12. číslo, III. ročník, březen 2013

Zdravím všechny čtenáře našeho Zpravodaje.
Začínáme třetí měsíc roku 2013 a první dny a týdny
nového roku většinu z nás, díky nestabilnímu
počasí, postihly virosy, chřipky a angíny. Také
proto se setkáváme až nyní. Tudíž mi dovolte,
abych všem v úvodu popřála pevné zdraví, hodně
sil, optimismus a pozitivní lidi kolem sebe.

osvobodila neplatiče, příživníky, zlodějíčky i
zloděje. Tito lidé nyní žijí vedle nás s čistým
trestním rejstříkem.

První lednový víkend se uskutečnila i v naší obci
tříkrálová sbírka, o které se píše více
ve
Zpravodaji. Dále pod taktovkou pani Věry Studené
proběhla v naší hasičské zbrojnici výuka country
tanců. Podle ohlasů většiny zúčastněných se večer
velmi vydařil. Také jsme si v lednu zvolili nového
prezidenta, určitě musím pochválit občany obce, že
tentokrát přišlo nebývale mnoho voličů. Většina
z nás se zřejmě se stávajícím panem prezidentem
ráda rozloučí po kontroverzní amnestii, která

Příjemné čtení vám přeje
Věra Librová ■

Pomalu přichází jedno z nejkrásnějších období –
předjaří. Zbytky sněhu pomalu odtávají, prodlužuje
se den, ráno nám začali pozpěvovat ptáci a my
plánujeme tradiční činnosti na jaro.

Motto nejen pro měsíc březen
„Život je jak divadelní kus, nezáleží na tom, jak
byl dlouhý, ale jak dobře byl zahrán.“
Seneca

březen 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

strana 2

Z jednání zastupitelstva
Záznam zasedání ze dne 1.3.2013:

Vítěz je firma Z. Ondry.

Omluveni byli R. Jun a J. Mrkos

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi: L. Regent

Po kontrole úkolů z předešlého zastupitelstva se
řešily tyto body:
1.

Zrušení internetu v místní knihovně. Stát přestal
od nového roku dotovat tuto službu.

2.

Místostarosta nás informoval o tom, že jednal o
možnosti získání dotace na dětské hřiště.
Vzhledem k tomu, že obec nevlastní vhodný
pozemek, nelze tuto dotaci využít.

3.

Pan J. Kocanda a J. Libra dostali za úkol vytvořit
ukazatele - rozcestník u posezení u vodníka.

4.

Starosta informoval o nainstalování nového
světla u křížku. V. Librová upozornila na
problémové místo mezi Bořinou, Kopcem a
bytovkou, kde prochází děti do školy a obyvatelé
této lokality do práce. Starosta označil toto místo
za neřešitelné vzhledem k tomu, že tam není
přívod elektrického proudu a je zde také problém
s pozemkem.

5.

Starosta otevřel diskuzi kolem kanalizace
v lokalitě Bořina a Balkán. Práce by měly začít
v Bořině a to svépomocí.

6.

Výběrové řízení na zateplení a fasádu hasičské
zbrojnice.
Zadání: 10 cm polystyren, oprava soklu, nové
okapy, parapety a podbití
Starosta zastupitele informoval o skutečnosti, že
vzhledem k tomu, že obec bude žádat dotaci na
zateplení budovy, musí být na celou akci
vypracován projekt, který bude stát naši
pokladnu cca 14 000 Kč.
Starosta s místostarostou rozlepili obálky před
konáním zastupitelstva a zastupitelům byly
předloženy cenové nabídky celkem 6 firem.
Firmy Kašpárek a 1. stavební Žďár měly nabídku
nejdražší, a tak se o jejich nabídce nediskutovalo.
Další projekty:
•

firma B. Peňáze

461 000 Kč

•

firma Kubíček

442 000 Kč

•

firma König

440 000 Kč

•

firma Z. Ondry

348 000 Kč

Výsledek výběrového řízení:

Věra Librová ■

Nadcházející akce:
Setkání seniorů - 17.3. od 13.30 hod.
v Penzionu Kukla
Velikonoční merenda - sobota 30.3. od
20.00 hod. Čekají na vás vepřové pochutiny
a bohatá tombola. Hraje skupina VIP.

