í
Letn
Roãník XII.

lo
s
í
č
j
dvo

âERVENEC – SRPEN 2006
Údajn˘ únik plynu byl zji‰tûn ráno ve tﬁiãtvrtû na devût pracovníkem ostrahy a následnû vyhlá‰ena evakuace zamûstnancÛ apoplach podnikové jednotce PO. Za dal‰í 4 minuty uÏ oudálosti vûdûli, prostﬁednictvím krajského operaãního stﬁediska, i jednotky v Rakovníku, Roztokách a Kﬁivoklátû. Na‰tûstí se
jednalo jen o cviãení. âtûte na stranû 4.

PRÁZDNINY,
BUDIÎ
POZDRAVENY!

10 Kã

V sobotu 1. ãervence
oÏila ﬁeka Berounka
dávno zapomenut˘m
ﬁemeslem. Z Branova
do Roztok brázdil hladinu ﬁeky nefal‰ovan˘
vor. Velkou reportáÏ
pﬁiná‰íme na stranû 7.

Foto Milan Bednaﬁík

BOÎÍ TùLO S OSTROST¤ELCI
tele sv. Petra na m‰i svaté, kterou
celebroval rakovnick˘ vikáﬁ Ján
Petroviã. Posléze se vydal prÛvod
na obchÛzku ke ãtyﬁem venkovním
oltáﬁÛm, které byly rozmístûny v
okolí kostela. Procesí doprovázeli
Novostra‰eãtí trubaãi a také kumpanie Sboru rakovnick˘ch ostrostﬁelcÛ, která kaÏdé zastavení zakonãila v˘stﬁelem z ruãnic a dûla.
Nechybûla ani malá dûvãata, jeÏ vysypávala cestu barevn˘mi kvûty.
Slavnost BoÏího tûla byla za-

V pondûlí 19. ãervna k nám do Kﬁivoklátu zavítala vzácná náv‰tûva.
Hejtman Stﬁedoãeského kraje Petr Bendl nepﬁijel nav‰tívit ani hrad, ani
na‰i obec. Pﬁijel do kﬁivoklátské ‰koly, aby pﬁede v‰emi spoluÏáky, uãiteli a rodiãi potﬁásl rukou Martinu Libovickému a Jirkovi Nidrlemu za
záchranu Ïivota Jana Frolíka. Myslím, Ïe se ani pan hejtman neubránil
dojetí pﬁi této velmi osobní a komorní slavnosti, kterou jsme v‰ichni
chtûli klukÛm vyjádﬁit obdiv. Jako podûkování za podporu v‰em, kdo
mu pomáhali a drÏeli palce, Jan Frolík zahrál na kytaru. Odmûnou od
pana hejtmana byl pro kaÏdého ze zachráncÛ MP3 pﬁehrávaã. Hned bylo poznat, Ïe má pan hejtman stejnû staré kluky a ví, co je potû‰í. MoÏná se v té chvíli ve v‰ech hlavách pﬁítomn˘ch dûtí rozsvítila Ïárovka, Ïe
pomáhat je správné a Ïe se to vyplatí. Ne kvÛli ocenûní a dárkÛm, ale
kvÛli tomu, Ïe pomÛÏu-li dnes já nûkomu, moÏná pﬁí‰tû pomÛÏe on mnû.
PaP

ZÁVùREâNÉ ZPÍVÁNÍ
A OPÉKÁNÍ BU¤TÒ NA ALJA·CE

Pﬁi jednotliv˘ch zastavení u venkovních oltáﬁÛ ãetl vikáﬁ Ján Petroviã úryvky z evangelií.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

a lásku, za ochranu pﬁed pﬁírodními
katastrofami, pﬁed nemocemi…
Kolem sedmi desítek vûﬁících se
nejprve se‰lo v kﬁivoklátském kos-

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE,
VYVLAST≈OVÁNÍ
ZAHRÁDEK
A ZAVÁÎENÍ SLAëÁKU

HEJTMAN ODMùNIL STATEâNÉ KLUKY

JiÏ mûsíc je za námi konec ‰kolního roku a s ním tak touÏebnû
oãekávané vysvûdãení. Nevûﬁím,
Ïe se na nûj ‰koláci tak tû‰ili, ale
po nûm nastaly dva mûsíce prázdnin. 62 neuvûﬁitelnû dlouh˘ch
dnÛ bez domácích úkolÛ, písemek
– zkrátka bez v‰ech ‰kolních povinností.
·kola je pro nû pro v‰echny tabu a ‰koláci na ni ani nevzpomenou. Ale to k prázdninám patﬁí a
patﬁilo vÏdycky. Jsou to dny plné
dûtského uÏívání a rodiãovsk˘ch
starostí. Nûkteﬁí ‰koláci pojedou
k babiãce, jiní zase na tábor ãi
s rodiãi na dovolenou. Nûkter˘m
se podaﬁí – díky rodiãÛm – zvládnout za dva mûsíce v‰echno.
Znám˘ hudební skladatel na
otázku: „Jak se mu líbí leto‰ní zima?“ odpovûdûl: „No, pokud
nám to nezkazí leto‰ní ãervenec
a srpen…“
Tak vám v‰em pﬁeji, aby to mûsíce letních prázdnin zkazily a
byly plné nejen sluníãka, ale i
pohody jak pro ‰koláky, tak i pro
rodiãe.
-rok-

K¤IVOKLÁT. ¤ímskokatolická farnost Svatého Petra v Kﬁivoklátû uspoﬁádala v nedûli 18. ãervna slavnost Tûla a Krve Pánû – tzv.
BoÏí tûlo. Tato v minulosti velmi oblíbená církevní slavnost byla na Kﬁivoklátû obnovena pﬁed ãtyﬁmi roky.
Základem oslavy je prÛvod vûﬁících, kter˘ obchází ãtyﬁi oltáﬁe postavené v pﬁírodû. Ty symbolizují
ãtyﬁi evangelia, z nichÏ jsou ãteny
knûzem úryvky. Lidé modlitbami
prosí za vzájemné pochopení, úctu

Od ãtvrtka 29. ãervna do soboty 1. ãervence hostilo Stﬁední odborné uãili‰tû lesnické
Kﬁivoklát – Písky Mistrovství
âeské republiky v práci s motorovou pilou. Nenechte si ujít
na‰e svûdectví z této akce,
o které se doãtete na stranû 8.

konãena opût v kostele poÏehnáním a uctûním Nejsvûtûj‰í svátosti oltáﬁní.
Tomá‰ Bednaﬁík

Ve stﬁedu 28. ãervna se setkali naposledy v tomto ‰kolním roce Ïáci
a pﬁíznivci Dá‰i Pavlíãkové v lesní
restauraci na bﬁehu Berounky, aby
spoleãnû pﬁivítali letní prázdniny.
Jak jinak, zpûvem a hudbou. Nejprve vystoupily Sedmikrásky, pak
ostatní Ïáci, a pak uÏ se postupnû
pﬁidávali i rodiãe, prarodiãe a dal‰í
hosté. Na poﬁadu dne byly pﬁedev‰ím písnû trampské, jak taky jinak,
prostﬁedí k tomu pﬁímo vybízelo. ·ikovní tatínkové nejen zpívali, ale zahráli i kytaru a flétnu. A já jako vÏdy
zblízka „brejlila“ do zpûvníku, neboÈ i po tûch mnoha letech u táborákÛ stále slova textÛ moc neovládám.
Milan Bednaﬁík dodal zvlá‰È dobré buﬁtíky pﬁímo od v˘robce a je‰tû
je pro Dá‰u (a nejen pro ni) i opékal. Pekaﬁ od boha, pan Lubo‰ Vokoun, upekl v˘born˘ domácí chléb.
ManÏelé Kohoutovi s úsmûvem ãepovali pivo jako kﬁen. Táboráãek
plápolal, poãasí nám pﬁálo, ﬁeka si
‰umûla svou vûãnou píseÀ. Prostû

perfektní generálka na prázdniny.
Tak aÈ se nám v‰em vydaﬁí a za rok
zase na shledanou na Alja‰ce.
Gudrun Humlová

