Startujeme
další sezónu
letního kina!
Přijďte se pobavit,
poučit, zažít
skutečné kino!

Vojta má díky Vám,
kteří jste přispěli
v rámci zručského
Májového běhu,
nové kolo!

Zručské noviny zvou
3. srpna 2019
na devatenácté
Historické slavnosti.
Další informace
najdete na str. 14.

Program kina na str. 14

Krátké info na str. 17

…v chrámu sv. Barbory

Na výletě…

ranní paprsky prosvítající z několika
barevně zdobených vitrážových oken
na pískovcové podlaze rozehrávají hru
světel a stínů, která v tuto ranní hodi
nu jen tak neomrzí.

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

Symfonie stavitelských géniů
Chrám je mistrovskou syntézou ge
niality několika slavných architektů.
Jádro pětilodní stavby se budovalo
Přibližně 30 km. Autem tedy
cca 30 minut, dobrou alternativou je i vlak (cca 80 minut).
Vstupné:
dospělí
120 Kč
senioři od 65 let a studenti od
15 do 26 let
90 Kč
děti od 6 do 15 let a držitelé
průkazu ZTP
50 Kč
děti do 6 let
zdarma

N

edávno se pozornost světo
vých médií upnula k symbolu
Paříže, raně gotické katedrále
Notre Dame, kterou se podařilo ja
koby zázrakem uchránit od ničivého
požáru. Rádi bychom vás v posled
ním díle naší „cestománie“ pozvali do
stříbrné Kutné Hory, kam se sjíždějí
turisté z celého světa, aby obdivovali
podobně cennou stavbu, chrám svaté
Barbory z období pozdní gotiky.
Zručané vnímají už jako samozřej
most jeho nezaměnitelný vzhled se
třemi stanovými střechami a devíti
opěrnými pilíři po obou stranách,
který se jim naskytne třeba při cestě
autem do okresního města, hned co
vykrouží zatáčku kolem kostela Nane
bevzetí Panny Marie v Bykáni. Mnozí
chrám navštívili jako děti před mnoha

lety v rámci školního výletu, jiní pak
při koncertech, které se zde konají ze
jména o hlavních křesťanských svát
cích. Málokdo tuší, že typická silueta
této významné středověké památky se
postupem staletí proměňovala. Čím
je chrám zasvěcený patronce havířů

zajímavý, jaké památky ukrývá a kdo
je autorem tohoto mistrovského díla
zapsaného od roku 1995 na seznam
UNESCO?
Vypadá to, že k prohlídce volíme
tu nejlepší možnou dobu. V pondělí
v devět hodin ráno, krátce po ote

Otevírací doba:
leden, únor denně, 10–16
březen denně, 10–17
duben až říjen denně, 9–18
listopad,
prosinec denně, 10–17
Kontakty:
Chrám sv. Barbory
Barborská ulice, Kutná Hora
tel.: 327 515 796, 775 363 938
e-mail: info@khfarnost.cz
http://khfarnost.cz/cs/chram-svate-barbory-2

vření, tu ráno vládne naprostý klid.
Po rušném letním víkendu vcházíme
dovnitř téměř sami, bez turistů, orga
nizovaných výprav a cvakání spouští
fotoaparátů… Starobylá katedrála,
typická svou majestátní rozlehlos
tí, nás vítá posvátným tichem, ostré
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Z

ruč nad Sázavou byla celkem malé
městečko do doby, kdy do města
přišla firma Baťa se svou výrobou bot,
vizí moderního města a filozofií nové
ho životního stylu lidí. A tak od břez
na roku 1939 začíná pro Zruč a její
obyvatele pod taktovkou firmy Baťa
nová životní etapa.
Projektem „Oslavy 80. výročí přícho
du firmy Baťa do Zruče nad Sázavou“
jsme chtěli takto významnou historii
prostřednictvím připravených akcí
a aktivit připomenout a přiblížit oby
vatelům města. Projekt byl na
stavený tak, aby do
něj moh

Oslavy 80. výročí příchodu firmy Baťa do Zruče
la vstoupit široká veřejnost a v případě
zájmu o spolupráci se lidé mohli zapojit
trojím způsobem:
První možností byla různorodá tvor
ba na téma „Boty, Baťa, Baťov a Sáza
van“. Takto třeba vznikly výtvarné
výstavy, které je možné až do konce
srpna navštívit a vidět ve spolkovém
domě. Vystavují zde MŠ Na Pohoří,
ZŠ Okružní Zruč nad Sázavou, ZUŠ
Zruč nad Sázavou, RC Setkání, jarní
příměstský tábor, spolek Do Baref a se
nioři z pečovatelského domu.
Žáci ZUŠ Zruč nad Sázavou spo
lu s panem učitelem Janem Kopři

^

Marcela Černá

vou vytvořili grafický návrh na téma
„Boty“ a vytvořený motiv jsme po
užili na trička pro pořadatele akcí.
Samostatnou výstavu tvoří program
divadelní hry „Já, Baťa“, který nám po
skytlo Městské divadlo ve Zlíně.
Ve sportovní hale bylo možné v rám
ci oslav zhlédnout stabilně nainsta
lovanou výstavu fotografií z historie
a současnosti města.
Druhou variantou spolupráce
bylo zorganizování a uspořádání akce
v čase hlavních oslav, tj. v týdnu od
20. do 26. května 2019.
A do třetice se mohli lidé zapojit do

oslav svou aktivní účastí jako návštěv
níci a diváci.
Veřejnost velice příznivě zareagova
la na výzvu a podařilo se ve vzájemné
spolupráci připravit a uspořádat pat
náctidenní akci. Celý projekt začal již
v březnu jarním příměstským táborem.
S dětmi jsme různorodě tvořili na dané
téma a též vznikla píseň Boty.
„Baťa přišel z Moravy“ byla další akce,
kterou připravil pan František Hromad
ník společně s partou zručských žen. Ve
velmi krátké době vytvořili sbor a po
zvali veřejnost ke společnému zpívání
moravských písní. Tato akce se setkala

kreslo 22. √ervence 2019
pro hosta:
~ slovenský dobrodruh a motorkář

Marek Slobodník

s velmi příznivým ohlasem.
Hlavní program oslav začínal víken
dovým kurzem 18.–19. května 2019
Výroba barefootových balerín. Kurz
probíhal pod odborným vedením lek
torky Bohunky Brůnové. Na kurzu si
několik zručných žen ze Zruče a okolí
vyzkoušelo, co to všechno obnáší ušít
si vlastnoručně boty. Ta zkušenost
však stála za to!
V sobotu 18. května uspořádal Spo
lek rodáků a přátel Zruče a okolí po
znávací zájezd do města Skuteč – města
s obuvnickou tradicí.
V pondělí 20. května připravilo
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18.00
malý sál Hotelu Zruč
svérázný slovenský motorkář a cestovatel,
účastník všech výprav
žlutých trabantů Dana Přibáně kolem světa
a několika samostatných výprav na pionýru.
Pořádá Spolkový dům ve Zruči nad Sázavou.
Pořad moderuje Dr. Josef Förster.
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Sluníčko nám bylo nakloněno!

Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v měsíci červnu oslavili narozeniny,
jmenovitě pak těmto:

Zdeňce Buchalové, Marii Černé, Martě Císařovské, Jaroslavě
Touškové, Zdeňce Fraňkové,
Stanislawě Procházkové, Josefu
Svobodovi, Martě Štecherové,
Janu Krausovi, Stanislavu Benešovi, Zdeňce Brábníkové, Josefu
Hrbkovi, Miluši Kubánové, Marii
Michalové, Marii Zárubové, Zlatě
Pelánové, Květoslavě Matyášové, Boženě Dismanové, Boženě
Bílkové, Jaroslavě Hálové, Julii
Literové, Zdence Tvarohové, Marii Lebedové, Ludmile Hořtové
a Pavlíně Koblihové.
Výše jmenovaným
i všem ostatním oslavencům
přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let.
Sbor pro občanské záležitosti

L. Tomanová, V. Minulová, M. Bártová

N

edávno jsme slavili 80. výročí příchodu firmy
Baťa do Zruče nad Sázavou a ani RC Setkání
nezůstalo pozadu. V pondělí 20. května jsme uspo
řádali tvoření pro rodiče s dětmi, kde jsme dokončo
vali papírovou plastiku Kocoura v botách a vyráběli
botičky. Všechny výrobky bylo možné zhlédnout
a stále je ve spolkovém domě v 1. poschodí. V ne
děli 26. května děti putovaly po stopách Kocoura
v botách a plnily úkoly, které musel kocour zdolat
při svých toulkách světem. V cíli je čekala zdravá
vitamínová odměna a perníčky ve tvaru boty, které si
děti ozdobily. Počasí nám přálo a prožili jsme krásné
slunné odpoledne.
Týden nato, v neděli 2. června, jsme s dětmi oslavi
li MDD (Mezinárodní den dětí) na Hřišti plné her.
Zábavná akce pro děti se letos velmi vydařila. Poča
sí nám opět přálo, a tudíž účast byla hojná. Na děti
čekalo deset záludných disciplín rozmístěných na
dětském hřišti. Nechyběla překážková dráha, stří
lení prakem na plechovky, chytání rybiček, hledání
kuličky a ani výstřel do hokejové branky. Děti si také
mohly nechat namalovat na obličej obrázek nebo
navléknout korálky. O dodržování pitného režimu
se postarala restaurace Na Pohoří, a to zapůjčením
barelu se šťávou. Ještě jednou děkujeme. Po úspěš
ném absolvování všech disciplín čekala sportovce
zdravá odměna ve formě ovoce a sladké překvape
ní – poukaz na oblíbenou točenou zmrzlinu od paní
Tůmové, čímž jí děkujeme za spolupráci. Už teď se
těšíme na příští rok.

A aby toho nebylo málo, tak sobotní odpoledne
8. června 2019 patřilo dětem, kdy se konal a jak
jinak než za krásného počasí plné sluníčka, 1. ročník
soutěže v malování křídami na zem. Od 14 hod.
měly děti připravené čtverce nakreslené křídami na
zem, do kterých pak malovaly obrázky dle vlastní
fantazie. Když děti domalovaly, byly pro ně připra
vené různé aktivity – skákací panák, švihadla, kruhy,
kostičky, kterými se zabavily do vyhlášení výsledků.
Nebyly ani o hladu a žízni. Měly připravené pití
a buchty, na kterých si moc pochutnávaly. Konec byl
v 16 hod. završený vyhlášením 3 vítězů z každé kate
gorie a rozdáním odměn. Celkem 15 oceněných dětí
si odnášelo pěkné ceny, medaile a diplomy. Ostatní
děti neodešly s prázdnou, dostaly pochvalu, bon
bónky a bublifuky. Porota složená ze 3 dospělých
a 2 dětí hodnotila obrázky jen podle čísel, jména
dětí jim byla utajena, aby hodnotili spravedlivě.
Tímto bych chtěla poděkovat sponzorům ASMO
a papírnictví na Hotelu Zruč. Myslíme, že 1. ročník
soutěže v malování křídami na zem se podařil a děti
si to užily. Už se těšíme na příští ročník a budeme se
těšit na více soutěžících.
Na závěr letošní školní sezóny jsme tradičně uspo
řádali v sobotu 29. června výlet, tentokráte do zá
bavného FAJNPARKU v Chlumci nad Cidlinou.
O tom, jak jsme si ho užili a co všechno naše děti
prožily, se dočtete v některém dalším vydání ZN.
RC Setkání vám přeje krásné prožití prázdnin, do
volenou nebo jen zasloužené volno v domácím pro
středí a 26. září se budeme na vás těšit, provoz začí
náme, a jak jinak než pohádkou divadélka KŮZLE.

Májová ve Zruči
Karel Šonka

J

ako každý rok uspořádal Svaz tělesně postižených ve Zruči
n. S. 26. května Májovou veselici. Za doprovodu hudby
p. Tvrdíka si přítomní zazpívali a zatančili. Co však nám kazi
lo náladu, byla velmi malá účast. Naše spoluobčany jsme ne
nalákali ani na tradiční bohatou tombolu, ve které bylo přes
130 cen. Za tuto tombolu patří poděkování našim stálým
přispěvovatelům: Rabbit Trhový Štěpánov, pivovar Hubertus
Kácov, Medokomerc Čestín, lékárna Primavera Zruč n. S.,
dorgerie p. Maxová a všem, kteří se na této tombole podíleli.
Velmi bych chtěl zvlášť poděkovat Hotelu Zruč, který nám
z důvodu malé účasti neúčtoval pronájem malého sálu. Kdo
neorganizoval žádnou akci, tak neví, co to dá za starost. Za
jištění hudby, sálu, tomboly, propagace a další věci s touto
akcí spojené. Rozmýšlíme se, zda má cenu nějaké akce pro
naše spoluobčany dělat, protože když přijde 25 lidí, tak vás
přestane bavit něco pořádat. Stále slyším plno řečí, že tady
není žádná kultura, ale když se něco pořádá, tak lidi nepři
jdou. Myslím si, že kdyby bylo zdarma občerstvení, situace
by byla jiná.
Auto textu je předsedou MOSTP Zruč n. S.

Jestli já někdy ještě napíšu knihu, skutečnou, tlustou,
komplikovanou, ale snad i čtivou, a to se i může stát,
nebude to pečlivé a dlouhodobé úsilí. Nemám tu vůli
a trpělivost a důslednost systematicky pracovat, den
po dni pilovat a brousit, obrábět příběh, tepat pointy. Zkoušel jsem to a vzdal dřív, než začal. Důsledně
jsem nalhával ostatním, že „na tom dělám“, až jsem
sám skoro uvěřil, že to tak je! Shromažďuji materiál,
poznámky. Tu a tam, poznámky. Zajímavé věty, zajímavé metafory, drobounké nápady. Ale nikdy bych
z nich neslepil příběh, nesešněroval je do souvislého
a smysluplného útvaru. Ne, že by to bylo nemožné, ale
donutit se? Ne. Napsat knížku? Ano! A píšeš už? – Jářku, dělám si poznámky…
Pokud na ni navzdory všemu kdy dojde a v rozporu
s pravděpodobností vznikne, bude knihou zrozenou
hektickým způsobem. Zastraší mi na cimbuří, lupne
to, sednu k dosluhujícímu počítači a dvěma prsty budu
drtit klávesnici v nerovném maratonu, vypiji sto kafí,
dokud nepadnu vyčerpáním u poslední strany. Odstřelím blok skal, přehrazující veletok vzpomínek, a dokud
potečou, vyplavím je v slovech do odstavců a stránek.
Proud macatých emocí z písmen, temných i zářivých.
A takhle vznikne „moje kniha“. Bude dobrá. Nejmíň
jako podložka pod něco, lapač prachu v Levných knihách, výplod schopné autorské mysli nebo onanie
blázna, ale bude tady. Černé bukvy na bílém papíře.
Pokud nějaký dostatečně nepříčetný vydavatel hodí
peníze do větráku mých iluzí, že dokáži oslovit podobně postižené jedince, jako jsem sám. Každý magor
má někde svou kopii a ta svou a tak dále. Na každého
lunatika připadá tisíc dalších ze stejného těsta. Skoro
každé zboží má svého kupce. A až se tak stane, a to je,
proč vám to tady vykládám – budete tam vy všichni!
Ano, ty, ten, ta a ty taky! Spaste svoje duše!
Robert

FOTO: ARCHIV AUTOREK

Mladé muziky potěšily
FOTA: S.TOMÁŠEK

Zručští jsou zruční…
František Hromadník

A

nejen to. Dovedou se podělit se svými zájmy a koníčky
a ukázat, že jsou také vynalézaví, pracovití, houževnatí
v náplni volného času.
Čtrnáct „expozic“ na zahrádkách za vrátky, to byla oprav
du radost navštívit a získat informace, případně návod na
vyplnění volného času. Různorodost byla překvapující. Kdo
přišel, určitě nelitoval.
A závěrečné posezení s písničkami, kde se ke country „Sta
rého dřeva“, moravským lidovkám „Fajn holek“ a lidovým
„heligonkářů Horáčkových“ přidali návštěvníci celé akce,
jen potvrdilo, že se umíme zabavit sami navzájem. To byly
„ZAHRÁDKY BAŤOVY KOLONIE“.
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Knižní dumka

František Hromadník

J

iž po 36. se sešly kapely mladých muzikantů
u nás ve Zruči. Letos díky 80. výročí jsme
pozvali ZUŠ Sezimovo Ústí a ZUŠ Skuteč. Oba
orchestry s počtem 33 hráčů potěšily tanečními
a filmovými melodiemi. Dechovkové melodie
předváděli muzikanti z Jiřic u Humpolce a Zruč
ská desítka.
Tradiční českou dechovku prezentovala Černo
vická kapela, která představila melodie Antonína

Lipperta, svého dlouholetého kapelníka z doby
před mnoha lety. Poprvé v historii přehlídky jsme
přivítali dirigentku, paní učitelku Lucii Šlégrovou
ze Skutče.
Všech 111 vystupujících muzikantů dokázalo, že
česká muzika ještě žije. To je to nyní tak oblíbe
né „RETRO“ v praxi. Je radost vidět bývalé žáky
ZUŠ v kolektivu, který šíří povědomí o našem
městě i v zahraničí hudební formou.
Poděkujme jim za to, že se ujali této přehlídky
a organizují ji pro nás.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT

Kalendář kulturních a dalších akcí

pokračování článku „Na výletě…“ ze str. 1
od konce 14. století do roku 1558.
Ukončena byla, podobně jako chrám
svatého Víta, až na počátku dvacátého
století. Postupem staletí se na ní podí
leli Jan Parléř (v letech 1389–1406),
Matěj Rejsek (1489–1505) a Benedikt
Ried (1512–1534) a jejich pokračova
telé, kteří dokázali z pískovce z neda
lekých dolů vystavět nejprve trojlodí

s chórem a věncem kaplí po francouz
ském vzoru, bohatou žebrovou krou
ženou klenbu, dvě další boční lodi se
zónou vnitřních balkonů, tzv. empor
na horním patře. Nezvyklý sakrální
prostor prvního patra tak dokonce
vytváří zajímavou iluzi „kostela nad
kostelem“.
Ochotně se nás ujímá průvodce po
chrámu pan Jan Barák. Nejprve nás
vede k dřevěnému novogotickému
oltáři (původní z r. 1502 se nedo
choval), středobodu chrámu, který
je zvláštní tím, že se dá jako u jiných
katedrál obejít kolem dokola. „Je na
něm zobrazena Poslední večeře Páně.
Všech dvanáct apoštolů neuvidíte
z jednoho místa, je třeba opravdu ol
tář obejít, protože některé postavy jsou
v zákrytu,“ uvádí průvodce na začátku
prohlídky.
Cestou k chórovému ochozu s věn
cem osmi kaplí přijde řeč na období
příchodu jezuitů do Kutné Hory. Teh
dy, počínaje roku 1626, byl chrám ba
rokizován – vyzdoben zlacenými oltá
ři, barokním nábytkem a obrazy. „Na
druhé straně byly však tehdy poničeny

středověké fresky, které jezuité zabílili.
Na jižní straně se dochovaly jen díky
tomu, že tam svítí slunce a bylo tam
relativně sucho. Po oškrábání bílé
barvy byly některé fresky odhaleny,
na severní straně se je však zachránit
nepodařilo, protože barva s freskami
splynula“, dozvídáme se z výkladu.
Staneme před nástěnnými malbami

zdobícími tzv. Smíškovskou kapli vy
budovanou na náklady kutnohorského
důlního podnikatele Michala Smíška
z Vrchovišť. Pan Barák užije v této
souvislosti zajímavé srovnání: „Byl to
takový místní mafián, ke konci života
se chtěl dostat do nebe, proto vlastně
přispíval na chrám a nechal si zhoto
vit kapli. Malíř, kterého si pozval, byl
nesmírně šikovný, zobrazil tady Smíš
ka s jeho syny.“ Koncepce unikátních
středověkých fresek tzv. Mistra Smíš
kovské kaple z let 1485–1492 rozvíjí
myšlenku osobní spásy zobrazující
Ukřižování Krista, příchod starozá
konní královny ze Sáby k Šalamounovi
nebo Trajánův soud. Koncepce vykou
pení a spásy lidské duše vrcholí v mal
bách zdobících klenbu této kaple.
Pozoruhodné a ojedinělé v našem
středověkém umění jsou dále i pozd
něgotické fresky s havířskou tematikou
v Hašplířské kapli. V Mincířské kapli
v jižní lodi chrámu je na stěnách zase
znázorněna středověká technika ražby
mincí.
Pozornost každého návštěvníka na
první pohled upoutají barevné vitráže
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Zámek Zruč nad Sázavou – pro návštěvníky bude zámecký areál přístupný v červenci a srpnu každý den od 9.00–17.00 (polední pauza v zámecké
pokladně 11.30–12.30).

s biblickými i historickými náměty.
Pocházejí až z přelomu 19. a 20. sto
letí, kdy zde působil archeologický
spolek pro obnovu chrámu jménem
Vocel, který získával různé dary od
institucí, například místní spořitelny,
od podnikatelů a dalších. Jejich autor,
František Urban, se inspiroval secesní
tvorbou Alfonse Muchy a dílem Mi
koláše Alše. Jedna z vitráží zobrazuje
i skutečnou událost – návštěvu Fran
tiška Josefa I. v chrámu z roku 1906.
Satyrové, démoni či mýtičtí tvorové
Po cestě ke schodišti vedoucímu
k emporám, v ústraní, až úplně vzadu
v hlavní lodi, míjíme menší dřevěnou
kostelní lavici. Byla prý vyhrazena jen
jedinému člověku – mistru katovi, je

28. 6. 2019

Letní kino – zahájení sezóny LK v areálu pod zámkem. Pořádá OKŠS a kulturní úderka FK. Termíny ostatních projekcí a další informace viz str. 14 a plakáty.

