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text: Josef Förster
fota: archiv Veroniky Jelínkové
Na tomto místě měl být devátý díl seriálu Na výletě. Máme jej pro Vás připravený a otiskneme jej v dalším čísle. Tento
měsíc jsme dali přednost rozhovoru s velmi zajímavou zručskou osobností.
Veronika Jelínková uspěla v zahraničí
jako topmodelka, v minulém roce dokonce reprezentovala Českou republiku
i naše město na prestižní světové soutěži Miss Globe 2018. Ochotně se s námi
podělila o své zkušenosti z vrcholného
modelingu, oboru, v němž se jí přes obrovskou konkurenci podařilo vyniknout.
Touze po úspěchu obětovala čas, úsilí
a energii, musela překonat nástrahy
i pády, což se nepovede každému. Podle
jejích slov „člověk musí na sobě pracovat
a chtít být stále lepším...“

V

eronika spolupracovala doma
i v zahraničí se světoznámými
návrháři, naučila se řešit problémy, být samostatná, díky několika
delším pobytům ve světě získala nadhled a seřadila si životní priority. Nahlédněme tedy spolu s ní nejen do světa
krásných žen a přehlídkových mol, ale
i do zákulisí, na odvrácenou stranu reflektorů, kamer a fotoobjektivů.

Město spouští
novou službu
pro seniory
a držitele
průkazů ZTP
a ZTP/P.
Více viz info
na str. 12.
Jaké tři vlastnosti, kromě přirozené
fyzické krásy, by měla dívka mít, aby
ve světě modelingu uspěla?
První, co mě napadá, je, že by měla
být cílevědomá, ambiciózní a extrovertní. Určitě tato branže není pro introvertní povahy. Musí na to mít povahu,
takový ten „drive.“ Bez toho bych se,
myslím, těžko prosadila. A měla by
být chytrá, samostatná. Shrnula bych
to takto: být cílevědomá, ambiciózní,
inteligentní…

Přijďte si poslechnout
vyprávění nejen
o vůních a chutích
Orientu.
Více informací
o přednášce
Istanbul – brána Orientu
na str. 14.

Dopravní situace před osmou
hodinou ranní na vozovkách
kolem základní školy...
Téma pro příští vydání
Zručských novin.
Ještě dříve také na webu
a FB města
a FB Zručských novin.

Veronika Jelínková – modelka
Miss Globe Czech Republic 2018
(z angl: přesně daný termín ve smlouvě,
např. 3 měsíce). V praxi to může vypadat i tak, že z Milána do Prahy přijede
booker (z angl.: pracovník agentury,
který sjednává modelkám práci, např. je
posílá na castingy) nebo scout (z angl.:
vyhledává nové, zajímavé tváře pro modelingové agentury; může být zaměstnancem modelingové agentury, externím
spolupracovníkem nebo může pracovat
nezávisle pro vícero agentur) z italské
agentury a udělá se casting, protože
poptává např. pět modelek. Ale ne
všechny agentury se specializují na zahraniční trh, některé jen na ten český. Je
různá škála toho kam směřovat. Modeling může být jako vedlejší činnost jen
pro zájem, anebo hlavní pracovní náplň. Záleží na ambicích… V Čechách
se zaměňuje hostesing s modelingem,
hosteska není modelka a modeling je
na dlouhou etapu, pokud si chcete
vydělat peníze a mít práci v zahraničí.
Modelka začíná s agenturou a pak už
má svého agenta anebo má vše na sebe.

Jak probíhá vstup do velkého světa
modelingu v praxi?
Začíná to někdy ve čtrnácti, šestnácti
letech, kdy Vás osloví mateřská agentura. Nafotí se první fototesty, což jsou
polaroidy, fotky bez make-upu, jak
slečna vypadá přirozeně. Agentura ji
zastupuje tak, že domluví různé castingy, kterých se zúčastní. Na základě
castingů si ji vybírají klienti. Mohou
být zahraniční, mohou se týkat focení
do reklam, anebo „fashion“ (z angl.:
móda, přehlídky módních návrhářů).
Na základě toho pak získává práci. Pokud si ji vybere zahraniční klient a je
s ní spokojený, tak díky tomu dostává
další a další zakázky. Důležité je získání
kontaktu s klientem a pak už je na agentuře, jestli s modelkou mají exkluzivní
kontrakt na dva roky nebo na pět let,
a záleží na domluvě s agenturou, kdy
chce vycestovat. Agentura posoudí,
jestli je modelka vhodná na zahraniční
trh a domlouvá jí castingy na one stay

A jak to bylo konkrétně u Vás?
Od šestnácti let jsem začínala, ale velké zakázky to nebyly, ty přišly později
(např. automobilová firma Porsche). Já
jsem měla na prvním místě studium
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Masopustní obchůzka v Hodkově
Jana Vaněčková

M

inulý rok vyšel v únorových Zručských novinách článek
věnovaný slavení masopustu ve Slavošově. Letos se vydáme do nedalekého
Hodkova, abychom si opět připomněli
dobu, kdy se na vesnicích ještě dodržovaly masopustní obyčeje. Jejich nejvýraznějším rysem byly obchůzky a průvody masek. Zpráva o slavení konce
masopustu v Hodkově v období první
republiky se zachovala v obecní kronice
z let 1925 až 1935, která je uložena
ve Státním okresním archivu Kutná

Hora (fond Archiv obce Hodkov).
Poslední tři dny masopustu (neděle, pondělí, úterý) se nazývaly ostatky
nebo též bláznivé dny, během kterých
bylo téměř vše povoleno. Ve vsi se
oslavovaly muzikou, tancem a jídlem
(hlavní masopustní jídla byla slanina
a na sádle smažené koblihy). Maškarní obchůzka se v Hodkově v období
první republiky již nekonala s takovou
okázalostí jako v předešlých dobách.
Kronikář uvádí, že masopustního veselí
se dříve účastnili jak otcové rodin, tak
i omladina. Nikdo se za své bláznivé počínání nestyděl. V době psaní kroniky

se masopustu účastnili
jen mladí,
kteří chodili s neladicí
(„rozštemovanou“)
hudbou.
Starší ročníky se za účast
v masopustním veselí styděly
a neúčastnily se ho.

Maškary se ustrojily v hospodě, odkud se pak průvod vydal po vesnici.
V čele průvodu šel flíček, též zvaný

FOTO: VOLNÉ ZDROJE

„handsbuřt“, s práskačem (bičem)
v ruce. Pojmenování dostala tato tradiční masopustní maska podle strakatého oděvu ze samých různobarevných
záplat, díky kterému připomínal šaška.
Na hlavě nosil vysokou, pestře obarvenou čepici ověšenou rolničkami, které
měly odhánět zlé síly. Za ním kráčel
mládenec oblečený do bílé košile, přes
kterou měl barevnou šerpu. V ruce nesl
tácek s pokladničkou a odlivkou (sklenkou). Vedle něho šel družba, který měl
na hlavě klobouk ozdobený fábory.
Nesl láhev rosoličky (sladkého likéru).
Flíček v každém domě vyjednával maškarám vstup, neboť ne všichni hospodáři byli ochotni vpustit masopustní
průvod do stavení. Pokud dostaly maškary svolení, jako první vešli mládenec
POKRAČOVáNÍ NA STRANĚ 5

„ZELENÝ“ PLES
MĚSTO ZRUČ VÁS ZVE NA DVANÁCTÝ MĚSTSKÝ

ODĚVNÍ A MÓDNÍ DOPLŇKY V JAKÉMKOLIV ODSTÍNU ZELENÉ VÍTÁNY
SOUTĚŽ O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ SPOLEČENSKÉ PONOŽKY LIBOVOLNÝCH BAREV A VZORŮ!

23.3. od 20.00

HOTEL ZRUČ
hudba:

ViRi Band

předprodej vstupenek:

infocentrum 327 531 329
100 Kč (stání) / 170 Kč (sezení)
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Když se hraje ZATRE…

Společenská kronika
Blahopřání
Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci únoru oslavili narozeniny,
jmenovitě pak těmto:

Karlu Syrůčkovi, Rudolfu Vaněčkovi, Věře Zelenkové, Věře
Soukeníkové, Marii Blažkové,
Anně Dyndové, Zdeňce Kafkové,
Miloslavě Pajerové, Bohumile
Trejdlové, Antonínu Kovářovi,
Mileně Doležalové, Jindřišce
Mlezivové, Františku Černému,
Františku Průšovi, Josefu Královi, Jindřichu Müllerovi, Bohumilu Pajerovi, Miloslavě Kořínkové,
Růženě Krupičkové, Miroslavu
Dvořákovi, Marii Hladké, Janu
Olišarovi, Růženě Vondrákové,
Marii Součkové, Františku Zdeňkovi, Marii Samkové, Marii Růžičkové, Libuši Matouškové, Václavu
Dřevikovskému, Marii Klikové
a Marii Kyselové.
Výše jmenovaným
i všem ostatním oslavencům
přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let.
Sbor pro občanské záležitosti

Trojlístek
nebo
čtyřlístek
Jiřina Janatová

M

alý sál Hotelu Zruč ožije v sobotu 16. března od 15.00 hodin
při příležitosti světových oslav svátku
sv. Patrika, který je i národním svátkem
Irska, veselou keltskou hudbou. Zahraje
a zazpívá skupina Sally Gardens.
O svátku promluví a zahraje vlašimský
farář, profesionální hudebník P. MgA Jaroslav Konečný a jeho host. Dalším
hostem je Richard Pachman s hudbou,
kterou ještě neznáme. Na závěr k tanci
a poslechu zahraje a zazpívá country
skupina Trampoty. Celým programem
protančí skupina Wild Rose s hosty.
Nezapomeňte na kostým nebo doplňky laděné do zelena a dobrou náladu.
Restaurace hotelu připravuje dobré jídlo
i pití, čeká nás spoustu překvapení.
Veškeré informace o programu i rezervaci zajišťuje Klub panenky ČR:
Alena Zemanová, tel.: 603 810 899,
e-mail: klub.panenky.cr@seznam.cz.

Křeslo pro hosta
– Jaroslava Obermaierová

Šárka Kohoutová

V

e středu 20. 2. 2019 spolkový dům opět prožil další z mnoha vpravdě svátečních dnů. Jeho prostory totiž poctila svou vzácnou návštěvou přední česká
divadelní, filmová i televizní herečka a dabérka, paní Jaroslava Obermaierová.

ZRUČSKÉ NOVINY
ROČNÍK XXIX
ÚNOR 2019

MĚSÍČNÍK, NEPRODEJNÉ – ZDARMA

S

tejně jako u každé deskové hry záleží na tom, jakého budete
mít proti sobě soupeře. Jsou hráči, kteří prostě potřebují
vyhrát za každou cenu, a občas se jim to i podaří. Ale hra
s takovým soupeřem je těžkopádná a potlačuje základ hraní
jako takového. A jsou soupeři, kteří hrají pro hru samotnou.
Tedy hrají tak, aby si partii příjemně užily obě strany. Když
hraji s takovýmto soupeřem, i prohra mě těší. Je pravda, že tu
sehrává velkou roli prvek náhody, kterým je losování kamenů.
A tak se občas člověk setká i s tím, že by prohrál, i kdyby soupeř tak zvaně „své kameny házel pod stůl“, jen aby protihráči
trošku pomohl a výhra partie nebyla úplně zadarmo. Také se
snadněji řeší případ, kdy zjistíme, že někdo z nás opět nezvládl
počítání do dvanácti a vytvořili jsme tak na hracím poli dokonalou třináctku, čtrnáctku…, ačkoli pravidla praví, že nejvyšší
dovolený součet je dvanáct. Kromě bodovaných součtů 10,
11, 12 je nejdůležitější „vytřískat“ ze svých kamenů maximum
bodů v rámci tahu a zároveň co nejméně nahrát protihráči.
A pro koho je tato hra vhodná? V podstatě pro každého,
kdo zvládá součty čísel do dvanácti. Hrají ji rády nadané
děti už na prvním stupni, ale nejoblíbenější se stává až u dětí
na druhém stupni základních škol případně žáků víceletých
gymnázií. Mezi dospěláky ji milují zejména učitelé matematiky, ale také každý, kdo si rád hraje, ať už je mu třicet nebo
šedesát či osmdesát i více. A tak budete-li mít chuť si pohrát
s čísly a trošku potrápit své šedé buňky mozkové, budeme
rádi, když se k nám přidáte. Ukázka a trénink hry bude probíhat v sobotu 23. února od 13.30 do cca 16.00 v klubovně
„rodáků“ ve spolkovém domě. Vlastní turnaj pak proběhne
v sobotu 9. března od 10.00 do cca 16.00 v zasedací místnosti
spolkového domu.
Původně se setkání
s touto významnou českou herečkou mělo uskutečnit v zasedací
místnosti, ale zájemců bylo nakonec tolik, že bylo
nutno využít prostor víceúčelového
sálu, kam se ještě
musely přidávat
židle, protože zájemců chodilo do poslední chvíle pořád dost a dost.
Aby také ne, vždyť „Vilma Nyklová“ z populárního nekonečného seriálu byla bezprostřední, upřímná, vtipná a „co
na srdci, to na jazyku,“ a tak se nebylo čemu divit, že se
celý sál bavil a mohl jen a jen obdivovat hereččinu vitalitu
a navzdory ošklivým pádům a zraněním smysl pro humor
a cit pro situaci.
Všichni, kdo jsme se účastnili avizovaného pořadu, jsme
si odnesli krásný zážitek a věřím, že nejsem jediná, kdo by
v budoucnu uvítal třeba i druhý díl pořadu s Jaroslavou
Obermaierovou.

Na kolečkách za sluncem
Už ať to jaro rozpálí naplno, páč mi nějak z té
středočeské zimy nezimy začíná strašit na cimbuří. Už několik týdnů si notuji Malý dům nad skálou od Martinové a to vážně nejsem fanda české
country. Ale hlavně, můj organismus najel na režim zimního spánku, tzn. usnu ve dne kdykoliv
a kdekoliv, jak když do vody hodí, přestože – jak
říkal Mrazík Ivánkovi, proč spí Nastěnka ve dne:
„Víš, když ona spí i v noci,“ – nemám problém řezat v noci dříví dalších osm hodin a prospat život
je sice opojné, ale poněkud nepraktické.
Naštěstí únor, to už je k jarnímu slunku, co by
rampouchem dohodil, kdyby někde nějaký visel.
Chtěl jsem alespoň pár čar po zamrzlé Sázavě
jako vlóni noži letos nakreslit, což se nestane,
ale projíždka na kolečkových korčulích v polovině
února v 15°C (psáno 17. 2.) není též špatný způsob jak naklepat tukové zásoby!
Vyrazil jsem na cyklostezku, stejně jako spousta
procházkářů a kolařů, které štědrý příděl paprsků vylákal ven. Připadal jsem si trochu jako blázen (kolečkové brusle v zimě), ale na zoufalství
(z pasivity) platí spíš odvaha (vyrazit) než rozum
(se z toho vymluvit), – z gaučingu jsem hlava
nehlava skočil rovnou na kolečka a byla to paráda! Řeka plná elegantních Poláků (Polák velký,
hnědobílá kachna, nikoliv naši severní sousedé),
vedle na trati Pacifiku se už cosi rekonstrukčního též děje, ale hlavně – lidé vás zdraví úsměvy,
tlačí kočárky s potomky a jeden má hnedle pocit,
že život je fajn, i když někdy bolí. Jako ty moje
nohy po prvních letošních 15 kilometrech. Takže
chystejte náčiní a končetiny!
Robert

Ve spolkovém domě
se tančilo na karnevalu
v režii rodinného centra Setkání
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Eliška Leopoldová

fota: S. Tomášek
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fota: S. Tomášek a Archiv RC setkání

Veronika Mikulová

T

aké letos se ve spolkovém domě
konal oblíbený dětský karneval.
Jako minulý rok byla účast nápaditých
masek ohromná. Pořadatelé – mamin-

ky a tatínkové se zpočátku obávali, že
jim neobvykle jarně vypadající den moc
velkou účast nepřinese, ale obavy byly
zbytečné.
Barevně vyzdobený sál tělocvičny se
téměř zaplnil princeznami, vílami, akčními hrdiny, bubáky a příšerkami všeho

druhu. Dorazil i šmoula se šmoulinkou
a spousta zvířátek.
Veselá atmosféra a dobrá nálada v sále
se dala krájet.
Hudbu na disko trysko vybíral DJ Lapapen, moderátorka a šášula se starali
o nabitý taneční program, který sestavili členové a členky rodinného centra
Setkání. Samozřejmě, že nechyběly
soutěže a na děti čekaly odměny.
Návštěvníci se mohli občerstvit v prvním patře budovy, kde se za symbolické
ceny nabízely dobroty od kuchařek, již
zmíněných maminek, členek rodinného centra. Výtěžek z prodeje poputuje na organizaci další skvělé akce pro
rodiny s dětmi, o kterých Vás rodinné
centrum bude včas informovat.
Chtěli byste se dozvědět více o rodinném centru Setkání? Navštivte nás
v herničce, na tvoření, na zpívání, či
na cvičení a my Vám rádi povíme více...
Nebo alternativně navštivte naše internetové www.rc-setkani.cz či facebookové stránky. Těšíme se na Vás!

aktuality kultura školství město sport

Kalendář kulturních a dalších akcí

pokračování článku „Veronika Jelínková – modelka...“ ze str. 1
a ještě jsem nebyla natolik vyspělá,
abych v šestnácti věděla, co přesně chci.
Takže jsem byla tady v Čechách a zlom
nastal až v době, kdy jsem skončila
střední a šla jsem do Prahy, kde jsem
studovala vošku a pracovala. Modeling,
kterým jsem se mohla živit, přišel až
v dvaceti šesti letech. Můj první pobyt
v zahraničí byl v Istanbulu, který jsem
získala přes scoutku z české agentury.
Ona mi nabídla první smlouvu v zahraničí a ty začátky byly těžké…
To bude naše čtenáře zajímat…
Já jsem z toho měla nejdřív obavy, že
už se do Čech nevrátím. Nejvíc si pamatuju ten moment, když jsem přistávala na letišti a nevěděla jsem, kdo mě
přesně bude vyzvedávat, jen že na letišti bude někdo stát s cedulí s mým
jménem. Pak to začalo. Z letiště jsem
přijela rovnou do agentury, moc jsem
toho neměla naspáno, hlavní booker
agentury mi říkal, že další den už začnu s webshootingy (z angl.: zakázka
na focení pro web), které budou na osm
hodin, a po skončení focení budu jezdit
na castingy. Na apartmánu jsme měli
tříposchoďové palandy a v jedné v místnosti nás bylo šest modelek – z Maďarska, z Ruska, z Ukrajiny, z Polska, různé
národnosti. Už jazyk pro mě byla menší bariéra, protože Turci, hlavně řidiči,
kteří mě vozili na castingy, nemluvili
dobře anglicky, a další problém byla
odlišná mentalita muslimů. Na denním pořádku jsem tam měla platonické
vyznání.
Byly k Vám ostatní dívky přátelské?
Jak jste s nimi vycházela?
Ze začátku to nebylo ideální, protože
holky přátelské nebyly. Jak se říká, že
na soutěžích krásy a vůbec v modelingu
jsou přátelské, tak to není pravda, to až
časem se to trochu vytříbí a můžete si
získat k někomu důvěru.Neměla jsem
tam žádnou Češku, Slovenku, nikoho
blízkého, pamatuju si, že jsem byla ráda
za kontakt s rodinou. Volala jsem všem
domů, kamarádům a známým a byly
i momenty, kdy jsem si říkala: „Co tady
dělám?” První dva a půl měsíce mi připadaly nekonečné.
Přibližte nám, prosím, běžný denní
režim modelky v tom prostředí.
Dalo by se přirovnat k běžné práci.
Člověk musí na sobě za den vyzkoušet
tisíc věcí a má jen půl hodiny na jídlo,
někdy ani to ne. Bez pauzy, bez přestávky. Na to máte čas, až když máte měsíc
pauzy v Čechách, a pokud máte další
kontrakt, např. do Paříže, tak ani tehdy
ne. Záleželo, jakou jsem měla zakázku
a s jakými lidmi. Když jsem měla dobrý tým – vizážisty, hairstylisty, co se mi
starali vlasy, a tzv. oblíkačky a fotografy,
tak to šlo rychle, bez problému a perfektně. To není jako focení do katalogu,
to je jen na web, takže každý den tam
jedou tři směny. A byly dny, kdy jsem
se moc nevyspala, to jsem spala jen čtyři až pět hodin. Já jsem byla v Turecku
všehovšudy třikrát pracovně. Postupně
jsem měla podmínky lepší a také i garantovanou smlouvu.
Po velkých snech tedy následoval tvrdý střet s realitou a prozření?
Já nejsem snílek a ani si neidealizuji
příliš, jsem celkem realista. Jen jsem se
domnívala, že budu chodit na castingy
tak jako v Praze (nic jiného jsem doposud neznala), ale ne že denně bude
maraton focení a všechno bude pro mě
neosobní a bude mi chybět vše „české“
a hlavně rodina. Dobré na tom všem
bylo, že jsem překonala své limity, nevzdala a vydržela. Procestovala jsem část
světa a vydělala peníze. Za to jsem ráda,
kdybych měla vrátit čas, nic z toho, čím
jsem si prošla, bych neměnila.

