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Vítání občánků. Místostarosta města, pan Milan Kříž, přivítal 7. února 4 holčičky a 3 chlapce mezi občánky Železné Rudy.

Slovo starosty
Vážení čtenáři Železnorudského zpravodaje, vá-

žení Železnorudští,
zimní sezona je v plném proudu a opět se po-

tvrdilo, že když jsou dobré sněhové podmínky, tak 
lyžaři přijedou. Poslední tři zimy byly na přírodní 
sníh skoupé a tak mnozí ani nedoufali v pravou 
šumavskou zimu. Její návrat je nejenom dobrou 
zprávou pro lyžaře, ale i pro šumavskou přírodu, 
která jarní vláhu ukrytou ve sněhu vždy potřebova-
la. Velká návštěvnost o víkendech znovu ukázala 
potřebu dále řešit infrastrukturu a problémy spojené se sezonní-
mi špičkami návštěvnosti na Železnorudsku tak, abychom obstáli  
v konkurenci ostatních zimních středisek.

Zastupitelstvo města a radnice musí v tomto roce řešit i problé-
my spojené s provozem vodovodní a kanalizační infrastruktury, 
kterou město převzalo od Veolie, dále zahájení staveb spojených  
s průtahem komunikace první třídy I/27 Železnou Rudou a do-
pravní závadu, v podobě celnice v Alžbětíně, jejíž novou podobu  
a využití se po nesnázích daří uskutečňovat. Velkým a stále horeč-
ně diskutovaným úkolem je stěhování mateřské školky do budovy 

základní školy. Pro tuto investici jsme vytvořili fi-
nanční rezervu z rozpočtu roku 2016. Již minulé 
zastupitelstvo svým usnesením rozhodlo o stěho-
vání a umístění v budově základní školy, ale stále 
se vede diskuse o provozních detailech mateřské 
školky. Proč se stěhuje školka, si dovoluji opětov-
ně připomenout. Hlavní důvody, které pro zastu-
pitele byly rozhodující: nepodařilo se najít využití 
pro prázdné prostory v budově nové školy, tech-
nický a stavební stav školky nutně potřebuje inves-
tici a sestěhováním město ušetří provozní náklady. 
Další dva velké projekty, na které bylo požádáno 
o dotaci, jsou přestavba Hasičárny a „Šetrný turis-
mus v údolí Řezné“, což jsou vodní plochy na po-

zemcích pod školou a stezka od školy podél Řezné do Alžbětína. 
Projekt, jehož realizaci musíme v tomto roce zahájit je příhraniční. 
Společně s bavorskými obcemi, doplníme naučné stezky o repliky 
hutí a nově by měla být rekonstruována historická „Hadí stezka“, 
s jejíž proznačením v původní podobě máme opět problémy, díky 
nesouhlasu Chráněné krajinné oblasti Šumava.

Věřím, že dnes mohu konstatovat, že úspěšná zimní sezóna, 
díky návratu šumavské zimy, bude vystřídána i snahou připravit 
na sezonu letní atraktivní akce pro návštěvníky Železnorudska.

Michal Šnebergr, starosta města 
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Ředitelský šuplík

J     Zprávy z mateřské školy     J

Na konci ledna byl ve škole ukončen první poločas školního roku 2016/2017. Žáci obdrželi 
hodnocení za svoji práci v prvním pololetí. Takřka dvě třetiny školáků si domů odnesly vysvědčení 
s hodnocením „prospěl s vyznamenáním“. Pouze šesti žákům se nepodařilo v některém předmětu 
pořádně zapracovat a obdrželi hodnocení „neprospěl“. 

Škola se postupně připravuje na stěhování školky do školní budovy. Probíhají přípravy na úrovni 
stavebního povolení, výběrového řízení na dodavatele stavby a také nutné změny uvnitř školy. 
Budou se stěhovat kabinety, odborné učebny, školní družina i hudební škola. 

Leden 2017 patřil po dlouhých šesti letech opět Paní Zimě. Školní děti se připravovaly pod 
vedením trenérů na sjezdových a běžeckých tratích na závody. Pro školu nejvýznamnější zimní 
akcí bude pořádání již 42. ročníku okresní zimní olympiády 23. února. Závodit budou školáci na 
Alpalouce a Belvederských běžeckých okruzích. Sportovním hitem byl perfektní provoz kluziště 
za školou. V některých dnech tam přišlo až 30 bruslařů. 

V letošním roce proběhne již 25. výměnný pobyt našich a Aldenských školáků. Na tento škol-
ní svátek si školáci připravují hudební a taneční program. Z italské strany přijede velká výprava  
(50 žáků), očekávající vřelé přijetí se společnou oslavou výročí spolupráce škol. Zvu všechny zá-
jemce o účast a podporu této akce ke spolupráci. Uvítáme, najdou-li se zájemci o ubytování ital-
ských kamarádů u sebe doma.                                                   Ctirad Drahorád, ředitel školy

Sportovní zprávičky
Lyžaři – běžci z Tatranu si během prvního 

únorového víkendu zazávodili. Na Belve-
derských tratích se uskutečnil v sobotu šta-
fetový závod Zlatá lyže Šumavy. Z našich tří 
štafet se nejlépe umístila ta dorostenecká, ve 
složení Michal a Robert Svítilovi se Zuza-
nou Kulhánkovou.

V neděli, 5. února, se mladé družstvo 
zúčastnilo závodu Velká cena Škody Plzeň  
v Hojsově Stráži. Opět nejlepší výsledek za-
jeli bratři Svítilové. Starší žák Michal obsa-
dil 3. místo v krajském přeboru a jeho starší 
bratr Robert v kategorii dorostu předvedl 
kvalitní výkon na desetikilometrové trati, 
kterou zajel pod 30 minut a vyhrál.

Ctirad Drahorád

HLÍNOVÁNÍ  
U SLUNÍČEK

Nejoblíbenějším výtvarným materiálem pro 
děti ze třídy SLUNÍČKA je hlína. Tato hlína 
oslovuje především hmat, a to je pro děti před-
školního věku velmi důležité z hlediska rozvoje 
psychomotoriky. Při práci s hlínou se uvolňují 
nejen prsty, dlaň a zápěstí, ale hlavně celá paže 
až po rameno. Zároveň hlína zprostředkovává 
nejrůznější hmatové zážitky – jako je teplo, 
chlad, tvrdost, měkkost, mazlavost, atd…

Při našem hlínování  si každé dítě vyválelo 
svého hada, kterého pak děti lepily na sebe, až 
jim vznikla tělíčka pro pejska a kočičku. S po-
mocí p. učitelek jim dotvořily hlavy a ocásky 
a „upekly je v peci“ (výsledek vidíte na foto-
grafii). 

Dále pro pejska a kočičku upekly děti „le-
dový dort“ a jako ve známé pohádce naházely 
do velké mísy vše, co mají zvířátka tuze ráda. 
Dort zalily vodou, daly za okno a pozorovaly, 
jak mráz kouzlí. 