13. 7. 2019

Koncert skupiny KEKS. Vstupné: předprodej v infocentru 200 Kč, na místě
ve Zručském dvoře: 230 Kč. Začátek ve 21.00, Zručský dvůr. Více viz plakát.

20. 7. 2019

Odpoledne s netradičními sporty – OKŠS Vás srdečně zve na Odpoledne
s netradičními sporty. Začátek akce ve 14.00, zámecký park. Více viz plakát.

20. 7. 2019

Turnaj ve fotbálku – OKŠS vás zve 20. 7. 2019 v rámci Odpoledne
s netradičními sporty na TURNAJ VE FOTBÁLKU 1VS1. Začátek akce ve
14.00, zámecký park. Více viz plakát.

22. 7. 2019

Křeslo pro hosta – Marek Slobodník, svérázný slovenský motorkář
a cestovatel, účastník všech výprav žlutých trabantů Dana Přibáně kolem
světa a několika samostatných výprav na pionýru, pořádá Spolkový dům
ve Zruči nad Sázavou. Pořad moderuje Dr. Josef Förster. Vstupné: 50 Kč.
Začátek v 18.00 hodin, malý sál Hotelu Zruč. Předprodej vstupenek v kanceláři spolkového domu u paní M. Černé nebo v zámeckém infocentru.

29. 7.–31. 7.
2019

3 DNY SE SILLY TOONS. Začátek akce v 8.30, zázemí poskytne ZŠ Na Pohoří. Více viz plakát.

3. 8. 2019

Historické slavnosti – devatenáctý ročník Historických slavností proběhne ve zručském zámeckém parku od 10.00 do 19.00 hod. Bude zde
k vidění dobový jarmark, hudba, tanec, šerm a kejkle.

31. 8. 2019

Hradozámecká noc – zámek opět návštíví pohádkové bytosti. Na
nádvoří zámku návštěvníci budou moci prověřit své dovednosti v různých soutěžích. To vše pak zakončí proítání v letním kině. Více viz plakát.
Letní příměstský tábor ve Zruči nad Sázavou – pondělí až pátek,
7.00–17.00 hod., cena 1 600 Kč. Informace u p. Černé na tel.: 730 514 040
nebo na e‑mailu: cerna@mesto‑zruc.cz. 1. turnus: 1.–5. 7. 2019, 2. turnus: 8.–12. 7. 2019 (již obsazen), 3. turnus: 26.–30. 8. 2019.
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

hož jméno nese i jedna kutnohorská
restaurace.
Zmínili jsme se již o zabílení fre
sek jezuity a o odstranění původního
vnitřního vybavení. Jezuité zanechali
velmi výraznou stopu nejen na vnitř
ním vzhledu, ale i na výzdobě chrámu.
Málokdo tuší, že vedlejší jezuitská ko
lej byla od svého vybudování do roku
1890 s chrámem spojena zastřešenou
galerií, aby bylo možno odtud vstu
povat přímo do sakristie. Chrám tak
tehdy sloužil jako „kolejní kaple“. Je
zuité ve 30. letech 17. století dokonce
výrazně změnili vnější vzhled chrámu,
neboť původní střechu nahradili sed
lovou s třemi barokními věžičkami, ta
zde vydržela až do konce 19. století.
Chrám neměl vždy ani tutéž délku,
jak ji známe dnes. Mezi léty 1884 až
1905 byl na západní straně o jednu
okenní řadu rozšířen a zaklenutí chrá
mu provizorní zdí z roku 1558 bylo
nahrazeno novogotickým průčelím
podle projektu Josefa Mockera.
Po 84 schodech stoupáme nahoru
do prvního patra chrámu, na empo
ry, odkud se naskytne pohled dolů
do hlavní lodi. Máme odtud mož
nost lépe si prohlédnout i krouženou
klenbu či varhanní kruchtu s barok
ní skříní a varhanami s přibližně tře

Co dalšího můžete ještě navštívit:
Z mnoha kutnohorských památek doporučujeme návštěvu nově rekonstruované jezuitské koleje a jejích zahrad. V bývalé koleji je
dnes umístěna Galerie Středočeského kraje zaměřená svou sbírkou i výstavním programem na výtvarné umění 20. a 21. století.
Více na www.gask.cz.
Tip redakce ZN:
Chrám svaté Barbory zve i o letošních prázdninách na noční prohlídky, kde budete moci zažít jedinečnou atmosféru večera provoněného kadidlem a osvětleného svíčkami. Čeká vás prohlídka přízemí i vyšších pater katedrály, včetně ukázky hry na varhany. Více
na www.kutnahora.cz v rubrice Kalendář akcí.

mi tisíci čtyřmi sty píšťalami.
Až vyjdete ven, nezapomeňte po
hlédnout také vzhůru, na exteriér
chrámu. Nejzdobnější část tu před
stavují kamenické a sochařské práce
v nejvyšších místech budovy, zejména
na opěrném systému. Kromě fiál s kří
žovou kytkou zde lze nalézt mnohá
vyobrazení fauny a flory, figur satyrů,
démonů či mýtických tvorů.
Chrám svaté Barbory je podobně
jako Notre Dame jedním z nejkrás
nějších a nejdůležitějších chrámů
v Evropě, nejen významnou sakrální

stavbou, místem slavení eucharistie,
ale i uměleckou i technickou památ
kou, pokladnicí, v níž najdeme prvky
několika uměleckých stylů od gotiky,
přes renesanci, baroko, secesi až k no
vogotice. Historicky se váže k dějinám
horního města Kutné Hory, je symbo
lem její slávy a moci plynoucí z dolo
vání stříbra a reprezentativní stavbou
hrdých měšťanů.
Děkujeme paní Kamile Dostálové, vedoucí turistických služeb v Kutné Hoře,
za umožnění prohlídky chrámu pro potřeby článku ve Zručských novinách.
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AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
O toxinech (nejen) v dětských potravinách

Viktorie Tománková

rolovány v dětských příkrmech a jsou to
látky, které vznikají při spalování odpa
dů, fosilních paliv, také z cigaretového
kouře, unikají z elektráren, vznikají při
spalování jakékoliv organické hmoty.

P

esticidy a éčka…, to jsou dvě nej
častěji zmiňované věci v souvislos
ti s kvalitou potravin. Tak jednoduché
to ale není. Svět nežádoucích látek,
které se v potravinách vyskytují, je
daleko rozsáhlejší.
Na lidský organismus je to nápor.
Natož pak pro malé děti, jejichž imu
nitní systém ještě není zcela vyvinu
tý. Naše tělo ale má mechanismy, jak
se s toxiny vyrovnat, má detoxikační
mechanismy, které napomáhají od
stranění toxinů z těla.
Detoxikační orgány, jako jsou ját
ra, ledviny, kůže, lymfatický systém
a v neposlední řadě i trávící trakt, nám
pomáhají odstranit toxiny z těla ať již
vyměšováním, pocením, či pouhým vy
dechováním. Bez pomoci těchto orgánů
by naše tělo bylo brzy nemocné…
Proč tedy řešit, co jíme, proč se sna
žit jíst „zdravě“, když si s tím naše tělo
umí poradit?
Protože to, jak si s tím tělo umí po
radit, záleží na tom, jak dobře fungu
je imunitní systém, jak je organismus
zdravý a silný. A to zase dost záleží na
tom, jak a čím tělo vyživujeme. Po
kud tyto detoxikační orgány zatěžu
jeme příliš prostě, přestanou stíhat,
přestanou pracovat tak, jak by měly,
a následky mohou být velmi vážné.
Některým toxinům a nežádoucím
látkám v potravinách se však úplně
vyhnout nedá. A právě proto bychom
se měli snažit vyhnout těm, kterým
můžeme, aby naše tělo zbytečně neza
těžovaly více, než je to nutné.
Pojďme se teď alespoň velmi stručně
podívat do světa některých nežádou
cích látek, které nacházíme v našich
potravinách. Zaměřím se na látky,
které mohou být obsaženy v potra
vinách, které často konzumují i malé
děti, a látky, které jsou kontrolovány
například v dětských příkrmech.
Toxiny, které se v potravinách běžně
vyskytují
Jistě jste si všimli, že některá mrkev je
víc hořká než jiná, která je sladší. Nebo
že někdy i doma vypěstovaná cuketa se
nedá jíst, protože strašně zhořkla.
Za to mohou chemické látky, které
vnikají v potravinách, například v ko
řenové zelenině v důsledku různých
vlivů, jako je nesprávné skladování
surovin, mechanické poškození, na
padení mikroorganismy nebo i nepří
znivé podmínky při pěstování.

Lenka Novotná

K

do z nás si někdy nezoufal, ne
připadal si vyčerpaný a vystre
sovaný. Na še doba nás v ystavuje
obrovskému a trvalému stresu. Všu
dypřítomný tlak na výkon, velké ná
roky, velká očekávání, ekonomické
problémy, náročný denní shon bývají
příčinou stresu u ekonomicky aktivní
části obyvatel. Naopak sociální vylou
čení, samota, nedostatek finančních
prostředků, zdravotní obtíže či ztráta
blízkých lidí, bývají častějším stre
sorem u starší části populace a lidí
takzvaně sociálně vyloučených (sem
patří i rodiče na rodičovské dovolené).
Biologické stresory a přímé ohrožení
života, které stály na počátku popla
chové reakce, která stres provází, jsou
dnes již vzácností. Právě tento nepo
měr mezi reakcí těla, která se vyvíjela
tisíce let na specifický typ nebezpečí,
a to, že dnes čelíme zcela jiným typům
stresorů, je příčinou že nás stres ničí.
Stres si můžeme představit jako
přirozenou, tělem automaticky spuš
těnou kaskádu dějů, které mají v prv

Zatímco u mrkve to však není tak váž
ný problém (pokud tedy hořkou mrkví
nekrmíte opakovaně malé dítě), hořkost
cukety způsobují takzvané kukurbitaci
ny. To jsou extrémně hořké látky, které
se ve větším množství projevují hořkos
tí cukety, případně jiných tykvovitých
plodů. Tyto látky jsou pro člověka jedo
vaté. Bylo již zdokumentováno i úmrtí
po požití velmi hořké cukety.
Proto vždy, když vaříte a používáte
cuketu, ochutnejte ji, a pokud je hořká,
bez milosti ji vyhoďte. Hořkou cuketu
nikdy nedávejte malým dětem!
Dalším případem můžou být obyčej
né brambory. Každý asi ví, že se nema
jí konzumovat brambory zelené a před
vařením je dobré brambory oloupat
a odstranit klíčky včetně „oček“ ko
lem klíčků. To jsou totiž místa, kde
se nejvíce vyskytuje glykoalkaloid so
lanin, který je pro člověka jedovatý.
Mimochodem solanin obsahují i ještě
nezralá zelená rajčata, která by děti
také raději neměly konzumovat.
Do této kategorie toxinů, které se
v potravinách běžně vyskytují, se bohu
žel mohou zařadit i ty nejhorší toxické
látky, které se v potravinách vyskytují,
a to dioxiny a polychlorované bifenyly
(PCB). Dioxiny jsou prokázané silné
karcinogeny, PCB jsou zařazeny na se
znam potenciálně karcinogenních látek
a zapříčiňují oslabování imunitního sys
tému, poškození jater, poruchy neuro
logického a endokrinního systému atd.
Tyto látky se do potravního řetězce
dostaly již dávno například z nátěrů,
které se již nesmí používat, dioxiny
zas vnikají například při spalování
odpadu obsahujícího chlorované lát
ky. Tyto látky se stále nalézají ve vodě,
v půdě, a protože jsou rozpustné v tu
cích, koncentrují se v potravinách jako
je maso, mléko nebo ryby.
Stejně tak se touto cestou do potra
vin dostávají další karcinogenní látky,
například polyaromatické uhlovodí
ky benzo(a)antracen, benzo(a)pyren
a chrysen.
Tyto látky jsou také pravidelně kont

Toxiny, které se do potravin dostávají
při jejich či sklizni či skladování
Plísně jsou jedny z nejnebezpečnějších
látek vůbec. V dětských příkrmech se
pravidelně kontrolují mykotoxiny, což
jsou látky produkované právě plísněmi.
Patří sem například aflatoxiny, ochra
toxin A, zearalenon, patulin a další.
Mykotoxiny jsou potenciálně karcino
genní, poškozují játra a ledviny a nega
tivně působí na imunitní systém.
Plísně jsou pro člověka nebezpečné
víc, než se může zdát, a proto bychom
my a už vůbec ne malé děti neměli
konzumovat potraviny, které už jsou
plesnivé. A to ani poté, co plesnivou
část odřízneme. Plíseň totiž proni
ká i dovnitř potraviny, kde ji jen tak
okem nevidíme. Nebezpečí některých
plísňových toxinů (na př. aflatoxinů)
je o to horší, že se neničí varem.
Znáte tu zelenou plíseň na chlebu, kte
rý jste někde zapomněli? Tam se právě
tvoří již zmíněný aflatoxin či ochra
toxin. Plesnivý chleba nikdy nejezte ani
nedávejte zvířatům. Na plísně jsou však
bohužel náchylné všechny potraviny.
Dalšími látkami, které se nám do
jídla mohou dostat a v dětských přes
nídávkách jsou pečlivě kontrolovány,
jsou takzvané tropanové alkaloidy.
Mezi tropanové alkaloidy patří atro
pin a skopolamin.
Atropin je pro člověka smrtelně jedo
vatý, halucinogenní a je obsažený v je
dovatých rostlinách, jako je například
rulík zlomocný nebo durman. Skopo
lamin je také silně jedovatý a je obsažen
například v blínu černém.
Do potravin se tyto látky dostávají při
sklizni, kdy je sklízena příslušná plodina
a s ní se bohužel sklidí i semena těchto
rostlin. Tyto látky bývají nalezeny napří
klad v obilných kaších nebo i v samot
ných obilninách a také v čajích. V roce
2016 bylo nadlimitní množství atropinu
objeveno například v obilné nemléčné
kaši určené dětem od 6 měsíců.
Toxiny, které vznikají při zpracování
surovin, smažení, grilování, pečení…
Akrylamid a furan ‒ to jsou látky,
kterým se při přípravě jídel prostě ne
vyhneme a které jsou v dětských příkr
mech také pravidelně testovány.

Akrylamid vzniká chemickou (tzv.
Maillardovou) reakcí při tepelné úpra
vě potravin, které obsahují škrob a ně
které aminokyseliny. Akrylamid tedy
vzniká v potravinách, jako je pečivo,
pečené nebo smažené brambory a po
dobně, které se podrobily vysokým
teplotám. Najdeme ho v chipsech,
hranolcích, ale i chlebu, sušenkách,
pražené kávě a bohužel i v obilných
příkrmech pro malé děti.
Akrylamid je prokázaný mutagen
(způsobuje změnu genetického kódu
buněk) a je také potenciální karcinogen.
Furan je těkavá látka, která je Meziná
rodním úřadem pro výzkum rakoviny
považována za potenciálně karcinogen
ní. Vyskytuje se v potravinách, které
prošly tepelnou úpravou, hlavně kon
zervovaných výrobků včetně dětské vý
živy. Cituji Portál bezpečnost potravin:
„Výskyt v potravinách konzervovaných
v plechu a ve skle je pravděpodobně dů
sledkem toho, že se těkavé složky zachy
cují v potravinářském obalu.“

me zahrnout např. i zkažené zuby, což
je dnes problém již i u dvouletých dětí.
Do kategorie látek, které si přidává do
jídla sám člověk, patří i pesticidy. To je
ovšem kapitola sama pro sebe. Mnohé,
dnes stále v EU používané pesticidy
mohou mít vliv na vývoj nervové sou
stavy dětí, mohou narušovat hormo
nální systém a jsou toxické.
Byla prokázána například souvislost
některých insekticidů (přípravky na
hubení hmyzu) s vyšším rizikem roz
voje leukémie u dětí. Byla také bohužel
prokázána souvislost mezi organofos
fáty (insekticidy a herbicidy) a lehkou
mozkovou dysfunkcí (ADHD) u dětí.
Mezi organofosfáty patří také napří
klad známy pesticid chlorpyrifos,
který se opakovaně v nadlimitních
množstvích nachází v ovoci a zelenině
na pultech našich obchodů.

Nežádoucí látky, které si do potravin
přidává sám člověk
Nikdo si nechce zbytečně způso
bovat zdravotní problémy, a přesto
si ke všem těmto látkám, kterým se
v potravinách nevyhneme, přidáváme
ještě další, které mají za cíl udělat naše
jídlo například hezčí, víc barevné, víc
křupavé nebo nadýchanější.
Těmto látkám obecně říkáme „aditi
va“ a patří sem například konzervanty
(tedy látky prodlužující údržnost potra
vin), barviva či naopak bělidla, emulgá
tory, zahušťovadla, změkčovadla, proti
spékavé látky, plnidla, pěnotvorné látky
či naopak odpěňovače a další.
Některé z nich (hlavně barviva) se
vyrábějí synteticky z kamenouhelné
ho dehtu nebo z malých červených
broučků, většina se vyrábí průmyslo
vě. Bohužel některé z těchto látek na
jdeme hodně často v dětských potravi
nách, zejména v různých sladkostech,
sušenkách, bonbónech, zmrzlinách,
pitíčkách a podobně.
Navíc v těchto produktech jsou tyto
látky v kombinaci s jinými, pro dětský
organismus nezdravými složkami, což
vede sice k tomu, že dětem to chutná
(protože je to sladké a hezky to křupe),
ale ve výsledku se návyk na tyto potra
viny může podepsat na zdraví dětí. Ať
už jde o obezitu, nebo v pozdějším věku
o metabolický syndrom a jiné vážné
zdravotní problémy, mezi které může

Nežádoucí látky, které se nám do jídla
dostávají z obalů a při konzumaci
Sem patří například látky, které se
mohou uvolňovat z některých druhů
nádobí určeného nejen dětem. V roce
2018 byl zastaven prodej některých
výrobků (bambusového) nádobí pro
děti, protože bylo prokázáno, že se
z něj do jídla uvolňuje takzvaný me
lamin a formaldehyd. Formaldehyd
je prokázaný karcinogen, jeho použití
v potravinách je u nás v ČR zakázá
no a mluví se o něm také jako o jedné
z příčin vzniku atopického ekzému.
Dále sem patří něžádoucí látky které
se mohou uvolňovat z obalů, ve kte
rých jsou potraviny skladovány. Je
prokázáno, že například z vnitřního
povrchu konzerv se do potravin uvol
ňují bisfenoly, které patří mezi takzva
né endokrinní disruptory (narušují
hormonální systém atd.
Tento článek nemá za cíl lidi vyděsit,
ale poukázat na to, že má smysl zajímat se
o to, co jíme, a co dáváme jíst našim dě
tem. Příjem některých nežádoucích látek
ovlivnit nemůžeme. Jsou ale látky, které
mohou hrát roli ve zdraví našich dětí a je
jichž příjem ovlivnit můžeme. Zajímat se
o to, co jí naše děti, má smysl. A velký.
„Jak poznám nekvalitní sladkosti?“ ze
ptala se mě nedávno jedna paní. Pokud
vás to také zajímá, tak se těšte na článek
v příštím čísle Zručských novin.
Autorka této minisérie, RNDr. Viktorie
Tománková je povoláním analytická chemička, je autorkou projektu Pidižrouti.
cz, který se zabývá kvalitou potravin pro
děti, a je také maminkou.

nu času na činnost, kterou miluje
te, která vás nabíjí. Pokud si nevíte
rady, požádejte o pomoc, ať už vaše
nejbližší, nebo pomoc profesionální.
Pokud vám někdo pomoc nabídne
sám, rozhodně neodmítejte. Pomocná
ruka lidi spojuje a dává radost oběma
stranám. Když už cítíte nastupující
tlak, zkuste několikrát uvolnit rame
na a desetkrát se zhluboka, pomalu
a soustředěně nadechněte a vydech
něte. A ještě jedna malá rada na závěr.
Nebojte se dotyků, několikrát denně

pohlaďte své nejbližší, pohlazení dává
pocit bezpečí, připomíná nám mateř
skou náruč. Jak napsal před půl sto
letím zakladatel transakční analýzy
Eric Berne: „Člověk potřebuje několik
pohlazení denně, jinak mu vysychá
mícha.“ A jak radí pan doktor Radkin
Honzák: „Jděte a objímejte se navzá
jem. Svět je krásné místo k životu.“
Autorkou minisérie článků o závislostech a dalších tématech souvisejících
s psychikou je MUDr. Lenka Novotná,
profesí psychiatr a psychoterapeut.

