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CENA 15 KČ

Milí čtenáři, _____________________________
zima se přehoupla do druhé poloviny a už jsme
pomalu na cestě k jaru. Druhé číslo našich Křivoklátských novin, které se k vám právě dostalo,
přivítá první březnový den. Číslo následující nás
zastihne na prahu nejkrásnějšího měsíce v roce,
1. května. Další noviny jsou plánované na
30. června, 1. září, 1. listopadu a 20. prosince.
Celkem šest čísel do roka.
První výtisk jste dostali do svých schránek jako
vánoční dárek. Pokud se na všechny nedostalo, je
k dispozici na webových stránkách obce. Stejně
tak budou přístupná i další vydání.
Zkrátka každý druhý měsíc se budeme snažit
připravit pro vás souhrn zajímavostí a informací
z Křivoklátu. Noviny budou tedy dvouměsíčník,
jejich cena 15 korun se odvíjí od vstupních nákladů na realizaci.
Zpoplatnění je nutné, abychom nezatěžovali již tak napjatý
rozpočet obce a věříme, že tato symbolická částka nebude
nikomu dělat zásadní potíže. Zakoupením novin podpoříte
jejich udržitelnost.
A kde Křivoklátské noviny dostanete? Na Křivoklátě je najdete v prodejně Coop na Amalíně a v Domácích potřebách firmy
Breník v Budech. Nabídneme je i občanům v okolních obcích,
v Městečku, v Roztokách a na Velké Bukové.
Chceme, aby noviny byly nezávislé a objektivní, a hlavně aby
se staly prostorem pro nás všechny. I noviny jsou významnou
součástí kulturního a společenského života každé obce. Jednou se stanou archivem a kronikou všech významných událostí. Není důležitý jejich design, kvalita papíru a rozsah. Důležité
je, že jsou naše a pro nás. Uvítáme proto všechny vaše postřehy a nápady. Pokud kdokoliv z vás chce do novin přispět, má
možnost. Budeme jen rádi.
Milí čtenáři, přejeme vám příjemný zbytek zimních dnů
a s nadcházejícím jarem hodně dobré nálady a elánu.
Taťána Friebertová

Křivoklátská sokolovna 9. 2. 2019

Dětský karneval
V sobotu odpoledne 9. února pořádal spolek Děti Křivoklátska
tradiční Dětský maškarní karneval. Akce se opět konala od 15
hodin v křivoklátské sokolovně a zúčastnilo se jí na 200 lidí. Již
druhým rokem byl karneval plně v režii našeho spolku. Členky,
členové a přátelé zajistili celý odpolední program, občerstvení,
odměny pro každou masku i doplňkovou činnost v přísálí pro ty,
kteří si chtěli odpočinout od tance. Malí tanečníci si mohli přímo
na sále na dekách pohrát s kostkami a s různými skládačkami.
Celým odpolednem provázel děti Krteček se svými kamarády
a samozřejmě nechyběly ani různé soutěže.
Velké poděkování patří sponzorům akce a také maminkám,
které dodaly vlastnoručně připravené dobroty.
Děti Křivoklátska

Masopust se na Velké Bukové vydařil
Krásné počasí, hojná návštěvnost, dobrá muzika, plno zábavy, her, scének (Víte, jak byl stvořen svět a Městečko?), soutěží, barevných masek a nádherných dívek. Pohostinnost přátel
z Velké Bukové i všech dobrých lidí nebrala konce. Co více si
přát? Takový byl v sobotu 16. února Staročeský masopust.
red.
Dagmar Pavlíčková ______________________________________

Vznik našeho regionálního masopustu

Velká Buková 16. 2. 2019

Masopust v našich končinách možná někdy býval, ale když
jsem v roce 1987 přišla jako kulturní referentka na Křivoklát,
nebylo po něm a po dalších lidových tradicích ani vidu, ani
slechu. Vzorně se zde udržovaly máje v Roztokách, všude se
pálily čarodějnice, fungoval zde skvělý divadelní soubor Hrádek, vyhrávala kapela Kastelán, ale tradice chození tří králů,
masopust, vynášení smrtky, zamykání lesa, chození svatých
Lucií a Plovoucí naděje v Roztokách – to vše vzniklo postupně
až po roce 1991. V té době jsem totiž v našem regionu začala
vyučovat hudbu a seznámila se s místními nadšenci, kteří buď
sami navrhli, že bychom mohli některé tradice dělat, nebo se
alespoň nechali mnou přesvědčit a společně jsme je zakládali.
Anebo jsem se časem k již založené tradici přidala, což bylo
třeba zamykání lesa, které začala pořádat křivoklátská mateřská školka.
(pokračování článku na straně 7)

Lesnické plesy začaly letos už třetí desítku ____________________________________________________
Je to tak. Již jednadvacet let
uplynulo od doby, kdy se na
Lesní správě Křivoklát zrodila
myšlenka uspořádat pod hlavičkou České lesnické společnosti, pobočného spolku Křivoklát, první lesnický ples. Že to
bylo rozhodnutí správné a že se
odhodlání vyplatilo, je zcela
nepochybné. Po celé roky je
náš ples vyhledávanou kulturní
událostí, která vždy v zimních
měsících rozhýbe zimní útlum
našeho společenského života.
Je
vítanou
příležitostí
k pobavení, k přátelským setkáním a také třeba pro nejednu
ženu důvodem k obnovení své garderoby. Znáte to, většina
z nás přece nemá co na sebe…
Postupně se k nám přidali se svým bálem hasiči a letos poprvé bude křivoklátská sokolovna hostit i železničáře. Tři plesy
v jedné sezóně, to je opravdu příležitost někam vyrazit.
Letošní ples jsme měli 19. ledna. My lesáci ctíme tradice,
a tak ho nemohl zahájit nikdo jiný než Křivoklátští trubači, jejichž fanfáry provázejí hosty celým večerem a dávají vždy znamení, že se něco bude dít. A dělo se, hned na začátku krásné
předtančení Old stars týmu taneční školy Blanky Vášové. Osm
tanečních párů, převážně středního věku, všechny přesvědčilo
o tom, že tanec je nepochybně krásným koníčkem, a když se
mu začnete věnovat více, přicházejí i omamné chvíle potlesku
a sbírání cen na nejrůznějších soutěžích. Vystoupení bylo
velkou inspirací, a když spustila svou první sérii skupina Traxas, mohli už na parket všichni.

