
Letní sezona se pomalu začíná rozbíhat. V provozu jsou již sedačkové
lanovky i další sportovní, kulturní či jiné zajímavosti a my jsme se po-
kusili během zimního i jarního období o jejich propagaci. Ta letošní byla
opravdu velká. Díky velmi dobré spolupráci s turistickým magazínem
TIM a Plzeňskému kraji jsme se jako jejich spoluvystavovatelé prezen-
tovali na několika veletrzích a výstavách cestovního ruchu, s magazínem
TIM na Holiday World Praha ( zde s námi bylo i město Klatovy), Dovo-
lená a regiony Ostrava (společně s pivovarem Belveder), Euroregion tour
Jablonec n. Nisou, Region Tour Trenčín (společně s pivovarem Belve-
der), s Plzeňským krajem na Regiontour Brno, Slovakiatour Bratislava,
Jnfotour a Cykloturistika Hradec Králové. Dále jsme se zúčastnili zahá-
jení letní turistické sezony v Klatovech a výstavy cestovního ruchu
v Passově. Na spoustu dalších výstav v zahraničí jsme prostřednictvím
PK zaslali naše propagační materiály.

Nejkladněji bych hodnotila Holiday World Praha, dále Slovakiatour
Bratislava. Regionální výstavy Ostrava, Jablonec a Hradec jsou hodně
vyrovnané. V Ostravě nás již znají. Díky pivovaru Belveder se zde pre-

zentoval 9. ročník. Velkým překvapením byl i zájem v Jablonci n. Nisou.
Přestože má tamní oblast hodně co nabídnout, zájem o Železnorudsko
(a především o cykloturistiku a též o Naučné stezky „Utajené obrany“)
byl velký. Do Hradce Králové jsme jeli na doporučení od PK. Potvrdilo
se, že ne nadarmo se této výstavě říká Infotour a Cykloturistika. 90 % ná-
vštěvníků mělo konkrétní dotazy k nabízené oblasti a zajímalo se přede-
vším o sportovní možnosti. Určitě bylo přínosem, že jsme se na této
výstavě po cca 5 letech prezentovali a dali tak Železnorudsko znovu do
podvědomí „Hradečáků“. Už jen proto, že jsme byli jediní zástupci z celé
Šumavy. Ovšem ani v Ostravě a Trenčíně jiní zástupci Šumavy nebyli.

Poslední jarní prezentace proběhla v Trenčíně. Zde nás však čekalo
nepříjemné zklamání jak ze strany pořadatele, tak ze strany návštěvníků.
Součástí výstavy byl též řemeslný trh a nabídka cukrářů a dortů. Bohu-
žel jen malá část návštěvníků věnovala nabídce turistického ruchu ale-
spoň nějakou pozornost. Poslední den nám však zvedla náladu
zástupkyně centrály cestovního ruchu na Slovensku, kterou Železnorud-
sko zaujalo, a vzala si naše propagační materiály k prostudování a pře-
dání do největší cestovní kanceláře na Slovensku.

Co z tohoto „propagačního maratonu“ vzejde, ukáže až čas a nadchá-
zející sezona. Já bych celkově účast hodnotila spíše kladně. Ubylo tak-
zvaných sběračů. Sice co do počtu návštěvníků je účast na výstavách
menší, ale přibylo skutečných zájemců o danou oblast.

Na závěr bych chtěla poděkovat JUDr. Strnadovi za spolupráci na dvou
výstavách. Dále panu Sklenářovi z penzionu Habr, paní Skryjové z pen-
zionu Družba a paní Trskové z penzionu Vyhlídka, kteří darovali v rámci
propagace Železnorudska víkendové pobyty.

Ivana Vilišová, ITC Železná Ruda

MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIV ČERVEN 2014 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Uvnitř si přečtete: Úspěchy Železnorudských • Tradiční letní soutěže • Pozvánka na Rysí slav-
nosti • Platforma Šumava domovem • Rockpoint – Horská výzva na Šumavě

Propagace města aneb
„Výstavní maraton“

Ivana Vilišová z ITC Železná Ruda (vlevo) propaguje Železnorudsko
na veletrzích

– tradiční letní soutěže na Železnorudsku pro turisty
a cyklisty o desítky hodnotných cen a cenu hlavní:

Tandemový let motorovým
paraglidem nad Šumavou!

Soutěž pořádá Město Železná Ruda a ITC,
od 30. 5. do 28. 9. 2014

Úplná pravidla a informace na www.sumava.net/itcruda,
nebo přímo v ITC

Železnorudské vrcholy VII
Železnorudskem na kole V

Radek John s Radmilou Svobodovou, letošní držitelé 4. místa v kategorii
PL 2 na Otevřeném mistrovství ČR, věnuje vítězi soutěže hlavní cenu
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Okénko
z radnice Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

„Investice do vaší budoucnosti“

V termínu do 31. 5. 2014 Město Železná
Ruda realizovalo projekt „Obnova a oprava
pomníku v Železné Rudě“, který byl spolufi-
nancován Evropskou unií z Evropského fondu
pro regionální rozvoj.

Projektem došlo k opravě a celkovému zlepšení stavu tohoto pietního
místa, byla doplněna pamětní deska s původním textem a jmény obětí
1. světové války z řad občanů Železné Rudy, druhá deska s poškozeným
textem byla nahrazena novou se zachováním současného textu. Místo
bylo doplněno stojanem s informacemi o pohnuté historii tohoto
pomníku.

Dne 3.6. proběhla v Plzni tisková konference, kterou svolalo město Železná Ruda. Starosta Michal
Šnebergr, vedoucí ITC Václav Šebelík a hlavní organizátor akce Okolo Železné Rudy Milan Sklenář
seznámili novináře s programem Železnorudska na celou letní sezonu 2014, Foto Václav Chabr

Oprava a obnova pomníku v Železné Rudě

osoba. Pouze tato cena bude vylosována ze
všech odevzdaných soutěžních lístků po ukon-
čení soutěží, tedy 1. října.

A letošní trasy pro soutěžící? Cyklisté si ob-
jedou Pancířský hřbet a z Prenetu se vrátí přes
Hojsovu Stráž, přičemž kontrolní razítka budou
právě na Prenetu a v Hojsově Stráži, pěší turisté
si projdou obě trasy – belvedérskou i debrnic-
kou – Naučné stezky „Utajená obrana železné
opony“, přičemž razítka budou muset na některé
z informačních tabulí nalézt! Aby si mohli pro-
hlédnout otevřené bunkry, budou si moci proti
záloze vypůjčit v ITC svítilny!

Pořadatel akce, Město Železná Ruda a Infor-
mační turistické centrum, přeje všem účastníkům
soutěží, ale i dalším turistům a návštěvníkům,
mnoho hezkých zážitků a v pohodě prožité dny
volna, nebo dovolené na Železnorudsku!

Text a foto: Václav Šebelík,
ITC Železná Ruda

Sponzoři soutěží:
Bar Big Apple, Železná Ruda
BOWLING Turner, Železná Ruda
Café Charlotte, Železná Ruda
Cukrárna Sněhurka, Železná Ruda
Hotel BELVEDER, Železná Ruda
Hotel KARL, Špičák
Chata REBEL, Špičák
Ing. Ladislav Řežáb, Nakladatelství KLETR,
Plzeň
Lyžařský areál Nad nádražím
Město ŽELEZNÁ RUDA
Penzion ALFA, Železná Ruda
Penzion ALPSKÝ DŮM, Železná Ruda
Penzion DRUŽBA, Hojsova Stráž
Penzion HABR, Železná Ruda
RJFLY – Radek John, Železná Ruda
RUSTIKAL, Železná Ruda
Řeznictví ŠNEBERGR, Železná Ruda
SKI SNOW MAX, Železná Ruda

Již tradiční letní soutěže
na Železnorudsku opět

zahájeny!

Železnorudské letní soutěže – 7. ročník „Že-
leznorudských vrcholů“ a 5. ročník „Železno-
rudskem na kole“ pro turisty i cykloturisty
probíhají od 30. 5. až do 28. 9. 2014.

Mnozí návštěvníci Železnorudska i místní
turisté soutěže dobře znají a na konání dalších
ročníků se od jara vyptávají. Soutěže tedy po-
kračují, ale letos dochází k mírné úpravě pravi-
del! Jde o nový systém losování cen, kdy dříve
se losovalo až na závěr sezony začátkem října,
nově si účastníci soutěží vylosují z osudí cenu
ihned po odevzdání soutěžního, orazítkovaného
lístku. Výhodou pro soutěžící tedy bude, že si
cenu převezmou ihned, nebo její využití si do-
mluví se sponzorem bezprostředně. Cen bude
tento rok u každé ze soutěží mnohem více – přes
80 a budou nepřenosné, tzn., nebude možné je-
jich využití předat jiné osobě. A další novinka –
pro účastníky obou soutěží je připravena jedna
cena hlavní, kterou je „Pohled z ptačí perspek-
tivy“ na Železnorudsko a Šumavu! Protože se
jedná o let na tandemovém paraglidu, který ne
každý je schopen absolvovat, bude tato cena
jako jediná přenosná a výherce si určí sám, zda
let absolvuje on, nebo jím obdarovaná další

Obnovený a opravený pomník na tř. 1. máje v Železné Rudě, Foto LCK
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Již popáté zahájí příjezd vlaku s parní lokomotivou na nádraží v Alž-
bětíně dne 5. 7. 2014 od 10.00 hod. Rysí slavnosti, na které jste tímto
srdečně zváni!

Dopolední program:
- příjezd parního vlaku z Plzně, vystoupení Švejk + c. k. Merenda,

soutěž o ceny
- postavení repliky historického hraničního kamene
- příjezd kolony historických vozidel, autobusu a motocyklů, okružní

jízda Železnou Rudou a B. Eisenstein,
- turistický výšlap na Čertovo jezero s dopravou historickým auto-

busem na Špičák zdarma! (max. 40 osob, jízdenky u stánku ITC!)
Odpolední program:
- vystoupení hudební skupiny „Pelíškové“,
- provoz kočáru s koňským spřežením,
- turistický výšlap na Čertovo jezero s dopravou historickým auto-

busem na Špičák zdarma! (max. 40 osob, jízdenky u stánku ITC!)

Celodenní program:
- trh certifikovaných šumavských výrobců s jejich výrobky
- provoz vlaku s parní lokomotivou, provoz ruční drezíny

- stany polního ležení s rakouskými a německými vojáky
- ukázky výroby vinutých perel, ukázky tkaní a plstění
- provoz stanu Centra volného času Kašperské Hory
- malování na obličej pro děti
- občerstvení nejen u nádraží Alžbětín, ale také na nádraží Špičák!
(Změna programu vyhrazena!)