Kromě toho jsme s dětmi vyrobili ledové 
ozdůbky, pověsili jsme je na školní zahrady, 
sledovali jejich třpyt a po zahřátí sluníčkem 
jejich tání. Zkrátka jsme využili krásného mra-
zivého počasí. 

V současné době si všichni užíváme dostatek 
sněhu na naší školní zahradě – bobujeme, tvo-
říme ze sněhu a koulujeme se. Věříme, že nám 
toto počasí vydrží, protože plánujeme uspořá-
dat hry na sněhu s názvem „Putování zimním 
královstvím“, které připravují děti a p. učitel-
ky ze třídy BROUČCI. Děti si tak vyzkouší 
na třech stanovištích své sportovní schopnosti  
a dovednosti. Například u Sněhové vločky sjet 
bezpečně a co nejrychleji terén na kluzácích,  
u Ledního medvěda zvládnout přejít v hlubo-
kém sněhu překážkovou dráhu a pomoci mu 
ulovit ryby. A u Mrazíkovy chaloupky čekají na 
děti další úkoly. Završením celého sportovního 
dopoledne bude najít Mrazíkův kouzelný strom 
s překvapením.
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Adventní čas u Broučků vyvrcholil v pátek 
6. ledna, svátkem TŘÍ KRÁLŮ. Děti se oblék-
ly do kostýmů Kašpara, Melichara a Baltazara  
a v průvodu s ostatními dětmi za doprovodu růz-
ných ozvučných nástrojů a zpěvu koledy „My 
tři králové jdeme k vám…“ vykoledovaly dob-
roty do košíčku a popřály p. učitelkám a dětem 
ze třídy Sluníčka, p. uklízečce a p. kuchařkám 
hodně štěstí, zdraví a dlouhá léta. Vzpomínkou 
na tento den zůstal nad dveřmi třídy, kuchyně  
a šatny p. uklízečky nápis: K+M+B 2017.

Během měsíce ledna a února budou děti ve 
třídě Broučci provázet rozmanité a zajímavé 

hudebně-jazykové aktivity pro podporu rozvoje 
sluchové percepce (vnímání) s tematickým cel-
kem „Malované písničky“.

Ve třídě Broučků se chystá 2/3 dětí k důle-
žitému životnímu kroku, k zápisu do 1. třídy, 
který je letos čeká v měsíci dubnu. V úterý  
24. 1. 2017 proběhla informativní schůzka pro 
rodiče těchto dětí. Rodiče tak měli možnost 
získat informace o svých dětech z pohledu je-
jich třídních učitelek, které s nimi realizovaly 
pedagogickou diagnostiku vzhledem ke školní 
zralosti a připravenosti. Tématem byla napří-
klad úroveň zrakového a sluchového vnímání, 

sociální a komunikativní dovednosti, schop-
nosti spolupráce a samostatnosti, adekvátnost 
ve zpracování zátěže, vyzrálost myšlení, pozor-
nosti, paměti, celkové emoční vyspělosti atd. 
Myslíme si, že tato schůzka byla prospěšná pro 
obě strany a přispěla tak k rozvoji vzájemné 
spolupráce školy a rodiny.

7. února máme tu čest přivítat nové občánky 
města Železná Ruda. Pro maminky, jejich mi-
minka a ostatní hosty, si děti společně s učitel-
kami připravily pásmo písní a básní.

Kolektiv MŠ

MUZICÍROVÁNÍ U BROUČKŮ

Milí čtenáři,
po několikaměsíční pauze jsem velmi ráda, že vás opět mohu přivítat 

v naší knihovně. Věřím, že po vyčerpání tištěných vánočních dárků vás 
hlad po četbě zavede tam, kam každý čtenář patří. Mezi regály obtěžka-
né knihami nejrůznějších žánrů, kde si zaručeně vybere opravdu každý 
to, co ho zajímá. Nejen z titulů, které prošly desítkami, stovkami rukou  
a z jejich řádků se těšily třeba již generace před námi. Knihovna byla – 
a nyní už zase je – pravidelně doplňována novinkami na knižním trhu. 
Nové knihy pro děti i dospělé dodané před koncem roku 2016 z projektu 
České knihovny jsou již zařazené a pilně se půjčují. Z této hromádky 
mohu za všechny jmenovat dva tituly, které určitě stojí za zmínku. Prvním 
je rozhodně poslední román naší úspěšné autorky a držitelky ceny Magne-
sia Litera za rok 2010 Petry Soukupové. Román „Pod sněhem“ jistě zau-
jme milovníky současných psychologických románů popisujících rodinné 
vztahy. A kdo má rád nadhled, vtip, konstruktivní skepsi a nadčasovost  
v řešení aktuálních globálních problémů, určitě ocení nový Cílkův román 
„Co se děje se světem“. 

Opadl vánoční shon a já hned v prvních lednových dnech využila bo-
haté nabídky předních distributorů. Regál s novinkami ožívá bestsellery, 
z nichž mnohé drtily knižní hitparády v loňském roce a dosud hýbou li-
terárním světem. Za všechny chci jmenovat „Dívku v ledu“, napínavý  

a mrazivý thriller britského autora Roberta Bryndzy, který trvale žije na 
Slovensku, „Ocelový polibek“ kovaného a zkušeného hráče na poli detek-
tivního žánru Jefferyho Deavera nebo jeden z posledních paprsků literár-
ního nebe, šokující a naprosto originální drama, které podle Sunday Times 
patří mezi Top 5 bestsellerů roku. „Černooké Zuzany“ od Julie Heaberlin 
již sbírají první z tisíců čtenářských bodů i v naší knihovně. A na co se 
můžete těšit? Velmi mě zaujala nabídka pana Ladislava Skočného a jeho 
poutavých knih o drsném životě šumavských sklářů, doplněných řadou 
skvělých fotografií. Možnost přečíst si dva opravdu výjimečně zajímavé 
tituly z žánru literatury naučné, navíc z části situované na Železnorudsku, 
můžete očekávat v nejbližší době.  Třeba byste si rádi popovídali s autory, 
kteří ty příběhy pro vás píšou. Udělá mi velkou radost, když v březnu – 
Měsíci knihy – budu moci mezi nás pozvat na autorské čtení spisovatelku 
Báru Dvoreckou. Nejenže žije a pracuje na svém statku nedaleko Železné 
Rudy, ale dokáže o té dřině, potu a slzách, avšak i štěstí a báječném sou-
znění se svými zvířaty, psát úžasné povídky a úspěšně je vydávat. 

Mojí snahou a cílem je nalákat vás. Vybídnout i ty, kteří sice nejsou 
notorickými konzumenty psaného slova, ale přesto si někdy rádi přečtou 
dobrou knihu, aby neotáleli a navštívili knihovnu. Tisíce příběhů touží 
být čteny a čekají třeba zrovna na vás, aby vám nabídly dobrou zábavu, 
zajímavý zážitek a možná i poučení.

