
Rodácký zpravodaj
I. pololetí - červen 2016

23. 1. předkolo a 6. 2. se ve SD konalo Mistrovství republiky ve stolní hře ZATRE. Ředitelkou 
akce byla naše členka Eliška Leopoldová. Zúčastnilo se 14 děK a 14 dospělých z celé ČR, mezi 
dospělými si zahráli i Fr. Leopold a Jan Adrián, který skončil na 11. místě a obdržel čestné 
uznání. Informace o akci a výsledky byly zaslány do redakce Z novin, ale nebyly oWštěny. 

***
Dne 10. 3. byla svolána valná hromada MAS Lípa pro venkov, která se uskutečnila ve 
Zbraslavicích. Naším zástupcem byl FranWšek Leopold. Zaplacen byl příspěvek na další období 
a načerpány informace o možných grantech. 

*** 
19. 3. pořádal Klub panenek ČR ve SD akci nazvanou "Sejdeme se na Spolkáči" aneb Den 
otevřených dveří. Všechna sdružení otevřela své klubovny, aby ukázala svou činnost. V naší 
klubovně byla prodávána brožurka "Jan Schebek, železniční podnikatel ve sKnu Kleinů a 
Lannů" a nabízena účast na připravovaných akcích -  pěší výlet do Kácova a autobusový zájezd 
"Po stopách Schebků". V podvečer se konala kulturní akce v sále SD. 
 
 

 

2. dubna se konalo Jarní setkání rodáků v zámecké restauraci. Členská základna byla 
seznámena s plány na další období, s hospodařením a dalšími spolkovými věcmi. 

*** 
V sobotu 16. dubna se uskutečnil již tradiční "Pochod do Kácova". Pěšky se tentokrát vydali 
pouze 2 členové, a to Karel Adrián a Jan Dvořák, ostatní jeli vlakem. Vedoucí akce Marcela 
VojKšková zajisWla prohlídku pivovaru a společný oběd. Po Kácovu provedl pan Josef Sůva. 

*** 
V sobotu 23. dubna se konal Vodácký fesWval a zároveň otevření turisWcké sezony 2016. Naši 
členové Jan Adrián a FranWšek Leopold provázeli v regionálním muzeu. 

*** 
K uctění památky padlých ve 2. světové válce byl 7. května dopoledne 
p o l o ž e n v ě n e c k Památníku na 
M a l o s t r a n s k é m n á m ě s K . 
K r o m ě z á s t u p c ů s d r u že n í s e 
dostavili i pamětníci k v ě t n o v ý c h 



událosK v roce 1945. 

Poté někteří z řad sdružení pomáhali při organizaci akce Klubu panenek ČR "Škoda lásky aneb 2. 
Setkání heligonkářů". 

*** 
Ráno 14. května se naše sdružení vydalo na první výlet nazvaný "Po stopách Schebků".  Program a 
trasa navazovaly na loni vydanou brožuru. 
O výlet byl zájem, a tak netrvalo dlouho a autobus byl naplněn. Výletu přálo i počasí, což byl první 
krůček k úspěchu. První stopy vedly do Tvoršovic, které kdysi patřily do majetku Schebků. Dnes je 
místo vyhledáváno movitější klientelou, která zde má možnost se nejen setkávat, ale také využít 
golfového areálu. Mimořádně jsme si areál mohli prohlédnout i my, a to díky našemu průvodci a 

autorovi brožury Ing. Antonínu Heřmanovi.  

 

 

Dále naše cesta vedla do Jablonné nad Vltavou. Tamní zámecký 
areál nás doslova okouzlil. Krásně upravený park, stromy,  sochy, 
koníci, černé labutě, pávi... A interiéry zámku přímo úžasné, i 
když současné! Jak se i dnes dá takový zámek zařídit,  nad Km se 

tají dech. VráK se vám 
a ž p o t é , k d y ž s i 

uvědomíte, že i každá legrace něco 
stojí. 