Na skok do Bavorska

Rotau Brücke – nový most přes Regen u Ludwigsthalu, Foto Albert Němčík

Pozvánka na Rysí slavnosti 2014

Zdá se Vám nadpis poněkud nelogický? Není
se čemu divit, ale je to tak!

Občanské sdružení Šumavské cesty se síd-
lem v Plzni je sdružením, které v sobotu 31. 5.
2014 uspořádalo úklidovou akci na cestě a podél

ní ve směru ze Špičáckého sedla k Černému je-
zeru, odsud na Rozvodí a dále zpět k parkovišti
po zelené turistické značené trase. Cílem bylo
odstranit veškerý odpad, nacházející se na tu-

risticky velmi frekventované trase a připravit tak
turistům daleko příjemnější pocit z pobytu ve
zdejší krásné přírodě.

Na místo srazu na parkovišti za Hotelem Karl
dorazilo po deváté hodině ranní celkem 13 a půl
človíčka. Tedy 13 dospělých a pětiletý Péťa,
který však byl velmi platným sběračem odpadu,
zejména toho, který šel napíchnout na bodec jím
obsluhovaný. Cílem výpravy bylo vyčistit výše
uvedenou trasu, vedoucí ke známé turistické
atrakci od nepořádku, zanechaného zde ať už
turisty, nebo kýmkoliv jiným. Ano, určité pro-
cento odpadků zde zanechali turisté, ale ple-
chový kýbl či plastové nádoby stejného tvaru,
svazky drátů, poničené kolečko a další umělo-
hmotný a plechový odpad zde „umístil“ kdosi
jiný. Odpadu bylo zpočátku méně, kolem skály
s křížkem více a na trase kolem Rozvodí asi nej-
méně. Přesto bylo naplněno několik plastových
pytlů, které pak byly odvezeny zaměstnanci Slu-
žeb MÚ Železná Ruda.

Nebyla to první akce tohoto typu, která byla
Šumavskými cestami, o.s. uskutečněna, úklid
odpadků byl proveden před nedávnem i v ob-
lasti hory Křemelné. Všem uklízejícím a zej-
ména hlavní organizátorce paní Janě Kolářové
patří velký dík od všech návštěvníků Šumavy,
kteří se díky Šumavským cestám, o.s. na šu-
mavských cestách nesetkávají s odpadky koho-
koliv jiného. Nezbývá než doufat, že tento stav
vydrží co nejdéle!

Václav Šebelík, ITC Železná Ruda

Šumavské cesty na úklidu šumavských cest

Nejstarší občan Železné Rudy Karl Josef Kress
29.5. 2014 oslavil s rodinou a přáteli úctyhodné
96. narozeniny! Předtím 11. 5. s chutí zavítal na
tradiční Česko-bavorskou neděli, Foto LCK

Foto Václav Vetýška
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Železnorudsko Vás baví!
Kalendářní přehled akcí – jaro 2014

Pekárna Alžbětín myslí i na zákazníky
s celiakií. Peče totiž bezlepkový chléb.

Nyní ho koupíte
za zaváděcí cenu 50,- Kč.

LCK

Do restaurace Šumava se vrací výtečná kuchyně!
Od 9. 6. 2014 funguje dříve vyhlášená restaurace Šumava v centru Železné

Rudy pod taktovkou rodinného klanu Štufkových. Od 10 do 22 hodin nabízí
nápoje, hotová jídla, polévky, minutky a dezerty. Počet míst k sezení 80, včetně
salónku pro nekuřáky. Do Šumavy se tak po cca 15 letech konečně vrací výborná
domácí kuchyně. LCK

Poděkování svatební
Chtěli bychom prostřednictvím Železnorudského

zpravodaje poděkovat personálu a paní Horákové
z hotelu Ostrý za vytvoření příjemného prostředí při
naší svatbě, která se konala 24. 5. 2014. Vše bylo
podle našich představ a byli jsme velmi spokojení jak
my, tak naši hosté. Hlavně bychom chtěli poděkovat
za skvělé svatební menu a výzdobu, vše bylo nad naše
očekávání.

Děkují manželé Chlubnovi

Akce: Kontakt: Pořadatel/Místo:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. 6. ,,Slunovrat“ – setkání u pomníku barabů 376 397 185 Železnorudský klub

– pravidelné každoroční setkání na oslavu Slunovratu u pomníku barabů, občerstvení u ohně zajištěno…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. 6. ,,Železnorudskej noháč“ 777 324 570 Hřiště ZŠ

– 9. roč. – turnaj v nohejbalu dvojic se koná tradičně na hřišti ZŠ K. Klostermanna v Železné Rudě
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. 7. Rysí slavnosti 376 397 033 Město Železná Ruda

– již popáté u nádraží v Alžbětíně proběhne den se zajímavým programem pro malé i velké…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. – 12. 7. Pivní slavnosti Pivovaru Belvedér 376 397 016 Hotel Belvedér

– 7. výročí otevření s výborným pivem, občerstvením a zábavou…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. 7. Vernisáž výstavy „Andělé“ 376 361 227 Kostel Hojsova Stráž, 17.00

- M. Spousta, host prof. J. Chaloupková
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. – 20. 7. iXS European Downhill Cup 2014 376 397 167 SKI&BIKE Špičák

- šumavský SKI&BIKE Špičák bude hostit závod evropského poháru ve sjezdu horských kol již popáté…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. – 20. 7. Výcvikový víkend 607 810 762 Kynologický klub Ž. Ruda

- s T. Krajčím, trénink stop, poslušnosti a obran
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravidelné akce:
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

HUDEBNÍ LÉTO HOJSOVA STRÁŽ – 10. ročník, Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
26. 6. Dagmar Andrtová-Voňková, dáma české experimentální hudby (kytara) a O. Smeykal (didgeridoo), od 19.00 hod.
13. 7. Adam Viktora – koncert v rámci 8. ročníku Českého varhanního festivalu 2014, od 19.00 hod.
10. 8. Koncert M. Schley Reindlová (varhany) a G. Pechmanová (soprán), od 19.00 hod.
29. 8. Koncert didgeridoo, O. Smeykal a hosté, od 19.00 hod.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

„NAVŠTIVTE A POZNEJTE HISTORICKÝ ŽELEZNORUDSKÝ KOSTEL“ – prohlídky kostela s výkladem:
1.6. – 30. 9. 2014 vždy v pondělí, středu a pátek, v 9.00 hod.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Výstavy a expozice na Železnorudsku:
Historické motocykly – stálá expozice v Zámečku v Železné Rudě
Historie lyžování na Železnorudsku – stálá expozice v Zámečku v Železné Rudě
Český kráter – stálá geologická expozice v Zámečku v Železné Rudě
Království skřítků, Krámeček – tř. 1. máje, vedle Pohádkové cukrárny, květen – září 10.00-17.00 hod.
Tajemství šumavských vrcholů – výstava představí 25 šumavských vrcholů. Budova MÚ, 23. 6 – 6. 7.
Akce „Neptun“ – výstava k největší mystifikaci z období studené války, nález beden s tajnými nacistickými dokumenty v Černém jezeře…

Muzeum Šumavy Železná Ruda, červenec 2013 – září 2014
Šumava umírající? Ne. Romantická. – výstava ke 130. výročí narození Josefa Váchala, ve vestibulu radnice, 1. – 29. 8. 2014
(Upřesnění k akcím, příp. jejich doplnění, naleznete v Železnorudském zpravodaji, nebo na www.sumava.net/itcruda )
ITC Železná Ruda, Tel./Fax: 376 397 033, e-mail: itcruda@sumava.net
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To vše a ještě více Vám nabízí stylová Zá-
mecká restaurace a pizzerie, kterou najdete
přímo v centru Železné Rudy naproti kostelu
v bývalém loveckém zámečku (za inf. tabulemi
po schodech). Ve stejné budově se nachází také
Muzeum historických motocyklů.

U nás příjemně posedíte!
Můžete si vybrat zajímavý stylový interiér re-

staurace, lovecký salónek (nekuřácká místnost)
nebo uzavřené zámecké nádvoří s tanečním par-
ketem a velkoplošnou TV. Salónek je možné
pronajmout uzavřené společnosti na pořádání
rodinných oslav, svateb, setkání přátel, atd. Pro
rodiče s dětmi je připravený venkovní dětský
koutek se skluzavkou, houpačkou, pískovištěm
a trampolínou. Maminky s kočárky i cyklisté
mají pohodlný přístup jak na nádvoří, tak do
interiérů restaurace.

U nás se opravdu najíte!
Polední menu se skládá ze 4 – 5 druhů jídel

v cenové relaci 99,- Kč včetně polévky (ke kávě
čerstvý zákusek zdarma). Dále si můžete vybrat
z bohatého jídelního lístku dle chuti, např. ori-
ginální pizzy od 70,- Kč nebo minutky (velké
porce) od 120,- Kč. Nezapomínáme ani na těs-
toviny, ryby, nebo lehké letní zeleninové saláty.
Nabídneme Vám také naše speciality, jako pe-
čená irská žebra, grilovaná kolena a další.

Pro mlsné jazýčky připravíme např. pala-
činky, nebo ovocné a zmrzlinové poháry. Va-
říme od 10,30 hod. do 22,00 hod.

Pro milovníky zlatavého moku jsme i v le-
tošní letní sezóně zachovali bezkonkurenční
ceny za vynikající trutnovské pivo Krakonoš,
např. 11° 0,5 l za 19,- Kč a 12° 0,5l za 25,- Kč
a abychom vyšli vstříc i „Plzeňákům“, točíme
též Gambrinus 11° 0,5 l za 25,- Kč.

Z dobře vybaveného baru si vybere opravdu
každý.

U nás se i pobavíte!
O letních víkendech Vás zveme na kulturní

akce a taneční zábavy se živou kapelou, které se
budou konat na uzavřeném zámeckém nádvoří.
Program akcí:
4. 7. pátek (18.00 hod.) – country zpívaná

„Poslední křeč“
19. 7. sobota (17.00 hod.) – blues

„Country štreka“ – zahraniční host
16. 8. sobota (17.00 hod.) – country

„Country štreka“
Zámecká restaurace a pizzerie nabízí také roz-
voz pizzy a ostatních jídel po celé Železné Rudě
a Špičáku (denně od 11.00 – 20.00 hod.).
Objednávky jídel a případné rezervace lovec-
kého salónku volejte na tel.: 601 572 700.

U NÁS OPRAVDU NAJDETE PŘÍJEMNÉ
POSEZENÍ A DOBRÉ JÍDLO!!!

KAM ZA DOBRÝM JÍDLEM, PŘÍJEMNÝM POSEZENÍM A ZÁBAVOU?

