
právě držíte v ruce další číslo Železnorudského zpravodaje. Poprvé jste 
ho našli ve své schránce a budete jej tam pravidelně nacházet i v budouc-
nu. Rozhodli jsme se k tomuto kroku na základě četných dotazů a abyste 
jej už nemuseli hledat v obchodě, či infocentru, nebo se na vás dokonce 
vůbec nedostalo. Distribuce zpravodaje do schránek znamená pro měs-
to jen minimální náklady, zároveň věřím, že pro Vás to bude znamenat 
mnohem komfortnější přístup k informacím o dění v Železné Rudě.

Začátek letošního roku se nesl ve znamení boje s přívaly sněhu, které 
byly největší za posledních 10 let. Chceme moc poděkovat všem, kdo 
jste se na jeho odklízení podíleli. Byla to pořádná dřina, ale v rámci 
možností jsme situaci zvládli a udrželi naše město v chodu. Naše tech-
nické služby odvedly skvělou práci, chlapi v nejhorších dnech makali od 
půl páté od rána. Velmi pomohly i externí firmy, které jsme naštěstí včas 
najali. Velké poděkování patří i policistům a našim městským strážní-
kům, a v neposlední řadě Vám, zodpovědným občanům. Všichni takoví 
totiž bohužel nejsou. Například špatné parkování některých aut potom 
způsobuje komplikace všem, když není možné protáhnout celou ulici. 
Žijeme na horách, se zimou a sněhem si umíme poradit, ale musíme 
táhnout za jeden provaz a pomáhat si navzájem. Toto pravidlo platí od 
nepaměti a jsem moc rád, že drtivá většina z nás jej dodržuje. 

Fotogalerie na str. 2.

Kromě sněhu a turistů k nám v lednu dorazila také vzácná návštěva  
v podobě českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka a jeho bavorského 
kolegy Floriana Hermanna. Oba ministři v Alžbětíně projednávali mož-
nosti prohlubování spolupráce, následně jsem našeho ministra odvezl do 
Environmentálního centra, kde jsme diskutovali o možnostech podpory 
našeho města a regionu ze strany státu. Pevně věřím, že tato jednání 
přinesou Železnorudsku v blízké budoucnosti mnoho pozitivního. 

Fotogalerie na str. 15.
Jak jsme slibovali, uskutečnili jsme taktéž na začátku února první 

setkání s občany. Přáli bychom si Vás totiž do budoucna více zapojit do 
chodu našeho města. Na této neformální schůzce jsme od Vás slyšeli 
řadu podnětů, které nyní řešíme. Velmi pozitivně nás překvapil Váš zá-
jem o tuto akci a můžeme slíbit, že podobná setkání budeme organizovat 
i v příštích měsících. 

V neposlední řadě pak 6. února poprvé svezl školní minibus, který 
každý den přiváží děti z okolí do naší základní školy, naše seniory do 
lékárny v Alžbětíně. Jelikož v současné době nemáme přímo v Železné 
Rudě lékárnu, rozhodli jsme o dalším využití našeho minibusu. Pravi-
delně každou středu v deset hodin vyrazí minibus z autobusové zastávky 
před hotelem Ostrý do Alžbětínské lékárny, kde počká na všechny, než 
si nakoupí léky a následně je odveze zpět. Tato služba je pro naše obča-
ny samozřejmě zdarma a budeme velmi rádi, pokud ji budete využívat. 

Přejeme Vám příjemné čtení našeho zpravodaje. Zároveň prosím pa-
matujte, že v případě potřeby se na nás můžete kdykoli obrátit. Jsme 
zde pro Vás.

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

Petr Najman a Filip Brož, místostarostové

Uvnitř si přečtete:    Informace z radnice • Návštěva ministra zahraničí ČR Tomáše Petříčka • Zprávičky ze školky •  
• Rozhovor s p. Michalem Vonáskem • Pozvánka na masopust a hasičský bál • Činnost Kynologického klubu v číslech

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

SLOVO  STAROSTY

Zleva: Ministr zahraničí ČR Tomáš Petříček a starosta města Železná 
Ruda Filip Smola.

Vážení spoluobčané, milí sousedé, 



STRANA 2ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

Boj se sněhovým živlem Železná Ruda nakonec vyhrála,  
ale nasazení techniky a lidí bylo obrovské... děkujeme!

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
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Informace z radnice

Zástupcům ILE Nationalpark Gemeinden 
Bayerischer Wald a Mikroregionu Šumava-zá-
pad předala ocenění spolková ministryně výži-
vy, zemědělství a ochrany spotřebitelů Němec-
ka Julia Klöckner, což dokládá význam tohoto 
vyznamenání a také celého projektu Putování 
bez hranic srdcem Evropy. 

V Železné Rudě byly vybudovány v rámci 
tohoto projektu zajímavé historické objekty,  
a to repliky tavících pecí na sklo a železo, 
vzniknou společné webové stránky Destina-
ce Region Šumava a propojí se s oficiálními 
webovými stránkami všech obcí. Nejen že se 
tím zlepší vzhled samotných stánek, ale hlavně 
se budou společně sdílet informace. Byla tak 
oceněna několikaletá úspěšná spolupráce obcí 
a starostů na Šumavě.

Michal Šnebergr, 
zastupitel

Prestižní ocenění projektu Putování bez hranic srdcem Evropy

veroba.leseni@seznam.cz

602 689 608, 775 991 237

VEROBA lešení s. r. o.
montáž – demontáž – pronájem 
trubkového a rámového lešení včetně dopravy

Předána plaketa  
významné osobnosti

Pavel Nový, jehož dětství je trvale spojeno s Železnou 
Rudou, dodatečně převzal Plaketu našeho města. Na slav-
nostním večeru u příležitosti stoletého výročí od vzniku Čes-
koslovenska se náš, tehdy čerstvý, držitel Českého lva z pra-
covních důvodů nemohl zúčastnit. Proto jsme využili jeho 
návštěvu v Sušici a plaketa byla slavnostně předána. Věřím, 
že Pavla zase někdy budeme moci přivítat v Železné Rudě. 

Michal Šnebergr, zastupitel
foto autor
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J Zprávičky ze školky    J
Na letošní bohatou sněhovou nadílku si 

opravdu nemůžeme stěžovat. Sněžilo nejen 
venku, ale i ve vnitřních prostorách. Sněhové 
vločky různých tvarů a variant ztvárněné roz-
manitými výtvarnými technikami se objevova-
ly po celém areálu školky. Měsíc leden začal, 
jak jinak než tématikou Tří králů a volně pokra-
čoval zimními tematickými bloky od zasněže-
né přírody, péče o zvířátka a ptactvo v zimním 
čase, až po témata sportování, zdravého život-
ního stylu apod.