Je toho na mě moc
ní fázi připravit organismus na útěk
nebo útok, ve druhé na fázi přežití za
krajně nepříznivých okolností. Stres
je mechanismus ochraňující život,
a to za nesmírně vysokou energetic
kou cenu, navíc však také za cenu
vypnutí některých funkcí (například
imunity). Vše v zájmu posílení funk
cí důležitých pro přežití (zrychlení
srdečního tepu, prokrvení a stažení
svalů, zvýšení krevního tlaku). Po
kud trvá stres příliš dlouho a nejsou
uplatňovány žádné strategie, jak ho
zvládnout a obrátit ve svůj prospěch,
dochází k vyčerpání organismu a se
lhání regulačních mechanismů s ná
sledným rozvojem nemocí tělesných
i psychických.
Člověk, jako každý živý tvor, potře
buje neustále určité množství podně
tů, které zpracovává a na něž reaguje.
Nedostatek podnětů vede k nudě, kte
rá je paradoxně velice silným stresorem
(odchod na „zasloužený odpočinek“).
Stresové mechanizmy prostě neoddě
litelně patří k životu, který v mírných
dávkách stimulují a v ohrožení za
chraňují. Proto není třeba se vyhýbat

zátěži, její rozumná hladina zvyšuje
výkonnost a zvyšuje celkovou spokoje
nost se životem včetně pocitu, že život
má smysl. Všeobecně přijímaný názor
je, že optimální hladina stresu půso
bí jako tvůrčí a motivační síla, která
vede lidi k dosahování neuvěřitelných
výkonů a cílů (eustres). Naproti tomu
chronický traumatický stres (distres)
je potenciálně neobyčejně destruktivní
a poškozuje psychické a tělesné zdraví
a může ohrozit samotný život.
Každý máme určitou hranici, po
kterou stres zvládáme, a u každého
je ta hranice jinak vzdálená. Něko
ho porazí i mírná zátěž, někdo toho
snese opravdu hodně. Říká se tomu
frustrační tolerance. Každý o sobě
víme moc dobře, kdy je toho příliš,
a každý si tedy můžeme udělat stopku
a tuhle hranici nepřekračovat. Pokud
už na sobě pozorujete známky stresu
(sevřený žaludek, stažená ramena, bo
lesti hlavy, chuť na sladké či alkohol)
zrevidujte si svůj den a stres nechte
za dveřmi domova. Práci si rozhodně
nenoste domů (natož na dovolenou).
Denně si udělejte minimálně hodi
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pokračování článku „Oslavy 80. výročí příchodu firmy Baťa do Zruče“ ze str. 1
RC Setkání tvoření pro děti i dospělé „Kocour
v botách“, kde celé odpoledne společně tvořili
velkého kocoura a připravili výstavu z papírových
bot.
V úterý 21. května v podání Divadélka Kůzle si
děti užily pohádku „Hraběnčiny zlaté papuče“.
Další den si mohli příznivci baťovské historie do
plnit své znalosti a informace na přednášce „Baťa,
Zlín a jeho děti“, kdy pro přítomné posluchače
měl Mgr. Vít Jakubíček, kurátor Krajské výtvarné
galerie ve Zlíně, připravené zajímavé vyprávění,
doplněné četnými fotografiemi.
Od pondělí do pátku si zájemci o literaturu mohli
v městské knihovně prohlédnout výstavu „Baťovi
v české literatuře“ a pro žáky II. stupně ZŠ ve Zruči
byl připraven pořad „Fenomén J. A. Baťa“.
„Od verpánku k Baťovi“ je název expozice, která
byla součástí tohoto projektu a kterou můžete celo
ročně navštívit v muzeu na zámku. Spolek rodáků
a přátel Zruče a okolí vydal u příležitosti oslav
mimořádné číslo Zpravodaje, jehož obsahem
bylo právě téma „Zruč v baťovském období“.
Nejvíce akcí mohli lidé navštívit v sobotu
25. května. V čase 7.30–10.00 hod. probíhal před
spolkovým domem start pochodu „Baťova cvička“.
Pochod připravil a uspořádal Oddíl turistiky ve
Zruči. V přízemí spolkového domu „otevřeli“ svůj
pojízdný obchod s ručně šitými botami manželé
Svatošovi a v parku u Hotelu Zruč si milovníci
dechové hudby přišli na své na festivalu dechové
hudby „Mladé muziky“.
V odpoledních hodinách nám baťovskou ar
chitekturu osvětlila při „Historické procházce
Baťova“ paní Mgr. Jana Tomalová. Začínalo se
u spolkového domu – dřívější školy, pokračovalo
se za vyprávění paní průvodkyně dále po Baťo
vě, další zastavení bylo v bývalé ředitelské vilce,
v továrně a procházka končila prohlídkou Hotelu
Zruč – dříve Hotelu Baťov.
Po prohlídce bylo možné si v hotelové restauraci
dát občerstvení a od 18.00 hod. v malém sále vystou
pilo jedinečné dívčí hudební kvarteto „Fagotiky“.

Celý den pak vyvrcholil večerním programem
promítáním filmů a fotografií z historie Zruče
a Sázavanu. Pořad byl moderovaný a scénář při
pravili členové Filmového studia Sázavan a členo
vé Fotoklubu Zruč nad Sázavou.
Neděle 26. května byla posledním dnem oslav
a nesla se v duchu putování. Putovalo se souběžně
na dvou akcích. První akcí byla akce s názvem
„Zahrádky – Baťovy kolonie aneb Co děláme za
vrátky“. Cestovalo se od zahrádky k zahrádce, kdy
„domácí“ vítali příchozí a ukazovali jim, co tvoří,
čím se baví a co dělají rádi. Přátelské putování
končilo v parku u hotelu posezením, poslechem
a zpěvem známých písní. Organizátorem této
akce byl pan František Hromadník.
Časově byla sesterskou akcí „Stezka Kocoura
v botách“, kterou pro dětské návštěvníky zorgani
zovalo RC Setkání. Děti na stanovištích průběžně
plnily úkoly a poté je čekala sladká odměna.
Oslavy 80. výročí příchodu firmy Baťa byly
rozsáhlé, a to časově, tematicky a též co do počtu
zapojených organizací a lidí.
Na této akci bylo možné vnímat mnohá pro
pojení – např. propojení z hlediska věku – do
akcí se zapojily a účastnily se všechny věkové
kategorie od dětí po seniory. Dále si můžeme
představit jakousi lineární linku, která nás vedla
od historie do současnosti a další propojením
byl prožitek hravosti, lehkosti, lidové tvořivosti
až po hloubku, v které se nacházela odbornost,
historie ve faktech, umění, atd.
Hlavní přínos těchto oslav vnímám ve vzájem
né pospolitosti a spolupráci všech zúčastěných.
Každý, kdo se do projektu zapojil, tam vnesl svůj
díl, a tím vznikl takto jedinečný celek. Opět se
ukázalo, že si vzájemně můžeme a máme stále
co předávat, že umíme vytvořit společné dílo
a dokážeme se společně bavit!
Velice ráda bych poděkovala městu Zruč nad
Sázavou za celkovou podporu projektu a všem
organizacím a lidem, kteří se jakoukoliv formou
aktivně zúčastnili.

Zručská Anna před prázdninama

U

f. Už tu máme začátek prázdnin. Konec
běžného shonu, který je pevně ukotven
podle režimu škol a školek. Nyní přichází ten
šílenější kalup, který vyplývá z absence denního
režimu dětí, z cestování, balení na dovolené a vý
lety. Neuvěřitelné je, že pokud nám při tom všem
zbydou nějaké síly, ne že bychom si odpočinuli.
Raději pozveme přátele a do pozdního večera
budeme juchat u rozpáleného grilu.
Jako každý rok vyvstala otázka: vezmeme děti
na dovolenou do zahraničí, poznat jiné kraje, ji
nou mentalitu lidí, ochutnat exotická jídla a pro
cvičit cizí jazyky? Nebo zůstaneme v Čechách,
neboť máme značné nedostatky v znalosti naší
vlastní země? Protože jsme několik posledních
let trávili rodinnou dovolenou cyklo- i pěší tu
ristikou v Čechách, rozhodli jsme se pro první

možnost. Shodou náhod přišlo pracovní pozvání
do jedné z mimoevropských zemí, a tak rozhodo
vání bylo o to snazší. Spojíme příjemné s užiteč
ným, procestujeme zemi, ve které jsme doposud
nebyli, a díky této pracovní příležitosti nás dovo
lená vyjde i na méně peněz. Tondovi necháváme
dělat jeho první pas v životě, Honzíkovi už také
propadl. S Jendou je výroba pasu dokonce slo
žitější, protože na úřad musíme hned dvakrát,
do kolonky pro příjmení se napoprvé podepíše
krasopisně jménem. Už zbývá jen plánovat, jaké
to celé bude.
Mé „postižení“ posledních let ve mne ale záhy
propuká. Představa, jakou zanecháme uhlíkovou
stopu, kolik můžeme na cestách vytvořit odpa
du z jednorázových plastů, kolik mimo domov
sníme průmyslově zpracovaného jídla a kolik

FOTA: ARCHIV AUTORKY

dalších neekologických parametrů naše dovo
lená bude mít. Hledám tipy na internetu, jak
cestovat zodpovědně k přírodě.
Rady nabízí cestovatelské weby a cestovky pod
porující ekologii. Mezi ně patří například tato
doporučení: létejte pouze, pokud je to nezbytně
nutné. V ideálním případě používejte hromad
nou veřejnou dopravu a jako vlastní dopravní
prostředek kolo, nebo choďte pěšky. Balte si s se
bou co nejméně věcí, na dovolené ale nenakupuj
te věci, ze kterých se záhy stane odpad, suvenýry
vybírejte zodpovědně. Vyhledávejte ekologické
varianty ubytování, přičemž nejekologičtější je
spát ve vlastním spacáku venku. Stravujte se re
gionálně a nakupujte v malých místních obcho
dech. Šetřete vodou i energií i na dovolené. Před
odjezdem vypněte doma co nejvíce spotřebičů
a odpojte je z napájení…

Hlava mi jde ze všech rad kolem a vymýšlím,
jak dovolenou navléknout, aby vyhovovala nám
i přírodě, když v tom vyvstává jedna zásadní my
šlenka. Letní pobyt v zahraničí bude především
o odpočinku, poznání cizí země a společném
drahocenném čase s rodinou. Vše ostatní nechť
ustoupí těmto prioritám. A ačkoli místo letu na
konec volíme cestu autem i s vlastními spacáky
a připravíme se i na další cestovatelské ekový
zvy, povolíme si trochu otěže. A proto se ani vy
nenechte ode mne poučovat a především si léto
krásně užijte, ať už budete doma, nebo na cestách!
No a teď už jen přežít balení, tatínkovo nadá
vání, že se opět nevejdeme do auta, vymyslet, co
tedy necháme doma, nezapomenout děti a vyra
zit! Hurá, prázdniny!
Vaše Anna
annazrucska@gmail.com
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Kováři ve Zruči
aneb
Děkujeme,
pane Františku Smítko!
Martina Fialová

Ú

plně náhodou jsem objevila
v městské knihovně na pultě
paní knihovnice knížku nevelkou
svým rozsahem, ale o to větší a cen
nější svým obsahem. Autor knihy pan
František Smítka zde na necelých sto
stránkách zpracovává historii jednoho
už téměř zapomenutého řemesla, a to
kovářství. A nezpracovává ji pro čtená
ře Zručáka pohledem vzdáleným, ale
zcela osobním, píše o kovářích ze Zru
če a blízkého okolí. Popisuje a doku

mentuje kovárny, kovářské rody, dává
nám nahlížet do filozofie a mentality
tehdejších kovářů. Nechává vyprávět
nejen pamětníky, ale i současníky, kte
ří se sice už jen drápkem, ale stále se
částečně kovařiny drží. Tak neváhejte,
přijďte do městské knihovny a knížku
si přečtěte, určitě se pak tak jako já bu
dete rozhlížet po Zruči jinýma očima.
Nadto si ještě pan Smítka dává dal
ší úkol, a to zpracování dalších témat
týkajících se dalších řemesel ve Zruči.
Už se těším na další knihu z jeho pera.
Za nás, Zručáky děkujeme, pane
Smítko!

Přednášky o J. A. Baťovi
Jiřina Bělinová,
Blanka Olišarová

V

týdnu od 20. do 28. května se
v knihovně uskutečnil cyklus
přednášek pro žáky 2. stupně základní
školy na téma Fenomén Jan Antonín
Baťa. Paní knihovnice Milena Lhot
ková seznámila formou počítačové
prezentace a výkladu doprovázeného
názornými ukázkami fotografií nebo
plakátů žáky s osudy rodiny Baťů na
pozadí historie města Zruč nad Sáza
vou, způsobem života i uvažování To
máše Bati, jeho životními krédy, hesly
i vysokými nároky nejenom vůči svým
zaměstnancům, ale především k sobě
a vlastní rodině. Zajímavé byly teorie
o tajemství podnikatelského úspěchu
a marketingových strategiích Baťů,
nebo pasáže o kvůli válce neuskuteč
něným plánům rodiny Baťů ve Zruči.
Bylo velice zajímavé sledovat, jak
žáci, kteří ve Zruči vyrostli, si teprve

díky přednášce uvědomili, kdo že to
byl ten muž, jehož jméno je se Zručí
nesmazatelně spjato. Nejen pracovní,
ale i životní osud Tomáše Bati a členů
jeho rodiny, kteří zažili před samot
ným rozmachem obuvnictví v čes
kých zemích četné rány, může být
pro žáky velmi inspirující. Především
jednu věc si díky přednášce odnesli
v hlavách domů: že by se nikdy člo
věk neměl hned vzdávat, i když mu
svět hází klacky pod nohy. Jen díky
houževnatosti, vytrvalosti a jisté míře
umanutosti je možno překonat ne
dobré časy. Jelikož určité množství
žáků každoročně po ukončení základ
ního vzdělání míří i na ekonomické
školy, mohou Baťovy „vychytávky“
z této oblasti později uplatnit i ve
svém vlastním profesním životě – jak
např. zvýšit obrat, jak udržet tržby
i v době krize, jak si pojistit, že mi
zaměstnanci neodejdou do jiného
podniku, co můžu jako vedoucí firmy
udělat pro své zaměstnance, abych si

zajistil jejich oddanost a loajalitu. To
vše jsou otázky, které si dnes klade ne
jeden ředitel podniku, manažer a další
lidé na vedoucích postech.
Součástí přednášky byla výstava
dobových fotografií, zajímavým oži
vením byly informace o architekto
nickém plánování a výstavbě Zruče
vůbec. Právě ty žáky podle jejich
vlastních slov zaujaly, zachycují totiž
Novou Zruč zvanou Baťov v době vý
stavby typických baťovských domků,
ve kterých řada dětí dnes bydlí se svý
mi rodinami. Přednáška byla přínosná
a poučná nejen pro žáky, ale i pro uči
tele, především ty, kteří ve Zruči ne
bydlí. Právem může být naše země na
takového člověka, jakým byl Tomáš
Baťa, pyšná – jeho firma prosperuje
dodnes a je uznávaným fenoménem
i za hranicemi země. Po skončení
přednášky si žáci mohli prohlédnout
výstavu Baťovi v české literatuře v od
dělení pro dospělé čtenáře.

Letní fagotová a hobojová akademie zve ve dnech 6.–13. 7. na kulturní zážitky
Kateřina Kmínková

D

ruhý týden v červenci se v Ratajích nad Sá
zavou koná sedmý ročník Letní fagotové
a hobojové akademie. Na tento intenzivní hu
dební kurz se sjíždějí mladí hráči na hoboje a fa
goty z celé České republiky, aby mohli studovat
u jedinečných lektorů – členů České filharmonie.
Právě filharmonici zahájí sobotním koncertem
v ratajském zámku týdenní kurz, aby svým umě
ním motivovali účastníky na nadcházející týdenní
práci. V rámci zahajovacího koncertu například
vystoupí sólohobojistka ČF Jana Brožková, sólofa
gotista ČF Ondřej Roskovec nebo Prague Philhar
monia Wind Quintet. Účastníky potom čeká celý

týden bohatý program plný hudby. Hned v neděli
zahraje na fortepiano významná česká umělky
ně a odbornice na interpretaci staré hudby Alena
Hönigová a společně s Ondřejem Šindelářem,
který bude hrát na klasicistní fagot, představí
české hudební autory mozartovské doby. „W. A.
Mozart rozpoutal v Čechách svou návštěvou ob
rovské hudební nadšení a na koncertě v Ratajích
nad Sázavou nebudeme jen díla českých autorů
mozartovské doby provozovat, ale také si o nich
povídat. Do prostředí historického měsysu se
takový program nadmíru hodí,“ uvádí Alena
Hönigová.
Celý kurz, včetně všech padesáti hráčů na
hoboje a fagoty, se ve čtvrtek přesune do

Smutné výročí: Baťa – Sázavan
Bohuš Lichorobiec
Čechy krásné, Čechy mé…
Taková jsou slova jedné národní pís
ničky. Konečně jsme byli my, Moravá
ci, v Čechách a plni očekávání příštího.
Před Zručí od osady Pohleď se vinula
úzká cestička s častými zatáčkami a ješ
tě k tomu z kopečka. Několikráte jsme
museli vysedat, jelikož řidič si s plně
obsazeným autobusem tyto zákrutiny
netroufal bez následků zvládnout. Je na
místě se zmínit, že to byl velký, mo
derní autobus, na který zdejší silnice
nebyly přizpůsobeny. Naše pohledy
sledovaly pro nás cizí okolí a viděly
všude pouze pole. Konečně jsme tedy
přijeli do obce. Na náměstí bylo plno
husí a jiné drůbeže, všude kolem ko
pečky, které byly vlastně sklepy a hr
bolatá úzká cesta s kočičími hlavami,
a to ještě do kopečka. Jízdou kolem
hřbitova nám padala zavazadla na
hlavu a padali jsme jeden na druhého.
Ocenili jsme zkušenosti řidiče, který
tento úsek projížděl se zaťatými zuby.
Po dalším stoupání v zatáčkách jsme
konečně zastavili u hospodářské used
losti, kde nás přivítal správce budoucí
ho obuvnického závodu pan Jaroslav
Gougela. Přivítání a projev vystihovaly
naši momentální situaci. Povídal: „Což
tady ve dvoře, v tom špejcharu, je zatím
vaše dílna, než se přestěhujete do nové
pětietážní budovy…“
Začátky průkopničení
Pracovní den na novém působišti za
čínal v sedm hodin ráno rozcvičkou.
Jedna skupina štípala dříví a druhá
pumpovala vzduch do generátoru. Pro
slabý příkon elektrického proudu jsme

si tímto zařízením vypomáhali vyrábět
energii s potřebným napětím pro chod
všech obuvnických strojů. Tento náš
pomocník byl poháněn dřevoplynem
a k vytváření plynu se používala jako
surovina tvrdé dřevo. Když se trubky
zanesly dehtem, musela se celá apara
tura rozebrat a vyčistit. Své si u toho
monstra vytrpěl jeho obsluhovatel
pan Mrlík se svým spolupracovníkem
a naším údržbářem Frantou Severou.
Zpoždění ve výrobě vzniklé opravou
se muselo dohánět v nastaveném čase.
Denní plán 1000 párů bagančat musel
být splněn, třeba i přesčasovou prací,
a to mnohdy až do dvacáté hodiny.
Nesplnění výrobního úkolu nebylo
přípustné, muselo se dodržet za kaž
dých podmínek. Pro práci nás čekala
ještě další neodkladná činnost: ze Zlína
nám posílali polotovary v podobě vý
kroje pro šicí dílnu, dále lepidla, po
dešve, stélky, podpatky, hřebíky, nitě –
prostě vše, co bylo zapotřebí k výrobě
obuvi. Do uvolněného vagonu se zase
naložily hotové výrobky a ty mohly
ještě v noci odjet do Zlína. Nebyly zde
totiž žádné skladovací prostory, proto
bylo nutné takové opatření. Všechny
tyto práce byly bez nároku na odměnu
a prováděly se bez reptání, jelikož to
bylo nutné k plnění našeho výrobního
programu. Zpočátku zde nebylo žádné
sociální zařízení, to vše se budovalo za
pochodu. K tělesné potřebě nám slou
žil hnůj a za umývárnou dvorní žlab,
který jsme používali společně s němou
tváří, která tam měla přednostní právo.
Mnohému čtenáři se to možná bude
zdát nepravdivé, ale takové tvrdé pod
mínky v začátcích průkopnické práce
byly normální.

Kutné Hory, kde v kostele sv. Jana Ne
pomuckého zahraje koncert s hudbou
od doby baroka až po současné filmové
hity. „Kostel sv. Nepomuka disponuje
výtečnou akustikou a krásným interi
érem, což našemu koncertu dodá je
dinečnou atmosféru“, říká Martin
Petrák, fagotista, dirigent a lektor
Letní fagotové akademie.
Projekt uzavře tradiční sobotní závěrečný
koncert v Rytířském sále ratajského zámku,
na kterém vystoupí všichni účastníci akademie
a předvedou své nově nabyté zkušenosti a ukáží
tak výsledky své intenzivní týdenní práce.
Tím výčet koncertů ještě nekončí. Pro oprav

dové obdivovatele umění máme ještě třešinku na
dortu. Ihned po skončení Letní fagotové akademie
přijede do Rataj renomované těleso Belfiato quin
tet složené z mladých fi lharmoniků. Například
hornistka „Belfiata“ Kateřina Javůrková je laure
rátkou mnoha mezinárodních soutěží, členkou
České filharmonie, která v červnu jako první v his
torii dostala cenu Jiřího Bělohlávka pro umělce do
třiceti let. Belfiato quintet si vybralo pro své letní
soustředění právě Rataje nad Sázavou a pracovní
pobyt zde završí koncertem na zámku.
Rataje nad Sázavou budou celý červenec znít
hudbou. Přijměte naše pozvání a navštivte někte
rý z koncertů Letní fagotové akademie, bude to
nezapomenutelný hudební zážitek.