Pak jste se dostala do Číny. Jaké to
bylo v zemi zlatého draka?
Čína pro mě byla zajímavá. Sama
jsem si vyřizovala vízum. V Čechách
na ambasádě to nešlo tak rychle, jak
jsem si představovala do data odletu,
tak jsem si je vyřizovala až v Hongkongu a měla obavy, abych stihla navazující
let. První, co mě vůbec zarazilo, byla
mentalita tamních lidí. Jako turista
mentalitu nepoznáte a já tam nejela ani
na krátkou pracovní stáž. Číňani mají
jinou diskrétní zónu, mentalitu, život
tam běží úplně jinak. Byla jsem ve vnitrozemí, kde nebylo slunečno a pak
taky jejich hygienické a stravovací
návyky! Mám dodnes před očima, jak
mají ve zvyku všude a za jakýchkoliv
okolností plivat, i po večeři na červený

Jistě jste se ve světě setkávala i se známými osobnostmi…
V Americe jsem se setkala s Davidem
Guettou. V Paříži to byl raper Snoop
Dog a hudební producent Bob Sinclar.
Miláno i Paříž jsou takovou mekkou
módy, tam jsem se vždy ráda vracela.
Paříž mám také spojenou s Karlem
Lagerfeldem (módní ikona a jeden ze
světových navrhářů všech dob) anebo
s atletem Usainem Boltem. Ve Valencii a Itálii na Moto GP jsem se jako
grid girl (z angl.: dívka doprovázející
závodníka na startovním roštu) setkala
s Valentinem Rossim. Těch osobností
je více. Naposledy jsem se v Albánii
na mezinárodní soutěži Miss Globe,
kde jsem reprezentovala Českou republiku, setkala s albánským prezidentem.
Měly jsme mu přinést malou pozornost,
která symbolizuje zemi a město, odkud
pocházíme.
Co jste mu tenkrát darovala?
Měly jsme mu předat něco tradičního,
co by představovalo (konkrétně za mě)
Českou republiku a město, ze kterého
pocházím. Většinou se říká, že vynikáme ve sportu a máme dobré pivo. Já
přivezla zručské pohlednice a turistické
známky Zruče.

koberec v luxusní restauraci. Já jsem
z toho byla jako Evropanka vyřízená,
na to nikdy nezapomenu. Taky jsme
měli na pokoji šváby. A když jsme přejížděli do jiných měst, tak to samé, byli
i ve čtyřhvězdičkovém hotelu. Na našem apartmánu, kam jsem se potom
po několika dnech vrátila, se nám dokonce proběhla obrovská krysa. Hodně
jsme tam cestovali vlaky, které byly pro
mě v hrozném stavu. Nebo na rybích
trhách…, tam zaměstnávali malé děti
a všechno to tam bylo hrozně špinavé.
A to bylo to negativní a asi bych měla
říct i něco pozitivního…
Ano, samozřejmě...
To byl hlavně ten návrat do Prahy, ten
byl hezký (smích). Byla jsem šťastná, že
už se vracím domů a člověk si srovná priority. Měla jsem tam dost práce za dobré
peníze. Lidi mě tam měli rádi, cením si
jejich pokory a nekonečné pracovitosti.
Byla jsem pro ně zajímavá a nebyl den,
co by mě nezastavili a slušně nepoprosili
o fotku. To víte, že ne všechny dny byly
zalité sluncem... Celkově mě ale cestování obohacuje, ale domov mám tady
v Čechách.
Zažila jste na svých zahraničních angažmá nějaké nebezpečné situace?
V Bejrútu v roce 2013 mě na letišti vyzvedával řidič, lidi z agentury a booker.
A na cestě do apartmánu mi říkali, že
kdybych slyšela nějaké výbuchy, že se
nemusím ničeho bát, žádných útoků,
že „teď už je to bezpečné.“ Druhý den
jsme jeli s další modelkou a řidičem
na ambasádu. Přijeli jsme tam za bílého dne a místní situace mě šokovala.
Viděla jsem polorozpadlé budovy, rozbombardované, po ulicích jezdily tanky
s ozbrojenci a já z auta chtěla fotit aspoň
část toho, ale bylo mi oznámeno, že ten
tank si nesmím z auta, byť jen mobilem,
vyfotit. Lidé z agentury se tam ode mě
nehnuli na krok. Ten svět je tam jiný,
tam jsem nemohla volně chodit ven,
do obchodů nebo do fitka jako kdekoliv jinde. V Číně jsem měla jinou diktaturu, vlastně všude je nějaká nepsaná
disciplína pro modelky...

Měla jste nějaký modelingový vzor?
Nějaké ikony jsem vyloženě neměla. Jako malá holka jsem se vzhlížela
k mámě, měla dlouhé vlasy a já byla
ostřihaná na kluka a i jsem tak vypadala, věčně rozbitá kolena, účes na hrnec.
Líbí se mi Tereza Maxová, nejenom jak
vypadá fyzicky, ale i tím, co dělá a hlavně jí vnímám jako celkem sympatickou
a charizmatickou ženu. To je pro mě
dost podstatné, mít lidský přístup a být
empatická.
Doporučila byste dráhu modelky například svým dvěma neteřím?
Já jsem začínala sice už v šestnácti, ale
při škole a tady v Čechách. Myslím si,
že to je diametrální rozdíl. Protože tady
máte zázemí a rodinu a ve všech směrech je to jiné než ve světě. A kdybych
já tenkrát, třeba v šestnácti, měla odletět
do Číny nebo Bejrútu, Tokia, Ameriky, Istanbulu, Itálie nebo kamkoliv
jinam…, tak bych z toho byla daleko
víc vykolejená než v dospělosti po škole. Moje známá (česká miss a modelka)
mi řekla: „Když jsem ve čtrnácti letech
odlétala do Tokia a byla jsem tam tři
měsíce, měla jsem psychické problémy, bulimii, brečela jsem den co den,
skončila jsem s tou nemocí i v nemocnici.“ Není to jednoduchý, na mladé
holky v této branži je vyvíjen leckdy
nesmyslný extrémní tlak. Ty agentury
vám kolikrát řeknou: „Jsi tlustá, jestli si
chceš vydělat peníze, musíš být úspěšná,
musíš začít makat, nejen fyzicky, musíš
vynikat.” V Japonsku chtějí extrémně
štíhlé a vysoké...
Bylo to opravdu tak přísné, že tam
člověka pravidelně váží a přeměřují?
Ano, každý týden nám přeměřovali
míry a vážili nás. V Bejrútu nás dávali
pravidelně každý týden na váhu a psal
se pravidelný výpis na ledničku. Šéfka
z agentury si to zapisovala. Holky se
komentovaly navzájem, většinou ironicky: „Hele, ty jsi přibrala. A když máš
ten casting, co tam jedeš vlastně dělat?“
A podobně. Takže pro čtrnáctiletou
holku v období dospívání to není nic
lehkého.
Je možné mít kamarádku v téhle
branži?
Ale ano, zůstalo mi jich ale opravdu
málo, tak jedna, dvě. Ostatní jsou známé z branže. Jednu Slovenku jsem potkala na castingu. S tou jsem v kontaktu
doteď, celkem mi tenkrát pomohla. Teď
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listopad 2018 Výstava „Stromy republiky“, pořádá Klub panenky ČR ve spolkovém
až březen 2019 domě.
2. 3. 2019

Městská knihovna – sobotní provoz: 9.00–11.30 hod.

4.–8. 3. 2019

Jarní příměstský tábor ve Zruči nad Sázavou, po–pá od 7.00
do 17.00 hod., cena: 1 600 Kč. Informace u M. Černé na tel.:
730 514 040, nebo na e-mailu: cerna@mesto-zruc.cz.

5. 3. 2019

Setkání v klubu – pořádá Český svaz žen, spolkový dům, I. patro,
klubovna svazu (každé úterý v měsíci).

9. 3. 2019

Zatre – pořádá Spolek rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí,
od 14.00 hod., spolkový dům, klubovna spolku. Více informací viz
plakát.

12. 3. 2019

Tvoření pro radost: Vajíčka s čepičkou – pořádá Český svaz žen,
od 14.30 hod., vstupné: 20 Kč, spolkový dům, I. patro, klubovna svazu.
Potřeby: vyfouklé nebo umělohmotné vajíčko, čtyři krátké jehlice,
zbytky barevné vlny příslušné síly. Více informací viz plakát.

12. 3. 2019

ISTANBUL – BRÁNA ORIENTU, pořádá OKŠS – Městská knihovna
ve spolupráci s Markem Dolejším. Spolkový dům, II. patro, zasedací
místnost, od 18.00 hod., vstupné: 50 Kč.

13. 3. 2019

Kino – film Kobry a užovky – pořádá OKŠS – spolkový dům.
Promítání od 18.30 hod., spolkový dům, II. patro, zasedací místnost.
Vstupné: 50 Kč, člen filmového klubu: 30 Kč.

14. 3. 2019

Baťa přišel z Moravy – pořádá OKŠS – spolkový dům, Český svaz
žen a Fanda team. Zručské milovnice zpěvu moravských lidových písní
nabízejí možnost společně si zazpívat. Hudební doprovod zajišťuje pan
František Hromadník. Od 18.00 hod., spolkový dům, II. patro, zasedací
místnost.

15. 3. 2019

Poradní dny pro zdravotně postižené – pořádá Svaz tělesně
postižených ve Zruči nad Sázavou, 10.00–12.00 hod., spolkový dům,
I. patro, klubovna svazu (každý třetí pátek v měsíci).

16. 3. 2019

Trojlístek nebo čtyřlístek – světová oslava svátku sv. Patrika,
pořádá Klub panenky ČR, od 15.00 hod., Hotel Zruč. Vstupné: dospělí
95 Kč, děti: 35 Kč, senioři: 35 Kč.

20. 3. 2019

Problémy pohybového aparátu – zdravotní přednáška MUDr. Petra
Baráka, pořádá místní organizace Svazu tělesně postižených ve Zruči
nad Sázavou. Začátek od 14.00 hod., spolkový dům, II. patro, zasedací
místnost.

21. 3. 2019

Psychosomatika aneb Léky nepomohou – přednáška MUDr. Tomáše Jirana, pořádá RC Setkání, od 16.00 hod., spolkový dům, II. patro,
zasedací místnost. Vstupné: 50 Kč.

22. 3. 2019

Akademie třetího věku, kurz: 7 trpaslíků – nejmenší státy Evropy,
9.00 – 12.15 hod., spolkový dům, II. patro, zasedací místnost. Více
informací viz plakát.

23. 3. 2019

Městský ples – letos v zelené barvě, pořádá město Zruč nad Sázavou, od 20.00 hod., Hotel Zruč. K poslechu a tanci zahraje kapela ViRi
Band. Vstupné: 170 Kč (sezení), 100 Kč (stání). Vstupenky v předprodeji v infocentru ve Zruči, nebo zarezervovat na tel.: 327 531 329.

26. 3. 2019

Setkání v klubu – pořádá Český svaz žen, spolkový dům, I. patro,
klubovna svazu (každé úterý v měsíci).

28. 3. 2019

Základy křesťanství – pořádá ČCE Zruč nad Sázavou, od 17.00 hod.,
spolkový dům, II. patro, zasedací místnost.
Infocentrum
Zámek 1, Zruč nad Sázavou, 285 22, Tel.: 327 531 329
e-mail: infocentrum@mesto-zruc.cz, www.mesto-zruc.cz
změna programu vyhrazena
aktuální přehled akcí naleznete vždy na www.mesto-zruc.cz

už se však modelingu nevěnuje. Zůstalo
mi ale víc lidí. Ze začátku tam panovala
nevraživost, ale ke konci už to bylo jiné.
I třeba Neira, což je muslimka, není to
kamarádka, ale v kontaktu jsme. Je
z Bosny a Hercegoviny a žije v Dubaji.
Byla Amerika Vaším splněným snem?
Amerika byla jedním z mých mnoha
snů, jen o modelingu to u mne ale není,
do budoucna mám jiné plány. Jako desetiletá jsem si ale na skříň vylepovala
různé destinace ze světa, kam se chci
jednou podívat. Amerika, konkrétně
Miami a New York, byla jeden z nich.
V modelingu to je pro nás modelky
jedna z nejprestižnějších záležitostí.
V Americe mi všechno sedlo. Kromě
Rusek tam byl dobrý kolektiv a měla
jsem skvělou agenturu. Tam už také
nebyl problém s angličtinou. Tady
v Čechách mrzlo a já jsem odletěla
na Floridu, do Miami, kde bylo dvacet
sedm stupňů, a ráno jsem si šla zaběhat
na pláž. Měla jsem tam všechno, co jsem
mohla chtít. New York byl zas jiná kapitola, velké rušné město, kde je business
a lidi jsou draví, a jistý rozdíl tam je,
ale vzpomínám na něj s nostalgií. Tam

jsem zašla na zápas NHL na Madison
Garden. Víte, že cokoliv v životě chcete,
nepřichází samo a snadno?
Veronika Jelínková, modelka
Narodila se 17. 5. 1985 v Kutné Hoře.
Vystudovala Obchodní Akademii v Praze
a Vyšší odbornou školu ekonomických
studií, obor Veřejná správa. Česko reprezentovala na světové soutěži krásy The
Miss Globe 2018. V 16 letech začínala
s modelingem pro Czechoslovak models, která byla její mateřskou agenturou. Modelingu se věnovala při studiích
a poté v zahraničí. V roce 2012 nafotila
kampaň pro automobilovou firmu Porsche. Působila v Miláně, Paříži. Kromě
Evropy pracovala v Číně, Turecku, Libanonu a také USA. V Čechách byla součástí týmu Czech Fashion Weeku 2017
a Czech Fashion Weeku 2018. Pracovala
pro Osmanyho Laffitu, Alici Abrham
a také Werso, Poner, Petra Lakrona, Jiřího Moravce, Premium Fashion Brands,
Jitku Weiss, Galala Gianiho, Gabrielu
Gitto, Annu Annu, Svatební salon Delta,
Camp David and Soccx, Coolsocks, Moto
Grand Prix, Custom a další. Je svobodná,
má ráda cestování, přírodu a módu.
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Obyčejná opravdová strava pro malé děti
Viktorie Tománková

K

dyž mi bylo nabídnuto psát sloupek o jídle pro děti, nevěděla jsem
jak začít. Ono totiž výraz „zdravá strava“ už v mnoha lidech vyvolá spíše nezájem, až odpor a hlavně „zdravá strava“ – to může být pro každého trochu
něco jiného.
Tak o čem to vlastně budu psát?
O jídle pro malé děti a o tom, na co
si dávat pozor, když miminko začíná
s příkrmy, a jak se vyznat v potravinách
pro děti. Které produkty do dětského
jídelníčku nepatří a které naopak ano
a proč. Ale také budu psát o tom, proč
některé děti nemají problém jíst zeleninu a jiné se jí ani nedotknou, nebo
o souvislostech mezi jídlem a dětskými
nemocemi, jako jsou kvasinkové infekce, různé kožní projevy. A o mnoha
dalších věcech.
Všechny tyto věci totiž souvisí s tím,
že již mnohem méně jíme obyčejné
opravdové potraviny a více jíme průmyslově upravené potraviny, ve kterých je
spousta přidaných látek, a že dnes pěstovaná zelenina a ovoce mohou obsahovat pesticidy, které mohou mít na děti
negativní vliv. V souvislosti s dalšími

složkami a toxiny, které do dětského
organismu pronikají z prostředí, a díky
tzv. koktejlovému efektu pak tyto látky
mohou způsobit i závažná dětská onemocnění.
Samozřejmě ne vše můžeme ovlivnit, ale jestli můžeme něco ovlivnit, je
to právě to, co našemu dítěti podáme
k jídlu.
S jídlem totiž (a to je fakt) do organismu dítěte pronikají látky, jako organofosfáty, dusičnany, azobarviva, bisfenoly, formaldehyd, melamin, 3‒MCPD,
furan, PCB a další. A to již od prvních
soust. Dokonce zde můžeme mluvit
i o umělém kojeneckém mléce, ve kterém byly nalezeny karcinogenní látky.
O tom všem budu psát.
Sama jsem maminkou malého chlapečka, takže se mě tento problém
osobně týká. Jinak mým povoláním je
chemie, která mě provází již dlouho,
vlastně od malinka. Můj otec je mikrobiolog a genetik a maminka chemička. Před nástupem na mateřskou dovolenou jsem přes deset let pracovala
jako výzkumný pracovník pro jednu
významnou českou farmaceutickou
firmu, kde jsem měla na starosti vývoj metod pro stanovení farmaceutik

v krevní plazmě při bioekvivalenčních
a farmakokinetických studiích.
Mé zaměření je analytická chemie
a studium na Universitě Karlově jsem
ukončila státní doktorskou zkouškou
z analytické chemie, fyzikální chemie
a biochemie.
Po nástupu na mateřskou dovolenou
jsem se o to víc začala zabývat přidanými látkami v potravinách pro děti
a prošla jsem i několika kurzy týkající
se dětské výživy. Více o mně můžou
čtenáři najít na mé webové stránce
www.pidizrouti.cz.
Jsem autorkou projektu Pidižrouti,
který se zabývá hlavně kvalitou potravin pro děti. Také působím jako spolusprávce velké facebookové skupiny
„Vaříme zdravě od prvních příkrmů“,
která má již téměř 30 tisíc členů.
Pravdou je, že dnes žijeme v „instantním“ světě. Když se trošku začnete
zajímat o potraviny, zjistíte, že to, co
jíme, stojí za tím, že dnes roste počet
onemocnění a úmrtí lidí na rakovinu
tlustého střeva, cukrovku, metabolický
syndrom, infarkt či mrtvici atd. A návyky na tyto potraviny a stejně tak zatížení nežádoucími látkami začíná právě
již v dětství.