Po obci se povídá nehorázná hloupost: „Zastupitelstvo pr˘ chce nechat
zavézt rybník Slaìák a zadarmo vyvlastnit zahrádky okolo nûj. A dokonce snad bourat domy.“ Ptáte se
proã? Taky jsem na to dlouho nemohla pﬁijít. Vymyslel to totiÏ ten, kdo
tûmito hloupostmi z nûjakého dÛvodu stra‰í lidi. Pr˘ tam bude obec roz‰iﬁovat parkovi‰tû! KaÏd˘ z obãanÛ
mÛÏe nahlédnout do zápisÛ ze zastupitelstva. O niãem tak hloupém zastupitelstvo opravdu nikdy nejednalo! Pokud se prakticky zamyslím nad
technick˘mi i finanãními moÏnostmi
tohoto „návrhu“, nezb˘vá mi neÏ konstatovat: Kromû toho, Ïe by to bylo
neskuteãnû o‰klivé a zcela pokazilo
stﬁed obce, tak by to stálo tolik penûz,
Ïe by za nû na‰e obec postavila tolik
potﬁebn˘ vodovod a kanalizaci. CoÏ
je naopak priorita, o které zastupitelstvo jednalo opravdu mnohokrát.
V konceptu územního plánu je naopak
uvedeno, Ïe prostor mezi kostelem
a parkovi‰tûm je z hlediska urbanistického tak cenn˘m územím, Ïe by si
zasluhovalo vlastní regulaãní plán se
zﬁetelem na zachování klidové funkce tohoto prostoru (coÏ parkovi‰tû
v Ïádném pﬁípadû není). V souãasné
dobû je tento prostor vyznaãen v mapách, jako „území obecního centra“.
Regulaãní plán pak reguluje to, co
územní plán regulovat nesmí. Územní plán ﬁe‰í pouze vyuÏití jednotliv˘ch
ploch v obci, vlastnû je „vybarvuje“
(plocha pro les, rekreaci, obytnou zástavbu, smí‰enou zástavbu, sportovi‰tû a podobnû). Regulaãní plán pak
urãuje sklon stﬁechy, poãet pater, procento zastavûné plochy na pozemku
a podobnû. Tuto regulaci územní plán
podle stavebního zákona nesmí obsahovat, a proto tam, kde je to tﬁeba, tam
se dûlá regulaãní plán. Územní plán
ani regulaãní plán v‰ak v Ïádném pﬁípadû neﬁe‰í vlastnické vztahy. Pokud
tedy v územním plánu bude nûkter˘
z pozemkÛ urãen napﬁíklad k zástavbû rodinn˘m domem a dnes je pozemek zahrádkou, nikdo nemÛÏe v Ïádném pﬁípadû majitele zahrádky donutit zde stavût. Vlastnické právo je svaté. Institut vyvlastnûní ﬁe‰í stavební
zákon. VyvlastÀovat lze pouze v pﬁesnû zákonem vyjmenovan˘ch pﬁípadech (mnoho jich není a parkovi‰tû
mezi nû rozhodnû nepatﬁí) a POUZE
ZA NÁHRADU (vût‰inou finanãní).
Zahrádky opravdu nikdo vyvlastÀovat nehodlá, nemÛÏe a ani nebude.
Souãasné zastupitelstvo konãí za tﬁi
mûsíce svoji práci. SnaÏilo se získat
prostﬁedky a pﬁipravit stavbu vodovodu a kanalizace. Podle zpûtné vazby od obãanÛ jsme vûdûli, Ïe to je to,
co je nejvíce trápí. Obec není zadluÏená, naopak má uloÏené finanãní prostﬁedky, které budou nutné na spolufinancování staveb. V‰echny dotace
jsou podílové. Bez vloÏení vlastních
prostﬁedkÛ nelze, v pﬁípadû pﬁidûlení
dotace, stavby realizovat. Stejnû tak
není moÏné Ïádat o dotaci z fondÛ EU
bez schváleného územního plánu.
Pavla HÛlová

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE
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TO JSOU MI VùCI

·KOLE JE PùTASEDMDESÁT
Bez dobrého zázemí by Ïádná
‰kola nemohla fungovat
Pokud jste stálí odbûratelé Kﬁivoklátsk˘ch novin, uÏ jste si v minul˘ch roãnících mohli pﬁeãíst velké
ãlánky o na‰ich kuchaﬁkách a o na‰em ‰kolníkovi. Ale dost lidí si noviny nekupuje, pﬁi ãemÏ jejich cena
v tom urãitû roli nehraje, tak o v‰ech

kdyÏ sly‰ím odpovûì: „No a co,
uklizeãky jsou za to placené, aby
uklízely.“ Mají dost práce, kdyÏ jsou
dvû na celou ‰kolní budovu, neÏ aby
je‰tû odr˘pávaly z lavic a z podlahy
Ïvejkaãky a vybíraly ohryzky a ulepené papíry, ãi zbytky svaãin mezi
topením a za skﬁínûmi. A to nemluvím o tom, co na nû nûkdy ãeká na

tûch, kteﬁí zaji‰Èují bezchybn˘ chod
‰koly, napí‰u je‰tû jednou. V‰ichni
si to zaslouÏí! A zaãnu tûmi, o kter˘ch se je‰tû nepsalo, a které právû
v poslední dobû, v mûsíci ãervnu,
mûly nejvíc práce, na‰imi uklizeãkami. Za plného chodu ‰koly se vymûÀovala okna. Museli jsme se nûjak˘m zpÛsobem pﬁizpÛsobit v‰ichni, hledaly se dennû nûjaké náhradní prostory, do toho se zkou‰elo,
protoÏe ‰lo o známky na vysvûdãení, ale nejvíc práce navíc mûly a stále je‰tû mají Iveta Brabcová a Zuzana Temejãíková, na‰e uklizeãky
s maturitou! To schválnû zdÛrazÀuji, protoÏe na práci uklizeãek se leckdo dívá skrz prsty, jako na nûco
podﬁadného. JenÏe kaÏdá práce se
dá odfláknout, nebo dûlat dobﬁe, na
profesi vÛbec nezáleÏí. A dost mû
mrzí, kdyÏ napomenu dítko, aby
svÛj odpad dalo tam, kam náleÏí,

záchodech, kdyÏ tam chlapeãkové
nejspí‰ poﬁádají závody, kdo nejdál
doãÛrá (mimo mísu) a dívky pﬁípadnû z toaletního papíru vyrábûjí
ozdoby a rozvû‰ují je v‰ude moÏnû
a nemoÏnû a pak si stûÏují, Ïe je ho
málo. No a teì tedy je‰tû se stûhoval nábytek a pak se zas otíral a dával zpátky, a koberce a záclony, a
pak se je‰tû malovalo, a to znají
v‰ichni, co je to za práci po malování. A pﬁi tom v‰em je neopou‰tûla dobrá nálada, kterou opl˘vají celoroãnû, a je‰tû sem tam nûkomu ze
sboru obãas provedou nûjak˘ ten kanadsk˘ Ïertík. I to je pro na‰i ‰kolu
typické, Ïe se nedûlají rozdíly mezi
zamûstnanci pedagogick˘mi a nepedagogick˘mi. ·kolní jídelna a kuchaﬁky jsou hned od rána nejostﬁeji
sledovan˘m resortem. Hned, jak se
vejde do ‰kolní budovy, smûﬁují kroky vût‰iny ÏákÛ i uãitelÛ k jídelní-