Další fanfáry se ozvaly
kolem desáté hodiny, a to už
taneční parket ovládly rytmy
samby v režii tří půvabných
dívek z taneční skupiny Evil
Dancers. V tuto dobu se také
všichni
mohli
přesvědčit
o tom, jak šťastnou ruku měli
při výběru lístků do tomboly,
protože právě nastalo její
odhalení. A tombola byla
jako vždy bohatá. Nechyběl
v ní ani tolik oblíbený sortiment bažantů a zvěřiny.
Blížila se půlnoc, poslední
fanfáry a na scénu se vrátily
tanečnice ze skupiny Evil
Dancers. Sál potemněl a my jsme měli možnost sledovat krásnou světelnou show s motýlími křídly. Noc se přehoupla do
neděle, parket byl stále zaplněný a všichni se dobře bavili. Na
suchu jsme nezůstali, o bohatý sortiment občerstvení se postarala restaurace Na Knížecí z Králova Dvora – za skvělou spolupráci tímto děkujeme majiteli panu Podlahovi, stejně tak
i Tělocvičné Jednotě Sokol Křivoklát za poskytnutí prostor,
a především vám všem, kteří se na naše plesy rádi vracíte.
Zaplněný sál a dobrá nálada všech hostů je pro nás tou největší odměnou.
Kdo náš ples nestihl, nezapomeňte, že máte možnost vyrazit
za zábavou hned 2. března, na 1. reprezentační ples odborového hnutí železničářů. Nějaké vstupenky ve volném prodeji se
jistě ještě najdou.
Taťána Friebertová

___________________________________________

Barokní andílci potěšili
Křivoklátské
K adventní pohodě na hradě Křivoklátě přispěl koncert netradičního uskupení hudebníků
z našeho regionu, jehož založení se datuje do
roku 2004. Parta místních hudebních amatérských nadšenců využila přistěhování Michala
Pavlíka ze skupiny Čechomor na Křivoklátsko
a oslovila ho, zda by se neujal vedení příležitostného tělesa, které by koncertovalo při různých příležitostech. Michal souhlasil, a tak spatřil světlo světa nevšední soubor Barokní andílci.
Letos se jejich vánoční koncert konal 21. prosince v podvečer v Královském sálu hradu.
V těchto majestátných prostorách se skvělou
akustikou se konal již podruhé. Vystupující očekával do posledního místa zaplněný sál, a tak se mohlo začít. Na programu
byly skladby napříč žánry, od Josepha Haydna přes Adama
Michnu z Otradovic až po současnou tvorbu z dílny skupiny
Čechomor. Samostatnou částí byly pak koledy v neotřelých
aranžích, které nadchly všechny posluchače. Za mistrovského
hudebního doprovodu Michala a Mikeše Pavlíkových stejně
jako houslistky Gabriely Landové nebo kytaristy Václava Frieberta, vyzněly hlasy zpěvaček Káji Matějkové, Adély Friebertové a Lenky Němečkové přímo andělsky. Celý koncert byl skvěle
ozvučen, za což je nutno zvukaři panu Tomáši Barochovi vyslovit velký obdiv. Při závěrečné skladbě Narodil se Kristus Pán
se k Barokním andílkům přidal sborově celý sál a nejednomu
posluchači se v očích zaleskla slza dojetí… Barokní andílci,
moc vám děkujeme, bylo to nádherné a budeme se těšit napřesrok na shledanou.
Milan Bednařík
Foto Přemek Pavlík

_________________________________________________________

Hrad Křivoklát v zimě
Brána hradu zůstává otevřená i během zimního období. Každý víkend na návštěvníky čekají interiéry jižního, západního
i severního křídla. Spolu s průvodcem se můžete vydat na
osmdesát minut dlouhou cestu do historie. K dispozici je okruh
Gotické paláce, který začíná každou celou hodinu v časovém
rozmezí od 12 do 15 hodin. Je to jedinečná příležitost vychutnat
si atmosféru hradu v poklidu a bez velikého počtu turistů, jak to
bývá v letních měsících. Hlavní návštěvnická sezóna
s otevíracími dny od úterý do neděle začne v sobotu 30. března. Nejbližší jarní akcí budou Knížecí Velikonoce, na které se
můžete těšit ve dnech 19.–21. dubna. Velikonoční pondělí bude
ve znamení dozvuků velikonočního jarmarku a můžete se těšit
také na prohlídky hradu od 9 do 16 hodin. Těšíme se na vaši
návštěvu!
Mgr. Alena Jakšová

_____________________________________________________________________________________________________________________
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Zprávy z městyse
Zasedání zastupitelstva 27. 12. 2018 _______________________________________________________________
Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočet na rok 2019
a odsouhlasilo poskytnutí finančních příspěvků na podporu
činnosti místních sdružení a spolků: 10 000 Kč Tělocvičné
jednotě Roztoky na nájem tělocvičny ZŠ Křivoklát, 9000 Kč
Sboru dobrovolných hasičů Zbečno na kroužek mladých hasičů, ve kterém je zapojeno 9 dětí z Křivoklátu, 10 000 Kč spolku
Děti Křivoklátska a stejnou částku Kulturnímu spolku Křivoklát.
Zastupitelstvo pověřilo starostu městyse těmito úkoly: podpisem smlouvy s Fakultou stavební VUT Brno o zpracování posouzení navrhované stokové sítě a vhodnosti odkanalizování
Křivoklátu, podpisem smlouvy s ČEZ, energetické služby,

o provozu veřejného osvětlení, jednáním o nákupu systému
Fireport pro SDH Křivoklát, podpisem smlouvy o nájmu prostor
hradu Křivoklát ke svatebním a obdobným obřadům v roce
2019 a jednáním o uzavření smlouvy s firmou Exon, a. s.,
o prohlídkách lávek pro pěší v katastrálním území Křivoklát.
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí tyto informace starosty obce: o zániku smlouvy s odpovědnou osobou na provoz
obecního vodovodu v Křivoklátě, o postoupení projednávání
přestupků KÚ Středočeského kraje a o ukončení pronájmu
parkoviště. Tímto obec vyhlašuje, že v záležitosti pronájmu
parkoviště hledá nového zájemce (viz rubrika Obecní bubeník).