Vláďa píše Anně
Milá Ančo, blond vlasů a štíhlé postavy,
na úvod mi dovol, abych se představil já. Jmenuji
se Vláďa, je mi cca 51 let a rozhodně už nejsem ani
blond, ani štíhlé postavy.
Ve Zruči žiju asi 20 let a pocházím z nedaleké
vesnice. Pracuji ve velikém městě, velikém nejmíň
jako to tvoje, z kterého ses k nám naplavila s rodinou i ty. I mně se líbí starobylé i moderní město
Zruč se svým zámkem, kostelem, parkem a vůbec
veškerá zdejší zeleň. O přehradě Švihov (Želivka),
ač krásné, se nezmiňuji, neboť je součástí ochranného pásma, a tudíž je veřejnosti zcela nepřístupná.
A teď k tvému postřehu ohledně kouřících komínů a komínků. Samozřejmě máš pravdu. Pilně
znečišťují a zamořují naše ovzduší, ale to, že budeš
učit nás, venkovské čerty, topit a správně přikládat do kamen a kotlů, to ani omylem. Jistě ti
neušlo, že v tomto městě žije mnoho sociálně slabých a i starších a ještě starších lidí. Tito se svými
omezenými finančními prostředky, nejen velice
těžce zvládají běžné životní náklady, ale mnohdy
už jim nezbývá ani na to uhlí, natož na pořízení
nového kotle i celého systému topení. Bohužel
ani to uhlí, dovezené mnohdy z Polska, není zrovna kvalitní, má malou výhřevnost, špatně hoří

a čoudí a čoudí. Tudy cesta k odstranění zlotřilých
kouřících komínů asi nepovede.
A co kdyby si Zručáci zakoupili svetry, tepláky,
deky, peřiny a přestali topit úplně? Také by se
mohli uložit k zimnímu spánku, tak jako medvěd,
jezevec, nebo netopýr. Ubylo by kouře a ještě by
ušetřili. Ale mám pro tebe geniální a vskutku originální řešení. Vezmi veškeré vaše úspory a spolu
s manželem (se zajímavým místem v některé zdejší
firmě) je můžete rozdělit mezi majitele kouřících
střešních oblud. Jistě neodmítnou a určitě je použijí na rekonstrukci topných zařízení.
Tvého synka Toníka i dalších dětí postižených
astmatickou chorobou je mi samozřejmě upřímně líto, ale co se odstěhovat do lůna opravdové
přírody, někam do lesa, kde je čistý a ještě čistší
vzduch? Ačkoli nevím, jak a čím bys tam musela
topit, aby to nekouřilo. Asi solárními panely přes
den, energií čerpanou z měsíce a zářících hvězd
v noci či snad svými nápady a spisovatelským talentem?
Všem kritikům a teoretikům zdar!
Tvůj Vláďa Král, kterému kamna nekouří, páč
bydlí v paneláku.

Anna: Sůl nad zlato
Ahoj Zručáci!
Vdaná Anna opět mezi váma! Koukáte o Vánocích
na pohádky? Na ty staré dobré české? My máme
doma rádi „Byl jednou jeden král“ (alias Sůl nad zlato), ačkoli moje děti si myslí, že ta pohádka byla točená asi někdy v pravěku. Mladší z mých dvou synů,
Tonda, mě ale letos překvapil zajímavou otázkou:
„Mami, nezabili ryby v té řece tím, že tam nasypali
všechnu tu sůl?“
Co byste mu odpověděli? Zabili?
Údajně na znehodnocení devatenácti litrů vody
stačí jedna čajová lžička soli. Nevíte, kolik jí tam ten
král tehdy mohl nasypat? A jaký průtok mělo koryto oné řeky a jak dlouho trvalo, než voda dotekla
do moře? A kolik lidí tu osolenou vodu níže na řece
pod tím královstvím pilo? Nevíte?
To mě nutí k otázce, co když se mě Tonda zeptá,
jestli tím sypáním soli do přírody také nějaká zvířata
nezabíjíme? Namítáte, že je nesypeme do přírody,
ale na cesty a chodníky do sněhu? Že se sůl v přírodě
vyskytuje běžně, takže trocha soli jistě nikdy nikoho
nezabila? A je 168 000 tun posypové soli ročně pro
ČR (data z roku 2000/2001) pořád trocha? A je 10
až 15 miliónů tun soli pro USA zanedbatelné množství? A co všechny další milióny tun po celém světě?
Já vlastně nevím. Všechny nejmenované internetové články mluví především o tom, že sůl je
nejlevnější a účinná. Snižuje nehodovost údajně až
o 87%. Díky soli včas přijíždíme do práce a díky

foto: archiv Autorky

soli bez problémů vyjedeme i „Vlašimák“ (až na výjimky). A že existují vedlejší účinky jako odumírání
rostlin a stromů v okolí cest? Zvýšená koncentrace
soli v povrchových i jiných vodách a s tím spojená
úprava ekosystému? Rezavějící auta a flekaté boty?
Rozpraskané tlapky? Nevadí. Po nás přijde potopa
a ta to všechno spláchne.
A přitom na zimní dovolené v Beskydech jsme
jezdili po silnicích pokrytých sněhem a místy ledem, které byly posypané pouze štěrkem. Apokalypsa? Naopak, všude jsme vyjeli. Dovolte mi tedy
závěrem otázku: Není to solení ve Zruči spíš o (ne)
zručnosti řidičů?
Máte-li co k tématu dodat, klidně mi napište
na email, budu ráda za všechny vaše reakce!
Anna
annazrucska@gmail.com

Velmi prudce vzrostl počet autistických dětí, dětí s různými poruchami
pozornosti a nezapomínejme na ty
„obyčejné“ věci, jako je zubní kaz, tím
dnes často trpí již dvouleté, a dokonce
i mladší děti.
A přitom tomu tak nemusí být.
Organismus malého dítěte je křehký.
Během prvního roku života dítě velmi
rychle roste. Zároveň se vyvíjí jeho
imunitní systém, který potom hraje
velikou roli v tom, jak je organismus
dítěte schopný bránit se různým nemocem. Vyvíjí se mozek dítěte, který
v tomto období spotřebuje až 60%
energie. Vyvíjí se zažívací systém, vyvíjí
se centrální nervový systém… Zároveň
se v tomto věku začínají tvořit stravovací návyky, které budou dítě provázet
po celý život. V tomto období je velmi
důležité, aby se k dítěti dostalo co nej-

méně škodlivin z prostředí a zároveň
co nejvíce živin pro jeho správný vývoj
a růst. To je věc, kterou můžeme my,
rodiče velmi ovlivnit tím, že se zajímáme o kvalitu toho, co miminko jí, tedy
toho, co slouží jako stavební materiál
pro tělíčko dítěte.
Můžeme tím svým dětem ušetřit
hodně problémů (fyzických, ale i psychických), které se mohou projevit
hned nebo později, například až v dospělosti.
Doufám, že informace, které vám
budu přinášet, vám pomohou lépe se
vyznat v potravinách pro děti a pomohou vám lépe se zorientovat v tom, co
malé děti ke svému správnému vývoji
potřebují. Protože každé miminko si
zaslouží být zdravé, protože zdraví dítěte je ten největší dar na světě.

Mám to pod kontrolou
MUDr. Lenka Novotná

M

ám to pod kontrolou, je jedna z nejčastějších výmluv těch, co svůj život
pod kontrolou nemají. Týká se to závislostí
všeho druhu, v našich podmínkách zejména
závislosti na alkoholu. Už léta lítají mediálním prostorem čísla, která nás mají varovat,
že to prostě s alkoholem přeháníme. Češi
jsou léta na vedoucích příčkách ve spotřebě
alkoholu ve světě. Aktuálně se spotřebovaná
dávka uvádí asi 14 litrů čistého lihu na osobu
starší 15 let za rok. Češi jsou ve spotřebě
alkoholu třetí na světě hned za Litvou a Moldavskem. Alkohol pije 98% mužů, o něco
méně žen. Kdo nepije, je za exota a má problém. Rizikově pije 30% obyvatel starších
18 let. Nadměrnou konzumaci alkoholu
(což je šest a více standardních alkoholických nápojů při jedné příležitosti) uvedlo
75% mužů a 22% žen. V naší společnosti
je i vysoká tolerance k pití alkoholu u dětí
a mladistvých. Více než dvě třetiny českých
dětí pilo alkohol před třináctým rokem života a pro některé mladé muže je představa
opití se synonymem vstupu do dospělého
života. České pivo a moravské víno se stalo
také bohužel synonymem národní hrdosti.
Je velmi smutné, že se cítíme více hrdými
výrobci alkoholu a ne hrdými autory vědeckých objevů (což jsou Češi pochopitelně
také).
Není jednoduché poznat, že jsem to právě
já nebo někdo z mého okolí, kdo má problém
s alkoholem. Vzhledem k všeobecně pozitivnímu nastavení k pití je každodenní konzumace alkoholu považována za normální chování. Níže tedy pár řádek, jak to celé vypadá:
Existují dvě formy závislosti a předzávislostního chování.
Psychická závislost vzniká, když jedinec pije
alkohol pro jeho účinky na psychiku ‒ tedy
aby „byl v náladě“, aby „se zbořil“, aby „si víc
věřil“, aby usnul apod. Lidová slovesnost je
v tomto velmi dobře popisná. Postupně se pro
takového konzumenta alkohol stává středobodem života, všechny ostatní zájmy a vztahy
ustupují do pozadí. Jeho bližní si všímají, že
se mu mění osobnost, lže, zanedbává se, není
na něj spoleh, mizí peníze a většinou ho následně i sami (z pudu sebezáchovy) opouštějí.
Zůstává tak sám jen se svou lahví.
Fyzická závislost naproti tomu vzniká
u každého, kdo pije po určitou dobu alkohol
ve vyšší dávce, přičemž pojem „vysoká dávka“ je velmi individuální. A je tu zcela jedno,
jestli se pije denně a udržuje se společenská
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hladinka nebo se pije nárazově v tahu. Organismus reaguje na odnětí alkoholu vznikem odvykacích příznaků. To je celá paleta
nepříjemných stavů. Mezi ty nejmírnější
patří pocení, rychlejší tep, vyšší krevní tlak,
žaludeční nevolnost, křeče v nohou, bolesti
hlavy, pokleslá nálada. Mezi vážnější patří
třes rukou, epileptické záchvaty, halucinace
a rozvoj takzvaného deliria tremens. Každý
kdo zažil u sebe nebo u svého blízkého odvykací stav by měl zpozornět, protože odvykací
stav rovná se závislost. Fyzicky závislý člověk
se postupně dostává do slepé uličky, kdy nemůže ani pít ani nepít. Když se napije, rozjede se akutní zánět slinivky nebo jater, když
se nenapije, dostane epileptický záchvat.
Alkohol má devastující účinky nejen na játra a slinivku, ale především na mozek. Ničí
zejména paměťová centra a centrum rozhodování. Ačkoli to snad každý ví, vypadá
to, že to je každému jedno. Teprve, když
vidíte čtyřicetiletého člověka, který je zcela
dementní jen díky alkoholu, uvědomíte si
jeho démonickou sílu.
Kdybych měla hodnotit, komu alkohol
škodí, popsala bych hodně papíru. Na jednu
smutnou věc bych ale upozornila ráda. Existuje jeden druh lidí, kterým alkohol škodí
absolutně. Jsou to nenarozené děti. Ráda
bych tedy vzkázala: Milé budoucí maminky,
nosíte v sobě nový organismus, jeho rozvíjející se mozek se již nikdy nezahojí, celý život
se už bude potýkat s následky poškození
v těhotenství. Když vydržíte nepít, bude to
pro něj větší dárek než krásná výbavička.
Chlast je náš národní sport. Pijeme, když
je nám smutno. Pijeme, abychom se radovali. Pijeme ale i jen tak, z principu. Tato
slova jsem si vypůjčila z fajn akce Ligy otevřených mužů, kterou nazvali Suchej únor.
Únor je sice už u konce, ale i tak se můžete
na stránky mrknout a udělat si test, jak jste
na tom s alkoholem. A pokud vydržíte měsíc bez alkoholu, možná sami budete překvapeni, co všechno se změní.
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pokračování článku „Masopustní obchůzka v Hodkově“ ze str. 1
s družbou, kteří si s domácími obyvateli
připili. Muzikanti se postavili do předsíně a spustili skočnou polku. Mládenci si
ve světnici zatancovali s hospodyní a jejími dospělými dcerami. Pak mládenec
s družbou předali pozvání na večerní
taneční zábavu. Poté, co obdrželi peníze
do pokladničky, šli o stavení dál.
K obecně rozšířeným patřily masky
znázorňující nejrůznější povolání. Byly
neobyčejně variabilní, obvykle parodovaly zobrazené profese v žertovných
improvizovaných scénkách. Součástí
maškarního průvodu v Hodkově tak
byli např. brusič či fotograf, kteří nabízeli své služby a při tom tropili různé žerty.
Brusiče neboli šlejfíře představoval kovář
Jan Zeman (přezdívaný „Čmudík“), ostřílený to divadelní ochotník – komik.
Mistrně uměl napodobit zvuk, který vydával kolečkový brus. Potulní „fotografisti“ (fotografové) fotili místní obyvatele
jednoduchým podomácku vyrobeným
fotoaparátem a zhotovovali jejich podobenky – vystřižené obrázky z časopisů.
Oblíbená byla i masopustní maškara
zvaná žid. Žid patřil mezi tradiční masopustní masky a vystupoval jako postava předků. Protivní Židé byli posměšně

ustrojeni, jejich roztrhané oblečení bylo
opleteno povřísly nebo hrachovinou.
Na obličeji měli buď masky zvané „ralby“ s velkým křivým nosem, nebo králičí
(popřípadě ovčí či zaječí) kůže s vyříznutými otvory pro oči, nos a pusu. Na zádech nebo přes rameno nesli pytel. Židé
prováděli různé kejkle a šprýmy a oháněli se sukovicí. Neodbytně nabízeli různé staré harampádí na prodej nebo jen
na výměnu – handl. Mluvili židovskou
hantýrkou. Když maškary obešly celou
vesnici, vydal se průvod do hospody. Zde
maškary nejdříve vyzvaly k tanci ty ženy,
které jim do pokladničky daly nejvíce
peněz. Z vybraných peněz se zaplatili
pořadatelé hudbu a zbytek se rozdělil.
Ještě po roce 1890 se konec masopustu slavil v bujarém veselí, nic se nedbalo
na společenské postavení. Pro „staré“
byla vyhrazena neděle, pondělí a úterý
zase patřilo „mladým“. V neděli večer
se pořádal (nejčastěji v dolním hostinci
čp. 8) ve slavnostně vyzdobeném sále
sousedský bál. Do rohu sálu byla umístěna směšně ustrojená břichatá figurína
sedící na soudku. Byl to Bakchus, který
ztělesňoval masopust. V jedné ruce držel
máz (dvoulitr), v druhé karty, v ústech

měl doutník nebo dýmku. Všichni si
z něho tropili různé žerty a smích se
rozléhal sálem. Bakchus v hostinci kraloval po tři dny. Na konci masopustu
se Bakchus za velikého truchlení všech
přítomných pochovával. Hudba stojící
před ním zahrála o půlnoci smuteční pochod a nastalo loučení. Muž převlečený
za kněze společně s ministranty a kantorem držel pohřební řeč a hrobník mu
vzal míru na hrob. Po vykonaných obřadech byl Bakchus položen jako mrtvola
na máry, pokropen pivem a za doprovodu již společensky notně unavených přítomných byl odnesen do komory nebo
pod kůlnu.
Po několik roků se v průvodu vodil, jak
uvádí kronikář, „zvláštní kůň“ (zřejmě se
jednalo o masopustní zvyk zvaný chození s kobylou). Koňská maska se připravovala tak, že dva mládenci nesli na ramenou dřevěnou konstrukci – žebříček,
který byl nahoře vycpaný a znázorňoval
trup koně. Oba byli přikrytí pokrývkou,
která splývala až k zemi. Vpředu nesli
dřevěnou malovanou koňskou hlavu.
Vzadu měl kůň připevněn ohon ze
žíní. Koně vedl na uzdě tlampač neboli
koňský handlíř. Hlasitě práskal bičem

a nabízel koně ke koupi. Oblečen byl
do dlouhého šosatého kabátu s velikými plechovými knoflíky („rymburáky“)
a na hlavě měl široký klobouk. Hospodáři pak nosili pro koně na ošatkách
oves, který směšně oblečený fámulus
(čeledín) dával do pytle. Vybírání ovsa
bylo typickým zvykem pro Zručsko.
Maškara někdy vybrala tři až čtyři pytle
ovsa, který se pak zpeněžil.
Po roce 1890 chodila v průvodu
i maska medvěda. Byla to postava v kožešinovém převleku vyrobeném z převráceného beraního kožichu. Obličej
mu kryla kožešinová maska. Medvěda
vodil na řetěze za doprovodu hudby
v obličeji začerněný medvědář s červeným nosem. Tloukl na poklice, zpíval
a kožešinový „medvěd“ mručel, skákal
a pokoušel ženy. Medvědář za produkci
vybíral do klobouku peníze. Chození
s medvědem bohužel v Hodkově po roce
1900 úplně zaniklo. Byla to škoda, neboť medvěd se považuje za nejtypičtější a nejstarší dochovanou masopustní
maškaru.
V roce 1919 byl v Hodkově uspořádán
velký maškarní průvod, jehož součástí
byla výprava cikánů a cikánek. Povozy

80 let od příchodu firmy Baťa do Zruče
Marcela Černá

K

aždý je potřebuje, každý je má,
každý z nás jich má hned několik
párů… na jaro, na léto i zimu, do města, na zahrádku, na sport, na ples….
Jsou našimi každodenními společníky. Ano, řeč je o botách.
Když se řekne slovo boty – věřím,
že je téměř nemožné, aby u dospělého
člověka, jakkoliv „zaháčkovaného“
ve Zruči, nevyvstal v mysli obraz: boty
– Baťa – Sázavan.
Letošní rok si připomeneme 24. březen 1939, který je pro Zruč nad Sázavou datem historického významu
– je to den podepsání trhové smlouvy
mezi firmou Baťa a zručským baronem
Janem Schebkem o prodeji hospodářského dvora, pozemků a lesů. S podpisem této smlouvy se začíná město
Zruč nad Sázavou ubírat cestou, jejíž

formu, obsah a rytmus udává firma
Baťa. Pojďme si společně projít, uctít
a oslavit tuto osmdesátiletou cestu,
a to přímo aktivně. Máte chuť spolupracovat?
Oslavy budou naše společné dílo,
ve kterém uvidíme historii i současnost našeho města v souvislostech
s firmou Baťa. Pro společné sdílení se
v tuto chvíli formuje obsah, kterým
budou přednášky, filmová tvorba, fotodokumentace, živé prohlídky města,
besedy pro žáky ZŠ, divadelní představení pro děti, tvoření pro dospělé,
tvoření pro děti a další. To další – záleží i svým způsobem na vás – zapojit
se může každý.
Záměrem je připravit takovou nabídku aktivit, které svým tématem
a náplní průběžně osloví účastníky
všech věkových kategorií.
Do projektu je možné zapojit se

dvojím způsobem. První možností
je různorodá tvorba (v období březen
až květen) na téma „boty, Baťa, Baťov, Sázavan“. Z vytvořených sbírek
uspořádáme ucelenou výstavu. Druhou variantou spolupráce je zapojení
se v čase hlavních oslav aktivní akcí
– besedou, přednáškou individuální
výstavou atd. na dané téma.
Projekt je v tuto chvíli v aktivním
procesu, kdy spolutvůrci jsou:
Město Zruč nad Sázavou, OKŠS
– spolkový dům, RC Setkání, Fanda team, Příměstský tábor Zruč nad
Sázavou, městská knihovna, spolek
Zručská desítka, Filmové studio Sázavan, Fotoklub Zruč nad Sázavou, ZUŠ
Zruč nad Sázavou, Český svaz žen,
Spolek rodáků a přátel Zruče a okolí,
ZŠ Na Pohoří, MŠ Na Pohoří, TJ Jiskra – oddíl turistiky, NZDM Kotelna,
Bohumila Brůnová, Mgr. Tomalová,

