
září na Železnorudsku bylo ve znamení budování  
a oprav. Podařilo se opravit 300 metrů chodníku ve Špi-
čácké ulici, k čemuž výrazně pomohlo i získání dotace 
ve výši 85 % ceny ze Státního fondu životního prostře-
dí. Navíc chlapi z našich technických služeb přesunuli 
a osadili nové lampy veřejného osvětlení, takže ulice 
opravdu prokoukla. Po nově opraveném chodníku se 
můžete projít i u hlavní silnice před budovou Městské-
ho úřadu. U Základní a Mateřské školy zase stavíme 
záliv pro automobily, aby v ulici bylo snazší a bez-
pečnější parkování během nastupování a vystupování 
dětí. S tím také souvisí zavedení jednosměrky v ulici 
Zahradní od kruhového objezdu směrem k Almě (viz. 
mapka). Věříme, že toto dopravní opatření vyřeší řadu 
problémů vznikajících v souvislosti s ranní špičkou  
a v nadcházející zimě během zhoršené průjezdnosti 
ulic kvůli množství sněhu. Začali jsme rovněž s vý-
stavbou druhé etapy našeho nového náměstí. Stavba 
naváže na první etapu a bude hotová do konce října. 
Asi jste také zaznamenali rozkopanou ulici před ob-
chodním domem v ulici 1. máje. Zde nejde o pláno-
vanou opravu, ale bohužel došlo k havárii kanalizace, 
kterou jsme museli opravit.

MĚSÍČNÍK MĚSTA                 ROČNÍK XIX                 ŘÍJEN 2019                  ZDARMA                 www.zeleznaruda.cz

Milí sousedé,

SLOVO  STAROSTY

Uvnitř si přečtete:   Informace z radnice • Zprávičky ze školky • Sběr knih pro knihobudky • Sport • Pozvánky  
na akce • Historie • Setkání u kapličky sv. Martina letos již podeváté • Pozvánka do divadla - ochotníci Železná Ruda
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Jak určitě víte, vedle chodníků se snažíme dostat do kondice také roz-
počet Železné Rudy, který jsme převzali ve zbědovaném stavu. Ze všech 
sil proto bojujeme o nejrůznější dotace, abychom i v našich skromných 
podmínkách mohli Železnorudsko dále rozvíjet. Obrovskou radost nám 
udělal na tomto poli úspěch naší žádosti o dotaci z Plzeňského kraje na 
pořízení nového zásahového vozidla a dalšího vybavení strážníků Měst-
ské Policie. Podařilo se získat příspěvek 450 000 Kč a Městská Policie 
Železná Ruda se tak po 13 letech dočká výrazné investice.

Další peníze jste pro město vybojovali vy všichni vítězstvím v soutěži 
„My už třídit umíme“. Zvítězili jsme mezi obcemi v celém Plzeňském 
kraji. V anketě jsme se vás ptali, na co chcete vyhraných 30 tisíc korun 
využít. Největší zájem jste projevili o pořízení tašek na tříděný odpad 
pro každou domácnost, takže se na ně můžete těšit. Hodně z Vás ale hla-
sovalo i o nové koše či kontejnery na tříděný odpad. I na těchto věcech 
samozřejmě pracujeme.

Velký zájem budil náš stánek na veletrhu cestovního ruchu ITEP. 
Mnoho lidí nám říkalo, jak rádi k nám jezdí, což nás hřálo u srdce. 

To naopak bolí při pohledu na kácení šumav-
ských stromů napadených kůrovcem. Je to však 
bohužel jediná rozumná volba a navíc zákonem 
daná povinnost starat se o les. Vykácené stromy 
budeme nahrazovat výsadbou nových, konkrét-
ně budeme zakládat smíšený les.

Přejeme Vám všem krásný říjen. Uvidíme, 
jestli se už v tomto měsíci dočkáme prvního 
sněhu.

Pokud chcete být aktuálně informováni o dění 
v Železné Rudě, sledujte oficiální facebookové 
stránky města (www.facebook.com/mestoZelez-
naRuda). Zároveň prosím pamatujte, že v pří-
padě potřeby se na nás můžete kdykoli obrátit 
na mail: starosta@zeleznaruda.cz nebo na tele-
fonech: 724 181 624 a 734 269 989. Jsme zde 
pro Vás.

S úctou a přáním všeho dobrého,
Filip Smola, starosta města

Petr Najman a Filip Brož, místostarostové
Foto – archiv autorů

SLOVO  STAROSTY
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ITC města Železná Ruda

 Čtenáři nám píší...

* Srovnání návštěvnost v ITC v období 
červen – září 2018/ červen – září 2019   

Letní sezóna nám pomalu skončila a my Vás chceme informovat alespoň v několika bodech o dění v ITC.

* Jak jsme již na jaře informovali, ITC slavilo 20. narozeniny 
(25 let společného IC NP Šumava a IC města) a co lepšího si nadělit, než 
opětovné získání certifikátu „A“. V asociaci turistických informačních cen-
ter A.T.I.C. je 452 certifikovaných IC, které jsou označeny dle ohodnocení 
a stupně na A, B, C.  Nejvyšším ohodnocením – písmenem „A“ – se může 
pyšnit pouze 16 z nich! V Plzeňském kraji je to jen: TIC města Plzeň a naše 
ITC města Železná Ruda. Jsem hrdá na to, že se nám daří držet na špici, a že 

je o IC větší a větší zájem. To 
dokazuje též „DEN TURIS-
TICKÝCH INFORMAČ-
NÍCH CENTER“, pořáda-
ný v rámci „SVĚTOVÉHO 
DNE PRO ROZVOJ IN-
FORMACÍ“ – 24. 10. 2019 
viz. Plakátek.

Ivana Vilišová
Vedoucí ITC  

města Železná Ruda
Foto autorka

* Stejně jako v loňském roce jsme 
se zúčastnili veletrhu CR – ITEP 2019  
v Plzni a to pod společnou expozicí „ Region 
Šumava – Bavorský Les“. Náš stánek navštívil 
se starostou, panem Filipem Smolou též pan 
Ivo Grüner – náměstek hejtmana pro oblast re-
gionálního rozvoje, fondů EU a informatiky. Ze 
strany návštěvníků byl již tradičně největší zá-
jem o ubytování, cyklotrasy a ledovcová jezera. 
Též přibývá stále více dotazů na možnosti pro 
rodiny s dětmi a turistické trasy v Bavorsku.

* I letošní léto proběhla soutěž „Poznejte Železnorudsko“. Trasa vedla po okolí Želez-
né Rudy a cílem bylo představit návštěvníkům nové repliky pecí – sklářské a hutní. Byl vylosován 
výherce Tomáš Přibyl. Hlavní cenu „ tandemový let na motorovém paraglidu“ opět daroval Radek 
John – RjFLY. Tímto mu ještě jednou velice děkujeme!