Komise pro společenské záležitosti, kulturu a sport:
Členové komise se hned od počátku roku
činili. Navštívili během ledna a února
4 jubilantky,
neboť
paní
Květoslava
Kocandová, Jaroslava Springerová, Věra
Slámová a Věra Studená oslavily svá jubilea.
Pro všechny členy komise jsou tato setkání
jedinečnou příležitostí se více dozvědět o
jejich rodinách, zavzpomínat, povzbudit.
2.3. jsme společně s mnoha dobrovolníky
uspořádali lyžařské závody. Podrobnější
informace dále ve zpravodaji.
Tradiční zájezd na mezinárodní výstavu
Flóra Olomouc se letos uskuteční 27. dubna
2013. Je to zatím předběžná informace a
v dubnu se mohou zájemci hlásit na tel. čísle
603 487 740 v podvečer. Přesné informace
přineseme v dalším čísle Zpravodaje.
V měsíci únoru zemřela nejstarší občanka
obce, pani Josefa Havlišová, ve věku 98 let.
Delší dobu pobývala v ústavu na Mitrově a
ještě v prosinci ji navštívili občané naší obce.
Její smysl pro humor nám bude chybět.
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SDH Kuklík informuje
V loňském roce zasahovala
naše
jednotka
celkem
u
19 událostí, z toho v osmi
případech se jednalo o požáry,
což je poměrně vysoké číslo –
42 % z celkového počtu výjezdů.
V šesti případech z toho jde o
požáry budov, přičemž u pěti
požárů budovy byla příčinou
nedbalost majitelů
a pouze
v jednom byl příčinou úder
blesku. Dvakrát hořel kontejner
na směsný komunální odpad a
jednou jsme zasahovali u
rozsáhlého požáru lesa v Novém
Městě na Moravě. Ostatní
události jsou technické pomoci,
spočívající např. v hubení

nebezpečného hmyzu, čištění
ucpané kanalizace, odstranění
nebezpečných
stromů
a
naposledy v roce 2013 jsme
vyprošťovali havarované auto
z hlubokého
příkopu
nad
dvorskou zastávkou.

údržbě techniky, blíží se totiž
termín pravidelné roční STK a
bude nutno provést celkovou
opravu brzd a také pokračujeme
v rozšiřování výbavy naši CAS.
Jde o prostředky pro vyprošťování vozidel – řetěz s oky a háky,
upínací a vyprošťovací kurty,
dále elektropříslušenství – nový
prodlužovací kabel, oranžová
výstražná alej, box pro pilařskou
výbavu a rozměrný box pro
týlové zabezpečení hasičů při
déletrvající události.

Letos jsme zatím vyjížděli ke
dvěma událostem, šlo o technické
pomoci. Ve Dvoře jsme ořezávali
větve stromu, o který se opřel
popelářský vůz, a bylo jej nutno
vyprostit i za pomoci traktoru.Ve
druhém případě na mostku mezi
Kopcem a Vříští jsme odřezávali
Koncem roku 2012 jsme
ulámané větve přes silnici.
formou zápůjčky od HZS Kraje
V současné době pracujeme na Vysočina obdrželi dva kusy
digitálních
terminálů
Matra
včetně jedné nabíječky, které by
měly u naší jednotky a nejen u ní,
znamenat výrazný pokrok ve
spojovací technice. Výše hodnoty
zapůjčených vysílaček činí cca 85
tis Kč, naše obec pouze musela
koupit dva akumulátorové zdroje
v hodnotě 5 tis Kč. Jedna
nabíječka a jeden zdroj nám byly
věnovány
prostřednictvím
Policie ČR.
velitel zásahové jednotky
Ing. Bohdan Kalina ■