Poslední lednový pátek čekalo na děti milé 
překvapení. Do naší mateřské školy zavítali na 
návštěvu kynologové se svými psy. Děti se do-
zvěděly, jak mají správně reagovat při setkání 
se psy v různých životních situacích. Nakonec 
jsme všichni společně shlédli malou ukázku vý-
cviku psů. Děkujeme za pěkné dopoledne paní 
Renatě Neumannové a Janě Klimentové. Těší-
me se na další setkání, které máme přislíbené  
v přírodním terénu.

U předškolních dětí proběhla během podzimu a začátku zimy pedagogická diagnostika školní zralosti z pohledu třídních učitelek. S výsledky byli 
rodiče seznámeni na informativní schůzce, která proběhla ve středu 30. 1. 2019 v odpoledních hodinách. Rodiče tak mohli získat informace o svých 
dětech, jejich silných stránkách či o oblastech, ve kterých není dítě ještě dostatečně vyzrálé. Tyto oblasti je potřeba posilovat a nadále rozvíjet, aby byly 
děti v budoucnu ve škole úspěšné.

Ve čtvrtek 31. ledna jsme  
s dětmi využily krásné sněho-
vé nadílky a společně si užily 
zimní sportování na sněhu. 
Děti nejprve zdolávaly hory 
sněhu, dále běhaly slalom 
v hlubokém sněhu, házely 
sněhovými koulemi…… atd. 
Sportování jsme s dětmi za-
končily slavnostním pokři-
kem „hurá“ a nechyběla slad-
ká odměna a medaile.

I v únorovém měsíci bude-
me připravovat pro děti zají-
mavou denní programovou 
nabídku k naplňování indivi-
duálních potřeb a osobnost-
ního rozvoje dětí. Jednou  
z velkých událostí bude ma-
sopustní veselí.

Za MŠ zapsala 
Monika Najmanová

foto MŠ

Sluníčka a zimní radovánky

Sportovni den na sněhu

Návštěva kynologů ve školce

Tří Králové ve školceDopolední výtvarné činnosti
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Největší výstavní pavilon ve střední Evropě hostil veletrh cestování a aktivního trávení vol-
ného času. Železná Ruda byla v tomto roce opět součástí expozice Plzeňského kraje a vzhledem  
k tomu, že radnice zrušila oficiální účast, zajistil ji vlastními silami Destinační spolek Železnorudsko.  
O Šumavu a Železnorudsko byl jako tradičně zájem, a to nejen o zdejší přírodu, ale vzhledem k vy-
dařeným zimám co se týče dostatku přírodního sněhu, je velký zájem o lyžování. Děkujeme všem, 
jež pomohli se zajištěním naší aktivity.

Tomáš Horek, DSŽ

Více než 30 tisíc návštěvníků  
na Go Regiontour v Brně

Hasičský bál
Máme tu radost, že se opět po roce bude konat 

hasičský bál 
s tombolou a již nyní vás na něj můžeme pozvat. 

Letos to bude

v sobotu 23. 3. 2019 
od 20:00 hodin 

v hotelu Engadin.
Pokud máte zájem zúčastnit se, můžete si lístky rezervo-
vat již nyní u p. Aleše Sekyry na čísle: 606 133 910. Po-
kud zbudou, budou v prodeji na místě, ale na to nespolé-
hejte, kapacita sálu je omezena! Odvoz na hotel Engadin, 
kde se bude bál konat, bude jako vždy hasičským busem 
mezi 19:00 – 20:00 od CrossCafe, kde můžete v klidu 
a v teple u kávy počkat na svou jízdu. Zpáteční odvozy 
z hotelu do města budou probíhat mezi 
23:30 – 1:00, poté bude nutné využít 
taxislužeb. Určitě uvítáme a přispěje 
ke kulturnějšímu pojetí večera, pokud 
se dostavíte ve společenských oblecích  
a šatech.                                            

                     filip brož

PRODÁVÁTE 
NEMOVITOST?
Ø  prodej, koupě, dražby,  

exekuce, výkupy

Ø  odhad tržní ceny  
nemovitosti  
k dědickému řízení 

Ø  pojištění majetku,  
životní pojištění,  
penzijní připojištění

Renáta Tomášková
606 622 951

ravokastom@gmail.com
Realitní agentura

TomSoLa Group s.r.o.
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  9. 1. –  mezi půl třetí a půl čtvrtou ranní jsme vyjížděli k odstranění několika stromů spad-
lých do silnice vlivem těžkého sněhu.

11. 1. –  k dopravní nehodě osobního automobilu se zraněním jsme vyjeli společně s jed-
notkou HZS PS ŽR. Řidič se svým vozem po smyku na Nové Hůrce narazil čelně 
do stromu. Přitom utrpěl poranění hlavy, které ošetřila ZZS Železná Ruda a dále 
převezla zraněného k dalšímu vyšetření do Klatovské nemocnice. Provedli jsme 
protipožární opatření, zajištění místa události a po dobu vyšetřování nehody jsme 
řídili provoz kyvadlově jedním jízdním pruhem až do samotného vyproštění hava-
rovaného vozu.

11. 1. –  krátce po návratu z nehody jsme vyjeli k odstranění stromu spadlého před silnici na 
Špičáku.

13. 1. –  k odstranění stromu spadlého přes komunikaci k hotelu Belveder jsme 
vyjeli v ranních hodinách. Pomocí motorové pily byl rozřezán a uklizen 
mimo cestu. 

13. 1. –  k dalšímu spadlému stromu jsme vyjeli po obědě na Javornou, kdy stanice 
HZS PS Železná Ruda zasahovala na jiném místě. Strom zasahoval přes 
jeden jízdní pruh a pomocí motorové pily jsme jej rozřezali a uklidili 
mimo silnici.

13. 1. –  Vlivem silného sněžení spadlo tento den mnoho stromů. K dalšímu, kdy 
jednotka HZS byla zaměstnána jinde, jsme vyjeli v podvečer na cestu  
k hotelu Belveder. I zde jsme vzrostlou břízu pomocí pily rozřezali  
a odstranili mimo silnici.