Poděkování
Dne 9. 9. 2019 se stala v Klatovské ulici dopravní nehoda, která na nějakou dobu znemožnila 

výjezd ze soukromého vjezdu. Tímto bych tedy chtěl poděkovat za vzornou práci místních ha-
sičů – JSDH Železná Ruda ( JPO II/I) pod vedením Patrika Soukupa. Díky nim byl zpřístupněn 
průjezd rychleji.                                                                                                               Josef Viliš



STRANA 4ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

J Zprávičky ze školky    J
Během první poloviny měsíce září proběh-

ly informativní schůzky pro rodiče. Cílem  
a smyslem tohoto setkání učitelek s rodiči je 
jako každý rok možnost vytvoření prostoru pro 
dotazy a vzájemného dialogu ve prospěch dětí. 
Rodiče tak mohou mimo jiné získat informace 
o organizaci předškolního vzdělávání, zajištění 
provozu mateřské školy, o způsobu práce s dět-
mi v jednotlivých třídách a jejich zaměřeních. 
Také mají možnost využít poradenství v oblasti 
výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku.

A nyní nahlédneme do jednotlivých tříd.
Nejmenší děti, navštěvující třídu Čmeláci, se 

v měsíci září seznamovaly s novým prostředím, 
novými kamarády a paními učitelkami. Při vy-
cházkách do přírody se děti naučily chodit za 
ruku s kamarádem a užívat si her nejen ve třídě 
MŠ, ale i na čerstvém vzduchu.

A jaké jsou zprávy ze třídy Sluníček? Děti si 
užily krásný podzim na společných vycházkách 

do přírody. Sbíraly houby, různé přírodniny  
a poté si s nimi ve třídě rády hrály a tvořily  
z nich podzimní dekorace atd. S velkým zau-
jetím děti pozorovaly práci lesních dělníků při 
těžbě a odvozu kůrovcem napadených stromů.  
Sluníčka podnikla také dopolední výlety. Dva-
krát navštívila Pamferovu Huť, kde závodila na 
bike dráze, kterou pro ně připravil starší kama-
rád Jirka. Po zážitcích z dráhy začalo hledání 
sladkého pokladu a opékání vuřtů. Při hře na 
hasiče pak společně děti s paními učitelka-
mi uhasily oheň. V jednom z podzimních dnů 
podnikla Sluníčka výlet vláčkem do Alžbětína. 
Cesta zpět probíhala s poznávacími aktivita-
mi. Odměnou šikovným dětem bylo pohoštění  
u Larvů. Děkujeme. 

Předškoláci ze třídy Broučci přijali pozvání 
na návštěvu a v úterý 10. září se vypravili na 
exkurzi do místního železnorudského Envi-
ronmentálního centra (dále EC). Tam je čekala 
paní Kučeravá, která je provedla různými ex-

pozicemi a připravila si pro děti nejen zajímavé 
aktivity, ale také spousty zajímavého vyprávění 
ze světa flory a fauny šumavské přírody. Zavr-
šením poutavé a pro děti velmi přínosné exkur-
ze bylo shlédnutí 3D kina se symbolem míst-
ního EC a to rysa Rudy. Touto cestou bychom 
chtěli poděkovat EC v Železné Rudě, jmenovitě 
paní Barboře Kučeravé za zajímavý vzdělávací 
program pro naše děti. 

Poslední zářijový den byl ve znamení po-
hádky, se kterou do naší mateřské školy přijelo 
divadlo Nána a to s příběhem o ovečkách. Au-
torka scénáře, nádherně ušitých loutek vlastní 
výroby a zároveň divadelnice, dokázala děti 
zaujmout svým hlasem a hereckým umem, 
aniž by zbytečně používala tzv. „estrádních 
výkřiků“, které se v současné době stále více 
objevují v programech pro děti. Zapojila děti do 
děje pohádky s různými pohybovými, slovními  
i hlasovými vsuvkami. Každou chvíli bylo 

Sluníčka na divadelním představení

Broučci na divadle

Čmeláčci s loutkami
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VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI NA PROMÍTÁNÍ
VYBRANÝCH FILMŮ V SÁLE ENVIRONMENTÁLNÍHO
CENTRA V ŽELEZNÉ RUDĚ DNE 5.11.2019 OD 17 A
20 HODIN. VSTUP ZDARMA.

 

PROMÍTÁNÍ FILMŮ 
V ŽELEZNÉ RUDĚ

PROGRAM

Na vlásku  je animovaná hudební komedie plná efektů a dobrodružství o dívce,
která má kouzelné vlasy zlaté barvy dlouhé víc než 70 stop. Princezna Locika je
unesena z hradu svých rodičů již jako dítě a zamčena v tajné věži a touží po
dobrodružství. Nyní je ve věku teenagera s bujnou fantazií a odhodlá se s pomocí
temperamentního bandity provést velký husarský kousek. Locika a její komplici
nacházejí dobrodružství, srdce, humor a vlasy… spoustu vlasů. Prozrazení jejího
královského původu visí na nitce a její únosce je jim v patách. Tato komedie je
převyprávěním klasické pohádky bratří Grimmů.(oficiální text distributora)

 

Na vlásku od 17 hodin  5.11.2019
 

 
Animovaný / Komedie / Rodinný / Muzikál / Romantický / Fantasy; USA,  2010, 100 min;
režie: Byron Howard, Nathan Greno, hudba: Alan Menken.
Hrají:  Mandy Moore,  Zachary Levi,  Donna Murphy,  Ron Perlman,  Jeffrey Tambor,  Brad
Garrett,  M.C. Gainey,  Paul F. Tompkins,  Richard Kiel,  Byron Howard,  Anne Lockhart,  Nicholas
Guest, Russell Yuen, Kari Wahlgren, Hynden Walch, Michael Bell, Roy Conli a další.

 

Noc na Karlštějně od 20 hodin 5.11.2019
 

 
Komedie / Muzikál / Historický; Československo,  1973, 83 min; režie:  Zdeněk Podskalský st.;
hudba: Karel Svoboda.
Hrají: Karel Höger, Jana Brejchová, Vlastimil Brodský, Jaroslav Marvan, Miloš Kopecký, Waldemar
Matuška,  Slávka Budínová,  Daniela Kolářová,  Jaromír Hanzlík,  Pavel Bartoň,  Karel Effa,  Karel
Hála, Jára Pospíšil, Viktor Sodoma, Petr Spálený, Karel Štědrý, Václav Štekl, a další.