Věra Kadlecová, knihovnice

Knihovna žije
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Vážená redakce, 
chci vám poděkovat za zajímavá zpracování zpravodaje, která díky 

elektronickému zpracování jsem mohla poměrně podrobně prostudovat  
a jsem vaší prací nadšena. Mnoho jsem se dověděla o historii staveb hote-
lů, zajímavých chat a dokonce mě velmi zaujalo, že i stopa tak půvabného 
malíře Muchy a hlavně jeho potomků se objevila v ŽR. Je škoda, že někde 
stavby historických budov zmizí do nenávratna – stará chalupa v cent-
ru neb na tehdejší dobu komfortně vybavený hotel Kelnhofer zůstanou 
už jen na fotografiích, ale takový je život a spěje stále kupředu. Úžasné 
jsou i články o historii železnice, i jednotlivých stanic a zastávek, také 
jsem se dozvěděla o nádherné staré historii měšťanského pivovaru a jeho 
dlouhého působení na území města, články o  cestě k bývalé Juránkově 
chatě po českém území stále nám nedostupné a taktéž i vstup na Luzný 
přes Modrý sloup, pěkné články o historii lyžování i současných mladých 
sportovcích, a také jsou působivá vyprávění starousedlíků o tom jak se 
třeba žilo za dob protektorátu ve smíšených manželstvích, zajímavosti  
o opravě starého kamenného mostu, který poničilo nákl. auto, o stavbě 
nového mostu přes Jezerní potok, o narovnání silnice z ŽR na Špičák vy-
budováním nového podjezdu pod trať,  a další články a fotografie. Škoda, 
že Zpravodaj je jen od r. 2007 možný sledovat na internetu. Ráda bych 
se dostala i ke starším ročníkům, nevím, zda to umožňuje archiv? Ještě 

mi také chybí informace o vzniku hotelu Slavie, a také nemohu najít rok 
vybudování zastávky Železná Ruda centrum, tolik usnadnila turistům se 
zavazadly a lyžemi, že už nemusí do centra přes celé město, našla jsem 
prodloužení zastávky, předtím byla krátká, stavěly zde jen soupravy mo-
toráků a dlouhé vlaky pokračovaly bez zastavení, nemohu si ten rok vý-
stavby uvědomit? Nadšena jsem byla i z informace o mlýnech a hamru na 
Řezné a zachování objektu „U hamru“ v původní podobě, o nádherném 
skvostu kostelu P. Marie Pomocné, jeho vznik, i nové úpravy interiérů. 
Je toho ještě mnoho, co by se dalo psát a já, jelikož nejsem zdejší, těžko 
mohu do toho příliš mluvit, ale historie vašeho města o té se dá psát stále.

Ještě jednou vám chci moc poděkovat za práci, kterou pro zpravodaj 
děláte a jen tak dál. Jsem bývalá výpravčí vlaků z Prahy, do ŽR jezdím 
čtyřikrát do roka a psala jsem vám o materiály ohledně železniční trati, 
kterou zpracoval p. přednosta Veselý z Klatov. Podařilo se mi navázat 
spojení s paní Najmanovou a tak vás již v této věci nebudu dále obtěžovat.

V dubnu 2017 budu provázet do ŽR skupinu, která se kromě železnič-
ních záležitostí zajímá o technické a historické architektonické památky  
a díky Železnorudskému zpravodaji budu moci mnohé informace skupině 
sdělit.

Ještě jednou vřelý dík a pěkný den do Železné Rudy přeje z Prahy
Draga Gregorová

   Čtenáři nám píší

Redakce ŽZ děkuje naší čtenářce, paní Gregorové za slova chvály. A protože na naší redakční radě byl přítomen i pan starosta Šnebergr, 
ihned jsme vznesli dotaz na možnost přístupu ke starším číslům ŽZ a zprovoznění železniční zastávky Centrum. 

Tedy, vážená paní Gregorová, 
•  Všechna čísla, od dob vydávání ŽZ, tedy od r. 2000, by měla být dostupná ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, Smetanovy 

sady 2, 301 00 Plzeň, e-mail: svk@svkpl.cz
• Zastávka Centrum byla zprovozněna zhruba před 5 lety

S pozdravem redakce ŽZ
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Skvělý úvod sezony v podání šestnáctileté sjezdařky Báry Zíkové
Železnorudská dívka Bára Zíková již čtvrtý rok bezkonkurenčně kra-

luje ve slalomu, obřím slalomu i supergee v rámci kategorií žákyň ČR. 
Závodnice Sokola Špičák je v listině bodů ve všech třech disciplínách 
na prvním místě v republice a po právu též čtvrtým rokem v reprezentaci 
ČR. Jako vždy se Bára výborně připravila přes léto a podzim na novou 
sezonu. Tvrdá suchá kondiční příprava byla prokládána tréninky na le-
dovcích (celkem 50 dní!!!), Bára si zatrénovala i v ultramoderní lyžařské 
hale v Německu. Správně vedenou přípravu potvrzuje od prvních závodů 
nové sezony. Nejprve zvítězila v konkurenci špičkových závodnic z ČR  
v ÚKZ v Koutech, ve dvou závodech ÚKZ na Špičáku (SL,OSL) a hlavně 
pak na nabitém republikovém závodě v Říčkách. Zde zvítězila v OSL  
a navíc byla druhá ve dvou závodech SG. O čtyři dny později se v Říč-

kách vyznamenala znovu. V 55. ročníku Skiinterkriteria. V něm reprezen-
tovala ČR v konkurenci deseti evropských států a byla ve slalomu druhá 
za reprezentační kolegyní Sommerovou z  Ski teamu Záhrobský a před 
Švédkou Jaulertovou. V obřím slalomu pak skvěle zvítězila před Sloven-
kou Surovou a Košťálovou z Bižuterie Jablonec a dalšími třiceti závodni-
cemi z celé Evropy.  Popřejme Báře, aby jí vydržela forma, vyhýbala se 
jí zranění a vydařily se jí další domácí i mezinárodní starty této sezony. 
Gratulace za její úspěchy patří jak Báře, tak jejím rodičům, pro něž je její 
závodní činnost neskutečným břemenem. Dík patří i všem dalším, kteří 
ji podporují, vycházejí vstříc a přejí jí její úspěchy. Jsou to úspěchy nejen 
její, ale i města Železná Ruda i českého lyžování.

Jaroslav Frič

Dne 31. ledna hostila ArberLandHalle v Ba-
vorské Rudě účastníky česko–bavorského setká-
ní, na kterém byl představen nový přeshraniční 
projekt Kulturní oblast Bavorsko – Česko 2017. 
Projekt je financován bavorským ministerstvem 
financí, provádět v praxi jej bude Centrum Ba-
varia Bohemia v Schönsee.

