Semínka z vyběhlic totiž ponesou
vlastnosti vyběhlice a s velkou pravděpodobností z nich vyrostou opět
vyběhlice. Tudíž nebudou tvořit kořen (v případě mrkve), kvůli němuž
plodinu pěstujeme…
Proto: Předčasně kvetoucí rostliny

hoďte na kompost či domácím zvířatům. Nesemenařte ani salát, který
jde do květu, aniž by vytvořil listovou
růžici.
3. Pozor na semenaření dýní, cu
ket a podobně.
Tyto plodiny jsou totiž cizosprašné.
Pokud tedy pěstujete vícero odrůd
najednou na jednom pozemku, včely
přenesou pyl mezi jednotlivými odrůdami.
Proč to vadí?
Dojde k nechtěnému křížení a z takových semen vám sice může vyrůst
úžasná nová odrůda, ale v 90 % budete
výsledkem zklamáni, nakolik dochází
k ředění vlastnosti původní odrůdy.
Proto: nepodléhejte nadšení, že semenařit dýně a spol. je tak snadné. Pro
semenaření těchto plodin se používá
poměrně jednoduchá metoda, která
spočívá v umělém opylení vybraných
květů „tím správným protějškem“ (samozřejmě ne ze stejné rostliny) a jejich
následné izolaci proti opylovačům.
Pro semenaření použijete semena
právě z těchto plodů. Budete tak mít
jistotu, že ze semen cukety vám nevyroste například neforemný patizon…

Sázej, sklízej, sdílej
Tomáš Potfaj

ne 27. 6. 2020 se v 8.00 hodin
ráno vydal autobus plný nadšených dětí směr ZOO Dvůr Králové.
Počasí se vybarvilo do zlatova a vydrželo až do návratu. Po obdržení
vstupenek se všichni rozprchli vstříc
novým zážitkům. ZOO Dvůr Králové je známé safari, kde se zvířata
pohybují volně v přírodě. Naši nejmladší účastnici zájezdu (jeden a půl
roku) a její maminku zaujal hlavně
pavilon s ptáčky, kde se procházely
po stejném chodníčku s malými opeřenými ptáčky, kteří byli na dosah
ruky a ne uzavření v klecích, a malé
hliněné domečky osady Tiébelé, kde
jste mohli ochutnat jejich typický
grilovaný banán.
V horkém počasí zvířátka vyhledávala stinná místa, studenou vodu
nebo jen tak líně polehávala pod keři
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a stromy. Lemuří rodinka vás pozvala
ke svému hodovnímu stolu plného zeleniny a ovoce. Děti měly možnost se
proběhnout s malými kůzlátky a nakrmit je jejich dobrotami. Pro ty, co
si chtěli odpočinout, byly k dispozici
různé prolézačky a jiné zábavné atrakce. Někteří využili i safari bus či safari
track dle zvolené trasy a uzavřeli tak
svou návštěvu příjemnou a zajímavou
projížďkou mezi volnými zvířaty pl-

Uklidňující možnosti
Řešením je samozřejmě dobrá strava, hodně spánku i pohybu, dělat si
radost, nezahlcovat se informacemi
a pěstovat přátelské vztahy. Ještě by
to trochu chtělo podpořit parasympatikus, abychom se lépe dokázali
regenerovat z toho všudypřítomného
civilizačního stresu. Na to vám poradím jeden jógový fígl: VYDECHUJTE VĚDOMĚ DÉLE.
Chcete-li vědět víc o mých jógových lekcích ve vašem okolí, prosím
navštivte mé webové stránky:
www.sily.cz.
Namaste.

Další podmínkou je pěstování rostlin bez použití chemických hnojiv
a postřiků, tedy v podstatě v bio kvalitě. Cílem projektu semínkoven je
i motivace k přírodnímu zahradničení, které je trvale udržitelné a ohleduplné k životnímu prostředí.
Semínkovny jsou dnes u nás už dobře zavedené. Za pět let své existence
můžete najít na 170 jednotlivých míst
po celé republice, na kterých můžete
směňovat svá semínka. Tak tedy sázejte, sklízejte, sdílejte! Třeba u nás
v Podblanickém ekocentru ČSOP
Vlašim.
Autor textu, Mgr. Tomáš Potfaj je vedoucím úseku služby školám Střediska
environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty.
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Další článek od Anny: „Kam putují obaly?“
Anna Zručská

P

ro někoho je to každodenní činnost,
jiný raději vyrazí organizovaně jednou týdně, někteří objednají po internetu, ale žádná domácnost se tomu stejně
nevyhne. Na nákup se prostě musí.
Z věšáku sundávám klíče, zamykám
byt a dvě děti usazuji do auta. Jedno
pláče, že si chce hrát na písku, druhé se
těší, že z mamky během nákupu vyrazí
aspoň zmrzlinu. Kdyby se mohl člověk
nákupům zcela vyhnout, asi bych patřila
mezi ty, kteří se nakupování dobrovolně
vzdají. Nedá se nic dělat, jdeme na věc.
Alespoň, že se už nebudu dusit v roušce.
Nejdříve probírám regály s ovocem
a zeleninou. Vybírám víno bez začínající plísně, při tom mne napadá, že je
škoda, že není v nabídce více bio věcí,
pesiticidům a hormonům bych se raději
vyhnula. Mrkev mají zase jen v plastové
vaničce. Mladší Tonda pořád křičí, že
chce párek. Doteď to zopakoval asi stokrát, personál mu už ukazuje, kde párky
jsou, a ostatní nakupující se potutelně
usmívají. Pasírovaná rajčata beru v tetrapacku, protože ty v konzervě prý obsahují toxické látky bisfenoly. Rakovinu
doma nechceme, že jo… Pár mléčných
výrobků a těstovin. Už doma nemáme
ani špagety ani vrtule, a tak mimořádně
vezmu tyto v obalu. Ano, píšu „mimořádně v obalu“, jinak je opravdu kupuji
bez obalu. Ne, že bych si je sypala přímo
do košíku! Jezdím na nákupy s krabič-

kama a skleničkama a většinu trvanlivého zboží nakupuji přímo do mých obalů
ve speciálním bezobalovém obchodě.
Navíc to tam děti milují, vědí, že dostanou super lentilky s dobrou čokoládou
uvnitř bez chemických barviv a bio gumové medvídky. A je tam hrací koutek.
Ó, bože, děti kvílí, jak by se mi koutek
hodil i tady! Honem, musím jít platit.
Před obchodem padá staršímu synovi
na zem zmrzlina, mladší si polil triko
vodou a kvílení je tu nanovo. Asi zkouška nervů, každý den přece nemůže být
posvícení! Vynosit tašky domů, vybalit,
dát do lednice, uvařit, uklidit, umýt
děti, uspat. Chaos všedního dne a moje
celodenní práce jako by se rozplynula
v mlze, jak po ní nic nezbylo.
Jen prázdné hrnce a…? Obaly. V unavené hlavě se mi začínají roztáčet kolečka. Kam se vlastně odpad sváží? Co se
s ním dále dělá? Jak asi vypadá linka, na
které se odpad dotřiďuje? Máme třídit
mikrotenové sáčky? A kam vlastně s „tetrapackem“, když tu ve Zruči nemáme
oranžové popelnice? A jak je to vůbec
se skládkováním? Jak velká ta skládka,
kam se vozí ze Zruče, je? Kolik tam
denně přijede nákladních aut plných
odpadků? Bude ještě za chvíli kam ty
naše odpady dávat? Cítím se znechuceně a vzpomínám na to, když jsem si
koupila obal na nový mobil a přišel mi
zabalený v plastovém obalu, který byl ve
větším plastovém obalu, a to celé (asi aby
se ten plastový obal nepoškodil) bylo

strčené do papírové přepravní krabičky
a uvnitř ještě byla vycpávka. Takových
obalů kvůli – obalu. A člověk to vzápětí
vhodí do koše. Kdybyste teď viděli moje
oči v sloup a ruce v pěst, pochopili byste
moje následující jednání. Hned druhý
den jsem nažhavila telefon a sehnala
telefonní kontakty. Zjistím si odpovědi
na moje otázky a napíšu o tom po delší
odmlce článek do Zručských novin! To
budou lidi čučet!
Připravuji si graf, který přikládám
k otištění, a ihned obvolávám osoby,
které mi mají co říct. Nejdříve městský úřad, kde jsem hovořila se sympatickou a pro věc zapálenou Markétou
Augustovovou. Dále volám do svozové
firmy FCC a mluvím s překvapeným zaměstnancem, který má ale jasný pohled
na věc. Nejpozději kontaktuji ředitele
skládky v Trhovém Štěpánově, kam se
vozí náš komunál a bioodpad, pana Fariona. Domlouvám si prohlídky dvou
skládek. Průběh hovorů a jaké informace se od nich dozvídám, prozradím
v příštím čísle. Výsledek ale mohu říct
hned: Měli bychom se maximálně snažit, aby vůbec žádný odpad nevznikal.
Do modrého kontejneru nepatří celé
svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve
větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír.
Tyto materiály nelze už nadále recyklovat.
To samé platí o termopapíru (účtenkách).
Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří
do kontejneru na papír, ale do popelnice!