 
Na hrad Karlštejn nesmí žádná žena! Přesto se zamilované Daniele Kolářové a
neméně zamilované Janě Brejchové podaří přes přísný královský zákaz strávit na
hradě jednu noc v přestrojení.
Český filmový muzikál, jehož některé písničky doslova zlidověly, natočil v roce 1973
režisér Zdeněk Podskalský podle stejnojmenné divadelní hry Jaroslava Vrchlického
(z roku 1884). Podskalského verze však není prvním pokusem lyrickou komedii
zfilmovat. Je však nejen předloze nejvěrnější, ale také nejúspěšnější.(oficiální text
distributora)

Veškeré informace naleznete na emailové adrese: envicentrum@zeleznaruda.cz
a nebo na  telefonním čísle: 731419896. 
Adresa: Environmentální centrum, 1. máje, 34004 Železná Ruda.

vidět, jak děti měly pootevřená ústa napětím 
a nastražené uši, co se bude dít dále. Určitě 
domluvíme pro naše děti další setkání s tímto 
kvalitním divadlem pro děti. 

V úterý 1. října přijel do naší školky profesi-
onální fotograf. Z individuálních fotografi í dětí 
bude vytvořen soubor s vánoční tématikou pro 
milou vzpomínku na dětství či jako krásný dá-
rek pro blízké z rodiny. 

Za MŠ zapsala Monika Najmanová, 
foto autorka

Broučci na exkurzi v Enviromentálním centru 

J Zprávičky ze školky  J

Děvčata se připravují na zimu

Oslava narozenin u Broučků

Informace z radnice

Upozornění
Vzhledem ke kůrovcové kalamitě a s ní sou-

visející odbytovou krizí dochází k hromadění 
neprodaného dříví okolo lesních cest. Předpo-
kládáme, že část dřevní hmoty zůstane na místě 
i během zimy.

Upozorňujeme tak návštěvníky na možné ne-
bezpečí pádu naskládkovaných kmenů. Dbejte 
proto zvýšené pozornosti a nevstupujte do bez-
prostřední blízkosti skládek.

Děkujeme za pochopení.
Petr Najman, 
lesní správce
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Dosud slyšeli jsme jen stesky na zanedbávání turistiky šumav-
ské. S Krkonošemi, Českosaským Švýcarskem, Mor. Krasem  
a Tatrami nebylo lze turistiku na Šumavě, pokud frekvence se týče, 
přirovnat. Jsou různé toho důvody. Jedním z nich je rozlehlost, vel-
ké vzdálenosti význačných bodů a v poměru tom zase málo dob-
rých hostinců (na velké vzdálenosti), jakých je např. na Krkonoších 
při malé, poměrně, rozloze nadbytek. A tato okolnost je jednou z 
nejcitlivějších stránek turistiky. Bez ní jsou veškery snahy o po-
vznesení turistického ruchu v sebekrásnějším kraji marný; rozbíjí se 
tudíž o nedostatek dobrých a slušných turistických útulků nadobro.  
A my těch českých útulků na Šumavě máme poskrovnu. Právě tam, 
kde bychom jich nejvíce potřebovali, nám chybí a jsou namnoze  
v rukou německých. Třístoličník, Luzný. Roklam, Pürstlink, Mod-
rá, Kunžvart, Knížecí pláně, Bučina a jiná důležitá místa jsou opa-
nována i po stránce turist. hostinců Němci a nás tam rádi nevidí. 
Máme velkou práci před sebou, chceme-li naši šumavskou turistiku 
pozvednouti tak, aby se tam čeští turisté mohli opírati o české tu-
ristické hostince jako v Krkonoších o řadu českých bud, jež bohdá 
brzy bude rozmnožena. Český turista, jenž znaven po dlouhé tuře 
bude nucen uchýliti se do bud, kde s ním mluví česky, bude se tam 
cítiti doma a nebude se strachovati, že bude případné i vyhozen 
(jako na Třístoličníku). 

V poslední době zasvitl do této temnoty jasný paprsek světla. Jed-
ním z důležitých přitažlivých bodů na Šumavě, jež turista, jenž chce 
znáti Šumavu, nemůže vynechati, je pramen Vltavy. V hlubokém 
lese téměř u samých hranic bavorských, daleko od lidských příbyt-
ků vyvěrá tato naše ryze česká řeka, vytékajíc ze země jako nepa-
trný pramének dřevěným žlábkem. Nedaleko pramene stála malá, 
dřevěná bouda, vysazená všem vlivům povětrnosti i zlomyslnosti 
nehodných lidí. 

Byla polorozbitá a pomalovaná „jmény hloupých“. V nepohodě 
skytala nejprimitivnější útulek, jinak však pro turistu byla bezvý-
znamná. Běda však turistovi, jehož zde stihla nepohoda z večera, 
a jenž nepřipraven na nocleh ve volné přírodě na zemi v otevřené 
boudě a nezvyklý nepohodlí musil zde zůstat. Nuže, nyní na tom-
to místě stojí již pěkná dřevěná chata se zděným přízemím, posta-
vená právě v minulých týdnech na popud a za finanční podpory 
„Klubu čes. turistů“ velkostatkem Zdikovským. Dole je hostinská 
místnost a kuchyně s bytem hostinského, nahoře společná turistická  
a studenská noclehárna (2 místnosti) Bude tam tudíž nyní moci přes  
20 osob noclehovati. 

Zařízení chaty bude provedeno v nejbližších dnech. U chaty 
postavena rozhledna s pěkným rozhledem na okolní pásmo hor. 
Od této chaty byla v měsíci září upravena turistická cesta v šířce  
130 – 150 cm, v délce 6 km přes Černý vrch, Fleckstein na Moorko-
pf a Kamennou cestu k myslivně Pürstlinku. Odbočka z této cesty 
z Moorkopfu přes Mahrberg na Luzný bude provedena co nevidět, 
nejdéle však z jara. A v Modré kopají se již základy ku stavbě nové 

velké chaty „Klubu čs. turistů“, kteráž snad již v příštím podzimu 
nejdéle však za dva roky bude dohotovena a v níž najde přístřeší 
asi 100 osob.

Chata u pramene Vltavy a chata v Modré budou důležitými čes-
kými opěrnými body české turistiky na Šumavě, přilákají tím, že 
umožní dosíci přístřeší v těchto odlehlých krajích, mnoho českých 
turistů do střední Šumavy a přispějí tím k žádoucímu povznesení 
české turistiky jak v těchto končinách, tak i v celé Šumavě vůbec. 
Význam této tiché nelze ani dosti oceniti a jest si jen přáti, aby v ní 
houževnatě bylo pokračováno.