Zasedání zastupitelstva 28. 1. 2019 ________________________________________________________________
Zastupitelstvo městyse schválilo ceny poplatků za komunální
odpad (ze strany firmy Marius Pedersen došlo k jejich navýšení) a odsouhlasilo tyto finanční příspěvky: 20 000 Kč pro IS
CHKO Křivoklátsko, o. p. s., 6000 Kč na konání varhanního
koncertu v rámci mezinárodního festivalu varhanní hudby
a 2000 Kč pro Rakovnicko, o. p. s., na akci Čistá Berounka.
Naopak zamítlo návrh Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – Dodatek č. 9 k Organizačnímu řádu.

Starosta obce byl pověřen podpisem smlouvy s firmou Funes,
s. r. o., o provozování hrobnických služeb na veřejném hřbitově
městyse Křivoklát a dále podpisem Dodatku č. 12 smlouvy
o poskytnutí dotace Okresní pečovatelské službě N. Strašecí.
Protože v roce 2020 předpokládá městys přidělení dotace na
nové hasičské auto, musí zajistit zvětšení požární zbrojnice
kvůli parkovacímu stání. Zastupitelstvo tak zmocnilo starostu
městyse k jednání s firmou ČEZ o přeložce nadzemního elektrického vedení, které se nachází v blízkosti zbrojnice.

Slovo starosty _______________________________________________________________________________________________
Se začátkem nového roku nastoupili na
úklid a údržbu městyse dva pracovníci, paní
L. Bartušková a pan P. Pfeifer. S jejich příchodem začal padat i sníh, takže nebyl čas
na dlouhé rozkoukávání. Současně obci
pomáhají s úklidem komunikací pan J. Pánek
a pan Závora. Dne 11. 2. 2019 bylo obsazeno místo stavebního referenta stavebního
úřadu paní Lahvičkovou ze sousedních Roztok. V prosinci proběhlo výběrové řízení na tajemníka úřadu
městyse. Komise vybrala Bc. Markétu Grundmannovou, kterou
již ve funkci potvrdil ředitel KÚ Středočeského kraje. Předešlý
zaměstnavatel ji však doposud neuvolnil z pracovního poměru.
Předpoklad nástupu tajemníka je v 04/2019.
Nový rok přinesl úpravu cen vývozu za komunální odpad.
Ceny vývozu hrazené nyní občany kopírují ceny vývozů od
firmy Marius Pedersen, která pro rok 2019 služby zdražila. I tak
bude likvidace odpadů pro obec bohužel i nadále prodělečná.
S příchodem lepšího počasí bude zřízeno oplocené sběrné
místo na odpady – obdobná služba se stanovením otevírací
doby již roky funguje například v sousední obci Roztoky. Chci
tímto ukončit nekontrolovatelné plnění kontejneru určeného pro
chataře, umístěného na návsi.
Došlo k přípravě rozboru stavu územního plánu Křivoklátu,
který vyžaduje provést změnu. V současné podobě totiž neumožňuje další rozvoj obce pro soukromé stavebníky. Zmiňoval
jsem se o tomto v minulém vydání novin. Po rozboru bude
nadefinováno takové zadání změny, aby na plochách vymezených územním plánem k výstavbě skutečně stavět šlo. Tyto
plochy by neměly být využitelné k výstavbě pouze za podmínky
investic Křivoklátu do přeložek nadzemního vedení elektro
22kV nebo do plnění odstupů od lesních porostů, stanovených
taxativně na vzdálenost 30 metrů.
V souvislosti s žádostí o přidělení dotace na pořízení stříkacího automobilu pro SDH, podanou v loňském roce, je reálný
předpoklad pro přidělení této dotace v příštím roce. Tím bude
nutné provést rozšíření hasičské zbrojnice pro stání nového
auta. Stávající garážové stání je pro nové auto krátké. Je nutné
zpracovat projekt a zažádat i zde o dotaci na stavební rozšíření
zbrojnice. Nové stříkací auto venku stát nemůže. S tímto souvisí i vyvolaná investice přeložky vrchního nadzemního elektrického vedení umístěného těsně za zbrojnicí.
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Z důvodu uzavřené lávky nad úřadem městyse jsem uvažoval
o co nejjednodušším a nejrychlejším řešení obnovy této lávky,
a to náhradou prefabrikovanou ocelovou lávkou od firmy VFA
Plus, s. r. o., s životností třicet let. Cena lávky 1,2 milionu Kč
bez obnovy mostních pilířů je bohužel z pohledu dalších potřebných investic městysu pro mě neakceptovatelná. Musím
hledat levnější řešení, které snad vyjde z návrhu projektanta
mostních konstrukcí. U lávky na nádraží bude evidentně nutné
přezdít celý pilíř, což je ovšem v současném zimním počasí při
zamrzání a tání Rakovnického potoka za přijatelné náklady
těžko proveditelné.
V souvislosti s kanalizací a se zdroji vody pro Křivoklát chci,
a to říkám beze změny, aby měl Křivoklát vlastní zdroje vody, to
znamená, aby nebyl závislý na vodě odjinud. Ve stejném duchu
se vyjádřili i zastupitelé městyse, kteří poskytli rozhovor
v minulém čísle Křivoklátských novin. S tímto souvisí zahájení
prací na zpracování projektu na obnovu stávajících zdrojů vody
a na získání zdrojů nových. Pro tyto práce má městys nabídku
od firmy Provod, která byla nositelem inženýrské činnosti pro
celý projekt odkanalizování sdružení obcí Křivoklátsko a dlouhodobě se v lokalitě Křivoklátska pohybovala.
V 01/2019 obdržel městys od firmy Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a. s., (Vodakva) fakturu za provoz nové ČOV
v Křivoklátu, kterou od 05/2018 provozuje Vodakva ve zkušeb3
ním provozu. Firma požaduje výši stočného 139,039 Kč/m bez
DPH, a to bez existence smluvního ujednání s městysem na
3
tuto cenu (cena stočného členů VSOZČ je 27,50 Kč/m bez
DPH). Městys obdržel po vrácení faktury Vodakvě předžalobní
upomínku s termínem splatnosti. Očekávám podání žaloby od
Vodakvy.
V uplynulém týdnu jsem zjistil, že je neodkladně nutné provést přeložení části kanalizační splaškové přípojky ZŠ Křivoklát
včetně čerpací šachty.
Byla dokončena porovnávací studie technického řešení
vhodnosti odkanalizování pro městys Křivoklát od Fakulty stavební VUT Brno. Tato studie bude zpřístupněna pro občany na
stránkách městyse v části Úřední deska – ostatní.
V lednu a v únoru probíhá na úřadě městyse administrace
hlášení za uplynulý kalendářní rok 2018 především směrem
ke KÚ Středočeského kraje.
Ing. Zdeněk Vajc

3

Obecní bubeník ____________________________________________________________________________________


Městys Křivoklát přijme zaměstnance na údržbu
a úklid obce. Městys také hledá provozovatele
parkoviště návštěvníků hradu. Kontakt a informace
na městysi tel. 313 558 121.



