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Výsledky voleb do zastupitelstva naší obce
Zruč -Senec konaných ve dnech 10. a 11. října 2014
Kandidátku připravily čtyři politické strany TOP 09, ČSSD, KSČ a ODS,
z nichž bylo voleno 11 zastupitelů.
V okrsku č.1 Zruč z počtu oprávněných voličů 1 298 svůj hlas odevzdalo 661.
V okrsku č. 2 Senec z počtu oprávněných voličů 1 197 volilo 545. Z celkového
počtu osob zapsaných v seznamu voličů v naši obci 2 495 svůj hlas použilo
1206. Volební účast v naší obci byla 48,34 %.
ODS získala 6 mandátů tj. 45,82 %, TOP 09 4 35,17%, ČSSD 1 12,23 % a KSČ
0 6,78 %.
Ke komunálním volbám konstatujeme, že výpočet mandátů je poměrně
složitý a v některých případech ani vyšší počet hlasů neznamená získání
místa v zastupitelstvu.
Pro informaci uvádíme, že volební účast v okrese Plzeň-sever byla 51,94 %,
v Plzeňském kraji za poslední roky nejnižší 45,74 %.

Nově zvolené zastupitelstvo naší obce:
zprava Pavel Záhořík, Libor Trávníček, Ing. Miroslav Král,
Ing. Petr Král, Michal Horák, Bc. Vojtěch Mařík, Václav Říha, Pavel Daněk,
Věra Bystřická, Ing. Jitka Kubíková, Zdeňka Lišková
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Výsledky voleb zveřejněné po zpracování Městským úřadem Třemošná

Vážení občané,
letošní podzim byl asi pro většinu z nás příjemný a teplý, babí léto se
opravdu vytáhlo a předvedlo krásné slunečné podzimní dny. Nejen houbaři měli
pěkné žně. Vyvrcholením podzimu však byly komunální volby, kdy si občané
zvolili své zástupce, kteří budou hájit jejich zájmy. Čtyřleté volební období
uteklo jako voda a za tu dobu se stala naše obec nejen hezčí, ale troufám si
napsat, že i lepší k žití. Vzhledem k tomu, že jsou ve zpravodaji podávané
průběžně informace o všech akcích, není potřeba jmenovitě psát, co vše se
udělalo. Za odvedenou práci patří bývalému zastupitelstvu a starostovi opravdu
poděkování, což také občané vyjádřili ve volbách. V novém zastupitelstvu, které
bude jedenáctičlenné, tj. rozšířené o čtyři členy, bylo opětovně zvoleno
5 zastupitelů, kteří kandidovali z předchozího období.
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Ani v tomto čísle zpravodaje nebudou chybět informace zejména z dění po
prázdninách v naší obci, kdy začal další školní rok, pořádaly se pravidelné
soutěže včetně druhého vítání našich občánků. Zároveň všechny občany zveme
na všechny akce pořádané v naší obci k vánočnímu času a konci roku, který
se nezadržitelně blíží. Příjemný odpočinek při čtení zpravodaje a pohodové
zvládnutí vánočního shonu přeje redakce.

Na ustavujícím veřejném zasedání nového zastupitelstva obce dne
3.11.2014 byl zvolen starosta a místostarosta a dále bylo zvoleno
rozložení funkcí ve výborech a komisích:

Starosta obce: Ing. Miroslav Král
Místostarosta: Libor Trávníček
Výbory zastupitelstva:
Finanční výbor: Pavel Záhořík
Kontrolní výbor: Michal Horák
Komise školská, kulturní a ŽP : Ing. Jitka Kubíková
Komise sociální: Věra Bystřická
-----------------------------------------------------------------------------

V soutěži Plzeňského Kraje "My už třídit umíme" se naše obec umístila na 2. místě.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
předně
Vám
chci
upřímně
poděkovat
za projevenou důvěru, kterou jste mi dali Vašimi
hlasy v říjnových komunálních volbách. Budu
se snažit Vaši podporu nezklamat a vést obec dále
ke spokojenosti většiny občanů, kterým není naše
obec lhostejná.
Nadále chci pokračovat v současném konsolidovaném způsobu vedení obce s následujícím
programem:
V oblasti životního prostředí
- úprava zeleně v obci (Náves 9.května, u pomníku v Senci, u kapličky
v Senci)
- přeměna lesa ve Školní ulici na lesopark
- vybudování klidové zóny na louce v ulici Ke Březí
V oblasti dopravy
- pokračovat v rekonstrukcích a opravách dalších místních komunikací
- dobudovat chodníky na Plzeňské a Školní ulici
V oblasti kultury a sportu
- podporovat organizace pracující s mládeží
- postupná modernizace kulturního domu (fasáda, elektrika, topení, byt, sál)
V oblasti sociální
- poskytovat sociální služby potřebným občanům formou pečovatelské služby
V oblasti vzdělání
- podporovat rozvoj školských zařízení včetně prezentace učitelů a žáků na
veřejnosti
- postupně modernizovat Masarykovu základní školu a mateřskou školu
(střecha hlavní budovy, topení, zahrada, hřiště)
Závěrem Vám Všem přeji mnoho štěstí a zdraví v roce 2015 a spokojené
prožití vánočních svátků.
Miroslav Král
starosta obce
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Životní prostředí
Strom roku 2014 - příběhy
stromů a lidí
Dne 21. října 2014 v brněnské
Otevřené zahradě v celostátní anketě Strom
roku byl pod záštitou Nadace Partnerství
vyhlášen Strom roku 2014. Stala se jím
Opatovická borovice z Jihomoravského
kraje. Letošní ročník byl již 13,
s celkovým počtem hlasů 59 398. Vybraný
výtěžek sbírky na péči o stromy činil 185
224,- Kč. Anketa je opravdu populární,
letošní ročník vykázal druhý největší počet
hlasujících. Opět o přízeň soupeřilo 12
vybraných stromů, které se dostaly až do
finále. Z Plzeňského kraje se mezi
finalisty "probojoval" Skomelský dub z
okresu Rokycany a obce Skomelno. A byl velmi úspěšný, protože se umístil
hned na druhém místě za Opatovickou borovicí.
Strom do soutěže navrhl pan
Petr Chrz a obec Skomelno.
Druh stromu je DUB LETNÍ,
stáří 610 let. Dub má ve výšce
130 cm obvod 630 cm. Nachází
se v obci Skomelno, u cesty
směřující do Přírodního parku
Radeč.
A příběh stromu je následující:
Starý dub tu stál od
nepaměti a děti z blízkého
i dalekého okolí si k němu
chodily hrát. Mezi nimi byl
i pan Petr Chrz, který si po čase
na něj vzpomněl a znovu ho navštívil. Strom ho ohromil a okouzlil svou
majestátností, a proto se rozhodl požádat o jeho památkovou ochranu. Přestože
se nepodařilo dub vyhlásit za památný z důvodu nesouhlasu vlastníka pozemku,
prohlásila ho obec alespoň za významný. Dnes u něho můžete najít zídku
z vyskládaných kamenů a malé posezení se stříškou. Dub je v každém ročním
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období jiný - tajuplný, hrozivý, nádherný, pohádkový, a proto ho navštěvuje čím
dál více lidí, od nejmenších po seniory. Vzhledem k tomu, že okres Rokycany
sousedí s naším okresem Plzeň-sever, můžete si udělat výlet a na úspěšný
Skomelský dub se podívat a navštívit i Přírodní park Radeč.
Získané peníze za ocenění mají být použity na vybudování naučné stezky
v daném místě a výsadbě nových stromů.
Vítězná borovice připomíná saň a stojí u zámku ve Velkých Opatovicích
na Blanensku. Strom je podobný pětihlavé sani, kterou podle legendy kdysi na
tomto místě přemohl svatý Jiří, jemuž je zasvěcen i místní kostel. Borovice
dostala rekordních 24 830 hlasů a bude Českou republiku reprezentovat
v mezinárodní anketě Evropský strom roku 2015.
Třetí místo v anketě získal Dub rodiny v Pitíně na Uherskohradišťsku.

Odpadové hospodářství
Naše obec opět získala v soutěži Plzeňského kraje ocenění za třídění odpadů.
Polepšila si o jedno místo - loni byla třetí a letos byla dokonce druhá, za prvními
Blovicemi. Za druhé místo byla obdržena odměna ve výši 20 000,- Kč, která
bude použita na zlepšení odpadového hospodářství. Z ocenění máme
samozřejmě radost, vždyť v kraji jsou desítky obcí, které odpady třídí, a my jsme
před nimi. Přesto nejsme tak spokojeni, jak by se dalo předpokládat. Nejvíce nás
trápí velký nepořádek u kontejnerů na některých stanovištích (Kulturní ulice,
Senec u prodejny atd.).... Při vývozu odpadů se místa sice uklízejí, ale za krátký
čas je u nich opět nepořádek.
Rádi bychom, aby se situace zlepšila. Chceme některá stanoviště posílit
přistavěním dalších nádob, popř. zřídit nové stanoviště tzv. hnízdo. Podmínkou
však je, aby kapacita stávajících nádob byla plně využívána. Je potřeba skutečně
plasty sešlapávat, stejně jako papírové krabice.
Věříme, že většina občanů je zodpovědná a
tímto děkujeme všem, kdo poctivě odpady
třídí a dopomohli nám k tak pěknému
umístění naší obce v soutěži "My už třídit
umíme" v Plzeňském kraji. Pomozte nám
zlepšit čistotu u kontejnerů a odstranit
nepořádek, za který se normální občan naší
obce stydí.
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Zprávy z naší Masarykovy základní školy
V pondělí 1. září byl slavnostně zahájen nový školní
rok 2014/2015. Bylo zapsáno 408 žáků, z toho 195
dojíždějících. Z celkového počtu plní dva žáci
povinnou školní docházku podle § 38 školského
zákona a jsou vzděláváni v zahraničí. Do prvního
ročníku nastoupilo 47 žáků. V I. A přivítala naše
nejmladší školáky paní učitelka J. Skálová a v I. B
paní učitelka M. Nováková. Všichni prvňáčci dostali nové učebnice, pracovní
sešity, desky na sešity i další pomůcky. Učitelský sbor se rozšířil o absolventku
PF ZČU v Plzni paní učitelku M. Kokoškovou, která převzala třídnictví v 6. A, a
paní učitelku J. Rozmarovou, která je třídní ve 4. B. Školu opustily paní učitelky
A. Kořenová a J. Růžková a do důchodu odešel pan učitel M. Pondělík. Školní
družinu využívá 170 žáků a jsou rozděleni do šesti oddělení. V souvislosti s
narůstajícím počtem strávníků nastoupila do školní jídelny další kuchařka paní
I. Ausbergerová.
Na zajišťování volnočasových aktivit se podílejí především DDM Kamarád
Třemošná, pobočka ZUŠ Třemošná i TJ Zruč.
Během prázdnin pokračovaly opravy a modernizace školního zařízení a
vybavení. V pavilonu byly vyměněny žaluzie, vznikla tu nová víceúčelová
místnost, do sborovny, tříd a ŠD I byly zakoupeny nové učitelské židle, v malé
tělocvičně byla položena nová podlaha a bylo vymalováno schodiště. Do školní
jídelny jsme pořídili nové židle, chladicí vitrínu na ovoce či zeleninu, vozík na
podnosy, stojan na příbory a další kuchyňské vybavení. Ovoce nebo zelenina je
nabízena všem strávníkům bez ohledu na výběr jídla. V hlavní budově byly
kompletně zrekonstruovány dvě třídy – došlo k výměně
podlah, třídy byly vybaveny novým nábytkem, plátny,
dataprojektory a notebooky. Na první stupeň byly
zakoupeny nové tabule, dokoupen výškově stavitelný
nábytek a v dalších třídách došlo k výměně radiátorů.
Veškeré opravy a úpravy byly hrazeny z prostředků
poskytnutých zřizovatelem, menší část byla pokryta z
vlastních zdrojů.
Koncem loňského školního roku jsme začali spolupracovat s paní Z. Knížkovou
na úpravách školní zahrady. Práce probíhají v několika etapách. Zatím se
můžeme radovat z nově založených záhonů na jižní a západní straně. Během
podzimních prázdnin dojde k výsadbě okrasných stromů na prostranství uvnitř
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školního areálu a v zimních měsících budeme společně se žáky tvořit návrhy
na školní rozcestník.
Přejeme si, aby se žákům i zaměstnancům v naší kole líbilo, chodili sem rádi
a těšili se z odvedené práce.
Mgr. R. Černá, zástupkyně ředitele
Termíny dalších akcí:

Vánoční výstava školní družiny se koná ve dnech:
28. 11. 2014 17 - 20 h
29.11. 11 - 18 h
30.11. 11 - 15 h
dále vyučující 1. - 3. ročníku a vyuč. 4. B a 6. B připravují se žáky Rozsvícení
vánočního stromu - 27.11.2014 od 17.00 h (předpokládaný konec kolem 19.h)
program:
1. pásmo žáků MZŠ
2. rozsvícení vánočního stromu s překvapením
3. výstava prací žáků MZŠ na téma Stromeček - maják pro Ježíška
občerstvení zajistí zaměstnankyně ŠJ (čaj, svařené víno, závin a perníkové řezy).

Na obě akce srdečně zveme !

Občanské sdružení
,,USMĚVAVÉ SLUNÍČKO“
Plzeňská 134 Zruč – Senec
IČO : 228 50 651 tel:723 839 787

Pozvánka na akce
22.11.2014 od 11 -15 hod ADVENTNÍ TRHY na klubovně
7.12. neděle od 14 hod Mikulášská nadílka nově nejprve pohádka Ledová
královna, poté vánoční veselení s Ivetou, Jájou a HONZOU zakončené nadílkou
- sál restaurace U Drudíků
21.12. od 16.30 - 17.30 klubovna Sluníčka Cesta za Ježíškem
Sluníčko se nyní zapojilo do sbírky PET víček pro Kubíčka Královce
z Kamenného Újezda u Rokycan. Nosit je můžete do školní družiny paní
Liškové nebo po domluvě mailem. Děkujeme za pomoc.
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CELOROČNĚ probíhá sběr novin, letáků, časopisů a pet víček. Pro FN Plzeň
obuv tzv. crosky, pyžamka kompletní nebo jen kalhoty, pro neonatologii,
háčkované, pletené, šité ponožtičky, čepičky, rychlozavinovačky, mimi oblečky,
možno i příspěvky na nákup pelíšků či plenek
Veškeré informace najdete na www.usmevaveslunicko.ic.cz Z. Lišková

Tábor Záhady a tajemství
Plzeňského kraje
4. - 10. 8. 2014
Kromě již tradičních oblíbených příměstských táborů pro
nejmenší dětičky uspořádalo letos občanské sdružení
Usměvavé Sluníčko i novinku – turistický tábor pro děti od
11 do 18 let s noclehem na klubovně. Jeho tématem bylo celotýdenní putování
po Plzeňsku a objevování zajímavých míst a jejich tajemství.
Tábor trval 7 dní, za kterých 25 zdatných táborníků zvládlo nachodit
neuvěřitelných 70 km. Během výletů jsme navštívili přírodní i kulturní
zajímavosti v okolí Plzně, Chrástu, Horní Břízy i Plas.
Již v pondělí jsme začali poměrně zostra, když jsme absolvovali pěší výlet
vedoucí od klubovny přes Druztovou a Věžku, tábořiště U Dolanského mostu,
kde jsme si dali oběd a polední klid plný seznamovacích her, Bukovec, Chlum a
Bílou Horu. Večer jsme se pak zabývali teoretickým poznáváním Plzeňského
kraje v podobě výroby mapy.
V úterý jsme v našem výletování pokračovali v samotné metropoli Plzni.
Vlakem jsme se dopravili na hlavní nádraží a prohlédli si pivovar, Plzeňské
historické podzemí, okolí náměstí, Plzeňskou věž a Velkou synagogu. Obzvláště
posledně jmenovaná stavba nás velice zaujala nejen svou krásou a složitou
historií, ale zejména díky výkladu skvělé paní průvodkyně. Při návštěvě
synagogy nás též zastihla strašidelná bouřka s průtrží mračen, ale když naše
prohlídka skončila, bylo už nebe opět jasné. Takové štěstí jsme měli v průběhu
tábora ještě několikrát, díky čemuž jsme v poměrně deštivém týdnu ani jednou
výrazně nezmokli. Úterý bylo také plné Plzeňských pověstí. Abychom si
všechny svoje dojmy utřídili a upevnili, večer jsme realizovali celotáborový
projekt „Plzeň“ se čtyřmi stanovišti – výtvarným, básnickým, informačním a
hudebním – zde jsme se naučili chytlavou píseň od skupiny Démophobia Plzeňměsto, jejíž refrén se obzvláště některým našim účastníkům dokonale zaryl do
paměti po celý zbytek tábora.
Středa byla věnována dalšímu pěšímu výletu – tentokráte se stopovačkou.
Autobusem jsme se dopravili do Nadryb, cestu zahájili přejezdem přes Berounku
přívozem a poté pokračovali po červené turistické trase až do Chrástu, kde jsme
se napojili na modrou. Stopovačka měla celkem 63 stanovišť a na každém z nich
musely děti vyluštit ze skrývačky jednu obec v Plzeňském kraji. Poslední
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stanoviště bylo u Drahotínského
rybníka, kde jsme si přečetli
pověst o tamějším vodníkovi.
Čtvrtý den jsme věnovali
relativnímu odpočinku. Vlakem
jsme se dopravili do Plas, kde jsme
navštívili stařičký cisterciácký
klášter
opředený
mnoha
zajímavostmi a jako protiklad
naprosto moderní Fantasy golf, z
něhož jsme byli všichni absolutně
nadšení. Večer jsme si zahráli
improvizační hru „Partička“, která si získala takovou oblibu, že jsme ji pak ještě
jednou opakovali v sobotu.
V pátek nás čekal poslední z dlouhých pěších výletů. Začali jsme v Horní
Bříze prohlídkou muzea keramiky a pak pokračovali přes zámecký statek Býkov,
Hromnické jezírko, Hromnici, Žichlice a Českou Břízu zpět do Zruče.
O víkendu už jsme zůstali v naší domovské obci a objevovali její zajímavosti
a historii. Sobotní dopoledne jsme strávili v hasičárně zábavným programem s
místním SDH a odpoledne jsme pátrali po známém místním sériovém vrahovi
Hubertu Pilčíkovi, který v naší obci žil na začátku 20. století. Dozvěděli jsme se
mnoho zajímavého jak z článků, tak zejména od pamětníků. V neděli už se chýlil
náš tábor ke konci. Kromě dalších logických her a hádanek, které provázely celý
náš tábor, jsme ji zasvětili výrobě klasických černobílých fotografií. Každý
účastník tábora měl možnost seznámit se s vývojkou, ustalovačem, černou
komorou, zvětšovákem i fotopapírem a vyvolat si několik táborových fotografií
dle vlastního přání na památku.
Kromě výletů jsme během tábora zvládli i několik vědomostně-sportovních
soutěží např. na motivy oblíbených televizních soutěží „Kufr“ a „Bludiště“. Dále
jsme si vyrobili suvenýry s tematikou Plzně – tričko v barvách plzeňské vlajky,
strašidýlka z pověstí z vln a drátků a mnoho obrázků navštívených památek.
Celý tábor byl zaměřený především na vzájemnou kooperaci a rozvoj
kamarádství mezi všemi účastníky. Nekonalo se tradiční soupeření mezi oddíly,
ale nejsnaživější členové byli přece jen oceněni, a to splněním svého vlastního
přání, které si všichni vymysleli již na začátku tábora. Plnili jsme například
taková přání, jako aby vedoucí udělal 20 kliků či vytvoření trůnu z ostatních dětí.
Kromě vítězů bodovací soutěže byla na konci odměněna ještě jedna účastnice, a
to Evička Frančová, která, ač nejmladší ze všech účastníků, svými fyzickými
schopnostmi i faktickými znalostmi značně předčila i některé starší kamarády.
Na závěr zhodnocení tábora nutno podotknout hlavně jednu věc – všichni
účastníci utvořili navzdory svému problematickému věku skvělou partu,
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vzájemně si pomáhali, podporovali se a díky tomu jsme si spolu všichni mohli
tento společný týden náramně užít.
Za Usměvavé Sluníčko, o. s.
Mgr. Markéta Bocková

Příměstské tábory Usměvavého Sluníčka 2014
Letos v létě uspořádalo Usměvavé Sluníčko 3 tábory pro děti od 3 do 10 let a
celkem se na klubovně vystřídalo přes 200 dětiček. Letošními tábory nás
provázely etapové hry pod názvem Ferda Mravenec, Z pohádky do pohádky a
Dobrodružství pirátů. Děti každý den plnily úkoly a za ně získávaly body, které
je dovedly k vítězství. Za určitý počet bodů si směly děti vybarvit část hradu
nebo pirátské lodi. Pro děti byla připravena také překvapení. Ferdu Mravence
navštívili šermíři z volnočasového klubu Avalon Plzeň. Děti zhlédly představení
a mohly si vyzkoušet výstroj, ve které dříve rytíři bojovali a také si vyrazit
pamětní minci. Na tábor Z pohádky do pohádky, kde jsme měli úctyhodných 100
dětiček, se na nás přijelo podívat divadýlko Jihlava s pohádkou Paní Nuda. Děti
prožily zábavné odpoledne plné smíchu, plnění úkolů a napětí, jak to s Paní
Nudou dopadne. Za nádherné odpoledne moc, moc děkujeme. I naši piráti měli
připravené překvapení, ti se za ním vydali do hasičské zbrojnice ve Zruči, kde si
mohli prohlédnout hasičárnu a také hasičské auto. Nejhodnější piráti se mohli
hasičským autem svézt. Byl to velký zážitek a zručským hasičům velice
děkujeme.
Velké poděkování patří všem oddílovým vedoucím a instruktorům, kteří
věnovali svůj volný čas a celé tři týdny strávili s námi. Bez nich bychom
tábory nemohli dělat.
Děkujeme rodičům a prarodičům za výborné buchty, kterými nás a děti
zásobili.
Velké děkuji patří paní Z.Liškové a paní Z.Vopatové, které se staraly o naše
plná bříška. Velké DĚKUJI patří provozovatelce tábora p. Z.Liškové za její
elán a chuť tábory pořádat. DĚKUJEM!!!
Fotografie z letošních táborů naleznete na webových stránkách
http://usmevaveslunicko.ic.cz
Za Usměvavé Sluníčko Bc.
Kateřina Lišková