Chabeřické skály – chráněné území
František Fišer

J

edná se o mohutný příkrý skalní
masiv při pravém břehu řeky Sázavy v katastrálním území Chabeřice
o velikosti 60 495 m 2. Chráněné území se rozprostírá od železničního přejezdu u čisticí stanice odpadních vod
ve Zruči nad Sázavou až k bývalému
Chabeřickému mlýnu (dnes Tůmův
mlýn) v délce cca 2 km v nadmořské
výšce 320–406 m. Vlastníkem uvedeného pozemku je obec Chabeřice.
Skalní podklad tvoří hornina přeměněná biotiticko‒sillimanitická
a biotitická pararula starohorního
stáří (750 milionů až 1 miliarda let).
Významné nerosty, které tato nejstarší hornina okresu obsahuje, jsou křemen, živec, sillimanit, muskovit (slída
světlá), biotit (slída tmavá) a pro sběratele nerostů zajímavý černý turmalín – skoryl. Jmenované nerosty jsou
součástí školních sbírek v pracovně
přírodopisu zdejší školy.
Půdy, které vznikají na zdejší pararule, jsou na Chabeřických skalách
mělké, minerálně chudé a kyselé. Proto jsou zde přítomné rostliny, které se
většinou vyhýbají vápnitým podkladům, např. vřes obecný a sleziník severní. Druhové zastoupení flóry není
proto tolik početné jako na půdách
bohatších na vápník a nenalezneme

zde např. chráněnou tařici skalní
náročnou na obsah vápníku v půdě,
kterou můžeme spatřit u Samopší
a Sázavy nad Sázavou.
Vápník má velký vliv na rozpustnost
živin v půdě. V důsledku kyselých srážek – u nás mají pH v rozmezí 4 až 5
– mizí z půdy vápník i hořčík. Místo
nich se objevují rozpustné sloučeniny
hliníku (jedovatého pro organismy),
který se uvolňuje z živce přítomného
v místní hornině a přispívá rovněž
ke kyselosti půdy. Hliník v kyselé
půdě uvádí do pohybu celou řadu
prvků.
Skály jsou exponované jihovýchodním a jižním směrem. Převažuje západní proudění větrů. Orientace skal
ke světovým stranám, sklon a reliéf

Vřes obecný je důkazem kyselé půdy chudé
na živiny.

terénu, rovněž jeho těžká přístupnost,
nedostatek vláhy a půdní podmínky
umožnily zachování zbytků původní
přirozené xerotermní (suchomilné
a teplomilné) stepní a lesostepní flóry
i fauny, kterou jinde v blízkém okolí
Zruče většinou nenajdeme. Přesto, že
se toto prostředí skal liší od pravých
stepí, používáme pro ně termín „skalní step“.
Skalní stepi můžeme nalézt v českých a moravských nížinách a pahorkatinách v nadmořské výšce do 500 m
n. m. na jižních, jihovýchodních a jihozápadních svazích a pouze tam, kde
během vývoje přírody ve čtvrtohorách
nedošlo k souvislému zalesnění. Suchomilné a teplomilné druhy rostlin
jsou totiž světlomilné a pod zápojem
lesa hynou. Na plochy s teplomilnou
a suchomilnou vegetací je zde vázána
druhově zajímavá zvířena zejména
bezobratlých živočichů.
C h a b e ř ic k é s k á ly si z a s lu hují
ochrannou péči. Důvodem ochrany je
výskyt chráněných druhů organismů
a uchování této lokality s vysokou
biologickou hodnotou. Území skal je
jen zčásti dotčené lidskou činností –
stavbou železnice. Rovněž je důkazem
původní f lóry a fauny na Zručsku,
která se vyvíjela a dotvářela především
posledních 10 000 let – od konce doby
ledové.

s cikány zajely i do Krasoňovic a navštívily též mlýny. Cikáni představovali
koňské handlíře nebo kotláře, cikánky
hádaly z rukou nebo karet budoucnost,
jiní se snažili v nestřežené chvíli žertem
sebrat různé věci nebo potraviny. Výprava však skončila fiaskem. Jeden z „cikánů“ zapomněl ve svém pytli „ukradené“
řetězy a správce dvora v Krasoňovicích to
ohlásil četníkům jako skutečnou krádež.
Masopust slavený na začátku 20. století bohužel představoval již jen chatrný
zbytek původního masopustu, který
začínal v neděli a o Popelci (Popeleční
středě) v kostele končil. Popeleční středou začínal čtyřicetidenní půst, který
trval až do Velikonoc. Ve středu ráno se
všichni vesničané vydali do kostela na tichou mši a hlavně pro popelec – křížek
z popela na čelo, který jim měl připomínat marnost tohoto světa, a také aby je
nebolela hlava.
Masopust se stal příležitostí pro set
kání lidí, pro navazování nových kontaktů, pro odpoutání se od každodenní
práce a starostí. O masopustním veselí
bylo mnohé dovoleno, a tak docházelo
i ke kritice společenských a politických
poměrů.
FOTo: archiv fotoklubu Zruč n. S.

Divadélko Kůzle, Městské divadlo
ve Zlíně, Nadace T. Bati ve Zlíně.
Velice ráda bych tímto v y zva la
všechny spoluobčany, ve kterých zarezonoval impuls pro aktivní spolupráci
na oslavách, aby neváhali, kontaktovali mě a stali se součástí přípravného
týmu a posléze celých oslav. Vyvr-

cholení oslav bude mít svůj čas a prostor ve dnech 17. – 26. května 2019
(víkend – pracovní týden – víkend)
s hlavním zázemím ve Spolkovém
domě ve Zruči nad Sázavou.
Věřím, že společné dílo bude příjemným zážitkem pro všechny zúčastněné!

FOTa: archiv autora

Jmenované území jsem zkoumal
v pravidelných intervalech po celé vegetační období v letech 1983 až 1985
a později navrhl referátu životního
prostředí v Kutné Hoře k ochraně. Výsledky výzkumu jsem předal ing. Korábkovi 15. 7. 1993. K vyhlášení chráněného území tehdy nedošlo.
K 17. 1. 2002 zpracoval Ing. L. Čech

Lišejník zeměpisný je ukazatelem čistoty ovzduší.
Kapradina sleziník severní
ve skalní štěrbině – nevápencové skály

Chabeřické skály, Sázava a vodní turistika

z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ze střediska Havlíčkův Brod
botanický průzkum a evidenční list
za účelem registrace lokality Chabeřické skály jako chráněné území,
kategorie významný krajinný prvek.
K tomu potřebný rámcový zoologický průzkum Chabeřických skal jsem
předal 29. 3. 2002 na odbor životního
prostředí ve Zruči nad Sázavou paní
Ing. Svobodové. Registraci provedl
Městský úřad Zruč nad Sázavou, odbor životního prostředí 21. 3. 2002.
Chceme-li uchovat bohatství chráněného území skal s původní teplomilnou a suchomilnou květenou
a zvířenou pro budoucí generace, je
nutno likvidovat přítomný trnovník
akát, který se stále šíří. V jeho okolí
většina rostlin hyne. Pokud nezabráníme šíření invaznímu akátu, lokalita
se vzácnou flórou a faunou postupně
zanikne.
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Bezpečnostní zápalka v Ledči nad Sázavou
pohledem zpěvačky Jeřabinky
a závěrečné poděkování autora starých (dnes neexistujících sirkáren)
Šárka Kohoutová
Miroslav Paštika

K

ulturní program u příležitosti výstavy také přijela podpořit svým
krásným zpěvem a řečnickým uměním
úžasná zručská zpěvačka Jeřabinka Šárka Kohoutová.
„Kdo chce zapalovat, musí sám hořet.
U Miroslava Paštiky je to téměř pověstné „nomen omen“. A tak jako Miroslav
Paštika „zahořel“ pro zápalky, já jsem
před třiceti lety „zahořela“ pro písničky
a jejich zpěv.“
Tyto věty zazněly v úvodu zahájení
výstavy zápalek, aby na ně záhy navázaly i čtyři tematické písně, a to: „Každý
jednou velkou lásku potká,“ „Mít svůj
kout,“ „Ten vůz už jel“ a „Černá kára.“
Písně spíše lyricko-epické, avšak hodící se k náladě a atmosféře celého slavnostního odpoledne, které jsme strávili
v příjemném prostředí klubu provozovaného při Komunitním centru Háta,
jejíž klienti ho obsluhují.
Za zmínku a pochvalu stojí též neotřelý a originální nápad tamního údrž-

báře, který rozsáhlou sbírku zápalek
a zápalkových krabiček upevnil do dřevěných stojanů a podpěr ve tvaru obří
zápalky! A tak jste mohli mít dojem, že
držíte v rukou téměř královské žezlo!
K lenotem víc než královským je
sbírka sama. A tak nám, jejím pozorovatelům a obdivovatelům, nezbývá,
než jí samé, ale především jejímu majiteli, přát utěšené rozrůstání a hodně
vzácných, neotřelých a originálních
přírůstků.
Slavnostního dne se účastnili klienti z Centra denních služeb Barborka a Komunitního centra Háta pod
vedením paní Vrbové a p. Krajcigra.
Na vernisáž též přijali pozvání uživatelé
s aktivizačními pracovníky z domova
seniorů CentrIn pod vedením rodin
Bednářových a Franclových. Z veřejnosti se dostavilo i několik ledečských
návštěvníků.
Pro všechny zmíněné zúčastněné bylo
po roce – a to jen pro tento den – opět
otevřeno „kumyxafistické okénko“
s unikáty až 150 let starými. Dotyčný/
ná si mohli archeologické nálezy ze

vzít do ruky, otevřít krabičku a prohlédnout si důmyslná dřívka vyrobená
z dřevěného drátu se stále fungující zápalnou hmotou. Po skončení prohlídky
byly starodávné unikáty krabiček, zednických pytlíčků odvezeny a uloženy
zpět do archivu z důvodu únavy materiálu a možného poškození. Nově bylo
představeno album kumyxafisty s aktuálním vydáním zápalkových nálepek
pod evidenčními čísly CZ–AL 1 BZ/
ZN 1 až CZ–AL 14 BZ/ZN 1. Velký
úspěch sklidily staré anglické bengálky a suvenýrové botičky s pozdravem
z horských měst v ČR a zahraničí.
Další zvláštní poděkování patří pozoruhodným a neúnavným lidem z administrativních úseků obou organizací.
A to IT specialistovi p. Aleši Macharáčkovi a asistentce sl. Mirce Vincové
za pomoc v činnostech souvisejících
s výstavou. Z řad veřejnosti během výstavních dnů zavítaly stovky návštěvníků, kteří mohli obdivovat zcela jistě
více jak 3 000 starodávných exemplářů, ale také šikovnost tehdejších sirkařů
a grafiků. Pro velký úspěch byla výstava
prodloužena až do 13. ledna 2019.

Česko‒slovenská měna oslavuje
Jiří Říha

N

a sklonku minulého roku jsme
oslavili sto let od vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. Vzpomínkové akce konané po celé republice
se nesly většinou v odlehčeném duchu
a odrážely nadšení a vesměs pozitivní
emoce z roku 1918. Politická reprezentace mladé republiky ale brzy po osamostatnění řešila vpravdě prozaické
a životně důležité problémy. Jedním
z těch zásadních byl monetární systém
– v nové republice kolovala výhradně
měna bývalého Rakousko-Uherska
a nebyla zde ani tzv. cedulová (ekvivalent dnešní centrální) banka. Potřeba
vlastní měny byla samozřejmě bezprostřední.
V prvních měsících po osamostatnění plnila funkci oběživa původní měna
rakousko-uherská, jejíž bankovky byly
kolkované. Později byly z oběhu staženy a nahrazeny tzv. státovkami – jejich
emitentem byl stát. Od února 1919
začal platit zákon o samostatné měně.
U příležitosti stého výročí této události
uspořádala Česká národní banka několik akcí. Jednou ze stěžejních je výstava
v Císařské konírně Pražského hradu.
Pro mnohé návštěvníky, a evidentně i pro kurátory výstavy, je jejím vrcholem vystavení vysokohmotnostní
zlaté mince v nominální hodnotě 100
milionů korun, kterou ČNB nechala
vyrobit právě v souvislosti s těmito
oslavami (její návrh je dílem akademického sochaře Vladimíra Oppla).
Mince je to vskutku monstrózní: má
průměr 53,5 cm a váží cca 130 kg. Její
fyzické parametry ji řadí na druhé místo světového žebříčku největších mincí. V rámci výstavy mohou návštěvníci
zhlédnout i dokument o její výrobě.
Nicméně v sále je daleko více zajímavých exponátů.
Výstava mapuje celých sto let česko
-slovenské měny, k vidění jsou nejen
všechny státovky a bankovky, které
byly vydané do oběhu a jejich grafické
návrhy, ale i návrhy platidel nikdy nerealizovaných. Ty jsou vystaveny jako
originální grafiky a kresby z jednotlivých vypsaných soutěží na podobu nových bankovek. Exponáty samozřejmě
doplňují jednotlivé druhy mincí vyda-

ných naším státem, zajímavé dobové
dokumenty, návrhy a realizace pamětních a výročních medailí. Milovníci
zlatavého kovu si můžou prohlédnout
několik uzančních zlatých slitků a především ukázky zlatých mincí, kterými
se platilo v Evropě na přelomu 19. a 20.
století.
Interaktivní prvky výstavy nejsou příliš bohaté – jedno razítko s inkoustovým polštářkem a pákové slepotiskové
razidlo. Na připravené papíry si mohou
děti natisknout motiv prvorepublikové
stokorunové bankovky, případně vy

naopak neúměrně drobných rukou.
Na mnohých návrzích správné proporce těla a končetin nebyly tak důležité
jako ta správná budovatelská tématika.
Některé návrhy jsou až morbidní a díky
osvícenosti schvalovací komise jsme neplatili bankovkami zobrazujícími mrtvoly (Albín Brunovský). Postavy návrhů Cyrila Boudy působí hororovým
dojmem a děti tu vypadají jako zmenšení dospělí. Na rubové straně návrhu
na novou stokorunu ve druhé polovině
50. let tento autor zdeformoval (poněkud zvertikalizoval) nejznámější praž-

tlačit slepotiskový motiv současné jednokorunové mince. Zvídavou mládež
mohou zaujmout i menší vysouvací panely s komiksy, které zachycují zásadní
události, kterými naše měna prošla.
Výstava rozhodně stojí za zhlédnutí.
A na co vás může nalákat?
Především uvidíte pohromadě všechny bankovky, státovky, mince a mnoho
tzv. příležitostných medailí, které byly
na našem území vydávány. (Rozdíl
mezi bankovkou a státovkou je pouze
v tom, který subjekt je vydává – tedy
banka, nebo stát.) Můžete si všimnout,
že první papírová platidla jsou – především v porovnání s platidly z éry raného
komunismu – jaksi malebnější, příjemnější na pohled. Uvědomíte si, že vlastně každodenně při placení držíte v ruce
rozměry malé, ale z hlediska estetiky
vlastně velké výtvarné dílo.
Při pohledu na výtvarné návrhy poznáte, že od předlohy je k samotnému
tisku ještě zdlouhavá cesta. A že samotný návrh může vypadat někdy skoro
amatérsky – např. když si třeba všimnete až nelidsky dlouhých paží nebo

ské panorama tak, že se mu do rámce
vešly kromě Hradčan i obě mostecké
věže a sv. Mikuláš. Nová měna, kterou
Novotného vláda zavedla po měnové
reformě v roce 1953 je vpravdě ošklivá.
Byla tištěna narychlo a v utajení v mos
kevském závodu Goznak. Naštěstí se
ukázalo, že v podstatě nemá ochranné
prvky a bankovky byly z oběhu brzy
staženy. Naopak vrcholnými díly jsou
návrhy a realizace Alfonse Muchy, Jaroslava Bendy a Maxe Švabinského.
Zjistíte, že název koruna, který je odvozen od zobrazení vladařské koruny
ražené na mincích a je charakteristický pro monarchistickou měnu, jsme
i přes republikové zřízení nového státu
převzali z původní rakousko-uherské
měny. Návrhů na nové pojmenování
bylo mnoho a vedle tradičních pojmenování jako frank, hřivna nebo
denár jsme také mohli platit měnou
nazývanou lev, říp, sokol či dokonce
rašín, podle jednoho z tzv. mužů října
a soudobého ministra financí. Dílčími
jednotkami pak mohly místo haléřů
být groš, káně, drápek, brk nebo řepa!

I malá informace může mít
cenu zlata
Andrea Pacalová

U

ž zase čtu v infomailu, že městská policie odchytla psího tuláčka a umístila jej do venkovního kotce.
Koukám na foto a bohužel neznám psíka
a ani majitele. Ale proč o tom píši. Před
vánočními svátky se stala taková situace.
V sobotu 22. 12. se u mě zastavil strážník
MěP, že odchytil psíka, jestli náhodou
nevím, komu patří. Šla jsem se na něj
tedy podívat. Psík byl kontaktní, žádný
agresivní týpek a pěkně udržovaný, ale
bohužel, majitele jsem neznala. Na první pohled bylo vidět, že se jen šel bez
vědomí páníčka projít.
Nalezenec měl
na sobě k rásný
postroj a na něm
známku. Když
jsem se pt a l a
strážníka, proč
si nezjistí podle
známky majitele,
jeho odpověď mě
dost udivila: „To je
složité, my nemáme
přístup k této informaci“.
Udiveně se táži: „Jak to, že nemáte
jednoduchý seznam s číslem známky
a s kontaktem na majitele?“
„Protože nám jej nikdo neposkytuje.“
„A proč?“ ptala jsem se dále.
„Protože je nám nesmí sdělit“.
„A jak to tedy děláte, když odchytnete
zaběhnutého psa a on má známku?“ vyzvídám dál.
„Zavoláme na ekonomický odbor.
V pracovní době nám majitele sdělí,
když mají po pracovní době, tak zkoušíme ochotnou pracovnici. Ta ve svém volnu s námi dojede do kanceláře, podívá se
do seznamu a pak nám řekne kontakt.“
„A proč ji tedy teď nekontaktujete?“

Shledáte, že překrásné grafické exponáty doprovázejí informační texty
a kopie zajímavých dobových dokumentů. Z jednoho z nich – jde o zápis
z jednání bankovní rady z roku 1931–
se můžete dozvědět, že se proti nově
vydané stokorunové bankovce zvedla
poměrně silná vlna odporu, která vyústila v četné petice. Občané považovali
zobrazení alegorie hojnosti ve formě
polonahé ženy na stejné straně s portrétem prezidenta Masaryka za urážku
hlavy státu. Dokonce se díky odhalené
ženě začalo žertem říkat, že česká měna
„není krytá“.
Ti, kdo si bedlivě prohlédnou exponáty, si také velmi pravděpodobně
všimnou i toho, že se do oběhu dostávaly i tisky s gramatickými chybami. Státovky v nominální hodnotě 20 korun,
které tiskla v roce 1945 výše zmíněná
moskevská tiskárna Goznak a jsou
ve slovenské variantě, mají na lícní
straně nadepsánu hodnotu „DVACAŤ
KORÚN“ (místo spisovného „dvadsať“). Bohužel se informační texty
na výstavě o této chybě nikde nezmiňují a ani se mi nepodařilo zjistit, jak
k chybě došlo. Mohlo ale jít o dozvuky