Tříkrálová sbírka
na Kuklíku
I na Kuklíku letos, stejně jako
loni, proběhla tříkrálová sbírka. V
sobotu 5. ledna vyšli tři králové –
chlapci Vláďa, Tomáš a Lukáš
Peňázovi s p. Ivou Peňázovou a
Františkou Librovou po obci
Kuklík. Nevynechali jsme ani
jednu část Kuklíka. I počasí nám
přálo. U každé chalupy tři

králové zazpívali a občané štědře
přispívali
do
zapečetěné
tříkrálové kasičky a také něčím
sladkým pro tři krále. Celkem se
v obci vybralo 7 503 Kč, což je
více než loni. Proto všem
občanům, kteří přispěli, patří
velký dík. Tříkrálová sbírka se
stává dobrou tradicí a jistě
pomůže mnohým v jejich těžké
situaci.
Františka Librová ■
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Milé povídání s Janou Junovou
Janu Junovou není třeba nijak
blíže představovat - je naší
spoluobčankou.
Možná
ale
málokdo ví, že v poslední době
nabral její život úplně jiný směr.
Jana se věnovala kreslení a
malování od malička (také
namalovala obrázek Dvorské lípy
na úvodní stranu zpravodaje) a
bylo víceméně otázkou času, kdy
si tohoto místního talentu někdo
všimne.
Ale
prosadit
se
v uměleckém směru na malé
vesnici
na
Vysočině
není
jednoduché. Pomohla sociální síť
a známí, ale také určitá náhoda.
Její obrázky se zalíbily a jednoho
dne skutečně přišla první
pracovní spolupráce. Proto jsem
oslovila Janu, jestli by se
s ostatními
spoluobčany
nepodělila o své úspěchy.
Jani, dřív jsem znala tvůj
malířský
styl
perokresbu,
kterou tě inspiroval pan Ivan
Emler. Kdy nastal zlom zkusit
pastelky a najít ten tvůj úžasně
optimistický barevný styl?
Co se týká volby pastelek, tak
cca před dvěma lety jsem je
držela poprvé v ruce a vlastně mě
k nim přivedla náhoda. Měla
jsem chuť kreslit, ale pero mi
skřípalo, nepsalo, prostě to nešlo.
A tak jsem
jen tak zkusila
pastelky. Zaláskovala jsem se do

pastelek od prvního obrázku,
který mám ještě dnes pečlivě
uschovaný.
Tvoje obrázky jsou jako ze
snu. Mají nápad, vypravují celé
příběhy a někdy se mi zdá, jako
by se v nich skrývalo nějaké
poselství. Co tě nejčastěji
inspiruje?
Víš, že ani konkrétně nevím?
Těch věcí by byla asi spousta, ale
nejvíce asi moje víra v to, že za
touto realitou se skrývá více, než
jsme schopni na své úrovni
vědomí vnímat. Mám ráda
symboliku a prostřednictvím
obrázků se dá nabídnout jiný září 2012 v Praze v OC
úhel pohledu na zdánlivě Palladium? Jaké byly ohlasy?
obyčejnou věc formou fantazie.
Ano, je to pravda. Po celé září
2012
visely mé obrázky v Praze
Můžeš popsat, jak začala a
Palladiu.
Dle informací, které se
probíhala tvoje spolupráce
s Jarkou Timkovou, která tě mi dostaly, byly ohlasy kladné,
oslovila k namalování ilustrací obrázky se líbily.
do
knížky
básní
své
Vypadá to, že na Kuklíku
kamarádky? Jak se jmenuje máme velký umělecký talent,
kniha a kdy můžeme očekávat kterého si všimla i média.
její vydání?
Rozhovor s tebou vydali v
Spolupráce s Jaruškou Timko- magazínu Osobní rozvoj a také
vou začala opět zdánlivě náhodu. v časopise Marianne v rubrice
Zdánlivě proto, že na náhody „Ženy, které se nebály změnit
nevěřím, vše se děje z nějakého svůj život“. Čím se tedy nejvíce
důvodu a určuje směr, kterým se změnil tvůj život?
člověk ubírá. Před rokem mi
Čím se nejvíce změnil můj
napsala jedna známá přes sociální život? Vlastně tím, že se teď
síť, že Jaruška pro někoho shání mohu naplno věnovat tomu, co
ilustrátora k básničkám. Po mě nejvíc baví a vždycky bavilo.
nějaké chvíli souboje sama se Kreslit.
sebou jsem se odvážila a oslovila
Určitě taky stojí za to zmínit
Jarušku s tím, že bych to zkusila.
Ta autorka si mě tehdy nevybrala, úspěch dcery Katky, která byla
na
výběrovou
ale o pár měsíců později mě přijata
oslovila Jaruška sama. Kniha uměleckou školu. Musí to být
prošla posledními úpravami a skvělý pocit, že bude kráčet v
nyní je připravená k tisku. tvých stopách?
Ano, máme obrovskou radost,
Jmenuje se Klíč k osvobození
že Kačenku přijali na SUŠG
vnitřního dítěte.
Je pravda, že tvoje první (Střední umělecká škola grafická
výstava obrázků proběhla v Jihlava - pozn.redakce). Hlavně ►
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proto, že ona sama si to vybrala.
Moc bych ráda, kdyby nešla
v ničích šlépějích, pouze ve
svých vlastních. Ale mám radost,
že jde za svým talentem a jsem
na ni pyšná.
Na čem v
pracuješ?