19. 1. –  Značná sněhová pokrývka přidělala starost majitelům bytového domu Terasy. Zde došlo k posunu sněhové masy přibližně 30x15m o výšce 
místy až 1,5m. Přitom strhla odvětrávací komíny a poškozenou střechou do objektu začalo zatékat. Pomocí satelitních snímků byla určena 
poloha komínků a v daných prostorech byl sníh odházen a střecha zpřístupněna pro opraváře. 

Rok 2018 v číslech

Vážení čtenáři, jak jsme si všichni všimli, po mnoha letech se k nám vrátila pořádná zima. Jsme rádi, že jsme v tomto roce nemuseli vyjíždět k požá-
rům komínů, nebo závažným dopravním nehodám, krom jedné. Chováte se v novém roce opatrně J . I přes to jsme stihli za leden 7 výjezdů, kdy nás 
potrápila hlavně příroda. Mimo zásahovou činnost se také podílíme na úklidu sněhové nadílky a to pomocí traktorfrézy.
Za leden jsme zasahovali sedmkrát:

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

To, že jsme minulý rok vyjeli k rekordně malému množství událostí, bylo 
způsobeno vznikem požární stanice Hasičského záchranného sboru Pl-
zeňského kraje zde v Železné Rudě. Stanice vznikla v prostorách naší 
zbrojnice, kde sdílíme hlavně garáže a klubovnu. Nicméně v současné 
době probíhají přesuny vybavení a opouštění staré přístavby s garáží, kte-
rá bude zbourána a začne se se samotnou realizací výstavby nové části 
zbrojnice, jakmile to klimatické podmínky dovolí. Kromě událostí, kdy 
jsme zasahovali jako dobrovolná jednotka samostatně (viz. graf), naši čle-
nové vyjížděli k dalším desítkám událostí společně s profesionálními ha-
siči v rámci stáží nebo příslužeb. Stanice HZS vyjížděla ke 147 zásahům.
V tabulce vpravo můžete vidět počty zásahů za posledních 8 let. Jak mů-
žete vidět, v předcházejících 3 letech 2015 – 2017 jsme vyjížděli téměř 
každý 3. den, což bylo velmi náročné, vzhledem k tomu že je u nás dlou-
hodobě trvalý nedostatek hasičů a řidičů. I proto uvítáme zájemce, kteří 
by měli zájem rozšířit naše řady. Více informací – co je třeba splňovat 

a co dokážeme nabídnout – najdete na www.hasiciZR.cz I proto jsme  
s radostí přijali na výroční valné hromadě SDH, kde jsme hodnotili činnost 
v uplynulém roce, přijetí nového člena – starosty města – Filipa Smoly.

filip brož
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„Na Azorech je nejvyšší hora Portugalska a je to stratovulkán,“ 
říká Michal Vonásek.

  s panem Michalem Vonáskem o Azorech, chobotničkách v hrnci  
  a cyklonech nad Atlantikem.      (pokračování)

Michal Vonásek
• Narozen v Plané u Mariánských Lázní
• Žije v Železné Rudě od 2 let
• Má osmiletého syna Lukyho
•  Sportovec – lyžař, cestovatel, vysokohorský 

turista

ROZHOVOR
ŽZ: Aha. Celou chobotničku Ti přinesli  

a položili Ti ji na talíř. S tělem i chapadly.
MV: Ne, oni ji nechali v tom hrnci. Ještě tam 

s ní plavaly brambory. Byla tam taková jako 
omáčka, ale průhledná. Dále tam bylo koření.

ŽZ: Takže vařená chobotnice s vařenými 
bramborami. Tys to naservíroval sám?

MV: Ne ne, to se jedlo z toho hrnce.
ŽZ: Tak počkej, to si musíme probrat. Nízký 

hrnec, v něm brambory a chobotnice vcelku.  
A to byla Tvoje porce. A jaké jsi měl k tomu po-
můcky? Speciální nože či klíšťky na vylovení 
chapadýlek?

MV: No, klasika, nůž a vidlička a krájel jsem 
si to jako maso. V hrnci. Tedy v kastrolu.

ŽZ: A jak, dobrá byla? Vařená?
MV: Jak říkám, výborná. A levná. Za 12,- €. 

Dost velká porce.
ŽZ: Chobotnička, malá, chudinka. A tys ji 

snědl… brr. A co obyvatelé, jsou jiní než Por-
tugalci, než pevninští?

MV: Ne, jsou to stejní Portugalci. Nesmírně 
milí a ochotní. 

ŽZ: A jak se jim vede? Co myslíš? Mají se 
dobře?

MV: Asi ano. Co tedy vím, rozhodně mají 
hrozně nízké daně. Asi jen 5 %. Co se týče tu-
ristiky, vše je poměrně dobře značené, všechny 
ty hřebenovky, stále je na co koukat.

ŽZ: A jaká je to asi nadmořská výška? 
MV: Převýšení je tam celkem velké, asi 1100 m 

někdy. To je dost. Ale je to šikovně udělané tak, 

aby se dalo dojet autem někam nahoru a poté 
dojít třeba už jen 300 m. Jsou tam nádherné 
stezky přímo nad vysokými útesy, kdy shlížíš 
do hloubky cca 100 m na hladinu oceánu.

ŽZ: A jaké typy turistů jste tam potkávali?
MV: Na tom největším ostrově jsou většinou 

Evropané. Na tom menším, Terceira, už byli 
zase jen Američané. Ten se mně velmi líbil.

ŽZ: A turistická infrastruktura je na všech 
ostrovech?

MV: Na všech. A na Terceira, abych se  
k tomu vrátil, je ta flora ještě divočejší. Hustější 
porost, kleče. Dělali jsme tam takový okruh, oni 
tam vysekali stezku v té vegetaci, a tam je tma, 
jak je ten porost hustý. A také se tam dá jít do 
vyhaslé sopky sopouchem. Do nitra země. Ale 
bohužel, mimo sezonu je to omezené, tak tam 
jsme se nedostali. Není to kráter, ale sopouch.

ŽZ: A jaký je rozdíl mezi kráterem a sopou-
chem?

MV: Kráter je po výbuchu sopky nahoře, so-
pouch je takový ten boční vstup do sopky, ze 
kterého kdysi bokem tekla láva…

ŽZ: Tak tudy byste šli, kdyby to bylo možné.
MV: Ano. Je to úzká díra, vedoucí do pod-

zemí.
ŽZ: Tak to nevím, jestli je turistické láka-

dlo…ale uznávám, že pro ty speleology, kteří 
jsou šťastní v úzké díře pod zemí, kde se ne-
mohou hýbat, nic nevidí a ještě se tam občas 
zaklíní, tak ti tady asi najdou potěšení.