„Protože na svátky odjela a vrátí se až
po Vánocích.“
„To tedy znamená, že tohoto útěkáře
zjistíte nejdříve až 27. prosince? Vždyť
se mezitím bude třást zimou v kotci
a ve volné chvilce hlasitě smutnit po páníčkovi?“
„Ano“, zněla odpověď.
Dost mě tento stav věcí udivil, tak jsem
alespoň psíka nafotila a sdílela na sociální síť. Naštěstí se majitel rychle přihlásil
a chlupáče si odvedl. Nedalo mi to a při
posledním zastupitelstvu jsem vznesla
požadavek, zda by strážníci nemohli
obdržet tento seznam. Vedoucí EO mi
sdělila, že se jedná o daňové údaje, a proto nemůže tento seznam být
posk y t nut mě st sk ý m
strážníkům. No myslím si, že kde je vůle,
je i cesta. Vytvořím
ten seznam sama
a předám ho pak
veliteli městské policie. A proto se obracím
na vás, majitele psíků,
hafíků, fenek, čubiček,
miláčků, holčiček, prostě
vy všichni, co máte doma štěkajícího čtyřnožce, s prosbou: „Jestli
chcete být v tomto seznamu a souhlasíte s předáním údajů MěP, posílejte mi
na můj email číslo známky svého daňového poplatníka (psa) a svůj telefonní
kontakt. Když pošlete i foto psa přidám
jej ke kontaktu, protože se stává, že ztracený psík nemá známku.“
Já vím, že Senát již schválil od roku
2020 povinné čipování psů, ale tato
novela ještě nebyla podepsána! Od její
platnosti bude pak pro naše strážníky
jednodušší identifikovat ztraceného
psíka, ale deset měsíců je dlouhá doba
a zaběhnout se může i ten váš. Haf!
Informace můžete posílat na pacalova.
andrea@gmail.com.
Štúrovské reformy slovenštiny z poloviny 18. století ve stylu „piš, jak slyšíš“.
Dočtete se, že vítězný grafický návrh
na jednu z nejznámějších a nejdéle používaných bankovek – známou stokorunu z roku 1961 se slévačem a kolchoznicí, podal František Heřman, amatérský
kreslíř a tehdejší táborský voják z povolání. Hodnotící komise dala tehdy prostor „vox populi“ a vystavila jednotlivé
návrhy v několika významných pražských strojírenských podnicích. Dělníci drtivou většinou vybrali k realizaci
právě návrh F. Heřmana, který se anonymní soutěže účastnil pod přidělenou
přezdívkou „Táborita“. Podobný osud
měl i návrh slovenské malířky Márie
Medvecké na desetikorunovou bankovku s dvěma mičurinkami.
Doufám, že vás výše uvedené zajímavosti na výstavu nalákají. Ostatně
– vidět druhou největší zlatou minci
na světě za to také stojí…, a když jsme
u toho stání – v tuto roční dobu v podstatě žádné fronty na vstup do Pražského hradu nejsou. Výstavu určitě
navštivte, rozhodně stojí za zhlédnutí
a potrvá jen do 28. dubna!

aktuality kultura školství město sport
Zápis dětí do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku

ZŠ Okružní

Základní školy Zruč nad Sázavou pro školní rok 2019 - 2020
se bude konat v budově základní školy

Jana Marečková

v sobotu 6. dubna 2019

Ř

Na osobní pozvánce bude upřesněn konkrétní čas a místnost konání zápisu pro Vaše dítě.
Pokud se nebudete moci v uvedeném termínu dostavit, kontaktujte nás na telefonním čísle 327 531 189.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými mezi 1. 9. 2012 a 31. 8. 2013
a rodiče s dětmi po odkladu školní docházky pro školní rok 2018 - 2019.
Rodiče při zápisu předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
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Mgr. Bc. Ivana Stará, ředitelka školy
Z

Zručské oddělení policie ČR hledá nového kolegu

editelka Základní školy Zruč nad
Sázavou, Okružní 643 vyhlašuje na den 15. dubna 2019 zápis žáků
do prvního ročníku základní školy pro
školní rok 2019/2020.
Zápis se týká dětí, které vyžadují
ke svému vzdělávání pomalý, individuální přístup a malý třídní kolektiv

v běžné základní škole, dále dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami,
kombinovanými vadami nebo zdravotním postižením.
K zápisu je nutný rodný list dítěte,
průkaz totožnosti zákonného zástupce,
případně vyšetření z odborného školského pracoviště (PPP, SPC, …).
Bližší informace podá ředitelka školy
Mgr. et Bc. Jana Marečková, ředitelka
školy, na telefonu: 327 531 225.

VÁŽENÍ RODIČE, ZŠ ZRUČ N.S. ZVE VÁS A VAŠE DĚTI
NA POHÁDKOVOU CESTU PŘEDŠKOLÁKŮ DO PRVNÍCH TŘÍD

„S POHÁDKOU DO ŠKOLY“

Nové informace pro uchazeče o služební poměr v roce 2019:

CYKLUS PĚTI SETKÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ SE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍM
VŽDY JEDNU STŘEDU V MĚSÍCI V ZŠ ZRUČ OD 15.00 DO CCA 15.45

Policistou by se měl stát takový občan, který chce ve svém životě zastávat a ctít zákon,
přistupovat individuálně a spravedlivě ke každému občanovi
a prohlubovat své znalosti a odbornou kvalifikaci.

13. únor / 13. březen / 17. duben / 15. květen / 19. červen
více informací: www.zszruc.cz/predskolaci1/

Předpoklady k přijetí do služebního poměru:
• občanství české republiky
• věk nad 18 let
• bezúhonnost
• minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
• osobnostní, fyzická a zdravotní způsobilost
• nebýt členem v politických stranách nebo politických hnutích
• nevykonávat živnostenské nebo jiné výdělečné činnosti, nebýt členem v řídících nebo kontrolních orgánech
právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost

RC SETKÁNÍ

Průběh přijímacího řízení:
Zahajuje se doručením žádosti, následují testy osobnostní způsobilosti (skládají se ze dvou částí), testy fyzické
zdatnosti a lékařské vyšetření. Nábor probíhá pouze formou náborového kempu (urychlení celého řízení).
Během kempu je zajištěné ubytování, strava a doprava do kempu a zpět.
Od přijímacího řízení mohou obě strany kdykoliv odstoupit.
Na přijetí do služebního poměru není právní nárok.
Služební poměr je u nově nastupujících policistů uzavírán na dobu určitou v trvání 3 let, se zkušební dobou 6 měsíců.
Na dobu neurčitou se služební poměr změní po řádném vykonání služební zkoušky. Každý nastupující policista musí
po přijetí absolvovat základní odbornou přípravu, která trvá 12 měsíců.
Nově nastupující policisté jsou zařazeni do 2. tarifní třídy, 1. tarifního stupně platové třídy. Celková nástupní mzda
spolu se zvláštním příplatkem činí celkem 24 220 Kč. Po ukončení základní odborné přípravy (po 1 roce) služební
příjem přesahuje částku 29 240 Kč hrubého. V rámci středočeského kraje získají náborový příspěvek ve výši 150 tisíc
korun. Výplata náborového příspěvku je vázána šesti měsíční zkušební dobou a závazkem služby v délce trvání šesti let.
V případě zájmu můžete kontaktovat policisty nebo vedení obvodního oddělení ve Zruči nad Sázavou, buď osobně,
nebo na tel. čísle: 974 875 740.

Ohlédnutí spolku Do Baref
za loňským rokem a plány do budoucna
Jana Zichová

K
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dybyste někde zahlédli nápis DoBaref…, je to pro většinu z Vás
nicneříkající.
Ale tvorbu nás, „Barefných“, můžete
vidět např. při procházce kolem zámku Barončinou stezkou. „Botanická
zahrada“ z keramických bot všeho
druhu připomíná obuvnickou historii
našeho města.
Další naší velkou akcí bylo malování
na ZŠ Zruč nad Sázavou. Vstupní prostor zdobí barevné siluety malované
podle žáků navštěvujících tuto školu.
(Poznáte tam Vaše děti?)
S malováním ve škole jsme dále pokračovali časovou osou dějin, o které
jste četli v některém z minulých čísel
Zručských novin.
V letošním roce máme v plánu několik workshopů – např. Keramické
tvoření, Nalej si svůj obraz aj.
V současné době přijímáme nové
členy. Pokud se chcete seznámit s naší
činností, tvorbou nebo akcemi, koukněte na facebookové stránky DoBaref
nebo nás kontaktujte na e-mailové
adrese: mona71@seznam.cz.
Jste kreativní? Nebojte se ozvat a být
od barev.

Hudební kroužek pro děti
v Rodinném centru Setkání ve Zruči nad Sázavou
každou středu v 15.00

PÍSNIČKA
PRO NEJMENŠÍ

vede Kateřina Kmínková
určeno pro děti školkového věku a jejich rodiče
cena 30 Kč za lekci – první lekce zdarma
přihlášky: 721 971 323 katkakminkova@gmail.com

www.rc-setkani.cz
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foto: Š. pelikán

Nuly a jedničky – podtrženo, sečteno, vyhodnoceno…
nás je, že jsme soutěži dali již po několik let dobře
fungující novější formát a díky tomu se pokaždé
jako porotci těšíme jak na tvorbu stabilních příznivců, tak na překvapení vzešlá z přílivu nových
zajímavých autorů. A jak to s nulami a jedničkami
bylo tentokrát? Příjem snímků se uzavřel o Vánocích 2018. Do soutěže se tentokrát zapojilo 34
účastníků v kategorii A (do patnácti let včetně)
s celkem 97 snímky a 40 účastníků v kategorii
B (nad 15 let) s celkem 120 snímky. Nejpracovitější z pořadatelů umístil snímky na internetovou
galerii a vytvořil bodovací tabulku. Sedmičlenná porota sestavená z členů zručského fotoklubu

dalších šest dětských fotografů. Kategorie B letos
mile překvapila jak počtem, tak kvalitou zaslaných snímků. Objevila se nová jména a některé
prakticky profesionální fotografie; díky tomu se
mnohem víc rozevřely nůžky mezi opravdu silnými a technicky zvládnutými snímky a těmi běžnými moc nepromýšlenými záběry pořízenými
mobilním telefonem. Dva nejlepší autoři z této
kategorie se bohužel nemohli osobně dostavit
na vyhodnocení. Hlavní cena tak byla vítězi Martinu Kratochvílovi do vzdálené Třebíče odeslána
poštou a druhá cena dodatečně předána Filipu
Petrákovi v sídle fotoklubu ve Spolkovém domě

ve Zruči nad Sázavou. Třetí místo patřilo Lindě
Průšové ze Zruče. Předáním cen ovšem program
odpoledne zasvěceného fotografii neskončil. Ti,
co k nám přijeli již poněkolikáté, se kupodivu opět
těšili na prezentace porotců věnované rozboru nedostatků fotografií, které letos nezabodovaly (kterým ještě chyběl nějaký ten krůček k dokonalosti),
a návrhům úprav, jež by fotografovy chyby mohly

kompenzovat. Po rozborovém semináři bylo třeba
ještě ochutnat občerstvení, o které se vlastnoručně
postarali členové fotoklubu, a vrhnout se na odinstalování fotografií, aby si je účastníci soutěže
mohli odnést domů. Program odpoledne proběhl bez technických závad v přátelské atmosféře.
Poděkování patří všem malým i velkým zúčastněným fotografům a zejména těm, kteří se odhodlali
přijít na dernisáž a vyhodnocení soutěže 26. ledna
2019 do sálu zručské ZUŠ. Děkujeme za podporu
také všem partnerům soutěže. Tradičně jimi jsou:
město Zruč nad Sázavou, Základní umělecká škola tamtéž, pražský Ultralab a syn, hradecký Fomei, brněnský Zoner. Mediálním partnerem jsou
Zručské noviny. Doufáme, že neocenění autoři
nezahořkli, že si odnesli kromě dobře míněných
rad a papírových fotek i špetku inspirace pro další
fotografické pokusy. Kdoví, kdo nás s čím překvapí příště. Již nyní promýšlíme harmonogram
průběhu dalšího ročníku, který hodláme odstartovat tentokrát podstatně dříve, než bylo doposud
zvykem. Sledujte proto stránky fotoklubu, abyste
stihli včas obeslat svými nejlepšími snímky nový
ročník „nul a jedniček“!

foto: Boumis
Filip Petrák obsadil druhé místo v kategorii B.

foto: Boumis
Linda Průšová skončila v kategorii B třetí.

Lenka Říhová

N

uly a jedničky je název soutěže pro fotografující nadšence ‒ malé začínající i pro ty
odrostlé amatéry s menší či větší sumou fotozkušeností. Pořádá ji Fotoklub Zruč nad Sázavou už
téměř dvacet let a za tu dobu soutěž nutně prošla
vývojem podmíněným kvapným tempem zdokonalování možností digitální fotografie. Změny se
promítly i do samotných propozic soutěže, do systému zasílání, bodování a vyhodnocení snímků
i do podoby „papírové“ výstavy a závěrečného rituálu dernisáže s předáváním cen a rozborovým
seminářem. Soutěž je od svého začátku zaměřena
na podporu dětské kategorie. U dětí tak trochu
ještě předpokládáme kromě školou podporované
soutěživosti také otevřenost vnímání, tvořivost
a nestandartní nahlížení na běžné věci. Ale jak
se ukázalo, je dobrá fotografie přesahující invencí i technickým zpracováním hranice obvyklých
rodinných alb výzvou také pro mnoho dospělých. Někteří z úspěšných dospělých účastníků
prvních ročníků se stali členy fotoklubu a působí
nyní na pořadatelské straně barikády. Pro mnohé
účastníky je v dnešní době monitorové a displejové
„kouzlem“ pouhý fakt, že dokážeme jimi zaslaná
data ‒ tedy „nuly a jedničky“, proměnit ve velkoformátové fotografie, které jsou potom prohlíženy a obdivovány na závěrečné výstavě nejlepších
exemplářů. Vlastně u nás vyhrává každý – každý
si odnáší cenu v podobě vlastní (letos nejedné)
velké papírové fotografie. Fotosoutěž a dobrovolní
pořadatelé si v určitém období prošli krizovým
vývojem, takže kontinuita tradice byla porušena
vynecháním dvou ročníků. Proto se v současnosti
v klubu přeme, kdy přesně nastane jubilejní dvacátý ročník soutěže. Nicméně je téměř stoprocentně
jisté, že jím bude ročník příští. Důležité ale pro

foto: L. říhová

a posílená o oba loňské vítěze pak nezávisle jeden
na druhém hodnotila desetibodovou stupnicí
předložené snímky bez přiřazených jmen autorů.
Autoři, kteří zaslali méně než tři snímky, sami
sebe v celkovém pořadí poškodili, neboť v naší
soutěži nehodnotíme nejlepší snímek, ale oceňujeme autora jako takového. A že se nejlepší autoři
letos měli na co těšit! Jako obvykle firma Ultralab
a syn zhotovila kvalitní papírové verze fotografií.
Město Zruč nad Sázavou štědře soutěž podpořilo
zejména v dětské kategorii, a tak si vítěz mohl jako
hlavní cenu odnést tiskárnu a zásobu kvalitních
fotopapírů od dalšího z partnerů – firmy Fomei.
Na dalších pozicích čekaly trofeje: Zoner Photo
Studio, fotobrašna, grafický tablet, flashdisky
a další užitečné pomůcky pro digitální fotografy.
Skvělá kvalitní kolekce fotografií tradičně do soutěže přišla ze ZUŠ Ledeč nad Sázavou. Nebylo
divu, že do Ledče po slavnostním vyhodnocení
a dernisáži výstavy, kterou jsme již poněkolikáté
pořádali v Základní umělecké škole Zruč nad Sázavou, putovala většina diplomů a odměn. Hlavní cenu v dětské kategorii získal Šimon Pelikán,
druhé místo patřilo Julii Tomkové a na třetí příčce
se umístila Natálie Egartová. Ceny dostalo ještě

foto: Boumis
Šimon Pelikán – vítěz dětské kategorie

Na Slovensku zručští kytaristé
po delší odmlce opět slavili úspěchy
rodružství. Soutěž probíhala v krásném
hotelu pod pohádkovým Bojnickým
zámkem, který patří mezi nejkrásnější
a nejnavštěvovanější zámky ve střední Evropě, neboť ho vyhledávají návštěvníci z celého světa. Na přelomu
19. a 20. století jej zcela přebudovali

Jiří Freml

V

e dnech 12. – 13. února 2019 se
konal patnáctý ročník celoslovenské kytarové soutěže „Bojnice 2019“.
Vyhlašovatel soutěže je Ministerstvo
školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky. Již v minulosti se se
této krásné akce zúčastňovali i kytaristé z Čech (Pardubice, Mohelnice, Frýdek-Místek, Zruč nad Sázavou, Brno).
V letošním roce naši základní uměleckou školu reprezentovali tři kytaristé:
v první kategorii Dominika Rývová
a Gabriela Sochůrková a ve druhé kategorii Ondřej Pekárek, který dojíždí
na výuku z Ledče nad Sázavou. Všichni
jsme se těšili, že v této partě při výpravě
na Slovensko prožijeme nějaké to dob-

vensku, a také pobyli v termálních
lázních, kde si to
dě t i vel m i u ž ily. Ale vraťme se
k soutěži. Výkony
mladých kytaristů hodnotila šesDominika Rývová, Ondra Pekárek, Gabriela Sochůrková před soutěží
fota: archiv zuš
tičlenná slovenská
odborná porota složená z pedagogů které byly mnohdy vyrovnané. Žáci
z vysokých škol a konzervatoří, které z mé kytarové třídy se snažili podat
předsedali pánové prof. Josef Žabka dobrý výkon, který je vždy ovlivněn
z Bratislavy a doc. Mgr. art. Ján La- trémou, ale i prostředím sálu a celkobant, ArtD. z Žiliny. Soutěžící v každé vou atmosférou soutěže. S výsledky
kategorii byli na základě svých výko- žáků zručské kytarové třídy jsem byl
nů oceněni v pásmech. V rámci zlatého velmi spokojený a dá se říci přímo nad
pásma byla udělena první, druhá a třetí šený! Dominika z jednadvaceti soutěmísta. Soutěžilo se v pěti kategoriích: žících první kategorie obsadila ve zlababy kategorie do 9 roků, I. kategorie tém pásmu šesté místo a Gabča získala
od 9 do 11 roků (jednokolové), II. ka- nádherné první místo. Ondřej postoutegorie od 11 do 13 roků, III. kategorie pil do druhého kola, kde byl oceněn
od 13 do 15 roků a VI. kategorie od 15 prvním místem. Jsem velmi pyšný
do 18 roků (dvojkolové). V tomto roč- na své žáky, kteří takto reprezentovali
níku se sešlo celkem 40 přihlášek ze nejen své městečko, kraj, ale především
Slovenska a 5 přihlášek z Čech (ZUŠ Českou republiku. Prostřednictvím toMohelnice, ZUŠ Zruč nad Sázavou). hoto článku Gabče, Domče a Ondrovi
Porota rozhodně neměla lehkou práci gratuluji a především děkuji za hezké
Porota a vítězové soutěžních kategorií – uprostřed skupiny naše G. Sochůrková a O. Pekárek (s diplomem) při udílení bodů za soutěžní výkony, společně strávené chvíle.
do romantické podoby. Možná proto se stal lákavou kulisou pro filmaře
a „zahrál si“ v mnoha filmech a seriálech ‒ mimo jiné třeba ve filmu Šíleně smutná princezna. Navštívili jsme
i místní zoologickou zahradu, která je
nejstarší a nejnavštěvovanější na Slo-

aktuality kultura školství město sport
Žáci 8. A poznávali
možnosti studia angličtiny
v Jesenici u Prahy
fota: archiv zš