1939–2019 (dokončení z minulého čísla ZN)

Výstavba rodinné čtvrti
Naše nové působiště dostávalo po
dobu tak, jak to naplánoval architekt
Dorfa. Začaly se stavět betonové cesty
pro plynulou dopravu stavebního ma
teriálu. Ze začátku se jezdilo po poli –
po dešti měla, zejména nákladní auta,
ztíženou přepravu. Bylo postaveno de
set dřevěných domků – wekendů pro
ženaté zaměstnance a dva velké mon
tované baráky pro ostatní pracovníky.
Stály v místě, kde je dnes družina mlá
deže. Kromě tovární budovy se stavěly
zároveň rodinné domky v Okružní uli
ci. Dobrou organizací práce se během
dvou týdnů postavil jeden dvojdomek
v hrubé stavbě. Proto se už 28. říj
na 1939 do nových domků přistěhova
lo prvních osm rodin, bydlících dosud
ve Zlíně. Stavba první tovární budovy
rostla před očima. Co týden, to jedna
etáž betonové konstrukce. Z okolí se
sem dokonce na ten stavební zázrak
jezdili dívat lidé! Současně se stavěla
škola, hotel, vodárna a druhá tovární
budova – veškerý úspěch byl v organi
zaci práce. Jedinou mechanizací byla
stavbařům míchačka betonu a malty
a postranní výtah. Jinak se používalo
klasické nářadí, jako lopata a krumpáč.
Písek na stavbu se dobýval ručně ze Sá
zavy a pro plynulý přísun cihel na stave
niště postavila firma vlastní cihelnu pro
usnadnění zásobování. Na jejím místě
za nádražím dnes stojí firma Variel.
P l á n ov a l a s e v ý s t a v b a l e t i š t ě
a z nádvoří podniku se měla vybudovat
přípojka na dálnici. Plánovalo se osm
továrních budov, stavba obchodního
domu, kulturního domu s velkým ki
nosálem a divadelní budova. Mělo zde
stát město se čtyřiceti tisíci obyvateli.

Škoda, že válečná doba a okupace za
bránily splnění tak odvážného plánu.
S přibývajícími dílnami rostla stále
větší potřeba kulturního, sportovního
a společenského vyžití. Začalo se spor
tovat, a to s celkem slušnými výsledky.
Firma Baťa věnovala sportovcům veške
ré vybavení, a to včetně hřiště před ho
telem. Vznikly divadelní soubory „Scé
na mládí“ a soubor klubu absolventů
Baťovy školy. Také divadelní ochotníci
se těšili z prozatímního jeviště v bý
valém, také prozatímním kinosále ve
druhé tovární budově a z vybavení pří
slušnými dekoracemi. Byl také založen
tovární hasičský sbor, dechová kapela
a Klub filatelistů. Dalo by se mnoho
vzpomínat, jak ten „vydřiduch ze svých
zaměstnanců tahal řemeny“, jak to po
únorovém puči hlásala zločinecká or
ganizace KSČ! Vedení závodu nezapo
mínalo na své zaměstnance, kteří byli
totálně nasazeni v období našeho po
nížení. Na Vánoce nám firma prostřed
nictvím pracovního úřadu poslala do
Vídně 100 kusů cigaret značky Vlasta,
což jenom kuřáci mohli posoudit, jaký
to byl v té době královský dar. Stále si
vážila těchto pracovníků, i když návrat
mnohých z nich zpět k firmě byl nejistý.
Takový podnikatel dnes už neexistuje.
Stavební tempo
Přestože nebyla tehdy ve stavebnictví
taková mechanizace, bylo nasazeno ne
vídané tempo na splnění závazků. Aby
výstavba tovární budovy byla dokonče
na v daném termínu, byla sem poslána
dílna, která byla takovým tlačítkem na
stavebníky, aby dílo dokončili včas. To
se jim také za 214 dnů – 7 měsíců po
dařilo splnit. Už na Silvestra jsme se ze

statku stěhovali do nových prostorných
etáží s ústředním topením a moderním
osvětlením. A 2. ledna 1940 jsme už
začínali vyrábět v novém prostředí.
Další dílna přijela už 5. ledna 1940
a do půl roku bylo zde už osm dílen
s pomocnými provozy, vrchová a spod
ková manipulace a kartonáž. To se už
vyrábělo 8 000 párů obuvi denně. Ni
koho z nás tenkrát nenapadlo, že za
několik desítek let bude naše průkop
nické úsilí a osobní odříkání zneužito
nezodpovědnými osobami a přivedeno
do takového konce.
Kam se vytratila zodpovědnost?
Je nepochopitelné, že dětská obuv,
která se zde vyráběla, byla zdravotně
testována odbornými lékaři – ortopedy
a svými parametry napomáhala zdra
vému růstu dětské nohy, se vytratila.
Nynější dětské generace za pár let po
znají na svých nohou různé deforma
ce, včetně plochých nohou a dalších
neduhů zaviněných nošením pouze
módní obuvi. Je mi smutno, že my,
jako ševcovská velmoc, dovážíme boty
ze zahraničí a lidé, kteří byli mistři ve
svém oboru, ztratili svou existenci. Kde
se vytratila zodpovědnost? Do vedení se
dostali lidé, kteří neměli žádný poměr
k podniku, jen snahu hrabivosti. Budou
hrobaři a likvidátoři ševcovské tradice
postiženi? Asi ten postih dopadne jako
vyšetřování zločinu komunismu. Byla
a je nastolena éra podvodníků a zlodějů.
A to nám přineslo cinkání klíčů!
Článek je vzpomínkou již zesulého aktivního účastníka budování továrny Baťa ve Zruči nad Sázavou a jejího dlouholetého zaměstnance.
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oslední měsíc ve školním roce obvykle utíká
nejrychleji. Je naplánováno plno akcí, pro
bíhají závěrečné besídky na třídách, chodíme
do přírody, na zmrzku do cukrárny, zkrátka
pořád se něco děje.
Na konci měsíce si tradičně několikrát poví
me: „To to ale uteklo…“
21. a 23. května děti vyrazily na každoroční
výlet autobusem. Tentokrát pod Kunětickou
horu nedaleko Pardubic do Perníkové chaloup
ky. Viděli jsme Muzeum perníku, Perníkářskou
dílnu. Poslechli si netradiční výklad pohádky
O perníkové chaloupce. Každý si dovezl domů
malý suvenýr. Na otázku „Co se nám líbilo nej
víc“ jsme se dozvěděli – „Že jsme se mohli tak
dobře napapat…“
24. května děti prožily moc hezké dopoled
ne, kdy na návštěvu přijela již podruhé policie
Oddělení hlídkové služby Praha IV. Společ
ně jsme si vyprávěli, jak předcházet možným

nebezpečím, o správném vybavení při jízdě
na kole. Největší zájem byl o prohlídku vozu
a policejní výstroj. Akce byla velmi dobře při
pravená a profese policisty získala velký obdiv
hlavně u chlapců.
29. května připravila paní Kateřina Kmín
ková hudební pořad. Průběžně se zapojily děti
ve všech třídách. Malí muzikanti hráli na ná
strojky, učili se při hrách vnímat hlasitost, ryt
mus i obsah
písniček.
Děti se bez
ostychu
zapojily
a hudební
dopoledne
se všem lí
bilo.
No a sa
mozřejmě
jsme osla
vili Svátek

dětí velkým průvodem v maskách po městě
zakončený výbornou zmrzlinou.
Nezapomněli na nás učitelé ze ZUŠ s hezkým
hudebním programem. Uspořádali jsme spor
tovní dopoledne.
Opravdu i tento školní rok utekl jako voda
a všichni se těšíme na prázdniny a zasloužený
odpočinek.
Všem čtenářům přejeme krásné léto.

Zdena Kunčická
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Středověká Kutná Hora
T. Pivoňka, V. Klouda,
M. Štichauer, M. Krandová

D

obrodružství s názvem Středověká Kut
ná Hora začalo již při nástupu do au
tobusu ve Zruči nad Sázavou. Pod pojmem
dobrodružství je myšlena exkurze žáků
sedmých ročníků, která se konala v úterý
28. 5. 2019. Za doprovodu pana učitele
Nulíčka a paní učitelky Krandové jsme ráno
v 7.00 naše poznávání zahájili. Cesta auto
busem utíkala některým z nás tak pomalu,
že jsme měli pocit, že snad neskončí. Mnozí
z nás pospávali, někteří si povídali nebo se
zaměstnávali všelijak. Asi po hodině autobus
zastavil v Kutné Hoře, kde na nás čekala paní
učitelka Nešporová. Všem žákům byly rozdá
ny vytvořené pracovní listy ve formě knížky
s otázkami a mapou památek Kutné Hory.
Po výstupu z autobusu nám déšť okamžitě
smyl úsměv z tváří. Seřadili jsme se do dvo
jic a hurá směr Kostnice. Některým žákům
bylo možno vyčíst z obličeje, že je návštěva

Kostnice nijak zvlášť neupoutala, neboť na
onom místě byli již mnohokrát. Přesto bylo
zajímavé dozvědět se, že kosti v Kostnici po
cházejí z 60 000 lidských těl.
Dalším bodem výletu byla návštěva středo
věkého dolu. Rozdělili jsme se na dvě sku
piny a po hromadě informací a ubezpečení,
že netrpíme klaustrofobií, jsme sestoupili
po 166 schodech do Šachty svatého Jiří. Důl
byl jedinečný svou hloubkou a množstvím
vytěženého železa. Procházeli jsme stísněný
mi, úzkými a nízkými uličkami, kde bychom
bez nasazených helem a rozsvícených čelo
vek leckdy jen těžko vyvázli bez újmy. Paní
průvodkyně nám vyprávěla o práci a životě
horníků ve středověku a například o způsobu
dorozumívání se v šachtě. Vyzkoušeli jsme
si také, jaké je to orientovat se v absolutní
tmě v podzemí. Všichni jsme pak, po cestě
šachtou často s ohnutými zády, vylezli celí
rozbolavělí nadšeně na povrch.
Třetím společným cílem exkurze byla
návštěva chrámu svaté Barbory, která nás
upoutala svou rozlohou, různými malbami

na oknech a zdech zobrazující život svatých
a život horníků. Nejpozoruhodnější byly ob
rovské varhany.
Po návštěvě a zhlédnutí chrámu svaté
Barbory jsme už všichni natěšeně čekali na
rozchod, během kterého jsme měli za úkol
ve dvojicích navštívit další čtyři památky
v Kutné Hoře, vyhledat a vyplnit informace
do pracovních listů a u každé navštívené pa
mátky se vyfotit. Vzhledem k nevydařenému
počasí – lilo jako z konve a byla zima, že by
psa ven nevyhnal – jsme všichni rychle splni
li, co se dalo, a snažili se na co nejdelší dobu
„zašít“ do nějaké restaurace. Během zahánění
hladu řízky, kebabem nebo pizzou jsme se
snažili dovyplnit v pracovních listech, co se
dalo. S plnými žaludky a vyplněnými pracov
ními listy jsme se přesunuli k autobusu, kde
naši práci vybrala k ohodnocení paní učitelka
Nešporová.
I přes špatné počasí se nám výlet velmi lí
bil a byli bychom opravdu rádi, kdyby se do
budoucna ve škole pořádalo více podobných
výletů.

bychom lépe porozuměli letošnímu kulatému výročí,
kdy historii města Zruč nad Sázavou významně ovliv
nila obuvnická firma Baťa, domluvili jsme si návštěvu místní
knihovny. Paní knihovnice Milena Lhotková pro nás měla
připravenou velice poutavou přednášku o rodině ševce Tomá
še Bati, jehož potomci se do obuvnického průmyslu zapsali
zlatým perem. Dozvěděli jsme se, jak nelehký život měl mla
dý Tomáš Baťa, jemuž se nejeden sen o zbohatnutí zhroutil.
Víme, jak se nakonec prosadil jen díky své nezměrné houžev
natosti a pracovitosti. Na zručských dobových fotografiích
nám paní Lhotková ukazovala, jak Jan Antonín Baťa nechal
zbudovat od základů novou část města a jaké měl sáhodlouhé
plány. Bohužel jeho práci překazila 2. světová válka a Zruč se
nedočkala ani nemocnice, ani malého letiště. Hodinové před
nášce většina z nás naslouchala téměř se zatajeným dechem
a paní Mileně Lhotkové patří veliký obdiv a dík.
Kdo by si chtěl poslechnout zajímavý životní příběh zakla
datele „Baťova“ – nové části našeho města, máme pro něj
doporučení – zajděte si do zdejší knihovny.

Květen
v MŠ Malostranská
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Jana Augustovová

P

očátek května patřil již tradičně oslavám svátku nejdů
ležitější osoby v životě dětí – maminky. Děti pilně a ra
dostně tvořily přáníčka, která maminkám předaly na besídce.
S výrobou přáníček dětem pomohla paní Pajerová, maminka
Martínka. Děkujeme jí za to, že si na nás udělala čas. Besídky
pro maminky se v obou třídách velmi vydařily. Dětská vystou
pení rodiče pobavila i dojala.
Naše malé „Hvězdičky“ vyrazily 17. května na výlet do ne
dalekých Hulic. Jejich cílem se stal Vodní dům. Program ve
Vodním domě se dětem moc líbil. Děti se z výletu vrátily
unavené, ale spokojené.
V úterý 21. května proběhla „Šipkovaná s rodiči“. Cílem
společného putování dětí a rodičů byla restaurace V rákosí,
kde na děti čekala sladká odměna.
Poslední květnový den vyrazila celá školka na hrad do Ledče
nad Sázavou, aby tam oslavila svátek dětí. Malé děti si pro
hlédly expozici hraček. Velké děti navštívily interiéry hradu
a podívaly se na krajinu z hradní věže. Na nádvoří hradu nás
pak čekalo sladké překvapení – zmrzlina. Velkým zážitkem
byla i cesta vláčkem, který nás pak odvezl zpět do školky.
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Ohlédnutí za Dnem Země na ZŠ
Blanka Olišarová
Den Země opět přiblížil žáky přírodě
Téma plastů, ekologie a celkově snahy
o zachování přírodních zdrojů a zame
zení devastace planety jsou otázky, které
jsou v současné době nanejvýš palčivé.
Přední vědci, politici, ekologové a další
profese, které jen trochu souvisí s příro
dou, si nyní lámou hlavu, jak zachovat
bohatství planety i dalším generacím.
Každoročně žákům ZŠ Zruč nad Sá
zavou tuto problematiku přibližuje Den
Země, který připadá vždy na některý
z vybraných dubnových dnů. Také letos
jednotlivé ročníky poznávaly nejen naše
rostliny, říkaly si zajímavosti ze života
zvířat na statku, v divočině, ale zjistily,
která ze zvířat patří mezi ohrožené dru
hy na pokraji vymření. Prvostupňové
děti trávily většinou čas ve třídách, kde
poznávání probíhalo formou skupi
nové projektové práce. Cílem je nejen
rozvíjet znalosti dětí o přírodě a jejích
obyvatelích – včetně vlivu člověka na
ekosystémy – ale i rozvíjet jejich so
ciální dovednosti, jako je samostatné
vyhledávání informací, dovednost vy
užít dostupné zdroje informací a umět
vybrat ty věrohodné a umět tyto infor
mace nějak zajímavě a poutavě předat
ostatním spolužákům. Zároveň žáci

pracují v týmech, takže se učí vyjít se
spolužáky, respektovat odlišné názory
druhých, učí se argumentovat nebo
rozdělit si práci podle schopností a do
vedností jednotlivých členů týmu. Pro
malé žáčky prvního stupně to rozhodně
nejsou jednoduché věci, vždyť podobné
dovednosti trénují na kurzech i vrcholo
ví manažeři! Je to ale dobrá škola života.
Zatímco paní učitelky na I. stupni
mají ve výběru tématu a zaměření více
méně volnou ruku, žáci druhého stup
ně mají svou práci na Den Země jasně
strukturovanou podle ročníků. Letoš
ní počasí sice nebyla zrovna slunečné
a naopak řada ze žáků se ráno zalekla
poměrně silného větru, ale jak se říká:
Není nevhodné počasí, je pouze ne
vhodné oblečení. A tak všichni natáhli
oblečení sportovnějšího rázu, teplé, po
hodlné a vypravili se do terénu. Šesťáci
poznávali způsob čištění vodních toků
ve zručské čističce. Při výkladu pověře
ného zaměstnance museli dávat dobrý
pozor – své znalosti měli totiž zúročit
při řešení náročných úloh v pracov
ních listech. Sedmáci nahlédli trochu
pod pokličku recyklace a podrobněji
se zaměřili na recyklaci papíru. Možná
překvapením pro ně bylo, že samotná
recyklace nemůže probíhat donekoneč
na, jelikož možnosti každého materiálu
se po čase vyčerpají, a nejinak je tomu
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i v případě papíru. Nakonec – aby „při
čichli“ k recyklaci i prakticky – si z na
kaši rozmělněného papíru vytvořili ruč
ní papír pomocí sítek. Kvalita? Asi jako
obyčejný toaletní papír nebo obyčejná
papírová krabice na boty, nicméně po
řád má takovýto papír své uplatnění.
Osmáci se vrhli na zvelebování škol
ních pozemků a deváťáci se pustili do
práce trochu „vědečtěji“ – do záludností
ekologie a nejrůznějších otázek s ní sou
visejících pronikali díky besedě se za
městnancem města a následně vyrazili
do terénu za účelem získání informací
od občanů Zruče při odpovídání na
otázky v rámci dotazníku.
Každoroční součástí průběhu Dne
Země na II. stupni je také úklid okolí
školy, školního hřiště, jídelny a dalších
částí města od nepořádku a odpadků.
Byť se zpočátku žákům do úklidu příliš
nechce, nakonec se vždy se svým úko
lem vypořádají zdárně a šikovně. Škoda
jen, že žáci sice část města hezky vyčistí,
a za chvíli už škarpy a okraje chodníků
a silnic opět „zdobí“ nejrůznější papírky,
obaly a další haraburdí.
Projektový Den Země patří mezi oblí
bená zpestření školního roku a žáci se už
nyní těší, jaké počasí a úkoly jim přinese
příští školní rok.
Malí výtvarníci si vzali na paškál ničení přírody nebo mučení zvířat
Každoroční součástí Dne Země je také
probíhající výtvarná soutěž na předem
stanovené téma. Zatímco loni si mohli
žáci ve své tvorbě vybrat víceméně jaký
koliv problém ve světě (nejen ekologic
ká problematika, ale i sociální, politické
nebo interpersonální vztahy), letošní
téma „Člověk a příroda“ mělo zcela
jasné vymezení. Práce žáků většinou
poukazovaly na zamoření naší planety
odpadem a jeho neblahý vliv na život
zvířat (např. živočichové zachyceni do
PET lahví, velryby s žaludky plnými
odpadků atd.), ničení stromů a příro
dy člověk za účelem výstavby budov
a silnic nebo týrání a hubení zvířat člo
věkem, který tak sleduje svůj prospěch
(např. zisk tulení kůže).

2. místo: Matilda Fajmanová – 4.B
3. místo: Adam A. Toumi – 6.B
3. kategorie (7.–9. třída)
1. místo: Julie Fajmanová – 8.A
2. místo: Kateřina Fuchsová – 7.B
3. místo: Jana Bruzlová – 8.B, Kris
týna Bruzlová – 8.B, Anna M. Drob
ková – 8.A
Výherci obdrželi věcné ceny v podobě
výtvarných potřeb. Všem moc gratulu
jeme a přejeme hodně zdaru i v dalším
školním roce.

Žáci své práce na toto téma zpraco
vávali během měsíce března v hodinách
výtvarné výchovy, příp. s domácími
dodělávkami. Techniku si mohli zcela
svobodně zvolit tak, aby jednak využili
veškeré možnosti a efekty, které žákům
zvolená technika nabízí, a také s ohle
dem na vlastní výtvarné dovednosti.
Zapojily se třídy I. i II. stupně a bylo
zajímavé sledovat, jak se i malí žáci do
vedli s tak širokým tématem vypořádat.
Rovněž formát své práce si mohli žáci
zvolit zcela podle svých možností, vý
chozím formátem však byla velikost A4.
Někteří využili také možnosti práce ve
skupinách, kde zároveň mohli nejen
rozvíjet svůj výtvarný talent, ale pře
devším dovednost kooperace a hledání
kompromisu.
Hotové práce byly na konci dubna
vystavené v hlavním vestibulu a na
schodišti školy a jednotlivé třídy volily
své favority. O pořadí vybraných prací
ve třech kategoriích (1.–3. třída, 4.–6.
třída a 7.–9. třída) tak zcela rozhodli
samotní žáci. Po sečtení hlasování na
konec výsledky dopadly takto:
1. kategorie (1.–3. třída)
1. místo: Eliška Svobodová – 3.B
2. místo: Viktoria Avramenko – 3.B
3. místo: Štěpán Váňa – 3.B
2. kategorie (4.–6. třída)
1. místo: Cecílie Dřevikovská – 6.B

Den Země zakončil školní recitál
Celý projektový Den Země zakončil
recitál, kde ve čtvrtek 20. 6. v podání
a úpravě členů literárně-dramatického
kroužku ZUŠ Zruč nad Sázavou zazně
ly nejlepší texty žáků naší ZŠ. Ti jako
každý rok mohou předvést své jazykové
dovednosti při zpracování zadaného
tématu – tím bylo letos stejně jako ve
výtvarné soutěži téma Člověk a příro
da. Sice se nevybralo tolik literárních
prací jako v předchozích letech, nicmé
ně mezi letošními šesťáky a sedmáky se
objevilo několik poetických talentů. Po
úvodní scénce v podání Bárta Pacala,
Zdeňka Jelínka a Milana Maxy pod ve
dením Václava Veselého, kde předváděli
těžkosti a útrapy těch, co mají vybrat
mezi pracemi ty nejkvalitnější, zazněly
např. texty Jakuba Anděla ze 6.B, Jana
Tůmy ze 7.B nebo Terezy Kovářové
ze 7.A. Text Terezy Kovářové zazněl
v úpravě dialogu mezi mladší a starší
sestrou, texty obou výše jmenovaných
chlapců byly zhudebněny a převedeny
do rapové podoby, takže by je mnohdy
ani sami autoři bez upozornění nespíš
nepoznali. Rapování se s odvahou cho
pili Václav Maxa a Tomáš Pivoňka v do
provodu své crew.
Všechny oceněné literární texty vyšly
jako sbírka u příležitosti Dne Země pro
tento školní rok 2018/2019 a autoři
textů, které zde byly otištěny, obdrželi
sbírku jako ocenění jejich tvorby a vy
naložené práce.
Gratulujeme a jen tak dál!