Veřejné zasedání nového zastupitelstva se bude
konat v PONDĚLÍ 15. prosince v 18:00
na obecním úřadě.
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Sezona 2014, zhodnocení, rekapitulace
AC Zruč – Senec 2004 „ A“ – muži 1. Liga ( 2 . místo)
Začátkem dubna letošního roku vstupoval mužský „A“ tým již do své jedenácté
ligové sezony v historii oddílu. Po loňském konečném 2. místě měl i v letošní
sezoně za cíl postoupit do bojů v play-off.
V dlouhodobé základní části nakonec obsadil 2. místo za suverénním týmem TJ
Avia Čakovice a v semifinálové sérii tak čekal náš tým silný soupeř Radotínský
SK z Prahy, který v základní části skončil na 3. místě. Přes letní přestávku se
podařilo managementu oddílu dotáhnout přestup Jiřího Macury z Janovic, který
okamžitě do mužstva zapadl a stal se platnou posilou. Dlouhá a vyrovnaná série
nakonec patřila týmu z naší obce a po výsledcích 3:5, 5:2 a 5:1 posunula tým ze
Zruče – Sence opět po roce do finále. Tam postoupil i vítěz základní části
Čakovice Praha, který rovněž potřeboval na cestě do finále tři zápasy. Ve
finálové sérii byl nakonec úspěšnější tým z Prahy, přesto naši hráči nabídli
zaplněnému areálu úchvatnou podívanou a bohužel i smolnou prohru 4:5.
Sezona to však byla úspěšná.
Konečná tabulka – 1. Liga, sezona 2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TJ Avia Čakovice
AC Zruč – Senec 2004
SK Radotín Praha
Start Praha
Spartak MSEM Přerov
SKP Žďár nad Sázavou
Sokol SDS Exmost Modřice „B“
NK Janovice

Sezonu zhodnotil Tomáš Vaňourek:
„ Sezona byla úspěšná. Předsezonní cíl, postoupit do play-off byl splněn.
V dlouhodobé základní části jsme obsadili 2. místo, v semifinále play-off potom
dokázali vyřadit silný tým Radotína. Ve finále jsme odehráli vyrovnanou partii
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s Čakovicemi, bohužel doma smolně prohráli. Opět nezklamali diváci, kterým
patří velké poděkování, stejně jako obci a všem sponzorům.“

Foto: horní řada: Vladimír Kliment, Petr Stehlík, Miloslav Štolka, Jiří Urban,
Ladislav Nový, dolní řada: Milan Smola, Jiří Knapp, Jakub Boček, Tomáš
Vaňourek, na foto chybějí: Jiří Macura, Pavel Stehlík a Petr Voldřich

AC Zruč – Senec 2004 „ mládež“ – KP ( 1.) a ČP ( 6.)
Naše mládež v letošní sezoně opět startovala v krajském přeboru, který byl
rozšířen o silný tým Liaporu K. Vary. Dále byla účastníkem českého poháru,
kde se rovněž neztratila a dala v konfrontaci s celou českou mládežnickou
špičkou o sobě vědět.
V soutěži krajského přeboru startovalo celkem 6 družstev. Kromě týmů Zruč –
Senec a K. Varů ještě Horažďovice, Tachov, Stříbro a Janovice.
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Od začátku soutěže se dařilo našim svěřencům naplňovat předsezonní cíle a
v konečném hodnocení se jim podařilo podruhé v historii oddílu vyhrát celou
soutěž s nedostižným bodovým náskokem.

Konečná tabulka KP družstev žáků 2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AC Zruč – Senec 2004
SK Liapor K. Vary
NK Horažďovice
NK Slavoj Tachov
NK Baník Stříbro
NK Janovice

291 bodů
126 bodů
56 bodů
40 bodů
14 bodů
1 bod

Celkem dokázali naši mladíci ( mladší + starší žáci) zvítězit ve 4 turnajích, dále
získali 7x 2. místo a 3x 3. místo.

Statistika madailových umístění v letošní sezoně:
Jméno hráče

1. Martin Boček
2. Jan Kubík
3. Michal Urban
4. Michal Hynek
5. Pavel Schicker
6. Milan Vaňourek
7. Tomáš Rott
8. David Linda
9. Bertík Franěk
10.Jiří Havrančík

zlato stříbro bronz

2
2
0
2
1
1
0
1
0
0

4
4
6
1
1
1
1
0
0
0
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1
0
0
1
1
1
1
0
1
1

Výsledky ankety o nejlepšího žáka oddílu sezony 2014:
Nejúspěšnějším žákovským hráčem našeho oddílu se v letošní sezoně stal
Martin Boček, který tak na pomyslném trůnu vystřídal loňského vítěze Pavla
Schickera.
1. Martin Boček 55 bodů
2. Jan Kubík
53 bodů
3. Michal Urban 50 bodů
4. Michal Hynek 38 bodů
5. Tomáš Rott
34 bodů
6. Pavel Schicker 32 bodů
7. David Linda
22 bodů
8. Adam Ausberger 21 bodů
9. Milan Vaňourek 20 bodů

10. Maxmilian Růžek
11. Bertík Franěk
12. Jiří Havrančík
13. Tomáš Treml
14. Daniel Škudrna

15 bodů
14 bodů
12 bodů
nebodoval
nebodoval

V soutěži českého poháru žáků startovalo celkem 13 oddílů . Kromě týmu AC
Zruč – Senec ještě Horažďovice, K. Vary, Modřice, Prostějov, Žďár nad
Sázavou, Český Brod, Čakovice, Žatec, Chabařovice, Zbečník, Dolní
Radechová a Č. Budějovice.
Nás může těšit celkové umístění, kde dokázali mladíci obsadit konečné 6. místo
v celorepublikovém měřítku.

Sezonu zhodnotil Tomáš Vaňourek:
„ S výsledky žáků jsem v letošní sezoně spokojený, podruhé v historii oddílu se
podařilo vyhrát KP družstev, který byl podpořen slušným umístěním
v celostátním měřítku ČP. Tam kluci dokázali pravidelně postupovat ze
základních skupin, turnaje končily většinou ve čtvrtfinále. Celému seriálu
dominovaly týmy Č. Budějovic, Prostějova a Čakovic. Ostatní jsou na naší
úrovni. Byly to cenné zkušenosti. Rovněž s počtem žáků v oddíle jsem spokojený,
Stále si udržujeme slušná čísla kolem 12 – 15 dětí, což je v porovnání s týmy
v republice nadprůměr. Počtem se vyrovnáme Prostějovu, Modřicím a K.
Varům. Organizačně jsme letos zvládli zimní celorepublikový turnaj mládeže a
také dva turnaje KP,přítomni byli zástupci ČNS, kteří odjížděli maximálně
spokojeni. V příští sezoně čeká na kluky veliká výzva v podobě letní olympiády
mládeže, kterou hostí Plzeň. Možná se někdo z naší líhně objeví
v reprezentačním týmu na této akci. V zimním období budou pokračovat žákům
tréninky 2x týdně v místní tělocvičně. Rovněž nové uchazeče srdečně zveme.“
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Foto: horní řada: Jan Kubík, Pavel Schicker, Adam Ausberger, Michal Urban,
Martin Boček, trener Tomáš Vaňourek. Prostřední řada: Bertík Franěk, Jiří
Havrančík, Tomáš Rott. Spodní řada: Milan Vaňourek, Michal Hynek a věrný
fanda žákovského družstva Tomáš Vaňourek ml.
Na foto chybějí: David Linda, Maxmilian Růžek, Tomáš Treml a Daniel
Škudrna

AC Zruč – Senec 2004 „ B“ – muži KP ( 3. místo)
Rezervní „B“ tým mužů našeho oddílu nastupoval i v letošní sezoně v KP.
V něm startovalo celkem 8 družstev. Naši hráči obhajovali loňské vítězství.
Do soutěže však družstvo vstupovalo se silně omlazeným týmem. V celkovém
hodnocení se přesto dokázalo dostat na stupně vítězů, když obsadilo konečné
3. místo. Suverénním vítězem se staly Horažďovice, které se netají ambicemi na
2. ligu. Opora družstva Jakub Boček zhodnotil: „ S umístěním týmu mohu být
spokojen, skončili jsme 3., škoda předposledního zápasu v Litohlavech, kde jsme
neudrželi 2. místo. Horažďovice byly posíleny o ligové hráče a vyhrály
zaslouženě. Nás může těšit, že tým omladil. Zapojeni byli dorostenci Knapp a
Jan Rychlý, který přestoupil v letním termínu. Staří, ostřílení mazáci Tančous,
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Šlais a Hraba se potýkali se zraněním, proto v několika zápasech dostali šanci
si zahrát mužský nohejbal i starší žáci Martin Boček a Jan Kubík, kteří
přecházejí do dorostu. Nezklamali.“
Sestava družstva: Jakub Boček, Jiří Knapp, Jan Rychlý, Marek Šlais, Luděk
Hraba, Jaroslav Tančous, Tomáš Novák, Jan Kovanda, Jan Kubík, Martin
Boček.

Konečná tabulka KP družstev mužů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TJ Sokol Horažďovice
TJ Litohlavy
AC Zruč-Senec B
TJ Slavoj Tachov
TJ Baník Stříbro
SK Kornatice
TJ Sokol Žihle
SKP Planá

14
14
14
14
14
14
14
14

14
10
9
8
6
3
3
3

0
4
5
6
8
11
11
11

80 : 18
57 : 41
53 : 45
52 : 46
44 : 54
35 : 63
39 : 59
32 : 66

28
20
18
16
12
6
6
6

AC Zruč – Senec 2004 „ C“ – muži OP ( 3. místo)
Svoji čtvrtou soutěžní sezonu letos absolvoval i náš „C“ tým mužů a stejně jako
v předešlých sezonách, i letos zaznamenal posun v soutěžní tabulce. V letošní
sezoně se dokázal dostat na medailové pozice a obsadil konečné 3 . místo.
V celé soutěži pouze 2x prohrál, vždy na hřišti soupeře.
Pavel Schicker dodal: „ I pro nás byla sezona úspěšná, poprvé jsme vystoupali
na medailové pozice a do posledního kola bojovali o vítězství v soutěži. To
zkusíme získat v příští sezoně.“
Sestava družstva: Martin Kupka, Pavel Lopata, Petr Linda, Pavel Schicker,
Jan Kubík, Václav Fencl, Petr Šuchman
Konečná tabulka OP mužů 2014:
1. Žihle „B“
2. Kaznějov
3. AC Zruč – Senec 2004 „C“
4. Chrašťovice
5. Žebnice
6. Odlezly
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Vítání občánků
Zatím stále Sbor pro občanské záležitosti v obci připravuje 2x do roka vítání
našich občánků. Letošní druhé vítání se konalo na obecním úřadě 17. října 2014.
Byly pozvány všechny děti, které se narodily od 21.11.2013 do 27.5.2014.
Bylo jich 17. Vítacího aktu se zúčastnilo 12 rodičů se svým potomkem,
4 holčičkami a 8 chlapečky. Jak je vidět z kroniky "Vítáme do života", jména
dětí se ani jednou neopakovala.
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Děti z naší mateřské školky vítací akt zahájily a svým vystoupením navodily
až dojemnou atmosféru.