mu lístku, abychom se mûli celé dopoledne na co tû‰it. A taky se vût‰inou tû‰íme. My, zamûstnanci, urãitû a dûti snad taky, i kdyÏ nûkdy to
jejich chování spí‰ naznaãuje, Ïe se
jim doma vyvaﬁuje jak v pûtihvûzdiãkovém hotelu. No a tûch kastrÛlkÛ co je‰tû pﬁed pﬁíchodem dûtí do
jídelny kuchaﬁky nandají! To taky o
nûãem vypovídá. Nûkter˘m strávníkÛm tak chutná, Ïe si berou domÛ
dokonce i pití! Vedoucí ‰kolní jídelny je uÏ drahnû let Hana Urbanová, jak jste se mohli doãíst v minulém ãísle KN, kde si na její specialitû pochutnával ná‰ kolega Milan Bednaﬁík (ten si teda umûl vymyslet rubriku). JenÏe! KdyÏ na
podzim ãesala hru‰ky, o‰klivû se
zranila a stále je‰tû nepracuje na pln˘ úvazek. TakÏe ve‰kerou její práci si na svá bedra musela vzít paní
Jaroslava Sokolová se sv˘mi dal‰ími pomocnicemi paní Vlaìkou Fiﬁtovou a Danou Votavovou. Mají se

co otáãet a zvládají to k plné spokojenosti nás strávníkÛ. No a co ﬁíct
o na‰em ‰kolníkovi, co by je‰tû nebylo obecnû známo? KdyÏ náhodou
nûco nefunguje, nebo se poláme,
staãí ﬁíct, a kdyÏ to není hned, tak
urãitû do druhého dne. Vût‰inu
oprav zvládá sám, firmy se volají jen
v nejkrajnûj‰ím pﬁípadû. Ale on taky má roli dÛvûrníka, dûti za ním
chodí se sv˘mi bolístkami, ty malé
si povaÏují za vyznamenání, kdyÏ si
k nim pﬁi obûdû sedne, ty star‰í si
s ním obãas zajdou na hﬁi‰tû. A taky je zvukaﬁ pro vystoupení v‰eho
druhu a upravuje tûlocviãnu, ãi
vstupní halu ‰koly pro totéÏ. Pﬁípadnû je z nûj i diskÏokej. Prostû ideální ‰kolník. Obãas se sice umí taky parádnû rozãílit, ale to tedy není
sám, to my v‰ichni, a Ïe ve ‰kolství
se vÏdycky najde dost dÛvodÛ.
Hezké prázdniny v‰em pﬁeje
Gudrun Humlová

Je teplo! Do pozdního jara byla stále zima, nadávali jsme na
zimu. Teì je léto jak má b˘t, a tak
nadáváme na horko. Sv. Petr se
nám ne a ne zavdûãit. KdyÏ on
to leto‰ní poãasí naplánoval trochu ode zdi ke zdi. Copak jsme
mu asi provedli?
A také by mû zajímalo, co jsme
provedli politikÛm. Od voleb
uplynulo více jak ‰est t˘dnÛ a kde
nic, tu nic. Nûkdo mi pﬁed pár
dny ﬁíkal, Ïe by politick˘ pat
chtûlo ﬁe‰it stejnû jako volbu papeÏe. Nûkam poslance a partajníky zavﬁít, nechat o hladu a vodû a nepustit ven, dokud by se
nedomluvili. To by byl kalup.
S prominutím jsem ale rád, Ïe nejsem voliãem âSSD. Musel bych
se do morku kosti stydût za to, co
pﬁedvádí sám velk˘ „Já“ Jiﬁí Paroubek se svou k˘vající stafáÏí.
Ale nûkomu se to tﬁeba libí.
Kﬁivoklát zaplavili turisti nejen z âech. Takové malé kﬁivoklátské Ïnû. A kontejnery na tﬁídûn˘ odpad nám t˘den co t˘den
pﬁetékají. Firma nejela a nejela.
Nevûﬁil jsem, Ïe starostka umí
b˘t do telefonu tak nepﬁíjemná.
A ejhle, náklaìák s rukou tu byl
coby dup.
UÏ jste ãetli petici, co koluje
Kﬁivoklátem? Pr˘ zastupitelstvo
pﬁipravuje vyvlastÀování zahrádek nad Slaìákem, ten se má zavézt a stavût se bude nové parkovi‰tû. Vûﬁili byste tomu, Ïe se
nûco tak hloupého dá vÛbec vymyslet? No a vidíte – dá! Smutné je, Ïe tomu nûkdo i vûﬁí. KaÏd˘ holt vidí blaho obce nûkde jinde. Nûkdo dûlá územní plán, nûkdo má zahrádku u Slaìáku.
To jsou mi zase vûci. Tak alespoÀ hezk˘ zbytek léta.
Pavel Friebert

K¤IVOKLÁT CENTREM LIGOVÉHO VOLEJBALU
Volejbalov˘m svátkem se stane
v kﬁivoklátském sportovním areálu
U Koleãka sobota 19. srpna. Na Turnaj ligov˘ch t˘mÛ sem zavítají nejen ãeské nejlep‰í t˘my, ale pﬁislíbena je i úãast ze zahraniãí.

Zatím mají poﬁadatelé pﬁihlá‰ky desítky ãesk˘ch extraligov˘ch
a ligov˘ch t˘mÛ a dokonce i jednu z Rakouska. Kﬁivoklátsk˘ turnaj se tak opût po letech stane
svûdkem mezinárodního volejbalu té nejvy‰‰í úrovnû.

I proto byla dohodnuta spolupráce s regionálním rádiem Relax,
jehoÏ moderátor bude turnaj provázet slovem, a také s âeskou televizí, která zde natoãí záznam
a odvysílá jej pﬁi nûkterém z ligov˘ch televizních duelÛ.

Kﬁivoklátské „Koleãko“ také
uvedlo do Ïivota své nové internetové stránky, kde najdete nejen kompletní program, ale i reportáÏe, fo-

togalerii a dal‰í zajímavosti. Jejich
adresa je http://home.tiscali.cz/koleckokrivoklat.
Tomá‰ Pavlík

VEâERNÍ DOBRODRUÎSTVÍ
Pﬁedposlední den ‰kolního roku
jsme uspoﬁádali zábavné odpoledne
s rodiãi spojené s nocováním v M·.
Rodiãe dûtí pﬁi‰li odpoledne na zahradu M· a pﬁinesli s sebou zvíﬁecí
mazlíãky, které dûti doma mají. Na
hﬁi‰ti jsme z nich uspoﬁádali malou
v˘stavu. KaÏdé dítû svého zvíﬁecího kamaráda ostatním pﬁedstavilo,
ﬁeklo jeho jméno, kde spí, co má nejradûji a pﬁidalo i tﬁeba nûjakou veselou historku, kterou s ním zaÏilo,
a tak jsme si na jednom místû mohli prohlédnout kﬁeãky, morãata,

jedno draãí vejce z lesa pﬁinesl. Potom jsme se vrátili do M·, osprchovali se a pﬁevlékli se do pyÏámek. Pohádka na dobrou noc byla
samozﬁejmostí. Potom uÏ se z jednotliv˘ch post˘lek oz˘valo spokojené oddychování. Není divu, tak
nároãné odpoledne nás zmohlo
v‰echny. I ze spaní se chvílemi oz˘valy rÛzné reakce na na‰e dobrodruÏství. Ráno jsme v‰ichni vesele
vyskoãili a po snídani zahájili poslední den ‰kolního roku v mateﬁské
‰kole.
Jarka Vimrová
Na 10. mistrovství republiky
druÏstev âeského ‰ipkového svazu
mûl svého zástupce i Kﬁivoklát
âeské Budûjovice. Ve dnech 19.
aÏ 21. kvûtna 2006 se konalo ve sportovní hale v âesk˘ch Budûjovicích
desáté mistrovství republiky druÏstev âeského ‰ipkového svazu. Pro
úãast na mistrovství republiky se nominovaly téÏ Ïeny ze ‰ipkového klubu Zavadilka Beroun, které se v prÛbûhu sezóny sehrály natolik, Ïe se v
âesk˘ch Budûjovicích ze 13 t˘mÛ
umístily na 2. místû.
Toto umístûní je oslovilo natolik,
Ïe i v pﬁí‰tí sezónû, která zaãíná na
podzim, chtûjí pokraãovat, a tak si
provûﬁit své v˘kony v Ïebﬁíãku Stﬁedoãeského kraje.
Olga âernohorská
·.K. Zavadilka Beroun
Horní ﬁada zleva: J. Hosto‰ová, Z. Bímová, kapitánka druÏstva O. âernohorská, J. Bálková, H. Ka‰‰ová. Dolní ﬁada: A Horská