Blanka Olišarová

R

ovnocenná výuka v anglickém
jazyce vedle naší mateřštiny, potkávání se s učiteli cizích národností
v běžném denním životě nebo možnost
složit mezinárodně uznávanou maturitní zkoušku v anglickém jazyce. To
vše nabízí soukromá škola Sunny Canadian International School v Jesenici
u Prahy, kam jsme se v lednu zajeli podívat s vybranými žáky z 8. A.
Návštěva se uskutečnila v rámci školního projektu Canada Days, který je
letos podpořen financemi z projektu
KAP Krajského úřadu Středočeského
kraje.
Škola SCIS je jedinečným spojením
školy mateřské, základní a gymnázia,
takže principy aplikované ve vzdělávání může dítě zažívat od malička až
do doby, kdy se rozhoduje, kam na další studium na vysoké škole. Podnět pro
vznik této soukromé školy dala zakladatelka Alice Štunda, která po příjezdu
z Kanady obtížně hledala školu pro své
dítě, která by co nejlépe vyhovovala
jejím potřebám. Nakonec se rozhodla
sama založit vzdělávací instituci, která
odráží pobyt zakladatelky v Kanadě
(působí zde pedagogové pocházející
z Kanady, škola s Kanadou spolupracuje v rámci poskytování mezinárodních
návštěv českých žáků v Kanadě atd.).
Ihned po příjezdu nás čekala prohlídka školy a materiálního vybavení
jednotlivých učeben a zároveň nás
naše průvodkyně po škole seznámila
s celkovým chodem a organizací vzdě-

lávání od školného až po možnosti,
které se žákům po absolvování studia
dále nabízejí. Co bylo pro nás během
prohlídky asi největším překvapením,
byla skutečnost, že třídy nejsou klasicky nazývány jako u nás např. 5. B
nebo učebna chemie, ale kmenové
třídy a učebny mají názvy podle jednotlivých kanadských měst, jako je
např. Vancouver, Quebec a další. Zásady vzdělávání a výchovy mladých
lidí jsme měli možnost si přečíst při
průchodu hlavní chodbou. Anglická
hesla jako „neboj se dělat chyby“ nebo
„jdi do dialogu“ podporují samostatný
a sebevědomý rozvoj osobnosti dítěte
a naši žáci si mohli sami říci, do jaké
míry jsou tyto principy naplňovány
i na naší základní škole. Žáky mimo
jiné zaujala např. recepce ve vstupním
vestibulu školy (což není na státních
základních školách obvyklé) a také
školní knihovna, kde našli jak české,
ale hlavně i anglicky psané tituly nejen

„Chci žákům předat ty nejlepší znalosti.“
Minirozhovor s Mgr. Taťánou Moravcovou
Blanka Olišarová

Z

moderní literatury pro děti od předškolního věku po středoškoláky, ale
i anglické překlady děl našich českých
autorů, jako např. anglicky psanou
knížku s příběhy o pejskovi a kočičce
od Josefa Čapka. Dále se jim líbila také
sportovní hala nebo různá zákoutí pro
odpočinek žáků a studentů.
Po prohlídce školy se našich žáků
ujaly dvě anglicky mluvící lektorky
Ashley a Caroline, pod jejichž vedením
měli žáci rozdělení do skupin anglicky
popovídat o svých znalostech Kanady
z hlediska geografie, sportu, kultury
nebo představit typické stereotypy, které cizinci o Kanadě mají (např. představa, že jde o zemi, která je většinu roku
pod sněhem a ledem). Poté své znalosti
mohli porovnat a mnohdy i poupravit
podle prezentace, která jim v angličtině tuto rozsáhlou zemi přiblížila. Žáky
zaujala Kanada hlavně díky možnostem, které nabízí pro sportovní využití
– kdo z nás, Čechů by neměl rád hokej
a s ním spojenou možnost venkovního bruslení nebo lyžování? Caroline,
sama rodilá Kanaďanka, provedla žáky
prezentací, díky které mohli poznat
jednotlivé provincie a tři teritoria, ze
kterých se Kanada skládá. Zároveň
jim představila některé známé i méně
známé osobnosti, které z jednotlivých
provincií pochází: kdo nikdy neslyšel
o Terry Foxovi nebo o hokejistovi Sidney Crosbym? Úkolem žáků bylo zapamatovat si co nejvíce údajů, aby potom
mohli vyplnit závěrečný testík. Během
prezentací a hodin obou lektorek byli
nuceni přepnout zcela do „anglického
módu“. Jelikož obě lektorky byly rodi-

lé mluvčí, jejich angličtina zněla přece
jen jinak než ta, na kterou jsou zvyklí
z hodin angličtiny na škole. Zároveň
byli nuceni jazyk používat i během komunikace.
U závěrečného testíku, který následoval poté, co žáci ochutnali kanadskou
lahůdku – palačinky s javorovým sirupem a šlehačkou, by všichni uspěli.
Dobře si zapamatovali, že Kanada je
druhým největším státem na světě, že
hlavní město Kanady rozhodně není
rozlohou a počtem obyvatel největší,
a zapamatovali si i další fakta z historie země a jejího uspořádání. Byť
sem do Jesenice jeli žáci za odměnu
a místo vyučování, rozhodně o výuku jako takovou oloupeni nebyli. Ze
školy většina odjížděla s vědomím, jaké
další možnosti studium cizích jazyků
nabízí (když se zváží finanční možnosti rodin), a také se přesvědčili, na jaké
úrovni jejich aktuální jazykové dovednosti jsou.
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ačátek září loňského školního roku
přinesl řadu změn, především těch
personálních. Žákům skončily prázdniny a zase na ně čekaly školní lavice.
A také několik nových tváří, které
rozšířily řady pedagogického sboru
na Základní škole Zruč nad Sázavou.
Noví páni učitelé a paní učitelky se už
se svými žáky dobře sžili, poznali se
a potkávají se – a po příští půlrok ještě
potkávat budou – denně v jednotlivých
vyučovacích hodinách a na chodbách
školy. V rámci Zručských novin vám,
našim čtenářům, tyto nové pedagogy
postupně představujeme.
Další z nových tváří v pedagogickém
sboru je Taťána Moravcová, učitelka
českého jazyka na II. stupni a také naše
nová metodička prevence. Na naši školu přišla po předchozích zkušenostech
s výukou na základní i střední škole,
rozhodně tedy nejde o žádného nováčka, ale ostřílenou učitelku a nyní
usiluje co nejlépe předávat své znalosti
i našim žákům ve Zruči nad Sázavou
v rámci mateřského jazyka. Paní učitelku nyní od pololetí čeká i práce v rámci jejího působení jako třídní učitelka
jedné ze tříd 8. ročníku, kterou přebírá
po prozatímním třídním učiteli. Že nejde o žádnou brnkačku, už sama dobře
ví a my jí přejeme plno úspěchů a hlavně pěkných zážitků se svou třídou.
Na co ve svých hodinách klade důraz
a jakému povolání se původně chtěla
věnovat?

Jaké máte po prvních měsících dojmy z výuky na nové škole? Bylo to
náročné, veselé, inspirativní?
Dojmy z v ýuky? Vyjádřila bych
to takto: mám ráda děti, a tak ráda
učím.
Na jakých školách jste již působila? Jak vnímáte atmosféru na naší
škole?
Atmosféru ve škole vnímám jako
přátelskou, co se týká mých zkušeností mám praxi s výukou na základní
i střední škole.
Toužila jste bý t v ždy učitelem,
nebo jste původně měla jiné cíle?
Chtěla jsem bý t právníkem, a le
na právnickou fakultu jsem se nedostala. Zalíbilo se mi proto dále učitelské povolání.
Působíte na naší základní škole
jako učitelka češtiny. Z médií se
na nás neustále valí zprávy o tom,
že čím dál víc klesají znalosti žáků
i dospělých v rámci pravopisu a gramatiky. Je to podle Vás pravda? Stojí za tím opravdu sociální sítě?
Gramatika je stále stejná, já osobně kladu důraz na klasické vzdělání.
Sociální sítě a jejich jazyk mě osobně
neovlivňují.
Český jazyk je velice komplexní
předmět, kde se propojuje znalost
pravopisu, gramatika, rozvíjí se
slovní zásoba, součástí je také sloh

i literatura. Ve které z těchto oblastí
mají podle Vašeho názoru naši žáci
nejvíce co dohánět? Na kterou oblast je nejvhodnější se zaměřit?
Jako učitelka češtiny chci dětem
předat samozřejmě jen ty nejlepší znalosti, mým cílem je učit a naučit je jak
zacházet s českým jazykem v praktickém životě.
Na naší škole působíte také jako
metodik prevence. Čím je pro Vás
tato funkce přitažlivá a na co se
chcete zaměřit?
Metodika prevence je v současné
době velmi důležitá. Různými besedami napříč jednotlivými ročníky se
snažíme dětem vysvětlit různé závažné sociální jevy a představit způsoby pomoci. (V současné době proběhl
např. program primární prevence ve 4.
a 5. ročnících na téma „Jak si nenechat
ublížit“, 6. a 7. ročníky mají naplánovaný program primární prevence
na únor a bude zaměřen na skrytá nebezpečí na internetu – pozn. red.)
Taťána Moravcová, 49 let
Původně chtěla být právničkou. Vyučuje český jazyk na ZŠ Zruč nad Sázavou, od II. pololetí
je třídní učitelkou v 8. třídě. Další její funkce
na ZŠ: metodička prevence (zaměření na předcházení rizikovému sociálnímu chování, osvěta
na poli pomoci v případě problémů, příprava
programů prevence pro jednotlivé ročníky).
Učitelství mají v rodině, věnuje se mu i její
syn. Mezi její koníčky patří jazyky (nejen ten
mateřský, ale např. i ruština), historie a sport.

Únor v MŠ Malostranská

MŠ Malostranská

Jana Augustovová

Z

a okny naší školky vládne zima.
Chladné dny si ve školce zpestřujeme různými aktivitami. Učíme se básničky a písničky se zimní tematikou.
Malujeme obrázky se zimním motivem
a tvoříme různé výrobky.
Na konci ledna děti navštívily ZUŠ,
kde proběhlo promítání pohádek. Dětem se promítání moc líbilo.
Na procházkách obdivujeme krásu
zimní přírody. Nezapomínáme ani
na ptáčky, kterým pravidelně sypeme
zrní. Při procházkách na cyklostezce
děti nadšeně krmí kachny a labutě.
7. února naši školku navštívila Ka-

foto: archiv mš

teřina Kmínková se svým hudebním
programem. Dětem představila své
hudební nástroje. Zpívalo se i tančilo.

Dětem se její program velmi líbil. Děkujeme za příjemné dopoledne a těšíme
se na příští návštěvu.

Korálkování v Trhovém Štěpánově
Lucie Náhlovská

N

a počátku února jsme měli možnost navštívit Spolkov ý dům
v Trhovém Štěpánově, kde se nás velmi ujala paní Jana Vlasáková. Děti
byly rozděleny do dvou skupin, jedna
navštívila galerii, kde si prohlédla obrazy místního malíře, který své mimořádné obrazy věnoval městu. Dále
jsme obdivovali starou pračku, valchu,
mandl, přístroj na výrobu másla včetně
starodávných hodin a spousty dalších
užitečných věcí. Děti se tak přiblížily
době, která se pro nás stala téměř zapomenutá. Druhá skupinka se radovala z tzv. „korálkování“. Děti dostaly
předem připravenou konstrukci, kde si
postupně navlékaly korálky. Kromě radosti z vlastního tvoření a vlastnoručně
vyrobené hvězdičky si děti procvičily
jemnou motoriku. Obě skupiny se
potom vystřídaly. Za pomoci a spolu-

MŠ Na Pohoří
FOTo: archiv mš

práce paní Zdeňky Chvojkové si každý
z nás odnesl domů krásnou korálkovou
hvězdičku. Po cestě do školky jsme poslouchali, kdo komu hvězdičku daruje
nebo si ji nechá na památku. Proto dě-

kujeme paní Janě Vlasákové za pozvání
a za milou zkušenost. Určitě budeme
moc rádi, když se naskytne čas a příležitost si tzv. „korálkování“ zopakovat.
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Události řešené městskou policií
v lednu 2018

• 3. 1. 2019 – V průběhu dne řešila hlídka MěP několik upozornění
na špatnou sjízdnost pozemních komunikací z důvodu sněžení. Na místě
strážníci usměrňovali provoz a dohlíželi na bezpečnost v silniční dopravě.
Dále byly v konkrétních případech sjednány výjezdy pohotovostí technických služeb a správy a údržby silnic.
• 11. 1. 2019 – Ve večerních hodinách přijala hlídka MěP oznámení
personálu OD Tesco o krádeži zboží v obchodě. Na místě byla zjištěna
třiadvacetiletá místní občanka, která se pokusila přes kasy obchodu pronést zboží bez zaplacení v batohu. Jednání uvedené bylo klasifikováno jako
přestupek a na místě projednáno uložením blokové pokuty.
• 17. 1. 2019 – S žádostí o pomoc se na hlídku MěP obrátil ve večerních
hodinách třiapadesátiletý muž. Ten požádal strážníky o pomoc při otevření bytu matky, která s ním nekomunikuje, a on se do bytu nemůže dostat.
Pro důvodnou obavu z ohrožení života a zdraví osoby vyjel na místo hasičský záchranný sbor, zároveň byla přivolána zdravotnická služba a hlídka
PČR. Po otevření bytu byla bohužel žena nalezena již v bytě mrtvá.
• 31. 1. 2019 – V dopoledních hodinách byla hlídka MěP požádána operátorkou Humanitárního sdružení Život Plus o výjezd k osmdesátileté klientce.
Ta měla doma upadnout a dále se s uvedenou nepodařilo spojit. Hlídka
MěP otevřela za asistence sousedů vchodové dveře domu, žena byla nalezena na zemi v chodbě s krvácejícím poraněním hlavy. Na místo byl sjednán
výjezd ZZS, která následně ženu převezla k ošetření do nemocnice. Na skutečnost byla upozorněna operátorka sdružení Život Plus a rodinní příslušníci.
Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v lednu 2018 a únoru 2019
• 27. 1. 2019 – Ve večerních hodinách došlo k úniku plynu LPG při čerpání
do vozidla na čerpací stanici ve Zruči nad Sázavou. Jednotka byla vyslána k likvidaci úniku plynu. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno a změřeno, že při úniku došlo k výbušné koncentraci plynu ve vozidle a v blízkém
okolí. Prostor čerpací stanice byl uzavřen a vypnut přívod elektrické energie.
Koncentraci plynu bylo nutno naředit vzduchem a tím ji snížit, aby nedošlo
k výbuchu. Prostor stanice byl z dálky odvětráván přetlakovými ventilátory.
Pokračovalo se v odvětrávání prostorů vozidla a stanice. Stále byla měřena
koncentrace plynu i v okolních kanálových vpustích a zachytávací nádrži,
protože LPG je těžší než vzduch. To znamená, že se usazuje vždy na nejnižším
místě terénu. Po snížení koncentrace plynu na takovou hladinu, která již
nebyla výbušná, se jednotka vrátila na základnu.
• 31. 1. 2019 – KOPIS vyslalo jednotku ke střetu osobního vozidla a motorového vlaku na železničním přejezdu ve Zruči nad Sázavou. Osobní automobil byl zaklíněn na náraznících předního vozu soupravy asi padesát
metrů od přejezdu. Při nehodě nedošlo ke zranění řidiče osobního vozidla
ani cestujících a obsluhy motorového vlaku. Na místo přijela ZZS, které
byla řidička předána do péče. K úniku provozních náplní vozidel při střetu
nedošlo. Na místo se dostavila jednotka Hasičské záchranné služby Správy
železniční dopravní cesty Havlíčkův Brod, které bylo místo zásahu předáno.
• 10. 2. 2019 – Ve Zruči nad Sázavou došlo k prasknutí vodovodního
řadu a vytékání vody do domu. KOPIS vyslalo jednotku na monitoring,
zda nedošlo k zatečení vody do domu. Průzkumem bylo zjištěno, že voda
prostory domu nezasáhla. Jednotka se po domluvě s majitelem domu vrátila
na základnu.
• 12. 2. 2019 – Jednotka byla vyslána Krajským operačním a informačním
střediskem na otevření dveří u domu v obci Želivec. Dveře domu byly zamčené a majitel ležel na zemi. Protože bylo nutné do domu vniknout násilně, byly
dveře vypáčeny pomocí páčidla. Majitel byl předán do péče Zdravotnické
záchranné služby, které jednotka pomohla s transportem do sanity. Na místě
byla Policie ČR, které bylo místo zásahu po otevření domu předáno.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek
fotO: S. Tomášek

Rubrika pro zastupitele 2/2019
Kateřina Kmínková

Vážení čtenáři,
představuji vám novou rubriku Zručských novin, tzv.
„Rubriku pro zastupitele“. V každém čísle ZN si odteď můžete přečíst odpovědi našich zastupitelů na tři otázky, které
jim pravidelně budu pokládat. Pokaždé otiskneme názory
tří až čtyř zastupitelů, kteří odpověděli, případně se vyjádřili
nejdříve. Můžete tak sledovat konkrétní názory zručských
zastupitelů a návrhy řešení, která k dané problematice navrhují.
K otázkám také připojuji názory zručských občanů.
Pokud máte dotazy, které byste zastupitelům chtěli prostřednictvím ZN položit, neváhejte napsat do redakce ZN.
1) Jaká je podle Vás slabá stránka Zruče a jakým způsobem chcete pracovat na zlepšení této problematiky?
Michaela Náhlovská: Jednou ze slabin je otázka bydlení,
a to především v nedostatku bytů pro mladé lidi. Řešením
může být výstavba nízkonákladových bytů. Další slabinou
je např. nedostatečná nabídka veřejné dopravy. Zde připadá
v úvahu navýšení četnosti spojů na vybraných linkách.
Jiří Říha: Z dlouhodobého hlediska vidím jako zásadní
problém „stárnutí“ Zruče. Možná to není až tak zřejmé,
ale statistika průměrného věku občana to ukazuje jasně.
Důvodem je vzrůstající počet seniorů, kteří si vybrali naše
město pro klidný život, ale především absence středního
školství. Po dokončení základní školní docházky žáci odcházejí do okolních měst na střední školy a učiliště a tam si
vytvářejí první pevné vazby. Většina z nich se už bohužel
do Zruče nevrací.
Město mladé lidi potřebuje a zvrátit stávající trend je mimořádně obtížné. Tak, jak jsme se zavázali před volbami,
zastupitelé Nezávislých připravují strategii rozvoje města.
Naším cílem je město atraktivní pro nové mladé rodiny,
v dílčích projektech pak dostupné kvalitní a levné startovací
ubytování, kvalitní škola, dostupná zdravotní péče, sportovní a kulturní vyžití. Každý z těchto projektů je „běh
na dlouhou trať“ a úkol pro několik volebních období.
Z krátkodobého hlediska mě nejvíce trápí nevyužití potenciálu řeky, která je nedílnou součástí města. Vyhýbají se
jí jakékoliv investice a stala se téměř nechtěnou Popelkou.
Připravujeme s kolegy projekty na revitalizaci břehů, vybudování odpočinkové zóny a koupaliště…, ale o tom v následující odpovědi.
Pavel Vrzáček: Jedním ze slabých míst je možnost letního
koupání. Aktuálně máme rozpracováno několik variant
možného řešení a i s využitím Zručských novin chceme
tyto varianty představit a otevřít diskusi o výběru té nejvhodnější.
Martin Hujer: Jedna slabá stránka našeho města je nedostatek zubařů. Řešení by bylo nabídnout byt, ordinaci a finanční dotaci na úpravy prostor ordinace a jejího vybavení.
Nutné je osobní jednání se zubaři.
2) Pokud si Zručané po něčem často postesknou, bývá
to (ne)možnost veřejného koupání. Jaké by bylo Vaše
řešení problému a proč?
Michala Náhlovská: Vybudování nového koupaliště je pro
město velice nákladné. Jednou z možností by mohlo být
čerpání dotací z EU nebo ze státního rozpočtu na výstavbu
veřejného koupaliště. Zvážila bych i případnou revitalizaci hasičských nádrží a jejich využití pro širokou veřejnost.
Na velké plavání to není, ale na rychlé zchlazení v horkých
letních měsících to stačí.
Jiří Říha: Řešení problematiky veřejného koupání ve Zruči může mít mnoho podob. Od vybudování krytého bazénu, jehož investice může dosáhnout ke stu milionů a roční
náklady na provoz spolknou půlku rozpočtu města, přes
přeměnu nádrže v Dubině na koupaliště, až po vybudování
říční plovárny na Sázavě. Ale jsou i další možnosti. Vždyť
v okruhu rozumné dostupnosti je sedm bazénů, od nekrytého vlašimského až po akvapark v Čestlicích. Zastupitelé
Nezávislých připravují řešení veřejného koupání ve Zruči,
které brzy představí občanům. Osobně jsem příznivcem
přírodního koupaliště nebo plovárny.
Pavel Vrzáček: Prakticky se nabízejí dvě řešení. Vybudování koupání s umělým zdrojem nebo přírodní koupaliště.
Každá z těchto možností má podvarianty s tím, že každá
z nich má své výhody i nevýhody. Já osobně jsem příznivcem