Harakiri Water Jump
Opening Vol. 6

V sobotu 28. června proběhne již šestý ročník openingu, neboli ote-
vření sezóny, Harakiri Water Jumpu, spolupořádané firmou Horse-
feathers. Obří skokánek do vody pro lyže a snowboardy bude letos
doplněn o přejezd
vodní nádrže na kole
po lávce, které při
svém loňském prv-
ním ročníku sklidilo
velký úspěch. A tou
největší atrakcí a no-
vinkou bude 20 m
velká skluzavka se
skokem do vody! To
vše je i pro veřej-
nost, a tak si může
přijít zaskákat a za-
závodit kdokoliv!
Na místě bude ob-
čerstvení a hudba
a celý den bude za-
končen afterparty
v iNetu s kapelou
Donnie Darko.

fb
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Poděkování za záchranu
lidského života aneb Velké

drama se šťastným koncem
Chtěla bych prostřednictvím ŽZ poděko-

vat velmi vřele všem záchranářům, kteří se
podíleli na obnovení životních funkcí
J. Koudelky, když dne 28. 5. 2014 náhle
zkolaboval. Zvláštní díky patří panu Ště-
pánu Pospíchalovi, členovi Horské služby
Šumava. Jeho zlaté ruce dokázaly zázrak.
Rovněž tak osádka ZZS Plzeňského kraje,
která ten den sloužila v Železné Rudě, pro-
vedla další úkony. Nemalou měrou se na zá-
chraně podílel i lékař MUDr. Dvořák, jenž
přijel z Klatov. Mezitím náčelník Horské
služby Šumava p. Michal Janďura zajišťo-
val vrtulník, který musel přistát v Hojsově
Stráži vzhledem k počasí, které v tu dobu
bylo u nás velmi špatné. Díky a ještě jednou
velké díky vám, neznámým záchranářům
ZS z Líní, zvláště pilotovi vrtulníku a lékaři,
který jel s p. Janďurou naproti sanitě, jež
vezla mého životního partnera J. Koudelku.
Za následnou péči děkuji také Emergency
týmu v Plzni. Všem vám, vážení záchranáři,
patří mé velké poděkování. Kdybych nosila
klobouk, smekla bych ho… A pak že v Že-
lezné Rudě není třeba ZZS!

Anna Moranová, Železná Ruda

Měsíc květen začal soutěžně. A v čem jiném
soutěžit v knihovně, než ve čtení. Abychom to
vzali od začátku, 7. 5. navštívila knihovnu
2. třída. Žáci přečetli předem připravený text
a následně z nich byli vybráni dva nejlepší čte-
náři. Taktéž po dvou byli vybráni nejlepší čte-
náři z 1. a 3. třídy. Šest nejlepších tedy
postoupilo do dalšího kola Soutěže ve čtení,
které se konalo 14. 5. v Nýrsku. Tam se ve své
kategorii (dle tříd) umístili: Petr Hoang Vo Huy
(1. třída) – 2. místo, Tomáš Hanzlík (2. třída)
– 1. místo, Václav Čapek (3. třída) – 3. místo.
Děti z prvních tříd už dále nepostupují, ale s To-
mášem a Václavem jsme absolvovali ještě další
kolo, a to 28. 5. v Klatovech. Zde ve své kate-
gorii obhájil 1. místo Tomáš Hanzlík. Všem
umístěným moc gratuluji!

14. 5. 2014 proběhla na různých místech po
celé Evropě Noc literatury a ani naše město
nebylo výjimkou. Noc literatury přibližuje ve-
řejnosti netradičním způsobem nejnovější sou-
časnou evropskou literaturu. To znamená, že
z Českého centra v Praze byly zaslány úryvky

Soutěž ve čtení a Noc literatury 2014
současných autorů z dvaceti různých evrop-
ských zemí. Z těchto dvaceti úryvků čerstvě
vydaných románů jsem měla vybrat ty nejzají-
mavější, které by se měly vztahovat i k místu,
kde budou v daném městě přečteny. Začínalo se
na všech místech ve stejném čase, proto jsme se
i my sešli v 18.00 před kostelem, kde byla
i první zastávka. Poté se četlo v sídle Městské
policie Železná Ruda, u Pohádkové cukrárny,
u bankomatu v Coop Tipu ŽR. Dále se mělo po-
kračovat k pomníku Obětem 1. a 2. světové
války, ke kapli svatého Antonína a svaté Bar-
bory a k ordinaci MUDr. Zdeny Bártové. Ale
tato místa jsme museli kvůli nepřízni počasí vy-
nechat a přemístit se rovnou do vestibulu Pen-
sionu Böhmerwald, kde jsme si přečetli nejen
poslední úryvek, ale i úryvky zbývající. Moc dě-
kujeme Pensionu Böhmerwaldu za poskytnuté
přístřeší! Čteny byly úryvky z Norska, Rumun-
ska, Švédska, Nizozemska, Itálie, Španělska,
Rakouska a Velké Británie. V České republice
se kromě Prahy četlo např. ve Vsetíně, Kutné
Hoře, Chebu, Táboře, Olomouci či Plzni a v za-
hraničí např. v Amsterdamu, Londýně, Mni-
chově, Bratislavě či Žilině. Všechno to jsou
velká města, takže jsme byli takovou raritou.
Všem čtenářům bych ještě jednou velice ráda
poděkovala. Byl to krásný zážitek a jen dou-
fám, že se příští rok sejde více posluchačů.

A protože bylo jasné, že se všechny úryvky
nestihnou přečíst, udělali jsme si Noc literatury
i s dětmi ze základní školy, konkrétně s 9. tří-
dou. Přečetli jsme si úryvek z Polska – Kapesní
atlas žen a druhý z Litvy – Tma a spol. 9. třídu
už je četbou těžké zaujmout, ale protože se jed-
nalo opravdu o nejnovější překlady evropských
autorů, tak si troufám říci, že aspoň části těchto
knih je bavily.

16. 5. jsem se zúčastnila porady profesionál-
ních knihovníků, která se tentokrát konala
v Městské knihovně v Plánici. Hlavními body
byly: přehled o činnosti knihoven za rok 2013,
knihovnický benchmarking, informace z OVOK
SVK Plzeň a v neposlední řadě také informace
o tom, která knihovna v klatovském okrese žá-
dala o finanční prostředky a výši této dotace.
Městská knihovna Železná Ruda získala na pro-
jekt „Zkvalitnění poskytování informačních slu-
žeb“ nejvyšší částku ze všech knihoven,
a to 38 000,- Kč. V nejbližší době tedy čeká kni-
hovnu obměna počítačů a monitorů.

Závěrem bych všechny čtenáře ráda upo-
zornila na otevírací dobu o letních prázdni-
nách. Knihovna bude mít zavřeno pouze
jeden „knihovnický týden“, a to od 30. 6. do
2. 7. 2014 ! ! ! V tomto týdnu se účastním jako

dozor letního soustředění mladých hasičů Že-
lezná Ruda. Kromě těchto tří dní bude knihovna
otevřena celé prázdniny tak, jak jste zvyklí,
v pondělí od 12.00 do 18.00, v úterý a ve středu
od 13.00 do 17.00. Děkuji za pochopení a všem
přeji krásné prožití letních dnů.

Aneta Šárka Šebelíková

Noc literatury

Dole uprostřed nejúspěšnější čtenář Tomáš Hanzlík
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OPRAVA KOSTELA
Letošní pravidelné prohlídky našeho kostela (od června do konce září)

nebudou tak kompaktní jako v předcházejících letech. Od 21. května
v něm probíhá rekonstrukce elektrické sítě a pak koncem června na ni na-
váže bílení.

Tato úvodní informace se jistě nemile dotkne i mnohých návštěvníků
našeho města, protože po dobu těchto prací bude kostel uzavřen. Proto
turisty i vás, milí spoluobčané, prosím o pochopení a trpělivost, poněvadž
tyto opravy jsou opravdu nutné. K poslední obnově elektrické sítě došlo
v roce 1970 a obílení vnitřku bude zřejmě stejného data. Tehdy kostel zve-
leboval vzácný člověk, P. Antonín Prokeš.

Polovinu nákladů na novou elektroinstalaci hradí německá strana,
čtvrtinu Českobudějovická diecéze.

Ano, můžeme pátrat po tom, kdo tento stav kostela zavinil, kdo se včas
nestaral o opravy, obnovu, ošetření… Ovšem takové pátrání je podle
mého jalové, je to maření času a hlavně z nás nesejme zodpovědnost, aby-
chom se my teď a tady snažili udržet tuto vzácnou barokní stavbu, která
za pouhých 18 let bude slavit 300. výročí.

My současníci, kteří se pyšníme touto dominantou města před ná-
vštěvníky, kteří ji máme ve svých znacích firem, spolků a klubů, nejsme
ochotni vynaložit nějaké úsilí, námahu a finanční oběť, abychom ji za-
chovali pro budoucnost?

Už někdy v polovině července se můžeme těšit z obnovené projasněné
tváře našeho kostela. Navíc v něm koncem srpna t. r. budeme moci obdi-
vovat barokní plastiku Piety, jejíž původní krása a barevnost se nyní ti-
těrnou prací odhaluje a obnovuje v restaurátorské dílně.

Ještě v průběhu tohoto roku zkrášlí vnitřek další plastika Anděla
Strážného – tentokrát z dílny řezbáře pana Karla Tittla, kterou objednal
nejmenovaný mecenáš ze Železné Rudy.

Vám všem, vážení občané i turisté, kteří jste přispívali na betlém, vel-
koryse přispíváte na opravy kostela i na restauraci plastik, patří opravdu
velký a upřímný dík i prosba: „Pán Bůh zaplať!“ Lidmila Kovácsová

Zachování památek je velmi důležitá věc, ale stejně tak je důležité tvo-
řit hodnoty dneška. Do Hojsovy Stráže zavítala v sobotu 24. 5. 2014
vzácná návštěva. Vysvětit zdejší nově vzniklou kapličku Archanděla Mi-
chaela přijel plzeňský biskup Monsignore Radkovský.

V interiéru kapličky
se nachází skleněný
oltář, jehož autorkou je
známá umělkyně Vla-
děna Tesařová. Společ-
nou myšlenkou autorky
i zadavatele Viktora
Königa bylo vyjádřit
uměleckou formou ne-
jen tradiční křesťanské
hodnoty, ale i stěžejní
témata moderní doby.
Na oltáři je vyobrazen
boj Archanděla Mi-
chaela s ďáblem. Ďábel
se tu rozpíná po planetě
Zemi a spřádá na ní své
„sítě zla“, symbolizují
sociální sítě a globali-
zaci. Právě toto moderní pojetí dělá kapličku zajímavou, neboť jako jedna
z prvních na Šumavě se snaží zachytit víru očima současnosti.