Barevné město v duchu premiér
Jan Rozkošný
oslední srpnovou sobotu 29. 8. se
přes všechny komplikace nakonec
v prostoru zámeckého dvora uskuteční 3. ročník rodinného festivalu
„Barevné město“. Oproti minulým
ročníkům bude zkrácen na jeden den,
ale páteční projekce v letním kině nakonec proběhne – zajišťuje ji městský
odbor kultury a kulturní úderka FK.
Festival nabídne opět několik novinek. Mezi ty nejvýznamnější patří
slackline workshop (výuka chůze na
lajně), skupinové bubnování, dětské
workout hřiště (speciální opičí dráha) a otevřený turnaj v mölkkách.
Ty to největší ta há ky doplní ja ko
vždy velké množství doprovodného

programu: tvořivé dílničky, skákací
hrad, prezentace hasičské techniky,
divadlo, taneční výuka vedená A. Sahulovou, stolní fotbálek, žonglování
a další aktivity.
Večerní hudební část se ponese
také v duchu několika premiér. Letos
kromě starých známých kapel (Oleg
a Miloš, Motoband, ChTPČ) poprvé přivítáme skupinu ELEKTRON,
jazzové duo J. Slezáka & M. Fiedlera,
vůbec svoji první velkou premiéru si
odbyde začínající kapela SAMPLE
TEXT (rock popová kapela hrající od
r. 2018) a hudební novinky zakončí
projekt kolem DJ Cejna.
Přijďte si užít nové zážitky a společně se pobavit se svými dětmi, rodinnými příslušníky či kamarády.

Tutanchamonova pokladu. Přestože
bohatství hrobky nebylo srovnatelné
s Tutanchamonem, vědecká cena objevu je nevyčíslitelná. Objev nedotčené
Iufaovy pohřební komory byl v zahraničí zařazen mezi 100 nejvýznamnějších
vědeckých objevů roku.
Vzhledem k tomu, že si egyptská vláda
váží nepřetržité práce našich egyptologů, bude mít česká veřejnost zanedlouho
mimořádnou příležitost spatřit některé
cenné artefakty z jejich objevů v Abúsíru, včetně nálezů z Iufaovy hrobky. Unikátní velká výstava v Národním muzeu
v Praze bude pod názvem Sluneční krá-

lové zahájena 31. srpna tohoto roku.
Při psaní disertační práce jsem měl
možnost krátce studovat v knihovně Egyptologického ústavu FF UK
v Praze a okusit genius loci toho místa.
Skutečně, neřekli byste, že se nacházíte
na místě prestižního světového pracoviště, která všestranně zkoumá historii
starého Egypta. Skromné podmínky,
malé prostory ostře kontrastují s bohatou činností a významem ústavu ve
světě. Stejně tak skromní jsou i čeští
egyptologové. Nenechte si ujít setkání
s prof. Barešem, přední osobností české
i světové egyptologie!

P

Přední český egyptolog v Křesle pro hosta
Josef Förster

N

ení mnoho vědeckých disciplín,
v nichž se můžeme poměřovat se
světem, ještě méně je však těch, v nichž
se svět může poměřovat s námi…
Tou posledně jmenovanou je jistě česká egyptologie, vědecký obor, v němž
dokázal malý národ ve střední Evropě
mimořádně uspět a který loni oslavil
sto let své existence. Tehdy totiž, v letním semestru roku 1919 vypsal soukromý docent František Lexa na Karlově
univerzitě v Praze první egyptologické
přednášky. Původně středoškolský profesor matematiky a fyziky také napsal
naše první učebnice tohoto oboru –
o staroegyptské literatuře, egyptské
magii nebo démotštině (staroegyptském
písmu, jež se postupně vyvinulo z hieroglyfů), které jsou uznávány dodnes. Jen
díky jeho osobnímu nasazení a nezdolné
vůli se egyptologie etablovala jako nový
vědecký obor na univerzitě.
Česká egyptologie od té doby urazila notný kus cesty, po založení Českého egyptologického ústavu se zařadila
mezi světovou špičku a velkou zásluhu
na tom má také přední český egyptolog
a arabista profesor Ladislav Bareš, jehož
přivítáme 16. září od 18.30 hodin ve

Spolkovém domě ve Zruči nad Sázavou
v osmnáctém pokračování pořadu Křeslo pro hosta.
S českou egyptologií jsou spojeny archeologické výzkumy v lokalitě Abúsír,
jedné z největších, která patří zahraničním vědcům, a čtvrtstoletí nepřetržité
badatelské práce na tomto místě. Na původně podceňovaném území královské
nekropole panovníků 5. dynastie mezi
Gízou a Sakkárou, dvacet kilometrů jižně od Káhiry, byla učiněna řada velkých
objevů, z nichž některé změnily pohled
na egyptské dějiny, a Abúsír se tak stal
jednou z nejvýznamnějších archeologických lokalit v Egyptě.
Prof. Bareš chtěl nejprve studovat
arabštinu a dějiny islámských zemí, po
rozhovoru s prof. Žábou, kterého zaujal
svými znalostmi, nastoupil na arabštinu a na egyptologii, tehdy jako jeden ze
dvou studentů tohoto oboru a po ukončení studia v roce 1975 začaly jeho první
výzkumy na abúsírském pohřebišti.
České archeologické expedice už
více než 30 let v Abúsíru kromě jiného
zkoumají i skupinu velkých hrobek specifického typu, která v této části pyramidového pole vznikla v samém závěru
egyptské 26. dynastie (2. pol. 6. stol.
př. Kr.). Tyto stavby, tradičně nazývané

„velké sajsko-perské šachtové hrobky“,
jsou tvořeny širokou (až 15 × 15 m) a až
30 metrů hlubokou šachtou, na jejímž
dně je vlastní pohřební komora s masivním sarkofágem. Hrobek tohoto typu,
v nichž se nechávali pohřbívat nejvyšší
hodnostáři královského dvora a jejich
rodiny, je prozatím z Egypta známo
kolem dvaceti, z toho polovina zůstala nevyloupena. Toto je i specializace
prof. Bareše, jenž se dále zabývá otázkami vývoje staroegyptského náboženství
(zejména v 1. tis. př. n. l.) a dějinami
egyptologického bádání u nás. Kromě
vědeckých úkolů plní i úkoly pedagogické, včetně výchovy postgraduálních
studentů. V nemalé míře se věnuje rovněž dlouhodobé popularizaci výsledků
českého i mezinárodního vědeckého bádání v prostředí české veřejnosti a také
propagaci výsledků českého egyptologického bádání v zahraničí. V letech
2006–2012 byl prof. Bareš ředitelem
Egyptologického ústavu UK v Praze.
V roce 1998 prof. Bareš spolu se svým
týmem učinil senzační objev, v hluboké šachtě nalezl dosud nevykradenou
hrobku kněze a správce paláců Iufay se
sarkofágem a mumií pokrytou nádhernou sítí z korálků. Egyptské noviny
psaly o nálezu srovnatelném s objevem
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Fond pro Kutnohorsko pomohl za tři měsíce desítkám dětí a rodin z regionu
Tomáš Lebeda

F

ond pro Kutnohorsko zřízený Nadačním fondem Eduzměna pomohl za necelé tři měsíce své existence
desítkám dětí a jejich rodin z regionu.
Do konce června podpořil 28 projektů
celkovou částkou 742 895 Kč, některé
další projekty ještě čekají na schválení. Ke konci června tak skončila první
etapa jeho existence spojené především
s minimalizací dopadů koronavirové
krize na učení dětí.
Fond však chce pomáhat i v budoucnu. „První grantová výzva skončila ke
30. červnu, o jeho dalším směřování
a možnostech čerpání budeme informovat v následujících týdnech,“ upozorňuje Zdeněk Slejška, ředitel Nadačního fondu Eduzměna.
Kromě pořízení notebooků a tabletů
prostředky z fondu směřovaly například na vybavení studijní místnosti na
jedné z ubytoven v regionu, příměstský tábor s doučováním angličtiny,
výtvarné a psací potřeby, socializační
a integrační pobyty pro děti, příspěvky
na letní tábory, přípravné skupinky pro
předškoláky či projekt komunitního
doučování.
„Na začátku do fondu přicházely
žádosti týkající se především řešení
problému s chybějícím či nedostatečným technickým vybavením. Děti ze

9. B – třídní učitelka Taťána Moravcová

sociálně slabších rodin či rodin s více
dětmi potřebovaly notebooky a datová připojení, učitelé mobilní telefony
a tarify s neomezeným voláním,“ říká
Zdeněk Slejška a dodává: „V posledních pár týdnech ubylo těchto žádostí
a bylo vidět, že školy i místní neziskové a volnočasové organizace přemýšlejí o budoucnosti a hledají možnosti,
jak zmírnit následky absence školní
docházky na učení a socializaci dětí.
Začaly žádat o podporu letních pobytových či příměstských táborů, integračních a socializačních pobytů nebo
doučování.“
Koho Fond pro Kutnohorsko podpořil? Několik příběhů za všechny.
Notebooky pro tři žáky zručské
lidušky
Tři nadaní žáci Základní umělecké
školy ve Zruči nad Sázavou. První se
závažným onemocněním, které ho nutí
zůstávat v izolaci. Druhý se zotavuje po
úrazu a má omezenou hybnost. Třetí
je ze sociálně znevýhodněného prostředí. Všem Základní umělecká škola ve
Zruči nad Sázavou zakoupila z prostředků Fondu pro Kutnohorsko notebooky s odnímatelnou obrazovkou,
na níž se dá pomocí dotykového pera
kreslit podobně jako na papír. Děti
se tak mohly naplno účastnit vý uky
a dále rozvíjet svůj výtvarný talent.

din informatiky o ukládání a odesílání
dokumentů. Vzhledem k omezeným
možnostem setkávání probíhala tato
příprava telefonicky, což situaci ještě
více komplikovalo. S pomocí rodiny
však chlapec vše zvládl a jeho výuka
na dálku se stala zajímavější, intenzivnější a zábavnější. Nejen on, ale všichni z rodiny se zdokonalili v počítačové
gramotnosti a společně se podíleli na
přípravě na výuku.