Dětem přejeme vedle zdraví krásnou rodinnou atmosféru a hodně lásky,
rodičům hlavně trpělivost a radosti ze svých potomků.
20

SDH zruč
Na začátku srpna
navštívily hasičárnu děti
z letního tábora, který
organizovalo Usměvavé
Sluníčko.
Děti se seznámily
s prací hasičů, jejich
technikou, ale také
s
pravidly
požární
prevence. Pak si mohly
prakticky
vyzkoušet
stříkání i prolézt nové
hasičské auto. Vše děti
velmi zaujalo.
Nové hasičské auto mělo svoji premiéru při hašení požáru traktoru 10. srpna.
Téměř každý týden si prakticky zkoušíme své znalosti a dovednosti na soutěžích.
V letošním roce se neuskutečnilo tradiční rozloučení s prázdninami ani žádná
akce za hasičárnou. Znovu nastartovat kulturní akce sboru bude jedním z úkolů
pro nový výbor, který bude zvolen v prosinci.
Zdeněk Koňařík
21

Z letošní Hubertovy jízdy
text na straně 46 - 47
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Z naší MŠ
Školní rok 2014/2015 byl zahájen 1.9.2014. Výchovně
vzdělávací program s názvem "Krůčky za poznáním"
pomáhají učitelkám v jejich práci s dětmi. Každá třída má
rozpracovaný třídní vzdělávací program, který je koncipován
tak, aby vyhovoval dané skupině dětí. Provoz mateřské školy
je od 6.30 do 16.00. S dětmi pracuje osm pedagogických pracovnic a nově i
dvě asistentky, které se věnují dětem se speciálními vzdělávacími požadavky.
Provoz kuchyně je zajištěn třemi kuchařkami a o pořádek se starají dvě
pracovnice. Všichni zaměstnanci se snaží vytvářet dětem klidné a pohodové
prostředí bez stresu a strachu. Pro nově příchozí děti je vytvořen adaptační
režim. Všechny děti mají v naší mateřské škole stejná práva, stejné možnosti
a pochopitelně i povinnosti. Učitelky se dětem věnují a vytvářejí příjemnou
přátelskou atmosféru, ve které je prostor pro hry i přípravu na vstup
do základní školy.
Do mateřské školy byly přijaty všechny děti, kterým do konce kalendářního
roku 2014 budou tři roky.

Na fotografii je třída dětí "Sluníčka" s paní učitelkou Ivetou Šedivcovou"
Děti mají na hlavách čepici skřítka Podzimáčka, kterou si samy vyráběly...
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Fotky z TJ oddílu kopané - text na straně 38 až 43

"Po dvou letech se opět podařilo dát dohromady tým dorostu, kluci navíc
vytvořili vynikající partu"

"Béčko válí! Ve dvou zbývajících zápasech bude útočit na první místo
v tabulce."
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"Mladší přípravka vyhrála
svou skupinu soutěže a na jaře
se bude měřit s nejlepšími"

Ze započaté rekonstrukce travnatého hřiště

TJ SPV Z akce "Zručská kolečka" ze dne 21.9.2014
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TJ Zruč - odbor Sportu pro všechny
Vzpomínka
Cvičitelky si dne 18.srpna 2014 připomněly již páté výročí odchodu naší
kamarádky, cvičitelky a dlouholeté činovnice v tělovýchově paní Jarmily
Matějkové. Její náhlé úmrtí uprostřed činorodé práce nás všechny hodně
zasáhlo. Cvičitelský sbor se proto rozhodl na její počest zorganizovat
turistický pochod okolím Zruče a Sencem "Zručská kolečka". Pro širokou
veřejnost a všechny kategorie účastníků jsou připraveny trasy dlouhé 3 km,
8 a 12 km, v loňském roce přibyla trasa pro kola, kdy si účastníci mohli vyjet
na vrchol kopce Krkavec.
Po prázdninách se cvičitelky sešly hned začátkem září, aby připravily nejen
rozvrh hodin v tělocvičně na další cvičební rok 2014 - 2015, ale také již
čtvrtý ročník Zručských koleček. Letošní ročník proběhl v neděli 21. září
a pochodu se zúčastnilo při nevyzpytatelném počasí 107 turistů. Trasa pro
nejmenší vedla k muzeu letadel pana Tarantíka, který zdarma zájemcům
umožnil jeho prohlídku, a končila na dětském hřišti u bytovek.
Panu Tarantíkovi za spolupráci velmi děkujeme. Pro zdatnější turisty byly
připraveny trasy 8 a 12 km, které vedly do Háje a přes Druztovou až do okolí
Drahotínského rybníka a zpět do Zruče. Nejzdatnější, kterých bohužel nebylo
mnoho, zavítali na Krkavec. Všem účastníkům děkujeme a těšíme se zase
za rok.
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Hra s KIN-BALLEM
Z akce MOWE Week v Žichlicích - "Hejbni kostrou" ze dne 5.10.2014

Některé z cvičitelek se také zúčastnily projektu "MOVE WEEK"
- celoevropské kampaně propagující aktivní a pravidelné sportovní pohybové
činnosti - ke kterému se ČASPV připojila.
Akce se konala 5. října 2014 v Žichlicích na novém víceúčelovém hřišti
za školou a měla název "MOVE Week - Hejbni kostrou". Pro účastníky
byly připraveny netradiční hry ze světa např. woodball, molkky, kubb,
boccia, disgolf, dále testování zdatnosti a sportovních dovedností, atletická
abeceda. Dětem se nejvíce líbila míčová hra s velkým černým míčem Kinballem o průměru 1,2 m, který však váží jen 1 kg. Hra vznikla v Kanadě,
je určena pro 3 barevná družstva a její výhodou je, že při hře jsou zapojeni
všichni hráči. Jedno družstvo míč odpaluje a vyvolává barvu družstva, které
ho chytá, přičemž míč nesmí spadnout na zem.
Na závěr přijměte pozvání na pravidelná cvičení, která náš odbor
TJ SPV zajišťuje. Slogan "pohyb je život" je stále aktuální, ale
výstižnější asi bude
HEJBNI KOSTROU!!!
Za SPV Jitka Kubíková
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Ze zpravodaje ZKO Zruč
Vážení čtenáři,
rádi bychom Vás informovali o akcích, které se
konaly na našem cvičišti ZKO Zruč ve druhém
pololetí roku 2014 a o úspěšně složených zkouškách
našich členů.
Úspěšně vykonané zkoušky našich členů :

ZVV 3 - Dobřany
UPr 2 - Podhradí nad Dyjí
UPr 2 - Starý Plzenec
ZVV 1 - Blovice
SPr 1 - Blovice

Jiří Lavička
Eva Hajšmanová
Alena Fišerová
Miroslava Hochová
Miroslava Hochová

Bax z Milínova
Cailin Sun Kesidy
Tim
Adeline od Dyleňské hory
Adeline od Dyleňské hory

Z plánovaných akcí na druhé pololetí se bohužel neuskutečnily zkoušky z výkonu
5.října 2014 podle NZŘ, protože byl malý zájem.
Zkoušky podle IPO dne 18. října 2014 se vydařily a naši členové
byli úspěšní:

BH Libuše Pucholtová
BH Jaroslav Klečka
IPO 1 Miroslava Hochová
UPr 3 Eva Hajšmanová
FPr 3 Lenka Krystiánová

Beauty Eso Bohemia
Camus
Adeline od Dyleňské hory
Cailin Sun Kesidy
Arwen Cane Silesia

Opět připomínám, že
pro začínající kynology jsou otevřeny
kurzy základního výcviku, vhodné pro
štěňátka i dospělé
pejsky.
Více informací a
kontakty naleznete na
našich
webových
stránkách www.zkozruc.estranky.cz .
Během roku se „brigádničí“ – opravují se
kotce, připravuje se dřevo na zimu,
provádí se úklid a údržba jak klubovny,
tak cvičiště.
Za ZKO Zruč – Vladka Bártová
www.zkozruc.estranky.cz
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Sweet Home Plzeň 2015
Plzeň, Evropa a kultura se pro rok 2015 stanou takřka synonymy.
Po několikaleté přípravě je program projektu Plzeň – Evropské hlavní město
kultury 2015 kompletní a věřte, že je na co se těšit. Plzeň i region čekají stovky
větších i menších akcí nejrozmanitějších žánrů od moderního divadla, přes
současný tanec, nový cirkus, obří loutky v ulicích či hudební koncerty světově
proslulých kapel.
Oficiálním partnerem celého projektu se stal Plzeňský Prazdroj a jako
třešničku na pomyslném dortu získala Plzeň cenu Meliny Mercouri, udělovanou
Evropskou komisí a nesoucí jméno bývalé řecké ministryně kultury a především
autorky celého projektu Evropské město kultury.
Ještě k tomu dostala Plzeň doslova světový dárek od FC Viktoria Plzeň v
podobě koncertu americké legendy Lynyrd Skynyrd, známé především díky
nesmrtelné rockové „hymně“ Sweet Home Alabama. Kapela si sama vybrala
termín 1. května 2015, a zahájí tak každoroční Slavnosti svobody, jež se v
příštím roce dočkají 70letého výročí.
Dalším kulturním projektem je oživení bývalé vozovny dopravních podniků
v Cukrovarské ulici. V industriálních prostorách depa proběhnou 4 výstavy a
nespočet nejrůznějších představení. Otevření depa pro veřejnost doprovodí
výstava reSTART sochaře
Čestmíra Sušky ze skupiny
Tvrdohlaví.
Plzeň vzdá také poctu
tvorbě a životu výtvarníka,
ilustrátora, animátora a
plzeňského rodáka Jiřího
Trnky, který by se v
příštím roce dožil 103 let.
Těšit se tak můžete na
unikátní
multimediální
výstavu
Ateliér Jiřího
Trnky v Galerii města
Plzně, interaktivní výstavu Trnkova Zahrada 2 v Západočeském muzeu v Plzni a
v rámci festivalu Finále na premiéru nově digitalizovaného Trnkova filmu Staré
pověsti české původně z roku 1952.
Jenže to není zdaleka všechno. Kompletní program projektu Plzně –
Evropského hlavního města kultury 2015 naleznete na webu
www.plzen2015.cz anebo ve formě tištěného katalogu, který bude k dostání
v Meeting Pointu na náměstí Republiky v Plzni od začátku listopadu.
Bc. Monika Bechná, manažerka pro programové projekty Plzeň 2015 o.p.s.
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Sherwoodský oštěp 2014
V sobotu 13. září se uskutečnil už 8. ročník
amatérského mistrovství obce Zruč - Senec
v hodu oštěpem. V dlouhé řadě deštivých dnů
se, bohudík, právě na tento jediný den obloha
zavřela, takže se nakonec sešlo 72 soutěžících, z nichž uvádíme vítěze jednotlivých
kategorií místních občanů (v závorce pak
vítěze kategorií přespolních):
Dívky do 15 let :
Honomichlová 12,27 ( K. Řezáčová 12,83 )
Hoši do 15 let: Hynek 14,89 ( Řezáč 12,53 )
Ženy nad 15 let: Winkelhöferová 19,27 ( Seklová 18,70 )
Veteránky nad 50 let: Šafářová 12,95 ( Syrovátková 9,73 )
Veteráni nad 50 let: Šafář 25,44 ( Kotek 24,04 )
Muži nad 15 let: Praizler 37,52 ( Pavel 34,60 )
V hlavní kategorii mužů od 15 do 50 let se tedy po dvou stříbrech loni
i předloni konečně podařilo zvítězit i Markovi Praizlerovi a převzít
na rok putovní pohár POETONu, byť ani letos nedosáhl na prémii
1000 Kč za překonání hranice 40 m. Buďme tedy zvědavi a těšme se,
zda se to už někomu podaří příště …!?
Podrobné výsledky, dlouhodobé tabulky, fotky a videa jsou na adrese
www.sherwoodskyostep.cz
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Za příspěvek či výpomoc při akci zaslouží poděkování: OÚ Zruč-Senec,
ZKO Zruč, Masarykova ZŠ Zruč-Senec, MěÚ Třemošná, Sokol Plzeň Petřín,
AC Škoda Plzeň, Hejmanovi, Holý, Váňa, Vrbová, Egermajerová, Lišková,
Křížek, Vávra, Bukovský, Krumpos, Pyšek, Žižka, Štika, Žmiják, Tříska,
Brandl, Horák, Cvrková, Kubíková, ANT studio Vataha, Hlaváč, Král …
a vlastně všichni, kteří se zúčastnili nebo aspoň fandili !