▲

potkana, pejsky, králíky, ale i kozu
a beránka. KdyÏ jsme si v‰echna zvíﬁátka dobﬁe prohlédli, dûti si na nû
také zahrály. Na jednotliv˘ch stanovi‰tích po celé zahradû skákaly
v pytlích jako králíãci, pﬁeskakova-

ly pﬁekáÏky jako koníci, plazily se
po laviãce jako hadi, lezly po ãtyﬁech s kostkou na zádech jako ‰neãci a hádaly písniãky o zvíﬁátkách podle melodie. Za kaÏd˘ splnûn˘ úkol
dostaly dûti Ïeton a za nasbírané Ïetony si mohly v krámku s hraãkami
nûco koupit. Rozhodnout se, co za
vydûlané Ïetony koupit, to bylo ze
v‰eho nejtûÏ‰í. Potom jsme se uÏ
pﬁesunuli k pﬁipravenému táboráku,
kde na nás ãekala Dá‰a Pavlíãková
se svou kytarou a zazpívali si pﬁi
oh˘nku. Dûti si s rodiãi opekly ‰pekáãky a odpoãívaly po
nároãném odpoledni.
Koza s beránkem chvílemi zvûdavû pﬁihlíÏela a chvílemi se mezi
sebou drkali a pﬁedvádûli se. K veãeru jsme
se s rodiãi a zvíﬁecími
mazlíãky rozlouãili
a poslali je domÛ. Dûti s uãitelkami zÛstaly
ve ‰kolce a tû‰ily se na
slíbenou veãerní hru.
Vydali jsme se totiÏ do
lesa hledat ztracená
draãí vejce. Neodradil
nás ani drobn˘ dé‰È.
V plá‰tûnkách a vybaveni baterkami chodily dûti po mal˘ch skupinkách do lesa za mateﬁskou ‰kolou a hledaly draãí hnízdo. Cestu na‰ly dûti
snadno, protoÏe drak cestou vejce
ztrácel, a tak vlastnû dûtem cestu
oznaãil. U draãího hnízda byla v nûkter˘ch jen malá du‰iãka, ale pﬁesto byli v‰ichni stateãní a kaÏd˘ si

PRÁZDNINOVÁ REPORTÁÎ

STRANA 3

KN 7–8/2006

K¤IVOKLÁTSKÁ POHOSTINNOST OâIMA REDAKâNÍ RADY ANEB COÎ TAKHLE DÁT SI ·PENÁT?
Léto je dovolenkové období a Kﬁivoklát díky hradu a krásné pﬁírodû
zaplaví kaÏd˘ den davy turistÛ. Ale
nejen prohlídkou památek, kulturou
a pﬁírodními krásami je ãlovûk Ïiv.
Je tﬁeba také dodrÏovat pitn˘ reÏim,
neumﬁít hlady a i WC se nûkdy hodí. Jak to vlastnû vypadá s kﬁivoklátskou pohostinností?
Redakãní rada Kﬁivoklátsk˘ch
novin se rozhodla pohostinnost
a kvalitu restauraãních zaﬁízení
v obci vyzkou‰et na vlastní kÛÏi, a tak
ﬁíkajíc „inkognito“. A tak se v pátek 14. ãervence pﬁed polednem redakãní rada ve sloÏení TáÀa Friebertová, Gudrun Humlová, Pavla
HÛlová (pﬁi‰la pozdûji), Milan Bednaﬁík, Ludûk Frencl a Pavel Friebert vydala na pochÛzku. Jak to
v‰echno dopadlo?

U Koleãka s Milanem
Bednaﬁíkem
aneb
„Îe vy jste tady na nûjaké
kontrole?“
Volba hospÛdky U Koleãka, jako
prvního nav‰tíveného podniku, byla opravdu jen náhoda. V 11.30 jsme
zaklepali na její dveﬁe a zahájili tak
na‰i nároãnou pouÈ, abychom vám
mohli pﬁinést exkluzivní reportáÏ,
jak je to v souãasnosti s na‰í kﬁivoklátskou pohostinností. U Koleãka
se nám vûnovali se 100% nasazením a vûﬁím, Ïe to nebylo jen tím,
Ïe jsme byli jediní hosté. Spokojeni jsme byli se sortimentem i sluÏbami, které jsou standardní pro tento typ sezónního podniku. Po poÏádání o jídelní lístek jsme byli odkázání na dvû hustû popsané tabule, visící za námi na stûnû. VÏíváme se
do role hladového a Ïíznivého pﬁijezdiv‰ího cyklisty, kter˘ je asi zdej‰ím nejãastûj‰ím hostem, a oãi se zapichují do mé oblíbené pochoutky,
nakládaného Hermelínu a domácí
tlaãenky. S nostalgií mi hlavou probíhá vzpomínka, kdyÏ tento s˘r stával 3 Kãs, nejedl jsem ho, a nyní,
kdyÏ stojí 25 Kã, bych snûdl dennû
tﬁi. Neodoláme a objednáváme si
obojí – v‰e v˘borné. V nabídce jsou
ale i teplá minutková jídla. V‰echno nabízené poﬁídíte v rozsahu od
15 do 65 Kã. K pití si krom velkého mnoÏství nealko nápojÛ mÛÏete
objednat v˘born˘ PlzeÀsk˘ Prazdroj
12° nebo Gambrinus 10°. To jsme
také udûlali a nutno ﬁíci, Ïe nás ani
nápoje ani jídlo nezklamaly. Nûkteﬁí z nás vyzkou‰eli i kvalitu toalet
a i po této linii bylo shledáno v‰e
v poﬁádku. Jedna z ãlenek na‰í komise byla dokonce svûdkem na
dámském WC právû se líhnoucího
mot˘la, coÏ ale nemûlo na hodnotící kritéria sluÏeb samozﬁejmû Ïádn˘ vliv. První náv‰tûva nás pﬁíjemnû naladila a nutno konstatovat, Ïe
hospÛdka ve sportovním areálu
U Koleãka na‰ím nároãn˘m testem
pro‰la bez závad. Platíme, zvedáme
se a na‰e kroky míﬁí k dal‰í zastávce, kterou je Restaurace PodHradem.