současné

Chystá se výstava
obrázků někde v okolí?

březen 2013
tvých k nahlédnutí přímo u mě doma v
pracovně.

Ano, během léta se chystá Jménem redakce obecního
výstava ve Sněžném. Momen- zpravodaje Ti přeji spoustu
tálně visí obrázky v Praze.
dalších pracovních úspěchů,
Můžeme někde sledovat tvoje držím palce a doufám, že se Ti
době aktuální plány, na čem pracuješ podaří všechny tvoje cíle a
přání.
a co se chystá?

Teď se věnuji volné tvorbě, což
mě baví nejvíc, a to nástěnné
fantazie. Také mě čeká jedna
objednávka
pro
pražskou
reklamní agenturu. V pořadí už
druhá.

Aktuality a novinky mohou Děkuji za milé přání.
případní zájemci sledovat na
mém webu www.janajunova.cz
Adéla Librová ■
nebo na facebookové stránce
„Jana Junova“. Ale pokud by měl
kdokoli zájem, je tu i možnost

Lyžařské párkové závody
V sobotu 2.3. se uskutečnily u
hasičské
zbrojnice
tradiční
lyžařské závody pro všechny
věkové skupiny. I přes výkyvy
počasí během celé zimy, se
nakonec
závody
mohly
uskutečnit. Na přípravách se celý
týden podíleli především pan
Z. Peňáz, který skútrem najel
stopy, a pan J. Libra. V sobotu ve
13 hodin začala prezentace
závodníků, kterých se nakonec
zůčastnilo 39 v 11 kategoriích.
Nejmladším závodníkem byla
místní Šárka Mrkosová, které
jsou 3 roky a sama a trpělivě
objela nejmenší trasu. Za zmínku
určitě stojí výkon paní Hany
Radové, chalupářky z Chobotu,

která zvítězila jak v kategorii
veteránek, tak mezi všemi
ženami.
Vítězové obdrželi medaile,
diplomy, upomínkové předměty a
párek s teplým nápojem.
Musím touto cestou poděkovat
všem dobrovolníkům, kteří se
podíleli na vlastní realizaci
závodů a pochopitelně velké díky
patří panu F. Hanělovi, který
Z. Peňáz, V. Librová, L. Regent,
celou akci svým osobitým
ŘLP Buchtův Kopec.
způsobem komentoval.
Na závěr mi dovolte zmínit i
sponzory. Hlavním sponzorem
byla obec Kuklík, která vyčlenila
částku 5 tis. Kč, hasiči Kuklík,

