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***********************************************************************
Představenstvo spolku se muselo mimořádně sejít podruhé v červnu, a to 27. 6.2018. Důvodem byla
připravovaná výstava. Posunul se termín konání, Klubem panenky ČR byla předložena faktura za zapůjčení
exponátů, instalaci a deinstalaci. Požadavek byl proplacení faktury ještě před instalací.
Představenstvo rodáckého spolku akceptovalo požadovanou částku, ale vyplacení podmínilo až po instalaci.

Červenec
Klub panenky ČR následně písemně vyčíslil náklady, které musel vynaložit už před instalací a trval na
proplacení předem. Vzhledem k tomu, že rodácký spolek dostal na výstavu grant města, jehož podmínkou je
uskutečnění akce, byly již natištěny materiály, plakáty a rozjeta propagace, představenstvo na požadavek
nakonec muselo přistoupit a faktura byla uhrazena. Poté započala instalace.
*****
Před čtyřmi lety pan Karel Tvrdík natočil tři krátké filmy týkající se předešlé úspěšné výstavy "Proč mámy
pláčou". Letos před prázdninami byly filmy Jiřinou Janatovou namluveny. Po sestříhání slíbil pan Tvrdík
dohotovení filmů a jejich dodání spolku. Nezbývá než čekat a těšit se.
*****
Oříškem letošní výstavy bylo vymyslet výstižný jednotný název pro části - konec války a první republika. S
nápadem přišla paní Alena Zemanová - Zavřete oči, odcházím... Toto se hned ujalo, protože to má hluboký
smysl. Vystihuje to jak plačící mámu syna odcházejícího do války, i syna loučícího se na frontě se životem a
naposledy i tu veselejší část - první republiku, kdy tato slova Oldřich Nový šeptal dámám do ouška.

*****
V sobotu 14. července proběhla slavnostní vernisáž výstavy "Zavřete oči, odcházím... Zúčastnili se jí
zástupci Spolku rodáků i Klubu panenky ČR. Pozvání přijali i starosta a místostarostka města a potěšující
byla i poměrně hojná účast z řad veřejnosti (členů spolku mohlo přijít víc!). Přítomné výstava zaujala,
ochutnat mohli něco z připravených dobrot - mimo jiné i "masarykovo cukroví" a na zdar výstavy se připilo
sektem i novým likérem Republika. O vernisáži informoval díky panu St. Tomáškovi i Kutnohorský deník.

Na výzvu k hlídání výstavy bohužel reagovalo jen několik členů spolku a patří jim zato velký dík. Jen díky
tomu se podařilo zabezpečit měsíc červenec. Za období od 15. - do 31. července bylo na výstavě vybráno
vstupné více než 2.000 Kč (dospělí 30, děti a důchodci 20 Kč).
Muzeum "Od verpánku k Baťovi" navštívilo v červenci 50 platících osob. Několik dětí si přišlo najít skřítka,
o kterém jsme již minule informovali.

Srpen
I v měsíci srpnu bylo opět třeba zabezpečit služby v zámecké galerii u výstavy "Zavřete oči, odcházím...".
Navíc bylo nutné posílit službu v době konání Historických slavností 4. srpna. Smutné je, že z řad členstva
spolku není o výstavu předpokládaný zájem - ani co se týká prohlédnutí, ani držení služeb. Přitom se jedná
o prezentaci naší spolkové činnosti a o možnost získat nějaké finanční prostředky ať již do spolkové nebo
městské pokladny.
*****
Výstavu navštívila mimo jiných i poslankyně Parlamentu ČR Ing. Věra Kovářová.
Výstava jí velmi zaujala a učinila pochvalný zápis v rodácké Knize návštěv. Vyjádřila
obdiv a poděkování všem, kdo se na přípravě této výstavy podíleli.Zvláště ocenila, že do
textů byly citlivě zařazeny zajímavosti z našeho města. Mimo to projevila zájem i o námi
vydané 2 brožurky a zajímala se o další rodáckou činnost.
*****
V době konání Historických slavností byla z našich řad posílena i služba v muzeu "Od verpánku k Baťovi".
*****
K 13. 8.2018 navštívilo výstavu "Zavřete oči, odcházím..." už 230 platících lidí. Vstupenky se prodávaly
přímo u výstavy i v infocentru. Kladných zápisů v knize opravdu přibývalo. Líbí se vystavené exponáty a
zaujímají doprovodné texty, které si někteří návštěvníci pečlivě pročítají.
*****
Pro propagaci našeho muzea byly zhotoveny 2 plastové bannery (1 vnitřní a 1 venkovní) a 1 přenosný
plastový roll up vypovídající o naší spolkové činnosti. Toto může být využito při všech akcích, kde bude
třeba se prezentovat.