Marek Praizler - vítěz hlavní kategorie mužů

Dana Winkelhöferová - vítězka v kategorii žen
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Zpráva z muzea letadel
Letošní letní sezonu jsme prožili spíše ve stresu než v klidu, neboť díky
pořadu v televizi se o nás dozvěděla široká veřejnost. Měli jsme co hlídat
i organizovat, s čímž nám dost pomáhaly i místní studentky, Tím bych chtěl
poděkovat hlavně Katce Tyllové, která nejen zvládla roli průvodkyně
- stewardky, ale také údržbu naší techniky. To se líbilo i Katčiným rodičům,
jak si vedla ve funkci průvodce s tolika novými informacemi.
Inu - škola života !
Pro nás samotné tento čilý provoz znamenal zdržení v plánovaných akcích.
Tím se nedočkala montáže stíhačka P - 40. Proto práce doháníme v těchto
podzimních měsících, zbytek náročnějších akcí musíme nějak zvládnout i
přes zimu. Příští rok je nejen ve znaku "PLZEŇ - město kultury ", ale i 70 let
od konce II. svět. války. A to nás podvědomě zavazuje přičinit se na dalším
vylepšení výstavy. Věřím, že své příznivce nezklameme a jsem rád, že se náš
způsob výstavy líbí nejen mužům, ale věřte, že i ženám. Ty totiž pročítají
popisky s historií vystavovaných letadel a tanků, zatímco muži více exponáty
prohlížejí a vzpomínají na vojnu. Každého nejvíce fascinuje nově instalovaný
letoun TU - 104, který je důstojným poutačem našeho muzea. Jeho umístění
bylo pro nás opravdu náročné, ale stálo to za to! A to je vlastně podstata věci.
Však jsou zde v naší obci i mnozí mladí, o kterých se dozvídáme
ve zpravodaji, že dosahují vynikajících výkonů. A to je dobré znamení.
Úspěšný podzim prožitý nejen u televize a PC, ale také nějakým sportem
či procházkou Vám přejí
Karel a Miloš Tarantíkovi

Na fotce je zleva Katka Tyllová, učitel létání p. J. Blecha při instruktáži
o letadle a průvodkyně Káča a Aneta.
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Autocentrum Zruč přidává plyn
Vážení spoluobčané, motoristé,
v průběhu podzimní přezouvací sezóny bych Vás rád informoval o nových
službách, které poskytujeme v našem servise. Letošní rok je pro nás
přelomový, protože jsme výrazně investovali do dokončen í areálu servisu
(nové parkoviště a příjezdová komunikace), ale hlavně do technologií, které
nám nyní umožňují rozšířit nabídku služeb o základní autoservisní úkony:
−

−

−

−
−

−

výměny olejů (skladem máme všechny nejpoužívanější druhy olejů
prvotřídního výrobce Mobil),
seřízení geometrie náprav, opravy podvozků (provádíme výměny
čepů, silentbloků, tlumičů, pružin, kloubů poloos, atd.),
opravy brzd - výměny brzdových destiček, kotoučů, trubek, opravy
nefunkčních brzd,
výměny výfuků,
servis klimatizací – jsme vybaven i profesionálním přístrojem na
plnění okruhů klimatizací a zatím provádíme základní úkony, tedy
odsátí a recyklace chladiva, doplnění správného množstí chladiva,
detekce úniků chladiva, výměna poškozených dílů, těsnění, výměny
kabinových filtrů, dezinfekce cest klimatizace. Do příští letní sezóny
bychom chtěli být připraveni i na závažnější opravy klimatizací a
služby v této oblasti hodláme nadále rozšiřovat.
preventivní prohlídky vozů , příprava automobilů na TK
a zajištění TK a měření emisí.

Veškeré opravy provádíme pouze s použitím kvalitních dílů těch nejlepších
světových výrobců. Můžete se spolehnout na to, že pečlivost a kvalitu práce,
kterou znáte z našich pneuservisních činností, a kterou se už téměř pět let
prezentujeme, přenášíme i do každé nově připravené služby.
Těším se na Vaši návštěvu.
Po - Pá 8.00 - 17.00
Filip Wanka, Autocentrum Zruč s. r. o.
www.autocentrumzruc.cz, tel. 377 824 376, 776 230 720
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BK Elán
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Dvojitý hattrick biatlonistů ze Zruče
Letní Mistrovství ČR žactva změnilo na poslední chvíli místo konání, a tak
jsme o víkendu 20. - 21. září závodili v biatlonovém areálu Eduard
u Jáchymova. Na vrchol letní sezóny jsme zaměřili několik posledních
tréninků a cestu za úspěchem nepřekazilo ani deštivé počasí, které provázelo
závod s hromadným startem a štafety.
Víkend doslova ovládl Ondřej Hasman, který nezaváhal ani v jednom závodě
a odvezl si tři zlaté medaile! Další zlato přidal jeho mladší bratr Marek a
sbírku doplnily Karolína Nyklesová s Denisou Brunátovou s bronzem ze
štafety.
Sobotní rychlostní závod, který ještě všichni stihli za příjemného, téměř
letního dopoledne, probíhal pod taktovkou Hasmanů. Mladší Marek v žácích
B musel absolvovat jeden trestný okruh, ale díky skvělému běhu zvítězil
těsně o necelé dvě vteřiny. Ondřej v nejstarší kategorii žáků ale na střelnici
nezaváhal ani jednou a soupeřům „nadělil“ na 2 km dlouhé trati 15 sekund.
Přesně se startem prvního rozběhu odpoledního štafetového závodu se spustil
silný déšť, který vydržel téměř bez přestávky až do druhého dne. Naši
závodníci se ale s touto nepřízní počasí poprali víc než dobře. Karolína
Nyklesová s Denisou Brunátovou vybojovaly bronz. Ondra Hasman rozbíhal
v silné štafetě klubu biatlonu Letohrad a předával suverénně jako první.
Letohraďáci jeho výkon napodobili a zvítězili s velkým náskokem.
Všechny nedělní závody s hromadným startem už probíhaly v dešti a na
rozmáčené lesní trati nebyla nouze o pády a zranění. Naši se karambolu
naštěstí vyhnuli a všichni naopak podali ještě lepší běžecké výkony. Denisa
Brunátová už na střelnici nechybovala a obsadila šesté místo se ztrátou jen 10
s. na vedoucí závodnici. Karolína si po jedné chybě doběhla pro 10. místo.
Marek Hasman závod rozběhl opět velmi rychle, ale celkem 2x chyboval a v
posledním kole přišel o bronzový stupínek a obsadil ten nepopulární
bramborový. I to je ale na jeho prvním MČR velký úspěch. Podstatně, o více
než 10 příček, si polepšil Vojta Svoboda, který se v sobotních závodech
pořádně rozběhal a posunul se na 18. místo z celkových 38 závodníků v jeho
kategorii. Další nováček v našem týmu Nela Hrubá si ještě na velký výsledek
musí počkat, alespoň než se stabilizuje střelba. 6 trestných je příliš. Na závěr
závodního dopoledne startoval Ondra a připravil, alespoň pro trenéra
Bystrouše za dalekohledem, nejdramatičtější závod ze všech. Od prvních
metrů se sebejistě ujal vedení, ale po jedné trestné v první střelbě
pokračovala skupinka favoritů pohromadě. Druhou střeleckou položku
odstřílel jako vždy velmi rychle, ale opět jednou chyboval, a tak ho soupeři
za trestným kolem zase doběhli. V posledním táhlém stoupání mu ale ani
starší závodníci nestačili a Ondra předvedl finiš, před kterým jsme museli
smeknout.
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Svým úspěchem - ziskem 3 zlatých medailí - zároveň hodil rukavici svému
trenérovi, kterou Tomášovi Bystřickému nezbylo než zvednout a odpovědět
stejným výkonem.
Na MČR dorostu a dospělých v Letohradu o 2 týdny později v konkurenci
nejen nejlepších českých, ale také slovenských a německých kolegů započal
Tomáš svůj vítězný hattrick nejprve sobotním rychlostním závodem, kdy
střelbou s jedním trestným kolem vyhrál s náskokem 1:12,1 min. před svým
pronásledovatelem Martinem Šmídem z Brna.
Další vítěznou položkou byl odpolední štafetový závod, který absolvoval s
kolegou Jiřím Franzem z klubu biatlonu Říčany. Tomášův nejlepší běžecký
čas pouze s dvěma dobíjenými náboji se postaral o další zlatou medaili.
Nedělní závod s hromadným startem bývá tradičně nejatraktivnějším
závodem celého MČR. Závod na 6 km se 4 střeleckými položkami (2x leh,
2x stoj) v kategorii Muži A dokáže často zamíchat pořadím závodníků bez
ohledu na jejich dosavadní úspěchy. Favorit Tomáš musel po úvodní ležecké
položce na 3 trestná kola. Postaral se tím o patřičné vzrušení a lehce
infarktovou chvilku za dalekohledem tentokrát pro trenérku a zároveň nabídl
šanci svým pronásledovatelům. Před další střelbou si však zkorigoval miřidla
a s pěti čistě trefenými terči dal všem jasně najevo, jak si vývoj závodu
představuje. Aby ale ani v druhé polovině závodu nebyla nuda, podařilo se
mu „ulovit“ ještě 2 a 1 trestná kola při položkách vstoje. Ani tato jeho ztráta
však nedala soupeřům šanci na vyrovnání a Tomáš opět zvítězil náskokem
15,1 sekund.
Završením úspěšné sezóny a třešničkou na dortu bylo pro Tomáše kromě
3 titulů Mistra ČR také vítězství a zisk Českého poháru v letním biatlonu
2014 - v jeho biatlonové kariéře vůbec první!
Samozřejmě Tomáš nezávodil na MČR sám, nejlépe si hned po něm vedla
Karolína Řezáčová, která obsadila v rychlostním závodě čtvrtou příčku mezi
českými závodnicemi. Zato v ZHS si jak Karolína, tak i Martina a Jirka
Červení vybrali pověstnou hromádku smůly ve střelbě, takže výsledky nebyly
úplně takové, jak by si všichni přáli. O něco lepší byl závod štafet, kde se
holky umístily na 8. a Jirka Červený společně s Jirkou Kantou z Litic
na 10. příčce.
7 zlatých a 2 bronzové medaile! Takový úspěch na MČR byl pro závodníky
BK Elán Zruč v celé jeho
dosavadní historii tím nejlepším.
Děkujeme všem za úspěšnou
reprezentaci
a
samozřejmě
příznivcům a sponzorům za
pomoc jak finanční, tak i materiální a organizační.
Věra Bystřická, Zruč-Senec
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SILVESTR 2014