Na Šumavě tedy svítá. Snad není daleká doba, kdy tam slunko 
české turistické práce a její výsledků zazáří plným jasem. Pak te-
prve stoupne a bude pochopen význam naší krásné Šumavěnky po 
stránce turistické, pak vyniknou její přírodní krasy dosud nedoce-
něné. Dík všem kdo se o to horlivě a nezištně starají, dík veliký  
a uznání! A českým turistům výzva, aby si v příštím roce u pramene 
Vltavy dávali častá dostavenička.

Josef Růžička, Plzeň
gabreta-bayerwald@email.cz

...co tehdy psaly Národní Listy o Šumavě...
16.

Na Šumavě svítá
Národní Listy, dne 12. 10. 1922, Jan Kamenický

Chata u pramene Vltavy
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Návštěvnost 
Národního parku Šumava 

stále roste
Návštěvnost rostla jak na západě Šumavy, 

v oblasti Prášilska, tak i na jihu, na Stožecku 
a Novopecku. S rostoucí návštěvností však ros-
te i počet přestupků, které strážci museli řešit. 

„Nárůst je znatelný. Od června do srp-
na jsme na celém území Národního parku 
a CHKO Šumava řešili bezmála tisícovku pře-
stupků, což je o skoro polovinu více, než loni 
ve stejném období. Nejvíce z nich, asi 80 pro-
cent, jsme řešili domluvou, zbytek buď bloko-
vou pokutou na místě, nebo jsme museli pře-
stupky předat do správního řízení,“ vypočítává 
Adam Diviš. 

Nejčastějšími prohřešky jsou již tradičně ne-
správné parkování, nepovolené vjezdy na úče-
lové komunikace za zákazy vjezdu motorových 
vozidel, vjezdy kol mimo cyklotrasy, koupání 
v ledovcových jezerech nebo nepovolený vstup 
do klidového území, tedy do území bývalých 
I. zón. 

„Stále častěji řešíme používání vozidel 
označovaných výrobci jako elektrokoloběžky. 
Při jejich používání v aktivním režimu (bez od-
rážení), se dle zákona o provozu na pozemních 
komunikacích jedná o motorová vozidla, jimž 
je vjezd na účelové komunikace národního 
parku zakázán. Letos se také zvýšil počet sbě-
račů borůvek, kteří nerespektují klidová území 
a při sběru ničí porosty borůvčí nesprávným 
používáním tzv. hřebenů,“ vysvětluje vedoucí 
strážce oblasti Stožecka Luděk Švejda. 

„Velký problém se sběrači borůvek teď ře-
šíme na Trojmezné a v okolí Plechého. Mnozí 
z nich ať z Česka, Rakouska, tak i Bavorska, 

vůbec nerespektují 
klidová území, ve 
kterých je možné se 
pohybovat pouze po 
značených trasách 
a používáním hře-
benů doslova likvi-
dují keříky borůvky 
nebo brusinky,“ 
dodává. 

I v tomto přípa-
dě hrozí sběračům 
borůvek za vstup 
do klidových území 
(bývalých I. zón) 
nebo ničení porostů 
pokuta až ve výši 
10 000 korun na 
místě a v případě 
předání do správní-
ho řízení až 100 000 
korun. 

Převzato z TZ 
Správy NP Šumava

Novinky z Národního parku 
Šumava

9. setkání u kapličky sv. Martina na bývalých Zadních Paštích

9. listopadu 2019 ve 12:00 hodin

Srdečně zveme všechny příznivce a milovníky Šumavy na tradiční 
setkání na úpatí hory Křemelné. 

V 16:00 hodin proběhne v kostele sv. Vintíře v Dobré Vodě varhanní koncert
při svíčkách, na který naváže v 17:00 hodin krátká bohoslužba.

Pro zájemce z Plzně bude vypraven autobus. Přihlášky a bližší informace:
sumavske.cesty@centrum.cz, 603 265 034, 724 006 625
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Pozvánka
Touto pozvánkou zvu všechny přátele, známé, kamarády  

i všechny čtenáře Železnorudského Zpravodaje na jubilejní dvacáté páté 
divadelní představení nejlepší hry Jana Drdy –

Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert,
které odehraje 

Divadlo Bolešiny v Divadle Klatovy  
v sobotu 16. listopadu 2019 od 19,30 hod. 

V roli kováře vystoupí oblíbený český profesionální herec 
Pavel Nový.

Vstupenky lze zakoupit v předprodeji divadla nebo online  
na webu Divadla Klatovy.

Nenechte si ujít tento divadelní zážitek.
Srdečně zve

František Strnad – jednatel Divadla Bolešiny

SPORT
Železnorudští kynologové opět vítěz-

ní…gratulujeme!
Dne 13. a 14. září 2019 se v ZKO Stříbro konalo  Mistrovství mládeže 

podle KJ ČR Brno. Za kynologický klub nastoupily v kategorii ZPU1 
(stopa, poslušnost a speciální cviky) Petra Uldrychová  s fenkou Crazy 
(Australský ovčák) a Veronika  Sopková s fenkou Miou (Parson teriér). 
Verča nastupovala jako první a Péťa jako třetí. Počasí nám přálo po celý 
den. Celou kategorii posuzoval pan Stanislav Uriánek.

Děvčata pilně trénovala od loňského června. Nebylo to jednoduché, ale 
zvládly to na jedničku.

Kynologický klub je pyšný, protože Petra s Crazy vyhrály v kategorii 
ZPU1 a stály na stupni vítězů. Petra je tak mistryní v kategorii ZPU1  
a tímto splnila i limit pro zapsání zkoušky. Verča se, i přes menší chybič-
ky, umístila na krásném 4. místě. 

Děvčata, ještě jednou Vám všichni gratulujeme k velice pěknému úspě-
chu. Je vidět, že klub je dobrá parta lidí, protože vám tam většina přijela 
fandit. Poděkování patří také Janině Klimentové za její ochotu se vám 
věnovat při pachových pracích.

Nemohu zapomenout ani na vaše rodiče, kteří vás podporovali, a bez 
kterých to prostě nejde.

Ještě jednou veliká gratulace.
Renata Neumannová, ZKO Železná Ruda

Podzimní soustředění
V polovině září proběhlo cyklistické soustředění mla-

dých lyžařů, členů SKI Klubu Železná Ruda, v Práši-
lech. Od čtvrtka 19. 9. do neděle 22. 9. se všichni zdo-
konalovali v cyklistických dovednostech, atletických 
disciplínách, součástí byly také speciální testy fyzické 
přípravy a samozřejmě již tradiční zkouška odvahy.  
V plné míře jsme využívali krásný sportovní areál u 
Roty, kde jsme byli ubytováni.

Díky nádhernému slunečnému počasí jsme mohli 
zvládnout cestu do Prášil i zpět do Železné Rudy na ko-
lech a v sobotu projet část Šumavy v okolí Srní. Celkem 
děti absolvovaly na kolech téměř 100 km.