Věra Librová ■
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Slovo starosty
Vážení občané,
využívám této cesty, abych vás
seznámil s hlavními záměry obce
pro rok 2013. V komunální
oblasti obecní zastupitelstvo při
projednávání rozpočtu na tento
rok rozhodlo věnovat opět
prostředky na dokončení oprav
budovy OÚ a požární zbrojnice.
Tentokrát na opravu pláště
budovy, spočívající v zateplení a
nové fasádě. Na tuto akci jsme
uvolnili částku cca 360 000 Kč a
dále se nám podařilo získat
příslib dotace z programu obnovy
venkova ve výši cca 110 000 Kč.
Také chceme rozšířit kanalizaci
v Bořině a na Balkáně. Toto dílo
předpokládá položení cca 110 m
nového potrubí a nemělo by
přesáhnout
200 000 Kč. I
v letošním roce bychom rádi
opravili další úsek místní
komunikace, a to od penzionu Na
Mlýně k bývalému kravínu. Další
částí plánu je rozšíření veřejného
osvětlení v místě výjezdu na
hlavní silnici u „Křížku“. Jistě
jste si všimli, že tato akce je již
provedena a přispěje tak k větší
bezpečnosti těch, kteří jdou pěšky
na autobus – třeba od Kouta.
Všechny uvedené záměry jsou
již v běhu. Na práce na budově
byla vypsána veřejná zakázka, do
které se zatím přihlásily čtyři
firmy. Kanalizaci v Bořině
bychom rádi udělali svépomocí.
Dále je připravována veřejná
zakázka na opravu místní
komunikace.
Pozadu nechceme zůstat ani
v oblasti práce s občany. Máme
připraveny peníze na nejrůznější
akce jako jsou lyžařské závody,
setkání seniorů (které v loňském
roce
bylo
tak
úspěšné),
Hubertovu jízdu, která také našla
v obci své místo, či tradiční
zájezd na Floru Olomouc.

Hodláme podporovat všechny
smysluplné akce, které by oživily
život obce, aby si každý mohl
vybrat z toho, co jej zaujme.
Samozřejmostí jsou také akce pro
děti, například dětský karneval,
dětský den, pohádková cesta
v létě apod., které připravují paní
Jarka
Kocandová
a
Eva
Skalníková. První z nich již 16.2.
proběhla.

Kozlová
(salón
Hlinsko),
drobnými dárky přispěli - rodina
Regentova,
Horychová
Miroslava, Burianová Pavla,
Kosková Jarmila, Mrkosová
Jaroslava,
Pěnáz
Zbyněk,
Mrkosová Marie, Mrkos Jiří ml.,
Peňázová Anna, Halouzková
Daniela.
Dále děkují všem za podporu a
za účast.

V pořadí již osmého karnevalu
pod názvem Pojďte s námi do
pohádky Lotrando a Zubejda, se K pár vybraným ohlasům ze
zúčastnilo 28 dětí.
sociální sítě...
Pořadatelé - Eva Skalníková
(Bélí), Jarka Kocandová (Zélí),
Anička
(Lamad,
Madla)
s kamarádkou Sabinou Černou
(mnich) a Kristýna (Zubejda) s
přítelem Jaroslavem Kučerou
(Drnec, Drvošťěp) a Irena
Kašíková (Hálí), která provázela
celým karnevalem, syn Jakub
(Lustig) - zvukař, syn Ondra
(Lotrando) a dcera Veronika
(Sultán Sulimán).

Pavla Burianová
„Bylo to super, chtělo by to víc
takových akcí.“
Vendula Raková
„Nejlepší karneval, moc děkujeme
za skvělou zábavu.“
Miroslava Horychová
„Byl super.“
...přidám i jeden svůj:

„Děvčata, díky za skvěle
Děkují touto cestou všem,
připravenou věc. Doufám, že
kteří přispěli do tomboly:
všechno v letošním roce se nám
pořadatelé, svým háčkováním povede
stejně
jako
Vám
paní Iva Pavelková a Olga Karneval.“
Pavlišová, koláčky na stůl
starosta obce
věnovala paní Eva Mrkosová,
Ing. Ladislav Regent ■
kosmetiku s malbou na obličej
pro děti věnovala paní Petra
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Na biatlonu
Čtrnáct
únorových
dní
v počátku měsíce bylo v Novém
Městě a jeho okolí zasvěceno
Mistrovství světa v biatlonu.
Troufám si tvrdit, že každý z nás
na určité změny narazil. Buď byl
odkloněn z každodenní trasy
kvůli
dočasné
jednosměrce,
v obchodě nerozuměl jazyku
polovině zákazníků nebo si
jenom povšimnul, že sousloví
Nové
Město
se
skloňuje
v hlavních zprávách na všech
kanálech.
Já, jakožto příznivec především
zimních sportů, jsem si tuto akci
nemohla nechat ujít, a tak jsem se
objevila s přáteli ne na jednom,
ale hned pěti soutěžních dnech,
kdy to biatlonem opravdu žilo. O
úspěšnosti šampionátu již bylo
napsáno dosti, také umístění
závodníků opakovat nebudu,
zaměřím se spíše na zákulisní
život fanoušků.

dva zahraniční přátelé byli
přátelským
prostředím
opět
nadšeni, a tak jsme se domluvili
ještě na jedné sešlosti, kterou
jsme naplánovali na sobotu.
Mezitím je vytáhl bratr Ondra na
běžky, neboť na rozdíl od
minulého roku, byly ve dnech
jejich
návštěvy
sněhové
podmínky příznivé.
Dny plynuly a my v Novém
Městě potkávali další a další
dobrodruhy. Manželský pár, který
přijel z Moskvy autem, skupinku
postarších, ale čiperných Norů,
kteří nás, kuklické hasičky (mě a
Adélu), ve vítězné euforii vyzvali
k tanci a věkový rozdíl pedesáti
let nehrál v jejich kreacích
žádnou roli. Posmutnělé německé
delegaci se tak poprvé na
šampionátu vykouzlil i úsměv ve
tváři. To vše se dělo ve stanu,
který se nacházel u cesty
z Vysočina
areny.
Všechny
večery tu byly veselé. Živá hudba
přilákala
k tanci
každého.
Většinou celý stan roztancoval
tým, jehož favorit stál na
nejvyšším stupínku. Norové tak
protancovali nejedny střevíce.

Ti, když zrovna nestáli na
tribunách a nepovzbuzovali své
favority, nás v zázemí, především
u piva a svařeného vína,
překvapovali svojí přívětivostí a
přátelskou povahou. Díky tomu si
z našich nasbíraných kontaktů
Asi
nejdelší
cizojazyčný
můžeme vybrat, jestli za rok rozhovor jsme vedli se skupinkou
pojedeme na oplátku my do norských fanoušků, kteří se na
Ruska, Německa či Norska.
deset dnů odtrhli od rodin a
První zahraniční přátelé, na vyrazili na pánskou jízdu na
které jsme narazili, byli Ruslan a Vysočinu. Od nich jsme se
Ajgul z Ruska, kteří, jak víte přiučili i jednu lidovku, která
z loňského dubnového vydání, provázela každý ceremoniál, kdy
byli okouzleni Kuklíkem natolik,
že se k nám opět vrátili. Vloni
poznali generaci našich rodičů, se
kterou se s radostí vítali. Letos
jsme se do jejich kroužku zapojili
i my mladí. Jelikož ruský jazyk
nemáme
tak
osvojený,
diskutovala ve čtvrtek mladší
polovina
stolu
s Ruslanem
anglicky a druhá strana vedla
ruskou konverzaci s Ajgul. Oba