Učitel německého jazyka poznával Vídeň a studoval odlišnosti rakouské němčiny
Blanka Olišarová,
Robert Kulík

Z

ákladní škola Zruč nad Sázavou
pečuje nejen o to, aby poskyt
la co nejlepší vzdělání svým žákům
v jednotlivých předmětech, ale záro
veň dává pedagogům možnost se i při
práci dále profesně rozvíjet. Učitelům
cizích jazyků tuto možnost nabízí pro
jekt Erasmus+, v jehož rámci mohou
nejen vycestovat do cizí země, pozná
vat její kulturu a mentalitu jejích oby
vatel, ale především zde navštěvovat
metodické jazykové kurzy, v jejichž
rámci získávají cenné zkušenosti
a tipy do výuky angličtiny, němčiny
nebo ruštiny. Naší škole se již podruhé
podařilo získat v rámci mobilit pro
jektu Erasmus+ grant, díky němuž
mohou letos přihlášení učitelé vyces
tovat za vzděláním do Vídně, irského
Dublinu, německého Regensburgu
nebo pilovat angličtinu na Maltu.
Prvním učitelem, který vyrazil za
hranice ČR za vzděláním, byl letos
Robert Kulík, učitel němčiny a anglič
tiny. Své metody, používané ve výuce
německého jazyka, rozvíjel a oboha
coval na metodickém kurzu ve Vídni.
Jak on sám hodnotí kurz a v čem spat
řuje jeho hlavní prospěšnost v oblast
ní vlastního pedagogického rozvoje?
Máte za sebou výjezd do cizí země.
Jak tuto zkušenost ve vztahu k vyučování i sami za sebe hodnotíte?
V rámci programu Erasmus + jsem

se zúčastnil dvoutýdenního studij
ního pobytu v Rakousku, konkrétně
v hlavním městě Vídni. Tuto aktivi
tu hodnotím velice pozitivně, neboť
jsem osobně mohl blíže poznat tuto
naši sousední zemi a zároveň propojit
své znalosti z oblasti reálií, gramatiky,
historie, geografie apod. Získal jsem
tímto zkušenost, kterou mohu oboha
tit svou výuku německého jazyka na
ZŠ, např. v rámci prezentace, besedy se
žáky či kolegy ve škole. Program Eras
mus+ je dle mého názoru vynikající
způsob, jak poznat a prožít cizí jazyk
v rámci kooperace s jinými účastníky.
Jaká byla náplň Vašeho kurzu?
Náplň mého kurzu bylo poznání Ra
kouska – Vídně z různých pohledů.
Kurz obsahoval několik modulů. Jeho
vedoucími byly dvě lektorky z Vídně.
V jeho průběhu jsem získal informa
ce o reáliích německy mluvících zemí,
především o Rakousku, dozvěděl jsem
zajímavosti o dialektu ve Vídni, o ja
zyku mládeže či o hospodářské němči
ně. Součástí tohoto kurzu byla také
např. odborná procházka Vídní.
Doporučili byste i dalším kolegům,
aby se zúčastnili, a proč? Co myslíte,
že by je mohlo brzdit ve vycestování?
Ano, samozřejmě bych tento pobyt
doporučil i ostatním kolegům. Mys
lím si, že každý učitel cizího jazyka
by měl mít možnost vycestovat a zá
roveň blíže poznat danou zahraniční
destinaci. Je to skvělá příležitost, jak
poznat kulturu, historii, hudbu či
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myšlení lidí v zahraničí. Problém by
mohl nastat z určité obavy z něčeho
neznámého či z pocitu nutné samo
statnosti při řešení případných pro
blémů v zahraničí.
Jak hodnotíte prospěšnost metodického jazykového kurzu? Co Vás
nejvíce zaujalo a chcete to využít
v hodinách NJ?
Tento metodický kurz byl velmi od
borně veden zkušenými lektorkami
a zaměřil se na jazykovou odbornost
učitelů německého jazyka. Nejvíce
mne zaujala oblast důležitých osobnos
tí z Vídně včetně propojení rakouské
a české kultury či odlišnosti v němčině
v Německu a v Rakousku. Získal jsem
různé materiály a informace včetně
webových odkazů, kterými mohu obo
hatit výuku německého jazyka v osmém
a devátém ročníku ZŠ. Žáci se takto

lépe seznámí s danou jazykovou oblastí.
Jaké bylo pro Vás pohybovat se v cizojazyčném prostředí?
Otázka ohledně orientace v cizoja
zyčném prostředí je velmi podstatná
záležitost, kterou musí každý účastník
aktivity řešit. Začátky jsou vždy těžké,
jak praví přísloví. Jedná se ale pouze
o zvyk a během dvou dnů jsem již ten
to problém neřešil. Člověk je nucen
vše řešit sám za sebe a zároveň v cizím
jazyce. Je to vynikající zkušenost! Mu
sím ale podotknout, že lidé ve Vídni
jsou velmi přátelští a snaží se pomoci.
Jak jste si užili svůj volný čas v zahraničí?
Mé studium ve škole probíhalo v do
poledních hodinách, což mi umožnilo
se v odpoledních hodinách věnovat
volnočasovým aktivitám zaměřeným

především na bližší poznání Vídně.
Navštívil jsem historické jádro Víd
ně, prožil jsem krásné slunné odpole
dne v Prátru či na břehu Donauinsel.
Neopakovatelným zážitkem ale byla
návštěva Alte Donau. Tato oblast na
periférii Vídně je ráj pro milovníky
sportu či relaxace mimo ruch velko
města.
Jaký byl Váš nejsilnější zážitek v cizině?
Můj nejsilnější zážitek v cizině byla
návštěva kavárny Falco v centru Víd
ně. Já osobně jsem milovníkem jeho
hudby a tato kavárna mi zcela učaro
vala a okouzlila mě. Všude byla slyšet
hudba tohoto zpěváka, na stěnách
bylo možné spatřit jeho obrazy či alba.
Vídeň a Falco patří zákonitě k sobě!
Máte v plánu – pokud se naskytne
příležitost – zažádat případně opět
o možnost vycestovat za poznáním
do nějaké jiné země? Pokud ano,
jaká země nebo město by Vás lákalo
poznat?
V červenci jsem získal možnost
studijního pobytu na Maltě v rámci
výuky anglického jazyka. Tato aktivi
ta je též dvoutýdenní a je zaměřena
na obohacení výuky angličtiny na
prvním stupni ZŠ. Součástí kurzu je
též poznání Malty a obyvatel této de
stinace. Již nyní jsem plný očekávání
něčeho nového!
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Multižánrový festival Barevné město
objektivem Stanislava Tomáška a Adama Tvrdíka
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Pane učitelko, paní učiteli!

ZUŠ

Lenka Říhová, Kateřina Fuchsová, Jana Karbanová

J

ednou za dva roky pořádáme s kole
gou Mgr. Janem Kopřivou pro žáky
výtvarného oboru ZUŠ týdenní sou
středění v přírodě – takzvaný plenér.
Ve výtvarném oddělení máme každý
přes osmdesát žáků, proto je jasné, že
plenér není pro všechny, ale jen pro
skalní příznivce výtvarné tvorby, kteří
se navíc stihli včas na náš kurs přihlá
sit a doslova se probojovat do elitní
třicítky. Náš sedmý plenér jsme situ
ovali do místa pro nás, učitele a žáky
pamětníky, již částečně známého
z pobytu na plenéru v želivském kláš
teře. Týden jsme pobývali v turistické
ubytovně v těsném sousedství starého
hospodářského dvora, který v minu
losti patřil k arcibiskupskému zámku
v Červené Řečici. Čekala nás tu za
hrada se spoustou tajemných zákoutí,
žabím rybníčkem, ohništěm, osiřelým
skleníkem, ale hlavně čerstvě posekaná
louka jako ideální místo na rozcvičky
a psí cvičiště, kde dvakrát v týdnu bylo
k vidění velké psí hemžení. Starý dvůr
nabízel spoustu krásného nepořádku
a otázek, co je uvnitř těch opuštěných
stavení. Pejskům jsme ostatně věnovali
hodně kreslířského i sochařského sna
žení. Kromě toho jsme měli v plánu
prozkoumat hlavně zdejší renesanční
zámek, jejž nám obec zpřístupnila,
ačkoli je momentálně pro veřejnost
uzavřen; dále seznámit se s barokní
gotikou J. B. Santiniho při návštěvě
blízkého kláštera v Želivi; udělat so
chu; za všech okolností kreslit a malo
vat v přírodě jako Vincent van Gogh,
hledat řeky a řečiště a používat při tom
všem tvoření hodně červené barvy…
Byl to týden po všech stránkách velmi
intenzivní – jak po stránce výtvarného
nasazení, tak po stránce vztahové: Se
šly se tu děti z různých pracovišť, kde
jako učitelé ZUŠ působíme, vznikla
tu nová přátelství – reálně, nikoliv
po síti, řešily se výtvarné problémy
a také nejrůznější postupně vznikající
situace. Čas běžel nějak zbytečně moc
rychle. Ale na konci, když už nástěnka
byla celá popsaná událostmi a hláška
mi jednotlivých dní, nám připadalo,
jako bychom v téhle Psí Řečici strávili
víc než jen obyčejný hodně pracov
ní školní týden. Jako učitelka vidím
události jinou optikou než děti. Ná
sledující texty zpracovaly nezávisle na
sobě účastnice výtvarného soustředě
ní – první Kateřina Fuchsová, která
společně s Hanou Melcrovou psala
v průběhu plenéru pro ostatní na ná
stěnku shrnutí událostí každého dne
(a zastala tak večer již značně unavené
učitele) a druhý je bezprostřední refle
xe Jany Karbanové…
L. Ř.

úkolem – kresbou psa. Následující
den bylo po kreativní rozcvičce úko
lem drátkování psů – tedy vytvoření
plastiky psa z drátu, zatímco slečny
učitelky znavené rozcvičkou, kterou
nám naložily, odpočívaly. Po poledním
klidu, při kterém u ohniště vznikl díky
klukům „hrad“, jsme vyšli na pěší túru
na zámek. Samozřejmě jsme si museli
v tom horku dopřát cestou zmrzlinu!
Na zámku jsme nakreslili i pohledy
domů a psali text podle vzoru: Počasí
úžasné, jídlo skvělé, učitelé nejlepší…
Jinak jsme dostali od učitelů běhen
dne důležité vzkazy ‒ např: Neoslo
vujte pana učitele „paní učitelko!“
Při večeři neoslovujte učitele nijak!
Kopřiva je ušlechtilá bylina! V úterý
jsme batikovali žákovské knížky na
červeno a šli znovu do zámku kreslit
sgrafita. Po poledním klidu jsme vy
razili k přehradě Trnávka, kde se nám
dostalo zaslouženého osvěžení. Cestou
jsme hledali červené kartičky se snad
nými (co je to renesance, sgrafito, ar
kády…), ale i velice obtížnými otázka
mi (kupříkladu: Kolik smažených sýrů
měl pan učitel k večeři…?). Poté, co
jsme cestou zpátky (na večeři) nakou
pili potraviny potřebné pro (večerní)
život, si někteří z nás zkusili vyrobit re
cyklovaný papír. Samozřejmě nesmím
zapomenout napsat, že jsme každý den
měli vyhodnocení obrázků. Z tohoto
dne pochází jedno důležité moudro:
Říkat učitelům „paní učitelko“ nebo
„pane učiteli“ je poněkud staromódní.
Tonda přišel s něčím lepším – ta oslo
vení se mu trochu setřásla dohromady
a nakazil všechny ostatní upgradem,
který všichni do konce plenéru apli
kovali: „Pane učitelko, paní učiteli!“
Po středeční snídani přišlo konečně
malování barvami, při kterém jsme
v nejbližším okolí v zahradě i uvnitř
hospodářského dvora hledali sebene
patrnější řeky a vyschlá řečiště. Pan
učitel mezitím zařídil lékařské vyšet
ření žákyně s úžehem a její předání
rodičům. Následovala pěší cesta do
kláštera v Želivi, kterou většina dětí
absolvovala v botách – ovšem až na
Amálku, jež zvolila něco originálněj
šího ‒ na její model letní vycházkové
obuvi padla jedna celá papírová lepicí
páska. V Želivi už na nás čekala dvojitá
pedagogická posila a dvojitá tatínkov
ská návštěva, která naše mladé učitele
Anetu a Honzu přivezla. Kdo se nebál
pod zelenou Zušáčkovou kšiltovkou
sluníčka, kreslil před začátkem pro
hlídky průčelí kostela. Poté nás ovšem
doslova zajala paní průvodkyně, která
chrlila proudem různorodé informa
ce. Teprve v kostele jsme se na chvíli
mohli uchýlit k samostatnému kresle
ní – tam aspoň průvodkyně ztlumila
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etošní plenér se určitě moc po
vedl. Po příjezdu do penzionku
„U Pípalů“ v Červené Řečici jsme
hned hledali příslušné barvy pokojů
podle přidělených barevných koleček
a z nich jsme si pak udělali originální
placky s našimi jmény. Hned první ve
čer jsme se prošli ke kostelu sv. Máří
Magdalény a začali s celotýdenním

zvuk, ale ovladač na úplné vypnutí
jsme nenašli a je dost pravděpodobné
že v Želivi mluví bez přestání dodnes.
Nazpátek už jsme nešli po silnici, ale
lesem po červené turistické trase, del
ší a „bezpečnější“ cestou s blížící se
bouřkou v zádech, takže se nikomu
nic nestalo… Ve středu jsme také měli
všeobecně oblíbenou večeři – buchtič

ky se šodó, po které se pan učitelka
snažila najít zapalovač nebo zápalky,
abychom mohli zapálit ohýnek v klu
kovském „hradu“ a opéct si za asisten
ce tatínků buřtíky. Po opékání a spíš
pálení chleba, jsme došli k závěru, že
největší pochoutka je prostě chleba
s kečupem. Buřty se nakonec s mini
málními ztrátami vrátily paní domácí
do lednice. Večerka byla jako obvykle
vyhlášena, ale jakoby únava z výletu
a horkého dne nepřicházela a všichni
chtěli být ještě vzhůru. Oheň už dávno
uhasl, tatínkové odjeli, ale jídelna byla
pořád docela plná pilně kreslících dětí
v pyžamech. Ke slovu už přišly také
červené žákovské knížky: každý, kdo
chtěl někomu z účastníků plenéru
včetně vedoucích napsat nějaký vzkaz
nebo něco nakreslit, vypůjčil si ze sta
rodávného kufru jejich žákajdu a pak
ji tam zase vrátil. Ovšem nesměli jsme
se do konce pobytu podívat do té svojí.
V tenhle stále ještě nekončící den jsme
nastřádali spoustu štípanců, takže kra
bička s lékárničkou a paní učitel byli
stále v pohotovosti. Díky tomu vznikla
oblíbená hláška: Když nepomůže nic,
pomůže Fenistil! Ve čtvrtek se potom
nikomu nechtělo vstávat, takže všichni
ocenili kreativní pánvičkový budíček,
kterým zahájila svoji službu paní uči
telka Aneta a ujala se plná elánu roz
cvičky. Po celé dopoledne jsme zůstali
ve stínu budov starého hospodářské
ho dvora a pokoušeli se vytvořit něco
zajímavého prostorového z ytongu za
pomoci dostupných primitivních ná
strojů. Při obědě jsme se bohužel mu
seli rozloučit se slečnami praktikant
kami Sofií a Sarah. Odpoledne jsme
vyrazili za humna do polí a nechali se
inspirovat Vincentem van Goghem.
Aneta s Honzou nám přinesli na pole
svačinu, kterou jsme jedli neumytýma
barevnýma rukama. Ale brzy potom
nás přeháňka zahnala pod střechu.
Když jsme přišli, započala akce „hle
dá se batoh“, která nakonec skončila
úspěšně – aby ne, když v něm byl ne
postradatelný Fenistil! Někteří sledo
vali před večeří z povzdálí dění na psím
hřišti, kam chodí místní páníčkové
trénovat své miláčky pod vedením
naší paní domácí z ubytovny. Někteří
se zapojili na pozvání paní domácí do
psího cvičení i po večeři. A do toho
ještě pravidelné večerní rozbory ob
rázků a odměňování se navzájem udě
lováním příslušného počtu korálků…
Po tomto vzrušujícím dobrodružství
nám bohužel zase nevyšla večerka.
Navíc nějaký tajemný zloděj usoudil,
že je nejlepší okamžik odejmout nám
naše drátěná pejsčí stvoření toho času
zavřená ve starém kufru, aby tam hlí
dala žákovské knížky… Takže jsme je
museli získat nazpět. Čekala nás noční
cesta v dešti za bouřky ke starému kra
vínu, kterým jsme museli projít podle
rozsvícených lampiček, vylézt na půdu
a z klecí osvobodit každý svého pejska.
Důležitý poznatek tohoto dne: Haluš
ky je nejlepší jíst z pořádného lavoru!
V pátek jsme si museli po snídani sba
lit kufry, ale ještě zbyl čas na kresbu
pohádkového dědečka – tatínka paní
domácí, který celý týden kolem uby
tovny sušil seno a až úplně na závěr se
nechal přemluvit a poseděl nám mo
delem. Po svačině jsme ještě hodnotili
sochy z předešlého dne. Po obědě hned
nakládáme kufry do autobusu, který
přijel přesně na čas a vyrazili jsme do
Zruče chystat výstavu pro rodiče. Vítr
nám v instalaci obrázků na šňůry před
školou zrovna nepomáhal, takže na
zmrzlinu už jsme si společně nedošli.
Zde si nás převzali rodiče a plenér byl
slavnostně zakončen předáním žá
kovské knížky, plenérového odznaku
a malé figurky malíře Vincenta každé
mu účastníkovi.
K. F.

N

eboť nepochybuju vo tom, že
ne všicí vědi, co to takovej ple
nér je, tak tu vám předkládám snad
srozumitelnou definici, kterou jsem
čórla z Wikipedie: „Plenér ve výtvar
ném umění znamená malování krajin
nebo i vystavování soch a uměleckých
předmětů venku, tedy ‚na vzduchu‘
(francouzsky ‚en plein air‘).“ Jo jo, po
dvou letech se děcka, nejen ze zručský
umělky, opět vydaly druhýho června
na pět dní tvořit právě na vzduch. A já,
ne že by to snad někoho překvapovalo,
jsem byla mezi nima. V neděli v odpo
ledních hodinách jsme dorazili auto
busem do Červený Řečice, kde se ce
lej plenér měl odehrát. Někdo s sebou
táhnul větší zavazadla, někdo menší,
obvykle to záviselo na tom, kolik jídla
si kdo sbalil. Však my s velkejma taš
kama jsme si celkem zoufali, protože
právě v neděli přišly do těchhle končin
republiky neuvěřitelný vedra. Naštěstí
nás to zas až ale neomezilo. I když by
si někdo moh myslet, že první den byl
odpočinkovej, tak tomu bylo přesně
naopak. Sotva jsme si odložili věci,
už nás učitelé hnali do společenský
místnosti, kde jsme si každej vyro

bil vlastní placku se jménem, kterou
jsme si pak připnuli na oblečení a do
stali za úkol ji celej následující tejden
nosit. No, do druhýho dne se ale
některejm podařilo ji stejnak ztratit.
Krom toho jsme se eště vypravili na
průzkum městečka, omrknout starej
zámek, kostely a náměstí. Poté jsme
se seznámili s pani domácí a jejíma
úžasnejma hafanama, ze kterejch jsme
všici měli nesmírnou radost. S psiska
ma se pojil i náš celoplenérovej úkol,
tedy ztvárnit jakymkoli způsobem
nějakej psí příběh. V pondělí už ale
započala skutečná akce. Dostali jsme
dráty a štípačky a teďkonc jsme měli
vymyslet, jak za pomoci těchhle věcí
vyformovat drobnýho pejska. Tak se
celá skupina rozdělila na dvě menší
a to na ty, který todle zadání nesmír
ně bavilo, a na ty, jež měli po chvíli
chuť svýho novýho mazla zadupat do
země. Po obědě, ke kterýmu už si ne
pamatuju, co bylo, jsme se namatlaný
opalovákem a nastříkaný repelentem,
přesunuli do již zmíněnýho zámku,
od nějž měli učitelé zapučený klíče.
Samozřejmě jsme měli kreslit exteriér
zámku, zkoumat perspektivu a prvky
renesančního slohu. Mladší účastníci
plenéru furt nalíhali, že se chtěj po
divat i dovnitř tý hroutící se budovy,
bohužel jim to neprošlo. Místo toho se
pančelce Říhový podařilo do interiéru
propašovat pár z nás starších, údajně
rozumnějších, rádoby umělkyň. Záži
tek to byl fakt neskutečnej, kor když
člověk neustále vyčkával, kdy se pod
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nim teda propadne ta podlaha. V úte
rý se scénář prakticky vopakoval. Zas
jsme kreslili na zámku, však tentokrát
nám bylo předloženo jiný zadání. Měli
jsme na rudej papír ztvárnit sgrafita,
tedy výzdobu omítky, na zdech zámku.
Někdo s timhle úkolem bojoval víc,
někdo míň, holt ne každej je zvyklej
na práci s barevnym podkladem. Ve
čer se ti poslušnější uložili ku spánku
hned po desátý hodině, naopak my na
pravidla kašlající, ale o to pilnější, jsme
snad do jedenácti seděli v jídelně a tvo
řili cokoli, co jsme sami chtěli. A kdo
nešel spát v jedenáct, ten šel spát ve
dvě ráno, protože seděl ještě na chod
bě na gauči, psal, kreslil a nebo chytal
nebohý můry do kufru. Případně taky
zdrhal před rozespalym učitelem Ko
přivou. Následující den se náš počet
snížil o jednu účastnici, který se udě
lalo, asi ze slunka, špatně. To nás ale
nezastavilo v tom, abysme si sbalili do
baťohů řízky s chlebem a šli se do ne
dalekýho Želiva kouknout do kláštera.
Tam nás uvítala postarší průvodkyně,
která se záhy začala rozplývat nad tim,
jak se jí díky týdle práci splnil životní
sen. V klášteře jsme, jak správně hádá
te, zas čmárali! A to všechno možný,
vod oltáře přes lavice až po sochy sva
tejch. Po návštěvě tohodle Santiniho
skvostu jsme se rozvalili na břehu
nádrže Trnávky, kde proběhla debata
o tom, jestli je lepší tenký nebo kla
sický Oreo. Ve čtvrtek jsme utekli od
tvorby, na kterou jsme běžně zvyklí,
k sochání. Bez jakejchkoli zkušeností
s toudle technikou jsme dlátama ďou
bali do materiálu připomínajícího zdi
vo. Těm odhodlanějšim a snaživejm se
podařilo ztvárnit fakt povedený sošky,
na který byl vlastně i dost pěknej po
hled! Kromě toho jsme taky malovali
v polích. Inspirací nám byla okolní
krajina a taky obrazy umělců Vincen
ta van Gogha a Davida Hockneyho.
V tentýž den, avšak až k večíru, ti,
co chtěli, usedli k praskajícímu ohni
a opekli si buřty, případně chleby, zá
leželo, na co měl kdo chuť. Ten zby
tek, co venku nebyl, pravděpodobně
posedával uvnitř v ubytovně a tvořil.
Potom, co někteří po dlouhym dni
usnuli, byli opět probuzeni a vydáni
tmě noci. Co by to totiž bylo za školní
akci, kdyby neproběhla bojovka, že?
A tak jsme se po dvojicích, případně
sami, vydali, a to nepřehánim, v bouř
ce bez baterek do kravína. Ve zdraví
jsme se ale vrátili zas všichni zpátky do
postelí, případně ke stolům, záleželo,
jak moc koho únava zmohla. V pátek
už jsme se chystali domů, ale ještě před
odjezdem jsme si stihli nakreslit por
trét „pohádkovýho dědečka“. Prostě
a jednoduše jsme kreslili podle živýho
modelu, kterej vypadal zrovna jako ně
jakej dědula z pohajdy. Jakmile jsme se

odpoledne vrátili do Zruče, přece ještě
nepřišel úplnej konec. Ještě jsme totiž
stihli pro rodiče přichystat krátkou
výstavu a spěšně jim shrnout všecky
podstatný události, co se odehrály za
ten tejden. Mamči a tátové tak zjistili,
že jejich děti si kvůli panu učiteli Ko
přivovi, aka lékárníkovi Kopřivákovi,
myslej, že mast Fenistil je lékem na
všechno a že sníst pět smažáků najed
nou je vlastně úplně v pohodě. A víte
co? Možná fakt jo. Na plenéru jo.
J. K.