Trvá uzavření lávky přes Rakovnický potok za úřadem městyse a omezení vstupování na lávku
k železniční zastávce. Městys žádá občany, aby dbali
na svou bezpečnost a vydaná omezení dodržovali.





Do 31. 3. jsou splatné tyto poplatky: ze psa, vodné
za 2. pololetí 2018, roční známky na popelnice, nájemné za pozemek zahrádky, chatařský poplatek za
odpady.
Městys se zapojí do akce Čistá Berounka, projektu
dobrovolnického čištění řeky Berounky. Akce proběhne 27. dubna.



Základní škola Křivoklát se zapojí do preventivní
akce Drogový vlak. Termín konání je 11. května
v železniční stanici na rakovnickém nádraží.



Křivoklátští hasiči měli v lednu a v únoru tři výjezdy
k padlým stromům v katastrech obcí Městečko (10. 1.),
Křivoklát (3. 2.) a Zbečno – Písky (5. 2.). Dne 19. 1.
byl výjezd kvůli planému poplachu v Městečku
(hlášený požár nízké budovy).

5. dubna

Zápis do 1. ročníku základní školy
(ZŠ a MŠ Křivoklát)
Základní škola Křivoklát 12.30–15.30 hodin

7. dubna

Vynášení smrtky (Děti Křivoklátska)
Spolek upřesní akci na plakátech

9.–14. dubna

Milánský design na Křivoklátě (Egoé).
Akce bude upřesněna na plakátech

10. dubna

Koncert žáků hudební školy Dagmar
Pavlíčkové (Děti Křivoklátska)
Tělocvična ZŠ Křivoklát od 17 hodin

13. dubna

Výlet do Tiských stěn (Děti Křivoklátska)
Přihlášky na tel. 732 245 288

19.–21. dubna

Knížecí Velikonoce (hrad Křivoklát)

20. dubna

Den Země – exkurze na Přírodní památku
Vraní skála (IS CHKO Křivoklátsko)
Sraz účastníků v 9 hodin v IS CHKO Křivoklát

27. dubna

Čistá Berounka. Dobrovolnické čištění řeky
(Místní akční skupina Rakovnicko)

30. dubna

Pálení čarodějnic (SDH Křivoklát)
Louka za bytovkami od 18 hodin,
zapálení vatry ve 20 hodin
Čarodějnická stezka. Odpolední program
pro děti. (Kulturní spolek Křivoklát)
Čas a místo spolek upřesní

Kalendář akcí (březen, duben)
2. března

9. března

1. reprezentační ples odborového sdružení železničářů (OSŽ, ZO Rakovník)
Křivoklátská sokolovna od 20 hodin
Mezinárodní den žen. Odpolední program
pro ženy. (Kulturní spolek Křivoklát)
Nechlebárna na Amalíně od 15 hodin

Připravuje se
7. května

Zápis do mateřské školy
(ZŠ a MŠ Křivoklát)
Mateřská škola Křivoklát 11.30–14.00 hodin

11. května

Oslavy 140 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Křivoklátě (SDH Křivoklát)
Celodenní akce s programem pro děti i dospělé od 8.30 hodin
Květinový den
(Liga proti rakovině – Děti Křivoklátska)

16. března

Hasičský ples (SDH Křivoklát)
Křivoklátská sokolovna od 20 hodin

17. března

Plavání dětí a rodičů (Děti Křivoklátska)
Bazén v Tuchlovicích 17–18 hodin

květen

20. března

Den otevřených dveří v základní škole
(ZŠ a MŠ Křivoklát)
Základní škola Křivoklát 7.50–13.00 hodin

Výstavy
1. ledna – 30. května Galerie rozmanitosti Podyjí
(IS CHKO Křivoklátsko)

___________________________________________________________

Novinky v Informačním středisku CHKO Křivoklátsko ________________________________________________
Zřízena nová ubytovna v domku čp. 284 v areálu IS. Navýšila se tak kapacita ubytování o čtyři pokoje a 12 lůžek. Celkem
tedy může být ubytováno v Informačním středisku 38 osob.
V provozu je úložný box
na malé elektropřístroje –
zde můžete odkládat celoročně nepotřebné telefony,
baterie,
klávesnice,
CD
a DVD, kalkulačky, hračky,
nářadí, toustovače, vysoušeče vlasů atp.
Jiřina Prošková,
Křivoklátsko, o. p. s.
Nová ubytovna v čp. 284
Vernisáž výstavy „Galerie rozmanitosti Podyjí“ v IS CHKO
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Víte, co je Egoé? ___________________________________________________________________________________________
Jestli chodíte často
na procházky a vaše
kroky vedou na oblíbené hojně navštěvované Sokolí, možná jste už objevili
osazenou vyhlídku
nad řekou Berounkou. Pokud jste si
položili otázku, kde
se tam vlastně ty
židle vzaly, v následujícím povídání najdete odpověď a k tomu i další zajímavé informace.
Vezmeme to od začátku. Egoé je značka z moravských Bílovic, která již více než deset let navrhuje, vyvíjí a vyrábí odolný
venkovní nábytek. Její spojení s Křivoklátem je jednoduché,
jedním z tvůrců a spoluautorů je Radek Hegmon, který má od
dětství ke Křivoklátu velmi blízko. Pochází odtud část jeho
rodiny a on sám se sem často a rád vrací. Křivoklát je prostě
jeho srdcovka.
V Egoé přišli s nápadem vynosit jejich nábytek do přírody
a vytvořit posezení v místech, ne úplně známých, odkud jsou
krásné vyhlídky. Od nápadu se přešlo k činům. Úkolu se ujal
jejich designér Dan a spolu s fotografkou Míšou absolvoval
výstupy hodné šerpy. S nákladem venkovního nábytku na zádech si prošlapával cestu k místům, z kterých pak vytvořili oázy
klidu. Náhodné návštěvníky tato místa přímo vybízí, aby se
zastavili a kochali se krásou okolní krajiny. Los padnul díky
Radkovi i na Křivoklát. Pokud se tam chcete vydat, tady je malá
nápověda: Půjdete na Sokolí, u kalu budete pokračovat lesní
cestou pořád dozadu směrem k Berounce a dojdete až ke skalám. Na jejich okraji, přímo nad Berounkou, můžete z pohodlí
nainstalovaných křesílek sledovat řeku Berounku a nechat
svoje myšlenky jen tak volně plout.
Další podobné místo tady u nás bude následovat. V rámci
letošního veletrhu designu Fuorisalone v Miláně plánuje Egoé
speciální projekt. Do milánského výstavního prostoru, kde bude
mít svoji expozici, bude streamovat svou novou vyhlídku, opět
z Křivoklátu. Autorem této vyhlídkové expozice je umělec
a hudebník Milan Cais, člen skupiny Tata Bojs. Na jeho účast
v tomto projektu jsme se zeptali:

Milane, proč jste do toho křivoklátského projektu šel? Jenom proto, že se s ostatními tvůrci z Egoé znáte, nebo
v tom bylo i něco jiného?
Bez kamarádství by byl svět smutnější, takže to určitě nějakou roli hrálo, ale plně jsem se rozhodl, až když jsem to místo
uviděl. Lákala mě představa dočasného lesního bytu, který
zčistajasna vyroste někde, kam místní chodí třeba venčit psy
a děti si stavějí lesní domečky. A to byl vlastně klíč k celé myšlence.
Jak se Vám líbí výběr místa?
Křivoklátsko a vůbec meandr řeky Berounky je moje srdeční
záležitost, protože máme chalupu o několik kilometrů dál po
proudu u Karlštejna. To vybrané místo má své specifické kouzlo. Výhled do krajiny, a přitom vám les kryje záda. Takže ideál!

Celá akce proběhne od 9. do 14. dubna pod názvem Milánský design na Křivoklátě. Můžete se přijít jen tak podívat, stát
se aktéry přímého přenosu nebo navštívit improvizovaný koncertní miniset skupiny Tata Bojs. Věcí, které se v rámci tohoto
projektu připravují, bude více a dozvíte se je před akcí
z plakátů.
Pokud vás zajímá, kde se nová vyhlídka chystá, bude to malé
překvapení a samotná lokace bude včas odtajněna. Je to místo, které mají v Egoé rádi a někteří k němu mají silné celoživotní pouto.
A já dodám, že se všichni těšíme na druhý dubnový týden.
Taťána Friebertová

Školy
Zimní radovánky ___________________________________
Zimní počasí přálo naší ledové ploše, kterou jsme připravili na
školním hřišti. Ledovou plochu využívali všichni žáci školy především v hodinách tělesné výchovy, v odpoledních hodinách
bruslily i děti ze školní družiny. Bruslení bylo i jednou z aktivit,
kterou jsme připravili v rámci našeho projektu nazvaného „Zimní radovánky“.
Zde jsme využili nejen ledovou plochu, ale i sněhovou nadílku. Žáci z druhého stupně si podle svého zájmu zvolili běh na
lyžích, sjezd, sáňkování a bobování, bruslení. Bruslení probíhalo u školy, ostatní aktivity v okolí Křivoklátu. Celé dopoledne
žáci s chutí sportovali, a tak strávili příjemný čas mimo školní
lavice.
Marcela Kasíková

Při sněhových radovánkách jsme nezapomněli ani na zvířátka v lese a donesli jim ke krmelci spousty dobrot. Určitě si na
nich pochutnala. Nyní se už těšíme, až budeme moci vyhodit
do potoka Smrtku a přivítat jaro. Jeho první posly, sněženky,
jsme už v lese zahlédli.
Děti z MŠ Křivoklát

Mateřská škola v zimě ____________________________
Letošní zima přinesla sice krátkou, ale bohatou nadílku sněhu, kterou jsme si s dětmi v mateřské škole dostatečně užili. Na
školní zahradě i na svahu pod Jednotou jsme si zabobovali,
postavili několik sněhuláků a zažili pár veselých koulovaček.
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Spolky, organizace a naši dopisovatelé
Blíží se oslavy 140 let od založení
Sboru dobrovolných hasičů
v Křivoklátě
Před necelými deseti lety, v sobotu 23. května 2009, oslavili
křivoklátští hasiči výročí 130 let od založení hasičského sboru.
Oslavy to tehdy byly povedené. Proběhly z velké části na parkovišti nad hradem a mnoho občanů si jistě vzpomene například na zdařilé ukázky činnosti hasičů s pohotovostní i historickou technikou.
Deset let uteklo jak voda a hasiči již plánují, jak oslaví další
kulaté výročí. Oslavy by se měly konat opět na jaře, plánují se

na 11. května 2019. Tentokrát by měly z velké většiny proběhnout v sousedství hasičské zbrojnice, částečně také u rybníka
na Amalíně.
Pracovní verze programu je hotova, k přípravě jsme již konali
jednu výborovou a jednu celosborovou schůzi hasičů.
Program oslav však zatím není ještě definitivní a také by měl
být pro širokou veřejnost trochu překvapením. Nebudeme tak
zatím zabíhat do podrobností. V této fázi připravují hasiči podklady pro projednání oslav v zastupitelstvu obce.
Závěrem si připomeňme hasičské oslavy před deseti lety.
Přáním hasičů je, aby příští rok byly alespoň stejně povedené
jako ty předchozí.
S hasičským pozdravem „Ohni zmar!“
Pavel Friebert, starosta SDH Křivoklát