Projekt zahrnuje 31 akcí z oblasti kultury, 
hudby, literatury, filmu, divadla, sportu, turis-
tického ruchu a vzájemného setkávání a pozná-
ní. Akce se zúčastnili starostové z příhraničního 
regionu, přítomen byl samozřejmě i starosta Že-
lezné Rudy, pan Michal Šnebergr, třetí zprava.

Stupně vítězů ve slalomu ml. žaček
1. Zíková Eliška (Sokol Špičák), 2. Semeráková Hana (So Telnice), 
3. Jedličková Sára (ST Šumava)

Vyhlašování SL ml. žáků na UKZ Špičák
1. Malý Martin (Tatran Železná Ruda), 2. Maxa Adam (SA Špičák), 
3. Sulovský Mikuláš  (Ski klub Ještěd)

Vyhlašování slalomu na UKZ Špičák, kategorie st. žačky
1. Zíková Barbora (So Špičák), 2. Kenclová Mariene (TJ VS Praha), 
3. Jandová Markéta (Ski Lipno)

Vyhlašování 0SL st. žáků na UKZ Špičák
1. Linhart Adam (Slavoj MP Plzeň), 2. Garba Matyáš (Tatran Železná 
Ruda), 3. Mařík Lukáš (So Špičák)
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V oddílech ze železnorudského regionu je zapojeno přibližně 40 dětí 
ve věku od 6 do 15 let v pravidelném tréninku a v závodech. Připravují je 
kvalitní a obětaví trenéři ze čtyř oddílů sjezdového lyžování. V silné kon-
kurenci závodníků z krajů Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského do-
sahují nejlepší z nich tradičně výborných výsledků. Ti nejmladší do 12 let 
měli v lednu možnost zúčastnit se až čtyř závodů – jednoho v Kramolíně, 
a tří v Krušných horách. V těchto závodech doslova zazářil David Janda  
z SA Špičák, který zvítězil ve všech třech svých startech v kategorii U 10. 
V těsném závěsu se vyznamenala v U 10 dívek Kristína Lebová ze Sokola 
Špičák, která vyhrála dvakrát a jednou byla druhá a Kateřina Jandová  
z SA Špičák – jednou první a dvakrát druhá v kategorii předžáků. Jednoho 
vítězství dosáhla též Nikola Zemanová z SA Špičák v U12 v Kramolíně.  
Cenné je i druhé místo Agáty Částkové ze Ski klubu Železná Ruda v ka-
tegorii U10 v Kramolíně v hodnocení ml. žáků ve stejném závodě. Cenná 
jsou i dvě čtvrtá a jedno páté místo předžáka Davida Maxy z SA Špičák, 
čtvrté místo jeho pětileté sestry Magdalenky z Krušných Hor. 

Mladší žáci to mají letos velmi krušné, protože podle nových, zcela 
nesmyslných pravidel svazu lyžování, jsou losováni společně se staršími 
žáky. Zvlášť bolestné je to na republikových závodech, kde musí jezdit s 
vysokými startovními čísly v trati poničené staršími žáky. Přesto se s tím 
statečně perou jediní tři závodníčci našeho regionu, kteří se do seriálu 
RKZ kvalifikovali – Eliška Zíková ze Sokola Špičák, Martin Malý ze stej-
ného oddílu a Adam Maxa z SA Špičák. Na svých prvních republikových 

závodech v Říčkách byla Eliška 16. v OSL, Martin byl 12. v OSL a Adam 
12. ve SL a 19. v OSL. V méně obsazených závodech v ÚKZ na Špičáku 
byla Eliška ve slalomu hned za svou sestrou a porazila zde i všechny starší 
žákyně!!

Martin vyhrál v tomto závodě ve slalomu na Špičáku a Adam byl druhý 
a v OSL čtvrtý a přitom první z Plzeňského kraje. Adam Maxa se navíc 
zúčastnil šesti závodů v Krkonoších a vyjel si v kvalitně obsazených zá-
vodech několik velmi dobrých umístění a tudíž i dobré body. Slibně si 
vede i Jiří Ševčík z SA Špičák, který v úvodním závodě na Lipně vyhrál 
závod ml. žáků, Tomáš Král ze Sokola Špičák, který byl druhý a Kateřina 
Altmanová z SA Špičák rovněž druhá.

V kategorii starších žáků je hvězdou ze Šumavy Bára Zíková ze Sokola 
Špičák, o níž se dočtete v jiném našem článku. Mimo ní se pokoušejí 
o štěstí na republikové úrovni Honza Malý a Matyáš Garba. V prvním 
republikovém závodě se jim nedařilo, ale v Kramolíně bylo úspěchem 
vítězství Honzy Malého a třetí místo Matyáše Garby. Matyáš byl navíc 
druhý ve slalomu na Špičáku. Druhé místo v OSL v tomto závodě získal 
Matěj Ruml z SA Špičák.

Popřejme malým závodníkům výše jmenovaným i dalším, kterým se 
zahájení sezony tolik nevydařilo, hodně úspěchů a vytrvalosti v dalším 
průběhu této sezóny, nebo i v sezónách příštích, protože u nejmladších 
není radno příliš spěchat.

Jaroslav Frič

Kdo se vydá ve stopách Báry Zíkové?

Kostel Panny Marie Pomocné z Hvězdy 
Také v tomto roce probíhaly v kostele některé práce. Uskutečnila se 

dlouho plánovaná impregnace krovu. Proběhla ve dvou etapách a prová-
děla ji firma Ochrana domova po předchozích domluvách s jejich zaměst-
nancem p. Lukášem. Město za ni zaplatilo 100 tis. korun a my, věřící, 
jsme za tuto pomoc vděčni.

Na podzim pracovali horolezci z firmy Opravy výškových budov na 
střeše kostela. Proudem vody odstraňovali mech, vyměňovali šindele  
a posléze střechu natírali. Cenu 125 tis. korun uhradila církev a ta také 
financovala restaurátorské práce (44 tis. korun) na barokní soše sv. Ja-
kuba, kterých se před rokem ujala restaurátorka z Písku, paní Štěchová. 
Opravená socha se do kostela vrátí koncem tohoto měsíce.

Už nějaký čas zeje prázdnotou výklenek vlevo od vstupu do kostela. 
Pražská restaurátorka, paní Amortová, nyní pracuje na opravě  tohoto 
dlouho chátrajícího výjevu Modlitba v getsemanské zahradě. Pak bude 
nutné, aby přišel odborník na omítky a obnovil na stěně kresbu, která tvo-
ří pozadí celého výjevu. Práce zřejmě potrvají celý rok. Také vy můžete 
přispět finančním darem na obnovu tohoto díla. Bůh vám žehnej! 