Pan biskup Radkovský se i k samotnému vysvěcení kapličky postavil
netradičním způsobem a část zjevení citoval ze svého „chytrého tele-
fonu“… Poselství, které hlásá oltář v hojsovecké kapličce budoucím ge-
neracím, je jasné: „Nezapomínejme, že dobro dlouhodobě vítězí nad zlem
stejně tak, jako lidský kontakt nad tím technologickým.“

Po vysvěcení kapličky se pan Radkovský přesunul ještě do zdejšího
kostela, kde sloužil česko-německou mši pro místní rodáky ze SRN a oby-
vatele Hojsovy Stráže. Během mše svaté zavládl v kostele duch všeobecné
úcty, porozumění a lásky. Dále pan biskup nahlédl do nově otevřeného

Andělského obchůdku
s infocentrem, kde si ná-
vštěvníci mohli zakoupit
například i zlatavý pivní
mok s názvem Hojso-
vecký poustevník. Celé
sobotní dění v Hojsově
Stráži bylo pod záštitou
spolku Společnost Hoj-
sova Stráž, který již tra-
dičně pořádá sbírku pro
obnovu zdejšího kostela
Neposkvrněného početí
Panny Marie a kaple
sv. Kunhuty na Prenetu.
Symbolické zahřmění
přesně v okamžiku, kdy
pan biskup Radkovský
pozdvihl ruku k vysvě-

cení kapličky, bylo pro mnohé důkazem, že společná práce a přátelství
mezi lidmi věstí dobrou budoucnost.

Přijeďte se podívat do Hojsovy Stráže, kde se o kapličce (a nejen o ní)
dozvíte více. Koneckonců, osobní dojem vítězí nad technologicky zpro-
středkovaným…

Ing. Jitka Königová

Hojsova Stráž a hřmění na dobré časy
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Ředitelský šuplík
Červen, měsíc, jejž mají všichni školáci a uči-

telé v roce nejraději. Na jeho konci nastanou
letní prázdniny. Dlouhých devět předcházejících
měsíců bylo velice náročných, ale i krásných
pro všechny žáky a jejich učitele. Naši žáci se
pod vedením učitelů zúčastnili mnoha soutěží,
kde výborně reprezentovali školu a naše horské
městečko. Za největší úspěch považuji účast
v republikových finále soutěže v německém ja-
zyce, kde nás reprezentoval Dominik Delič,
a soutěže mladých zdravotníků. Další cenné
úspěchy získali školáci v krajských kolech ja-
zykových olympiád, hry na klavír a soutěží
záchranářů a zdravotníků. Mezi sportovci v le-
tošním školním roce byly nejzářivější výsledky
lyžařky Barbory Zíkové na celostátní zimní
olympiádě mládeže ve sjezdových disciplínách.

Velkou radost všem udělali svými velkými
pokroky naši prvňáčci, kteří se stali už „vel-
kými“, protože čtou, píší a počítají! Při hodno-
cení uplynulého školního roku nostalgicky
vzpomínám na skvělou vánoční besídku a roz-
tomilé vystoupení žáků prvního stupně pro ma-
minky. V květnu s úspěchem proběhla akce
Aldeno, kdy jsme náročné přípravy přeměnili ve
vzájemné návštěvy školáků. Za uskutečnění již
22. ročníku děkuji za všechny zúčastněné sta-
rostovi Železné Rudy Michalu Šnebergrovi a za-
stupitelům.

Samozřejmě, že jsme nezapomněli na hlavní
činnost školy, to je vzdělání a výchova. Zpětnou
vazbu učitelé získávají po dlouhé době, napří-
klad jak bývalí žáci uspějí u maturit, nebo jak
úspěšně studují vysoké školy. Taková krátko-
dobá pohlazení po učitelských duších jsou
návštěvy bývalých žáků po pololetních vysvěd-

čeních v prvním ročníku střední školy, kde hlásí,
jak jsou úspěšní v předmětech, které na „zá-
kladce“ vůbec neměli rádi, jako matematice,
češtině, angličtině nebo chemii. Oceňují, že
jsme na ně byli nároční.

Konec školního roku je zaplněn množstvím
školních akcí, výletů, divadelních představení,
exkurzí a sportovních soutěží. Poslední měsíc
strašně rychle utíká a je hodně náročný. Po roz-
dání vysvědčení, společném rozloučení se škol-
ním rokem a žáky devátého ročníku, si v pátek
27. června postesknu, že uplynul další školní
rok, že se už nebude opakovat a v hlavě už budu
mít další školní rok, který opravdu začíná 1. září
2014. Přeji všem kolegům ze školy, žákům
a všem čtenářům Železnorudského zpravodaje
krásné, slunečné léto a usměvavé tváře.

Ctirad Drahorád

Úspěšné gymnastky, zleva Michaela Vrbasová, ví-
tězka Aneta Podroužková a Jana Halamová, Foto
Ctirad DrahorádNejmenší školáci oslavili Den matek v zaplněné školní aule, Foto Jaroslav Voldřich

Bronzoví medailisté z okresního přeboru ve volej-
bale v Klatovech, zleva Vít Mahovský, Lukáš
Hájek, Jiří Hána, Mirek Le Hong Minh a Václav
Topol, Foto Ctirad Drahorád
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Fotbal
Družstvo starších žáků pod vedením pana uči-

tele Jaroslava Lehkého na turnaji v Nýrsku ko-
nečně postoupilo do dalších bojů o okresní
finále. Semifinálové zápasy družstvo odehraje
v polovině června a budeme chlapcům držet
palce, aby po dlouhých 18 letech postoupili do
finále.

Volejbal
Koncem května janovická škola uspořádala

turnaj ve čtyřkovém volejbale. Poprvé se turnaje
zúčastnilo chlapecké družstvo ve složení Vít
Mahovský, Lukáš Hájek, Václav Topol, Mirek
Le Hong Minh a Jiří Hána. Po úvodní smolné
prohře chlapci bojovali o každý míč a svoji
cestu zakončili vítězným zápasem o třetí místo.
Bronzové medaile putovaly k nám do Rudy.

Děvčata obhajovala z loňska druhé místo, ze
skupiny postoupila bez prohry a v semifinálo-
vých zápasech se štěstím postoupila také do zá-
pasu o třetí místo se strážovskými děvčaty.
První set suverénně vyhrála, ale potom se „za-
lekla výhry“ a zápas prohrála. O konečném
čtvrtém místě rozhodl menší počet získaných

míčů. Obě družstva dokázala v průběhu celého
roku výborně reprezentovat školu nejen doma,
ale také v Aldenu. Od září se budou tvořit nová
družstva, protože školu opustí silný a výborný
ročník deváťáků.

Letní pohár ve sportovní gymnastice
5. června 2014 šestnáct žákyň soutěžilo

v Nýrsku na letním poháru ve sportovní gym-
nastice. Největších úspěchů dosáhla Amálie Po-
spíchalová, která obsadila skvělé 4. místo
v kategorii dívek 1. – 3. třída. Starší děvčata
z 6. – 7. třídy Zuzana Kulhánková a Adéla Ze-
lenková obsadila slušné umístění na 6. a 7.
místě. Nejvíce se dařilo nejstarším děvčatům,
pro Anetu Podroužkovou a Michaelu Vrbasovou
to byly poslední gymnastické závody za žele-
znorudskou školu. V tomto závodě Aneta
Podroužková vyhrála a zároveň poprvé porazila
svoji spolužačku Michaelu Vrbasovou, která
byla druhá a třetí místo získala Jana Halamová
z 8. třídy. Příští závody budou v listopadu v naší
tělocvičně a na ně připraví paní učitelka Jana
Prošková další sportovní naděje.

Ctirad Drahorád

V sobotu 24. května se uskutečnilo ve
Vejprnicích krajské kolo soutěže hlídek
mladých zdravotníků. Naše škola v ní
měla velký úspěch, neboť opět porazila
jednoznačně všechny ostatní hlídky, a to
ve všech soutěžních disciplínách – oše-
třování poraněných, obvazové technice
i transportu raněných. Družstvo 1. stupně
bylo v této sestavě: velitel Michal Svítil,
Šárka Topolová, Karel Papež, Jakub
Mansfeld a Nela Škývarová.

Velkou zásluhu na tomto výsledku
měla paní učitelka Jana Prošková, pro-
tože nás to všechny pilně učila, až nás to
naučila. A díky píli paní učitelky mladí
zdravotníci postupují do republikového
kola soutěže hlídek mladých zdravot-
níků, které se koná ve dnech 13. – 15.
června v Praze.

Tak nám držte palce!
Michal Svítil, 5. třída

Zprávičky ze školního sportu
��  ZPRÁVY

Z MATEŘSKÉ
ŠKOLY ��

Oslavy v MŠ
Den matek je den, kdy se vzdává pocta mat-

kám a mateřství. Slavíme ho vždy druhou květ-
novou neděli. Děti v mateřské škole připravily
pro své maminky vlastnoručně vyrobené dárky
a nacvičily pestré besídky. Sluníčka si zahrála
na zvířátka na statku, Čmeláci se představili
jako princezny a rytíři a Broučci si zahráli na
opravdové broučky a berušky. Všem dětem se
vystoupení moc povedla a věříme, že se ma-
minkám líbila. Víte, že máme také Den otců?
Slaví se vždy třetí neděli v červnu. 

Další tradiční svátek, který se slaví v mnoha
zemích světa 1. června, je Mezinárodní den
dětí. U příležitosti tohoto svátku se připravují
různé společenské a sportovní akce. Děti v ma-
teřské škole si svůj svátek užily v pondělí 
2. června na školkové zahradě. Přijela za nimi
paní Lenka Lavičková ze Střediska environ-
mentální výchovy NP a CHKO Šumava, která
pracuje ve středisku v Kašperských Horách. Po
celé zahradě byla rozmístěna stanoviště, kte-
rými děti provázeli skřítkové a víly. Děti hra-
vou formou překonávaly rašeliniště, lezly na
rozhlednu, skákaly po kamenech jako žabky,
přecházely po kládě, létaly s netopýry. Pomocí
překrásných obrázků poznávaly několik ptáků
a jejich obydlí, se kterými se setkáváme na Šu-
mavě. Překvapením byli plyšoví ptáčci, kteří
vydávali jejich skutečné zvuky. Když jsme po-
slouchali zpěv kosa, ozval se z blízkého keře
skutečný kos. To byla nádhera! Nebyli to však
pouze živočichové na obrázcích, ale i stadia
zrození žáby: živí pulci ve sklenici vody a živá
žabka v trávě v další sklenici. Děti skládaly
puzzle stadia zrození motýla, nalepily si na
svoji papírovou paletu pestré kytičky ze za-
hrady a zajímavou tečkou na konci těchto hra-
vých aktivit byl pohled zrcadlem do koruny
stromu. Děti celé dopoledne rozvíjely svoji ob-
ratnost, představivost, fantazii, naučily se
mnoho nového o přírodě kolem nás. Svůj svá-
tek prožily zase trochu jinak. Velký dík patří
paní Lence Lavičkové.