Tělocvičná jednota SOKOL Křivoklát ______________________________________________________________
Oddíly Tělocvičné jednoty Sokol Křivoklát nemohou během
zimy využívat venkovní sportoviště U Kolečka, a proto je jejich
činnost v tomto období značně omezená. To ovšem neplatí pro
oddíl stolního tenisu a jeho tři družstva, která mají v plném
proudu rozehranou okresní soutěž. Všechna tři družstva zapojená v soutěži si vedou celkem dobře, výsledky mají střídavé
a jejich umístění je asi ve středu, případně mírně pod středem
tabulek příslušné třídy:
II. třída – Křivoklát A – 9 místo
II. třída – Křivoklát B – 7 místo
IV. třída – Křivoklát C – 9 místo
Tréninky a soutěžní utkání družstev probíhají v naší sokolovně dvakrát až třikrát týdně, k utkáním venku zajíždějí do prostor
soupeřů po rakovnickém okrese.
Oddíl stolního tenisu uspořádal 29. prosince tradiční Novoroční turnaj, kterého se zúčastnilo 34 hráčů do úrovně okresních soutěží. Konečné pořadí ve dvouhrách bylo následující:
Na prvním místě se umístil Kamil Pitner ze Sokola Nové Strašecí, druhý byl Stanislav Jansa ze Sokola Rakovník a třetí
Václav Jirkovský ze Sokola Lány. Ve čtyřhře zvítězili Tomáš
a Miloš Šebkovi ze Sokola Olešná, druzí skončili Stanislav
Jansa a Luboš Čermák ze Sokola Rakovník a na třetím místě

se umístili Kamil Pitner ze Sokola Nové Strašecí a Ladislav
Jaroš, který zastupoval naší jednotu Sokol Křivoklát.
V roce 2018 ukončil svoje působení v naší jednotě bratr Václav Smeták. Ten se zasloužil o znovuobnovení jednoty po roce
1989. Podařilo se mu to jako jednomu z prvních v rámci České
obce sokolské již v první polovině roku 1990. Poté zastával
funkci starosty jednoty až do roku 1997. V období jeho starostování došlo k opravě sokolovny, a hlavně k odstranění nevhodné přístavby na dvoře, která tam zůstala po éře Místního
národního výboru. Rovněž na areál U Kolečka měl pozitivní
vliv, kde společně se svojí manželkou Evou zajišťoval provoz
ubytovny a celého areálu. Za jeho práci pro TJ Sokol Křivoklát
mu stávající výbor vyslovuje upřímný dík.
V měsíci březnu, dvacátého druhého, se bude konat v naší
jednotě valná hromada, na které proběhne doplnění výboru,
a zejména volba nového starosty jednoty. Odstupující starosta
podá zprávu za minulé období a nastíní plán na další rok. Ten
bude poté jistě doplněn o návrhy a záměry nově zvoleného
starosty. Věříme, že nově zvolený výbor a starosta budou pro
jednotu impulzem k další úspěšné práci.
Další informace přineseme po valné hromadě.
Pavel Kašpar, starosta SOKOLA Křivoklát

Křivoklátští včelaři _________________________________________________________________________________________
V období vegetačního klidu jsou včelky zazimované ve svých
úlech, včelaři však nezahálejí. Připravují se na příští sezónu,
která nastane s prvním předjarním sluníčkem, možná už na
konci února nebo na počátku března. Čistí a opravují neobsazené úly, drátkují rámky, nakupují voskové mezistěny, studují
odbornou literaturu a možnosti dotací nebo hodnotí předešlou
sezónu. Starají se také o zdraví včelstev. Na konci ledna při-

chází čas na povinný sběr a odevzdání měli kvůli nebezpečné
varroáze – roztočové nákazy, jež se za posledních čtyřicet let
stala postrachem všech včeliček a včelařů. Měl je včelí odpad.
Odebírá se v podmetu a po vysušení putuje na laboratorní
rozbor.
V sobotu 26. ledna 2019 proběhla v Městečku v hostinci
U Romana výroční schůze křivoklátské základní organizace

_____________________________________________________________________________________________________________________
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Českého svazu včelařů, z. s. Ta sdružuje včelaře na katastrálních územích obcí Křivoklát (s Písky a Častonicemi), Roztoky
(s Karlovem), Městečko, Velká Buková (s Malou Bukovou
a Kalubicemi), Karlova Ves, Branov, Skryje, Nezabudice
a Týřovice. Tvoří ji 59 aktivních členů se 778 včelstvy, umístěnými na 66 stanovištích. Dalších 168 včelstev na 15 stanovištích vlastní 14 včelařů, kteří jsou sdruženi v jiných základních
organizacích ČSV, ale mají včelstva umístěna na území křivoklátské základní organizace. Deset dalších včelstev má jeden
neorganizovaný včelař. Celkem se na Křivoklátsku nachází 956
včelstev na 82 stanovištích.
Místní spolek spadá pod okresní organizaci ČSV
v Rakovníku. V jeho čele stojí výbor, složený z pěti členů:
Předsedou spolku je branovský včelař Zdeněk Dukát, jednatelem Jan Rajský (Křivoklát), nákazovým referentem František
Bureš (Roztoky), pokladníkem Lenka Egertová a místopředsedou se nově stal dosavadní křivoklátský důvěrník Jaroslav
Klíma (Písky). Přítomní na schůzi vyslechli zprávy funkcionářů
spolku. Stěžejní je zpráva o činnosti za uplynulý rok a zpráva
nákazového referenta. Organizace zakoupila nový kompresorový agregát pro Nezabudice a nechala opravit dva vyvíječe

aerosolu. Všechny tyto přístroje potřebuje k povinnému preventivnímu léčení. Letos se křivoklátští včelaři navíc zapojili do
dobrovolné akce na vyšetření měli kvůli moru včelího plodu,
nazvané Hrr na mor! Organizuje ji krajský koordinační výbor
ČSV a okresní organizace ČSV Kladno. Minulý rok se totiž
vyskytl mor u včelařů v sousedních oblastech, na území křivoklátské organizace prozatím dopadly všechny testy dobře
a včelstva jsou zdravá.
A to nejlepší na
konec:
V minulém
roce vytočili místní
včelaři
ve
svých
medometech celkem
13 tun medu. Kvůli
suchu postrádali med
medovicový (lesní),
zato
bylo
hodně
medu
květového,
zvláště lipového.
Úly nad Berounkou v prosinci 2018

jč

Vznik našeho regionálního staročeského masopustu _________________________________
(pokračování ze strany 1)