 

 

Po prohlídce nám pěkně vytrávilo, a tak 



jsme se vydali do blízké restaurace, kde byl zajištěn oběd. 
Obsluha byla rychlá, milá a oběd chutný. Někteří ještě zašli do 
vedlejší cukrárny. A pak jsme pokračovali kolem přehrady do 
Prahy, kde náš čekala prohlídka bývalého Schebkova paláce. Měli jsme 
štěsK, protože pan Heřman zajisWl vynikající průvodkyni. I když paní 
průvodkyně nesplňovala požadavky mládí ani krásy, což je preferováno 
ve Zruči, byla přímo naplněná informacemi a dokázala zodpovědět jakýkoliv dotaz. A nutno dodat, že 
dotazy byly směřovány nejen k paláci, ale k Praze jako takové a paní si poradila se vším. Prostě taková 
malá živá encyklopedie. 

S hlavou plnou nových zážitků jsme se vraceli domů a myslím, že nebyl nikdo, kdo by si alespoň na 
chvilku připusWl, že měl zůstat doma.  
Dík si zaslouží všichni organizátoři i všichni účastníci. Zdar dalšímu výletu!!! 

*** 

Výborové schůze se konaly pravidelně, byla na nich probírána činnost, plnění plánů a kontrolováno 
hospodaření. 

*** 

V 1. pololeK byla rozšířena členská základna o několik nových členů. 

*** 

Připravované akce na 2. pololeK: 

                                 * 26. června vystoupení některých členů spolku v Trhovém Štěpánově                                             
                                 * Zájezd  Po stopách šlechWčny Emmy - 9. července 
                                 * Nabídnuta bude pořadatelská pomoc  při Historických slavnostech  
                                 * Poznávací zájezd do Prahy 
                                 * Pěší výlet do Vodního a Včelího  světa 
                                 *  Výroční Setkání rodáků 

Z další činnosW: - občanské sdružení oficiálně převést na spolek 
                            - sledovat vyhlášení grantů na rok 2017, případně připravit podklady 



K zájezdu po stopách šlechWčny Emmy: 
Klub panenky ČR pro letošní  sezonu připravilo prázdninovou hru "Pohádkové putování s panenkou 
hraběnky Emmy". Kromě Zruče na dalších čtyřech turisWcky zajímavých místech instalovalo temaWcké 
výstavy. Na těchto místech se budou sbírat razítka a orazítkované kupony budou na konci hry 
slosovány. 
                                  Zruč nad Sázavou - NEJmilejší pohádky 
                                  Světlá n. Sázavou - NEJhezčí kočárky a pokojíčky 

                           Vlašim               - NEJroztomilejší miminka 
                           Ledeč n. Sázavou - NEJvětší výstava medvídků 

                      Trhový Štěpánov - NEJparádivější panenky 

Hra končí 4. září, k losování pohádkových cen dojde na Pohádkovém 
plese konaném ve Zruči n. Sáz. 17. září. Losovat bude herečka Bára 
Štěpánová, která již hru ve Světlé n. S. zahajovala.  
Účast  na plese přislíbili i zástupci organizace UNICEF pro ČR. 

Společně tedy navšKvíme všechna místa a prohlédneme si výše 
uvedené výstavy. Termín: 9. července, sraz  zájemců v 8 hodin na 
nádvoří zručského zámku, poté přesun k autobusu a odjezd směr 
Trhový Štěpánov. Oběd zajištěn v Ledči n. S. Přihlášky na níže 
uvedených kontaktech. 

*** 

Případným zájemcům sdělujeme, že brožura "Jan Schebek, železniční podnikatel ve sKnu Kleinů a 
Lannů" je ještě k dispozici a koupit si ji můžete v klubovně č. 17 SD, v Městské knihovně a Infocentru. 

*** 

 

Občanské sdružení Rodáků a přátel Zruče n. S. a okolí  

                          děkuje za podporu 

 Městu Zruč nad Sázavou a všem dalším sponzorům. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Předseda sdružení Jan Adrián - 606 611 204, e mail: rodaci.pratele.zruc@seznam.cz 
www: rodaci-pratele-zruc.cz 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Toto číslo připravila Jiřina Janatová, foto: Jiřina Janatová a Eliška Jelínková 

Všechna práva vyhrazena.