Protože v květnu roku 2016 uplynulo už 30 let od smrti P. Antonína 
Prokeše, bylo možné si v kostele prohlédnout skromnou výstavu o pů-
sobení tohoto obětavého a tichého kněze v Železné Rudě v letech 1969 
– 1986. Koncem října výstavu přijel navštívit i pan Ettler z Jižních Čech, 
který v 70. letech minulého století P. Prokešovi vydatně pomáhal. Nyní 
o tom píše vzpomínky. Jeho syn, P. Dominik Ettler, pak v kostele sloužil 
mši svatou za P. Prokeše, kterého si jejich rodina velmi vážila.                                                                    

Lidmila Kovácsová, kostelnice

Ledaři ručně odstranili cca 400 kubíků sněhu a vytvořili krásné veřejné 
kluziště....                      foto: Ctirad Drahorád

Zrenovovaný krov kostelní věže
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Za nádherného počasí se konal v obci Kvil-
da, 28. ledna, závod milovníků lyžování na his-
torických ski. Spíše nežli závod, by se hodilo 
slovo setkání, nelze totiž říci, že by tito lyžníci 
příliš závodili. Jde spíše o dobrou náladu, pří-
jemnou zábavu a samozřejmě o samotnou jíz-
du na historických lyžích, v dobovém oblečení  
s patřičnou dávkou humoru a nadsázky.

Účastníci se sjeli z mnoha koutů naší země - 
ze Zdíkova, Zdíkovce, Kašperských Hor, Boro-
vé Lady, Stach, Rohanova, Vimperka, Vacova, 
Klatov, Plzně, Jistebice, Přílepova a samozřej-
mě z Písku.

Začátek „závodu“ se trochu protáhl. Lyžníci 
se sešli na náměstíčku, před kostelem sv. Štěpá-
na, kde probíhalo skupinové focení, a přivítání 
hostů i návštěvníků. Hostem nejváženějším byl 
pan Emil Kintzl, nestor šumavského lyžová-
ní. Akci podpořil svojí osobní účastí i starosta 
Kvildy, pan Václav Vostradovský.

Svým krásným projevem všechny přivítal,  
a začátky lyžování vzpomenul pan Pavel Kozák 
z Písku. S jeho svolením vám toto úvodní slovo 
přinášíme i my, protože v něm nalezneme mno-
ho zajímavostí z historie.

28. ročník Veteránski - Písecké župy Josefa Šimona Alše – Lyžce 

„Myšlenka založení Župy JŠAL v Písku a konání Veteránski vznik-
la ve snaze připomenout si zásluhy zakladatelů a propagátorů lyžování  
v českých zemích, mezi které neodmyslitelně patřil právě i písecký rodák 
Josef Šimon Aleš – Lyžec. 

V roce 1985 skupina nadšenců uspořádala I. ročník běhu na starých 
lyžích přes Starý most v Písku s následným přesunem k běžeckému závodu 
mezi Kvildami. Tím byla založena tradice. Dnes akce probíhají pod hla-
vičkou K.V.P., jsme vlastně jedni a titíž.

JŠAL se narodil v roce 1862 a vystudoval reálku v Písku. V letech 1882 
- 1927 učil na obecných školách v Českém ráji a Podkrkonoší, poté na 
českých menšinových školách v západních Krkonoších. Organizoval pěší  
a lyžařské turistické výlety do Jizerských hor a Krkonoš. Byl propagá-
torem jízdy s jednou holí. Je také řazen mezi první horské vůdce v Kr-
konoších. Zemřel 27. září 1927 v Bosni v okrese Mladá Boleslav, kde je  
i pochován.

O tom, kdo vlastně obstaral českou lyžařskou premiéru se vedou dlouhé 
a více či méně plodné diskuse. Téměř vždy je v nich však zmiňováno jméno 
Josefa Rosslera – Ořovského (1869 - 1933). A proto bych se u tohoto 
jména rád zastavil.

JRO, synek drogisty a sympatizanta sokolů, nebyl typem, který by spor-
toval v ústraní. Už jako dvanáctiletý gymnazista založil spolu s bratrem 

Karlem a spolužáky Klub milovníků jízdy na ostrých nožích – Klub brus-
lařů. V tu dobu v celém c. a k. mocnářství platí pro sport mládeže takřka 
plošný zákaz. Aby poněkud zmátl císařskou policii, sahá Rossler po pseu-
donymu Ořovský. Své původní jméno si tak jen trochu počeštil, německé „ 
Ross“ je totiž česky „Oř“. Úskok mu ale prochází. 

Vše okolo Ski začalo vlastně nedorozuměním. Jako milovník jízdy na 
ostrých nožích si napsal do Norska o katalog bruslí. Podepsáno: Brus-
lařský klub Praha.

Firmu Heyde end Gustavsson zmátlo neznámé slovo „bruslařský“ z ně-
hož jim jen tři poslední písmena něco říkala a připomínala: SKI – LYŽE.    
A v domnění, že jde o lyžařský klub kohosi jménem Bruslař, zaslali kata-
log nejen bruslí, ale i lyží. Josef v něm listoval okouzleně. V paměti měl 
obrázky ze zahraničních časopisů a při vzpomínce na informaci o dřevě-
ných prkýnkách, na jakých se na severu pohybují ve sněhu lovci, objednal 
spolu s bratrem hned dva páry. 

Zkoprnělí celníci, kteří ani zdaleka nevěděli, o co jde, je proclili  
a 5. ledna 1887 osmnáctiletý Josef je hned doma na dvorku v Jindřišské 
ulici vyzkoušel. Jezdily!!!!!!

V noci, aby nebudili veřejné pohoršení, pak Josef s Karlem vyrazili 
prověřit schopnosti lyží na ztichlé Václavské náměstí. Startovali pod roze-
stavěnou budovou Muzea a zamířili k Můstku. Pravda, 700 metrů dlouhé 
náměstí není žádný padák, ale nabízel mírný, byť souvislý svah. Mezi Mu-
zeem a Můstkem, je výškový rozdíl pouhých 16 metrů, přičemž nejvíc to 
jde dolů jen v horní části. Nic však z toho neubralo historickému momentu 
na třpytu. 

Hned v zimě 1887 na schůzi bruslařského klubu založil jeho lyžař-
skou pobočku, Ski – klub, první v Evropě mimo Skandinávii, tedy ve 
stejný rok jako byl založen i K. V. P. – 130. výročí.

Dva roky nato bylo v Praze 20 párů lyží, tak si to alespoň Josef napsal 
do svého deníku. Množily se taky lyžařské akce – jak o tom zanechal JRO 
svědectví v reportážích pro Sportovní obzor. Ku příkladu v noci, 3. ledna 
1895, se spolu s přáteli znovu vydal na Václavské náměstí, kde všichni 
jezdci „v prudkém letu dospěli bez hnutí až ke Štěpánské ulici. Odtud 
počalo se běžeti až k Vodičkově ulici…“. 