Přijďte se pobavit a společně
s námi v příjemném prostředí
Hotelu SPORT Zruč přivítejte
Nový rok 2015 !

Silvestrovské menu
Vepřová panenka pečená dorůžova na smetanovo-liškové omáčce
se šťouchanými brambory
*
Lívaneček s horkými malinami a šlehačkou
*
100 gr Pražené mandle
Půlnoční přípitek a občerstvení
0,375 l Bohemia sekt demi
Domácí uzené, křen, hořčice, chléb
nebo
Umíchaný tatarský biftek s topinkami a česnekem
(výběr upřesníte při zakoupení vstupenky)

Silvestrovským večerem Vás bude provázet hudební skupina „FOURBAND“

Bohatá tombola
Novoroční ohňostroj přímo před hotelem

Vstupné 650,- Kč
Předprodej vstupenek v recepci Hotelu SPORT Zruč,
rezervace: tel. 377350450, 725556543, mail: recepce@hotelsportzruc.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu
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Podzim v oddíle kopané
Muži A
Rk.

Tým

Záp

+

1.

Dynamo ZČE

13

2.

Koloveč

13

3.

Vejprnice

4.
5.

0 - Skóre

Body

PK

(Prav)

10 3 0 35: 8

36

3

( 12)

10 1 2 54: 19

32

1

( 13)

13

8

3 2 34: 15

30

3

( 6)

Rozvadov

13

7

3 3 35: 21

25

1

( 3)

Chotíkov

13

5

2 6 24: 32

19

2

( -4)

6.

Domažlice B

13

5

2 6 22: 23

18

1

( -1)

7.

Rapid

13

4

5 4 16: 21

18

1

( -4)

8.

Holýšov

13

4

5 4 15: 15

17

9.

Zruč

13

4

3 6 21: 29

17

2

( -3)

10.

Černice

13

5

1 7 21: 37

17

1

( -2)

11.

Rokycany B

13

5

1 7 26: 30

16

12.

Hor.Bříza

13

4

3 6 32: 32

15

13.

H. Týn

13

3

4 6 15: 32

15

14.

Přeštice

13

4

1 8 19: 23

13

15.

Bolevec

13

3

2 8 15: 27

13

2

(-10)

16.

Horažďovice

13

3

1 9 15: 35

11

1

( -8)

( -1)

( -5)
( -3)
2

( -5)
( -8)

Ondřej Král, trenér:
Do soutěže jsme vstupovali jako nováček s tím, že budeme samozřejmě
bojovat, nedáme kůži zadarmo a po podzimu uvidíme, jak jsme se v soutěži
zaklimatizovali a zda na ni máme. Získali jsme v létě tři zkušené fotbalisty do
kádru. Bohužel nás opět na podzim provázela zranění, pracovní povinnosti a také
tresty, proto se nedařilo nastupovat ve stabilní sestavě.
Byly zápasy, které jsme odehráli dobře - Černice, Horšovský Týn, Horní
Bříza, Přeštice a i Vejprnice, kde jsme si prohrát nezasloužili. Na druhou stranu
v některých se nám vůbec nedařilo - Horažďovice, Koloveč, Domažlice,
Rokycany – kde jsme propadli hlavně v bojovnosti, což se nám stávat nesmí.
Soutěž je – až na první tři čtyři celky – nesmírně vyrovnaná a na konci bude
záležet na každém bodu. V zimní přestávce se chceme zejména dobře připravit
na jarní boje, ve kterých bude potřeba navázat na kvalitní výkony z některých
podzimních zápasů. Cílem je jednoznačně udržení, abychom si nejvyšší
krajskou soutěž zahráli i v další sezoně na našem novém trávníku.
Nejlepšími střelci dosavadního průběhu jsou: Véna Eisenhammer (5),
Petr Karpíšek a Vláďa Nosek (4).
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Muži B:
Rk.

Tým

Záp

+ 0 -

Skóre

Body

PK (Prav)

1.

Bukovec

11

7 3 1

31: 11

26

2

( 9)

2.

Zruč B

11

7 3 1

17: 9

26

2

( 6)

3.

Malesice

11

7 3 1

26: 13

24

4.

Rapid B

11

6 2 3

39: 21

21

5.

Smíchov

11

6 1 4

34: 21

19

6.

Lhota B

11

5 2 4

31: 24

19

7.

Dýšina A

11

6 1 4

34: 28

19

8.

Letná A

11

5 2 4

26: 30

19

2

( 2)

9.

Slovan Spoje A

11

5 1 5

30: 22

17

1

( -2)

10.

Union A

11

4 4 3

40: 24

16

11.

Černice B

11

2 2 7

14: 31

10

2

(-10)

12.

Druztová

11

1 3 7

8: 33

8

2

( -9)

13.

Litice A

11

1 3 7

16: 26

7

1

( -9)

14.

Chotíkov B

11

0 0 11 10: 63

0

( 9)
1

( 2)
( 4)

2

( -1)
( 4)

( -2)

(-18)

Luděk Roubal, trenér:
Béčko navázalo na dobré výkony z jarní části minulé sezóny. I když se
trápíme v koncovce a místy s herní nepohodou, máme po 11. kole 26 bodů,
stejně jako vedoucí Bukovec.
Dosavadní hladký průběh narušilo až mužstvo Rapidu, kde jsme zaslouženě
prohráli 3:0. Za sebou ovšem máme i řadu vydařených zápasů – např. s TJ
Union, Spoji a domácí šlágr s vedoucím Bukovcem.
Hernímu nesouladu občas napomůže široký kádr béčka, který se snažíme
spravedlivě střídat. Béčko se skládá z ambiciózních mladíků, doplněné o Trnky s
„námořnickou“ rozvahou a kluky, kteří nevypustí jediný souboj. Naším cílem je
držet si skvělý kolektiv a hrát dobrý fotbal, který bude bavit nás i fanoušky!
Nejlepšími střelci jsou: Tomáš Valenta (4), Tomáš Pokladník (3),
Karel Trnka (2).
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Dorost:
Rk.

Tým

Záp

+ 0 - Skóre

Body

PK

(Prav)

1.

Kasejovice

10

8 2 0 59: 7

27

1

( 14)

2.

Křimice

10

8 1 1 38: 11

26

1

( 10)

3.

Chlumčany

10

7 1 2 37: 10

22

4.

Zruč

9

5 1 3 35: 23

16

5.

Střížovice

10

3 2 5 17: 24

12

6.

Dobřany

10

3 1 6 15: 38

10

7.

Lhota

10

2 1 7 29: 49

8

8.

Losiná

9

2 1 6 16: 32

7

( -8)

9.

Bolevec

10

1 0 9 18: 70

3

(-12)

( 7)
( 4)
1

( -4)
( -8)

1

( -8)

Václav Klik, asistent trenéra:
Do nové sezony jsme znovu přihlásili po dvou letech tým dorostu. Na zápasy
celého podzimu máme k dispozici neuvěřitelných 18 hráčů a navíc nám stabilně
chodí pomáhat 3 starší žáci. Po slibném startu do soutěže přišla série tří těžkých
utkání, které kluci prohráli, především díky zatím malé sehranosti. Poslední čtyři
zápasy však ukázaly již velké zlepšení jak ve fotbalových dovednostech, tak i v
sebevědomí a zkušenostech na hřišti.
Do jarní části vyhlížíme ještě další vylepšení výkonů i výsledků a především
udržení skvělé party našich fotbalových nadějí.
Nejlepšími střelci jsou: Honza Kučera (11), Vašek Mašek (6), Honza Štěpán (3).
Starší žáci:
Rk.

Tým

Záp

+

0 - Skóre

Body

PK

(Prav)

1.

ZČE B

12

10 1 1 62: 7

31

2.

Zruč

11

9

1 1 43: 13

29

3.

SENCO B

11

9

1 1 49: 15

28

4.

Plzenec

13

8

1 4 48: 30

26

5.

Dýšina

11

5

0 6 24: 27

15

( 0)

6.

Slovan Spoje

12

5

0 7 31: 37

15

( -3)

7.

Letná

11

3

0 8 20: 44

9

( -9)

8.

Prazdroj

12

3

0 9 23: 61

9

9.

Bolevec

12

1

2 9 13: 52

7

10.

Touškov

11

1

2 8 14: 41

5

( 10)
1

( 10)
( 13)

1

( 7)

( -6)
2

(-16)
(-10)

Starší žáci
Starší žáci pod vedením Zdeňka Hojera st. a Petra Maříka jsou tak jako
v minulém roce opět na špici tabulky své soutěže. Na vedoucí ZČE B mají na
druhém místě dvoubodový odstup, ale zároveň jeden zápas k dobru. Pokud se
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jim oba zbývající zápasy (v Touškově) s domácím se Sencem B podaří, mohou
„přezimovat“ na prvním místě!
Nejlepšími střelci jsou: Dan Roubal (16), Ondra Lopata (7), Zdenda Adam,
Ondra Horažďovský, Dominika Houšková a Tomáš Würfl (4).
Starší přípravka:
Rk.

Tým

Záp

+

0 -

Skóre

Body

PK (Prav)

1.

Přeštice B

12

10 0 2

88: 25

30

( 12)

2.

FC Rokycany

11

8

0 3

88: 24

24

( 6)

3.

Kohouti A

10

7

1 2

81: 22

22

( 7)

4.