Pod Hradem
s Gudrun Humlovou
aneb
„Milan nám nedal ani
ochutnat, pr˘ to bylo dobré!“
Pﬁíjemné prostﬁedí uvnitﬁ, svûtlé
dﬁevo nábytek i obloÏení, pﬁíjemnû
i venku, kam lze vzít svá drahá horská kola i pejsky. Záchody prostorné a ãisté, pﬁedsíÀ pﬁed nimi jak ob-

razárna (vy‰ívala babiãka?). Nekuﬁácké prostﬁedí, pÛvabné servírky,
jedna svûtlá, jedna tmavá, oceÀují
hlavnû na‰i muÏ‰tí kolegové, násobí chuÈ k jídlu, i kdyÏ to snad Milan
ani nepotﬁeboval. Mûl „Bílou
paní“, ‰Èavnaté
kuﬁecí masíãko
se ‰unkou a s˘rem, obloha, vaﬁené brambory,
a neÏ jsem mu
staãila sáhnout
do talíﬁe, abych
taky ochutnala,
kdyÏ uÏ mám nûco o zdej‰ím zaﬁízení napsat,
mûl to v sobû,
neboÈ se pr˘ ﬁídí
heslem své babiãky: „Kdo doma (a asi nejen doma) dojídá, toho
ve válce nezabijou.“ Ceny solidní,
v˘bûr jídel téÏ (asi deset druhÛ minutek), dva by se za stovku najedli
i s pitím, pivo pr˘ jako kﬁen, hodnotili pánové. Fakt znalci pﬁes jídlo
i pití.
A hurá k S˘korÛm

U S˘korÛ s Luìkem Frenclem
aneb
„Umatonkujeme se k smrti“,
prohodil kdosi.
VáÏení a milí ãtenáﬁi, pﬁipadl mû
nelehk˘ úkol, ohodnotit kvalitu stra-

hrádce k plastovému kulatému stolu.
Nad námi horké slunce stínily sluneãníky. Vstup do
restaurace je
moderní, jednoduch˘
a ãist˘. „Lokál“ je kuﬁáck˘ a opût standardnû
pﬁíjemn˘. Ostatní
jídelny jsou
nekuﬁácké.
Pﬁicházející ãí‰ník rodinného podniku (rodiny PavlíkÛ a HamrlÛ) je
usmûvav˘ a opût standardnû „ãí‰nicky obleãen˘“ – tmavé kalhoty,
bílá ko‰ile a vesta. Ostatní obsluhující mají podobn˘ oblek. Objednáváme, Ïádám klasiku se ‰penátem.
Hotovka „âesk˘ talíﬁ“ je bûÏnû nabízena se zelím, ale já jsem ‰penátov˘ a ten bohuÏel i pﬁes naléhání
spolusedících není a není. Objednávám si pivo, mohu si vybrat Gambrinus, PlzeÀ 12, Kozel ãern˘. âerné
zrovna do‰lo, tak jdu do malého
Gambrinusu. Nûkteﬁí ko‰téﬁi si dávají ﬁízek Ondrá‰ (vypadá
pûknû) a porce je tak velká,
Ïe je nad jejich síly. Dojídám
bez‰penátov˘ „âesk˘ talíﬁ“,
zalévám ho Gambrinusem.
Host si musí pﬁipadat spokojenû. I já mám dobr˘ pocit, aÏ na tu mou „‰penátovou“ mánii. Jídlo bylo chutné, porce viditelnû splÀovala hmotnostní normu. Zkou‰ím i toaletu, pánská je
v pﬁízemí, nová pûkná, ãistá.
Dámy si musí vy‰lápnout do
patra. Personál musí velice
ãasto udrÏovat ãistotu, aby
standard byl tak vysok˘. JelikoÏ nemám rád „ofukovaãe“ rukou, chybí mnû zde papírov˘ ruãník. Platíme, cena
je v regionu „v normální v˘‰i“, a platím lehce nad „stovku“.
Celkov˘ dojem lze vyjádﬁit slovy:
dobrá kﬁivoklátská klasika.

U Jelena s TáÀou Friebertovou

vovacích sluÏeb v tomto nejstar‰ím
kﬁivoklátském „hostinci“.
Hotel S˘kora leÏí v blízkosti Rakovnického potoka v centru historické ãásti obce – Budech. Turista,
ãi náv‰tûvník pﬁijíÏdûjící tradiãním
dopravním prostﬁedkem do Kﬁivoklátu - vlakem, prochází kolem budovy hotelu a vût‰inou neopomene
alespoÀ nahlédnout, jaké milé vÛnû
pﬁicházejí v okamÏiku, kdy vystoupil z vlaku.
PÛvodní stavba nûkolik století
slouÏící jako zájezdní hostinec byla citlivû pﬁestavûna v pohodln˘ hotel. Dle propagaãních materiálÛ nabízí tradiãní ãeskou kuchyni, kterou
je moÏno vychutnat v restauraci pro
50 osob, nebo vyuÏít jídelny, k oslavám salonky a pro vût‰í spoleãnosti je zde stylov˘ sál. Jídelní lístek
nabízí nûkolik desítek jídel, nápojÛ,
sladkostí, slaností a jin˘ch znám˘ch
i ménû znám˘ch laskomin. Denní
menu nabízí „ãeské omáãkové hotovky“ i „smaÏenou klasiku“. âasto je moÏno objednat i zvûﬁinu.
Usadili jsme se na venkovní za-

aneb
„Kastelána si dáme pﬁí‰tû.“
Pﬁiznám se, Ïe aã kﬁivoklátská obãanka, v penzionu U Jelena jsem nebyla hodnû dlouho. Vzpomínám,
kdyÏ majitelé zahájili provoz a my
jsme vyrazili na obhlídku. Krásn˘
interiér, v˘borné jídlo, leã pro nás
pﬁece jen ponûkud drahé. UÏ tenkrát
jsem si ﬁekla, Ïe tato restaurace nebude pro mû. KdyÏ jsme s na‰í redakãní radou v rámci páteãního turné zavítali i tam, byla jsem mile pﬁekvapena. Samozﬁejmû, jídelní lístek
se hemÏí specialitkami, které se vy‰plhají aÏ ke 400 korunám za porci,
ale mû zaujala denní nabídka. Jídlo
vypadalo velmi lákavû, podle sdûlení Pavla Frieberta, kter˘ tam poobûdval, bylo vynikající. V cenû se
dostanete lehce pod stokorunu, pﬁíloha kolem 30 Kã, polévky za 35
Kã. Zajímavá byla i nabídka dezertÛ, bohuÏel bombu Malakov nemûli, ale mal˘ zmrzlinov˘ pohár (pro
mû dostateãnû velk˘) s ostruÏinami

a jahodami mû zcela uspokojil. Co
se t˘ká nápojÛ, ve v‰ední den je v nabídce pouze lahvové pivo, ale o víkendech, kdy je v provozu gril, toãí Budvar za 25 Kã. Nealko a rozlévané víno je trochu draÏ‰í neÏ
v ostatních místních restauracích,
ale dvojku vína si po jídle dát mÛÏete. Pﬁíjemn˘ pan ãí‰ník, kter˘ nás
obsluhoval, upozornil na velké letní saláty. Zkusili jsme - kdo si hlídá kila a nebo se prostû snaÏí jen jíst
trochu zdravû, má moÏnost poobûdvat i tímto zpÛsobem, lehce nad
stovku. Kdo se chce na Kﬁivoklátû
dobﬁe najíst, navíc v pûkném prostﬁedí, neváhejte a bûÏte k Jelenovi.
Vûﬁte, Ïe alespoÀ nûkdy to va‰e penûÏenka unese. Nám se tam moc líbilo a je‰tû jsme se nasmáli. To kdyÏ
jsme zjistili, Ïe v nabídce mají také
vepﬁového kastelána v s˘ru, ale toho jsme si k lítosti Luìka Frencla
nedali, tak snad nûkdy pﬁí‰tû…