MV: Na tomto ostrově je ještě nádherné měs-
to, Angra de Heroísmo, bylo v minulosti dokon-

ce 2x hlavním městem Portugalska. Je tam nád-
herná pevnost, která nadále patří armádě, nad 
pevností je kopec, ze kterého je vidět to městeč-
ko, v němž má každý dům jinou barvu. A také je 
tam přístav. A a zde hodně kotví ti Američané.

ŽZ: Zřejmě připlachtí přes Atlantik. A proč 
bylo tohle městečko, titěrné, hlavní město Por-
tugalska?

MV: To mělo důvod zejména v obchodu. 
Také tam bylo překladiště otroků. A bylo tedy 
bohaté. To město. Dále jsme se vydali na ost-
rov Pico. Tam je ta nejvyšší hora Portugalska.  
A zase je tam všechno jiné, nežli na těch ostat-
ních ostrovech. Tam se pěstuje víno. Vinice jsou 
pod ochranou UNESCO. Víno se tam vyrábí 
bílé i červené, a má příchuť lávy. Jsou to menší 
keříčky. Není tam přílišné horko. Pěstuje se na 
teráskách, které jsou velmi natěsnané. Na kaž-
dém kousku půdy se pěstuje víno.  

ŽZ: Tak to bude asi drahé.
MV: No, láhev tam přišla asi na 8,- Euro. 

Takže nic přemrštěného, když by to člověk chtěl 
ochutnat. Ale já víno moc nemusím. Opět jsme 
spali v hostelu, kde bylá hodná a informova-
ná paní. Navštívili jsme muzeum velrybářství. 
Tam jsme zhlédli film o historii velrybářství,  
a to bylo zajímavé. Ti velrybáři nebrázdili oce-
án denně. Měli jednoho člena na pozorovatelně,  
a když ten spatřil na moři velrybu, dal těm dole 
znamení, a onI vyrazili „jako k ohni“ na lov 
velryby. Když dílo dokonali, věnovali se opět 
své práci na souši. Např. holič holil zákazníka, 
uslyšel znamení, že velryba je na moři, nechal 
tam zákazníka a běžel na lov.

ŽZ: To byla taková jako pohotovost velry-
bářská.

MV: Pro ně bylo ulovení velryby velmi lukra-
tivní záležitostí. Vše zužitkovali či prodali. Nej-
lepší komodita byl velrybí tuk. Jinak jsme tady 
navštívili lávový tunel, to se nám podařilo. Mu-
seli jsme jít s průvodcem. Vstupy jsou omezené 
i na počet. Kvůli flóře a fauně v těch tunelech.

ŽZ: Aha, takže endemický výskyt, který si 
Portugalci chrání.

MV: Ano, na to se nesmí ani sahat. Tak např. 
ty krápníky, co tam mají, ty už nerostou. Ty 
vznikly při sopečné erupci, a pak už je konec.

Pokračování na straně 8Pobřeží ostrova Sao Miguel
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  s panem Michalem Vonáskem o Azorech, chobotničkách v hrnci  
  a cyklonech nad Atlantikem.ROZHOVOR

ŽZ: Tak jste se konečně někam do nějaké 
díry podívali.

MV: Ale bylo to o fous, poněvadž minimum 
pro skupinu byli 4 turisté a my jsme byli sami. 
Tři. Ale nakonec jsme paní průvodkyni uprosili, 
chtěli jsme i toho čtvrtého zaplatit, ale nebylo to 
třeba. Vyhověla nám. Pak jsme se chtěli vydat i 
na tu nejvyšší horu, což se nám nakonec poda-
řilo. Vstup na horu je placený, 20,- €. Každého 
nahoře monitorují, každý obdrží GPS, zejména 
kvůli eventuelnímu špatnému počasí a možné-
mu zbloudění turistů. Také je tam denní limit 
pro výstup, co se týče počtu turistů. Nejprve 
byla mlha a vítr a poté se to nahoře otevřelo. 
Bohužel tam byl silný vítr, cca 100 km/hod. 
Bylo to poměrně náročné stoupání, 1100 m pře-
výšení na 3,8 km délky. Je to opravdu jen pro 
zdatné turisty. Fotky jsme vytvořili a cesta dolů 
byla dost krutá. Celkově nám to trvalo 5 hodin.  
A tím dovolená končila. Ale neskončila.

ŽZ: A jakpak se to stalo?
MV: Přišel cyklon. A na Azory přestala létat 

letadla.
ŽZ: A jejda. Takže komplikace.
MV: Už jsme byli na odbavení na letišti, že se 

přesuneme na ten největší ostrov a tam odtud na 
pevninu. Ale to jsme se přepočítali. Takže jsme 
čekali asi pět hodin, pak nás naložili do autobu-
su a odvezli do hotelu, postarali se o nás, i když 
nemuseli, protože za počasí letecké společnosti 
neručí.

ŽZ: A jak ten cyklon vypadal? 
MV: Vítr, déšť, takové malé tsunami na moři 

bylo vidět.

ŽZ: A co jste tedy dělali? Na výlety to asi už 
nebylo.

MV: No to ne, takže jsme chodili jen do měs-
ta. Celkově jsme tam strávili dvě noci navíc. 
A pak nám ulétly všechny spoje do Evropy. 
Protože když jsme se dostali konečně po dvou 
dnech na ten hlavní ostrov s mezinárodním le-
tištěm, tak jsme tam museli strávit ještě jednu 
noc navíc, neboť nebylo čím odletět. A když 
něco letělo, tak to bylo zoufale plné. Navíc jsme 
se museli rozdělit, protože tři letenky – to bylo 
nemyslitelné. A do Porta vůbec. Spíše do Lisa-
bonu. Takže jsme strávili celou noc hledáním 
letenek. Jeden z kamarádů letěl do Madridu, z 
Madridu do Mnichova, a pak vlakem do Norim-
berku pro auto, protože jej tam měl na letišti. 
Já a ten další kolega jsme letěli z Lisabonu do 
Paříže – podívali jsme se na „žluté vesty“, a pak 
jsme letěli do Prahy.