V současné době probíhá příprava na zimní sezónu 
v tělocvičně ZŠ každé úterý a čtvrtek od 16. 30 do 18 
hodin. Případným zájemcům jsou dveře otevřeny.

Ivana Vybíralová, SKI Klub Železná Ruda
Foto autorka
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TJ Tatran Železná Ruda - lyžařský oddíl 
 30. ročník PODZIMNÍM ŽELEZNORUDSKEM - 

Debrnické okruhy   
VÝSLEDKOVÁ LISTINA 

 28. září 2019
KATEGORIE: ŽENY A  1985 - 1998    5,5 km
1. HANA HANZLÍKOVÁ EAGLOVICE TEAM 23:48,7
2. MARTINA JANDOVÁ ATLETIKA KLATOVY 25:47,0
3. IVETA ŠPEREROVÁ ATLETIKA KLATOVY 27:13,8
4. ZUZANA KOHOUTOVÁ FIT BODY KLATOVY 37:46,4
   
KATEGORIE: ŽENY B 1984 a starší 5,5 km
1.	 VENDULA	FRONKOVÁ	 AC	DOMAŽLICE	 25:51,0
2.	 LUCIE	BOŘÁNKOVÁ	 NÝRSKO	 26:04,0
3. IVANA MACHOVÁ FIT BODY KLATOVY 27:01,7
4.	 LUCIE	LEHKÁ	 TATRAN	ŽE	RU	 28:45,8
5.	 RADKA	OUŘADOVÁ	 ATLETIKA	KLATOVY	 31:45,1
   
KATEGORIE: MUŽI A  1980 - 1999 8,5km
1.	 VOJTĚCH	KOŽELUH	 ATLETIKA	KLATOVY	 32:24,6
2. JAKUB JELÍNEK ATLETIKA KLATOVY 35:30,9
3.	 PETR	URBAN	 JSDH	CHUDENICE	 35:59,4
4.	 LUKÁŠ	FRIEDL	 PLZEŇ	 37:20,3
5.	 DAVID	JANDA	 SDH	MALÁ	VÍSKA	 37:56,5
6.	 ONDRA	PETRÁK	 PRAZDROJ	PLZEŇ	 38:52,9
7.	 PŘEMYSL	KORANDA	 ATLETIKA	KLATOVY	 40:43,9
8.	 MIROSLAV	DUDA	 PRAZDROJ	PLZEŇ	 41:34,5
   
KATEGORIE: MUŽI  B  1970 - 1979 8,5 km
1.	 MAREK	SVÍTIL	 TATRAN	ŽE	RU	 39:13,8
2.	 ONDŘEJ	PERNICA	 LBK	ŽE	RU	 44:33,8
   
KATEGORIE: MUŽI  C  1960 -1969 8,5 km
1.	 IVO	GRABMÜLLER	 SKI	VIMPERK	 39:45,8
2.	 KAREL	VORÁČEK	 SOKOL	DOLANY	 42:30,6
3.	 FRANTIŠEK	KUKAŇ	 GAMA	ŽE	RU	 48:30,8
4.	 PAVEL	VALEŠ	 NEI	ŽIHOBCE	 50:15,0
   
KATEGORIE: MUŽI  D  1950 - 1959 8,5 km
1.	 ZDENĚK	RUS	 KČT	NÝRSKO	 44:57,0
2.	 PETR	MOLČAN	 SOKOL	DOLANY	 48:03,1
3.	 VÁCLAV	SVÍTIL	 TATRAN	ŽE	RU	 56:16,4
   
KATEGORIE: MUŽI  E  1949 a starší 5,5 km
1.		 JOSEF	RŮŽIČKA	 TATRAN	ŽE	RU	 34:22,6
   
KATEGORIE: JUNIORKY  2000 - 2001 5,5 km
1.	 LUCIE	PERNICOVÁ	 ZŠ	ŽELEZNÁ	RUDA	 28:05,3
   
KATEGORIE: DĚVČATA 2014  a mladší 80 m
1.	 ELLA	BROŽOVÁ	 ŠKOLKA	ŽE	RU	
2.	 ELIŠKA	BARÁKOVÁ	 HOJSOVA	STRÁŽ	
3.	 VIKTORIE	ŽEMLIČKOVÁ	 LPU	PARDUBICE	
4.	 BERENIKA	ŘÍHOVÁ	 ŠKOLKA	ŽE	RU	
5.	 TINA	TOBIÁŠOVÁ	 TATRAN		ŽE	RU	
6.	 NIKOL	JANDOVÁ	 SDH	MALÁ	VÍSKA	
7.	 TEREZIE	KOCUMOVÁ	 TATRAN		ŽE	RU	
8.	-	9.	AMÁLKA	ŽEMLIČKOVÁ	 LPU	PARDUBICE	
8.	-	9.	JULIE	FILIPOVÁ	 TATRAN		ŽE	RU	
10.	 BARBORA	PATLEJCHOVÁ	 TATRAN		ŽE	RU	
   
KATEGORIE: CHLAPCI  2014  a mladší 80 m
1.	 JIŘÍ	STRNAD	 TATRAN	ŽE	RU	
2.	 ADAM	KOCUM	 TATRAN	ŽE	RU	
3.	 DAVID	ŘÍHA	 ŠKOLKA	ŽE	RU	
4.	 ADAM	WAHIBA	 ŠKOLKA	ŽE	RU	
5.	 VOJTĚCH	MALÝ	 BRNO	
6.	 LUKÁŠ	SÝKORA	 TATRAN	ŽE	RU	
7.	 JAKUB	POSPÍŠIL	 ŽELEZNÁ	RUDA	

KATEGORIE: DÍVKY 2012 - 2013 200 m
1.	 SÁRA	VETRÁKOVÁ	 SKI	KLUB	ŽE	RU	 01:01,8
2.	 KATEŘINA	STRIŽOVÁ	 ZŠ	ŽE	RU	 01:03,6
3.	 ÁJA	OUŘADOVÁ	 ATLETIKA	KLATOVY	 01:03,9
4.	 ELIŠKA	SEKELOVÁ	 TATRAN	ŽE	RU	 01:09,8
   
KATEGORIE: CHLAPCI 2012 - 2013 200 m
1.	 JÁCHYM	FILIP	 TATRAN	ŽE	RU	 00:54,3
2.	 RADEK	MÄNTL	 KAŠPERSKÉ	HORY	 00:58,1
3.	 ELIÁŠ	VLACH	 FJ	SRK	ŽE	RU	 00:59,7
4.	 BERT	BAUER	 TATRAN	ŽE	RU	 01:02,4
5.	 JAKUB	LEHEČKA	 FJ	SRK	ŽE	RU	 01:02,4
6.	 JAKUB	HOZMAN	 TATRAN	ŽE	RU	 01:03,9
7.	 BEDŘICH	STRNAD	 TATRAN	ŽE	RU	 01:11,6
8.	 JIŘÍ	STRAND	 TATRAN	ŽE	RU	 01:17,7
   