Na hradû s Pavlem Friebertem
aneb
„Tyhle su‰enky ke kafi jsou
opravdu v˘borné.“
Na hradní nádvoﬁí dorazila redakãní rada v dobré náladû, po pﬁedchozích ‰tacích jiÏ nepﬁíli‰ hladova

a Ïízniva. Pﬁesto si stateãnû razila
cestu davy turistÛ do restaurace
U Magistra Kellyho. Pár stolÛ venku na nádvoﬁí, pár uvnitﬁ. Hradní
prostory dûlají své a bylo by skoro
neumûtelství, aby prostﬁedí restaurace nebylo hezké a stylové. Z tohoto pohledu se jedná jistû o kﬁivoklátskou ‰piãku.
Usedáme uvnitﬁ do pﬁíjemného
chládku. Cel˘ hrad je „nekuﬁák“, tedy i ‰enkovna, coÏ je bezvadné. Jídlo (bez pﬁílohy) si objednala Pavla
HÛlová a tváﬁila se spokojenû. Po
ochutnávce libé pocity zalily i zbytek osazenstva. Na jídelním lístku si
bûÏn˘ strávník vybere. ·est hlavních jídel v cenové relaci 55 aÏ 85
Kã plus pﬁíloha. NejdraÏ‰í Ba‰ta
Kﬁivoklátsk˘ch pánÛ za 140 Kã.
Kdo rád sladké, vybere si. Kdo chce
jen „nûco malého“, za 35 aÏ 55 Kã,
také na jídelním lístku nûco najde.
ÎízeÀ uhasí dostateãná nabídka nealko a pivo Kru‰ovice. Nûkomu
chutnají, nûkomu ne. Jedenáctku
poﬁídíte za 22 Kã, malé pivo za 14
Kã, mÛÏete dostat svûtlé, tmavé i ﬁezané.
Obsluha je milá, usmûvavá, vkusnû „ãí‰nicky“ obleãená. V‰ude ãisto. První restaurace na pochÛzce,
kde ke kávû byla automaticky a v cenû také su‰enka. Jeden z nás mûl sice ke kávû v˘hrady Ïe dnes uÏ pil
lep‰í (ale tﬁeba po pﬁedchozích ‰tacích mûl jen pﬁíli‰ zahlceny chuÈové buÀky), ale mû moje káva Latté
chutnala. Ve dvou lidech se jídlo
i s pitím dá poﬁídit do 250 Kã. Na
WC musíte na hradní u Huderky, bohuÏel za peníze. To je pro hosty Magistra Kellyho trochu mínus, v jin˘ch restauracích je to zadarmo.
âistota WC neurazí, ale ani neoslní. ProtoÏe WC slouÏí nejen pro restauraci, ale i náv‰tûvníky hradu, asi
by se jeden pﬁi ãetnosti pouÏívání
musel s hadrem strhnout. Stydût se
v‰ak rozhodnû není za co, jedná se
o velmi slu‰n˘ standart.
Dojedli jsme, dopili a zaplatili.

Milan Bednaﬁík si nasoukal v‰echny obdrÏené kávové su‰enky do
kapsy (pr˘ na testování, zda ta následující bude stejnû dobrá, jako ta
pﬁedchozí) a s bojov˘m pokﬁikem
„na Amalín, na Bráta“ se „mal˘ v˘bor lidové kontroly“ vydal na pokraãování své pochÛzky. S pocitem,
Ïe ke Kellymu na hrad je rozhodnû
proã se vrátit.

V restauraci Nad Hradem
s Pavlou HÛlovou
aneb
„S tebou bych si zaÏrala“, zaznûlo nad rozjeden˘m talíﬁem.
No a mnû pﬁipadl nejtûÏ‰í úkol.
Hodnotit poslední zastávku na konci ‰tace! KdyÏ obejdete ‰est restaurací a v kaÏdé si nûco dáte… Je‰tû,
Ïe jsem tam nebyla poprvé. Redakãní rada sedla na zahrádku do stínu, dovnitﬁ se v tom horku nikomu
nechtûlo. MuÏská ãást objednala pivo a dámská víno. Restaurace Nad
Hradem je v˘spou Kru‰ovic, toãené svûtlé i ãerné za 20 Kã, Mu‰ket˘r pak za 22. Pivo dobﬁe chlazené.
Obãas se povídá, Ïe do míry malilinko schází. Asi je tak dobré, Ïe ho
Ti chlapi upijí neÏ staãí dojít – no,
ale nám se tohle nestalo. Kdo si udûlá chuÈ na PlzeÀ,
také neodejde
s prázdnou, za 35
Kã zde dostane
lahvovou. Obsluha byla toho
dne v˘hradnû
pánská, ãistá,
slu‰ná, upravená, usmûvavá
a plnící v‰echna
pﬁání. Staãilo se
poptat na ‰penát
a bez ﬁeãí naservírovali k degustaci okolo stolu
sólo talíﬁek zelené pochoutky.
To ale nebyl
hlavní chod, tím
byl
tataráãek
s dvanácti topinkami. A Ïe je to dobrota, kterou jinde v Kﬁivoklátû nemají, o tom není
pochyb. DÛstojné zakonãení nároãného teplého odpoledne. Na jídelním lístku restaurace najdete dennû
kromû minutek i 12 – 14 druhÛ hotov˘ch jídel, polévky, saláty, poháry, mouãníky i palaãinky. ÚroveÀ
národa se pozná podle toalet, proto
i mnû nezb˘vá, neÏ je okomentovat.
âisté, voÀavé s dostatkem m˘dla
i hygienick˘ch potﬁeb. Co se prostoru t˘ká, v‰echno je na svûtû rela-

tivní. Hubené se tam otoãí dobﬁe, nûkdo jin˘ snad mÛÏe mít trochu tûsno. Myslím, Ïe i do téhle restaurace
chodí jak místní, tak v˘letníci moc
rádi.
Co ﬁíci závûrem? Pﬁíjemné odpoledne bez negativních záÏitkÛ. Redakãní rada na vlastní kÛÏi provûﬁila, Ïe Kﬁivoklát pohostinn˘ je. Snad
kaÏd˘ si z pestré nabídky restaurací v obci mÛÏe vybrat a nikde neprohloupí. ZlatokopÛm, ‰mudlÛm
a lajdákÛm u nás p‰enka nekvete.
Zji‰tûní jistû potû‰itelné.

DùNÍ SOUâASN¯CH DNÒ

STRANA 4

GAUDEAMUS IGITUR

LÉTO NA K¤IVOKLÁTù, BUDIÎ POCHVÁLENO
âasto jezdím ke své pﬁítelkyni do
Kﬁivoklátu. Nejradûji kolem Vánoc
a samozﬁejmû hlavnû v létû, kdy je
tu velmi krásnû. Kromû nádherné
pﬁírody mû vÏdy pﬁekvapí stoupající úroveÀ tradiãních kulturních akcí produkovan˘ch místními nad‰enci. V Kﬁivoklátû totiÏ neÏijí jen
konzumenti kultury, coÏ se dnes
v men‰ích obcích hned tak nevidí.
V ãase vánoãním se na hradû konají koncerty místních hudebních tûles pod vedením obûtavé sbormistrynû Dagmar Pavlíãkové, která soubory Silentium a Kﬁivoklát‰tí hudci
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níci ochutnat ãerstvû upeãené koláãky a chléb právû vytaÏen˘ z opravené selské pece. O toto pochutnáníãko se zaslouÏil mistr pekaﬁ Lubo‰ Vokoun, jenÏ zároveÀ statek
spravuje a je vlastnû iniciátorem
zrestaurování této památky lidové
architektury ze 16. století.
Od rána do veãera bûÏel doprovodn˘ program této zdaﬁilé akce.
Kromû jiÏ zmínûného folklóru mohly hlavnû dûti zaÏívat lehké mrazení pﬁi sledování Divadla Mráz po zádech nebo divadelních balad divadélka jednoho herce – kﬁivoklátské-

d‰encÛm, co nesedí doma za pecí,
ale starají se o to, aby kultura v jejich obci nezemﬁela na úbytû, mnoho úspûchÛ a elánu do jejich zásluÏné práce.
–zv–