Za kolektiv MŠ Ludmila Havelková

Mladí zdravotníci opět slavili úspěch

Mladí zdravotníci při ošetřování zraněného

Úspěšné družstvo mladých zdravotníků se svou učitelkou
Mgr. Janou Proškovou, zleva Jakub Mansfeld, Michal Sví-
til, Šárka Topolová, Nela Škývarová a Karel Papež

Centrum volného času a jeho lektoři děkují
dětem, které se aktivně účastnily kroužků a ro-
dičům, kteří své ratolesti na kroužky nezapomí-
nali posílat. Příští rok bychom pokračovali 
s angličtinou, se kterou jsme začali až na

sklonku tohoto školního roku, a úplně nově ote-
vřeli logopedii. O tom všem však více v srpno-
vém Železnorudském zpravodaji a na tištěných
pozvánkách našeho centra, které vám budou
rozdány ve škole na začátku příštího školního
roku.

Sláva Kulich,
předseda Centra volného času Železná Ruda

Centrum volného času
děkuje a informuje
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Ze školy i za školou   •   Ze školy i za školou

Další projekt přeshraniční spolupráce Tandem
představuje česko – německá kniha Kouzelné
stromy / Die Zauberbäume. Napsal ji Michael
Sellner a ilustrovala Susanne Zuda. Půvabnou
knížku pro děti doplňuje CD, na němž uslyšíte
příjemný dívčí hlas Adély Fürstové ze Špičáku
na Železnorudsku.

Adéla chodí do 5. třídy Základní školy Karla
Klostermanna v Železné Rudě a ve volném čase
se věnuje zpěvu, herectví a hře na kytaru. Mi-
moto ráda recituje a výborně čte. Dokonce jed-
nou vyhrála čtenářskou soutěž. Ve škole se
nejvíce těší na hodiny dramatické výchovy.
Proto není divu, že je doslova ozdobou každé
školní besídky. Nejnověji publikum zaujala ve
Sněhurce v roli zlé královny. V nedávné době
jste ji mohli vidět rovněž ve výrazné čertí roli v
divadelním představení dětských ochotníků či
jako žlutou pastelku v dětském muzikálu Pas-
telky a Pastelkové. 

Říká se, že štěstí přeje připraveným a právě
těm většinou nabízí nejvíce příležitostí se pro-
sadit. Platí to i pro Adélu. Poté, co byla němec-

kou stranou oslovena, neváhala výše zmíněný
projekt podpořit. „Ústřední myšlenkou projektu
je, abychom spolu v budoucnu nebojovali, ale
žili v míru a české děti se učily německy a ty 
v Německu zase česky,“ objasňuje školačka. 

Ve čtení knihy se v německém nahrávacím
studiu střídala se dvěma německými chlapci. Jo-
hannes Haintze namluvil knihu v němčině,
Jacob Greiler německý slovníček k ní. Adéla
Fürstová zvládla obojí. Namluvila jak českou
verzi knihy, tak slovníček v češtině. „Byl tam
velmi citlivý mikrofon,“ vybavuje si nejsilnější
zážitek z nahrávacího studia. V knize se Adéle
Fürstové též velmi líbí ilustrace, například ta 
s velikou sovou, kterou německá autorka kres-
lila speciální výtvarnou technikou. Kouzelné
stromy /Zauberbäume přinesla Adéla ukázat
spolužákům do školy i nejmenším dětem do
místní mateřské školky. Kromě zajímavé práce
jí udělaly radost autogramy autorů a nečekaný
honorář ve výši 250 eur. Co si za něj koupí, je
prý zatím tajemství.

LCK Adéla Fürstová, Foto LCK

Kouzelné stromy Adély Fürstové

Z pestré činnosti ZUŠ Nýrsko, pobočka Železná Ruda
17. ročník přehlídky dětských pěveckých sborů

U příležitosti oslav konce 2. světové války a osvobození našeho regionu
americkou armádou 6. 5. od 17 hodin v kulturním domě v Klatovech za-
zpívalo devět dětských pěveckých sborů. Železnorudsko zde důstojně re-
prezentoval dětský pěvecký sbor ZUŠ Nýrsko. Kromě starších děvčat 
z Nýrska v něm působí žáci a žákyně železnorudské pobočky i několik
dalších dětí ze Železné Rudy. Dětský pěvecký sbor vede zkušenou rukou
hudebního pedagoga sbormistr Bc. Martin Červenka. Mladí sboristé 
a sboristky na přehlídku odjížděli ze Železné Rudy o půl třetí odpoledne,
o třicet minut později absolvovali společnou zkoušku v sále hlavní bu-
dovy ZUŠ v Nýrsku a po příjezdu do Klatov zkoušku akustickou. Na
dvouhodinový program se poprvé oblékli do nově pořízených jednotných
triček. Dívky mají světle modrá, chlapci tmavě modrá. Trička financo-
vala ZUŠ Nýrsko. 

Žákovský koncert 
Učiněným hudebním bonbónkem byl také žákovský koncert hudebního

oddělení železnorudské pobočky ZUŠ Nýrsko, konaný dne 28. 5. 2014
od 16 hodin. Na hodinu a půl trvajícím koncertě se hrou na nejrůznější hu-
dební nástroje (sopránová a altová zobcová flétna, klavír, kytara, keybo-
ard a klavír) postupně představilo 23 účinkujících ze tříd Josefa Boška,
Václava Kubice a Martina Červenky. Natěšené publikum si mohlo vy-
chutnat hudbu lidovou, klasickou i filmovou. Obávaná tréma tentokrát
nesvázala ruce nikomu, tudíž všichni podali maximálně vyrovnané vý-
kony. Nesmazatelný zážitek zanechala v publiku zejména hra zkušeněj-
ších mladých hudebníků, kteří se hře na hudební nástroj pilně věnují již
větší počet let. Jednoznačně oslnili zejména kytarista Vít Mahovský s an-
glicky zpívaným hitem Nanana od The Kelly Family, Anna- Kristýna Pe-
šlová Sonátou G- dur na altovou zobcovou flétnu, za klavíristky Nicol
Seidlová a Markéta Myšková nejen skladbami od Chopina. Zazněly i Ba-
gatela g-moll a Silvestriho Suita Forrest Gump, v dech beroucím podání
excelentního klavíristy Filipa Najmana. Někteří z výše jmenovaných 
o den později s pečlivě vybraným a nazkoušeným repertoárem zavítali do
Nýrska na svůj absolventský koncert.

Postupové zkoušky, vystoupení pro Švýcary
V pátek 13. června 2014 mezi 12. a 14. hodinou čekaly všechny hu-

debníky ještě standardní postupové zkoušky, jež jsou pomyslnou vstupní
branou do vyššího ročníku studia hudebního oboru. Žáci základní umě-
lecké školy při nich musí na známku před komisí prokázat své kvality za-
hráním stanovených skladeb. 

Týž den od 18 hodin v kostele v Hojsově Stráži zazpívali členové dět-
ského pěveckého sboru ZUŠ Nýrsko spolu s dospělými sboristy ze Žele-
znorudského smíšeného sboru (ŽSS) nejen pro návštěvu z města Zernes
ve Švýcarsku. Diváky vděčně přijímaný společný projekt vznikl na popud
manažerky ŽSS Liby Löffelmannové.            Lucie Charlotte Kopecká

Na kytaru krásně zahrál i Matěj Najman, který ZUŠ navštěvuje třetím rokem,
Foto LCK
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16. 5. 2014 – K padlému stromu jsme vyjížděli na Špičák – Je-
zerku. Zde došlo k vyvrácení stromu a jeho pádu na
zábradlí mostu a částečně také na plynovodní po-
trubí. Pomocí motorové pily byla část stromu od-
straněna a povolána pohotovost plynáren pro
kontrolu potrubí.

26. 5. 2014 – K odstranění menšího stromu, jenž spadl na silnici
na Špičáku, jsme vyjeli brzo ráno s CAS30 Tatra
Terrno. Pomocí motorové pily byl rozřezán a bles-
kurychle odstraněn.

26. 5. 2014 – V odpoledních hodinách došlo k dalšímu vývratu
vzrostlého stromu. Tentokráte přímo ve městě, na Sa-
motách. Zde strom spadl na vozovku vedoucí 
k Okule. Pomocí motorové pily byl po několika mi-
nutách odstraněn a silnice zprůjezdněna.

30. 5. 2014 – Pod Nejvyšším bodem došlo ke střetu osobního au-
tomobilu se zvěří. Provedli jsme protipožární zabez-
pečení a zajištění místa nehody. Po jejím vyšetření
jsme pomohli s naložením havarovaného vozidla.

Vážení čtenáři,
4 menší události, které zavinila příroda, byly předmětem výjezdů během května… K tomu naši mladí hasiči a Dětský den, z něhož naleznete fotky

na našem Facebooku – www.facebook.com/hasicizr a webových stránkách. 

Události za květen 2014
1 x dopravní nehoda      3 x technická pomoc

číslo / ročník: 5/9 období: 1. květen 2014 – 1. červen 2014

Mladí hasiči
Závěrečný sraz hry Plamen 2013 - 2014 Červené Poříčí

Dne 17. 5. 2014 se kolektiv mladých hasičů Železná Ruda po několikamě-
síčních přípravách vydal do Červeného Poříčí na závěrečné kolo celostátní sou-
těže mladých hasičů Plamen. Po příjezdu nás čekal již tradiční nástup družstev,
pár vět k pravidlům soutěže a poté již nástup družstev k provedení jednotlivých
disciplín. Z prvního kola hry Plamen náš kolektiv byl v průběžném pořadí na
výtečném devátém místě z celkem čtyřiceti družstev. Proto jsme věnovali pří-
pravě opravdu mnoho času a všichni jsme pevně doufali, že si umístění ještě vy-
lepšíme. Jako první jsme nastoupili na královskou disciplínu, a to požární útok.
Bohužel jsme při poslední schůzce museli změnit obsazení družstva, což se po-
depsalo i na výsledku. Nervy zapracovaly v tu nejméně vhodnou chvíli a na
této disciplíně jsme skončili na šestnáctém místě. Dále následovaly štafety po-
žárních dvojic a 4 x 60. Zde jsme již byli o poznání klidnější a i na výsledkové
listině to bylo poznat – třetí a jedenácté místo jsou toho důkazem.