KATEGORIE: DÍVKY 2010 - 2011 350 m
1.	 LUCIE	SCHEJBALOVÁ	 SKI	KLUB	ŽE	RU	 01:09,5
2.	 ZORA	ČÁSTKOVÁ	 TATRAN	ŽE	RU	 01:12,5
3.	 TEREZA	MALÁ	 TATRAN	ŽE	RU	 01:19,7
4.	 VANESA	VETRÁKOVÁ	 SKI	KLUB	ŽE	RU	 01:20,6
   
KATEGORIE: CHLAPCI 2010 - 2011 350 m
1.	 DAVID	SVÍTIL	 SKI	KLUB	ŽE	RU	 01:07,5
2.	 ADAM	MÄNTL	 KAŠPERSKÉ	HORY	 01:10,0
3.	 MARTIN	NGUYEN	 FJ	SRK	ŽE	RU	 01:14,4
4.	 PAVEL	NGUYEN	 FJ	SRK	ŽE	RU	 01:15,9
5.	 ROSTISLAV	PERNICA	 LBK	ŽE	RU	 01:17,4
6.	 MARTIN	KOCUM	 TATRAN	ŽE	RU	 01:18,3
7.	 JAKUB	CHALUPSKÝ	 FJ	SRK	ŽE	RU	 01:20,1
8.	 JONÁŠ	POSPÍŠIL	 TATRAN	ŽE	RU	 01:20,8
9.	 MATĚJ	CYRÁNEK	 FJ	SRK	ŽE	RU	 01:22,2
10.	 JAKUB	ŠEVČÍK	 SKI	KLUB	ŽE	RU	 01:23,0
11.	 ONDŘEJ	VOHLÍDAL	 FJ	SRK	ŽE	RU	 01:24,1
12.	 ALEX	ŠKACH	 FJ	SRK	ŽE	RU	 01:27,7
13.	 ONDŘEJ	STRNAD	 ATLETIKA	KLATOVY	 01:29,5
   
KATEGORIE: DÍVKY 2008 - 2009 800 m
1.	 AGÁTA	ČÁSTKOVÁ	 TATRAN	ŽE	RU	 03:17,1
2.	 NIKOLA	LEHEČKOVÁ	 SKI	KLUB	ŽE	RU	 03:17,9
3.	 EMMA	TOBIÁŠOVÁ	 TATRAN	ŽE	RU	 03:18,7
4.	 LUCIE	ŠEVČÍKOVÁ	 SKI	KLUB	ŽE	RU	 03:27,0
5.	 ŠÁRKA	OUŘADOVÁ	 SOKOL	KLATOVY	 04:00,8
   
KATEGORIE: CHLAPCI  2008 - 2009 800 m
1.	 JAKUB	ČADEK	 TATRAN	ŽE	RU	 03:06,7
2.	 ŠTĚPÁN	SVÍTIL	 TATRAN	ŽE	RU	 03:09,4
3.	 VÁCLAV	PANUŠKA	 AC	HORAŽĎOVICE	 03:14,7
4.	 ŠIMON	LEHKÝ	 TATRAN	ŽE	RU	 03:18,8
5.	 MAREK	HOMOLKA	 TATRAN	ŽE	RU	 03:29,8
6.	 DANIEL	VANIŠ	 TATRAN	ŽE	RU	 03:31,7
7.	 MATĚJ	ŠEVČÍK	 SKI	KLUB	ŽE	RU	 04:30,6
8.	 VÁCLAV	HALAMA	 FJ	SRK	ŽE	RU	 04:52,6
   
KATEGORIE: DÍVKY  2006 - 2007 1 000 m
1.	 LUCIE	PERNICOVÁ	 LBK	ŽE	RU	 04:05,7
2.	 RÓZA	STRIŽOVÁ	 ZŠ	ŽE	RU	 04:31,2
3.	 TEREZA	KOBLASOVÁ	 TATRAN	ŽE	RU	 04:42,3
4.	 JANA	ŠTĚPÁNKOVÁ	 SKI	KLUB	ŽE	RU	 04:56,5
   
KATEGORIE: CHLAPCI  2006 - 2007 1 000 m
1.	 JAN	CHALUPSKÝ	 FJ	SRK	ŽE	RU	 04:01,3
2.	 ŠIMON	MACALÍK	 TATRAN	ŽE	RU	 04:14,4
3.	 JAN	SCHEJBAL	 SKI	KLUB	ŽE	RU	 04:14,8
4.	 JAN	LEHKÝ	 TATRAN	ŽE	RU	 04:18,4
   
KATEGORIE: DĚVČATA  2004 - 2005 1 500 m
1.	 VENDULA	PANUŠKOVÁ	 AC	HORAŽĎOVICE	 06:13,6
2.	 EMA	VANIŠOVÁ	 SA	ŠPIČÁK	 06:55,7
3.	 AMÁLKA	POSPÍCHALOVÁ	 TATRAN	ŽE	RU	 07:37,1

Ředitel závodu: Josef Růžička
Hlavní rozhodčí: Kryštof Částka

Velitel tratí: Jaroslav Lehký
Sekretář závodu: Ctirad Drahorád

Předseda TJ: Václav Nový
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Nejlepší běžci běžecké sezóny v Železné Rudě 
2019 za rok 2019. Nejkratší čas strávený v jar-
ním a podzimním závodu měli Jakub Jelínek  
z Atletiky Klatovy a domácí Lucie Lehká!

Finiš nejrychlejších běžkyň v žákovské kategorii. Vpravo je vítězná Agáta Částková těsně před 
Nikolou Lehečkovou.

Moje dcera od narození vyrůstá zde, na Šumavě. Vzhledem k tomu, že 
jsem při jejích prvních krůčcích pracoval ve Skiarealu na Špičáku, bylo 
jasné, že k lyžování bude mít asi blízko. Když mi kamarád řekl, že děti by 
měly dělat sport, který mají u baráku, utvrdil mě v tom, že podporovat ji 
v lyžování je ta správná cesta. Jenže za 12 let, co poprvé stoupla na lyže, 
se můj pohled na celou věc trošku změnil. Proč?