: Tohle byl nejlepší plenér (tedy minimálně za poslední dva roky).Děku
jeme Spolku rodičů a přátel ZUŠ za podporu této akce, bývalým žákům
výtvarného oboru – Sofii, Sarah, Anetě a Honzovi za důležitou pedagogickou
výpomoc a panu Kristínovi za bezpečnou cestu tam i nazpátek!
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Události řešené městskou policií
v květnu 2019
• 4. 5. 2019 – V nočních hodinách byla hlídka MěP kontaktována
operátorkou Humanitárního sdružení Život Plus. Tato požádala strážníky
o kontrolu klientky, která nahlásila zdravotní problémy. Hlídkou MěP
bylo na místě zjištěno, že osmaosmdesátiletá žena v bytě upadla a pora
nila si pravou nohu. Uvedené byla poskytnuta první pomoc a na místo
byl sjednán výjezd ZZS. Strážníci na místě asistovali zdravotníkům při
přípravě transportu zraněné ženy do nemocničního zařízení.
• 11. 5. 2019 – S žádostí o pomoc se na strážníky obrátili ve večerních
hodinách obyvatelé domu s pečovatelskou službou u stadionu. Ti měli
obavu o zdraví sousedky, která nereagovala na zvonění u vchodových dveří
bytu, a nikdo ji delší čas neviděl. Strážníky na místě provedli šetření a na
konec zjistili, že se uvedená nachází v nemocnici.
• 19. 5. 2019 – Ve večerních hodinách byla hlídka MěP požádána ope
račním důstojníkem PČR o výjezd do ulice Ke stadionu. Zde se měl
nacházet zraněný muž, který byl napaden. Na místě byl zjištěn místní
čtyřicetiletý občan, který měl krvácející poranění v obličeji. Uvedený byl
následně transportován k dalšímu vyšetření do nemocničního zařízení.
Případ si k dalšímu opatření převzala hlídka PČR.
• 24. 5. 2019 – O spolupráci při pátrání po vášnivém hospodáři byla
hlídka MěP požádána hlídkou PČR. Tím měl být místní pětadvacetiletý
občan, který rozvážel v době voleb řepku do volebních místností. Ten byl
nakonec nalezen hlídkou PČR, která si případ převzala k dalšímu šetření.
• 31. 5. 2019 – V ranních hodinách byla hlídka MěP požádána o vý
jezd personálem Hotelu Zruč. Těmito byl nahlášen na schodišti spící
nezvaný host. Hlídkou MěP byl na místě zjištěn čtyřiadvacetiletý místní
„zapáchatel“. Tento byl strážníky probuzen, vyveden z uvedených prostor
a vypuštěn mimo dosah spořádaných obyvatel.
Za MěP Zruč nad Sázavou str. Pavel Antoš

Výběr ze zásahů HZS ČR Zruč nad Sázavou
v květnu a červnu 2019
• 22. 5. 2019 – Jednotka byla vyslána ke stromu spadlému přes vozovku
u obce Slavošov. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se
jedná o jeden vyvrácený strom zasahující do komunikace a další dva stromy,
které byly ohnuté nad vozovkou. Pomocí motorové řetězové pily byly stromy
rozřezány, vozovka byla uklizena a komunikace zprůjezdněna.
• 26. 5. 2019 – KOPIS vyslalo jednotku k dopravní nehodě ve Zruči nad
Sázavou. Jednalo se o osobní vozidlo, u kterého došlo k vyvrácení kola po
střetu s obrubníkem středového ostrůvku. Nehoda se obešla bez zranění.
Z poškozeného vozidla došlo k úniku oleje na vozovku. Olej byl zlikvidován
pomocí sorbentu a poté byla vozovka uklizena. Vozidlo bylo odtlačeno do
vedlejší ulice, aby nepřekáželo provozu.
• 27. 5. 2019 – Jednotka byla povolána k požáru osobního vozidla ve
Zruči nad Sázavou. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že vozidlo
hoří pod přístrojovou deskou a je zaparkované těsně vedle rodinného domu.
Ve vozidle se nikdo nenacházel a bylo zamčené. Majitel přinesl klíče a po
otevření dveří byl požár zlikvidován vysokotlakým proudem z CAS 20. Na
místo události přijela jednotka SDH Zruč nad Sázavou. Prostor vozidla byl
po uhašení zkontrolován termokamerou a předán majiteli.
• 11. 6. 2019 – KOPIS vyslalo jednotku k otevření bytu ve Zruči nad
Sázavou, na jehož majitelku se nebylo možné dozvonit a klíč měla zasunutý
v zámku zevnitř. Po příjezdu na místo události se podařilo na majitelku
dozvonit a dveře otevřela sama.

Za HZS ČR Zruč nad Sázavou nprap. Pavel Jelínek

RC SETKÁNÍ
PÍSNIČKA
PRO NEJMENŠÍ

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

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

www.rc-setkani.cz

PODĚKOVÁNÍ

VZPOMÍNKA

Děkuji sboru pro občanské záležitosti za
blahopřání k sedmdesátinám.
Eliška Tondlová

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 27. 7. vzpomeneme smutné páté výročí,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
otec, dědeček a bratr
pan Jaroslav Vorel.
Věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka, děti, vnoučata a sestry.

Dne 21. 6. 2019
oslavila životní jubileum
paní Jana Kučabová.
Milá Janino,
k Tvému jubileu Ti přejeme,
abys nepřestala bojovat
se zákeřným onemocněním plic,
usmívala se a užívala sis naplno svůj život.
Za rodinu Ti přeje manžel Jaroslav,
který Tě, Jani, miluje, a naši přátelé.

Pravidla diskuse
na FB
Členové redakční rady Zručských novin se
omlouvají všem slušným čtenářům a diskutujícím za drobná omezení,
která z těchto nových Pravidel vyplývají.
Věříme, že tato omezení pochopíte, nadále zůstanete facebookovému profilu ZN věrní a zachováte mu stejnou přízeň jako dosud.
V souladu se zákony ČR je zakázáno jakkoliv očerňovat jednotlivce či skupiny lidí s odkazem na jejich víru, politickou orientaci, barvu
pleti, pohlaví a sexuální orientaci.
Netolerujeme vulgarismy, hrubé jednání, urážení, ponižování, osočování jednotlivců nebo projevy chování hraničící s kyberšikanou.
Diskutujte pouze o tématu příspěvku, neodklánějte debatu jiným směrem.
Nevkládejte do svých odpovědí odkazy na jiné
stránky, pokud se netýkají přímo příspěvku.
Respektujte důstojnost autorů příspěvku a diskutujících.
Nepřenášejte polemiku do osobní roviny kritizováním autora nebo jiného diskutujícího.
Naším cílem není úplně zrušit diskusi na Facebooku, ale zajistit dodržování
těchto pravidel.
Diskusní příspěvky porušující tato pravidla mažeme, v případě opakovaného porušení pravidel jejich autory zablokujeme!
Děkujeme za pochopení,
Redakční rada Zručských novin

Dne 18. 7. 2019 uplynou dva roky,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný
tatínek a dědeček
pan Josef Egersdorf.
S láskou a úctou stále vzpomínáme.
Manželka, dcera Eva a dcera Blanka
s rodinou.

Bylo by mu 5. 7. 2019 právě osmdesát let.
Kdo si pamatuje na pracovitého,
hodného člověka, Wernera Prokosche,
který nám moc chybí, vzpomeňte s námi.
Rodina Prokoschova

ŘÁDKOVÁ INZERCE
◆ Koupím JAWA ČZ – motocykl, skútr, moped
s SPZ i bez, také díly i nekompletní vraky.
Děkuji za nabídky. Tel.: 777 589 258.
◆ Koupím přívěsný vozík za osobní automobil. Může
být i bez RZ. Tel: 604 729 134.
◆ Kdo mi opraví Jawetu (jedno rychlostní) – prokluzuje při našlapování a kape benzin z karburátoru –
Zruč a okolí.
Tel.: 776 065 285.
◆ KOUPÍM Simson, Jawa, Stadion, Babeta, Pařez,
Pionýr, Mustang, ČZ, aj. Tel.: 728 222 938.

AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
zastoupený tajemnicí úřadu
vyhlašuje dnem 10. června 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Kulturně výchovný pracovník
Spolkového domu Zruč nad Sázavou
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Ředitelka Základní školy,
Zruč nad Sázavou, Okružní 643

otevře od 1. 9. 2019
SPECIÁLNÍ TŘÍDU
PRO ŽÁKY S VADAMI ŘEČI

PŘÍPADNĚ S JINÝMI VADAMI

Vítejte
v naší škole!

Místo výkonu práce:

Město Zruč nad Sázavou, spádové oblasti města Zruč nad Sázavou

Sjednaný druh práce:

Kulturně výchovný pracovník Spolkového domu, město Zruč nad Sázavou

Pracovní poměr:

Pracovní poměr na dobu určitou jednoho roku se zkušební dobou
dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.

Platové zařazení:

řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., nařízením vlády č. 341/2017 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, 9 platová třída, další zaměstnanecké výhody

možný i přestup žáků,
kteří již navštěvují
1. – 5. ročník ZŠ

Datum nástupu:

srpen–září 2019, dle dohody

škola nabízí:

Charakteristika vykonávané práce:
samostatná příprava a organizace besed, přednášek, workshopů, městského plesu, příměstského tábora;
tvorba letáků a jiných propagačních materiálů, řízení a koordinace činnosti spolkového domu
(koordinace činnosti spolků i ostatních subjektů); správa webových a facebookových stránek SD;
kulturní a sportovní měsíční přehledy akcí v SD, řízení ekonomiky provozu SD a administrativní záležitosti,
mediální prezentace SD, spolupráce na tvorbě Zručských novin, správa budovy SD, výzdoba SD
Požadavky na uchazeče:
- vzdělání SŠ nebo VŠ
Výhoda:
- znalost práce na PC
- praxe na podobné pozici
- organizační schopnosti
- znalost města a regionu
- samostatnost
- jazykové znalosti (angličtina nebo němčina)
- kreativita
- zkušenosti z médií, reklamy nebo marketingu
- komunikační schopnosti
- zkušenosti z pořádání kulturních nebo sportovních akcí
- umění jednat s lidmi
- zkušenosti s vystupováním na veřejnosti
- kultivovaný písemný i ústní projev
- znalost dotační politiky
- řidičský průkaz skupiny B
Náležitosti a přílohy přihlášky:
- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu, datum a podpis – viz předepsaný formulář,
- motivační dopis,
- strukturovaný životopis,
- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců,
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení
ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění, a ochraně osobních
údajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,
- stručný text (max. 5 stran A4) zabývající se koncepcí spolkového domu
jako centra spolkového i kulturního života města.
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce s označením:
„VŘ – kulturně výchovný pracovník spolkového domu“
nejpozději do 16. července 2019 do 11 hodin
na adresu: Město Zruč nad Sázavou, Zámek č. p. 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
- Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů.
- Výběrové řízení bude probíhat jednokolově, uchazeči budou absolvovat pohovor
před výběrovou komisí města Zruč nad Sázavou.
- Pozvání k osobnímu pohovoru a rozhodnutí výběrové komise
bude uchazečům oznámeno elektronickou poštou – e -mailem.
- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrového řízení na uvedenou pozici
bez udání důvodu kdykoli v jeho průběhu.
Kontaktní pracovník: vedoucí OKŠS Mgr. Martina Fialová,
telefon: 327 531 194. Ve Zruči nad Sázavou dne 10. 06. 2019.

- malý kolektiv dětí
- speciálně pedagogickou péči
- péči logopeda přímo ve škole
- individuální přístup
- po vyučování místo ve školní
družině
Zveme rodiče s dětmi
k návštěvě školy
v době výuky
i v době mimo výuku
denně od 7.00 do 15.00
Další potřebné informace
získáte na telefonním čísle:
734 445 835
kde je rovněž možné
domluvit si schůzku
s ředitelkou školy.
Mgr. Jana Marečková,
ředitelka školy

Základní škola Okružní 643,
285 22 Zruč nad Sázavou
s pracovištěm Uhlířské Janovice,
Komenského 400
327531225 - Zruč n. S
327542149 - Uhlířské Janovice
Mobil: 734 445 835
e -mail: zruc@zs -okruzni.cz
IČO: 70836213
www.zs -okruzni.cz
IZO: 600021823

Pořízení kompostérů
pro občany Zruče nad Sázavou

V loňském létě podalo město žádost
o dotaci od Ministerstva životního prostředí
na pořízení kompostérů
pro občany našeho města.
V současné chvíli jsme obdrželi
schválené rozhodnutí.
Nyní nás čeká vypsání výběrového řízení
a výběr nejvhodnější varianty pro naše občany.
Vzhledem k tomu, že tuto dotaci
čerpá mnoho měst v ČR,
dodací lhůty kompostérů
budou zřejmě až na podzim tohoto roku.
Pokud máte zájem o kompostér
a ještě jste si nestihli zažádat, napište na adresu:
augustovova@mesto ‑zruc.cz
– několik volných kompostérů
ještě zbývá.
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AKTUALITY KULTURA ŠKOLSTVÍ MĚSTO SPORT
Kulturní léto na zámku
Martina Fialová
Začínáme novinkou. Rádi bychom zaplnili
náš zámecký park nadšenci novinek, tentokrát
novinek sportovních. Věříme, že i vy si přijde
te vyzkoušet, jak se hraje: KUBB, KANJAM,
SLACKLINE, SPIKEBALL, IMDOBOARD,
CROSSMINTON. Že jste nikdy neslyšeli o ta
kových sportech a neumíte si pod těmito názvy
nic představit? Nevadí, přijďte 20. července na
„Odpoledne s netradičními sporty“ a všechny
si je můžete vyzkoušet. Zahrát si o ceny můžete
i fotbálek jeden na jednoho.
Historické slavnosti 3. srpna jsou již stálicí na
našem zámku. Letos budou již devatenácté a při
jede nás navštívit sám Napoleon Bonaparte se svo

jí družinou. Samozřejmostí je šerm, bitvy o uroze
né šlechtičny, tanec, dobová hudba i stánky.
Zvláště pro seniory se uskuteční oblíbený koncert
dechovky v zámeckém parku. Návrat kvalitní české
dechovky tentokrát s hlavním hostem zpěvákem
Karlem Hegnerem proběhne 18. srpna.
Tradiční akcí u nás na zámku je i celorepubliko
vý projekt Hradozámecká noc – 31. srpna. Letos
se ponese v pohádkovém duchu, netradičních her
dětí na nádvoří a letního kina pro děti.
I když jste si pozorně přečetli naše akce, neza
pomínejte sledovat webové stránky i facebook
o letním kině, mezinárodním turnaji v möllkách
nebo o koncertu Keks ve Zručském dvoře se do
zvíte právě tam.
Přejeme vám krásné kulturní léto.
FOTO: ARCHIV AUTORKY

Policie ČR informuje
por. Vendulka Marečková
Podezřelému hrozí až dvouletý trest
odnětí svobody.
Dne 6. června 2019 v 16.40 hodin
ve Zruči nad Sázavou, v osadě Dubi
na, řídil osmadvacetiletý muž osobní
motorové vozidlo značky Peugeot
206, kde byl stavěn a kontrolován
hlídkou zručských policistů. Násled
ná kontrola ukázala, že mu byl roz
hodnutím Městského úřadu v Kutné
Hoře vysloven zákaz činnosti spočíva
jící v zákazu řízení všech motorových
vozidel, řidič svým jednáním mařil
výkon jiného orgánu veřejné moci
tím, že vykonával činnost, která mu
byla takovým rozhodnutím zakázá
na. Ještě téhož dne bylo podezřelému
muži sděleno podezření ze spáchání
přečinu maření výkonu úředního roz
hodnutí a vykázání. Případ je veden
ve zkráceném přípravném řízení.
Alkohol za volant nepatří!
Třiatřicetiletá žena dne 26. květ
na 2019 v ranních hodinách řídila
ve Zruči nad Sázavou vozidlo znač
ky Alfa Romeo, kdy byla kontrolo
vána hlídkou zručských policistů.
Následná dechová zkouška naměřila
2,45 promile alkoholu v dechu. Dne
28. května 2019 sdělili podezřelé po
dezření ze spáchání přečinu Ohrožení
pod vlivem návykové látky.
Alkohol se po požití nápoje, který
jej obsahuje, postupně dostává z trá
vicího systému do krve. Protože není
v organismu ve větším množství běž
ně přítomen a lze jej tak pokládat za
cizorodou látku – drogu –, snaží se jí
tělo odbourat. Záleží na mnoha fakto
rech, které ovlivňují rychlost, s jakou
se alkohol z těla vyloučí. Vyloučení
části alkoholu probíhá prostřednic
tvím dechu, potu a moči. Zbytek je
zpracován v trávicím systému. Mezi
hlavní faktory, které mají na mecha
nismus odbourávání alkoholu z těla
vliv, patří výška, hmotnost a pohlaví,
stejně jako např. rychlost s jakou al
kohol přijímáme. Za hodinu se tělo
může zbavit zhruba 0,1 promile. Není

přitom důležité, zda člověk spí nebo
sportuje. Ani černá káva nebo tučná
jídla zde nemají potřebný účinek.
A nějaká zázračná pilulka proti opi
losti neexistuje.
Dalším nebezpečím, které mnoho
řidičů často podceňuje, je záludný
zbytkový alkohol a následná „koco
vina“ s celkovým útlumem. Výsledky
výzkumů jasně ukázaly, že již hodnota
kolem 0,2 promile v krvi způsobuje
prokazatelné zhoršení schopnosti ří
dit. Vzrůstá tendence riskovat, nepři
měřeně se zvyšuje sebedůvěra, zhoršu
je se schopnost rozeznat pohybující
se světla a také se špatně odhadují
vzdálenosti.
Nebezpečnou jízdou, bezohledností
řidičů a nedodržováním předpisů do
chází k vážným dopravním nehodám.
Všichni účastníci silničního provozu
si musí uvědomit, že porušováním
dopravních předpisů a stoupající ag
resivní jízdou není možno zajistit bez
pečnost v silničním provozu. I přes
veškerou snahu policistů prováděním
dopravních akcí a zvýšeným dohle
dem na pozemních komunikacích
není na našich silnicích úplně bezpeč
no, neboť především řidiči a všichni
účastníci silničního provozu musí být
ohleduplní a mít společný zájem, a to
je snížit počet dopravních nehod na
našich silnicích.
Zapomnětlivá maminka
Pětadvacetiletá žena za období od
měsíce března 2018 do měsíce břez
na 2019, úmyslně a řádně neplatí
výživné na své dvě nezletilé dcery.
Rozsudkem Okresního soudu v Kut
né Hoře jí bylo určeno platit na výživ
ném celkem dva tisíce korun k rukám
otce, který má dcery svěřeny do péče.
Celková částka na dlužném výživném
činí nejméně 26.000 Kč. Zručští po
licisté dne 24. května 2019 sdělili po
dezřelé zapomětlivé „mamince“ pode
zření ze spáchání přečinu zanedbání
povinné výživy. V případě prokázání
viny a odsouzení hrozí za takové jed
nání až roční pobyt za mřížemi.