Vybavení studijní místnosti na
ubytovně
Dvacítka dětí z jedné z kutnohorských ubytoven se v období uzavřených
škol celý den tísnila na malém prostoru
zdejších bytů s dalšími rodinnými členy. Prostředí příliš nenahrávalo kvalitnímu průběhu distanční výuky. Díky
penězům z Fondu pro Kutnohorsko
se ale podařilo dovybavit jednu zdejší
místnost. Děti tím získaly bezpečný
prostor, kvalitní pomůcky a také nezbytnou podporu při výuce.

FOTA: ARCHIV ZŠ

Notebook pro žáka ze Základní
školy a Praktické školy Kutná Hora
Žák druhého stupně Základní školy
a Praktické školy Kutná Hora pochází z nelehkých sociálních podmínek.
Učitelé se shodují, že se v hodinách
velmi snaží a učení mu jde. Doma
neměl potřebné vybavení pro to, aby
se mohl zapojovat do online výuky.
A tak škola pro něj požádala o zajištění notebooku. Ještě než jej však mohl
začít používat, bylo třeba chlapci založit e-mail a osvěžit mu znalosti z ho-

Středoškoláci pomohou s doučo
váním
Prostředky z Fondu pro Kutnohorsko
podpoří i projekt vrstevnického doučování. Během něj pomáhají dětem
se zvládnutím probírané látky většinou
studenti středních škol. Tito lektoři
projdou potřebnými školeními, budou
jim k dispozici mentoři z řad sociálních pracovníků a především učitelé.
Ti budou jednak dohlížet na kvalitu
jejich práce, ale také jim pomohou
s přípravou hodin a mapováním posunu ve výsledcích doučovaného žáka.
Tento způsob doučování zatím není
v Česku příliš obvyklý, celosvětově se
ale velmi osvědčil. Kromě přínosů pro
doučované dítě pomáhá i tomu, kdo
učí – rozvíjí jeho osobnost, dodává mu
sebedůvěru a také dobrý pocit z pomoci druhému.

9. A – třídní učitel Roman Starý

Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou
zve nové zájemce
o literárně-dramatický, taneční, hudební a výtvarný obor
na přijímací talentové zkoušky

ve čtvrtek 27. srpna 2020 od 14 do 16 hodin.
Více informací o škole a o průběhu
přijímacích zkoušek najdete na:

a

Akademie
umění
a kultury

www.zus‑zruc.cz
Pokračuje projekt města
Zruč nad Sázavou
a základní umělecké školy
určený pro seniory
v oblasti uměleckého vzdělávání

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY
V říjnu 2020 zahájí naše ZUŠ
za finanční podpory města
další semestr
Akademie umění a kultury.

Přihlásit se mohou občané města Zruč nad Sázavou
a spádových obcí Želivec, Nesměřice, Dubina,
kteří mají zájem o studium v některém z oborů
vyučovaných v ZUŠ a dosahují věku 55+.
Více informací o průběhu studia
a přihlášení najdete na:

www.zus‑zruc.cz
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O prázdninách se zvyšuje dohled na silnicích
por. Vendulka Marečková
Dopravně bezpečnostní akce
Akce proběhly na základě preventivního opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve snaze snížit přetrvávající
nekázeň a počet dopravních nehod
na pozemních komunikacích pod
vlivem alkoholu. Policejní hlídky se
této problematice věnují v průběhu
celých letních prázdnin.
Policisté působí převážně na místech, kde dochází častěji k dopravn í m ne ho d á m . Svojí p o z or no s t
za měřují zejména na dodr žování
limitu povolené rychlosti, způsobu
jízdy, pou žívá ní bezpečnostních
pásů a zádržných systémů, zákazu
telefonování za jízdy, technický stav
vozidel, a le samozřejmě ta ké dodržování všech ostatních platných
předpisů.
Během pr vního prá zdninového
víkendu policisté zkontrolovali celkem 249 vozidel a uložili dvaačtyřicet pokut v celkové výši 15 800 Kč.
Jednalo se například o nepřipoutání
bezpečnostním pásem, nevyhovující
technický stav vozidla. U dvou řidičů byla zjištěná přítomnost alkoholu
v dechu do jednoho promile.
Bezpečnostně preventivní akce obdobného charakteru budou na Kutnohorsku probíhat celoročně.
Dopravní policisté a policisté na
Kutnohorsku se mimo jiné zaměřují i na chodce v silničním provozu.
Není jim lhostejná jejich bezpečnost. Dopravně bezpečnostní akce
zaměřené zejména do míst, kde lze
předpokládat pohyb chodců na po-

zemních komunikacích mimo obec,
případně pohyb ostatních nemotorizovaných účastníků silničního provozu ve vztahu k jejich viditelnosti
probíhají a budou probíhat opakovaně.
Právě na še v id itelnost z á sad ně
ovlivňuje to, zda se nám řidič v yhne, nebo nás srazí. Za snížené viditelnosti jsou velmi důležité ref lexní
prvky.
Viditelnost chodce
Důležitá je především spodní část
těla, tj. barva kalhot a bot a např. kočárku, který tlačíme před sebou, a je
tak vidět první. Ref lexní materiály
je nejlepší umístit na nejvíce se pohybující část – upoutá tak větší pozornost.
Viditelnost cyklisty
Jízdní kolo musí mít vždy odrazku
přední, zadní, boční a na pedálech.
Za snížené viditelnosti ještě navíc
přední a zadní osvětlení. Ideálním
doplňkem povinné výbavy je ref lexní proužek na kotníku.
Alkohol za volant nepatří!
Alkohol se po požití nápoje, který jej obsahuje, postupně dostává
z trávicího systému do krve. Protože
není v organismu ve větším množství běžně přítomen a lze jej tak pokládat za cizorodou látku – drogu,
snaží se jí tělo odbourat. Záleží na
mnoha faktorech, které ovlivňují
rychlost, s jakou se alkohol z těla
v yloučí. Vyloučení části alkoholu
probíhá prost řed nict vím dechu,
potu a moči. Zbytek je zpracován
v trávicím systému. Mezi hlavní

faktory, které mají na mechanismus
odbourávání alkoholu z těla vliv, patří výška, hmotnost a pohlaví, stejně
jako např. rychlost s jakou alkohol
přijímáme. Za hodinu se tělo může
zbavit zhruba 0,1 promile. Není přitom důležité, zda člověk spí nebo
sportuje. Ani černá káva nebo tučná
jídla zde nemají potřebný účinek.
A nějaká zázračná pilulka proti opilosti neexistuje.
Dalším nebezpečím, které mnoho
řidičů často podceňuje, je záludný
zbytkový alkohol a následná „kocovina“ s celkovým útlumem. Výsledky v ýzkumů jasně ukázaly, že již
hodnota kolem 0,2 promile v krvi
způsobuje proka zatelné zhoršení
schopnosti řídit. Vzrůstá tendence
riskovat, nepřiměřeně se zv yšuje
sebedůvěra, zhoršuje se schopnost
rozeznat pohybující se světla a také
se špatně odhadují vzdálenosti.
Nebezpečnou jízdou, bezohledností řidičů a nedodržováním předpisů dochází k vážným dopravním
nehodám. Všichni účastníci silničního provozu si musí uvědomit, že
porušováním dopravních předpisů
a stoupající agresivní jízdou není
možno zajistit bezpečnost v silničním provozu. I přes veškerou snahu
policistů prováděním dopravních
akcí a zvýšeným dohledem na pozemních komunikacích není na našich silnicích úplně bezpečno, neboť
především řidiči a všichni účastníci
silničního provozu musí být ohleduplní a mít společný zájem, a to je
snížit počet dopravních nehod na
našich silnicích.
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Policisté žádají o pomoc
por. Vendulka Marečková
Krádež křovinořezu
Ke krádeži došlo v době od 11. července 2020 do 12. července 2020 na
volně přístupném pozemku před
obcí Želivec u místní střelnice. Dosud neznámý pachatel zde poškodil
zámek na vstupních dveřích buňky
a následně vnikl dovnitř. Vše prohledal a odcizil křovinořez značky
Husqvarna. Celková způsobená škoda je tři tisíce korun.
Zloděj odcizil 6 úlů včetně včel
stev.
Ke krádeži včelstev došlo v době
od 13. června 2020 17.00 hodin do
1. července 2020 12.00 hodin. Dosud neznámý pachatel odcizil z volně přístupného pozemku v katastru Kněž u Čestína, poblíž zdejšího
mostu celkem 6 volně položených
úlů včetně včelstev. Pachatel způsobil škodu ve výši 36 tisíc korun.
Policisté v této souvislosti žádají
o pomoc. Pokud by občané mohli poskytnout jakoukoli informaci
k tomuto případu, nechť se obrátí na

policejní oddělení ve Zbraslavicích
nebo na telefon 974 875 730 nebo na
bezplatnou telefonní linku 158.
Zapomenuté peníze byly odevzdá
ny policistům.
Dne 10. července 2020 provedla
dosud neznámá osoba výběr hotovosti v bankomatu v Kutné Hoře.
Avšak vydané peníze si zapomněla
z bankomatu odebrat. Celou událost
oznámil poctivý nálezce, který zapomenuté peníze odevzdal policistům.
Policisté touto cestou vyzývají zapomětlivého občana, ať se přihlásí
u kutnohorských policistů, kde si
zapomenuté peníze může následně
vyzvednout. Případně může kutnohorské policisty kontaktovat na telefonním čísle 974 875 700 nebo na
známé lince 158.
Varování – Přivlastní-li si pachatel věc, o níž ví, že byla opuštěna,
ztracena nebo zapomenuta, dopouští
se trestného činu zatajení věci podle
§ 219. Za tento čin hrozí trestní sazba odnětím svobody až na jeden rok
nebo zákazem činnosti.