Poslední disciplínou byl požární útok CTIF. Jedná se o nejnáročnější disci-
plínu, při které se dá udělat nejvíce chyb, což se nám také potvrdilo. Celý tento
útok jsme provedli bez chybičky, až na závěrečné nastoupení družstva, bohu-
žel jsme nastoupili až za ohraničující čáru tratě, což ve výsledku znamenalo
devadesát trestných bodů a sedmnácté místo. Dále proběhla pauza na svačinu
a poté nástup družstev s vyhlášením výsledků. Po sečtení všech bodů za umís-
tění jsme se překvapivě neumístili na posledních příčkách, jak každý z nás tušil,
ale na výtečném desátém místě z celkem čtyřiceti družstev. Je pravdou, že umís-
tění mohlo být lepší, ale určitě mohlo být ještě mnohem a mnohem horší.

Tato soutěž byla pro nás v tomto ročníku hry Plamen poslední a již teď se
těšíme na další ročník, který začíná 1. 9. 2014. V průběhu vyhlašování vý-
sledků byla vyhlašována i literární a grafická soutěž „Požární ochrana očima
dětí“, ve které jsme pomalu již tradičně obsadili první příčky v okresním kole.

Malou odměnou za výsledek ve hře Plamen a za celoroční úsilí pro nás byl
výlet do bazénu v německém městě Lam. Výlet byl vydařený a všichni jsme
se vrátili příjemně unavení a vyřádění. Ta větší odměna nás teprve čeká. Le-
tošní rok se nebude pořádat letní tábor, ale šestidenní sjíždění řeky Vltavy na
raftech, což bude pro většinu z nás novinka. O tom, jak se akce vydařila, se do-
zvíte v následujícím čísle ŽZ.

A na závěr bychom chtěli poděkovat panu Papežovi, který s námi obě dvě
akce podstoupil v roli řidiče, což není zrovna nejjednodušší funkce.

Patrik Soukup
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V Rudě je opravdu spousta věcí obráceně…
Když je na Dětský den ošklivě a prší, tak se dětí
v hasičárně sejde téměř stejně jako letos, když
bylo počasí velmi přívětivé. Ale ti, kdo na fot-
balové hřiště přišli, nemohli litovat! Spousty
soutěží o sladkosti a hračky jsou již samozřej-

mostí. K tomu p. Aška přivezl dva Segwaye –
dvoukolá vozítka, takové modernější koloběžky
na elektřinu, p.Ipser přijel se svým kočárem 
a koňským spřežením, se kterým vozil děti,
Městská policie a hasiči předvedli svou techniku 
a tradiční ukázky dopravní nehody a požáru

osobního automobilu. Limonáda a buřty byly
opět zdarma, k tomu proběhla dovednostní sou-
těž O nejhezčího psa. Prostě pohodové odpo-
ledne…

Zpravodaj: Filip Brož

Dětský den

Druhý závod seriálu horských běhů a trekkingu dvojic hostilo Žele-
znorudsko. V tomto závodě mohl po registraci startovat kdokoliv a vybrat
si přitom ze tří délek tratí – 69, 38 nebo 15 km. Nejdelší 69 km dlouhý
závod „Long“ startoval těsně před půlnocí a překvapil mě obrovskou
účastí závodních dvojic, ať už mužů, žen, mixu nebo se psy, startovalo
více než 130 dvojic! Kratší trať dopoledne zvolilo dalších 120 dvojic a na
tu nejkratší se vydalo 40 párů. Na běžce „Longu“ čekala devětašedesáti-
kilometrová trasa z parkoviště Kaskády u Ski & Bike Špičák. Běžci se
vydali kolem Špičáku do Hamrů, obešli vodní nádrž Nýrsko do Oldři-
chovic a k Hojsově Stráži, přes „Šukačku“ na Javornou a přes Pancíř zpět
do cíle na Kaskádách. Po cestě čekala závodníky čtyři kontrolní a občer-
stvovací stanoviště. Krátce po startu se přihnala vydatná průtrž, a tak

všichni zmokli až na kost, to bylo navíc v lesním terénu a v noci dosti ne-
bezpečné, a tak nebyla nouze ani o pády. Dvojice Krajčík/Strelka zvládla
závod nejrychleji, a to v čase 6:35:47, pronásledována druhou Kříž/Stan-
tejský, která skončila jen s pětiminutovým odstupem. Dvojice třetí v po-
řadí Causidis/Blabla zaostala o hodinu. Nejrychlejším ženským duem byly

Němcová/Petrušová za necelých jedenáct hodin. V mixu se vítězi stali
Válková s Pasekou za osm hodin a v kategorii „Dog“ byl Cingl se svým
psem jen o 10 minut pomalejší, než ti nejlepší z mixu.

A jak nakonec dodal mluvčí projektu Rock Point - Horská výzva Patrik
Pátek, „Sportovní výkon ale nebyl jediným cílem akce. Po závodě se na
trať vydali dobrovolníci z projektu Green Way, kteří mimo odznačení trati
uklízeli frekventovaná turistická místa a trasy. Do cíle přinesli několik
pytlů odpadu. Pokračovat v této aktivitě budou organizátoři i v dalším
díle, který se za měsíc (13. a 14. června) odehraje v Krušných horách.“

fb
Popis závodu z pohledu účastníků: 

Ve 23:55 hod. odstartovalo hejno dvojic i pejskařů na 69 km dlouhou
výzvu. Někteří – včetně nás – evidentně připraveni běžet, kam až to půjde,
ale taky spousta trekkařů, co jdou tenhle kus cesty prostě obejít. Se star-
tovním výstřelem se spustil liják jako hovado! Cestou na sedlo a Černé je-
zero jsme turch. Mokro máme všude. Začíná to pěkně. Nedbáme pocitů
a valíme to k Nýrské přehradě. Běží se dobře. Déšť nakonec ustává. Kon-
trolujeme tempo, ať to nepřepálíme. Půlmaraton máme za 2:10 hod. Ne-
víme, jestli je to rychlý, ale pomalý to určitě není. Stavíme vždy jen na
kontrolních bodech s občerstvovačkou. Značení tratě čteme dobře. Ve
stoupání na Prenet volám známému a ve 3:29 hod. mu dávám budíček.
Přijede nás podpořit. 35 km v čase 4:13 hod. je půlka, ale to horší teprve
přijde! Ve stoupání pod Můstkem mám trochu mdloby a málem bleju! Od
té doby udává tempo Klajňák. Maraton máme za 5:28 hod. Začínáme stří-
dat běh s chůzí i po rovině. Nálada v teamu je dobrá. Na Keplích došla
Suunto Ambit 2 šťáva. Jsme bez údajů. Před posledním checkpointem nás
dostihne známý. Psycho podpora a pár záběrů kamery nás zase rozběhnou.
Přece se na tom videu nebudeme plazit. Dozvídáme se, že jsme na 
16. místě. Do cíle 10 km. Šlápneme na to a dáme poslední výstup na Pan-
cíř. Předbíháme jednu dvojici a valíme to dolů do cíle. V čase 9:27 hod.
končíme na 15. místě kategorie muži Long.

Za team 321start Klajňák a Krsák (podpořil Land Rover – Dajbych)

Rock Point – Horská výzva na Šumavě

Foto ze startu 38 km, další foto na www.facebook.com/ZeleznorudskyZpravodaj
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Svaz zdravotně postižených 
na výletě v termálních lázních

Pětačtyřicet seniorů a členů Svazu zdravotně postižených (SZP), základní organizace Že-
lezná Ruda se opět vydalo na celodenní výlet do termálních lázní v Bad Füssing v sousedním
Bavorsku. Výpravu za plaváním s blahodárným účinkem na zdraví a půlhodinovou plavbu lodí
si posledních několik let dopřávají pravidelně. Výlet se všem účastníkům náramně vydařil. Byl

pro ně moc pěkný a po zimním období ze zdravotního hlediska velmi přínosný. Takový výlet
si mohou dovolit hlavně díky Městu Železná Ruda, potažmo starostovi Železné Rudy Micha-
lovi Šnebergrovi. Zařídil jim dopravu autobusem, neboť podnikatel Jiří Vonásek svůj velký bus,
kterým dříve seniory a zdravotně postižené vozil, prodal. Členové SZP si starostovy pomoci a
dlouhodobé podpory SZP váží. Oceňují také jeho zájem a občasné návštěvy na schůzích SZP.
Zejména pak děkují Ing. Michalu Šnebergrovi za účast na Dni matek při hudbě. Vždy je to
právě on, kdo platí květiny pro ženy. K tomu zařizuje a absolvuje i jiné akce Svazu zdravotně
postižených.

Další výlet podnikavých seniorů a členů SZP nese datum 18. 6. Za cíl má Třístoličník a Neus-
chönau se známou a turisty hojně navštěvovanou Stezkou v korunách stromů / Baum wipfelpfad.

Ve spolupráci s Marií Antošovou LCK
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Poděkování Svazu
zdravotně

postižených
Dne 27. 5. 2014 se uskutečnil výlet do termál-

ních lázní v Německu, který pořádal místní Svaz
zdravotně postižených. V autobuse po celou dobu
panovala velice dobrá nálada. Cestou jsme navští-
vili velmi krásné a rozmanité město Passau. Zde
jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna se projela
lodí po Dunaji a druhá se procházela po městě. My,
Nikol Podlešáková a Adéla Topinková jsme ochut-
naly místní čokoládu a seznámily se s krásou tam-
ních kostelů.

V lázních jsme si každý přišel „na své“. Pohy-
bovali jsme se v prostředí různě vyhřívaných ba-
zénů. Nechyběly zde ani sauny a mnoho masážních
trysek. Zpáteční cesta byla velice poklidná, neboť 
5 hodin strávených v převážně horké vodě zmůže
každého.

Tímto srdečně děkujeme p.Vilišovi a Svazu zdra-
votně postižených. Zejména pak p.Grundové, An-
tošové a Zelenkové, díky kterým jsme dostaly
možnost se tohoto výletu zúčastnit.

Nikol Podlešáková a Adéla Topinková,
8. třída ZŠ

Šumavo, Šumavěnko milá...

Ve Vimperku proběhlo setkání padesáti šu-
mavských obyvatel a zástupců spolků. Domlu-
vili se na vytvoření otevřené platformy, která
bude nejen stanovisky, ale i konkrétní činností
podporovat Národní park Šumava ku prospěchu
celé širší oblasti Šumavy a Pošumaví. Tady je
společné prohlášení, které vydali:

Shromáždění nás, obyvatel Šumavy, vypro-
vokované lživou a zavádějící kampaní o Ná-
rodním parku Šumava, vyjadřuje podporu
současnému vedení Národního parku a Chrá-
něné krajinné oblasti Šumava a Ministerstva ži-
votního prostředí ČR. Jsme totiž přesvědčeni,
že po dlouhé době tyto instituce začínají jednat
v souladu s jejich skutečným posláním. Vítáme
tak jejich snahu zastavit plíživou, leč faktickou
likvidaci NP Šumava.