Ještě je třeba vrátit se k Historickým slavnostem, jejichž součástí bylo i promítání v letním kině. Právě tento
den totiž kino oslavovalo významné výročí.
4. srpna 1978 bylo totiž letní kino oficiálně uvedeno do provozu. A je třeba zdůraznit, že někteří z řad
našeho spolku byly tenkrát nejen u toho, ale odpracovali zde i spoustu brigádnických hodin, což je v dnešní
době více než obdivuhodné. Proto jsme se této události věnovali ve zvláštním čísle našeho rodáckého
Zpravodaje.
50 kusů těchto Zpravodajů bylo natištěno v tiskárně v Ledči n. S. a přímo před promítáním 4. srpna 2018 v
letním kině distribuováno.

Foto z roku 1978 - z budování letního kina.
Toto letní kino bylo druhé na okrese, které si vybudovala
mládež.

Takto dopadla před několika lety zeď letního kina.

*****
Ke konci měsíce srpna bylo spočítáno, že se k službě u výstavy přihlásilo z 53 řádných členů spolku pouze
15. Těm všem patří dík.
Je nám moc líto, že valnou část našeho členstva sužují nemoci, a někteří dávají přednost jiným aktivitám.
*****
Členka spolku Jiřina Janatová, která zaregistrovala Strom svobody v
Želivci, obdržela od Nadace Partnerství certifikát a poděkování u
příležitosti nalezení 1918tého stromu.
Kromě toho Nadace Partnerství nabízí knihu "Legenda lípy" o historii
tohoto slovanského stromu. Kniha je za 650 Kč.
Objevené stromy je možno označit cedulkou. I takovou Nadace
Partnerství může poskytnout v provedení nerez za 600 Kč. Tyto nabídky
byly projednány představenstvem spolku v září.
*****
Během prázdnin jsme dostali několik drobných exponátů do muzea,
jednalo se zejména o sázavanské botičky a materiály o Baťovi.
*****
K 27. 8.2018 výstavu navštívilo 325 lidí. A dosud nebyl zaznamenán ani jeden negativní zápis. Naopak bylo
doporučeno výstavu nabídnout druhému stupni základních škol. Okolním školám bylo nabídnuto - pozvánka
byla zaslána do obou zručských škol, do Kácova, Zbraslavic, Ledče n. S. a Trhového Štěpánova.

Muzeum "Od verpánku k Baťovi" navštívilo do konce prázdnin 250 lidí a prohlídky ještě neskončily,
turistická sezona pokračovala i v září.

Září
Představenstvo se sešlo 5. září v restauraci U Studničků, aby na řádné schůzi projednalo spolkové věci.
jednalo se zejména o průběhu a zajištění výstavy, dále o finanční situaci spolku a o výplatě odměn těm, kteří
se zasloužili o zdárný průběh výstavy.
*****
Jednatelka spolku Jiřina Janatová reagovala na upoutávky ve Zručských novinách v zářijovém čísle.
Upozornila šéfredaktorku na skutečnost, že celkem 3x byla zmiňována výstava a pokaždé jinak. Jednou se
správným názvem "Zavřete oči, odcházím...", podruhé "Zavřete dveře, odcházím..." a do třetice jako "Proč
ženy pláčou", i když se výstava "Proč mámy pláčou" konala již před čtyřmi lety. Kdo nepřesné informace do
novin zařadil těžko odhadovat, jisté je, že od Rodáků to nevzešlo.
*****
Pohádkovým plesem skončila prázdninová putovní hra Klubu panenky ČR, odhalen byl skřítek ukrytý v
rodáckém muzeu. Jmenoval se Usník, podle vydělané kůže-usně.
*****
Ke konci září výstavu Zavřete oči, odcházím... navštívilo 455 lidí. Potěšující je, že o výstavu projevily zájem
i dvě třídy z místních základních škol. Výklad pro školy byl ještě rozšířen o informace z prvorepublikové
gastronomie a školství. Otevřeno bude ještě o víkendech v říjnu.
*****
Město Zruč n. S. připravuje na 27. října od 13 hodin program k výročí 100 let republiky. Po celou dobu akce
bude otevřena rodácká výstava a bude provázena slovem. Naskytne se tak poslední možnost výstavu
navštívit a mohou být tvůrci výstavy zodpovězeny případné dotazy.
*****
V podvečer 28. října budou položeny Spolkem rodáků a přátel Zruče n. S. a
okolí věnce k hrobu prvního prvorepublikového starosty MUDr. Josefa
Svobody a k památníku na Malostranském náměstí. K tomuto bude ještě
vytvořen plakátek, sledujte proto výlepové plochy. A rozhodně přijďte tuto akci
podpořit.

******************************************************************************
Předseda spolku Jan Adrián - 606 611 204, e mail: rodaci.pratele.zruc@seznam.cz
www.rodaci-pratele-zruc.cz
Toto číslo připravila Jiřina Janatová, foto: rodácký archiv, Lenka a Eliška Jelínkovy
Spolek vyvíjí aktivity za výrazného přispění města.
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