Tři dny nato společnost vyrazila na Hradčany, kde je však ovšem při 
sjezdu rozhodil přechod od svahu k rovině a cituji, „tu ztrativše rovnová-
hu váleli jsme se o překot v hlubokém sněhu“ (zde prosím o zapamato-
vání si tohoto místa a události samé). 

Další výlet s dramatickým sjezdem do Stromovky komentoval Josef slovy:
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„Prudkým letem spouštěli jsme se  
v nížinu a sypký sníh prášil za námi, ne-
boť silné brzdění tyče bylo nutností. Jíz-
da přešla do tempa jako šíleného. Kdyby 
kdo z nás neměl tyče v pořádku, byl by 
musel v záhybu silnice jen hozením se 
stranou do sněhu zastaviti“. 

Přes všechna tato úskalí to stálo Jose-
fovi za zvolání „Co jsou brusle, co jsou 
saně proti lyžím. Toť nejskvostnější zim-
ní sport“. JRO se věnoval například také 
veslařství (jarní skulérský závod ve skifu 
se jezdí dodnes), hokeji, rychlobruslení, 
tenisu, atletice (lehké i těžké), fotbalu  
a jachtingu, šermu, ale i skautingu. Stál 
u založení mnoha sportovních klubů  
a svazů. V roce 1896 řídil první fotbalo-
vé derby Sparta – Slavia, ke kterému též 
přeložil pravidla. 

Ve vztahu k lyžařství nutno vyzdvih-
nout, že v roce 1903 byl z jeho iniciativy 
založen Svaz lyžařů Království českého. 
Jednalo se o vůbec první lyžařský svaz 
na světě. Spolu s dr. Guthem-Jarkov-
ským založili Český olympijský výbor, 
který pak zajistil samostatnou českou výpravu na několika olympijských 
hrách v období před vznikem Československé republiky. Ne přátelé, ne-

jedná se, jak by se mohlo zdát, o život a dílo Járy Cimrmana, byť se zde 
uvedené skutečnosti, podobnost rozsahu činností a přínosů Jana RO pro 
český národ nabízí. JRO zemřel 17. 1. 1933 v Praze.

Že na význam a nezastupitelné místo JRO v rozvoji spor-
tu v Čechách se vzpomíná dodnes, může svědčit i následující 
příhoda. Jak jistě víte, na Pražském hradě probíhá již něko-
likaleté pátrání po článku Ferdinanda Peroutky – o jakémsi 
džentlmenovi. Prochází se časopisy, noviny, knihy, prostě 
všechno možné i nemožné. Jistě je to práce únavná, zvláště 
pak, když se hledá něco, co zjevně neexistuje. Bere se za vděk 
vším, co vede ke zviditelnění a co by mohlo odvést pozornost 
od vyřčených nepravd a na druhé straně vylepšit obraz celého 
hradního týmu. Toto úsilí může přinést i jiné kladné výsledky, 
byť s původním úkolem ani zdaleka nesouvisí. Lepší něco než 
nic. Hledá se prostě všude a furt dokonce i v letos napadlém 
sněhu v okolí hradu. A světe div se. Náš Veteránski klub, zřej-
mě s ohledem na totožnost s K. V. P. jež byl založen rovněž  
v roce1887, byl osloven sympatickým a oblíbeným mluvčím 
Jirkou Ovčáčkem s tím, že na Hradčanech a okolí byly nale-
zeny nějaké relikvie, které by mohly mít souvislost s počátky 
sportu v českých zemích. A světe div se podruhé! Mezi relikvi-
emi byla i stará svíčka. Vzpomenuv si na výše jmenovaný výlet 
na Hradčany a konstatování JRO, že „tu ztrativše rovnováhu 
váleli jsme se o překot v hlubokém sněhu“ dospěli jsme k jed-
noznačnému ZÁVĚRU, ŽE JDE SVÍČKU, KTEROU použili 
výletníci k namazání SKI. Při bližším ohledání svíčky jsme  
v dolní části našli totiž značku, vytlačené písmenko R, které 
na své zboží umísťoval otec JRO – známý to pražský drogis-
ta. Naději tedy vystřídala jistota, historici lyžníci jásají a hrad 
snad taky. Konečně alespoň něco našli a myslím, že časem 
budou tvrdit, že vlastně hledali tu svíčku a nic jiného.“

Tolik citace přednesu pana Pavla Kozáka. Po těchto slovech 
spustila muzika a pánové vyzvali přítomné lyžařky k tanci. 
Vypadalo to, že se již na lyže nikomu nechce, ale opak byl 
pravdou. Po tanci se lyžníci přesunuli na místo startu a vrhli 
se do stopy. Zamířili na Horskou Kvildu a zpět. A my, sice 
milovníci lyžování, avšak vždy vybaveni moderními lyžařský-
mi prostředky, jsme jen závistivě pohlíželi na ty odvážné ženy  
a muže, kteří se nám vzdalovali s takovou lehkostí, že bylo jen 
těžko uvěřit tomu, že jejich výbava je opravdu prosta veške-
rých výdobytků 21. století.

Všem lyžníkům zdar a za rok na viděnou. SKOL! 
Světluše Chabrová



STRANA 9ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

Světový pohár v Paraski
Ski areál Špičák na Šumavě bude v termínu 17. – 19. 2. 2017 

hostit jeden ze série závodů Světového poháru v PARASKI 
2017.

PARASKI propojující parašutistickou disciplínu přesnost při-
stání a sjezd na lyžích, vzniká roku 1950 v alpských zemích, 
kde prvotním účelem byla nutnost poskytnutí první pomoci a zá-
chrana raněných osob ve špatně přístupném horském terénu. Tj. 
seskok záchranářů do bezprostřední blízkosti raněného, poskyt-
nutí první pomoci a následný transport raněného pomocí lyží do 
lépe přístupného terénu pro poskytnutí další pomoci. 

A co bude k na šumavském Špičáku k vidění? Závod startu-
je již v pátek 17. 2. v dopoledních hodinách obřím slalomem 
na sjezdovce č. 3., následně se přesuneme na dojezd sjezdovky  
č. 1, kde bude zahájena parašutistická část a to seskoky na přes-
nost přistání parašutistů na cíl o velikosti 2 cm. Ano je to tak, 
nejedná se o překlep. Cíl tzv. nula má opravdu průměr pouze  
2 cm. Pokud nevěříte, přijďte se určitě podívat. Parašutistická část závodu pak pokračuje  v sobotu 18. 2. po celý den opět na dojezdu sjezdovky  
č. 1. O nejlepší umístění se zde v těchto disciplínách poperou závodníci a týmy z České Republiky, Rakouska, Německa, Švýcarska, Itálie a Slovinska.

Ivana Bečková, Aeroklub Plzeň Bory

TJ Tatran Železná Ruda a TV Bad Kötzting vytvořily společný pře-
shraniční sportovní projekt, který byl podpořen z Dispozičního fondu 
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Ba-
vorsko CÍL EÚS 2014-2020 s názvem „Sport nezná hranice“.