Vnímáme pozitivní přínos existence NP Šu-
mava jak pro přírodu, tak i pro naše životy. Jsme
dále přesvědčeni, že větší dlouhodobou prospe-
ritu regionu přinese důsledná ochrana přírody
spíše, než otevření NP nekontrolovatelné zá-
stavbě. Víme, že podobné názory sdílí daleko
více obyvatel Šumavy, než je prezentováno 
v médiích.

Nesouhlasíme s předloženým senátním ná-
vrhem zákona o NP Šumava a jsme toho názoru,
že zákon o ochraně přírody dostačuje.

Domluvili jsme se na vytvoření společné ob-
čanské platformy šumavských spolků a jednot-
livců, kteří budou dále pracovat na projektech 
a činnostech k podpoře národního parku, na
který budeme moci být skutečně hrdi.

Za účastníky setkání dne 22. 5. 2014
Ivan Adam, Prášily 
Josef Pecka, Rohanov u Vacova
Radek David, Vimperk
Jan Papaj, Lipno nad Vltavou

Platforma Šumava
domovem

Nově vzniklá platforma Šumava domovem
brzy bude mít svoje vlastní webové stránky,
vytvořen má již svůj profil na Facebooku.,
prostřednictvím něhož se prezentuje veřej-
nosti. Na podpisovou podporu této platformy
je připravena Podpisová kniha.

Připravila LCK

Šumava zní i jiným hlasem

Termální lázně Bad Füssing

Spokojení účastníci výletu

Den proti rakovině v Železné Rudě 14. 5. 2014 Svaz
zdravotně postižených – člen Ligy proti ra kovině,
Praha – děkuje všem železnorudským obča nům a ná-
vštěvníkům za podporu při prodeji slaměných kytiček,
které jsou symbolem boje proti rakovině. Zároveň dě-
kujeme členkám svazu za pomoc při prodeji a také ve-
doucí České pošty v Železné Rudě, která výtěžek 
z prodeje zpracovala. Celkem se prodalo 550 kytiček
a bylo vybráno 13.000,- Kč. Tento výtěžek byl věno-
ván na podporu léčby rakoviny plic. Doufám, že nás
podpoříte i v roce 2015. Text: Josef Viliš, předseda 
ZO SZP Železná Ruda, Foto LCK, na snímku zleva
Anna Moranová, Milada Weberová a Hedda Denková
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Trocha historie nikoho „nezabije“

Šumavský koutek zoologa Myška drobná
Její jméno napovídá, že se jedná o malého živočicha. Je dokonce re-

kordmankou mezi hlodavci, kde si drží první příčku ve velikosti. Nebýt
hmyzožravého rejska a bělozubky, byla by i nejmenším savcem celé 
Evropy.

Myška drobná je díky svému roztomilému vzhledu a nepatrné velikosti
asi jediným zástupcem myšovitých, kterých se lidé neštítí. Je i mnoho
chovatelů, kteří chovají tato krásná miniaturní zvířátka jako domácí maz-
líčky.

Myšky drobné v přírodě vyhledávají především vlhké louky a okraje
vodních toků. Tam si mezi stébly rákosu i jiných vlhkomilných rostlin,
několik decimetrů nad zemí, staví letní hnízda. Hnízdo je důkladná kulatá
stavba s bočním otvorem. Tam jsou myšky s mláďaty chráněny nejen před
nepřízní počasí, ale i predátory. Mnozí lidé pokládají tato hnízda za hnízda
ptáků. Myšky drobné, jako většina hlodavců, jsou velice plodné. Mívají

většinou tři vrhy do roka po 4 – 7 mlá-
ďatech. Živí se nejen semeny rostlin, ale
svůj jídelníček doplňují i živočišnou po-
travou v podobě hmyzu. 

Je velkým zážitkem pozorovat akro-
batické kousky těchto tvorečků. Při špl -
hání a přelézání mezi stébly využívají
nejen končetin, ale jistí se částečně i chá-
pavým ocáskem. Na podzim opouštějí
svá letní sídla a stěhují se do stohů, nebo
přežívají zimu pod slehlou vrstvou ve-
getace. Dožívají se jen 14 – 16 měsíců.

Dodala LCK s využitím knihy Šumava objektivem zoologa od Ivana 
Lukeše z Muzea Šumavy v Kašperských Horách

Myška drobná,
Foto Ivan Lukeš

Zmíněná šumavská třída, kterou vidíte na fotografiích, byla vždy plná
sportovců a sraz si dává každých pět let. Nedávné setkání si spolužáci vzá-
jemně nadělili jako dárek ke svým 65. narozeninám. U příležitosti rovného
půlstoletí od ukončení povinné devítileté školní docházky se hlavní organi-
zátorka Kristina Lehečková protentokrát rozhodla zapojit do příprav něko-
lik dalších spolužáků. Jitka Köpplová, jež sem v zimě jezdí s vnoučaty na
lyže, vytvořila pozvánku, duchem stále mladí železnorudští „kluci“ Václav
Nový, František Vrbas a Ivo Balej, kteří stejně jako paní Kristina zůstali
věrni Železné Rudě a pobývají tady dodnes, zajistili přesun auty s učiteli. 

Funkční klíč k setkání je jednoduchý – sejít se na schodech před budovou
bývalého II. stupně ZŠ (dnes MÚ) a zapózovat pro skupinové foto, jako
tomu bývá na konci každého školního roku i dnes. Tak se tu po pětkrát 365
dnech zase potkali, ve 13 hodin se svou paní učitelkou Lidmilou Kovácso-
vou. Vzhledem k tomu, že i ona zůstala v Železné Rudě, mají k ní její žáci
obzvlášť blízko. Někteří chlapci do ní za školních časů dokonce byli tajně
zamilovaní. Vzala je na prohlídku kostela, respektive kvůli probíhající re-
konstrukci svatostánku spíše na faru s betlémem. Betlém si všichni vyfotili,
podle očekávání je zaujala hlavně figurka lyžaře. Nedbajíce na vrtochy po-
časí, vytáhli kantorky Lidmilu Kovácsovou (dějepis), třídní učitelku a pří-
snou češtinářku Evu Kurcovou a tělocvikáře Karla Hampla, který na sraz
přijel vůbec poprvé po celých těch 50 letech, na Černé jezero. Také pozva-
ným manželům – pedagogům Kufnerovým a řediteli Kalčicovi vážné zdra-
votní důvody bohužel nedovolily se plánovaného setkání zúčastnit.

Občerstvení formou bufetu s úvodním slavnostním přípitkem nemohlo
proběhnout nikde jinde, než v Pizzerii U Michala, u syna Františka Vrbase.
A pak už se povídalo, fotilo a prohlížely se dovezené památníčky. Třídu měli
tito školáci v místech dnešního stavebního úřadu. Kristina Lehečková tím,
že pracovala v ITC v budově Městského úřadu, strávila vlastně ve škole, 
a to v bývalé učebně zeměpisu, víc času než ostatní. Vzpomínalo se i na to,
jak se k Železnorudským ve třetí třídě přidali Špičáčtí a v páté Hojsovečtí 
a s pochopitelným smutkem také na již zesnulé spolužačky jako Marii Kli-
mentovou, Janu Peleckou, Milenu Matouškovou, Marii Kovaříkovou a dět-
skou lékařku Jitku Toušovou/Görnerovou. Přestože absolutně není čas
Vánoc, i tak si všichni okamžitě vybavili příhodu, jak chtěli třídní učitelku
Kurcovou překvapit na Mikuláše v převlecích za čerty a skončilo to tak, že
namísto toho jí v chumelenici pomohli složit pět metrických centů uhlí 
a pěkně se při tom zapotili. 

Kromě zakladatele sportovní lyžařské školy Karla Hampla spatřilo še-
stnáct přítomných spolužáků a spolužaček prvně po padesáti letech také Julii
Kotábovou, která s rodiči bydlela v železnorudském hamru, a Danielu Trym-
lovou, jejíž otec působil v restauraci U Princů (dnešní Ingo Casino). Poznali
ji jen díky poznávacímu znamení v podobě červené mašličky na klopě. Jme-
nuje se teď Dvořáčková a pracuje v rozhlase. Ve všech případech prý ka-
marádství i přes předlouhou pauzu bude pokračovat. A to je na tom vlastně
to nejkrásnější.                                                        Lucie Charlotte Kopecká

Setkání železnorudských spolužáků po 50 letech

Pozvánka na sraz po 50 letech s tehdejší skupinovou fotografií na konci škol-
ního roku, sedící řada zleva :Václav Janda, Eduard Polonyi, Stanislav Bunc,
Václav Buzín, Ivo Balej, Milan Kratochvíl, František Vrbas, Václav Nový,
Petr Matějka, František Matějka. 
Druhá stojící řada : Lída Kondelová, Růžena Rolníková,Marie Livařová, Jana
Voldřichová, paní učitelka Eva Kurcová, Marie Malá, Kristina Svítilová, Jana
Ulčová, Jitka Köpplová, Václava Bešková, Jitka Toušová

Současné skupinové foto bývalých spolužáků, dolní řada  zleva: Eduard Po-
lonyi, p. uč. Zdena Levorová/Miškovská, p. uč. Karel Hampl, p. uč. Lidmila
Kovácsová, Stanislav Bunc, Václav Nový, Marie Malá, 
prostřední řada zleva: František Vrbas, Tereza Důlovcová, p. uč. Eva Kur-
cová, Milan Kratochvíl, Václava Bešková, Ivo Balej, 
horní řada zleva: Jitka Köpplová, Daniela Trymlová, Julie Kotábová, Kristina
Svítilová, František Matějka, Roman Kühberger, nahoře stojící: Růžena Rol-
níková
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14. ročník Belvederského letního biatlonu
uspořádal agilní oddíl biatlonistů Tatranu Že-
lezná Ruda. Po deštivém týdnu, kdy probíhala
příprava tohoto závodu, přivítala sobota 
31. květ na padesátku natěšených závodníků 
z 8 biatlonových oddílů (Kapslovna Praha,
Strakonice, Litice, Elan Zruč, Staré Město pod
Land., Chlumčany, Kadaň a domácího Tatranu)
Samotný závod proběhl za krásného sluneč-
ného počasí a za vydatné pomoci rodičů žele-
znorudských závodníků. Závod rozhodovala
dvacítka zkušených rozhodčích z plzeňského
regionu pod vedením ředitele závodu Ing. Mi-
chala Pscheidta. Náročné tratě na Belvederu

prověřily všechny účastníky závodu, kteří se or-
ganizátorům, trenérům i divákům odvděčili
kvalitními výkony.