ˇ

Projekt POL POINT – kontaktní místo policie
brig. gen. Václav Kučera

S

ystém POL POINT je z technického h led isk a nad stavbou
již zavedené infrastruktury videokonferencí v trestním řízení, která
je v praxi středočeských policistů
běžně používaná.
Zruč nad Sázavou je třetí obcí, ve
které se v rámci celorepublikového
projektu bude v nejbližší době kontaktní místo nového typu budovat.
Přidanou hodnotou POL POINTu
do zmíněné infrastruktury je rozšíření počtu koncových videokonferenčních jednotek na místa, která
jsou přímo dostupná občanům na
našem území. Současně je vytvářeno centrální místo (operační místnost), které je nepřetržitě (pozn. cíl
projektu) obsazeno policistou, který je schopen komunikovat s oznamovateli na jakémkoliv terminálu.
Vzhledem k oprávněnému přístupu
policisty do informačního systému
ETŘ, může bezodkladně provádět
příjem oznámení a tento dokumentovat. Pro příjem oznámení tímto
policistou není rozhodující místní
příslušnost. Vzhledem k virtuá lnímu způsobu komunikace může
přijmout oznámení z jakého místa
a přijaté oznámení obratem postoupit příslušnému policejnímu orgánu k dalšímu šetření. Občan může
systému POL POINT použít podle
svého uvážení, nikoliv však v tísni,
kdy přednostně platí využití tísňové
linky.
Projekt POL POINT je budován
jako soubor tří základních způsobů
komunikace podle místa, odkud občan s policistou komunikuje.
Pr v n í m z pů s ob e m je bu dov á-

ní míst, která jsou zřizována jako
bezobslužné místnosti, kam může
občan vstoupit a bez jakéhokoliv
vlastního zásahu začít komunikovat prostřednict vím umístěného
videokonferenčního zařízení s policistou, který videokonferenci ovládá z operační místnosti na krajském
ředitelství. Tato zabezpečená místa
s možností nepřetržitého provozu
vznikají jako samostatné místnosti
při obvodním oddělení PČR nebo
v budovách obecní policie. Terminály umístěné v těchto místnostech
jsou napojeny přímo do VPN sítě.
V případě, že se občan dostaví k zabezpečené místnosti, je mu policistou z centrálního místa po krátké
komunikaci prostřednict vím domovního telefonu umožněn vstup do
této místnosti. Bez elektronického
odemknutí nelze do místnosti vstoupit. Po vstupu občana do místnosti
se policista z operační místnosti připojí na monitor v místnosti a s občanem komunikuje videokonferenčně.
Občan nemusí nic ovládat a před
zahájením úkonu je poučen a upozorněn na pořizování nahrávky. Za
oznamovatelem, kter ý je vpuštěn
do takové místnosti, nemůže nikdo
další vstoupit, pokud není vstup na
dálku policistou umožněn. Naopak
občan může z takové místnosti kdykoliv volně odejít. Výhodou těchto
místností je nejen jejich technické
vybavení, ale i vytvoření „bezpečné
zóny“ pro oznamovatele.
Druhým způsobem je budování
míst, která jsou zřizována jako místa
poloobslužná. Tato místa jsou zřizována při obecních úřadech, kde jsou
základní funkce systému zajišťovány pověřenými pracovníky obecního

úřadu. Na těchto úřadech je vytvořena místnost, odkud může občan
s policistou nerušeně komunikovat.
V případě, že se občan dostaví do
místnosti zřízené na obecním úřadu,
je postup obdobný jako u bezobslužné místnosti, jen s tím rozdílem, že
pracovníkem příslušného obecního
úřadu je ověřena totožnost osoby
a zprovozněno videokonferenční
zařízení. Provozní doba odpovídá
úředním hodinám obecního úřadu.
Třet í m způ sobem je budová n í
komunikace z místa čistě virtuálního, tedy z libovolného technického
zařízení (pozn. personální počítač,
notebook, tablet, telefon) občana,
který se prostřednictvím tzv. softwarového klienta připojí z veřejné
sítě zabezpečeným způ sobem do
VPN sítě. Tohoto způsobu lze využít i v případech, kdy policisté vyjíždějí na tísňové volání, po příjezdu
na místo provedou potřebné úkony
a v případě, že je potřeba vyslechnout oznamovatele nebo další osoby,
předají instrukce o možnosti spojení
prostřednictvím videokonference ze
svého osobního počítače. Policisté
současně sdělí vyslýchajícímu ověřenou totožnost vyslýchané osoby. Výhodou tohoto způsobu připojení je
neomezený prostor, odkud se může
občan připojit, třeba i ze zahraničí.
Nevýhodou může být nedostatečná
síla internetového připojení na straně oznamovatele, nebo nedostatečně
vybavené technické zařízení.
Projekt vychází z potřeby posílení
policejní služby v ulicích měst a obcí
a zvýšení dostupnosti policejní služby pro občany. V místech, kde jsou
zřízeny bezobslužné místnosti, nejsou policisté nepřetržitě vázáni na

pobyt na služebně a mohou vykonávat jinou činnost v terénu. Projekt
snižuje administrativní zátěž policistů v přímém výkonu a naopak
zv yšuje jejich operativnost, f lexibilitu a ve svém důsledku zrychluje
reakce policie na aktuální problém
občanů. Současně minimalizuje časovou zátěž oznamovatelů a obětí
trestné činnosti. Prostřednictvím
systému POL POINT může občan
podat jakékoliv trestní oznámení.
Protokol osoba podávající oznámení nemusí podepisovat, protože se
průběh výslechu nahrává a záznam
se následně přikládá ke spisu.
Cílem pilotního projektu POL
POI N T je v y t voření sítě v ideokonferenčních terminálů přístupných široké veřejnosti, zrychlení přístupu policie k občanovi a k řešení
jeho aktuálního problému.
Forma bezkontaktní komunikace se osvědčila i v době pandemie
koronavirem. Prostřednictvím systému POL POINT bylo provedeno
bezmá la šest desítek v ýslechů do
místa bydliště osob, aniž by opustili
domov. Tyto praktické zkušenosti
ukázaly, že je možné tohoto systému využít nejen tam, kde se k takové komunikaci rozhodne občan, ale
i u případů, kdy si policista do místnosti systému POL POINT předvolá
účastníka řízení, kterého potřebuje
vyslechnout, nebo si dojedná výslech
přímo z jeho domácí stanice.
S roz šiřová ním terminá lů POL
POINT po celém kraji a s přicházejícími zkušenostmi jak občanů, tak
policistů, budou přicházet i další
příležitosti využití, kdy občané ušetří svůj čas a prostředky a přímo se
zkontaktují s policií.