Historii našeho masopustu začnu kramářskou písní, které
říkáme Vzpomínková:
Před devatenácti léty masopust začínal,
tehdy v Městečku Gusta panoval.
Škola se školkou a paní řídící,
začli s touto tradicí…
Vše začalo tak, že jsme se někdy před rokem 2000 v Městečku shodli s ředitelkou školy Miladou Laudovou a s ředitelkou
školky Janou Fikejzovou, že by se nám líbilo uspořádat masopust. Já o tom přemýšlela již delší dobu, ale neuměla jsem si
představit, jak obstarat masky a kostýmy, a ony zase měly
výborný výtvarný kolektiv. Ale chyběla jim hudba a organizátor.
Protože jsem v té době měla v Městečku hudební detašované
pracoviště a se školou a školkou jsem často hudebně spolupracovala na chození tří králů a na vynášení smrtky, podařilo se
v roce 2000 náš nápad zrealizovat. Ve čtvrtek dopoledne jsem
přijela vyšňořená do Městečka v masce, vyrobené vlastnoručně
ze slámy, i se svou dcerou houslistkou, kterou jsem kvůli masopustu omluvila ze školy. Přijela s námi i Marcela Slavíková,
náš velký vzor. Ta se v lidových tradicích již narodila, neboť
pocházela z Moravy. V Městečku mě již čekala školka a škola
se všemi zaměstnanci. Myslím, že s námi chvilku byla i paní
kuchařka Hamouzová, která dětem upekla masopustní šišky.
Všichni byli oblečeni ve vtipných a pěkně staročeských kostýmech, které byly kolektivním dílem MŠ a ZŠ Městečko. Kolektiv
tvořila tehdy paní družinářka Luláková, paní školnice Trnková,
obě již jmenované ředitelky a paní učitelka Miluše Svobodová.
Jen jméno paní učitelky ze Sýkořice, která hrála na kytaru, se
mi již vykouřilo z hlavy.

Pamatuji se ale na to, že našim tanečkům a bujarému veselí
přihlížely alespoň dvě desítky dospělých nejen z Městečka, ale
i z okolí. To nás postrčilo k tomu, že jsme se rozhodli, že příští
rok se masopust udělá hezky v sobotu odpoledne, aby se mohlo zúčastnit více masek. Agitace další rok tedy ani nemusela
být veliká, bylo to něco nového a masek z Roztok, z Křivoklátu,
z Velké Bukové a z Městečka a dokonce i z Rakovníka přišlo
mnoho. Byla to veliká legrace. V Městečku se ujal režie a uvádění průvodu v roli policajta pan František Jiskra. Na hřišti se
dokonce pochovávala harmonika a zpívalo se městecké
Huňaňa.
No a pak už nebylo problém masopust postrčit směrem na
Bukovou, do Roztok a na Křivoklát. Stala se z toho úžasná, ale
i organizačně nákladná tradice. Vznik masopustu posunul
spoustu lidí k neobvyklým výkonům, o nichž do té doby neměli
ani zdání. Já jsem se třeba kvůli tomu naučila hrát na tahací
harmoniku, jiní objevili v sobě obrovský herecký i organizační
talent.
Od vzniku masopustu jsou vážené švadleny, ochotné zcela
nezištně ušít kostýmy, neboť ty pak udělají vtipnou scénku ještě
vtipnější. Jsou zapojeni rodiče účinkujících dětí, kteří občas
vytvoří nějaký skvělý kostým. Každá účinkující skupina ve svém
středu objevila nějakého „tahouna“, ke kterému celý rok vzhlíží
v pevné důvěře, že zase něco vtipného vymyslí. Občanské
sdružení Děti Křivoklátska předalo už dávno nákladnou organizaci obcím, protože akce je již tak veliká, že je potřeba sáhnout
i na obecní pokladnu. Zajišťuje se autobus, sál, pohoštění,
kapela na večerní zábavu, a to už něco stojí. Jen muzikantů je
stále málo. Těch by bylo potřeba na tak dlouhý průvod, jaký se
našimi vesnicemi o masopustě vine dvakrát tolik, aby to „utáhli“.
Občas řešíme termín masopustu. Děláme to podle starého
zvyku pokud možno šest týdnů před Velikonocemi. Nesmí však
do toho přijít jarní prázdniny, protože se vždycky zúčastňují
aktivně v maskách děti ze školek a z hudebního kroužku. Potom se hledá jiný vhodný termín. Někdy je tedy masopust příliš
brzy, někdy zase až v postní době. Jenže kdopak z nás
v dnešní době drží čtyřicetidenní půst? Důležité je pěkné počasí, a hlavně chuť lidí vložit svoji energii do toho, aby tato tradice
u nás nikdy nezanikla.
Tak za dva roky se už na masopust můžete těšit na Křivoklátě a záleží na nás všech, jaký bude. V masce totiž může jít
kdokoliv, i když se nezúčastní konkrétní scénky a není zapojen
v žádné skupině. Pak si ten masopust více užijete. Všimněte si,
že s námi rok co rok chodí taková robustní Červená karkulka.
Nijak se nazapojuje, ale je ozdobou průvodu a pak se zase
vytratí na Bukovou, aby se za rok v průvodu objevila znovu.

Masopust na Křivoklátě 2017
Dagmar Pavlíčková, soukromá učitelka hudby
_____________________________________________________________________________________________________________________

KŘIVOKLÁTSKÉ NOVINY XXIII / 2019 / 1

7

Kniha o Lánské oboře ____________________________________________________________________________________
V neděli 9. prosince 2018 se v Muzeu TGM v Lánech konalo
slavnostní představení knihy Lánská obora v proměnách času.
Objemné reprezentativní dílo, pokřtěné nedlouho předtím prezidentem republiky, vytvořili Robin Ambrož, Jan Navrátil, Štěpán Stanický a Václav Vodvářka. Tito čtyři autoři představují
dohromady zajímavou směs erudovaných lesnických odborníků, profesionálních fotografů, vlastivědných badatelů a zdatných vypravěčů. Těžiště knihy bezpochyby spočívá
v dokonalých fotografiích a ve vybroušeném a přístupném jazykovém stylu. Vznikla tak perla pojednávající o zajímavé a ojedinělé části Křivoklátska. Té části, která je většině obyvatel našeho kraje nepřístupná. O to je dílo přitažlivější.
Textová část knihy mapuje historii Křivoklátska od neolitu,
tedy od 6. tisíciletí před Kristem. Přes první osídlení se dostává
ke středověku, ke královskému loveckému hvozdu a přes novověk až k současnosti. Autoři se zabývají širší oblastí, než je
území budoucí Lánské obory. Pozornost, jak je obvyklé, přitahuje hrad Křivoklát a jeho postavení v regionu. Dalším výrazným tématem je výskyt a chov zvěře, hony a pobyty významných osobností, včetně českých panovníků a zahraničních
státníků. Historický text přibližuje lidské zásahy do krajiny
a vyzdvihuje jednotlivé mezníky ve vývoji Křivoklátska, ať už je
to koupě Lánského zámku Rudolfem II., prodej státního panství
Valdštejnům v roce 1685, jeho přechod pod Fürstenberky
a konečný prodej státu v roce 1921, kdy se Lány staly sídlem
prezidenta republiky. Pozornost je věnována vzniku velké valdštejnské obory na počátku 18. století a vývoji její správy i jednotlivých částí, z nichž se v roce 1816 vydělila Lánská obora.
Za Valdštejnů také vznikal dřevěný oborní plot (nejstarší zmínka 1713), nahrazený za Fürstenberků kamennými zdmi. První
republika určila jedinečné území Lánské obory k vysoké reprezentaci. Navíc území, které je pokračovatelem starých lesnických tradic.