ŽZ: Takže závěr dovolené byl bouřlivý.
MV: Alespoň byla sranda. A sešli jsme se  

v Plzni, všichni tři, ve stejnou dobu.
ŽZ: Tak to se Vám povedlo, kdybyste to chtě-

li naplánovat, tak to určitě neklapne. Ovšem, 
možná ty tři noci navíc asi nebyly bezproblé-
mové, co se týče financí za nové letenky či ná-
stupu do práce po dovolené… Měli jste ještě 
nějaké následné komplikace?

MV: Tady chci jen upozornit na to, že je dob-
ré být pojištěn. Já tedy jsem na zpožděné lety 
pojištěn. Takže ty peníze, za nové letenky –  
a nebylo to málo, protože ty letecké společnos-
ti to rozhodně nezlevní, neboť ví, že ty letenky 
potřebujete – ty bych měl dostat zpět. Od pojiš-
ťovny. Doufám.

ŽZ: No tak na Azorech platí unijní pravidla 
ne? Portugalsko…

MV: Určitě, i když geograficky, a to jsem 
ještě nezmínil, dva ostrovy patří k Africe, dva  
k Severní Americe a zbytek k Evropě. Ale je to 
Evropská Unie.

ŽZ: Tak sláva. Ještě že cyklóna Vás chyt-
la v Evropě a nakonec Vás to vyvrhlo v Unii.  
A kdybys to shrnul celkově, tak Azory jsou na 
plavání, na koukání, na turistiku…

MV: No spíše na koukání a turistiku. Mraky 
vyhlídek, stezek. Kapacit na ubytování je dost, 
silnice jsou nové. Ještě jsem zapomněl dodat, že 
na Terceira se pěstuje čaj. S lávovou příchutí. 
Aroma je odlišné od našeho. Není to však nijak 
závratně drahé.

ŽZ: Jak finančně náročná byla dovolená na 
Azorech? 

MV: Když seženeš levné letenky, tak to drahé 
není…

ŽZ: …pokud Tě nedostihne cyklon…
MV: …pak se to prodraží, bez pojištění.
ŽZ: Oni o tom cyklonu mluvili již dopředu, 

že? Takže vy jste to očekávali každým dnem, 
ale byli jste rádi, že přišel až na konec Vaší do-
volené. 

MV: No tak to určitě, původně jsme tam le-
těli s tím, že bude více méně pršet. A 18 OC.  
A my jsme měli 25 OC a slunce. Jinak oceán je 
chladný stále. Velryby tam migrují od července 
do konce září.

ŽZ: A ubytování v hostelech bylo v pořádku.
MV: Jo jo, dokonce jsme měli dvakrát byt. 

Ale na manželské posteli je vždy jedna přikrýv-
ka. Bohužel.

ŽZ: Ano, to známe, to je dovoz z USA, to 
jsem já nikdy nepochopila, v čem tkví to kouzlo 
jedné, a navíc vždy poměrně tenké přikrývky, 
která naléhá na tělo, a na tenké plachetce je 
deka, samozřejmě ne praná po každém hostovi, 
takže úzkostlivě dbám na to, abych se jí v noci 
nedotkla, což má za následek strnulé ležení,  
a pevný úchop onoho tenkého prostěradla, kte-
ré nesmí sklouznout, ale to by se nesměl otáčet 
spící partner. Takže noc pod jednou přikrývkou 
se mění v boj, kdo bude mít přikrývku a po-
kud se partneři na lůžku oddálí, což je velmi 
pravděpodobné, vznikne mezi nimi prostor, 
na jinak příjemně velké posteli, kterým fouká 
pod deku oběma. A není to výsada nějakých 
levných ubytování. 120 dolarů není tak málo, 
za jednu noc, a ráno mám kruhy pod očima  
a vztek.

MV: No, měli jsme s tím trošku problém…
ale nějak jsme to vždycky udělali. Jinak jsme 
se měli všude dobře. Ubytování si vybírám dle 
hodnocení na Internetu.

ŽZ: Milý Michale, děkuji Ti za vyprávění, 
jsem ráda, že tě cyklón nesmetl do oceánu  
a těším se na další cestovatelské zážitky.

Pro ŽZ se ptala 
Světluše Chabrová

Dokončení ze strany 7

Angra do Heroismo, ostrov Terceira
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Lyžaři i „letobijci“ ze Sušice, Budějovic, Klatov, Plzně i z Prahy si 
zavzdechli tiše o vánocích, když si vzpomněli na kraje Šumavské, kde 
jindy se proháněli anebo také – neproháněli – po lyžích okřívali svěžím 
vánkem prosyceným kořenitou vůní šumavských smrků.

Neodolal jsem, opatřil si všechna možná úřední a neúřední lejstra, že 
jsem slušný člověk, a tak jsem přešel nové hranice na lyžích, plně od-
hodlán nevzdat se své staré lásky – Šumavy. Zakouřené plíce už to víc 
jak potřebovaly. A tak jsem jel …

Čeští celníci si mne zvědavě prohlížejí, přátelsky sice, ale jako kurio-
situ. Lyžař patrně tady asi dosud neprojel. Žijí stále ve vzpomínkách na 
minulé září a těžce chápou dnešní skutečnost, ba dokonce se ptají jestli 
je pravda, že Němec chce, abychom … atd … A když mu pomůžeme, 
že zas oni se vrátí tam, kde byli. Jsou věřící a člověk jenom těžko hledá 
slova, která by je bez bolesti vyvedla z jejích ilusí.

A dál … Německý celník, vlídný, rozšafný, poradí, cestu ukáže a do-
poručí, abych řekl všem, že u nich není nic proti tomu, abychom tam 
jezdili – a zkrátka utráceli marky. Jeho úřední pozdrav „Heitler“ je milý, 
jako stisk teplé ruky a jeho vůle je ta nejlepší, co si dovedeme představit.

Jedu sám a sám po dlouhých cestách od jihu Šumavy a vychutnávám 
rozkoš sjezdů panenským sněhem, v němž široko daleko nenacházím 
stopy jiných lyží. A přece – támhle nedaleko Mádru je celá stráň přeťata 
řadou stop. Po krátkém pátrání zjišťuji, že jsou to stopy školáků, kteří 
se tu sjíždějí do školy. Sněhu není jako jindy, v nižších polohách sotva 
30 cm, ve vyšších přes půl metru – ale hlavně, jede to. Na Polední hoře 
jsem sám a sjezd do Gsengetu je něco, co jsem ještě neprožil. Pohádka 
sama – až na tu rodlovačku, po které svážejí dříví do Bavor. Vynechá-
vám Prášily, vystupuji po jižním svahu mezi buky Steindlberku a pak 
přes Lakaberg sjíždím prudce do Železné Rudy. Ani hajného jsem na 
celé cestě nepotkal a jen na Polomu jsem vjel do stopy několika lyžařů. 