SK Plzeň B

12

6

1 5

42: 49

19

5.

Chrást

12

4

1 7

40: 55

14

6.

Prazdroj

10

4

0 6

30: 78

12

7.

Smíchov

9

2

1 6

28: 44

8

8.

Zruč

10

0

0 10 10:110

0

( 1)
1

( -2)
( -6)

1

( -5)
(-15)

Petr Hucl ml., trenér:
Prvním rokem hrajeme soutěž systémem 7+1 na polovinu normální hrací
plochy, na což jsme si doposud úplně nezvykli. Bohužel také došlo k výrazné
změně hráčského kádru, kdy skončilo šest hráčů. Naštěstí šest nových kluků
naopak začalo. Je ale třeba s nimi začít od začátku, čemuž odpovídají i výsledky
v dosavadním průběhu soutěže.
Nejlepší střelci: Jakub Šnajdr a Jan Vodrážka (2).
Mladší přípravka:
Rk.

Tým

Záp

+ 0 - Skóre

Body

1.

Zruč A

9

8 0 1 141: 43

24

( 9)

2.

SK Plzeň A

7

5 1 1 124: 37

16

( 4)

3.

SENCO

8

5 1 2 100: 46

16

( 7)

4.

Přeštice

7

4 1 2 53: 49

14

5.

Blovice

7

4 1 2 47: 40

13

( 4)

6.

Kohouti B

8

3 0 5 73: 81

9

( -3)

7.

St. Plzenec

8

3 0 5 48: 77

9

( -3)

8.

Viktoria Ž

9

3 0 6 47: 86

9

( -3)

9.

Letná

7

1 0 6 31: 98

3

(-9)

10.

FC Junior

8

1 0 7 27: 134

3

(-12)
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PK

1

(Prav)

( 4)

Rk.

Tým

Záp

+ 0 - Skóre

Body

PK

(Prav)

1.

Kohouti A

6

6 0 0 104: 22

18

( 6)

2.

Košutka

7

6 0 1 112: 50

18

( 6)

3.

Lhota

6

5 0 1 69: 30

15

4.

Chotíkov

7

4 2 1 79: 46

15

1

( 5)

5.

Rapid

7

4 1 2 98: 30

14

1

( 4)

6.

SK Plzeň C

8

4 0 4 98: 60

12

( -3)

7.

Zruč B

9

3 1 5 90: 66

10

( -5)

8.

Chrást

6

1 0 5 28: 61

3

( -6)

9.

Viktoria U7

8

0 0 8 45: 180

0

(-12)

10.

Dýšina

6

0 0 6 5: 183

0

(-6)

( 9)

Mladší přípravka se díky velkému počtu hráčů letos rozdělila na dva týmy,
aby si zahráli všichni. Áčko svou skupinu vyhrálo a na jaře se bude měřit ve
finálové skupině s nejlepšími týmy. Béčko ve své skupině uhrálo velice solidních
10 bodů v konkurenci A týmů ostatních klubů.
Aleš Boháč, trenér:
Podzimní část soutěže se nám výsledkově povedla. O výhry se zasloužili
všichni kluci aktivním a bojovným přístupem. Kluci mají fotbal rádi a těší se na
každý trénink, na každý zápas. Máme spoustu šikovných kluků, kteří by mohli
být příslibem do budoucna. Doufáme, že jim to vydrží.
Nejlepší střelci za A: Jan Kaňák (25), Tonda Svoboda (23), Matěj Sobek
(18).
Nejlepší střelci za B: Matěj Sobek (11), Michal Štych /ze Sence/ (7), Pavel
Mikuláš (6)
Stará garda:
Rk.

Tým

Záp

+ 0 - Skóre

Body

1.

Zruč

5

5 0 0 19: 2

15

PK

(Prav)
( 9)

2.

Plasy

5

4 0 1 20: 11

12

( 3)

3.

Druztová

5

2 1 2 13: 20

7

( -2)

4.

Chrást

5

1 1 3 12: 16

4

( -5)

5.

Třemošná

5

1 1 3 10: 17

4

( -2)

6.

Kožlany

5

0 1 4 12: 20

1

( -5)

Stará garda jednoznačně ovládla podzimní část soutěže a s pěti vítězstvími
vede svou skupinu. Jarní odvety by měly začít 1. května.
Nejlepší střelci: Zdenda Hojer (7), Martin Fencl, Petr Řezáč (3), Zdeněk
Pfeffer (2).
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Minipřípravka:
Již od jara probíhají opět tréninky i nejmenších fotbalových nadějí ve věku
zhruba od 4 do šesti let. Těchto malých fotbalistů chodí pravidelně přes dvacet,
což je vzhledem k současné konkurenci jiných sportů vynikající. Na druhou
stranu je tento počet pro náš skromný trenérský tým hodně, a proto uvítáme
jakoukoli pomoc při trénování ať už od starších hráčů nebo i ze strany rodičů.
Více informací, kompletní tabulky a statistiky najdete také na webových
stránkách www.fotbal-zruc.cz.
Za oddíl kopané Richard Polák

Informace ke stavebnímu ruchu na hřišti TJ Zruč.
V současné době provádí Tělovýchovná jednota po šestnáctiletém provozu
rekonstrukci travnaté hrací plochy . Důvodem této rekonstrukce jsou nefunkční
drenáže, které byly součástí původního škvárového hřiště z padesátých let
minulého století.
V rámci této akce bude provedeno odtěžení stávající travnaté vrstvy,
přespádování celé plochy hřiště, položení nových drenáží, rozvodů vody
a elektřiny pro automatické zavlažování, navezení nových podkladových
materiálů včetně travního substrátu, osetí trávou a nakonec budou osazeny nové
branky.
Na pokrytí nákladů budou použity finanční prostředky z dotace, z půjčky
od obce a vlastní prostředky TJ získané od sponzorů.
Z tohoto důvodu se hrají a budou hrát i na jaře příštího roku fotbalové zápasy
„A“ mužstva na hřišti v Chrástu. Zbývajících 7 mužstev odehraje své zápasy
na hřišti s umělým povrchem. Po dokončení této akce bude mít naše obec jedno
z nejlepších travnatých hřišť v okrese Plzeň – sever.
předseda TJ V. Rozum

Blahopřání
Dne 8. prosince 2014 se dožívá bývalý
funkcionář výboru Tělovýchovné jednoty
Zruč pan Jiří Ježek významného životního
jubilea - osmdesáti let.
Ve výboru vykonával dlouhá léta funkci
tajemníka.
Rádi bychom mu touto cestou poděkovali
za jeho činnost a aktivní přístup k tělovýchově
v naší obci.
Do dalších let mu přejeme pevné zdraví,
štěstí a osobní spokojenost.
Výbor TJ Zruč
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KARATEDÓ STEKLÝ SE PŘEDSTAVUJE:

Karatedo - Steklý Foto z letošního Mistrovství Evropy:
Zleva: Gabriela Janíčková 2. místo a 3. místo, Jan Steklý 2. místo a Adéla Jirásková
2. místo + 5. místo na Mistrovství světa v Tokiu.