Dcera společně s dalšími dětmi jezdí za oddíl SA Špičák, kde se dostala 
do skupiny trénující s Marcelem Maxou. Podle oddílu je jasné, že jejím 
domovský kopcem by měl být Špičák. V předžákovských kategoriích 
tomu tak i bylo. Vše podle plánu: tréninky za barákem, závody taky, občas 
proložené Krušnými horami. V žákovských kategoriích, kdy se účastnila 
společně s pár dalšími dětmi, které u lyžování na plno zůstaly, závodů ce-
lého Českého poháru, to idylickou představu o sportu za barákem trochu 
narušilo. Ale za to jsme společně s lyžařskou partou poznali i severní a se-
verovýchodní kouty republiky. A nezůstalo jen u poznávání Čech. Jména 
ledovců v Rakousku a Itálii umí děti snad vyjmenovat všechny.

Když na jaře Marcel poslal rozpis akcí, nemohl jsem přehlédnout – 
Skihala Holandsko Landgraaf. Moje představy o sportu u baráku se roz-
plynuly nadobro. Ema samozřejmě chtěla vyrazit, stejně jako Adam, Niki, 
Adéla, Mates, David, Honza, Jirka, Bára a Jura. Tak proč ne? Termín byl 
poslední týden prázdnin.

Týden před akcí z trenérského tria vypadl Petr Zeman. Vlastně jsem 
se ani moc nerozmýšlel a přihlásil se jako náhradník. Další úterý jsme 
už seděli v autech po strop naložených lyžařským vybavením a jeli směr 
Holandsko. Vše bylo předem domluvené. Ubytování, časy dvofázového 
tréninku v hale i časy stravování.

Na místo jsme dorazili v podvečer. V rovinaté krajině na jednom nevel-
kém kopečku stojí hala obřích rozměrů, jejíž střecha je poseta solárními 
panely. Od roku 2002, kdy byla postavena, až do roku 2017 byla rozlohou 
35 000 m2 největší na světě. Vedle haly je lanové centrum, letní bobovka 
a obří parkoviště, které při našem příjezdu bylo prakticky prázdné. Na 
halu navazuje celý komplex budov se zázemím, restauracemi a hotelem. 

Zkušenou průvodkyní nám byla Niki. Ta jako jediná zde již 
byla, a to hned několikrát, přímo i v tomto komplexu.

V malém, moderně řešeném pokoji, jsem si poprvé uvě-
domil, že jsme nepřijeli na lyže na hory. Výhled z okna byl 
pouze na obří chladící zařízení umístěné na střeše v naší 
úrovni.

Další ráno se již jelo podle plánu. V 6:00 snídaně, v 7:00 
na svahu. Dvouhodinový ranní slalomový trénink, pak do-
polední kondiční trénink. Odpoledne opět lyžařský trénink, 
protažení svalů a spát. A tak se s malými obměnami jelo až 
do neděle.

Před odpoledním tréninkem, kdy venku bylo ke 30°, se 
nám ani nechtělo moc oblékat. Teplota v hale však byla pod 
bodem mrazu. Lyže jsme měli v jedné z malých dřevěných 
garáží (boxu), dodatečně postavených pro lyžařské týmy 
na polovině parkoviště před hotelem. I když to bylo jen 
pár metrů, museli jsme si v kompletním zimním vybave-
ní pospíšit, abychom neměli zpocené i trenky. V suterénu 
haly byla obří půjčovna a přezouvárna. Stačilo už jen projít 
turniketem, automatickými dveřmi a stáli jsme na sněhu. 
Uprostřed haly je šestisedačka, vpravo jedna sjezdovka pro 
veřejnost, vlevo tréninková sjezdovka s pěti slalomy těsně 
vedle sebe. V horní části jsme přímo z lanovky koukali na 
snowpark, který byl mezi oběma sjezdovkami.

Pro lyžování už nebudou potřeba hory

Zleva – David Maxa, Honza Schejbal, Ema Vanišová, Mates Hrbáček, Niki Zemanová, 
Adéla Hrbáčková, Bára Vodrážková, Adam Maxa, Jura Hartig, dole - Jirka Ševčík
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Když na odpoledním tréninku Pistenchef rozděloval jednotlivým tý-
mům tratě, tak Marcel bez zaváhání řekl: „We take the ICE LINE.“ Zne-
jistěl jsem. Již z ranního tréninku jsem věděl, že ICE LINE jsou dvě tratě 
u kraje haly, kde dopoledne trénovala norská reprezentace. ICE LINE se 
tomu říká jednoduše proto, že je to vlastně nakloněný zimák. Jak prostře-
dím, tak i povrchem. Čistý led! Děti se po několika jízdách i na obtíž-
ném povrchu začaly dostávat do lyžařské formy. Nám však bylo jasné, že 
každou volnou chvilku budeme muset vyplnit broušením hran, aby děti 
měly šanci se na ledu udržet. U Pistenchefa jsme se zřejmě díky Marcelovi 
zapsali jako ICE LINE TEAM. Naštěstí jen pro jednu fázi tréninku. Na 
druhou jsme pak dostávali trať, která se podobala povrchem sjezdovkám, 
jaké známe.

Od Niky jsme již předem věděli, že co se týká jídla, bude o nás skvěle 
postaráno. Samoobslužný bufet uspokojil všechny. Dospělé vlastně spíše 
udachmal nebo dorazil. Od jídelního stolu jsme koukali přímo na sjezdov-
ku, kde pak o víkendu bylo opravdu živo. Lyžařské a snowboardové kur-
zy zaplnily pojízdné koberce na kraji haly, kde byl vyhrazen prostor pro 
úplné začátečníky. Při jednom tréninku mě pak překvapila dvojice, která 
se po sjezdovce nahoru vydala skatovým stylem na běžkách, a protože to 
bylo asi fajn, tak další kolo si dali na sněžnicích.

Od 7:00 do 8:00 nebyla hala pro tréninky naplno osvětlená. Všechny 
reflektory se rozsvítily až s provozem pro veřejnost. Dělali jsme si srandu, 
že vyšlo slunce. Počasí venku nemělo na podmínky v hale žádný vliv. Pro-
to nás jednou ráno zarazilo, že je v hale mlha, dalo by se říct až mrak. Vše 
vysvětlilo zapnuté sněžné dělo, které dobíhalo po nočním zasněžování.

Až na vrcholek nejvyššího kopce v okolí ved-
le haly vede schodiště s více jak 700 schody. Petr 
Vodrážka měl i zde pro družstvo nachystaný jeden z 
kondičních tréninků. Nevím tedy, jak na ty schody 
vzpomínají děti, ale pro mě to nejsou jen schody. 
Potkávají se tam lidé, kteří si jdou zaběhat nebo 
si jen tak vyjdou popovídat, případně turisté, kteří 
chtějí vidět něco neobvyklého. Na placce se i scho-
dy můžou stát atrakcí.

Když jsme poslední den nasedali opět do aut, ne-
byl nikdo z dětí, kdo by se sem nechtěl vrátit. Fy-
zická zátěž ani časné vstávání je nezlomilo. Já mám 
ale celkem jasno v tom, že pokud by takhle mělo 
vypadat lyžování v budoucnosti, tak to není nic pro 
mě. Chyběly mi tam hory, příroda, vítr, slunce a 
krásný výhled na panoramata.