Přeshraniční spolupráce obou klubů je rozdělena na čtyři aktivity.
První částí bylo lyžařské soustředění na Hohen Bogen v sobotu a ne-

děli 21. a 22. ledna. Tohoto soustředění se zúčastnilo 26 dětí a mladist-
vých z Tatranu a TV Bad Kötzting. Pod vedením trenérů z obou klubů 
se zdokonalovali ve volných jízdách i v obřím slalomu postaveném na 

rezervovaném, perfektně připraveném svahu. 
Počasí dětem přálo, a tak si všichni užili krás-
ný sportovní víkend. Přenocování bylo zajiště-
no ve sportovním a volnočasovém centru JST  
v Bad Kötzting, kde také účastníci v sobotu ve-
čer navštívili bazén Aquacur.

Další částí projektu bude společný trénink  
a závody organizované TJ Tatran Železná Ruda, 
které by, pokud to sněhové podmínky dovolí, 
měly proběhnout v neděli 5. března na Pancíři.

Třetí částí organizovanou TV Bad Kötzting 
jsou lyžařské závody v sobotu 11. března na 
Velkém Javoru s pátečním večerním tréninkem.

Projekt bude zakončen společným soustře-
děním od 26. do 28. května v České Kubici. 
Připravena je tam sportovní hala a další spor-
toviště. Okolní terény jsou pak velmi vhodné  
k tréninku na horských kolech.

Petr Najman

Sport nezná hranice
TJ Tatran Železná Ruda a TV Bad Kötzting zahájily společný projekt
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Vážení čtenáři, 
v minulémm čísle jsem se dopustil malé chyby a nyní to musím napravit. V tom množství aut, které se nám tu poslední dobou pohybuje, jsem uvedl, 

že v minulém roce byl hasičům do Hojsovy Stráže převeden náš dopravní automobil Citröen Jumper. Ten byl ale převeden základní škole Karla Klos-
termanna. Hasičům do Hojsovy Stráže byl již předtím převeden náš předchozí dopravní automobil, VW Transporter T4. No a celé to má vyvrcholení  
v tom, že naše jednotka obdržela nový VW Transporter. Ale o tom zase o několik řádků níže. Navíc si vás dovolujeme pozvat na tradiční hasičský bál…

Události za leden 2017
1 x dopravní nehoda            5 x technická pomoc          2 x únik látek

  8. 1. –  První letošní událostí bylo vyproštění zapadlého autobusu, který 
částečně blokoval průjezd po komunikaci na Gerlově Huti. Udá-
lost se obešla bez zranění cestujících a pomocí naší CAS by au-
tobus vytažen.

10. 1. –  Čerpání zatopené jímky na Špičáku. V jímce se nacházel uzávěr 
vody, kterým bylo uzavřeno poškozené vodovodní potrubí, z ně-
hož hrozilo vyplavení domu.

13. 1. –  Likvidace úniku oleje z převráceného pracovního stroje. Menší 
skvrna byla ze silnice na Samotech odstraněna pomocí sorbentu.

16. 1. –  K vyproštění zapadlého nákladního automobilu jsme vyjeli k ho-
telu Horizont. V silách naší jednotky nebylo automobil, který se 
zachytil na hraně svahu o stromy, vyprostit. Vzhledem k velmi 
zasněžené vozovce a okolnímu terénu nebylo toto v možnostech 
ani jednotky HZS z Klatov, s jeřábem. Automobil neblokoval 
provoz a nehrozilo žádné další nebezpečí, proto si řidič zajistil 
vyproštění odbornou firmou.

18. 1. –  Odstranění sněhových a ledových převisů z budovy mateřské 
školky, kde hrozil jejich pád na děti a jejich doprovod.  

18. 1. –  Dopravní nehoda dvou osobních automobilů se stala na Nové 
Hůrce. Při střetu byla zraněna jedna osoba, která byla před naším 
příjezdem v péči ZZS PK - ŽR a HS Špičák. My jsme provedli 
protipožární opatření a ve spolupráci s Policií ČR řízení dopravy 
po dobu řešení události.

21. 1. –  K menšímu úniku pohonných hmot došlo z poškozeného osobní-
ho automobilu před bývalým hotelem Javor. Pomocí sorbentu byl 
únik z vozovky odstraněn.

27. 1. –  Odstranění ledových převisů z budovy Policie ČR v ul. 1. Máje. 
Na místě zasahovala jednotka HZS Klatovy s výškovou techni-
kou – automobilovou plošinou, neboť naše IFA AZ30 je mimo 
provoz.

V souvislosti s odstraňováním ledových převisů, kdy dochází k omezení 
dopravy na místě zásahu, bychom vás rádi požádali o strpení a pochopení. 
Provoz se snažíme omezovat co nejméně, ale je to nutné, aby nedošlo  
k poškození automobilů, či zranění chodců od strhávaných převisů. Po-
kud by se tak stalo, za vše nese zodpovědnost velitel zásahu. 

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
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Pro naše pravidelné čtenáře se jedná o již velmi dobře známou a něko-
likrát do roka zmiňovanou aplikaci, ale pro návštěvníky a nové čtenáře se 
může jednat o novinku. A to velmi užitečnou aplikaci pro chytré mobilní 
telefony, která dokáže v případě nouze zachránit i život.

Jedná se aplikaci Horská služba, kterou vyvinulo stejnojmenné sdruže-
ní ve spolupráci s jednou z nejznámějších českých pojišťoven. Je to velmi 
užitečný rádce a pomocník nejen pro lyžaře, ale i turisty. 

Hlavní funkcí aplikace je rychlé a snadné přivolání pomoci Horské 
služby v případě nouze a dále pak informační servis – od sněhového zpra-

vodajství v zimních střediscích, přes varování o lavinovém nebezpečí, 
kontakty na infocentra, až po informace o služebnách Horské služby. 

Zmíněnou hlavní funkcí – přivolání pomoci v nouzi – je možná jedno-
duchým vysláním nouzové SMS s přesnou lokalizací postiženého pomocí 
GPS. To vše jediným klepnutím na ikonu (viz. obrázek).

Podle aktuální polohy uživatele umí také aplikace najít nejbližší stanici 
Horské služby, zobrazit její telefonní číslo a dobu provozu. Součástí ap-
likace jsou čtyři informační oblasti – desatero Horské služby, návod, jak 
poskytnout první pomoc, pravidla jízdy na sjezdovkách a instrukce, jak 
předcházet nebezpečí v lavinových oblastech.  

Aplikace můžete zdarma stahovat z Google Play (pro OS Android), 
iTunes (pro iOS Apple) a z Windows Phone Store (pro Windows) 

– odkazy najdete i na 
stránkách www.horska-
sluzba.cz. 