TRÉNINK KARATE DĚTÍ
Děti se seznamují se základy karate. Výuku karate přizpůsobujeme jejich
věku a postupně se naučí i složitější techniky, zapamatují si japonské výrazy
a naučí sestavy kata. Koncepce tréninku je zaměřena na rozvoj sportovních
dovedností pomocí celomotorických cvičení, atletických a gymnastických
cvičení, rozvoji koordinace, flexibility. Do tréninku jsou také zařazeny
míčové hry. Díky tomu je trénink vhodný nejen pro budoucí úspěchy
v karate, ale i v jiných sportech.
Vzhledem ke specifice bojových umění (naučené znalosti se dají použít
v běžném životě) dbáme zvýšenou pozorností na výchovné působení na děti.
Disciplína, přísná etiketa, sebevědomí, ovládání vlastní agresivity,
vyrovnanost, to vše se u nás děti naučí. První rok cvičení by měla většina
začátečníků splnit zkoušky na první technický stupeň – bílý pás. Pokud dítě
z nějakých důvodů u zkoušek neuspěje (nebo je nemocné), nic se neděje
a výcvik probíhá dál.
TRÉNINK KARATE DOSPĚLÝCH
Tato skupina je přístupná všem věkovým kategoriím. Harmonii mezi duchem
a tělem mohou hledat jak mladí, tak starší, muži i ženy. Je to aktivita,
ve které i pokročilý věk není překážkou, lze začít i ve třiceti, čtyřiceti,
padesáti, šedesáti i později. Člověk se může celý život zlepšovat.
Co vás čeká:
Jedná se o výběr technik, které člověk může použít při různých
sebeobranných prvcích. Naučíte se nejen ubránit sebe nebo své blízké při
napadení na ulici, ale především dosáhnete lepší fyzické kondice a psychické
připravenosti, která Vám pomůže rychle zareagovat v jakékoliv nebezpečné
situaci.
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Cvičením karate dosáhnete větší sebedůvěry, psychické pohody
a vyrovnanosti. Zároveň máte možnost postupně získávat tmavší pásky
a jednou dosáhnout až na ten černý.
Hledáte-li tradiční formu bojových umění, doplněnou o prvky sebeobrany
a výbornou partů lidí, kteří se rádi pobaví při tréninku i po něm, jste na
správném místě. Právě pro vás je určeno Karate pro dospělé v Karatedó
Steklý.
KARATEDÓ STEKLÝ založil v roce 1996 sensei Jan Steklý. Začátky klubu
byly velmi skromné, trénovalo se dvakrát v týdnu po hodině a půl. Dnes se
tréninky konají až šest hodin denně v jedenácti městech České republiky.
Karatedó Steklý pořádá řadu sportovních akcí – výukové semináře, soutěže,
ale i soustředění s celorepublikovou působností i mezinárodní působností.
Pořádáme rozlučkové setkání na konci školního roku a další sportovně
kulturní akce.
Členská základna klubu je velmi široká – od čtyřletých dětí až po dospělé,
neboť karate je možné cvičit v každém věku. V našem klubu se cvičí karate
stylu Shotokan a klub je členem celosvětové organizace JKA (Japan Karate
Association). Členství v této organizaci zaručuje dlouholetou tradici
navazující na odkaz zakladatele karate stylu Shotokan mistra Gichina
Funakoshiho a zároveň předávání nejnovějších poznatků současných
japonských mistrů prostřednictvím sítě mezinárodních instruktorů, jedním
z nich je i náš sensei (učitel) Jan Steklý, který je několikanásobným Mistrem
ČR, Vicemistrem Evropy, je nositelem 4. danu JKA a mezinárodním
instruktorem, rozhodčím a zkušebním komisařem.
Ale kdo se jednou opravdu pustí do cvičení karate, ví, že na „značce" příliš
nezáleží, protože opravdové karate je jenom jedno. Výhodou cvičení karate v
našem klubu je to, že spolu mohou cvičit silní i slabí, velcí i malí, staří
i mladí, sportovně nadaní i ti méně šikovní. Je jedno s jakou motivací začnete
cvičit a jak po své cestě karate budete postupovat. Někomu postačí, že si
pravidelně zacvičí, aby protáhl ztuhlé tělo a udržoval se ve fyzické kondici.
Někdo se chce naučit účinné sebeobraně. Jiný chce sportovat a závodit.
Konečným cílem pravého studenta karate by však mělo být poznávání
filozofických a duchovních aspektů tohoto bojového umění. Každý si ovšem
může vybrat, jaký přístup mu bude osobně vyhovovat, nikoho nenutíme do
aktivit, které nejsou v souladu s jeho představami.
Naše tréninky nejsou cíleny na přípravu jednostranně zaměřených závodníků,
přesto naši členové sbírají úspěchy i na závodech a soutěžích a to jak
domácích tak i na Mistrovstvích Evropy JKA. Za posledních několik let jsme
vybojovali řadu titulů Mistrů České republiky a naši studenti vybojovali
i řadu medailí na ME JKA.
Máte li zájem přihlásit se do našeho klubu karate,
přijďte do Masarykovy ZŠ, Zruč-Senec.
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Hubertova jízda
ve Zruči
Po celkem vydařeném jubilejním loňském
ročníku, se nám opět na kolbišti ve Zruči sešlo
v sedlech několik odvážlivců za účelem
odstartovat další z řady zdejších Hubertových
jízd v sobotu 11.10.2014. Startovní listina
čítala tento den celkem 54 koní.
Opentlováním a řádným posilněním všech účastníků se letošní jízda dala
považovat za zahájenou. Za Kateřinou Nižňanovou a klisnou Venuší, dvojicí
představující lišku, vyrazila na trať menší skupinka jezdců coby honáčtí psi.
S menším odstupem opustil kolbiště i zbytek startovního pole v čele
s maestryní Jitkou Nekolovou na kobylce Horně.
Celý peloton se pak postupně přesunul k prvním překážkám, umístěným na
louce u Air parku pana Tarantíka, kde na jezdce mimo jiné čekal i poměrně
netradiční „podprsenkový skok.“
Trasa dále vedla podobně jako loni okolo Třemošné, přes brod pod Českou
Břízou a hlubokým lesem až k Zámeckému statku Býkov. Zde jezdci
po zavelení maestra sesedli z koní a v průběhu jejich odpočinku zkrátila
divákům chvíli tanečními kousky skupina Indiánů z West Parku.
Následně pak jezdci poměřili své síly ve skoku mohutnosti, kde, jak je již
nepsaným pravidlem, vítězí maestr, letos tedy Jitka Nekolová s klisnou
Hornou. Překonat 145 cm vysoký oxer této dvojici nečinilo nejmenší
problém.
Mezi barely prokličkovala a pneumatiku do cíle dotáhla nejrychleji dvojice
Kateřina Stejskalová a Don, v čase 39,5 vteřin.
Po skončení soutěží se celá skupina přesunula přes Českou Břízu zpět do
Zruče, kde byl odstartován oblíbený závěrečný dostih, dlouhý zhruba 500m,
v němž jako první pomyslnou cílovou pásku protrhla Markéta Caltová
s Pantomimou.
Závěrem celé jízdy byli na zručském kolbišti soutěžící odměněni drobnými
cenami a koně pytlem chutného ovsa.
Občerstvení pro jezdce i obecenstvo bylo zajištěno jak na Býkově, tak na
zručském kolbišti, kde poděkování za výborně odvedenou práci patří
chlapcům z SDH Všeruby.
Večer se pak na Hubertovské zábavě v KD v České Bříze u „půlnočního
soudu“ sčítaly prohřešky jezdců, rozdávala se bohatá tombola a k dobré
náladě a divokým tanečkům celý večer přispívala již osvědčená hudební
skupina Knaipen Roll.
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Poděkování:
V neposlední řadě bych touto cestou chtěla velmi poděkovat všem, kteří se
na této události byť sebemenším způsobem podíleli. Všem, kteří přiložili
ruku k dílu při přípravě trasy, stavění a sklízení překážek a vůbec všeho,
co se týká veškeré zdlouhavé organizace. Díky všem jezdcům, divákům,
fotografům a kameramanům.
Pochopitelně děkuji všem sponzorům, kteří byli velice vstřícní a bez kterých
by se tato akce nedala uskutečnit zdaleka ne na takovéto úrovni. Děkujeme.
Za tým pořadatelů: Kateřina Nižňanová
Foto: Zdeněk Hojer

Sportovní klub Arnika Plzeň nabízí volná místa víkendových
lyžařských kurzů pro děti od 6 ti let na sezonu 2015
– vyjíždíme ze Zruče-Sence
bližší informace na tel. 724 057 172, 728 403 653
nebo navštivte naše stránky http://www.sk-arnika.cz/

AKCE do konce roku 2014, které nám byly sděleny:
22.11.2014
Adventní trhy v klubovně Sluníčka od 11:00 - 15:00
27.11.2014
Rozsvícení vánočního stromu v 17:00 v MZŠ
28.11.- 30.11.2014 Vánoční výstava U Drudíků viz pozvánka s hodinami
30.11.2014
Otevření betléma „U Havránků“ v 17:00
7.12.2014
Mikulášská nadílka od 14:00 U Drudíků
21.12.2014
Cesta za Ježíškem v klubovně Sluníčka od 16:30 - 17:30
31.12.2014
Silvestr v hotelu Sport
31.12.2014
Silvestr U Drudíků
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Osmidenní běžecký závod přes Alpské vrcholy
To je Gore-Tex Transalpine Run, patřící mezi nejtěžší etapové závody
na světě. Jako tým Czech Rock Point/Salomon jsme se ho s Markem
Kittelem zúčastnili letos coby jediní z naší republiky a historicky první česká
mužská dvojice. Ve funkci řidiče, manažera, trenéra a kuchaře nás
doprovázel ještě třetí člen týmu Tomáš Řezníček, který přejížděl
s vypůjčeným karavanem mezi cílovými městy a od rána do večera se staral
o vše potřebné. Zde přináším jen velmi zkrácený popis průběhu závodu.
Podrobné reportáže včetně fotografií z týdnu závodění přes vrcholy Alp
a dvoje státní hranice, si můžete přečíst na našem Facebookovém profilu:
(www.facebook.com/czechrockpointsalomonteam).
Startovali jsme v sobotu 30. 8. v německém Ruhpoldingu a po osmi etapách,
dohromady měřících 280 km s celkovým převýšením 13 555 m, jsme úspěšně
doběhli následující sobotu 6. 9. do italského Sextenu. První polovinu závodu
provázelo špatné počasí, na startu bývalo kolem 10°C a celé dny v kuse
pršelo. Nízké teploty poznamenaly zejména třetí etapu, kterou se pořadatelé
na poslední chvíli rozhodli změnit, a my tak kvůli sněhu a mlze vynechali
nejvyšší vrchol závodu (2666 m). Následující den se ale počasí zlepšilo
a další, 2600 m vysoký hřeben, už jsme přebíhali po sněhu. V těchto čtyřech
etapách, strávených v dešti a blátě, jsme se ve výsledcích pohybovali mezi
20. a 30. místem v kategorii mužů. Od páté etapy, kdy se zlepšilo počasí,
jsme se do toho pořádně obuli a začali se posunovat nahoru. Středeční
Vertical kilometer (6,5 km trať s převýšením 1075 m) byl oproti ostatním
etapám hodnocen součtem časů obou závodníků. Zaběhl jsem čas těsně pod
59 minut a díky tomu jsme se další den posunuli do prvního startovního
koridoru. Nemuseli jsme tedy být na startu už tak brzy a prodírat se davem na
prvních kilometrech. V následujících dnech jsme dál zrychlovali a v kategorii
mužů sbírali postupně 13., 12. a nakonec 8. místo v poslední, 33 km dlouhé
etapě.
Celý závod nám trval 34 hodin a 7 minut a dokončili jsme jej jako
12. v kategorii, celkově pak na 27. místě ze 190 dokončivších týmů. První
den ale startovalo 276 dvojic, náročnosti a rizikům závodu tedy podlehlo 86
týmů. My jsme naopak závodem proběhli, až na běžné puchýře, bez větších
potíží. Síly se nám podařilo rozvrhnout ideálně a výsledek tak předčil naše
očekávání. Mimo to jsme zažili bezpochyby jedinečný závod s perfektní
organizací. V každém městě výborné cílové zázemí a vstřícní pořadatelé.
Setkali jsme se s běžci z celého světa (47 národů letos) a užili si nádhernou
alpskou krajinu i přátelskou atmosféru večerních „párty“ v cílových městech.
Tento závod nás jednoznačně velmi posunul nejen ve výkonnosti,
zkušenostech ale také v podvědomí sportovní veřejnosti. Můžeme tedy říci,
že jsme nezklamali důvěru sponzorů, ale i našich blízkých, kteří nám
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pomáhali. Mezi těmi, kdo nám přispěli finančně nejen na samotný závod, ale
i přípravu, je také Obec Zruč-Senec, za což patří velké poděkování, protože
i přes vzrůstající počty příznivců nepatří zatím běhání mezi tak populární
sporty, jako např. fotbal apod.
Přestože byl Trans-Alpine-Run jednoznačně vrcholem letošní sezóny, nebyl
jediným, kde se zadařilo. Ještě před tímto závodem se nám s Markem
podařilo zvítězit ve čtvrtém závodě Horské výzvy, který proběhl v srpnu v
Krkonoších. 67 km/+3400m jsme zvládli za necelých 7,5 hodiny s náskokem
11 min na další dvojici. V celkovém hodnocení tohoto seriálu (postupně 7.,
2., a 1. místo!) jsme skončili na třetím místě. Skělou tečkou před odpočinkem
pak byla moje obhajoba prvenství na říjnovém ŠUTRu (Šumavský Ultra Trail
63km/+1800m), kdy jsem si dle plánu zlepšil loňský čas a zvítězil náskokem
20 min. Po krátkém odpočinku se nyní připravuji na Pražskou stovku, což je
terénní ultramaraton v okolí Prahy, který proběhne první víkend v prosinci.
Podle výsledku tohoto závodu se bude odvíjet i část příští sezóny.
Tomáš Bystřický

Všem sponzorům děkujeme
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HORÁK DOMÁCÍ POTŘEBY
NOVĚ NABÍZÍME

každý si u nás přijde
na své.. přijďte
ochutnat kvalitní
stáčená vína…

…… vínečko bílé ?
…… vínečko červené……

Internetová adresa stránek naší obce: http://www.zruc-senec.cz
Zručský a senecký zpravodaj vydává obec Zruč - Senec ve spolupráci s firmou
Ing. Miroslav Schubert, MS-Soft email: mschubert@seznam.cz. Povoleno Okr. úřadem Plzeň
- sever pod č. RK 01/99. Vychází nepravidelně. Redaktorka časopisu Ing. Jitka Kubíková.
Za obsah jednotlivých článků zodpovídají jejich autoři. Vyšlo v listopadu 2014 nákladem
1 400 výtisků. Toto číslo je určeno občanům obce Zruč-Senec zdarma.
Informace, reklama: ing.jitka.kubikova@email.cz, resp. kullova@zruc-senec.cz
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