V bývalé české škole v Železné Rudě sídlí dnes správní orgány ně-
mecké říše a tam se tedy poslušně hlásím; chci na Špičáku na noc k Pro-
kopovi. Říkají, že není v provozu, abych šel do Rixiho. Ruda je už zase 
v pořádku, všechna okna jsou zasklena a obchody otevřeny, vyjma těch, 
které patřily nearijcům. Místo hotelu Praha je tuším Frankfurterhof. Bel-
veder není v provozu. Městečkem projíždějí ohromné červené autobu-
sy, které obstarávají osobní a poštovní dopravu směrem k Deggendorfu  
a Mnichovu; místa je v nich dost. Na náměstí pod velikou cibulí koste-
líčka promenuje několik párů lyžařů, klidně laškují; bývalé promenády 
před večeří patří minulosti.

Za tmy hrnu se cestou na Špičák. Z dálky už vidím, že je pravdou, že 
hotel Prokop není v povozu. Také vily kolem nesvítí mají to tam prý pře-
házeno páté přes deváté. U Rixiho je nás jen několik, právě asi jako to 
bylo o Štědrém dnu a Silvestru, kdy několik hostů přišlo potěšit pár lidí 
z Rudy. Jinak tu nacházím už jen uniformované, ochotné mladé muže, 
kteří tu cvičí, ale na Weisovně není jediné stopy, ač jindy to bývala cvič-
ná plocha všech líných i t.zv. „parádíčků“, kteří tu ukazovali nejen své 
umění a jeho pády, ale i nejnovější střihy vymýšlenosti oficielní módy  
a soukromých nápadů.

U „Sirotka“, u Hrnčíře, ve Stelle – tma. Stejně v řadě vil pod Špičá-
kem. Jen u Hrnčíře bliká světelko; jak jsem zjistil, je tam kdosi, kdo tam 
topí, poněvadž popraskal vodovod a ústřední topení.

U Rixiho bydlí německý architekt, milý žoviální, který připravuje 
projekt na jakýsi velký hotel, jenž bude vlastnictvím nár. soc. strany.

Na Jezerní stěnu jsem si šlapal cestu sám; tu a tam zahlédl jsem za-
vátou stopu. Na Juránkově chatě je její bývalý nájemce, ale žije jako 
poustevník Dolů k Černému jezeru jsem se dostal jen s námahou, skvělý 
sice sníh ale je ho tolik, že to tomu prvnímu „nejede“. Chata na Černém 
jezeře nefunguje.

Druhý den jsem navštívil Mattušovu chatu na Pancíři i chatu na Brüc-
klu; rádi mne všude viděli hlavně proto, že aspoň za čaj  a polévku něco 
utržili, jinak jen člověk slyší samé starosti, co bude dál, když obchody 
nejdou, nikdo se neobjeví. Češi nepřijeli a Němci o tom zapadlém koutě 
nevědí a hlavně mají asi lepší terén.

Den 8. ledna bude pro Šumavu rozhodujícím. Dosud tam vlastně pa-
nují mimořádné poměry a řekl bych nepravidelné, poněvadž po náporu 
nepravidelných trup, střídalo se tu řádné německé vojsko, které zajistilo 
klid. K Novému roku byly ordnerské organizace zbaveny moci a 8. ledna 
se rozhodne, kam bude Šumava patřit. Říká se, že Nýrsko, Ruda, Prášily 
a Kašperské Hory připadnou k Ostmarce, tj. k Mnichovu na sever vše 
bude Sudetenland a na jih pak to bude připojeno k Rakousku.

A tak na rozloučenou zajel jsem k pramenům Úhlavy a odtud na Go-
delhof. Dívám se na Špičák zpět; staré smrky mohutně obalené sněhem 
a jinovatkou v září slunce tiše tu stojí tak, jako loni, jako před deseti  
a já nevím kolika lety a jako jindy byly mi veselou a krásnou pohádkou, 
tak mi dnes povídají o smutku. Povídají však také o tom, že lze všechno 
vydržet. Ty staré smrky šumavské přežily „zlatého broučka“ více jak 
před půl stoletím, přežily vichřice, mrazy, smrště a když i některý padl, 
na jeho těle vzrostla spousta mladých a nových … 

Ale Šumava zůstala, smrky v ní – Šumava se nezměnila a pozdravuje 
vás všechny, kdož jste ji měli rádi.

Josef Růžička, Plzeň
gabreta-bayerwald@email.cz

...co tehdy psaly Národní Listy o Šumavě...
10.

Pozdrav ze Šumavy
Národní Listy, dne 23. 1. 1939

Špičák
Foto: archiv VCH
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ZZO
1.m. Petra Rolníková, Kewin, Líně
2.m. Veronika Sopková, Mia, Žel. Ruda
3.m. Hana Sieberová,Tedy, Vimperk
ZZO1 
1.m. Magda Voldřichová, Yuki, Vimperk
2.m. Zuzana Kinkorová, Majda, Žel. Ruda
3.m. Bedřiška Zajacová, Delon, Žel. Ruda
ZM
1.m. Karel Beran, Adar, Křimice
2.m.Magda Voldřichová, Čaky, Vimperk
3.m. Tomáš Kolbek, Maggie, Žel. Ruda
ZVV1 
1.m. Ivan Flek, Apollo, Koloveč
2.m. Iveta Přibáňová, Teri, Sušice
3.m. Veronika Tykalová, Coffee, Přeštice
IPO3
1.m. Věra Sudová, Veri, Koloveč
2.m. Miroslav Bíro, Gina, Starý Plzenec
3.m. Pavel Škopek, Abigail, Koloveč
NEJLEPŠÍ OBRANÁŘ
1. Miroslav Bíro, Gina, Starý Plzenec
2. Pavel Škopek, Abigail, Koloveč
3. Dana Stupková, Ortos, Železná Ruda

OKÉNKO K SOUSEDŮM DO BAVORSKA

…nejednalo se však o závody lyžařské, nýbrž závody koní, zapřažených do kočárů  
s lyžinami. Závodilo 17 spřežení, jedno- i dvojspřeží a nadšení pyšných majitelů, kteří 
povzbuzovali své favority, neznalo mezí. Tyto závody jsou velmi oblíbené a konají se 
každoročně. Návštěvníků byly stovky.