V současné době probíhá jednání
s komorou tlumočníků o jejich systémovém připojení nejen pro potřebu
projektu POL POINT, ale i pro využití ve videokonferencích pro trestní řízení. Záměrem, o kterém se vede
aktivní jednání, je připojení tlumočníků na znakovou řeč. Zpřístupnění
této služby do systému POL POINT
i občanům s handicapem či sluchovými vadami je považováno za samozřejmé a je jedním z prioritním
cílů.
Pro videokonference v trestním
řízení se plně osvědčila speciálně
v ybudovaná videokonferenční infrastruktura, která je tvořena soustavou infrastrukturních serverů,
vybudovaných v samostatné hlasové
a videokonferenční VPN síti (VoIP)
MV ČR, která umožňuje komunikaci nejen v rámci resortu MV ČR
(Policie ČR), ale i meziresortní komunikaci a spojení do veřejné sítě
internet. Veškeré prvky videokonferenční infrastruktury jsou vybavené certifikáty vystavené certifikační
autoritou PP ČR a provoz je šifrován
AES 128 bit. Koncové videokonferenční jednotky jsou registrovány
k registračnímu a signalizačnímu
serveru, který je zodpovědný za nastavení jednotek, přidělení adres,
zabezpečení a směrování hovorů.
O tvorbu nahrávek se starají nahrávací a streamovací servery. Soustavu
serverů doplňují videoproxy servery
zajišťující spojení do jiných resortů
a do veřejné sítě internet.
Brigádní generál JUDr. Václav Kučera, Ph.D., MBA je ředitelem Krajského
ředitelství policie Středočeského kraje.
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Události řešené městskou policií v červnu a červenci 2020
• 8. 6. 2020 – Ve večerních hodinách přijala hlídka MěP
oznámení občanů o muži, který v ulici Na Pohoří měl objímat značky. Po příjezdu strážníků na místo byl již šestašedesátiletý místní občan v péči kolemjdoucích občanů, jelikož
si pádem na komunikaci způsobil krvácející poranění v obličeji. Hlídka MěP na místě vyčkala příjezdu zdravotnické
záchranné služby, kterou přivolali občané, a dále asistovala
zdravotníkům při přípravě transportu muže do nemocničního zařízení.
• 19. 6. 2020 – Ve večerních hodinách byla hlídka MěP
upozorněna občany na opilce, kteří se zdržují u obchodu
s potravinami na náměstí MUDr. Svobody. Na místě byl
strážníky zjištěn jeden z místních výtečníků, který se opilý
potácel po chodníku. Uvedený byl hlídkou MěP odveden
z prostor veřejného prostranství a byla mu poté z důvodu
silné opilosti přivolána zdravotnická záchranná služba. Tou
byl pětadvacetiletý mladík následně převezen do nemocničního zařízení.
• 25. 6. 2020 – V 13.26 hodin byla hlídka MěP požádána
o výjezd operátorkou tísňové péče Život Plus. Uvedená požádala strážníky o kontrolu třiaosmdesátileté klientky, která
doma upadla. Hlídka MěP uvedené klientce poskytla první
pomoc za asistence rodinných příslušníků. Zdravotní stav
ženy nevyžadoval další lékařské ošetření.
• 26. 6. 2020 – V dopoledních hodinách byla hlídka MěP
požádána o spolupráci hlídkou PČR v ulici Kutnohorské.
Na místě došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla, které
narazilo do stromu a následně do lampy veřejného osvětlení.
Hlídkou MěP byl na místě uskutečněn dohled nad bezpečností v dopravě během šetření události.
• 26. 6. 2020 – V odpoledních hodinách byla hlídka MěP
upozorněna občany, že se v prostorech náměstí Míru u pošty pohybuje opilec, který křičí a sprostě nadává. Na místě
byl strážníky zjištěn místní devětatřicetiletý doveda, který
v době příjezdu hlídky MěP již podřimoval na lavičce. Uve-

dený muž byl hlídkou MěP probuzen a transportován z veřejného prostranství do místa současného pobytu. Výtečník
byl upozorněn, že jeho opakované protiprávní jednání bude
oznámeno a předáno k dalšímu šetření správnímu orgánu.

Ačkoli to zprvu
vypadalo nejistě,
příměstské tábory
se nakonec konaly!

• 27. 6. 2020 – V 11.25 hodin přijala hlídka MěP oznámení občanů, že v ulici Pod Baštou leží na zemi nějaký muž.
Na místě bylo zjištěno, že se jedná o pětačtyřicetiletého místního občana, který se tam povaloval v důsledku opilosti.
Uvedený muž měl v obličeji několik oděrek a sešité obočí,
další odborné ošetření nevyžadoval. Věc byla následně s mužem projednána jako přestupek uložením blokové pokuty.
• 9. 7. 2020 – Ve 13.00 hodin byla hlídka MěP požádána
o asistenci při výjezdu PČR do ul. Horní, kde se sousedé
nemohli dozvonit na sedmašedesátiletého muže. Po otevření
bytu byl však muž nalezen mrtev.
• 19. 7. 2020 – Během noční směny opakovaně hlídka
MěP vyjížděla do kempu V rákosí, kde si občané stěžovali
na rušení nočního klidu. Na místě strážníci našli několik
bujarých vodáků, kteří byli upozorněni na pokročilou noční
hodinu a vyzváni k dodržování nočního klidu.
• 22. 7. 2020 – V 17.55 hodin byla hlídka MěP požádána operačním střediskem PČR o výjezd na náměstí Míru.
Zde bylo nahlášeno občanem, že chytil zloděje, který se mu
vloupal do vozidla. Na místě bylo zjištěno, že se nejedná
o zloděje, nýbrž nějakého opilce, který svým pádem vozidlo poškodil. Hlídka MěP na místě vyčkala příjezdu hlídky
PČR, která si případ převzala k dalšímu šetření.

Kateřina Koubská
rvní turnus příměstského tábora
probíhal ve dnech 13.–17. 7. 2020
a těšilo se na něj 19 nadšenců. Tématem byla Cesta kolem světa. Po uvítání
následovaly kolektivní seznamovací hry
a poté jsme program zahájili Amerikou,
kdy bylo připraveno několik stanovišť od
puzzlí, spojovaček, skládání pexesa nebo

ké republiky! Po vyčerpávající cestě
Posázavským pacifikem do Ledče jsme
navštívili na zdejším hradě expozici
medvídků a ti zdatnější si vyšlápli stojedenáct schodů na věž hradu. Po svačince jsme se vydali na cestu, která byla
značena barevnými fáborky. Některé
z nich obsahovaly vědomostní či sportovní úkoly. Ačkoli nám zezačátku pochodu pršelo, nenechali jsme se odradit

domina až po náročnější přesmyčky.
Největším a nejúspěšnějším zážitkem
byl úkol „Udělej si svůj hamburger“.
V úterý dopoledne jsme nakoukli do
Asie a ti, kdo správně vyluštili dopolední úkoly, se mohl odpoledne těšit na
zmrzlinu, která vyšla v tajence.
Evropa byla středečním tématem
a děti ukázaly, že jsou znalé a zcestovalé. Poznávačku na dominanty evropských měst určily správně a za odměnu je čekalo odpočinkové odpoledne
v zámku na expozici Svět kostiček.
Ve čtvrtek jsme jeli zdolat střed Čes-

a pokračovali do našeho cíle. A vyplatilo se! Sluníčko nakonec vysvitlo a po
devíti kilometrech jsme došli do cíle –
do Číhoště na střed České republiky.
A byl tu pátek. Téma Afrika a v tajence „konec“. Dopoledne si děti
nazdobily dva dorty a těšily se, co je
odpoledne čeká. Diplomy, med aile,
fotografie a volné vstupenky do kina –
takové byly odměny pro šikovné děti,
které se zúčastnily tohoto turnusu.
Nakrojili jsme dort, rozlili dětské
šampaňské a čekání na rodiče jsme si
zkrátili filmem Lví král.

P

• 26. 7. 2020 – Ve večerních hodinách přijala hlídka MěP
oznámení občanů, že se v panelovém domě v sadu Míru
povaluje u výtahu nějaký opilec. Na místě bylo strážníky
zjištěno, že se jedná o šestatřicetiletého místního občana,
který již v té době trefil správný směr k domovu.
Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou v červnu a červenci 2020
• 9. 6. 2020 – KOPIS vyslalo jednotku k požáru nákladního cisternového vozidla převážejícího motorovou
naftu na silnici mezi obcemi Zruč nad Sázavou a Soutice.
Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno,
že se nejedná o požár vozidla, ale o technickou závadu
brzdového systému levého předního kola. Řidič cisterny během jízdy zjistil, že se mu kouří z předního kola,
okamžitě zastavil a použil na kolo práškový ruční hasicí
přístroj. Pomocí termokamery bylo provedeno měření
teploty náboje předního kola, byla naměřena teplota
160 °C. Bylo provedeno protipožární opatření rozvinutím vysokotlakého proudu. Začalo se s ochlazováním
náboje předního kola pomocí přetlakového ventilátoru.
Na místě byla Policie ČR. Působením proudění vzduchu
z přetlakového ventilátoru byl náboj ochlazen na teplotu
60 stupňů Celsia. Po ochlazení brzd bylo vozidlo předáno
řidiči, který si zajistil opravu brzdového systému.
• 26. 6. 2020 – Jednotka byla povolána k dopravní nehodě nákladního automobilu, který narazil do stromu.
Strom spadl na nákladní automobil a do lampy veřejného
osvětlení. Dopravní nehoda se obešla bez zranění osob
a úniku provozních náplní nákladního vozidla. Na místo
události se dostavily hlídky Policie ČR a Městské policie, které začaly řídit provoz na pozemní komunikaci. Po
zadokumentování nehody Policií ČR jednotka provedla
pomocí motorové řetězové pily odstranění přeraženého
stromu z nákladního automobilu. Po odklizení stromu
a odjetí havarovaného vozidla, byl odklizen vyvrácený
stožár veřejného osvětlení mimo vozovku. Po úklidu vozovky bylo místo nehody předáno zástupci Technických
služeb města Zruč nad Sázavou.
• 29. 6. 2020 – Jednotka byla v ranních hodinách vyslána k odstranění stromu, který spadl na vozovku směrem
ze Zruče nad Sázavou na Ledeč nad Sázavou nad obcí
Domahoř. Po příjezdu na místo byl strom odstraněn
z vozovky a provoz na komunikaci obnoven.
• 30. 6. 2020 – Krajské operační a informační středisko vyslalo jednotku k dopravní nehodě osobního vozidla mezi obcemi Zruč nad Sázavou a Dolní Pohleď. Po
příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že
se jedná o nehodu osobního vozidla, které bylo mimo
vozovku v silničním příkopu. Řidič vozidla byl mimo
automobil, bez zranění. Dopravní nehoda se stala v úse-