Za zvukÛ této starobylé studentské hymny „napochodovaly“ do obﬁadní sínû kﬁivoklátského hradu dvû
deváté tﬁídy ÏákÛ Základní ‰koly
Kﬁivoklát spolu s ﬁeditelkou ‰koly
Marcelou Kasíkovou, zástupkyní
Hanou Hrube‰ovou a tﬁídními uãitelkami Líbou Ra‰ínovou a Ladou
Razímovou. Na místech vyhrazen˘ch pro diváky se tísnilo docela
dost rodiãÛ, prarodiãÛ i jin˘ch pﬁíbuzn˘ch. Mám pocit, Ïe jejich poãet rok od roku narÛstá. Není divu.
Tento vpravdû slavnostní akt „vyﬁazování“ ÏákÛ nám mÛÏe i leckterá stﬁední ‰kola, která jen rozdá
sv˘m absolventÛm maturitní vysvûdãení, závidût. Za zastupitelstvo
promluvila paní Vûra Svobodová,
pak krátce ﬁeditelka ‰koly popﬁála
na‰im absolventÛm v‰e nejlep‰í pﬁi
jejich startu do dal‰í Ïivotní etapy,
a pak uÏ tﬁídní uãitelky své Ïáky
„ozdobily“ záﬁivû Ïlut˘mi ‰erpami
a rozdaly vysvûdãení, ke kter˘m pﬁidaly je‰tû i hodnocení z na‰ich téÏ
jiÏ tradiãních „mal˘ch maturit“.
A blahopﬁálo se a kaÏd˘ dostal krásn˘ karafiát. A nejedna slziãka ukáp-

la, kdyÏ Tereza StaÀková za v‰echny deváÈáky uãitelÛm a rodiãÛm podûkovala. A v‰ichni se vyrojili na
nádvoﬁí hradu a plánovali, co s naãat˘m dnem. Jen nûkteﬁí vybraní
star‰í Ïáci zÛstali, aby pﬁedali pomyslné nástupnické „Ïezlo“ nastávajícím prvÀáãkÛm, takto absolventÛm Mateﬁské ‰koly Kﬁivoklát.
A zas to bylo celé dojemné a fotilo
se a filmovalo a ﬁeãnilo a pﬁedávaly se dárky na uvítanou do velké ‰koly. Tûch nastávajících prvÀáãkÛ bylo sedm, z toho jen jedin˘ chlapec.
Tak se nám to rÛznû stﬁídá, jednou
je víc dívek, jindy zas víc chlapcÛ
(tﬁeba leto‰ní sedmá tﬁída, to si s klukama vyuãující uÏili – a neÏ nám vyjdou, je‰tû uÏijou!) Ale to sem nepatﬁí, to aÏ za dva roky. Leto‰ních
ÏákÛ devát˘ch tﬁíd bylo celkem 31.
A v‰ichni uÏ vûdí, kam po prázdninách pÛjdou, a my jim v‰em pﬁejeme, aby se jim i v‰ude jinde daﬁilo
a aby si obãas i na své uãitele ze základní ‰koly v dobrém vzpomnûli.
Ale to je zatím taky pﬁedãasné, teì
aÈ si hlavnû v‰ichni uÏívají prázdnin!
–gh–

SPORTOVNÍ AREÁL U KOLEâKA ÎIJE NOVOU SEZÓNOU

dokázala dovést aÏ k profesionální
úrovni. Dal‰ím Dá‰in˘m souborem
je Kﬁivoklátsk˘ lidov˘ soubor, kter˘ kaÏdoroãnû o víkendu uprostﬁed
ãervence potû‰í náv‰tûvníky ﬁemeslnického jarmarku v Hamousovû
statku ve Zbeãnû. Celá akce se naz˘vá ·afáﬁÛv dvoreãek a poﬁádá ji,
jako ostatnû vût‰inu kulturních poﬁadÛ v Kﬁivoklátû a okolí, správa
státního hradu Kﬁivoklátu. Letos lidov˘ soubor hrál a zpíval v poﬁadu
Pûjme píseÀ dokola pouze v nedûli.
V sobotu úãinkovali Kﬁivoklát‰tí
hudci, jejichÏ vedení se i do budoucna ujala Lada Razímová. Kromû stánkÛ ﬁemeslníkÛ s ukázkami
v˘robních procesÛ mohli náv‰tûv-

ho Lidového divadla Tereza v podání
v‰eumûlkynû
Marcely
Slavíkové. Velmi pûkné bylo i provedení pohádek Loutkového divadla Vysmáto. Do jarmareãní atmosféry se pﬁesnû strefili i Tomá‰ Such˘ a Milan B. Karpí‰ek z koãovného divadla DINO (divadlo nás obveseluje) s poﬁadem Písnû za‰l˘ch
ãasÛ aneb Ulice zpívá. Kdo nelenil
a byl se na ·afáﬁÛv dvoreãek podívat, urãitû se dobﬁe pobavil, koupil
si vkusn˘ suven˘rek od umûleck˘ch
ﬁemeslníkÛ a téÏ si i pochutnal na
dobrém chlebíãku a koláãích. I pivo a medovina tam byly k mání.
Zkrátka – vydaﬁené sváteãní dny!
Pﬁeji v‰em kﬁivoklátsk˘m na-

Okolo provozu areálu se v uplynul˘ch mûsících dostalo mezi veﬁejnost spoustu nejasností, dohadÛ
i pomluv, ale nakonec valná hromada Sokola Kﬁivoklát v‰e vyjasnila a nov˘ provozovatel mohl v klidu zaãít pﬁipravovat novou sezónu.
Plán pﬁipraven˘ch akcí má jasn˘
smûr, chce se zamûﬁit na sport i kulturu, více se otevﬁít hlavnû dûtsk˘m
náv‰tûvníkÛm, spolupracovat se
‰kolami, nabídnout ‰iroké veﬁejnosti i aktivním sportovcÛm ty nejlep‰í podmínky pro pohyb, ale pﬁitom
rozhodnû nechce ochudit fanou‰ky
pûkné muziky. Zázemí sportovi‰tû,
tedy moÏnost ubytování, obãerstvení i dal‰ích sluÏeb lze vyuÏít jako
‰kolící centrum pro firmy, vzdûlávací ãi spoleãenské organizace. Prvními leto‰ními náv‰tûvníky byli
skauti, kteﬁí si své teoretické znalosti mohli pﬁímo vyzkou‰et v okol-

ních lesích. Nejãastûj‰ími náv‰tûvníky areálu jsou v‰ak hlavnû sportovci. Pro nû je zde vzornû pﬁipraveno zázemí na volejbal, tenis, nohejbal, mal˘ fotbálek a vlastnû
v‰echno sportování, které se do prostoru vejde. Kﬁivoklátsk˘ areál v‰ak
vyhledávají i ‰piãkoví sportovci, pro
které nabízí ideální moÏnosti soustﬁedûní, a proto se letos lze tû‰it i na
pﬁípravné ligové turnaje a dokonce
volejbalov˘ turnaj extraligov˘ch
druÏstev, kde se pﬁedstaví i hráãi
úﬁadujícího mistra âR a úãastníka
Ligy mistrÛ.
To v‰e ale obná‰í poﬁádnou porci práce. Za pomoci ãlenÛ kﬁivoklátského Sokola provozovatel pﬁipravil v‰ech pût antukov˘ch kurtÛ,
travnatou plochu i dûtské hﬁi‰tû
s pískovi‰tûm a prolejzaãkami.
K pﬁíjemnému pobytu pﬁispûl i dÛkladn˘ úklid a opravy ubytovny