přírodního koupaliště s využitím přírodního biotopu, např.
využít vodu z řeky Sázavy, případně to zkombinovat s vrtem.
Martin Hujer: Mým snem jsou malé městské lázně s úsporným provozem ve Zručském dvoře. Výhodou by byla možnost celoročního provozu, sauna nebo výuka plavání pro
naše děti. Bez dotace na to zatím nemáme finanční prostředky (městu zbývá doplatit závazky z minulých let ve výši
27 milionů korun).
3) V minulém čísle ZN vyšel článek týkající se zhoršeného ovzduší v zimních měsících, které je spojené s topnou
sezónou. Lze podle Vás problém s topením a škodlivými
zplodinami nějak konkrétně řešit?
Michaela Náhlovská: Měření kvality ovzduší je drahé
a i výsledek případného překročení limitů a následné pokutování občanů nic neřeší. Největší znečištění způsobují
kotle 1. a 2. emisní třídy. Obec může zakázat pálení v těchto
kotlích dříve než 1. 9. 2022, kdy začne platit plošný zákaz dle
zákona o ochraně ovzduší. Dále bych oslovila občany s informacemi o možnostech čerpání kotlíkové dotace a pomoci
při zpracování žádosti.
Jiří Říha: Je potřeba odlišit domácí spalování odpadů, což
je naprosto nepřípustné, od problému nedokonalého spalování z důvodu studeného topeniště nebo nějakého technického problému kotle. Plošné řešení problému s domácím
neekologickým spalováním závisí na dvou faktorech: ochotě
občanů k nápravě, ale také na jejich případných finančních
a technických možnostech pořídit kvalitní kotel. Motivaci
lidí lze zvýšit osvětou, případně pobídkami. V této oblasti
působí Státní fond životního prostředí s tzv. kotlíkovými
dotacemi. V posledku může ještě zafungovat uložení pokuty
za přestupek vyplývající z porušení zákona o odpadech. Ten
domácnostem spalování odpadu striktně zakazuje.
Pavel Vrzáček: Řešení má především každý jednotlivý občan ve svých rukou. V kombinaci kotlíkové dotace od státu
a příspěvku obce může každý občan pořídit čisté topení
prakticky zdarma. Všichni si dokážeme velice rychle zmapovat, z jakých komínů jaký kouř vychází a kdo tedy buď
z lenosti, nebo ve vidině levnějších provozních nákladů pří
pálení domovního odpadu na čistotu ovzduší rezignuje.
U ekonomických důvodů se často jedná o starší spoluobčany, kde je případné sankcionování do značné míry asociální.
Bohužel se dost často očekává, že pomoc rodiny nahradí
pomoc spoluobčanů, tedy města či státu, což je dle mého
soudu nevýchovné. V kontextu toho je potřeba si uvědomit,
že za tři roky ze zákona končí možnost používání starých
kotlů a všichni dnešní znečišťovatelé budou muset chtě nechtě tuto otázku řešit.
Martin Hujer: Problematika se týká zodpovědného přístupu každého „topiče“. Větší využívání nabízených dotací pro občany na výměnu starých kotlů. Peníze nabízí stát
i město. Zatím finanční podporu z města využilo od roku
2016 pouze 13 lidí. V městské biokotelně byl instalován
v roce 2017 elektrofiltr, který snížil vypouštěné tuhé látky
z komína osmkrát.
Ptali jsme se Vás:
Myslíte, že má Zruč nějaké nedostatky?
Michaela Čebišová: Osobně mi vadí, že se po Zruči pohybují různí feťáci, kteří tu podle mě snižují bezpečnost.
Viděla jsem tu například pobíhat zfetovaného muže, který
se svlékl do naha. Dalším, po zimě aktuálním, problémem
jsou psí exkrementy. Majitelé psů by měli sbírat exkrementy
i ve sněhu.
Zdena Vaňkátová: Ve Zruči by měl být zubař. To je jediné, co tu chybí, protože nás nikde nechtějí vzít. Jinak jsem
ve Zruči se vším spokojená.
Jak byste řešila koupání ve Zruči?
Zdena Vaňkátová: Ve Zruči je vše zainvestované a opravené, jediné, co chybí je možnost koupání. Osobně bych brala
krytý celoroční bazén, do řeky bych kvůli jejímu znečištění
nevlezla ani náhodou.
Myslíte si, že je ve Zruči ovzduší v zimě znečištěné topením tuhými palivy?
Michaela Čebišová: My bydlíme v paneláku, takže s topením nemám zkušenosti. Ale v zimě tu někdy bývá nedýchatelno, lidé by neměli topit odpadky.
Zdena Vaňkátová: Lidi by si měli sami zodpovědně zhodnotit, čím a jak topí. Ale těžko budete někoho nutit, aby topil
plynem, ne každý na to má finance.

Finanční úřad v Kutné Hoře informuje veřejnost
Finanční úřad v Kutné Hoře informuje všechny daňové poplatníky,
kteří budou za rok 2018 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob,
že pracovníci finančního úřadu budou přítomni na Městském úřadu ve Zruči nad Sázavou (ve Výstavním sále zámku – II. patro)

dne 20. 3. 2019 v době od 12.00 do 17.00 hodin
Pracovníci finančního úřadu v uvedeném termínu umožní opět daňovým poplatníkům vyřídit si své záležitosti.
Daňové formuláře je možné si vyzvednout na MÚ Zruč nad Sázavou.
Ludmila Vlková, Kancelář starosty
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VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu
a Sboru pro občanské záležitosti
za přání k mým 71. narozeninám.
Irena Černá

Dne 23. února jsme vzpomněli
14. výročí, kdy nás navždy opustil
náš milovaný tatínek a dědeček
pan František Havel.
S láskou vzpomíná
dcera Blažena s rodinou
a syn František s rodinou.

Děkuji Městskému úřadu,
Sboru pro občanské záležitosti
ve Zruči nad Sázavou a panu starostovi
za krásné blahopřání k mým narozeninám.
Jiří Krčmář

Děkujeme Městskému úřadu
a Sboru pro občanské záležitosti
ve Zruči nad Sázavou
za milé přání k našim narozeninám.
Kroutilovi
Dne 2. 3. 2019 uplyne 31 let,
kdy navždy dotlouklo srdce našeho
tatínka, dědečka, pradědečka, bratra a strýce
pana Jaroslava Kindla,
který by 13. 3. 2019 oslavil 90. narozeniny.
S velkou láskou a úctou vzpomínají
dcery Magda a Zdena s rodinami,
vnoučata, pravnoučata a ostatní příbuzní.

Čas mírní bolest,
ale nedá se zapomenout...
Dne 3. 3. 2019 uplyne 13 smutných let
od chvíle, kdy nás opustila
paní Helena Macháčková
ze Zruče nad Sázavou.
S láskou a úctou stále vzpomíná dcera Ilona.
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Zprávy z radnice
Usnesení Zastupitelstva a Rady města
Rada města na svém 6. zasedání, konaném 7. 1. 2019
schvaluje
• žádost Svazu tělesně postižených o individuální dotaci na činnost
spolku ve výši 10 000 Kč;
• podání žádosti o dotaci na akci „Dopravní automobil pro jednotku
SDH Zruč nad Sázavou“ do dotačního programu „Program 2019 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci tematického
zadání „Kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu
Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2019 z rozpočtu Středočeského
kraje“;
• uzavření pojistné smlouvy číslo 7721117353 s pojistitelem Kooperativa pojišťovna, a. s. na pojištění mobilní toalety;
• uzavření rámcové smlouvy o provedení exekuce s Exekutorským úřadem Praha 5;
• uzavření umělecké smlouvy s Míšou Růžičkovou na hodinové představení při akci „Otvírání turistické sezóny ve Zruči nad Sázavou“ dne
20. 4. 2019;
• uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce sbírkového předmětu
č. 35/2017 ze dne 27. 3. 2017 za účelem vystavení obrazu na zámku
ve Zruči nad Sázavou s Ministerstvem obrany;
• uzavření smlouvy na prodloužení nájmu na prezentaci zámku na pozemcích ČD s firmou RAILREKLAM, spol. s r. o.;
• smlouvu o zřízení služebnosti č. 2763/2018‒SML s povinným Povodím Vltavy;
• pronajmout objekt „H“ ve Zručském dvoře paní K. K. a pověřuje
Bc. Radka Hampla jednáním o nájemní smlouvě a následném předložení
návrhu smlouvy do jednání RMě;
• uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě č. 651/358/2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti do 2. 3. 2019 s firmou ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s.;
• uzavření smlouvy o provedení autorského dozoru na akci „Stavební
úpravy objektu č. p. 43 Želivec – II. etapa“ s firmou Projekt Světlá, v.
o. s.;
neschvaluje
• žádost Spolku přátel Zahrádky o individuální dotaci na akci „Oslava
800. výročí první písemné zmínky o Zahrádce“;
• žádost Spolku rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí o příspěvek
na zajištění výstavy „Zavřete oči, odcházím…“ uskutečněné v roce 2018
ke 100. výroční vzniku ČR;
ukládá
• vyhlásit Cenu města udělenou v roce 2018 a Ceny za sportovní výkon
za rok 2018;
• Bc. Hamplovi s firmou VHS Vrchlice Maleč, a. s. projednat žádost
alternativního řešení napojení stávajících rodinných domů situovaných
v ulici V Maloninách na veřejnou splaškovou kanalizaci. Žadatelé budou
informováni o výsledku jednání;
• Bc. Hamplovi poptat firmy na rekonstrukci víceúčelového hřiště
v ulici Družební a následně předložit do jednání RMě k dalšímu řešení.
Žadatelé budou v tomto smyslu informováni.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
◆ Koupím JAWA ČZ
– motocykl, skútr, moped
s SPZ i bez, také díly i nekompletní vraky.
Děkuji za nabídky. Tel.: 777 589 258.
◆ Prodám byt 2+1 ve Zruči nad Sázavou.
Tel.: 774 456 854.
◆ Koupím motocykl JAWA nebo automobil
TRABANT, tel.: 732 984 552.
◆ Koupím zahradu nebo zahrádku
ve Zruči nad Sázavou nebo v Chabeřicích.
Tel.: 721 199 861.
◆ ÚČETNICTVÍ: Nabízím kompletní vedení
účetnictví a daňové evidence, včetně mezd
a všech daňových přiznání.
Dlouholetá praxe, osobní přístup.
Účetní program Pohoda.
E-mail: ribatyova@seznam.cz,
tel.: 602 183 392.
◆ Stáj Řendějov hledá brigádníka na výpomoc 1–2x
týdně. Náplň práce: opravy přístřešků, výběhů,
místování, úklid apod. Tel.: 603 848 614.
◆ Daňová evidence, účetnictví
Nabízím vedení daňové evidence, zpracování
daňových přiznání (DPH, daň z příjmu),
kontrolních hlášení, přehledů o příjmech
a výdajích. Kontakt: Iva Marhanová,
tel.: 724 582 297, pausova.iva@seznam.cz

Rada města na svém 7. zasedání, konaném 23. 1. 2019
schvaluje
• podání žádosti Základní školy Zruč nad Sázavou o dotaci ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence v rámci
Tematického zadání „Podpora primární prevence“ pro rok 2019 pro
projekt „Třídnická hodina – cesta k dobrému týmu III“;
• podání žádosti Mateřské školy Na Pohoří Zruč nad Sázavou o dotaci ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence v rámci Tematického zadání „Podpora volnočasových sportovních
a vzdělávacích aktivit“ pro rok 2019 pro projekt „Aby nám spolu bylo
hezky a veselo“;
• pořádání příměstského tábora o jarních prázdninách v termínu
od 4.–8. 3. 2019;
• uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 12. 2016 s firmou
Archatt Památky, spol. s r. o., na realizaci projektové dokumentace k akci
„Rekonstrukce veřejných ploch a některých inženýrských sítí – náměstí
Míru ve Zruči nad Sázavou“;
• uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro
stavební povolení a provedení stavby „Zručský zámek ožívá – 4. Etapa“
s firmou Archatt Památky, spol. s. r. o.;
• objednat opravy kanalizace v areálu Sázavanu od firmy Rekonstrukce
potrubí – REPO, a. s.;
• uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace na vodovod
v areálu Sázavanu se společností Vodohospodářská společnost Vrchlice
Maleč, a. s.;
• uzavření nájemní smlouvy na pozemky p. č. 1210/1, 1210/6, 1209,
vše v k. ú. Zruč nad Sázavou, s firmou EDIKT, a. s.;
• objednat pro SDH Nesměřice opravu hasičské stříkačky od firmy
Radek Vincker;
• uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parcelní číslo
1094/17 panu J. K.;
• uzavření smlouvy s firmou BOKI Industries, a. s., na umístění infor-
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mačních cedulí v Klientském informačním systému města, při dodržení pravidel upravených obecně závaznou vyhláškou 05/2006;
• objednat zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení na rekonstrukci rybníka Na Rybárně
od firmy VDG Projektování, s. r. o.;

schvaluje
• aktualizaci ulic na území Zruče nad Sázavou dle předloženého platného seznamu ulic;
• „Akční plán investic města Zruč nad Sázavou na rok 2019“;
• podání žádosti o dotaci na projekt „Zruč nad Sázavou – Obnova
povrchu části ulice Pardidubská a obnova povrchu MK V Chalupách
v Nesměřicích“ do programu Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogramu Podpora obcí s 3 001‒10 000 obyvateli, dotační titul „Podpora
obnovy místních komunikací“ a zároveň souhlasí s vyčleněním částky
na spolufinancování projektu;
• podání žádosti o dotaci na projekt „Modernizace sportovního areálu za základní školou ve Zruči nad Sázavou“ do programu Podpora
rozvoje regionů 2019+, podprogramu Podpora obcí s 3 001‒10 000
obyvateli, dotační titul „Podpora obnovy sportovní infrastruktury“
a zároveň souhlasí s vyčleněním částky na spolufinancování projektu;
• uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnického práva energetického zařízení a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
– služebnosti, číslo: KSK/4002/2016 č. projektu: IE-12-6006620;
• vydání Změny č. 4. Územního plánu Zruč nad Sázavou;
• prodej p. p. č. 2687 v k. ú. Zruč nad Sázavou do vlastnictví: M. M.
za kupní cenu 50 Kč/m2;
• uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s firmou
SPOJSTAV spol. s r. o.;
• podání žádostí o bezúplatné převody pozemků z vlastnictví ČR
do vlastnictví města;
• podání žádostí o úplatné převody pozemků z vlastnictví ČR
do vlastnictví města;
• úpravu rozpočtu města na rok 2019 snížením příjmů o 11 700,- Kč,
navýšením výdajů o 628 300,- Kč a úpravu financování o 640 000,- Kč;
• koupit do vlastnictví města Zruč nad Sázavou p. p. č. 2410/3,
p. p. č. 2410/4 a p. p. č. 2410/6 vše v k. ú. Zruč nad Sázavou za cenu
50,- Kč/m2, při dodržení podmínky současného vlastníka uvedených
pozemků, že si město nečiní nároky na porosty, které se na uvedených
pozemcích nachází;
• schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva práce a sociální věcí
na výkon sociální práce;
bere na vědomí
• zápis z jednání finančního výboru ze dne 16. 1. 2019;
• 9. úpravu rozpočtu města na rok 2018 navýšením příjmů a výdajů
o 1 958 190,- Kč.
Rada města na svém 8. zasedání, konaném 4. 2. 2019
schvaluje
• zavedení služby Hodinový pomocník od 1. 4. 2019;
• uzavření smlouvy na služby komunikační platformy mobilní rozhlas
s firmou Neogenia, s. r. o.,
• nabídku na softwarové řešení přípravy a záznamu jednání rady a zastupitelstva od firmy Vera, spol. s r. o.;
• přílohu č. 4 „Hospodaření příspěvkové organizace“ k pravidlům
pro vztah města Zruče nad Sázavou a jeho příspěvkových organizací,
s platností a účinností dnem schválení;
• cenu oběda pro cizí strávníky ve školní jídelně ZŠ Zruč nad Sázavou;
• uzavření smlouvy o zapojení do projektu „Jednotná propagace cestovního ruchu v Kraji Blanických rytířů“ s Krajem Blanických Rytířů,
z. s.;

Jaké služby zahrnuje „hodinový pomocník“?

Hodinový pomocník je opravdovým pomocníkem (záchranářem) v domácnosti, který pomůže starším spoluobčanům
se všemi drobnými pracemi, na které sami nestačí a které je potřeba v rychlosti vyřešit. Například opraví
kapající kohoutek, vyčistí odpad, vymění žárovku, ale v každém případě s daným problémem poradí.
Hodinový pomocník si po sobě vždy uklidí. Nemusíte mít doma nářadí, ani materiál na opravy.
Hodinový pomocník si s sebou vezme vše, co bude na opravy potřebovat. Hodinový pomocník má
za sebou odborné zázemí a disponuje profesionálním vybavením. Poskytnuté služby jsou garantovány kvalitou, rychlostí, spolehlivostí a flexibilitou, protože jsou vykonávány kvalifikovanými
pracovníky pod záštitou města Zruč nad Sázavou.

INOV
D
O

Provozní doba

hodinového pomocníka:
V pracovní dny od 15:00 hodin do 20:00 hodin. Zahájení provozu služby od 1. 4. 2019.

Objednání služby

hodinového pomocníka:
Službu hodinového pomocníka je možno objednat na telefonním čísle

OM

702 236 323.

Ý

Zastupitelstvo města na svém 4. zasedání, konaném 28. 1. 2019

Hodinový pomocník je služba zřízená samosprávou města Zruč nad Sázavou pro občany starší 65 let a držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P s trvalým
pobytem ve Zruči nad Sázavou, Domahoři, Nesměřicích, Dubině a Želivci. Služba je poskytována ve smyslu pomoci a podpory starším spoluobčanům, kteří žijí sami ve svém domácím prostředí a nemohou využít pomoci rodinných příslušníků. Službu lze chápat jako první pomoc v nouzi.

P

ukládá
• zveřejnit záměr města na prodej vyznačených části pozemků p. č.
520 a p. č. 521, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou;
• předložit do jednání ZMě podání žádostí o bezúplatné převody pozemků: p. č. 1104/9, 1104/19, 2335/142, 623/65, 2407/2, 2642/94,
vše v k. ú. Zruč nad Sázavou, 420/43 v k. ú. Želivec, a následný převod
vlastnictví z ČR na město Zruč nad Sázavou;
• předložit do jednání ZMě podání žádostí o úplatný převod pozemků: p. č. 1112/3, 1111/7, 1111/8, 1108/2, 1110/10, vše v k. ú. Zruč
nad Sázavou, a následný převod vlastnictví z ČR na město Zruč nad
Sázavou;
• předložit do jednání ZMě záměr města na koupi pozemků p. č.
2410/3, p. č. 2410/4 a p. č. 2410/6, vše v k. ú. Zruč nad Sázavou;
• zveřejnit záměr města na směnu pozemků mezi Římskokatolickou
farností Zruč nad Sázavou a Městem Zruč nad Sázavou. RMě ukládá
objednat geometrické plány pro oddělení částí pozemků, zahájit jednání s SPÚ ČR ohledně zástavního a dispozičního práva na pozemku
ve vlastnictví města;
• předložit do jednání ZMě návrh na uzavření smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy s firmou Spojstav, spol. s r. o. na úplatný převod komunikace, chodníku, dešťové kanalizace, včetně součástí a příslušenství, dle projektové dokumentace, s názvem stavby „Zruč nad
Sázavou – místní komunikace Na Farském, Nad Městem a Severní.
• zveřejnit záměr města na pronájem vrchní Zámecké vinárny.