ku rekonstrukce vozovky, kde byl provoz omezen jedním
jízdním pruhem a řízen světelnou signalizací. Z automobilu nedošlo k žádnému úniku provozních náplní
a vozidlo bylo pojízdné.
• 5. 7. 2020 – Jednotka byla povolána k otevření vchodových dveří bytu v panelovém domě ve Zruči nad Sázavou. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu bylo
zjištěno, že v bytě je slyšet téct vodu a štěkat psa. Dveře
byly zamčené a vybavené bezpečnostním kováním. Na
místo se dostavila ZZS Zruč nad Sázavou. Dveře bytu
byly vyraženy. V bytě nikdo nebyl a protékal záchod.
• 19. 7. 2020 – KOPIS vyslalo jednotku k záchraně osoby, která spadla k řece naproti cyklostezce ve Zruči nad
Sázavou. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná
o muže, který sklouzl ze strmého svahu asi 100 m k řece
Sázavě. Muž měl zraněné rameno a nemohl sám vlastními
silami z místa odejít. Pomocí nafukovacího člunu byl
muž převezen na břeh k cyklostezce, kde byl předán ZZS.
• 25. 7. 2020 – Jednotka byla vyslána k řece Sázavě ve
Zruči nad Sázavou, tentokrát byl v nočních hodinách
slyšet křik, bylo možné, že se někdo topí. Po příjezdu
byl na místě oznamovatel. Byl proveden průzkum na
místech, která určil. Nic se nezjistilo. Od KOPIS bylo
oznámeno, že Městská policie Zruč nad Sázavou zjistila,
že šlo o křik lidí, kteří se polekali psa. Po zjištění, že nikdo
není v ohrožení života, se jednotka vrátila na základnu.
• 27. 7. 2020 – KOPIS vyslalo jednotku k dopravní
nehodě dvou osobních vozidel ve Zruči nad Sázavou.
Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno,
že došlo ke střetu dvou osobních vozidel, oba řidiči byli
mimo vozidla. Vozovka zůstala průjezdná jedním směrem. Při střetu došlo ke zranění jednoho řidiče, který
byl předán do péče ZZS. Zraněná osoba byla převezena
do nemocnice. Jednotka provedla protipožární opatření
odpojení akumulátoru jednoho z vozidel. Při nárazu došlo k poškození motoru a vytečení oleje, který jednotka
posypala a zlikvidovala pomocí sorbentu. Poté prováděla
řízení provozu na komunikaci. Po zadokumentování nehody Policií ČR jednotka provedla úklid vozovky.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

FOTA: ARCHIV AUTORKY

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Má vlast cestami proměn – příběhy domova
Martina Fialová

V

Zámek ve Zruči nad Sázavou, Klášter sv. Františka z Assisi
ve Voticích; Zámek Ratměřice.
Až někde na svých cestách uvidíte tento nápis, vězte, že
skrývá národní putovní výstavu, která prostřednictvím
fotografií a příběhů prezentuje stav objektů v České republice před rekonstrukcí a po ní. Na výstavě zhlédnete
118 proměn z ČR a SR. Letos jsme se do toho projektu
přihlásili i my – zámek Zruč nad Sázavou. Tuto putov-

Zprávy z radnice
Usnesení Zastupitelstva a Rady města

sobotu 20. června byl na pražském Vyšehradě zahájen 12. ročník výstavy Má vlast cestami proměn,
která přináší svědectví o proměnách zanedbaných míst
v místa upravená a užitečná. Výstava prostřednictvím panelů s fotografiemi a texty prezentuje proměněná místa ve
stavu před a po proměně. Mezi stoosmnácti proměnami
roku 2019 jsou také tři proměny z Kraje blanických rytířů:

FOTA: ARCHIV AUTORKY
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Rada města na svém 44. zasedání, konaném 22. 6. 2020

ní výstavu pořádá Asociace Entente
Flora CZ – Souznění ve spolupráci
s Národní kulturní památkou Vyšehrad. Uvidíte ji na různých místech
naší vlasti, nejblíže bude v srpnu
ve Vlašimi v Muzeu Podblanicka.
Myšlenk a tohoto projektu je velmi
jednoduchá a ná m velmi blízk á:
Pojďme ukázat, že vše v naší zemi
není špatně, že se podařilo zrealizovat spoustu dobrých věcí.
Tak nezapomeňte, na výstavě Má
vlast cestami proměn se mezi jinými
opravenými skvosty hrdě tyčí i náš
zámek.

schvaluje
• bezplatný pronájem parku Na Výsluní 719, dne 12. září 2020 za
účelem konání akce Kotelnafest;
• paní Mgr. Tereze Viktorové bezplatný pronájem části zámeckého
parku za účelem cvičení jógy v měsíci červenci a srpnu;
• podání mimořádné dotace z rozpočtu Středočeského kraje v dotačnímu programu A pro rok 2020, a to pro pečovatelskou službu;
• pronajmout prostory k podnikání na adrese Okružní č. p. 1114
Zruč nad Sázavou 285 22 panu Milanovi Jelínkovi;
• pořádání kulturních a sportovních akcí podporovaných městem
Zruč nad Sázavou v náhradních termínech vhodných pro daný typ
akce;
• podpořit individuální žádost Klubu panenky ČR – Dýňování 2020
částkou 5 000 Kč a individuální žádost Klubu panenky ČR – Výstavy,
výtvarné dílny, zábava, propagace podpořit částkou 5 000 Kč;
• smlouvu s firmou Slevomat;
• uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s firmou Colas CZ, a. s. ze dne
20. 3. 2020 na rekonstrukce ulic Osvobození, Na Kopečku a Nádražní
na skutečnou cenu provedení;
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce
stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č. p. 2 Zručského
dvora“ s projektantkou Ing. Marií Kovandovou;
schvaluje ke zveřejnění
• prodej pozemku p. č. 1919/1, p. č. 1919/4 a p. č. 1919/5, vše v k.
ú. Zruč nad Sázavou;
• směnu pozemků p. č. 2716/4 (14959 m2) a p. č. 2716/1 (410 m2)
za pozemky p. č. 2335/146 (1758 m 2) a p. č. 2365/18 (254 m 2), vše
k. ú. Zruč nad Sázavou;
doporučuje zastupitelstvu města schválit
• kupní smlouvu na prodej pozemku parcelní číslo st. 58 o výměře
144 m 2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba objektu občanské vybavenosti č. p. 50 v Želivci na parc. č. st.
58 postaveným a dále vlastní pozemek parc. č. 20/5 o výměře 546 m2;
• přijetí dlouhodobého investičního úvěru od České spořitelny, a. s.;
bere na vědomí
• že na prodej p. p. č. 1750/1 (181 m2) a st. p. č. 218/1 (80 m2), vše
v k. ú. Nesměřice, se přihlásili dva zájemci;
doporučuje
• předložit návrh úpravy rozpočtu na jednání Zastupitelstva Města
konané dne 29. 6. 2020;
• předložit na jednání ZMě návrh od firmy P. R. I., s. r. o., Ulrychova
1423, 256 01 Benešov, na rozparcelování obytné zóny v lokalitě Na
Pohoří;
stanovuje
• od 1. září 2020 výši úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 400 Kč
měsíčně v Mateřské škole Na Pohoří Zruč nad Sázavou a v Mateřské
škole Malostranská Zruč nad Sázavou.
Zastupitelstvo města na svém 13. zasedání, konaném 29. 6. 2020
schvaluje
• celoroční hospodaření a závěrečný účet města Zruč nad Sázavou za
rok 2019 bez výhrad;
• účetní závěrku města Zruč nad Sázavou za rok 2019;
• přijetí dotace ve výši 3 380 000 Kč z Ministerstva zemědělství na
akci Výstavba rybníku „Na rybárně“;
• přijetí dotace ze Středočeského kraje na akci: „Modernizace a digitalizace informačních cedulí a audio průvodců v zámeckém areálu ve
Zruči nad Sázavou“;
• koupit za cenu 50 Kč/m2 pozemky, p. č. : 2642/145, 2642/146,
697/11, 697/12, 616/69, 616/70, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou, veškeré
poplatky spojené s převodem bude hradit kupující;
• uzavření kupní smlouvy s firmou Spojstav, spol. s r. o. na nákup
pozemků, včetně chodníků, komunikací a dešťové kanalizace v lokalitě
Na Farském I.;
• provedení odpisu pohledávek a halířového vyrovnání do roku 2013;
• přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 25 mil. Kč, splatnost 10 let, od České spořitelny, a. s.;
• kupní smlouvu na prodej pozemku, p. č. st. 58 o výměře 144 m 2,
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
objektu občanské vybavenosti č. p. 50 v Želivci na parc. č. st. 58
postaveným a dále vlastní pozemek parc. č. 20/5 o výměře 546 m2;
• 3. úpravu rozpočtu města Zruče nad Sázavou na rok 2020 snížením
příjmů a výdajů o 848 510 Kč v rámci dotace na kompostéry;
bere na vědomí
• závěrečný účet DSO Mikroregion Posázavský kruh za rok 2019;
• výroční zprávy společností, ve kterých má město majetkovou účast,
za rok 2019;
• návrhy na možné úspory v budoucích rozpočtech města Zruče nad
Sázavou.
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VZPOMÍNKA

◆ Koupím byt ve Zruči nad Sázavou nebo v Ledči nad
Sázavou. Tel.: 777 636 440.