Důležité a žádoucí je 
uložit si jednotné celo-
republikové telefonní 
číslo na Horskou službu 
+420 1210, pro případ 
nouze nebo pro případ, 
že nevlastníte „chyt-
rý“ telefon. Nutno po-
dotknout, že funkčnost 
nouzového volání je 
podmíněna dostupností 
sítě vašeho mobilního 
operátora. Pro jistotu 
tedy nezapomeňte ani 
na číslo 112, na které se 
dovoláte vždy.

                                 fb

Horská služba – aplikace do mobilu

Nový dopravní automobil
Počátkem února se k nám do zbrojnice dostavil Ježíšek s opožděným 

dárkem. Nový „dopravní automobil“ (DA) jsme totiž měli původně přiví-
tat koncem minulého roku. Tento automobil VW Transporter T6 byl pořízen  
z dotace, která činila 90 % ceny vozu, zbylých 10 % financovalo město. Do-
taci jsme obdrželi na základě klasifikace naší oblasti s ohrožením „sníh“, kdy 
vlivem klimatických podmínek může být nutno transportovat osoby z ohro-
žených oblastí. Automobil je ale poměrně univerzální, takže bude nyní využí-
ván namísto havarovaného rychlého zásahového automobilu (RZA) Nissan, 
k řešení následků dopravních nehod. 

Poděkování…
Chtěli bychom poděkovat Ski&Bike Špičák za poskytnutí 

jízdenek pro naše Italské kamarády a kolegy hasiče z Aldena, 
kteří se zde zastavili na víkend počátkem února. Také chce-
me poděkovat vedení hotelu Orea Resort Horizont za poskyt-
nutí vstupenek do wellness a relax centra. Nyní, když v zimě 
trávíme někdy i hodiny u zásahů, přijde vhod prohřát si záda  
a trochu se zrelaxovat.                                                  Filip Brož

Hasičský bál
Dovolujeme se vás pozvat na

Hasičský bál s tombolou.
Bude se bude konat

25. 3. 2017 od 20.00 hodin
v hotelu Engadin.

Dopravu do hotelu a zpět bude zajišťovat náš sbor, 
jako v předchozích letech. 

Časový rozvrh odvozů upřesníme v příštím vydání 
Železnorudského Zpravodaje a také na našem facebooku: 

www.facebook.com/hasiciZR.
Lístky si můžete rezervovat již nyní u p. Sekyry 

na tel. čísle 606 133 910. 
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Druhou aplikací, kterou jsme zatím nepředstavili, ale ocenit ji mohou 
všichni, je aplikace Záchranka. Jak název napovídá, slouží primárně  
k jednoduchému a přesnému přivolání Zdravotnické záchranné služby. 
Jednoduchému, neboť stačí přidržet jedno tlačítko po dobu 3 vteřin a zač

ne se vytáčet linka tísňového volání 155. Přesná, neboť zároveň s voláním 
odešle operátorovi linky GPS souřadnice telefonu, kde se nacházíte. Vel
kou výhodou se toto stává v oblastech, kde neznáte svoji přesnou polohu 
nebo adresu. Podmínkou je samozřejmě dostatečný signál vašeho mobil
ního operátora, abyste se mohli na linku 155 dovolat. V opačném případě 
můžete opět zkusit univerzální číslo 112, na které se dovoláte se signálem 
jakéhokoliv z operátorů a to i v příhraničí, kde to bývá se signálem tuzem

ských operátorů horší. 
Druhou záložkou aplikace je tzv. 

„lokátor“, ve kterém se nachází da
tabáze nemocnic, pohotovostí, zub
ních pohotovostí či lékáren. Filtro
vat umí také nejbližší zařízení, podle 
vaší aktuální pozice. Další záložkou 
je „první pomoc“, ve které najdete 
návody a postupy pro rozličné, ži
vot ohrožující stavy, od bezvědomí, 
přes krvácení, otravu, podchlazení 
až po zásah elektrickým proudem 
či popáleniny. Poslední dvě záložky 
slouží pro ověření vašeho telefonní
ho čísla a další dodatečné informace 
o aplikaci atd…

Aplikace je dostupná pro všechny 
tři hlavní mobilní platformy (And
roid, iOS, Windows).                  fb

Záchranka – aplikace do mobilu

Řeknemeli dravec, mnohým se vybaví krvelačný pták se zahnutým zobákem, mohutnými pařáty s ostrými 
drápy, který číhá na svoji kořist. Tak tomu skutečně ve většině případů je. Ale i v tomto řádu najdeme výjimku. Je 
jím náš včelojed lesní. „Dravec“, který se, málli příležitost, živí výhradně hmyzem.

Proto do Střední Evropy přilétá pozdě na jaře, kdy již je dostatek vos, včel a čmeláků, tedy jeho hlavní potravy. 
Nepohrdne však ani ostatními členovci, které obratně lapá jak v letu, tak při chůzi po zemi. Jeho opeření je doko
nale přizpůsobeno k lovu bodavého hmyzu. Na jeho těle není nekrytého místečka, kam by jej mohlo zasáhnout 
žihadlo. I okolo očí a zobáku má šupinkovité peří, které ho chrání před bodavým hmyzem. Ani rozzuřená kolonie 
zemních vos jej nevyvede z míry. A právě ty jsou jeho nejoblíbenější složkou potravy. Je zajímavé pozorovat vče
lojeda při dobývání zemního hnízda vos, kdy stovky dělnic útočí na vetřelce, aby mu zabránily v jeho počínání. 
Nic si z toho nedělá. Jen občas chňapne zobákem a pokračuje v hrabání, aby se co nejrychleji dostal k největší 
lahůdce – vosímu plodu. Ten však bývá poměrně hluboko v kamenitém terénu propleteném kořeny stromů. Proto 
mnohdy trvá řadu hodin, než se dostane k vytouženému cíly. Někdy se stane, že je tak zaneprázdněn svoji lovec
kou „činností“, že si v dlouhé úzké noře nevšimne ani přicházejícího člověka. 

Při chladném počasí, kdy je nedostatek aktivního 
hmyzu, je nucen přejít na náhradní potravu. V tomto 
případě se snaží ulovit nějakou tu myšku, či ještěrku, 
nepohrdne však ani žížalou nebo sladkými plody. Často 
se stává, že při dlouhotrvající nepohodě uhynou haldy  
i mláďata. V zajetí s oblibou pojídá dětské přesnídávky, 
tvaroh, či pacholíčky.

Brzy na podzim, kdy začne ubývat hmyzu, včelojedi 
opouštějí Evropu a táhnou na zimoviště do Afriky.

Čerpáno z knihy Ivana Lukeše,
Okamžiky živé přírody

Okamžiky živé přírody Včelojed lesní

Koncem ledna proběhlo otevření snowparku na Sa-
motech. Místní HarakiriGang a firma Horsefeathers, 
uspořádali menší závody. Snowpark je přístupný denně,  
a kromě skoků zde najdete i několik klasických překážek, 
railů a beden.
Foto: Lukáš Neasi                                                       fb
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