A až se mě příště Ema zeptá, jestli s nimi opět 
pojedu? Řeknu, že ANO! A proč? Protože mě tam 
bylo dobře. Mohl jsem děti podpořit v něčem, v 
čem chtějí být lepší. A kromě toho o jídle a cel-
kovém servisu Niky opravdu nelhala. Bylo o nás 
skvěle postaráno.

Text a foto Radek Vaniš

Kondiční trénink na schodech vedle lyžařské haly.

FJ SRK Železná Ruda - starší přípravka
Jak určitě všichni víte, FJ SRK Železná Ruda není jenom fotbalové 

mužstvo mužů, ale i starších žáků a starší přípravky. Chtěli bychom 
Vám představit tzv. Železnorudský potěr „starší přípravku“ pod vede-
ním trenérů Adama Vöröse a Josefa Škacha. 

Naši nejmenší fotbalisté: Václav Halama (Forest), Jakub Ševčík 
(Ševča), Matěj Cyránek (Círa), Martin Nguyen (Marťa), Eliáš 
Vlach (Elík), Pavel Nguyen (Pavlík), Jakub Chalupský (Chalupář), 
Alex Škach (Junior), Jakub Fürst (Firsťák), Jakub Lehečka (Ma-
radona), Ondřej Vohlídal (Baletka) již hrají společně několik sezon. 
Společně jsme postupně začali hrát fotbal jako mladší přípravka (děti 
do třetí třídy) a nyní jako starší přípravka (děti do páté třídy). Zápasy 
proti mužstvům z okresu Klatovy hrajeme o víkendech na podzim a na 
jaře, vždy jeden den o víkendu turnajovým systémem. Na turnaji jsou 
vždy min. tři mužstva a max. pět mužstev. 

V době od 26. 9. 2019 do 29. 9. 2019 jsme společně absolvovali 
fotbalové soustředění na penzionu U Röselů na Hojsově Stráži. Přiví-
tali nás zde vřele manželé Miloš a Květa  Röselovi, super ubytování, 
vynikající jídlo a hlavně výborné zázemí na penzionu (umělohmotné 
hřiště pod penzionem, dětská herna pro děti v suterénu penzionu). Vše 
částečně hradili rodiče dětí a zbytek oddíl FJ SRK Železná Ruda. Kluci 
zvládli všechny těžké tréninky na jedničku, což nás trenéry velmi mile 
překvapilo.

Děkujeme Všem rodičům zúčastněných dětí, že nám věří a že se ne-
báli nám děti svěřit. 

Adam VÖROS a Josef ŠKACH, trenéři, Foto autoři

Jelení říje je v plném proudu
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Přehled akcí v turistické sezóně 2019

STÁLÉ EXPOZICE 
ENVIRONMENTÁLNÍ CENTRUM V ŽELEZNÉ RUDĚ
– Historie lyžování na Železnorudsku, Knihovna prof. Julia Komárka, expozice Bobr evropský, Čáp černý, Jelen lesní, Byliny a houby, Geologie a geomorfologie, Šumavských lesů. veřejný internet…
MUZEUM ŠUMAVY, pracoviště Železná Ruda – expozice sklářství, hamernictví, lidový nábytek. 
HISTORICKÉ MOTOCYKLY – v „Zámečku“ v Železné Rudě 
ČESKÝ KRÁTER – venkovní geologická expozice u Základní školy v Železné Rudě

Upřesnění k akcím, příp. jejich doplnění naleznete v Železnorudském zpravodaji nebo na www.zelezna-ruda.cz, ITC Železná Ruda, 1. máje 12, (v budově Environmentálního centra), tel./fax: 376 397 033, e-mail: itc@zeleznaruda.cz. 
Změna programu vyhrazena. 

26.10. Taneční večer „Věčně mladí“ – disko pro starší a pokročilé Železná Ruda/Disco Clip, 2030 hod. vilemhynek@seznam.cz, 725 933 363

TERMÍN NÁZEV AKCE POŘADATEL/MÍSTO, ČAS TELEFON

OCHOTNICKÝ SPOLEK ŽELEZNÁ RUDA
uvádí ve vlastní režii

divadelní hru

Milan VolenecMěsto
Železná Ruda AUTO NEJDL   Klatovy
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OBSAZENÍ:

Richard Willey
  Josef Podlešák
Georgie Pigdenová
  Radka Andrejčíková
Jane Worthingová
  Helena Skřivanová
Pamela Willeyová
  Miroslava Marie Miller
Ronnie Worthing
  Luboš Pastirik

ředitelka hotelu
  Lada Zvěřinová

detektiv Jack Baker a mrtvola
  Vladimír Váca

údržbář Pepe
  Miroslav Ševčík

pečovatelka Gladys Fosterová
  Daniela Matušová

číšník
Pavel Melíšek

nápověda

  Gizela Otradovská
Hana Podlešáková
Zlata Vörösová

kulisy

  Milan Volenec

  Miroslava Marie Miller

DVOUPLOŠNÍK V HOTELU WESTMINSTER

OCHOTNICKÝ SPOLEK ŽELEZNÁ RUDA

Ray Cooneyaneb Nerušit prosím!

18.10., 19.10. a 22.10.2019 od 19:30 hodin
v aule ZŠ Železná Ruda

FJ SRK Železná Ruda – muži
Po dalším měsíci máme za sebou odehráno několik zápasů 

a jeden odložený pro nezpůsobilý terén. Přinášíme i rozpis násle-
dujících zápasů a budeme rádi, když nám přijdete fandit.
Odehráno:
14. 9.      SK Velhartice z. s. - SRK Žel. Ruda 1:0 (1:0) 
         Střelci: 36. Brůha Ondřej
21. 9.      FJ SRK Železná Ruda – FC Švihov 1:2 (0:1)
               Střelci: 63. Loos Martin - 19. Havlíček Pavel, 60. Zdrahal Jan (pen.)
28. 9.      TJ Tatran Velké Hydčice – FJ SRK Železná Ruda 0:1 
(2:4 pen.)

Příště se hraje:
Sobota			19.	10.					15:30	SRK	Žel.	Ruda	-	SK	Bolešiny	B	
Sobota			26.	10.					14:30	TJ	Sušice	B	-	SRK	Žel.	Ruda	
Pondělí		28.	10.					14:30	SRK	Žel.	Ruda	-	Svatobor	Hrádek	B	(přeloženo	z	5.10.)
Sobota					2.	11.					14:00	SRK	Žel.	Ruda	-	Start	Dešenice	

Filip Brož 