Redakce ZZ

V bavorském Rinchnachu se opět závodilo na sněhu…

ZKO Železná Ruda uspořádal 20. 10. 2018 závod, rozhodčí p. Josef Zábranský. Nastoupilo 19 psovodů s 21 psy. 
Děkuji všem účastníkům i pomocníkům.
Sponzoři: Manželé Lučanovi, Pošta Železná Ruda, Cukrárna Sněhurka, Hopsárna Bublina, Krmiva Šmakoun Sušice, Iveta Přibáňová, Anna Zíbarová, 
Martina Klímová, členové ZKO Železná Ruda, manželé Sopkovi, Jana Klimentová.
Poděkování patří i Tomáši Neumannovi, Radimu Hýbnerovi a Eduardu Sekelovi za přípravu a starost o závodníky, co se jídla týče, Janě Klimentové  
a Pavle Hýbnerové – kladečům stop IPO3 a figurantům Janě Klimentové a Tomáši Králíkovi. 

Činnost Kynologického klubu v Železné Rudě ve výsledcích a číslech

9. 5. 2018 se konaly zkoušky podle Národního 
a Mezinárodního zkušebního řádu. Nastoupilo 
10 psovodů a uspělo 9. Rozhodčí Lea Šveráko-
vá, figurant Jana Klimentová.
20. 5. 2018 rozhodčí Jaroslav Hartl, figurant 
Tomáš Králík. Nastoupilo 10 psovodů, pouze 
5 splnilo.
2. 6. 2018 zkoušky KJ Brno, rozhodčí Stanislav 
Uriánek. Nastoupilo 10 a všichni splnili.
22. 9. 2018 zkoušky, rozhodčí Lea Šveráková, 
figurant Tomáš Králík, kladeč stop Jana Kli-
mentová. Nastoupilo 8 psovodů, splnilo 5.
23. 9. 2018 zkoušky, rozh. Stanislav Beníšek, 
figurant T. Králík, nastoupilo 5 a všichni splnili.
6. 10. 2018 zkoušky, rozhodčí Lea Šveráková, 
figurant T. Králík, kladeč Jana Klimentová. Na-
stoupilo 5, uspěli 3.
Dále nás těší, že letos připravuje náš klub dvě 
členky na Mistrovství mládeže v kategorii 
ZPU1 - zkouška psa upotřebitelnosti prvního 
stupně.
7. 10. 2018 zkoušky, rozh. Stanislav Beníšek, 
figurant  a kladeč jako 6. 10.
Nastoupilo 6, splnili 4.  

Renata Neumannová, 
Kynologický klub Železná Ruda

Foto - archiv autorky
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Pohárek č. 3. 2. února 2019 Alpa louka
Superpřípravka dívky U8 
1 LUKAVSKÁ Anna 2011 SA Špičák 
2 VALLIŠOVÁ Lenka 2011 SK Železná Ruda 
3 DLOUHÁ Alžběta 2011 SA Špičák 
U10 přípravka dívky 
1 PETLACHOVÁ Adéla 2010 SK Železná 
2 GARBOVÁ Rosálie 2009 TJ Tatran Železná Ruda 
3 LEHEČKOVÁ Nikola 2009 SK Železná Ruda 
U12 předžactvo 
1 HOJÁKOVÁ Sylvie 2007 SA Špičák 15 
2 TOBIÁŠOVÁ Emma 2008 TJ Tatran Železná Ruda 
3 BRŮHOVÁ Valentina 2007 SA Špičák 
U14 mladší žákyně 
1 MATĚJOVIČOVÁ Eva 2005 Sokol Špičák 
2 NOVÁČKOVÁ Karolína 2005 TJ Slavoj Plzeň 
2 EISMANOVÁ Tereza 2006 TJ Slavoj Plzeň 
U16 starší žákyně 
1 HAJŽMANOVÁ Kateřina 2003 TJ Slavoj Plzeň 15 
2 ČERVENÁ Natalie 2003 Sokol Špičák 
Superpřípravka hoši U8 
1 LEBA Benjamin 2011 SA Špičák 
2 URBÁNEK Lukáš 2011 SA Špičák 
3 NOVOTNÝ Adam 2011 Ski klub Písek 
U10 přípravka hoši 
1 URBÁNEK Jan 2009 SA 
2 KLEISTNER Adam 2009 TJ Lok. Plzeň 
3 KVAŠNOVSKÝ Dominik 2010 SKI TEAM BUDWEIS 
U12 předžactvo hoši 
1 HRBÁČEK Matyáš 2008 SK Arnika Plzeň 
2 PETLACH Lukáš 2007 SK Železná Ruda 
3 MACALÍK Šimon 2007 TJ Tatran Železná Ruda 
U16 starší žáci 
1 KRÁL Tomáš 2004 Sokol 
2 MINAŘÍK Josef 2004 TJ Slavoj Plzeň 
3 ŠPIČÁK Vojtěch 2004 SA Špičák

Pohárek č. 4. 3. února 2019 Alpa louka
Super přípravka dívky U8 
1 VALLIŠOVÁ Lenka 2011 SK Železná Ruda 
2 LUKAVSKÁ Anna 2011 SA Špičák 
3 ŠIMÁKOVÁ Barbora 2011 SK Železná Ruda 
U10 přípravka dívky 
1 PETLACHOVÁ Adéla 2010 SK Železná Ruda 
2 GARBOVÁ Rosálie 2009 TJ Tatran Železná Ruda 
3 LEHEČKOVÁ Nikola 2009 SK Železná Ruda 
U12 předžactvo dívky 
1 HOJÁKOVÁ Sylvie 2007 SA Špičák 
2 BRŮHOVÁ Valentina 2007 SA Špičák 
3 TOBIÁŠOVÁ Emma 2008 TJ Tatran Železná Ruda 
U14 mladší žákyně 
1 HRBÁČKOVÁ Adéla 2006 SK Arnika Plzeň 
2 NOVÁČKOVÁ Karolína 2005 TJ Slavoj Plzeň 
3 MATĚJOVIČOVÁ Eva 2005 Sokol Špičák 
Superpřípravka hoši U8 
1 LEBA Benjamin 2011 SA 
2 MACEK Šimon 2011 SA Špičák 
3 URBÁNEK Lukáš 2011 SA Špičák 
U10 přípravka hoši 
1URBÁNEK Jan 2009 SA Špičák 
2 DRNEC Matouš 2010 SA Špičák 
3 SVÍTIL David 2010 SK Železná Ruda 
U12 předžactvo hoši 
1ŠTĚTKA Ondřej 2007 SKI-CLUB LIPNO 
2 PETLACH Lukáš 2007 SK Železná Ruda 
3 MACALÍK Šimon 2007 TJ Tatran Železná Ruda 
U14 mladší žáci 
1 LEHKÝ Jan 2006 TJ Tatran Železná Ruda 
2 VOKÁČ Šimon 2005 TJ Slavoj Plzeň 
3 ANDĚL Jakub 2005 TJ Slavoj Plzeň 
U16 starší žáci 
1 KRÁL Tomáš 2004 So Špičák 
2 MINAŘÍK Josef 2004 TJ Slavoj Plzeň 
3 ŠPIČÁK Vojtěch 2004 SA Špičák 