Zastupitelstvo města na svém 14. zasedání, konaném 20. 7. 2020
schvaluje
• přijetí dotace od Středočeského kraje na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 ve
výši 224 102 Kč;
• přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 25 mil. Kč, s dobou
splácení 10 let, od České spořitelny, a. s., s úrokovou sazbou 1,09 %
a počátkem splácení od 15. 1. 2022;
• přijetí mimořádné dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve
výši 160 016 Kč pro úhradu mimořádných odměn k platu za práci ve
ztíženém prostředí pro zaměstnance pečovatelské služby;
• 4. úpravu rozpočtu města Zruče nad Sázavou na rok 2020 navýšením příjmů a výdajů o 3 892 800 Kč.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme celému personálu Hotel Zruč
za uspořádání nezapomenutelné svatební hostiny.
Uvítání, krásná svatební tabule, výborné jídlo
i obsluha – vše na jedničku. Prostředí bylo
nádherné a cítili jsme se velmi slavnostně.
Stejně tak to vnímali naše rodiny a přátelé
a to pro nás bylo velmi důležité.
Budeme se tam vždy rádi vracet.
Eliška a Martin Jirkovských

Děkuji Sboru pro občanské záležitosti
za blahopřání k mým narozeninám.
Marie Zárubová

Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské
záležitosti ve Zruči nad Sázavou
za přání k mým narozeninám.
Milada Krištofová
Děkuji Městskému úřadu,
Sboru pro občanské záležitosti
ve Zruči nad Sázavou a Svazu žen
za blahopřání k mým kulatým narozeninám.
Bohumila Světlíková

ŘÁDKOVÁ INZERCE

◆ Koupím dům ve Zruči nad Sázavou nebo v okolí (do
20 km). Tel.: 775 000 786.
Hluboce zarmouceni oznamujeme
smutnou zprávu, že nás opustil
pan Josef Pavliš.
Zemřel v tichosti 25. 7. 2020
ve věku 94 let.
S naším drahým zesnulým jsme se
rozloučili v úzkém rodinném kruhu.
Syn Lubomír s rodinou

Čas mírní bolest,
ale nedá zapomenout.
Dne 14. 8. 2020 uplynulo pět let, co
nás náhle a navždy opustila
bez slůvka rozloučení manželka,
maminka, babička a prababička
paní Jarmila Prokopová.
Stále vzpomínají
a nikdy nezapomenou
manžel, dcery Jarmila a Jana
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Dne 15. září by se pan Jan Valenta
dožil 70 let. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte si s námi.
Manželka a děti s rodinami

◆ Koupím Jawa ČZ – motocykl, skútr, moped s SPZ i bez,
také díly i nekompletní vraky.
Děkuji za nabídky. Tel.: 777 589 258.
◆ Prodám stavební míchačku. Obsah na jedno kolečko.
Cena 1 000 Kč. Tel: 733 780 210.
◆ Společnost Úpravna vody Želivka, a. s. nabízí k prodeji
objekt pro skladování o výměře 230 m² v areálu nádraží
Zruč n. S. Více informací na www.zelivska.cz/aktuality.
◆ Prodám elektrické piano. Zájemci volejte na tel.:
774 220 357.
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Loučení s házenkářskou sezónou 2019/20 se vydařilo

Grilovalo se maso, všichni se bavili, hrála se házená i fotbálek

Turnaj za účasti pěti družstev zakončili hráči a rodiče společnou fotografií.

Josef Tůma
Házená – V sobotu 26. června 2020
se mladí házenkáři (přípravka, minižáci, mladší žáci, starší žáci a mladší
dorost) loučili s uplynulou sezónou
2019/20. Akce se uskutečnila v prostorách venkovního hřiště házené
U Krokodýla.
Příprava probíhala pod taktovkou
Václava, který má kromě trénování
tyto akce „pod palcem“. V 14.30 hodin se konal turnaj za účasti pěti
družstev. V každém týmu nastoupili
jak hráči přípravky, minižáků, žáků,
tak dorostu. Do každého mužstva se
začlenili i přítomní tatínkové. Jak turnaj dopadl, není podstatné. Všichni si

Kryštof Hrabánek (ve výskoku) zakončil akci krásným gólem.

průběh bojů užili a rádi budou na líté
boje na umělém povrchu vzpomínat.
V průběhu rozlučky se grilovalo
maso, velmi dobře se na záslužné
činnosti podíleli Petr Šveněk a Štěpán Mikšík. V bufetu U Krokodýla
si mohl dát každý, na co měl chuť.
Václav Starý se postaral rovněž o roznášku zmrzlin od přítomné maminky
Lenky a tvarohových rohlíčků, které
přinesla dětem babička Hanka. Počasí
akci přálo, přestože byly podle radaru na mobilních telefonech hlášeny
bouřky a déšť.
Celá rozlučka se povedla a uskutečnila ve velmi dobré náladě. Děti se bavily
házenou či skotačily na workoutu. Přítomní rodiče, babičky a dědečkové si

poklábosili, chválili své potomky a také
zavzpomínali na staré časy, když někteří z nich zde hráli ještě na asfaltu…
Když se vše chýlilo ke konci, došlo i na
fotbálek (turnaj tří celků), který připravili dorostenci oddílu.
Václav Starý: „Moc nás potěšila účast,
přestože nebylo hlášeno ideální počasí. Ale
vy (rodiče) jste přesto se svými dětmi na
rozlučku přišli. Toho si moc vážíme a děkujeme vám za podporu po celou sezónu.“

Tadeáš Sixta (s míčem) v samostatném úniku na branku soupeře

FOTA: J. TŮMA

Pochod Baťova cvička
Jana Marečková
o velkém úspěchu pochodu Baťova cvička, který proběhl v loňském
roce u příležitosti oslav 80 let příchodu fi rmy Baťa do Zruče nad Sázavou,
se turistický oddíl Jiskry Zruč n. S.
rozhodl uspořádat jeho druhý ročník. Termín 20. června 2020 byl určen v prosinci 2019 na výroční schůzi
oddílu. V té době nikdo z nás netušil,
že přijde koronavirová krize a všechny akce budou zrušeny. Vyčkali jsme
do poslední chvíle, využili postupného uvolňování situace a za dodržení
zpřísněných hygienických pravidel se
rozhodli pochod v sobotu 20. června
uspořádat.
Trochu jsme znejistěli, když celou
noc z pátku na sobotu intenzivně pr-

„Není špatné počasí, jen špatně oblečený turista“. Na trasu se celkem vydalo se dvěma psy 74 turistů, z nichž
si 45 vybralo kratší, dvanáctikilometrovou trasu. Zbývajících 29 účastníků
Baťovy cvičky prošlo trasu dlouhou
22 kilometry. Obě trasy vedly krásnou
přírodou v okolí Zruče n. S., ale tentokrát v dosti náročném, podmočeném
a blátivém terénu. Všichni turisté se
však vrátili s nadšením a spokojeni.
Tentokrát se na pochod vydali nejen
místní příznivci turismu, ale navštívili nás i turisté z Uhlířských Janovic,
Ledče n. S. i Prahy. Zažili jsme také
velké překvapení, neboť na start přišel
i první předseda turistického oddílu
pan Miroslav Běhal. Měli jsme velkou
radost a jeho účasti si považujeme.
Cíl pochodu byl v blízkosti infocen-

šelo a hladina řeky Sázavy stoupala
a stoupala. Nedalo se nic dělat, ale
musela být změněna dlouhá trasa,
byl zrušen převoz přes řeku Sázavu
v Budčicích. Tuto změnu jsme oznamovali na startu ve spolkovém domě.
Přes velký déšť se od 7.30 hodin začali scházet pochodníci. Asi se řídili
heslem našeho zesnulého předsedy:

tra na zručském zámku. Každý účastník pochodu obdržel v cíli diplom,
a kdo se přihlásil mailem, dostal diplom se svým jménem.
Všem pochodníkům, kteří se za deště vydali do náročného terénu a úspěšně došli do cíle, patří náš velký obdiv
a dík za účast.
S pozdravem Zdrávi došli!

P

Matěj Dudák (s míčem) vymýšlí, jak obelstít dobře postavenou obranu.

Sportovní akce
5. 9. 2020

Atletika

Zručská laťka SA – začátek v 9.00 hod.,
sportovní hala.

6. 9. 2020

Volejbal

Sokol Junior Cup – přebor juniorů volejbal, sportovní hala.

12. 9. 2020

Atletika

Atletické závody SA – začátek v 9.00 hod.,
sportovní hala.

13. 9. 2020

Házená

Házená turnaj – sportovní hala.

19. 9. 2020

Házená

Házená mini/mladší žáci – začátek v 9.00
hod., sportovní hala.