Výsledky domácích závodníků:
Přípravka :
1. Svoboda Antonín (Elan Zruč), 4. Pscheidt Jan
(Tatran)
Žáci „B“ :
1. Svítil Michal, 7. Pscheidt Tomáš, 8. Pscheidt
Martin (všichni Tatran)
Žáci „C“ :
1. Hasman Ondřej (E. Zruč), 5. Svítil Robert, 
6. Štádler Miroslav (oba Tatran)

Žákyně „B“ :
1. Nováková Denisa (St. Město p. L.), 4. Fis-
cherová Tereza (Tatran)
Junioři :
1. Jiří (Litice), 2. Matějka Tomáš (Tatran)
Muži „C“ : 
1. Mejstřík Petr (Tatran)

Organizátoři závodu děkují všem, kdo při-
spěli k uspořádání tohoto biatlonového závodu,
jmenovitě Městu Železná Ruda za úklid střel-
nice a komunikace u závodiště.

Jiří Pscheidt

Sezona letního biatlonu pokračovala květnovými závody Českého poháru. Závodníci Tatranu se v tomto období zúčastnili 8 závodů tohoto seriálu.
Na závodech vybojovali celkem 26 cenných kovů. Radost nám udělali především v kategoriích žactva a juniorů. V předběžném hodnocení obsazují
v dílčím hodnocení přední místa v celostátních žebříčcích (po vypsaných 24 závodech):
žákyně „B“ 52 hodnocených :  4. Tereza FISCHEROVÁ
žáci „B“ 54      -“-             :  3. Michal SVÍTIL, 21.Tomáš PSCHEIDT, 23. Martin PSCHEIDT
žáci „C“ 49      -“-             :  1. Vojtěch NOVOTNÝ, 18. Robert SVÍTIL, 21.Miroslav ŠTÁDLER
junioři 20      -“-             :  4. David TOLAR, 5. Tomáš MATĚJKA
muži „B“ 33      -“-             :  6. Michal PSCHEIDT
muži „C“ 20      -“-             :  3. Petr MEJSTŘÍK

14. ročník Belvedérského letního biatlonu – šest zlatých medailí pro domácí závodníky

Železnorudští biatlonisté září v závodech Českého poháru

1. Tomáš Matějka, 2. David Tolar

2. místo štafeta Tatranu: Fischerová, Svítil, Tolar

Š. Topolová, T. Fischerová, M. Svítil, M. Štádler

Umístění v jednotlivých květnových závodech:
St. Město     Střel. Hoštice  Plzeň-Košutka   Litice Litice   Žel. Ruda  Chlumčany  
3. 5. (198)        4. 5. (70)        24. 5. (128)      25. 5. (129)   31. 5. (50)    1. 6. (54)

Jan Pscheidt přípravka - - - - 4. 3.
Michal Svítil ZCB 11. 4. 4.      2. 1.     - 1. 3.
Tomáš Pscheidt ZCB 17. 19. 11.   11. 21.   - 7. 6.
Martin Pscheidt ZCB 20. 10. 18.    - 17.   11. 8. 7.
Tereza Fischerová ZKB 8. 4. 4.      2. 1.     - 4. 1.
Miroslav Štádler ZCC 7. 7. 9.      6. 2.      2. 6. 6.
Robert Svítil ZCC 12. 5. 4.      2. 12.   - 5. 7.
Vojtěch Novotný ZCC 1. 1. n e m o c -       - - -
Šárka Topolová ZKB - - -        6. 10.    - - -
Lukáš Pscheidt JUN - - -        - 6.      - - -
Tomáš Matějka JUN - - 1.      6. -       3. 2. 2.
David Tolar JUN - - 2.      2. -       4. - -
Michal Pscheidt M-B 5. 1. 5.     11. 2.     5. - -
Petr Mejstřík M-C 2. 1. -        - -       - 1. 1.

V měsíci červnu absolvují všichni uvedení závodníci 6. – 8. 6. 2014 I.Český pohár ve Starém
Městě pod Landštejnem a II.Český pohár v Bystřici pod Hostýnem ve dnech 20. – 22. 6. 2014.

Na celostátní soustředění žactva ve dnech 22. – 28. 6. 2014 v Letohradě byli pozváni z Tatranu 2 zá-
vodníci v kategorii žáků ročník 2000–2002. Výběr bude proveden po I. Českém poháru. Na soustře-
dění budou v roli trenérů působit vybraní trenéři Českého svazu biatlonu. Na závěr soustředění bude
závod v let. biatlonu, kterého se zúčastní reprezentačního družstva mužů, žen a juniorů.  Jiří Pscheidt

Dospělí běžci na startu hlavního závodu 35. ročníku BĚHU JARNÍM ŽELEZNORUDSKEM, Foto LCK
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Turnaje fotbalových minižáků aneb Zase zpět
nohama na zemi

Naše družstvo minižáků nastoupilo dne 18. 5. 2014 od 10 hodin do tur-
naje v Hrádku u Sušice. Zúčastnila se mužstva Svatobor Hrádek, Sokol 
Mochtín a Sušice B. S trenérem Davidem GREINEREM jsme, z důvodu,
že nás bylo až nečekaně dost a chtěli jsme, aby si všechny děti zahrály, 
z hráčů utvořili dvě čtyřky + další děti na střídání. První čtyřka: v brance
Ondřej VLACH, Marek JÍCHA, Milan FUNĚK, Felix Jonathan KO-
PECKÝ, Tobiáš PECH, druhá čtyřka: brankář Ondřej VLACH, Tomáš
HANZLÍK, Antonín LUČAN, Jan LUČAN, Sebastian GREINER, střídali:
Péťa NGUYEN, Jan SCHEJBAL. První zápas Sušice B – Železná Ruda 
6 : 1. Jediný gól za Rudu vstřelil Tobiáš PECH. Hráči bohužel dokola opa-
kovali stejné chyby, kvůli kterým zbytečně inkasovali, tradiční opory týmu
viditelně selhaly, obránci ani jednou nevystřelili na bránu. I přes snahu a bo-
jovnost ostatních se prohře nedalo zabránit. Druhý zápas Mochtín – Že-
lezná Ruda 1 : 1. Jediný gól za Rudu dal Tonda LUČAN. Hra se trochu
zlepšila, ale opět jsme předvedli spíš bojovnost, nedodržovali jsme lajny,
chyběly přihrávky. Třetí zápas Svatobor Hrádek – Železná Ruda 2 : 3.
Škoda hrubých chyb, neuposlechnutí trenérových pokynů, zbytečného faulu
jednoho z našich hráčů. Útočníci si nenabíhali, nevypracovali jsme si vy-
loženou šanci. Opět stabilně výborný výkon brankáře Ondry VLACHA.
Mrzí mě, že jsem neviděl začátek zápasu, kdy skóroval Marek JÍCHA. Byl
jsem po předchozích dvou zápasech tak na nervy, že jsem se šel uklidnit 
a vykřičet k potoku za hřiště.

Dne 25. 5. 2014 zajížděli naši minižáci na turnaj do Lub. Na tomto tur-
naji sehráli pod vedením trenérů Davida GREINERA a Jakuba LEHEČKY
tři zápasy, a to proti mužstvům Klatovy A, Luby a Nýrsko. Minižáci na-
stoupili v sestavě: Ondra VLACH, Mára JÍCHA, Milan FUNĚK, Tomáš
HANZLÍK, Felix Jonathan KOPECKÝ, střídali: Péťa NGUYEN, Sebík
GREINER, Tobík PECH, Máťa JÍCHA a Honza LUČAN. První zápas se-
hráli proti Nýrsku, kdy poprvé v této sezóně se jim podařilo porazit Nýrsko
3 : 2, když góly vstřelil 2 x Felix Jonathan KOPECKÝ a Milan FUNĚK.
Druhý zápas proti Lubům prohráli smolně 2 : 3, kdy oba góly vstřelil Felix
Jonathan KOPECKÝ a třetí zápas proti Klatovům A prohráli 0 : 9. Je třeba
říci, že Klatovy A jsou týmem na jiné úrovni, neboť hráči jsou tzv. na stří-
davý start, kdy hrají střídavě i za Viktorii Plzeň. Herně se tentokrát dařilo
všem našim minižákům, navíc střelecky Felixovi Jonathanovi KOPEC-
KÉMU. Za tento výkon je třeba všechny hráče pochválit. 

Turnaj 1. 6. 2014 v Nýrsku. Naši minižáci dva zápasy prohráli, třetí vy-
hráli. Železná Ruda – Klatovy A 0 : 7, Železná Ruda – Nýrsko 0 : 4, Železná
Ruda – Bolešiny 6 : 2 (góly za Rudu 2x Felix Jonathan KOPECKÝ, 2 x
Milan FUNĚK, 2 x Marek JÍCHA ml.).

Speciální poděkování patří rodinným příslušníkům, kteří pravidelně spo-
lečnými silami zajišťují dopravu všech minižáků na víkendové turnaje.

Josef Škach a David Greiner, trenéři

Fotbaloví minižáci před odjezdem na turnaj, zleva Felix Jonathan Kopecký,
Ondřej Vlach, Péťa Nguyen a Tomáš Hanzlík s trenérem Josefem Škachem, 

Foto LCK

Muži „A“ – Okresní přebor
21. kolo Klatovy „B“ – Železná Ruda „A“ 7:2 

(za hosty Jakub Lehečka a Jaroslav Duda)
22. kolo Železná Ruda „A“ – Janovice „A“ 3:4 

(za domácí skóroval David Greiner 2 a Jakub Lehečka)
23. kolo FC Švihov – Železná Ruda „A“ 2:4

(za hosty David Greiner 2, Jarda Duda a Michal Balíček)
24. kolo Železná Ruda „A“ – Malý Bor

odloženo pro nezpůsobilé hřiště 

Muži „B“ – IV. třída sk. „A“
21. kolo Bezděkov „B“ – Žel. Ruda „B“ 2:0
22. kolo Žel. Ruda „B“ – Nýrsko „B“ 2:13

(za domácí Jarda Duda a Matěj Kořán) 
23. kolo S. Křenice – Žel. Ruda „B“ 2:4

(za vítěze Věroslav Máca 2, V. Diviš a J. Steinbach)
24. kolo Železná Ruda „B“ – Spůle

odloženo pro nezpůsobilé hřiště

Dorost – Okresní přebor
3. kolo Janovice – Železná Ruda 9:2

(za hosty Standa Němec 2)
4. kolo Železná Ruda – Švihov 5:1

(za hosty snižoval Jiří Jelínek)
6. kolo Železná Ruda – S. Hradešice 0:8
7. kolo Nezamyslice – Železná Ruda 8:1

(za hosty čestně Jiří Jelínek)

Fotbalové jaro 2013/2014
(tabulky k 5.  6 .  2014)

Připravil fb
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