Autoři
přidali
vyprávění
o zajímavých lidech, místech
a událostech. Využili svůj zájem o Lány a okolí, o místní
a pomístní jména, která dodnes
zůstala v krajině jako otisky
dávných příběhů. Samozřejmě
se nevyhnuli kapličce sv. Eustacha nad Křivoklátem, oborním branám či lísám, pytlákům
a jejich nejznámějším obětem
z řad fürstenberských myslivců
– Františku Pelzovi a Antonínu Vágnerovi. Jejich pomníky můžeme stále v lesích spatřit. Neodpustili si ani další velká témata:
železářské podnikání, lánskou koněspřežku nebo Klíčavskou
přehradu. Tyto lidské zásahy razantně změnily kulturní ráz
krajiny Křivoklátska. Sto padesát stran velkého formátu, celou
polovinu knihy, vyplňují historické i současné fotografie, mezi
nimiž nechybí zajímavé pohledy na samotný Křivoklát.
Druhá polovina třísetstránkové publikace je nazvána Rok
v Oboře. Obsahuje více než 300 nádherných fotografií
z Lánské obory, pečlivě pořizovaných během všech vegetačních období, od dubna do března. Čtenář má příležitost ponořit
se do tajemných zákoutí neznámé části Křivoklátska, prožít
chvíle mezi lesní zvěří a pozorovat proměny krajiny
v jednotlivých etapách roku. Obě poloviny publikace se tak
doplňují a tvoří přirozený celek.
Kniha Lánská obora v proměnách času se netýká pouze
současné Obory, ale celého Křivoklátska, kam prezentovaný
kousek země patří. Svým způsobem navazuje na nedávnou
a neméně zdařilou publikaci o přírodě a krajině naší oblasti,
nazvanou Křivoklátsko. Příběh královského hvozdu (2016). Oba
výpravné tisky patří k tomu nejlepšímu, co bylo o našem regionu v poslední době vydáno.
jč

Chlap v zástěře _____________________________________________________________________________________________
Milí čtenáři Křivoklátských novin, dovolte mi, abych vás
pozdravil v novém roce, popřál vše nejlepší, pevné zdraví,
kapku štěstí, a hlavně neutuchající chuť na něco dobrého.
Máme za sebou období vánočního hodokvasu, kdy si mlsouni
jistě přišli na své. Podle sebe vím, že všeho moc škodí, a to již
nemluvím o těch, kteří si do nového roku dali předsevzetí
zhubnout. Vážení sebetrýznitelé, máte můj obdiv, také jsem
kdysi
z mladické
nerozvážnosti míval
takovéto
nápady.
Stejně jsem to nikdy
dlouho
nevydržel
a z důvodu
pozdějších výčitek svědomí,
že jsem zklamal sám
sebe, jsem nabyl
přesvědčení, že mi to
za těch pár shozených a opět nabraných kil nestojí. Teoreticky vím, že na štíhlou figuru se to chce
pravidelně stravovat, víc se hýbat a snížit porce o polovinu. Pak
můžete sníst všechno, aniž byste přibrali. Proto ani dnes ode
mě nečekejte něco dietního. Dlouho jsem přemýšlel, co vám
mám připravit, a nakonec rozhodnutí bylo jasné. Upeču to, co
po mně žádá každá návštěva. Nebojte, česnekový paprikový
bůček to nebude, ten až někdy příště. Dnes to budou škvarkové
placky. Ty peču rovnou z dvojité dávky. Asi před rokem jsem
získal nový recept a po jeho vyzkoušení už placky jinak nedělám, tyto se rozplývají v puse. Zaslechl jsem recept z rádia,

které mi doma celý den hraje jako kulisa, a jelikož ho poslouchám tak na půl ucha, tak ani nevím, komu mám za něj poděkovat. Přepsal jsem si ho do kuchařského sešitu po mámě, kde
již dva recepty na placky mám. K tomuto jsem si udělal poznámku… Škvarkové placky z rádia – à la nebe v hubě. Tak
tedy dobrou chuť a s chutí do nich.
Škvarkové placky
30 dkg polohrubé mouky, 25 dkg vařených studených brambor, 25 dkg škvarků, 1 vejce, 1 lžička soli, 1 kostička droždí,
200 ml mléka, hrubá sůl a kmín na posyp a 1 rozšlehané vejce
na potření.
Do mísy prosejeme mouku, přidáme na jemném struhadle
nastrouhané brambory, namleté nebo nasekané škvarky,
osolíme, klepneme 1 vejce. Připravíme si kvásek z kostičky
droždí (42 g) a asi 200 ml mléka. Po vyběhnutí přilijeme kvásek
a začneme směs prodělávat, až se vše dokonale spojí. Mělo by
vzniknout tužší těsto, které po vykynutí zřídne, tak to s mlékem
nepřežeňte. Přikryjeme utěrkou a asi hodinu necháme na teplém místě vykynout. Po vykynutí těsto vyklopte na pomoučněný
vál a stěrkou odkrajujte stejně velké kousky, vytvořte placičky,
a klaďte na plech s pečicím papírem. Na povrchu ozdobte
mřížkou nožem nebo jako já vykrajovátkem na jablka (vznikne
kytička), potřete rozšlehaným vejcem a posypte pár zrnky
hrubé soli a kmínem. Nechte ještě tak 10 minut dokynout na
plechu a pečte při teplotě 150 stupňů asi 20 minut. Z jedné
dávky připravíte asi 24 placek, což jsou dva plechy.
Milan Bednařík
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