Jaroslav Frič, Klatovy,  foto - P. Najman

Šumavský pohárek mladých sjezdařů pokračoval na Alpa louce
Přes komplikace, které přinesl nebývalý příděl sněhu, se uskutečnily dva velmi zdařilé závody mladých sjezdařů na Alpa louce ve dnech 2. a 3. února. 
Stalo se tak díky obětavé práci pořadatelů z Tatranu Železná Ruda i díky vstřícnosti a obětavosti vedení i pracovníků lyžařského svahu. Přes nepříz-
nivé počasí a chřipkovou epidemii se obou závodů zúčastnil velký počet závodníků. Závodníci z železnorudských i špičáckých oddílů dosáhli velmi 
pěkných výsledků a do seriálu Šumavského pohárku si připsali velmi dobré body. Pro stručnost přinášíme výsledky alespoň na prvých třech místech 
v jednotlivých kategoriích.

ITC informuje
Akce konané  

na Železnorudsku
2019

23. 2. 2019 Zlatá lyže Šumavy
  SC Plzeň/Belvedér     739 389 513
  11.00 – závod v běžeckém lyžování, 
       klasicky, tříčlenné štafety…

16. 3. 2019  Jízda přes louži
  SKI&BIKE Špičák     376 397 167
  14.00 –  tradiční akce, překonávání  

velké louže na čemkoli,   
nájezdy se zkracují…..
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TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ
lyžařský oddíl

pořádá

60. ročník
závodu 15 km Šumavou

Závod je vypsán jako veřejný závod v běhu na lyžích pro všechny kategorie. 

Datum závodu: neděle 17. února 2019

Místo závodu: Špičák na Šumavě – běžecké tratě TJ Lokomotiva Plzeň

Disciplína: 17. 2. – běh na lyžích klasickou technikou s intervalovým startem 

Kategorie: 1 km  předžáci, předžačky (2009 a ml.)
  2 km  žáci ml., žačky ml.(2007 – 2008)
  3 km  žáci st., žačky st. (2005 – 2006)
  5 km  dorostenci ml., dorostenky ml. (2003 – 2004)
    dorostenky st. (2001 - 2002)
    ženy, juniorky (2000 a st.)
  10 km dorostenci st. (2001 - 2002)
  15 km junioři a muži (2000 a st.)

Startovné: 50,- Kč za každého přihlášeného závodníka

Přihlášky:  jmenovitě s udáním vysílajícího oddílu, VT a datem narození zašlete nejpozději do středy 13. 2. 2019   
do 12:00 na e-mail skiloko@seznam.cz

V přihlášce uveďte spojení na odpovědného zástupce, pro případ odvolání závodu i  telefon !

Závodní kancelář:  Středisko TJ Lokomotiva Plzeň

Losování:    V sobotu 16. 2. 2018 v 18:00 hod ve středisku TJ Lokomotiva Plzeň

Prezentace:    od 8:00 do 9:00. Vydávání čísel pouze vedoucím závodníků v závodní kanceláři po zaplacení startovného.   
Za neodevzdané startovní číslo bude účtováno 100,- Kč.

Start:                     pod střediskem TJ Lokomotiva v 10 hodin

Pořad závodu:     dle startovní listiny

Ubytování:           pořadatel nezajiťuje

Různé:  Závodí se dle Pravidel lyžařských závodů ÚBD SL ČR vydaných v r. 2018 a Soutěžního řádu pro běh na lyžích 
pro sezonu 2018 – 2019.

  Za zdravotní stav závodníků zodpovídá vysílající složka ( TJ, SK atd. ) dle čl. 221.cz, 342.1 PLZ
  Závodníci a obecenstvo se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí. 
  První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom, v žákovských kategoriích navíc drobné ceny. 

Vyhlášení výsledků: do hodiny po skončení závodu

Protesty:        dle pravidel lyž. Závodů vydaných v r. 2017 čl.361, 362 do 30-ti minut po vyvěšení výsledků.

Vedoucí funkcionáři závodu:   ředitel závodu – Ing. Formánek Pavel
    sekretář – Ing. Hammerová Olina
    hlavní rozhodčí – Vogeltanz Jiří
    velitel tratí – Kasal Jaroslav ml.
    lékař závodu – Dr. Jan Formánek 
V Plzni dne 3. 2. 2019
         Ing. Pavel Formánek
         předseda lyžařského oddílu
         TJ Lokomotiva Plzeň
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Návštěva ministra zahraničí ČR pana Tomáše Petříčka v Železné Rudě

Starosta Železné Rudy, Filip Smola a 1. místostarosta Petr Najman přiví-
tali ministra zahraničí ČR Tomáše Petříčka na hraničním nádraží  
v Alžbětíně.

Zleva: Starosta Bavorské Rudy Georg Bauer, ministr zahraničí  
Tomáš Petříček a starosta Železné Rudy Filip Smola

Slavnostní podepsání deklarace o spolupráci stvrdili ministři  
pan Tomáš Petříček a za bavorskou stranu pan Florian Herrmann.

Po slavnostním obřadu pan ministr Petříček přijal pozvání pana starosty 
Smoly k návštěvě Environmentálního centra, jehož expozice si se zájmem 
prohlédl.

V Návštěvnickém centru pana ministra, k radosti redakce, zaujal Železno-
rudský Zpravodaj...

Poté následovalo setkání ministra se zastupiteli města Železná Ruda.