Být pánem svého pocitu
Tereza Viktorová

J

ak moc můžeme ovlivnit, co cítíme? A jak přesně vlast
ně dokážeme rozlišit, proč co cítíme? Neustále na nás
působí vibrace i látky v různých souvislostech a pokaždé
máme trochu jinou úroveň životní energie. Pocit je něco,
co vzniká jako koktejl toho všeho. Pocit z vycházejícího
slunce v sobotu může být jiný než v úterý. Možná ale naše
pocity ovlivňují i pohyby planet, složení vody, myšlenky
těch, kteří na nás myslí nebo množství parazitů sídlících
v našem těle. Pocit je alchymie…
Uvědomování si svého vyššího Já, které bdí nad tím vším, je
jediný způsob, jak se nenechat pocity roztrhat na kusy. Pokud
si uvědomujeme, co cítíme a proč, můžeme si i vybrat, jak
zareagujeme. Prostor mezi pocitem a emocí se značně rozšíří.
Tento prostor je naše největší vnitřní bohatství, jelikož je to
prostor pro svobodnou vůli. Je něco, co by nám mohlo po
moci vybrat ze všech možností emocionálního vyjádření tu
lepší, laskavější, klidnější a vyzrálejší? Naštěstí ano!
Je to meditační praxe…
Nabízím vám proto pravidelný prázdninový meditační
trénink. Síla skupiny totiž násobí účinky meditace a pra
videlné sdílení posiluje odhodlání meditovat. Přijďte spo
lečně spočinout ve svém vlastním středu a vybrat si z mého
meditačního menu:

Kde: Zruč nad Sázavou, ulice 5. května, tělocvična nad škol
ní jídelnou v areálu dětského hřiště.
Kdy: čtvrtek 18.45–19.30, 4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8., 29. 8. 2019.
Vstupné je dobrovolné.
Meditační menu – tohle všechno a mnohem víc můžete zažít
na prázdninovém meditačním tréninku
~~ Strom života
~~ Sluneční koupel
~~ Výlet na oběžnou dráhu
~~ Mezi Nebem a Zemí
~~ Procházka po těle
~~ Sběratel zvuků
~~ Za zavřenými dveřmi
~~ Cesta ke kořenům
~~ Stříbrná šňůra s rudým středem
~~ Léčivé mručení
~~ Vědomá rozinka
~~ Chůze síly
~~ Dýchání do kalhotek
~~ Roztáčení čaker
~~ Oceánská tantra
~~ Čokoláda na písečné pláži
Těším se na vás, s láskou Tereza Viktorová,

www.sily.cz.
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Rubrika pro zastupitele 6/2019 Zprávy z radnice
Kateřina Kmínková
1. Zruč je poklidné, pěkné město,
o které je z mého pohledu velmi dobře
pečováno. Napadlo by Vás něco, co by
mohli občané města sami udělat pro
to, abychom měli město ještě hezčí
a příjemnější k životu?
Michaela Náhlovská: Občané by moh
li ke zlepšení úrovně ve městě přispět
udržováním pořádku. I když veřejné
prostranství patří městu, to by uvítalo
pomoc občanů úklidem před bytovými
jednotkami. Většina občanů tak činí,
ale ještě stále se najdou lokality, které lze
upravit.
František Herout: Jsem přesvědčen,
že maximum, co může občan pro sebe
i své okolí udělat je, aby slušně vycházel
s ostatními lidmi a respektoval své okolí.
Tím myslím jak mezilidské vztahy, zod
povědnou výchovu svých dětí, tak cho
vání k životnímu prostředí, tj. udržování
pořádku. Třešničkou na dortu pak může
být aktivní zapojení do různých aktivit
kulturních, sportovních nebo i obecních
(resp. politických) pro rozvoj města.

2. Na schůzi k strategickému plánu
města, která se konala 17. 6. ve spolkovém domě, se ukázalo, že lidé v našem
městě naprosto postrádají nabídku
kvalitních služeb. Ve Zruči podle nich
chybí obchody, stravovací zařízení,
zdravotnická péče aj. Lze podle vás
se stavem služeb v našem městě uměle něco udělat? Jak by mohlo dojít ke
zlepšení nabídky služeb?
Michaela Náhlovská: Zruč je známá
tím, že má malou kupní sílu. Je to dlou
holetý problém. Lékařskou péči lze zlep
šit uzavřením smluv s lékaři. Bohužel,
nejsou zde dostatečně vybavené ordinace,
jako například oční, kožní. Když přijdete
do této ordinace, připadáte si jako v pade
sátých letech. Nebudí to v lidech kvalitu
péče, i když samotní lékaři jsou dobří ve
své profesi, nemohou jo vykonávat dle
svých představ.
František Herout: Obecně je třeba se
zamyslet, co je dnes kvalitní služba. Nic
méně si myslím, že je to problém větši
ny dnešních maloměst. Co se obchodu
i stravování týče, pro provozovatele je to
otázka zisku, výhodnosti a s tím spojené
vazby na šíři klientely a jejich možnosti.

Pochod Baťova cvička

Obchody se tedy pohybují na úrovni, kte
rou zajistí zákazníci a jejich zájem o ně.
Určitě na tak malém městě nemůžeme
čekat obchody, za kterými jezdíme do
center. Zkrátka by se jim to tady nevy
platilo. Tím se dostáváme k nutnosti roz
šiřovat naše město jak do širší nabídky
pracovních míst, přilákání nových firem
do průmyslové zóny, tak i nabídkou sluš
ného bydlení za dobrou cenu. Tím se
naše město může rozrůst a v návaznosti
na to dojde k samovolné podpoře veš
kerých služeb. Zde vidím cestu. Potom
bychom museli uvažovat leda nad ma
sivními podporami podnikatelské sféry,
jejíž nastavování by bylo jen složitě fair
play a zároveň přínosné pro město.
Velký problém je zdravotnictví, kdy
většina lidí musí dojíždět za doktory,
zubaři. Právě zubař nám ukázal, jak slo
žité je v tomto směru jednat. Nedokážu
říct, co ještě může více motivovat samot
né doktory – ortopedy, oční, krční, než
jen zdarma nabídka prostor. Například
stravování? Maximum energie bychom
měli vložit aspoň do stavu, že zde dokto
ři budou k dispozici minimálně několik
dnů v týdnu.

Petr Novák

N
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a konci května 2019 slavilo naše město Zruč n. S. 80 let
od příchodu firmy Baťa. Turistický oddíl se také zapojil
do oslav a na sobotu 25. května připravil pochod nazvaný
Baťova cvička. Název pochodu vymyslel manžel členky našeho
oddílu podle přirovnání „Seká to jak Baťa cvičky“, ale jestli
Baťa opravdu vyráběl cvičky, nevím. Společný začátek obou
tras jsme směřovali přes osady Domahoř, Hrádek-Odranec
a Onšovec, kam nevedou značené turistické trasy. Někteří ro
dilí Zručáci byli překvapeni, jak krásné okolí naše město má.
Krátká trasa 12 km pokračovala přes Horku a samotu Debř
zpátky do Zruče. Prošlo ji 60 pochodníků. Delší trasu 22 km
zdolalo 80 účastníků. Prošli přes obce Čejtice a Kounice, pak
klesali lesem k řece Sázavě, kterou překonávali přívozem. Nad
bezpečností plavby dohlíželi převozníci, kteří všem zúčastně
ným dávali na mapky pochodu kontrolní razítka. Na pravém
břehu řeky trasa pokračovala po červené turistické značce přes
Vlastějovice do cíle u zámku ve Zruči n. S. Všichni byli za svůj
výkon odměněni diplomem a krásným slunečným počasím.
Tři nejmladší pochodníci dostali od města za jejich výkon
malé dárky. Kromě účastníků ze Zruče a blízkého okolí přijeli
turisté z Kutné Hory, Ledče n. S., Prahy i ze vzdálené Přelouče
nebo Hradce Králové.
Pochod Baťova cvička byl původně zamýšlen jako jednorázo
vá akce, ale většina turistů se s námi v cíli loučila slovy: „Za rok
na shledanou“. Mohu slíbit, že o tom budeme uvažovat. Příští
rok na jaře sledujte naše internetové stránky nebo facebook.

Sportovní akce
24. 8. 2019 Nohejbal

Oblastní přebor Kutná Hora/Kolín/Benešov/Praha-východ, 14. kolo, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – Sokol Sendražice.
Začátek akce v 9.00 hod., areál nohejbalu na fotbalovém stadionu.

Usnesení Zastupitelstva a Rady města
Zastupitelstvo města na svém 6. zasedání, konaném 13. 5. 2019
schvaluje
• přijetí dotace z Ministerstva vnitra z programu „Účelové investiční
dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2019 akci „Dopravní automobil
pro JSDH Zruč nad Sázavou“ ve výši 450 000 Kč;
• přijetí dotace ze Středočeského kraje z programu 2019 pro posky
tování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na kofinancování akce „Do
pravní automobil pro JSDH Zruč nad Sázavou“ ve výši 300 000 Kč;
• vyčlenění vlastních zdrojů na spolufinancování akce „Dopravní au
tomobil pro JSDH Zruč nad Sázavou“;
• přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu Ministerstva práce a so
ciálních věcí z kapitoly 313–MPSV státního rozpočtu na rok 2019 pro
výkon sociální práce ve výši 183 197 Kč;
• koupit pozemkovou parcelu číslo 247/3 (354 m2) v k. ú. Zruč nad
Sázavou za kupní cenu 85 000 Kč, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupo
vání státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Zruč nad Sázavou;
• směnu části (cca 37 m2) pozemku p. p. č. 1870/9 za část (cca 32 m2)
pozemku p. p. č. 1870/1, který vlastní město Zruč nad Sázavou, vše
v k. ú. Nesměřice.;
• prodej pozemkové parcely číslo 111 (96 m2) v k.ú. Zruč nad Sázavou
za kupní cenu 14 400 Kč (t. j. 150 Kč/m2);
• udělit Cenu města JUDr. Aleně Hajské;
• udělit Cenu za sportovní výkon za rok 2018 Martinu Kovaříkovi;
• přijetí dotace na akci „XIX. historické slavnosti ve Zruči nad Sáza
vou“ z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočes
kého kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek ve výši
100 000 Kč a závazek spolufinancování akce v minimální výši 20 %
z celkových uznatelných nákladů akce;
• přijetí dotace na akci „Osobní automobil – Pečovatelská služba“
z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského humanitárního fondu ve výši 288 000 Kč a závazek
spolufinancování akce v minimální výši 10 % s DPH z celkových uzna
telných nákladů akce;
• přijetí dotace na akci „Otvírání sezóny“ z Programu 2019 pro po
skytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu hejtmana ve
výši 50 000 Kč a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5 %
s DPH z celkových uznatelných nákladů akce;
• úpravu rozpočtu města č. 3 na rok 2019 navýšením příjmů a výdajů
o 1 629 200 Kč;
bere na vědomí
• zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Zruč nad Sázavou
za rok 2018.
Rada města na svém 14. zasedání, konaném 13. 5. 2019
schvaluje
• objednávku u firmy ROYAL TECH, s. r. o. na opravu palubové
podlahy ve víceúčelovém sále ve Spolkovém domě ve Zruči nad Sázavou;
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výkon činnosti technický dozor
investora ze dne 31. 10. 2018 na akci „Sociální zázemí pro turisty ve
Zruči nad Sázavou – II. etapa“ s Lubošem Benešem, IČ: 48673714, se
sídlem K Bažantnici 1007, 285 00 Zruč nad Sázavou;
bere na vědomí
• rezignaci Mgr. Dany Radilové na funkci zástupce za zřizovatele do
Školské rady Základní školy Zruč nad Sázavou;
• zprávu z kontroly města Zruč nad Sázavou svazovým inspektorem
BOZP dle § 322 ZP, ze dne 20. 03. 2019 (plnění povinností zaměstna
vatele) a záznam o kontrolních úkonech od České inspekce životního
prostředí, oddělení odpadového hospodářství, ze dne 09. 04. 2019 (pl
nění povinností vyplývajících ze zákona o odpadech).
Rada města na svém 15. zasedání, konaném 27. 5. 2019

Roman Starý

T

ak takhle začíná nejen slavná li
dová písnička, ale i trasa, kterou
urazili někteří účastníci turnaje, jenž
ve Zruči již tradičně otevírá beachvo
lejbalovou sezónu. V sobotu 1. červ
na se za nádherného slunečného po
časí, prvního víkendu letošního roku
s opravdu letními teplotami, uskuteč
nil již 6. ročník turnaje Beachotvírák.
Zúčastnilo se ho dvanáct tříčlenných
smíšených družstev. Zvítězili hráči do
mácího týmu ŠÁRI MÁRY, kteří ve
finále zdolali táborské družstvo MIK
MAK. Skvělá byla i večerní zábava DJ
Míry Papeže. Zároveň již nyní přijmě
te pozvání na 7. ročník turnaje, kte
rý proběhne v sobotu 6. června roku
2020. Více informací a fotogalerii na
leznete na facebookových stránkách
Beachotvírák Zruč.

Od Tábora až k nám…
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schvaluje
• doporučení zastupitelstvu města schválit individuální žádost firmy
Centrin CZ s. r. o;
• úpravu rozpočtu města č. 104 na rok 2019 navýšením příjmů a vý
dajů o 16 800 Kč;
• uzavřít smlouvu o poskytnutí služeb na sběr jedlých olejů se společ
ností Libor Černohlávek;
• zveřejnit záměr města na pronájem vyznačené části pozemku
p. č. 1354/1 v k. ú. Zruč nad Sázavou;
• uzavření nájemní smlouvy na vyznačenou část tohoto pozemku paní
L. V., pokud se nepřihlásí jiný zájemce;
• zveřejnit záměr města na pronájem vyznačené části pozemku
p. č. 1609/1 v k. ú. Zruč nad Sázavou;
• uzavření nájemní smlouvy na vyznačenou část tohoto pozemku paní
D. J., pokud se nepřihlásí jiný zájemce;
• žádost o podporu při pořádání 26. ročníku turnaje v malé kopané –
O putovní pohár města Zruč nad Sázavou – POLICIE CUP 2019,
která se uskuteční dne 29. 6. 2019, a to předání cen představiteli města,
zapůjčení mobiliáře (kryté pódium a praktikáble, pivní sety, lavičky,
odpadkové koše);
• povolení ukončení této akce v 1.30 hodin;
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Semifinále Polanka Cup uteklo Jiskře o jedinou branku

• rekonstrukci palivových tras obou kotlů na biomasu na náklady ná
jemce firmy ČEZ Energo, s. r. o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8;
bere na vědomí
• zhodnocení akce „Otvírání turistické sezóny 2019“;
• informaci o stavu vyvěšených reklamních bannerů;
pověřuje
• Bc. Radka Hampla podniknout kroky k zřízení nových odběrných
míst elektrické energie ve Zručském dvoře č. p. 154;
• vypovědět smlouvu s firmou F & B Company, s. r. o. dle podmínek
uzavřené smlouvy;
ruší
• výběrové řízení na „Osobní automobil – Pečovatelská služba“ a „Ná
kup osobního motorového vozidla“ a ukládá připravit nová výběrová
řízení na tyto akce.

Mladí házenkáři skončili sedmí
Josef Tůma
Házená mládež – V areálu fotbalového hřiště v Polance
se uskutečnil čtyřdenní turnaj v házené mladších žáků –
25. ročník mezinárodního mládežnického turnaje v há
zené Polanka Cup 2019 za účasti 23 družstev. Hrálo se
ve čtyřech skupinách, systémem každý s každým, hrací
doba 2×15 minut. Ve čtvrtfinále si zahráli vítězové skupin
s družstvy z druhých míst. V semifinále hráli vítězové o po
stup do finále. Poražení se utkali o třetí místo. Poražení ze
čtvrtfinále hráli zápasy o konečné umístění. Všichni šestí
vytvořili skupinu po třech a zahráli si mezi sebou o koneč
né umístění. Všichni pátí, čtvrtí a třetí hráli vyřazovacím
způsobem o konečné umístění.
Účastníci:
Skupina C 1: CZ TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, CZ SK Háze
ná Polanka, SK ŠKH Agrokarpaty Pezinok, CZ TJ Valašské
Meziříčí, CZ TJ Holešov.
Skupina C 2: Pepino SKP Frýdek-Místek B, CZ TJ Sokol
Poruba, CZ TJ Sokol Hovězí, CZ SKKP Handball Brno A,
CZ Tatran Litovel.
Skupina C 3: TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, CZ Pe
pino SKP Frýdek-Místek A, CZ TJ Sokol Klimkovice, CZ
SKKP Handball Brno B, CZ KH Zbrojovka Vsetín.
Skupina C 4: HBC Continental Jičín B, HC Dukla Praha
6, HK Město Lovosice, TJ Lokomotiva Louny, TJ Slovan
Varnsdorf, TJ Sokol Centrum Haná.
Výsledky Jiskry v C1:
Jiskra Zruč nad Sáz. – základní skupina C 1 – celkem 6
týmů:
Jiskra Zruč n. Sáz.–SK Házená Polanka 21:12,
branky: Karban 8, Šveněk 4, Vašíček 3, Petrík 2, Taso Aye
2, Nikodým 2, Veselý, Jindřich, Kopecký, Pešout.

Mladší žáci oddílu házené obsadili v Polance nad Odrou sedmé místo. Sestava: Jindřich, Veselý – Petrík,
Šveněk, Vašíček, Karban, Nikodým, Kopecký, Taso Aye, Pešout. Trenér: V. Starý.
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V Nesměřicích druzí,
vítězná premiéra v Keblově

Jiskra Zruč n. Sáz.–TJ Holešov 21:15,
branky: Taso Aye 6, Petrík 6, Karban 3, Vašíček 2, Pešout 2,
Šveněk 2, Jindřich, Veselý, Nikodým, Kopecký.
Jiskra Zruč n. Sáz.–ŠKH Agrokarpaty Pezinok (SK) 22:13,
branky: Karban 6, Vašíček 4, Šveněk 4, Kopecký 3, Taso Aye
3, Pešout 2, Jindřich, Veselý, Nikodým, Petrík.

Jiskra Zruč n. Sáz.–TJ Valašské Meziříčí 18:13,
branky: Petrík 5, Šveněk 4, Vašíček 4, Karban 3, Nikodým
2, Jindřich, Veselý, Kopecký, Taso Aye, Pešout.
Jiskra Zruč n. Sáz.–KH Kopřivnice 20:20,
branky Jiskry: Pešout 5, Petrík 4, Šveněk 4, Vašíček 3, Ko
pecký 3, Nikodým 1, Karban, Taso Aye, Jindřich, Veselý.
Tabulka C1: 1. Jiskra Zruč nad Sázavou 9 bodů, 2. TJ
Holešov 8 bodů, 3. ŠKH Agrokarpaty Pezinok 6 body, 4.
TJ Valašské Meziříčí 4 body, 5. SK Házená Polanka 2 bod,
6. KH Kopřivnice 1 bod.
Postup do hlavní části soutěže – do čtvrtfinále
Čtvrtfinále CF1:
Jiskra Zruč n. Sáz.–Tatran Litovel 19:20,
branky Jiskry: Karban 7, Šveněk 5, Taso Aye 4, Petrík 3,
Vašíček, Jindřich, Veselý, Pešout, Nikodým, Kopecký.
Zápas ve skupině o 5.–8. místo:
Jiskra Zruč nad Sázavou–Pepino SKP Frýdek-Místek A 13:18,
branky Jiskry: Karban 3, Taso Aye 3, Vašíček 2, Kopecký
2, Šveněk 1, Pešout 1, Petrík 1, Nikodým, Jindřich, Veselý.
Zápas o 7.–8. místo:
Jiskra Zruč nad Sázavou – TJ Holešov 5:0, soupeř se ne
dostavil.
Sestava a branky mladších žáků Jiskry Zruč nad Sázavou
(134 + 5 K): Jindřich, Veselý – Petrík, Šveněk, Vašíček, Kar
ban, Nikodým, Kopecký, Taso Aye, Pešout. Trenér: V. Starý.
Celkové pořadí: 1. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště,
2. Tatran Litovel, 3. HK Kúpele Bojnice, 4. HCB Karvi
ná, 5. Pepino SKP Frýdek-Místek A, 6. TJ Sokol Ostrava,
7. TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, 8. TJ Holešov, 9. SKKP
Handball Brno A, 10. TJ Sokol Klimkovice, 11. ŠKH
Agrokarpaty Pezinok, 12. HC Zlín, 13. MŠK-hádzaná
Čadca A, 14. TJ Sokol Poruba, 15. KH Zbrojovka Vsetín,
16. TJ Valašské Meziříčí, 17. SK Házená Polanka, 18.
TJ Lesana Zubří, 19. Pepino SKP Frýdek-Místek B, 20.
SKKP Handball Brno B, 21. KH Kopřivnice, 22. Sokol
Hovězí, 23. MŠK-hádzaná Čadca B.

Požárního útoku v Nesměřicích se zúčastnilo osm družstev, v Keblově jedenáct

Výsledky mužů: 1. Čejtice 26.47, 2. Zruč nad
Sázavou 28.77, 3. Řendějov 29.09, 4. Onšovec
31.44, 5. Nesměřice 35.31, 6. Chabeřice 45.37.
Sestava SDH Zruč nad Sázavou mužů: koš –
Vojta Lepeš, spoj savic – Josef Konvalinka stroj –
Jaroslav Svoboda, spoj B – Jindřich Slavíček, roz
dělovač – Luboš Drbal, pravý proud – Jan Čech,
levý proud – Matouš Švec.