někdo v červeno-modré kombinéze vyskočil na stupně vítězů.
Píseň Seier'n Er Vår (Vítězství je
naše). Hned po naučení jsme
uměli i dvě sloky, ale norština
není
jazykem
zrovna
jednoduchým, a tak si pozpěvujeme již pouze refrén. Nakrátko
jsme si také zapózovali s rozjařenou švédskou výpravou. Je
k nevíře, co si jsou opravdoví
skalní nadšenci ochotni táhnout
přes celou Evropu. Keltské
přilbice s rohy, pradávný železný
štít nebo lesní roh.
Nejvíce času jsme ale strávili
s ruskými přáteli jak na Kukle,
tak poslední závodní den na
stadionu. Každý jsme měli své
favority, kterým se zrovna dařilo,
a tak o fanouškovské rivalitě
nemohla být řeč. Největší
společenská akce, která se na
Kukle konala měla pracovní
název „setkání po roce“. Průběh
celého večera by se dal shrnout
dvěma slovy - velmi vydařený.
Připojili se k nám také hosté
z Německa
a
multinárodní
setkání tak nemělo chyb. Ve
společnosti nám bylo do zpěvu. A
to
doslova.
Bylo
možné
zaslechnout
úryvky
písní
ruských, českých či nějaký ten
německý popěvek. A přidali jsme
i tu naši, tak tedy Seier'n Er Vår!
Petra Hanělová ■
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Běháte nebo sjíždíte?
Několikrát jsem byla účastna
značně vášnivého sporu, co je
lepší zábava – běhání na lyžích,
nebo sjezdové lyžování? Znovu
se mi připomněl při pohledu na
nadšené
tváře
fanoušků
vracejících se ze Zlaté lyže a při
vyprávění zážitků dětí, které
přijely z jarních prázdnin na
sjezdkách s lyžařským oddílem.
Zastánci běžek argumentují
tím, že na běžkách se dostanete
všude a stále máte na co nového
koukat. Že je to sport finančně
dostupnější, méně rizikový a dá
se provozovat do vyššího věku a
s přáteli. Když už chcete závodit,
máte na to nějaký čas, žádné frnk
jeden pokus a mávání toho
pacholka, co má jen lepší lyže, od
vleku. A nemusíte se stresovat
pokukováním po obrnách a
namistrovancích.
(Značně
nelichotivé výrazy pro dvě
skupiny lyžařských neumětelů.
První skupina je tak vyděšená
tím, co by se mohlo stát, že
nepředvídatelně mění rychlost i

směr, no a ta druhá zahrnuje
lyžaře, kteří sice neumějí brzdit,
o to rychleji ale jezdí.)… Sjezdaři
si libují, že existuje široká paleta
stylů a vybavení pro různý pohyb
z kopce dolů, že můžete vzít na
sjezdovku i malé děti na celý den.
A že konec konců na tuleních
pásech se všude dostanete i bez
šlepru a bez lanovky. A hlavně
tím, že na běžkách se z většího
kopce nedá brzdit a všechno je
moc pomalé. Nezanedbatelná je i
možnost kdykoli sport proložit
jinými aktivitami. Pro řadu ctitelů
sjezdovek je neodmyslitelnou a
milovanou
součástí
celého
zážitku pobyt v občerstvovnách
poblíž sjezdovky.
Co mě se týká, než děti
dospěly do lyžařského věku,
považovala
jsem
každého
s prkýnky
na
nohách
za
nezodpovědného
šílence
a
riskantéra. Narozená na jihu
Moravy neuměla jsem se dlouho
do zimy obléct (nebyl důvod,
žádné velké mrazy tam nebývají

a sníh ležící déle než týden
vyvolává pozdvižení) a zážitky z
povinných školních lyžařských
kurzů jsou plné pletených rukavic
obalených
hrudkami
sněhu,
zmrzlých prstů, sněhu za krkem a
brýlí hledaných v závěji. Protože
se s oddílem na jarní prázdniny
posílaly jen větší děti, menší s
sebou musely mít rodiče, ale naše
holčička jet chtěla, nezbylo, než
se zařadit mezi začátečníky a
dělat, co jen šlo. Byla to
neuvěřitelná dřina, ale taky
legrace. Dnes se těším, kdy se
spustí vleky a budu si moci říct
„vzhůru dolů“, vystrčit nos na
sluníčko a po výkonu si dát
bombardino. I když na běžkách
sebou mlátím o zem dodnes a na
patnácti kilometrech si obvykle
uženu svalové křeče, protože si
neumím namazat, chodím na
běžky s mužem a jeho kamarády
a baví mě to velmi.
Kateřina Tycová ■
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