Co tato služba nabízí? Proč a kdy ji využít? Pro koho je služba určena?

ÍK
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Cena služby hodinového pomocníka:
Cena za započatou 1 hodinu práce nebo výjezdu hodinového pomocníka činí 20 Kč + cena za použitý (spotřebovaný) materiál.
Úhrada:

bezhotovostně na bankovní účet města Zruč nad Sázavou nebo na pokladně TSSM nebo MÚ Zruč nad Sázavou.

Více informací naleznete na plakátovacích plochách a v letácích na MěÚ.

Sportovní akce
2. 3. 2019

Badminton

Jarní badmintonový turnaj – badminton pro amatéry – čtyřhra, od 9.00 hod., sportovní hala. Přihlášení
na hala@mesto-zruc.cz, nebo na tel.: 730 514 039. Startovné: 400 Kč/družstvo.

3. 3. 2019

Fotbal

turnaj – přípravka, 9.00–16.00 hod., sportovní hala.

9. 3. 2019

Nohejbal

turnaj, 8.00–17.00 hod., sportovní hala. Přihlášky u Milana Závorky, tel.: 728 168 222, e-mail: milanzavorkaml.nohejbal@seznam.cz nebo u Petra Škramovského, tel.: 730 514 039, e-mail: hala@mesto-zruc.cz.
Startovné: 400 Kč.

9. 3. 2019

Stolní tenis C regionální přebor I. třídy 2018/19, 17. kolo: SKC Zruč nad Sázavou RABBIT C–Sokol Čáslav C, od 9.00 hod.,
spolkový dům.

9. 3. 2019

Stolní tenis D regionální přebor II. třídy 2018/19, 17. kolo: SKC Zruč nad Sázavou RABBIT D–Sokol Kácov A, od 9.00 hod.,
spolkový dům.

10. 3. 2019

Florbal

RANGERS CUP – turnaj ve florbale neregistrovaných týmů, od 8.30 hod., sportovní hala.

16. 3. 2019

Volejbal

muži, Zruč–Vlašim, od 11.00 a 15.00 hod., sportovní hala.

16. 3. 2019

Volejbal

ženy – Zruč–Dobříš, od 9.00 a 13.00 hod., sportovní hala.

17. 3. 2019

Házená

ml. žáci – turnaj, 9.00–16.00 hod., sportovní hala.

17. 3. 2019

Šachy

regionální soutěž skupiny D – 10 kolo – TJ Jiskra Zruč. nad Sázavou–Sokol Postupice, od 9.00 hod., spolkový
dům.

23. 3. 2019

Volejbal

Zručská amatérská volejbalová liga, 9:00–18.00 hod., sportovní hala.

23. 3. 2019

Fotbal A

PRODIET I. B. třída, skupina C, 14. kolo, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou–AFK Sadská, od 15.00 hod., fotbalový
stadion.

24. 3. 2019

Atletika

Atletické závody – 8.00–12.00 hod.

30. 3. 2019

Házená

ml. žáci, turnaj, 9.00–16.00 hod., sportovní hala.

31. 3. 2019

Florbal

Kolín, turnaj, 8.00–17.00 hod.

Každý
čtvrtek

Jóga

Jóga s Terezou – 17.00–18.00 hod., tělocvična nad školní jídelnou, ulice 5. května, vstupné 100 Kč (při
zakoupení permanentky 80 Kč), podložky s sebou.

C E n a m ě s ta

Město Zruč nad Sázavou vyhlašuje tradiční udílení Ceny města a Ceny za sportovní výkon
roku 2018.

CENA ZA SPORTOVNÍ VÝKON

Znáte někoho, kdo by si podle Vás zasloužil ocenit za nějaký sportovní výkon, mimořádný čin
nebo někoho, kdo významně přispívá k rozvoji našeho města a k jeho reprezentaci?
Cena města je udělována například za výsledky dosažené na poli kulturním, sportovním či vědeckém.
Cena za sportovní výkon roku je určena pro sportovce, kteří dosáhli v uplynulém roce nějakého mimořádného sportovního výkonu.
V loňském roce byl Cenou města oceněn Kamil Neužil za celoživotní úspěchy v oblasti sportu a tělovýchovy.
Cenu sportovní výkon roku obdrželo družstvo v mariáši za vítězství na mistrovství světa
a družstvo mölkkařů za reprezentaci na mistrovství světa.

Své písemné návrhy na udělení ocenění
CENA MĚSTA a CENA ZA SPORTOVNÍ VÝKON za rok 2018
můžete odevzdat v kanceláři starosty nebo zaslat na e-mail: podatelna@mesto-zruc.cz
do 30. 4. 2019.
Více informací ohledně podmínek pro udílení cen
naleznete na úřední desce Městského úřadu Zruč nad Sázavou.
Jsme rádi, že můžeme touto cestou vyzdvihnout zásluhy lidí žijících v našem městě,
a těšíme se na Vaše návrhy.
Ludmila Vlková

aktuality kultura školství město sport
Volejbalisté vybojovali tři body za hodinu hry

Josef Tůma

Volejbal – Ve dvanáctém dvojzápase volejbalového krajského přeboru 1. třídy se volejbalisté Jiskry Zruč nad Sázavou vydali do Českého Brodu.

Obrat ve druhém utkání

Slavoj Český Brod–Jiskra Zruč nad Sázavou 3:0 (11, 21, 19)
Sestava Jiskry: Vosyka, Vorlíček, Šramka, Slouka, Krajc,
Hrbek, Nutil. Rozhodčí: M. Syrový. Trenér: Lukáš Vosyka. Doba utkání: 53 minut.
Slavoj Český Brod–Jiskra Zruč nad Sázavou 0:3 (–22, –20, –16)
Sestava Jiskry: Vosyka, Vorlíček, Šramka, Slouka, Krajc,
Hrbek, Nutil. Rozhodčí: M. Syrový. Trenér: Lukáš Vosyka. Doba utkání: 60 minut.
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Zprávy z radnice
• uzavření darovací smlouvy mezi členskými obcemi Lesního družstva
obcí Ledeč nad Sázavou jako dárci a Lesním družstvem obcí Ledeč nad
Sázavou jako obdarovaným;
• uzavření nájemní smlouvy s paní K. K. na pronájem části Zručského
dvora, objektu „H“, a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy;
• uzavření kupní smlouvy na prodej dřevní štěpky s firmou ČEZ
Energo, s. r. o.;
• nákup škrabky na brambory pro MŠ Na Pohoří Zruč nad Sázavou
od firmy TeS, spol. s r. o.,
• uzavření smlouvy o přijímání platebních karet, elektronické transakce KB SmartPay, za použití toalety na rozhledně Babka s poskytovateli služeb Komerční bankou, a. s.

Ve třináctém dvojzápase volejbalového krajského přeboru
mužů první třídy přivítali volejbalisté Jiskry Zruč nad Sázavou na palubovce Sportovní haly ve Zruči nad Sázavou
družstvo Sokola Roztoky.
Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Roztoky 1:3 (19, –14, –20,
–23)
Sestava Jiskry: Vosyka, Šramka, Slouka, Hrbek, Nutil,
Viktora. Rozhodčí: J. Ježek. Trenér: Lukáš Vosyka. Doba
utkání: 99 minut.
Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Roztoky 3:2 (–20, –23, 20,
18, 13)
Sestava Jiskry: Vosyka, Šramka, Slouka, Hrbek, Nutil,
Viktora. Rozhodčí: J. Ježek. Trenér: Lukáš Vosyka. Doba
utkání: 113 minut.

Jan Nutil (na smeči) dělal blokařům Roztok problémy a měl velký podíl na otočení
utkání z 0:2 na 3:2.		
		
FOTO: J. tůma

Hladké vítězství šachistů v Sázavě,
pětihodinový maraton Světlíka s domácím Kotzotem

Těsná domácí porážka s Říčany
1. Kotzot Jiří, 1905‒Světlík Milan, 1582 (1‒0)
2. Krykorka Dominik, 1188‒Netolický Tomáš,
1505 (0‒1)
3. Matoušek Jiří, 1157‒Bečvář Vladimír, 1537
(0‒1)
4. Provazník Ondřej, 1052‒Voldán Jiří, 1000
(0‒1)
5. bez hráče, 0‒Kratina Luděk, 1100 (0‒1K)
Sestava a body Jiskry: Světlík, T. Netolický 1,
Bečvář 1, J. Voldán 1, Kratina 1
V neděli přivítali šachisté Jiskry v 8. kole na svých
stolech tým Klub šach. Říčany 1925 L.
Jiskra Zruč nad Sázavou–Klub šach. Říčany 1925 L 2:3

Kavalier Sázava B–Jiskra Zruč nad Sáz. 1:4

Info: (pořadí hráčů na šachovnici, jméno, národní koeficient ELO, výsledek)
1. Světlík Milan, 1582‒Košata František, 1646
(0‒1)
2. Netolický Tomáš, 1505‒Moravec Marek,
1000 (1‒0)
3. Bečvář Vladimír, 1537‒Štolc Jaroslav, 1270
(1‒0)
4. Voldán Václav, 1231‒Křížek František, 1301
(0‒1)
5. Voldán Jiří, 1000‒Popela Kryštof, 1195 (0‒1)

Info: (pořadí hráčů na šachovnici, jméno, národní koeficient ELO, výsledek)

Sestava a body Jiskry: Světlík, T. Netolický 1,
Bečvář 1, V. Voldán, J. Voldán.

Tomáš Netolický porazil v Sázavě Dominika Kykorku,
v domácím prostředí přehrál říčanského Marka Moravce.
FOTO: J. tůma

Josef Tůma

Šachy – V regionální soutěži družstev, skupiny
D, zajížděli o šachovém víkendu šachisté Jiskry
v sedmém kole na stoly Sázavy B.

Jediný obdržený gól si vstřelil Jelínek do vlastní branky.

Starší přípravka vyhrála halový turnaj
Josef Tůma
Fotbal mládež – Ve Sportovní hale Na Pohoří se
konal turnaj starších přípravek v halové kopané
za účasti čtyř celků – Jiskra Zruč nad Sázavou,
AFK Kácov, Sokol Hněvkovice a Sokol Kondrac.
Hrálo se dle pravidel FAČR pro tuto věkovou kategorii (pouze za malou domů se kopala penalta).
Turnaj se hrál v jedné základní skupině, každý
tým hrál s druhým celkem dvakrát. Poté se utkal
v semifinále vítěz skupiny se čtvrtým celkem tabulky a druhý se třetím. Počet hráčů 4+1, hrací
doba ve skupině byla 1x10 minut, poté 1x15.
Výsledky Jiskry ve skupině:
Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Hněvkovice 3:0, 4:0
Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Kondrac 2:0, 1:1
Jiskra Zruč nad Sázavou–AFK Kácov 0:0, 2:0
Semifinále:

Sokol Hněvkovice–Sokol Kondrac 1:0
Jiskra Zruč nad Sázavou–AFK Kácov 0:0, PK 3:1
O 3.–4. místo:
Sokol Kondrac–AFK Kácov 2:0
Finále:
Jiskra Zruč nad Sázavou–Sokol Hněvkovice 2:0
Celkové pořadí: 1. Jiskra Zruč nad Sázavou,
2. Sokol Hněvkovice, 3. Sokol Kondrac, 4. AFK
Kácov
Individuální ocenění:
Nejlepší hráč: Miroslav Božík (Jiskra Zruč nad
Sázavou)
Nejmladší hráč: Tobiáš Sixta (Jiskra Zruč nad
Sázavou)
Sestava Jiskry: Kotěra – Jelínek, Pěkný, Pěkná,
Božík, Sixta, Váňa, Bělina, Šnaider.

Starší přípravka Jiskry – nahoře zleva: P. Jelínek – as. trenéra, P. Jelínek ml., Pěkná, Pěkný, Bělina, J. Váňa ml. – as. trenéra,
dole zleva: Sixta, Kotěra, Š. Váňa, Božík, Šnaider					
FOTO: m. Šnaider
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aktuality kultura školství město sport
Pavel Novotný: Tak to mám za sebou, letos to bylo hrozný…, ale žiju!

Zručský Pavel Novotný zdolal Jizerskou 50
Josef Tůma

Lyžování – Jizerská 50 patří mezi nejstarší a největší sportovní
události u nás. Legendární lauf se jel poprvé v roce 1968.
Takové drama na závěr Jizerská 50 dlouho nenabídla. Do cíle
dvaapadesátého ročníku dojela na čele početná mužská skupinka,
ve které měl nejvíce sil Nor Andreas Nygaard. Mezi ženami bylo

naopak rozhodnuto už před Hřebínkem, Švédka Lina Korsgrenová
dojížděla do cíle s více než minutovým náskokem před domácí
Kateřinou Smutnou. Nejlepším Čechem mezi muži byl čtrnáctý
Stanislav Řezáč, celkem se v závodě představilo 4 656 závodníků.
Do závodu nastoupil i zručský borec Pavel Novotný se startovním číslem 2151. Trať ujel v čase 4:22,31 a obsadil 2188. místo
v absolutním pořadí ze 4656 závodníků. V kategorii M 49 skončil
na 787. místě.
Minirozhovor s Pavlem Novotným, účastníkem 52. ročníku
Jizerské 50
Byl to náročný závod? Jak se Vám jel letošní ročník padesátky?
Letošní ročník z těch tří, co jsem absolvoval, byl pro mě bezkonkurenčně nejnáročnější. Chvíli sníh, chvíli déšť, prudký vítr,
každou chvíli jiná charakteristika sněhu, nedostatek tréninku a mé
staré lyže, které už to prostě nezvládaly. Mohu říct, že letos jsem si
opravdu sáhl na dno.
Pokolikáté jste běžel a jaký jste čekal výsledek?
Letošní ročník byl mým třetím a bohužel prozatím s nejhorším
časem. Ale nutno říci, že se zhoršili i vítězové... Každopádně pokud
zdraví a podmínky budou přát, mám ambici zajet příští padesátku
pod čtyři hodiny.

Pavel Novotný (vlevo) pokořil Jizerskou 50 již třikrát.

FOTO: archiv P. Novotného

Který úsek byl podle Vás náročný? Přišla na trase nějaká krize?
Pokud pominu to, že v krizi jsem byl celý závod, tak první krize
proběhla na patnáctém kilometru, kde mě vzala první křeč. Kupo-

divu tam, kde jsem krizi
očekával, totiž ve výběhu
prudkého dvoukilometrového kopce ze Smědavy na úbočí Jizery, jsem
Pamětní medaile z Jizerské 50
předběhl poměrně dost
FOTO: archiv P. Novotného
kolegů závodníků. Ti mi
to ale vrátili ve sjezdech a především v závěrečných kilometrech,
kde to na rozbředlém sněhu opravdu již nejelo. Do cíle jsem dojel
opravdu v křečích.
Co jste letos na padesátce namazal?
Červený rychlý, fialový klister a následně Francovku...
V čem to měli dřívější lyžaři těžší či lehčí oproti současným?
Tak to se skutečně mohu jen domnívat. Samozřejmě dnešní
možnosti výbavy, doprovodného servisu včetně předpovědi počasí
a zajištění na trati dělají tento závod mnohem jednodušším. Což
je určitě dobře, protože ho můžete uběhnout i vy! Tak příští rok
pojeďte se mnou! Skol!
Díky za rozhovor.
Statistika Pavla Novotného:
2017 – absolutní pořadí: 2131 – v kategorii M 49: 670 – čas 4:05,22
2018 – absolutní pořadí: 2201 – v kategorii M 49: 764 – čas 4:14,39
2019 – absolutní pořadí: 2188 – v kategorii M 49: 787 – čas 4:22,31

Zbytečné ztráty bodů s favority soutěže

O třech bodech rozhodlo
sólo Jantače a branka P. Kratochvíla

Josef Tůma

SK B.U.H. Praha B–Jiskra Zruč
nad Sázavou 4:4 (1:1 2:2 1:1)
Branky a asistence Jiskry:
4. Luboš Drbal (Josef Edr),
23. Petr Tvrdík (Vladimír
Červinka), 24. Václav Šimonic (Zdeněk Lopour), 29. Jakub Holeček (Luboš Drbal).
Rozhodčí: Brak Jan – Provazník Tadeáš. Vyloučení: 4/2.
Sestava Jiskry: Malý – Holeček, Edr – Tůma, Lopour – Jantač, P. Kratochvíl, Chaloupka
– Čech, Drbal, Červinka – Vodrážka, Tvrdík, Kafka – Šimonic

Luboš Drbal (č. 4) vede kanadské bodování s 20 body (16+4).

Florbal – Florbalisté Jiskry odehráli šesté dvojkolo mistrovské
soutěže Praha – Střední Čechy – soutěž mužů, divize D – sezóny
2018–2019 v hale TJ Radlice Praha. Na programu měli utkání
s předními celky soutěže FBC Snipers Poděbrady a SK B.U.H. Praha B. V sestavě chyběli z různých důvodů tři hráči: M. Kratochvíl,
Bleha a Němeček.
Jiskra Zruč nad Sázavou–FBC Snipers Poděbrady 7:9 (2:1 3:6 2:2)
Branky a asistence Jiskry: 6. Luboš Drbal (Zdeněk Lopour), 8.
Vladimír Červinka (Luboš Vodrážka), 15. Petr Tvrdík (Jan Tůma),
16. Petr Tvrdík, 19. Petr Tvrdík (Jan Tůma), 32. Petr Tvrdík (Petr
Kratochvíl), 33. Jan Tůma. Rozhodčí: Hejzlar David – Flek Václav.
Vyloučení: 2/1.

Sedmé dvojkolo mistrovské soutěže Praha – Střední Čechy – soutěž mužů, divize D – sezóny 2018–2019 se uskutečnilo ve Sportovní hale ve Zruči nad Sázavou. Na programu měli florbalisté
Jiskry utkání s celky VSK ČVUT Praha Neo a FBC Vokurky.
V sestavě chyběli z různých důvodů čtyři hráči: M. Kratochvíl,
Holeček, Bleha a Němeček.
Jiskra Zruč nad Sázavou–VSK ČVUT Praha Neo 4:3 (3:0 0:3 1:0)
Branky a asistence Jiskry: 2. Petr Tvrdík (Vladimír Červinka),
4. Lukáš Kafka (Petr Tvrdík), 6. Luboš Drbal (Václav Šimonic),
32. Petr Kratochvíl (František Jantač). Rozhodčí: Jan Brejcha –
Lukáš Husák. Vyloučení:4/0.
FBC Vokurky–Jiskra Zruč nad Sázavou 6:1 (2:1 1:0 3:0)
Branky a asistence Jiskry: 11. Lukáš Kafka (Petr Kratochvíl).
Rozhodčí: Jan Brejcha - Lukáš Husák. Vyloučení: 0/1.
Sestava Jiskry: Malý – Tůma, Edr – Vodrážka, Lopour –
Jantač, P. Kratochvíl, Chaloupka ‒ Čech, Drbal, Tvrdík –
Červinka, Kafka, Šimonic
Celkové statistiky Jiskry:
pozice v celkové tabulce – 8.
výhry – 4		
vstřelené branky – 56
remízy – 2
obdržené branky – 76
prohry – 8
úspěšnost přesilovek – 41,2%
body – 14
úspěšnost oslabení – 53,3%

Petr Tvrdík (vpravo) v souboji s Jakubem Šetinou z ČVUT

Kanadské bodování: 1. Drbal 20, 2. Červinka 18, 3. Kafka 9
Branky: 1. Drbal 16, 2. Jantač 6, 3. Červinka 6
Asistence: 1. Červinka 12, 2. Čech 5, 3. Tůma 4
Trestné minuty: 1. Tůma 8, 2. Chaloupka 6, 3. Šimonic 4
Průměr obdržených branek: Jakub Malý – 5.46, Luboš Vodrážka – 6.00

Po skončeném utkání se týmy Jiskry a ČVUT pozdravily a popřály si další úspěchy.
FOTA: J. tůma