Petra Gabková (vlevo) a Šárka Štechová před startem požárního útoku v Keblově.
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Josef Tůma
Požární sport – Okrsková soutěž v požárním úto
ku se uskutečnila komcem května u koupaliště
v Nesměřicích. Zúčastnilo se jí šest mužských
a dvě ženská družstva ze sborů dobrovolných
hasičů, soutěž byla dvoukolová. Pořadatel: Sbor
dobrovolných hasičů v Nesměřicích.
Muži: Nesměřice, SDH Zruč nad Sázavou, On
šovec, Chabeřice, Řendějov a Čejtice.
Ženy: Nesměřice, SDH Zruč nad Sázavou.
Letošní soutěž ovládla domácí družstva pouze
v ženách. V kategorii mužů zvítězili hasiči z Čejtic
s časem 26,47 sekund, na druhém místě skončilo
družstvo SDH Zruč nad Sázavou – 28.77) a po
hár za třetí místo si odnesli hasiči ze Řendějova
(čas 29,09). Chaberští skončili na šestém místě
časem 45,37. Kategorii žen vyhrály hasičky z Ne
směřic (29,90), druhé místo připadlo ženám ze
Zruče nad Sázavou (31,35). Více ženských týmů
se nepřihlásilo.

Výsledky žen: 1. Nesměřice 29.90, 2. Zruč nad
Sázavou 31. 35.
Sestava SDH Zruč nad Sázavou žen: koš – Kat
ka Hejlová, spoj savic – Jitka Trojanová, stroj –
Lucie Klatovská, spoj B – Ilona Fajmanová, roz
dělovač – Eva Melicharová, pravý proud – Eliška
Chlumská, levý proud – Šárka Štechová
V Keblově na louce za letním parketem se usku
tečnila v polovině června soutěž v požárním úto
ku o pohár starosty SDH Keblov. Zúčastnilo se jí
i SDH Zruč nad Sázavou – muži i ženy.
Muži: Keblov, Zruč nad Sázavou, Nesměřice
A+B, Mnichovice, Trhový Štěpánov, Soutice.
Ženy: Keblov, Zruč nad Sázavou, Hulice A+B
Výsledky mužů PS 8: 1. Zruč nad Sázavou
36.17, 2. Keblov st. 39.00, 3. Keblov ml. 40.15
Výsledky mužů PS 12: 1. Nesměřice A 26.62, 2.
Zruč nad Sázavou 27.07, 3. Keblov ml. 29.52, 4.
Nesměřice B 31.17, 5. Trhový Štěpánov 37.00, 6.
Soutice 42.58, 7. Mnichovice 48. 40.
Výsledky žen PS 8: 1. Zruč nad Sázavou 44.85,
2. Keblov 1:27. 96.
Sestava SDH Zruč nad Sázavou muži: koš –
Vojta Lepeš, spoj savic – Josef Konvalinka stroj
- Jaroslav Svoboda, spoj B – Jindřich Slavíček,
rozdělovač – Lukáš Hoskovec, pravý proud – Jan
Čech, levý proud – Matouš Švec.
Výsledky žen PS 12: 1. Hulice B 31.73, 2. Hulice

Společné foto mužů a žen zručského SDH v Nesměřicích.

A 32.01, 3. Zruč nad Sázavou 32.95, 4. Keblov
36.01
Sestava SDH Zruč nad Sázavou ženy: koš – Kat
ka Hejlová, spoj savic – Jitka Trojanová, stroj – za
půjčený z mužů Jaroslav Svoboda, spoj B – Eliška
Chlumská, rozdělovač – Eva Melicharová, pravý
proud – Šárka Štechová, levý proud – Petra Ga
bková (jot, jač – foto: Jan Čech, SDH Zruč nad
Sázavou).
Lukáš Hoskovec: „Navzdory problémům s nedostatkem lidí i času se dobrovolní hasiči ze Zruče
vydali na hasičskou soutěž v požárním útoku do
Keblova. Povedlo se složit jak mužské, tak ženské
družstvo, což vždy člověka potěší, a tento fakt sám
o sobě již předem věstí skvělou atmosféru soutěže. Ta
byla navíc podpořena i povedenou organizací a netradičním provedením požárního útoku, při kterém
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se startovalo vleže na zádech, a v rámci útoku bylo
nutné vypít pivo (v případě řidičů vodu). Člověk si
pak takovou soutěž ve stylu „sranda matche“ jede
zejména užít a pobavit se.
V kategorii s mašinami PS8, jež se nesla čistě v duchu klání mezi Zručí a domácím Keblovem, se mužům i ženám zadařilo a obsadili tak jednoznačně
první místa. V kategorii PS 12 holky opět skvěle
zabojovaly a s malým časovým odstupem za oběma
družstvy z Hulic skončily na povedeném 3. místě.
Pohárovou sbírku pak dovršilo na stříbrné příčce
družstvo mužů, kteří po 2. pokusu sahali na první
místo, avšak nakonec právě picí disciplína a technická nevyrovnanost je odsunula na konečné 2. místo. Nutno však zhodnotit naši premiérovou účast
v Keblově jako úspěšnou a moc rádi se tam ukážeme
i v následujících letech, neboť hlavní cíl „užít si to“
byl splněn.“
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Aleš Dolejší: Splnil se mi sen. Zahrál jsem si v jednom týmu se svým tátou a bratrem.

Házenkáři skončili ve SRL třetí
Josef Tůma
Házená – Házenkáři Jiskry Zruč nad Sázavou
hostili v 10. kole Společné regionální ligy ve
Sportovním areálu U krokodýla ve Zruči nad
Sázavou celek Ledče nad Sázavou.
10. kolo: Jiskra Zruč nad Sázavou–Kovofiniš Ledeč
nad Sázavou 26:26 (16:13)
Sestava a branky Jiskry: A. Dolejší 7, J. Do
lejší ml. 6, Lefner 4, M. Vrzáček 3, J. Dolejší
st. 2, Koubský 2, V. Červinka 1, O. Červin

ka 1, Havránek, Kafka, P. Vrzáček. ŽK: 3/3
(J. Dolejší st., M. Vrzáček, P. Vrzáček – J. Drá
pela, M. Drápela). Branky ze 7 m hodů: 0/4.
Dvouminutový trest: 3/2 (P. Vrzáček 2x,
V. Červinka – J. Drápela 2x, M. Drápela).
Diváci: 172. Rozhodčí: Jiří Dolejší. Trenéři:
Pavel Vrzáček – Zdeněk Tůma.
Tabulka střelců: Michal Pazdera – HC Ko
lín – 92, Michal Havránek – Jiskra Zruč
nad Sázavou – 57, Filip Herzán – TJ Sokol
Chrudim – 53, Matěj Vrzáček – Jiskra Zruč
nad Sázavou – 50, Rostislav Souček – HC
Kolín – 48, Michal Kraus – Kolín – 47, Lukáš
Sauer – Sokol Vršovice B – 44, Lukáš Lefner –

Jiskra Zruč n. Sáz. – 40, Lukáš Vránek – TJ
Kovofiniš Ledeč n. S. – 37, Martin Felis – Jiskra Zruč n. Sáz. – 33, atd.
Tabulka střelců sedmimetrových hodů:
Lukáš Vránek – TJ Kovofiniš Ledeč n. S. –
15, Michal Havránek – Jiskra Zruč nad
Sázavou – 8, Filip Herzán – TJ Sokol Chru
dim – 6, Pavel Plaščák – Jiskra Zruč nad
Sázavou – 5, Matěj Doležal – Chrudim – 5,
Lukáš Lefner – Jiskra Zruč nad Sázavou –
3, Michal Pazdera – HC Kolín – 3, Rostislav
Souček – HC Kolín – 2, David Vinc – Jiskra
Zruč nad Sázavou – 1, atd.
Jiří Dolejší ml. (ve výskoku) skóroval s ledečským Kovofinišem šestkrát.
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Na třech kurtech bylo odehráno osmatřicet utkání

Tým Šári Máry vítězem 6. ročníku
(VZ 1:1, body 39:38), 5. Bloncky 4 body (VZ
1:1, body 38:39), 6. Dr. Voštěpi 0 bodů.
Skupina B: Detox–Tři salámisti 0:2, Detox–
Dva lidi 0:2, Detox–Nulová šance 1:1, De
tox–No ty vole 0:2, Detox–Mamiro 0:2, Tři
salámisti–Dva lidi 2:0, Tři salámisti–Nulová
šance 2:0, Tři salámisti–No ty vole 2:0, Tři
salámisti–Mamiro 1:1, Dva lidi–Nulová šance
2:0, Dva lidi–No ty vole 2:0, Dva lidi–Mami
Vanesa Švechovičová odehrála beach turnaj za družstvo ro 0:2, Nulová šance–No ty vole 1:1, Nulová
Bloncky. Na snímku při jednom ze svých akrobatických zá- šance–Mamiro 0:2, No ty vole– Mamiro 0:2.
kroků.
FOTO: J. TŮMA Pořadí: 1. Mamiro 9 bodů (VZ 1:1, body
40:28), 2. Tři salámisti 9 bodů (VZ 1:1, body
Josef Tůma
28:40), 3. Dva lidi 6 bodů, 4. No ty vole 3
body, 5. Nulová šance 2 body, 6. Detox 1 bod.
Beachvolejbal – V areálu volejbalového od
dílu Jiskry za sportovní halou se uskutečnil
červnový turnaj smíšených trojic neregistro
vaných amatérů v beachvolejbalu – 6. ročník
Beachotvíráku.
Účastníci: Tři čuníci, Šári Máry, Bloncky,
Mik Mak, Dr. Voštěpi, Detox, Tři Salámisti,
Dva lidi, Nulová šance, No ty vole, Mamiro,
Hovada.
Skupina A: Tři čuníci–Šári Máry 0:2, Tři ču
níci– Bloncky 1:1, Tři čuníci–Mik Mak 0:2,
Tři čuníci–Dr. Voštěpi 2:0, Tři čuníci–Hovada
1:1, Šári Máry–Bloncky 2:0, Šári Máry–Mik
Mak 1:1, Šári Máry–Dr. Voštěpi 2:0, Šári
Máry–Hovada 2:0, Bloncky–Mik Mak 0:2,
Bloncky–Dr. Voštěpi 2:0, Bloncky–Hovada
1:1, Mik Mak–Dr. Voštěpi 2:0, Mik Mak–
Hovada 1:1, Dr. Voštěpi–Hovada 0:2.
Pořadí: 1. Šári Máry 9 bodů, 2. Mik Mak 8
bodů, 3. Hovada 5 bodů, 4. Tři čuníci 4 body

Pavel Novotný nastoupil na turnaji v týmu Detox společně
Janou Bůžkovou a Josefem Švecem.
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Po této odehrané části se hrálo semifinále a zá
pasy o umístění.
O 11.–12. místo: Detox–Dr. Voštěpi 0:2
O 9.–10. místo: Nulová šance–Bloncky 0:2
Semifinále:
Tři salámisti–Šári Máry 1:2
Mamiro–Mik Mak 0:2
O 7.–8. místo: Tři čuníci–No ty vole 2:0
O 5.–6. místo: Dva lidi–Hovada 0:2
O 3.–4. místo: Mamiro–Tři salámisti 0:2
Finále: Šári Máry–Mik Mak 2:0 (21:18,
21:14)
Konečné pořadí turnaje 2019:
1. Šári Máry (Šárka Kleinová, Ivo Šteffek,
Martin Beneš)
2. Mik Mak (Markéta Sedliaková, Michal
Sedlák)
3. Tři salámisti (Jan Jelínek, Pavel Krejča,
Vendula Šlosiariková)
4. Mamiro (Michal Kulakovský, Martina Fi
alová, Roman Starý)
5. Hovada (Jan Kolář, Jan Šnobl, Martina
Zajícová)
6. Dva lidi (Lenka Hrdinková, Dita Matouš
ková)
7. Tři čuníci (Adéla Vilimovská, Filip Morris,
Muncho)
8. No ty vole (Roman Chmelík, Ian Konvali
na, Jana Tůmová)
9. Bloncky (Kamila Pokorná, Vanesa Švecho
vičová, Natálie Breburdová)
10. Nulová šance (Nela Andlová, David Kaň
kovský, Daniel Daněk)
11. Dr. Voštěpi (Míša Strnadová, Pavel Str
nad, Tomáš Jiran)
12. Detox (Jana Bůžková, Pavel Novotný,
Josef Švec).

V posázavském derby zatížil Matěj Vrzáček (11) konto ledečského brankáře
třikrát. V soutěži SRL nastřílel 50 gólů.
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Lidový běh pomohl Vojtíškovi
FOTO: ANTONÍN KŘÍŽ

Petr Dubják

D

ne 11. 5. 2019 se uskutečnil pátý ročník Zručského májového běhu, který je určen pro všechny
věkové kategorie na tratích od 150 až do 8 400 m a patří již třetím rokem do seriálu Běžec Podbla
nicka. Letos byl poprvé Lidový běh pojatý jako nadační, což zvýšilo počet účastníku z 30 na 99. Vybralo
se neuvěřitelných 23 050 Kč pro Martinu a Vojtíška ze Zruče nad Sázavou. Celkový počet 307 běžců
z loňského ročníku stoupl na číslo 457. Ceny, které předávala mistryně světa v běhu na 800 m, převzalo
21 běžců a dva štafetové týmy ze Zruče.

FOTA: DAVID KARAS
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Házenkářského kempu se zúčastnilo 19 hráčů
Josef Tůma

Jan Šveněk (při střelbě) se zúčastnil kempu RHC
společně s dalšími šesti spoluhráči oddílu házené.

Kemp mládeže se vydařil
Svítil, Jan Tůma, Matěj Novotný, Jakub
Ruth, Matěj Karban.
Zelený tým Ondřeje Šimona: brankář –
Martin Jindřich, do hry – Pavel Veselý,
Pavel Gajdoš, Jan Šveněk, Bořek Jelínek,
Matěj Šteiner, Ondřej Šimon.
Václav Starý, trenér kempu: „V termínu
15.– 16. června pořádal oddíl házené ve
spolupráci s Regionálním házenkářským
centrem (RHC) Mělník házenkářský kemp
STŽ. Kemp byl určen a nabídnut mladým
házenkářům z klubů napříč celým Středočeským krajem. Zúčastnili se ho hráči
domácí Jiskry, Kutné Hory, Kostelce nad
Labem, Mělníka a Úval. Velikým lákadlem pro účastníky kempu byla určitě možnost si zatrénovat s Martinem Kovaříkem

Házená, kemp – Regionální házenkář
ské centrum Středočeského kraje pro
talentovanou mládež Mělník ve spo
lupráci s TJ Jiskra Zruč nad Sázavou
uspořádalo házenkářský kemp RHC pro
starší žáky 2005 a mladší (15.–16. 6.),
Sportovní hala ve Zruči nad Sázavou –
realizační tým: Václav Starý (Jiskra),
Martin Kovařík, Jiří Dolejší a Ondřej
Šimon (HBC Ronal Jičín), účast de
vatenácti hráčů ze Zruče nad Sázavou
(Ruth, Tůma, Šveněk, Petrík, Karban,
Taso Aye, Kafka – host, Jelínek a Jind
řich), Mělníka, Úval, Kostelce nad La
bem a Kutné Hory.
Miniturnaj: 2x15 minut + 7 m hody
modrý tým–žlutý tým 16:24, 7 m hody 4:6,
celkem 20:30,
žlutý tým–zelený tým 25:20, 7 m hody 5:5,
celkem 30:25,
modrý tým–zelený tým 17:18, 7 m hody 5:5,
celkem 22:23.
Modrý tým Jiřího Dolejšího: brankář –
Lukáš Kafka, do hry – Tomáš Trlida, On
dřej Salák, Patrik Pektor, Matěj Ptáčník,
Taso Aye, Adam Petrík.
Žlutý tým Martina Kovaříka: brankář –
Jan Kail, do hry – Jaromír Skala, Jiří

Taso Aye (s míčem) se prezentoval v týmu Jiřího
Dolejšího, v miniturnaji nastřílel soupeřům z pozice křídla deset gólů.

a Jirkou Dolejším nejml., kteří aktuálně
reprezentují zručskou házenou v extraligovém Jičíně. Asistentem jim byl i Ondřej
Šimon, odchovanec kutnohorské házené,
který hraje dorosteneckou ligu v Jičíně. Cílem kempu bylo, kromě absolvování společného tréninku, zejména vytváření nových

přátelských vazeb mezi hráči a upevňování
radosti ze hry. Programová náplň kempu
byla rozložena do dvou dnů:
Sobota: První den kempu hráči absolvovali
dvě tréninkové jednotky. Během jednotek si
hráči prověřovali dosud nabyté zkušenosti
z klubů a díky trenérům Martinovi a Jirkovi začali i doplňovat zkušenosti nové,
které jsou nezbytné pro jejich další rozvoj.
Večer se uskutečnilo rozdělení hráčů do
třech týmů pro nedělní (mini)turnaj oficiálním losováním hráčů z losovacího koše
nejmladším účastníkem turnaje. Každý
tým měl svého kapitána z řad trenérů, kteří byli rovněž určeni spravedlivým losem.
Neděle: Druhý den se odehrál plánovaný
turnaj v házené tří týmů. Turnaj měl náboj a byla zde cítit atmosféra zdravé soutěživosti. Všichni aktéři se hrou velmi bavili,
a tím byl naplňován jeden z hlavních cílů
kempu – hra s radostí. Po společném obědě se uskutečnilo v hale krátké rozloučení,
během něhož byl kemp všemi přítomnými
hodnocen jako velmi zdařilý a přínosný.
Děkujeme všem zúčastněným – hráčům,
realizačnímu týmu, logistickému týmu za
svůj osobní příspěvek k podpoře a rozvoji
mládežnické házené u nás.“
Martin Kovařík, člen realizačního
týmu: „Je super, že zručský oddíl házené
dokázal zorganizovat a nabídnout mladým hráčům možnost si vyzkoušet tento
kemp. Pro kluky to musel být fajn víkend,
kde si mohli vyzkoušet nové věci a zdokonalit se v individuálních činnostech, na
které není tolik času během sezóny. Celá
organizace byla na vysoké úrovni a i mezi
hráči se vytvořil fajn kolektiv, který výborně pracoval jak na hřišti, tak mimo něj.
Především nasazení všech kluků během
celého kempu mě velice mile překvapilo.
Za sebe musím říct, že jsem opravdu rád,
že jsem se kempu mohl zúčastnit a klukům
předat nějaké zkušenosti nebo různé tipy,
jak se zlepšit v určitých činnostech. Skutečně jsem si ten víkend užil. Věřím, že pro
hráče bude kemp motivací na sobě ještě víc
pracovat a pomůže jim jak sportovně, tak
lidsky se posunout na vyšší úroveň.“

Police cup 2019 – 26. ročník!
str. Pavel Antoš

L

etošní 26. ročník turnaje v malé kopané o putovní pohár města
Zruč nad Sázavou, POLICE CUP 2019 se uskuteční v sobotu
29. června 2019 na házenkářském hřišti ve Zruči nad Sázavou.
Prvenství bude obhajovat tým Chabeřice Star, který v loňském
ročníku porazil ve finálovém utkání tým FC Horka n. S. Oba
uvedené týmy budou patřit k favoritům i v letošním ročníku.
Pro soutěžící i diváky bude pořadateli opět připravena tipovací
soutěž, děti budou mít možnost vyzkoušet si svůj fotbalový um

v dovednostních soutěžích. Po skončení turnaje se již tradičně
uskuteční v místě konání společenský večer s hudbou. K tanci
a poslechu zahraje legendární skupina Elektron.
Galerie vítězů posledních ročníků:

2014
2015
2016
2017
2018

1. FC Horka n. S.
1. FC Horka n. S.
1. Chabeřice Star
1. FC Horka n. S.
1. Chabeřice Star

2. Chabeřice Star
2. 1FC Pacifik
2. FC Horka n. S.
2. Chabeřice Star
2. FC Horka n. S.

3. Black Shoes Juniors
3. Black Shoes Juniors
3. 1FC Pacifik
3. Rangers Zruč n. S.
3. 1FC Pacifik

Město Zruč nad Sázavou uspořádalo 21. 6. ve sportovním areálu pátý ročník akce ZRUČSKÉ FIRMY SPORTUJÍ. Do pátého ročníku se přihlásilo 9 firem: Boki Industries, a. s., Asmo
CZECH, s. r. o., Wikov, a. s., Město Zruč nad Sázavou, Variel, a. s., Želivská provozní, a. s.,
Drobní podnikatelé, Kovomont Zruč, s. r. o. a Hvězdy za školou. Firemní týmy se utkaly
v následujících sportech: nohejbal (8 týmů), beach volejbal (7 družstev), mölkky (15 celků)
a štafetový běh 4 x 125 metrů (běželo osm družstev). Po ukončení oficiálního soutěžení,
slavnostního vyhodnocení a předání cen si zájemci mohli společně posedět a pohovořit při
občerstvení, vyhodnotit klady a zápory v jednotlivých soutěžích, navíc zahrála k poslechu
i tanci skupina ViRi Band. Sešlo se i mnoho fanoušků, kteří podpořili své kamarády z práce.
Konečné pořadí 2019: 1. Variel, a. s. 14 bodů, 2. Drobní podnikatelé 11 bodů, 3. Želivská
provozní 10 bodů, 4. Město Zruč nad Sázavou 8 bodů, 5. Wikov, a. s. 6 bodů, 6. Hvězdy za
školou 5 bodů, 7. Boki Industries 3 body, 8. Asmo Czech 2 body, 9. Kovomont 1 bod.

FOTA: J. TŮMA
Bořek Jelínek se představil na kempu v družstvu Ondřeje Šimona. Na snímku v souboji s Matějem Novotným. 