19. 9. 2020

Malá kopaná

Ortéza CUP

20. 9. 2020

Volejbal

Zručka – volejbalový turnaj smíšených
družstev, sportovní hala.

26. 9. 2020

Házená

Házená starší žáci/mladší dorost – začátek v 9.00 hod., sportovní hala.

27. 9. 2020

Mažoretkový sport Mažoretky – mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, sportovní hala.

FOTO: ARCHIV AUTORKY
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AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Házenkářský tábor u Starého rybníka ve Zbraslavicích
Co na našem kempu nikdy nechybí,
je jízdní kolo. Lesy v okolí Zbraslavic
nabízejí příznivé profi ly tratí na zpevněných lesních cestách, kde nejezdí
žádná auta, a tak i s těmi nejmenšími
není problém ujet 20 kilometrů za

odpoledne. Oblíbenými cíli jsou rozhledna v Bohdanči, rybník Vidlák,
hrad Sion nebo zmrzlina v Černínech.
Součástí programu je cyklistická časovka. Starší žáci a mladší dorostenci
ujedou i 50 kilometrů za dopoledne,

a tak důležitou výbavou trenérů v této
kategorii je elektrokolo, jízdní řád vlaků a servisní vozidlo.
Na závěr tábora nechyběla noční bojovka a atletický čtyřboj. Poděkování
si zaslouží trenéři Michal Havránek,

Martin Hejl, Lukáš Kafka, Jiří Kubánek, Karel Růžička, Václav Starý a Jan
Svoboda. Gratulace patří především
všem nejmenším dětem, které byly
poprvé týden bez svých rodičů. Ještě
hůře to nesly jejich maminky.

Jindřich Pustka

O

ddíl házené uspořádal v prvním
srpnovém týdnu sportovní tábor
pro svá mládežnická družstva. Jednalo se o čtvrtý ročník, tábor byl sedmidenní a účastnilo se ho šestapadesát
dětí a osm trenérů.
Ke Starému r ybníku jsme se po
dobré zkušenosti vrátili zase po roce
a máme tam rezervaci i na příští sezónu 2021. Areál nabízí spoustu zajímavých aktivit, kterými jsou třípatrové
centrum vysokých lan, lezecká stěna,
lukostřelba atd. Počasí bylo převážně
velmi vhodné ke koupání. V areálu se
nachází pláž s molem a loděnicí a zde si
děti užívaly vodní radovánky, včetně
jízdy na nafukovacích kajacích, paddleboardech a nafukovacích člunech.
Další výhodou areálu jsou tři tělocvičny a nedaleká sportovní hala Základní školy ve Zbraslavicích. Takže
za nepřízně počasí se dá klidně v suchu třikrát denně trénovat.

FOTA: ARCHIV JISKRY

VII. zlatá zručská mölkka se vydařila
POSLEDNÍ ŠANCE: 1. Tonda Kotrla
(Tomira), 2. Michal Osovský (Lvov), 3.
Z. Krajčírová (Promölkky), 4. Kateřina
Klikorková (Štístka)
DVOJICE MUŽI: 1. D. Dragoun – L.
Kvapil (Dynamo), 2. T. Korla – P. Tisovský (Tomira), 3. R. a L. Loudovi (Lobe
Star), 4. A. Lukáč – J. Petrík (Promölkky),
5.–8. Vl. Kadlecové (Vestec), Hrubeš –
Doubrava (My to vypijem), Benčát – Še
bek (WWW, Rychlá Rota), Mácha – Ná
hlovský (WWW, Nejvíc Nejdál).

Leoš Fiala

L

etošní VII. ročník Zlaté zručské
mölkky se namísto tradičního
květnového termínu uskutečnil až
v polovině července. Startovalo třicet
družstev ze tří zemí a zručské týmy se
neztratily. Vyhrál tým z Bílovce a Kujav MAMAJA ve složení Růžena Valášková, Martin Ocásek a Martin Blaheta. Tým W W W (Martin Toman,
Šárka Menšíková a Pavel Benčat)
skončil druhý, když ve fi nálovém klání se s nervozitou nevyrovnal zejména
Ozzy Benčat. Lobe Star (bratři Loudové a L. Rambousek) skončil čtvrtý,
Mölkkaholics (K. Drahota, D. Žamboch, L. Fiala) pátý, Rychlá Rota (L.
Náhlovská, P. Mácha, J. Šebek) šestá.
Dynamo (T. Lohynský, L. Kvapil, D.
Dragoun, M. Volfová) se stalo vítězem
turnaje Poslední šance. SLADKOU
MÖLKKU si odvezla do Teplic Hana
Řeholová, vítězem MÖLKKA FOTO
se stala Lucie Náhlovská za zachycení
Ozzyho (jinak největšího omylu fi nálového klání) ve Zručské bráně.
Konečné pořadí: 1. Mamaja (Bílovec), 2. W W W (Zruč), 3. Mölkky
Bystrc I (Brno), 4. Lobe Star (Zruč),
5. Mölkkaholics (Zruč), 6. Rychlá
Rota (Zruč), 7. Buráci (Bílovec), 8.
Týn Tým (Týnec n. S.), 9. Semtamťuk
(Jablonec n. J.), 10. To bude oříšek
(Zruč), 11. Tomira (Bílovec), 12. Nej
víc Nejdál (Zruč), 13. Černá mamba (Bílovec), 14. 13. mölkka (Brno),
15. SKM Zruč, 16. Mölky Bystrc II
(Brno), 17. Dynamo (Zruč) – vítě
zové turnaje Poslední šance, 18.

Sem Tam Albi (Praha), 19. Štístka
(Jablonec n. J.), 20. Pallasit (Zruč),
21. Apači (Zruč), 22. Lvov Karpaty
(Zruč), 23. Hejlíci (Zruč), 24. Trio
(Kladno/Zruč), 25. Bílovec HK (Bílovec), 26. Promölkky Bratislava (Slovensko), 27. Optimisti (Bílovec), 28.
Kutná Hora Stars, 29. Co my dáme
(Zruč), 30. Doubravka Teplice.
V neděli 19. 7. následovalo V. mistrovství Posázaví jednotlivců a dvojic.
Startovalo 32 mužů, 21 žen, 27 mixů,
16 pánských a 11 dámských čtyřher.
Pěkné zápasy sice na chvíli přerušila
odpolední přeháňka, ale turnaj vrcholil
za nádherného počasí. Největšími překvapeními turnaje byly výkony obou
finalistů dvouher – frontmana kapely
Na chlupy voskem band Jirky Moravce a čtrnáctileté Terezy Klikorkové
z Jablonce n. Jiz. Z domácích hráčů se
letos více dařilo mužům, Radek Louda
(Lobe Star) vyhrál soutěž mužů a dvojice Dynama Luděk Kvapil – Dan Dragoun dominovala v pánským dvojicím.
MUŽI: 1. Radek Louda (Lobe Star),
2. Jiří Moravec (Kolín), 3. Radek Král
(Tomira), 4. Petr Hanyk (Semtamťuk), 5.–8. Bř. Polák (Semtamťuk),
Martin Blaheta (Mamaja), Zdeněk
Sečka (SKM), Mir. Kratochvíl (Černá mamba).
ŽENY: 1. Hana Kotrlová (Bílovec), 2.
Tereza Klikorková (Štístka), 3. Katka Vrobelová (Černá mamba), 4. Jana Richterová
(Bílovec HK), 5.–8. M. Fialová (SKM),
O. Osovská (Lvov Karpaty), Jar. Hanyková (Semtamťuk), M. Volfová (Dynamo).

která vyvrcholí závěrečným play off
nejlepších osmi v sobotu 19. září. Víkend 21.–23. 8. je vyhrazen letnímu
Mistrovství světa v mölkparkuru v aréně Bašta Fidly. Na začátku září se koná
v Bílovci Mistrovství ČR a o víkendu
26.–27. září sezona vyvrcholí Mistrovstvím Evropy EUROMÖLKKY 2020

ve Zruči na tenisových dvorcích TJ
Jiskra. Se hrou mölkky se budete moci
blíže seznámit na festivalu Barevné
město ve Zručském dvoře v sobotu
29. srpna. Z tam pořádaného Turnaje
příchozích budete mít možnost postoupit přímo na Mistrovství Evropy. Tak
věřme, že nic nebude proti…

DVOJICE ŽENY: 1. R. Valášková – J.
Králová (Bílovec), 2. K. Vrobelová – H.
Kotrlová (Černá mamba), 3. M. Fialová –
E. Kadlecová (SKM, Apači) a O. Osov
ská (Lvov) – M. Volfová (Dynamo).
DVOJICE MIX: 1. H. a T. Kotrlovi
(Bílovec), 2. M. Blaheta (Mamaja) – K.
Vrobelová (Černá mamba), 3. M. Fialová
(SKM) – R. Louda (Lobe star), 4. T. Klikorková (Štístka) – P. Tisovský (Tomira).
POSLEDNÍ ŠANCE DVOJIC: 1.
P. Richter – J. Tisovský (Bílovec), 2. K. a T.
Klikorkovy (Štístka), 3. K. Čapek – Z.
Sečka (SKM).
Před mölkkaři je nyní nabitý závěr
sezóny. Startuje Zručská letní liga (jedenáct družstev ve dvou skupinách),
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