Dûtské hﬁi‰tû s pískovi‰tûm dûti hojnû vyuÏívají.
Foto: Tomá‰ Pavlík

ÚNIK PLYNU KONTROLOVALO P¤ES 30 HASIâÒ
I pﬁesto, Ïe je ãervenec mûsícem
dovolen˘ch a zvlá‰tû leto‰ní teploty lákají k nicnedûlání, pro místní hasiãe toto neplatí. Ti pod vedením HZS Stã. kraje stanice Rakovník uspoﬁádali v nedûli 9. 7.
taktické cviãení pro pﬁípad úniku
plynu propan-butanu ze zásobníkÛ
v podniku Permon, s. r. o. v Roztokách. Spolu s profesionály se ho
zúãastnily jednotky SDH obcí Kﬁi-

tokách a Kﬁivoklátû. V 8:57 se na
místo dostavila jednotka z Roztok
následovaná podnikovou. Po zji‰tûní pﬁesného místa údajného úniku,
uzavﬁení hlavního uzávûru plynu
a vypnutí pﬁívodu el. energie, byly
na pﬁíkaz velitele zásahu Vladimíra
Fuksy rozvinuty 4 proudy a okolí
nádrÏí zkrápûno mlhou z dÛvodu zamezení roz‰iﬁování PB do okolí.
Po pﬁíjezdu jednotky SDH Kﬁi-

moÏnému vznícení plynu, speciálním pﬁístrojem zmûﬁili koncentraci
plynu v ovzdu‰í a následnû v protichemick˘ch oblecích provedli, za
stálého zkrápûní mlhou, provizorní
opravu úniku z prasklé armatury.
Souãasnû s tím byla ukonãena evakuace zamûstnancÛ a za pomoci
v‰ech jednotek zﬁízeno dekontaminaãní pracovi‰tû pro oãistu hasiãÛ
zasahujích v místû úniku. Ve tﬁiãtvrtû na deset dopoledne
bylo cviãení ukonãeno ve
fázi pﬁed pﬁeãerpáváním
plynu z po‰kozené nádrÏe
odbornou firmou.
Uvedené ãinnosti provádûlo více neÏ 30 hasiãÛ obleãen˘ch do tepl˘ch zásahov˘ch oblekÛ, rukavic
a ochrann˘ch pﬁileb,
z nichÏ nûkteﬁí museli pouÏít i vzduchové izolaãní
d˘chací pﬁístroje nebo neprody‰né obleky, coÏ se
následnû, v horkém létû,
projevilo pﬁedev‰ím ve
spotﬁebû pitné vody. Na
správn˘ prÛbûh celého
cviãení dohlíÏel kpt. St.
Nechutn˘ z HZS Stã. kraje stanice Rakovník a Jiﬁí
Zálesk˘ vedoucí poÏární
ochrany v Permonu.
Pﬁi vyhodnocení se dostalo
Hasiãi HZS v Ïáruvzdorn˘ch odûvech pokládají do okolí nádrÏí s propan-butanem vrstvu pûny proti moÏ- v‰em zúãastnûn˘m od manému vznícení plynu.
Foto Jan Pokorn˘ jitele podniku Ing. Vladimíra Koudelky podûkovávoklát, Roztoky a uvedené firmy. voklát byly uzavﬁeny vnûj‰í i vnitﬁ- ní za podan˘ v˘kon a maximální naÚdajn˘ únik byl zji‰tûn ráno ve ní zóny proti vstupu nepovolan˘ch sazení. Pro zasahující hasiãe bylo veltﬁiãtvrtû na devût pracovníkem osob a zahájena evakuace zamûst- mi dÛleÏité pﬁedev‰ím získání zku‰eostrahy a následnû vyhlá‰ena eva- nancÛ podniku. Se dvûma vozidly ností s taktick˘mi postupy v pﬁípadû
kuace zamûstnancÛ a poplach pod- se v 9:20 dostavila i jednotka z Ra- skuteãného úniku plynu a i pﬁes drobnikové jednotce PO. Za dal‰í 4 mi- kovníka, jejíÏ velitel por. R. Svítil né nedostatky, pﬁeváÏnû s komuninuty uÏ o události vûdûli, prostﬁed- pﬁevzal velení zásahu. Její ãlenové kaãními prostﬁedky, bylo cviãení vynictvím krajského operaãního stﬁe- v Ïáruvzdorn˘ch odûvech poloÏili hodnoceno jako úspû‰né.
diska, i jednotky v Rakovníku, Roz- do okolí nádrÏí vrstvu pûny proti
Jan Pokorn˘, SDH Roztoky

Dûtsk˘ den se U Koleãka letos povedl, i kdyÏ úãast byla proti loÀskému roãníku o nûco
men‰í.
Foto: Tomá‰ Pavlík

i celého okolí a úprava sociálního
zaﬁízení. I to umoÏnilo provoz
„Koleãka“ pﬁes t˘den. To také nabízí kromû sportu i dobré obãerstvení a osvûÏení v novû otevﬁeném Sport Baru, kter˘ oceÀují nejen úãastníci turnajÛ a akcí, ale také milovníci kol, projíÏdûjící areálem po cyklostezce. A kdo nechce
sedût vevnitﬁ, mÛÏe si tﬁeba pose-

dût venku pod sluneãníkem, a nebo si opékat vuﬁty na ohni.
Kﬁivoklát je v‰ak u sv˘ch náv‰tûvníkÛ zapsán i jako kulturní
centrum kraje. Také „Koleãko“ pﬁispívá v tomto smûru do ml˘na sv˘m
dílem. Doufejme, Ïe mezi sportovci
i fanou‰ky muziky bude co moÏná
nejvíc kﬁivoklátsk˘ch obãanÛ.
Tomá‰ Pavlík

âERNÁ KRONIKA
Tonoucí odmítl o‰etﬁení
S¯KO¤ICE (bed). V hork˘ch
ãervencov˘ch dnech mají záchranáﬁi napilno. K tragédii opût málem
do‰lo na ﬁece Berounce u Valentova ml˘na nedaleko S˘koﬁice. Tady
pﬁecenil své síly jedenatﬁicetilet˘
muÏ. Mûl velké ‰tûstí, Ïe poblíÏ se
nacházeli duchapﬁítomní lidé, kteﬁí
ho vytáhli vãas z vody a zavolali záchrannou sluÏbu. „KdyÏ jsme dorazili na místo, sedûl zachránûn˘ muÏ
v kiosku a odmítl nechat se vy‰et-

ﬁit,“ uvedla lékaﬁka rakovnické záchranky Blanka âernická.
Zlodûj vykradl auto
S¯KO¤ICE (bed). K Valentovu
ml˘nu pod S˘koﬁicí se váÏe i dal‰í policejní pﬁípad. Do zde zaparkovaného
osobního automobilu Ford Sierra se
vloupal bûhem noci dosud neznám˘
pachatel. Vypáãil zámek dveﬁí a odcizil z vozu finanãní hotovost a osobní
doklady. Po‰kozen˘ muÏ z Pardubicka pﬁi‰el bezmála o 13 tisíc korun.
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
NA HRADù JE…
Hrad Kﬁivoklát zahájil dal‰í
prázdninovou sezónu. V tomto
období je hlavní nápor náv‰tûvníkÛ, turistÛ, vodákÛ, kteﬁí na Kﬁivoklátsku tráví prázdniny. MultiÏánrov˘ festival „Léto na Kﬁivoklátû“ pﬁivádí do Kﬁivoklátu dal‰í stovky náv‰tûvníkÛ.
Pﬁes horké a suché poãasí pﬁichází do zdí hradu velké mnoÏství
náv‰tûvníkÛ. Lidé rádi do oblasti
Berounky a celého Kﬁivoklátska
jezdí nejen trávit dovolenou, ale
mnozí sem zavítají tﬁeba jen na
odpolední v˘let z metropole.
Krásná a pﬁívûtivá je i pﬁíroda
a rychle se rozvíjející infrastruktura turistick˘ch sluÏeb je dobr˘m
lákadlem.
Správa hradu nabídla v prvním prázdninovém mûsíci mnoho zajímav˘ch akcí. Asi nejvût‰í zajímavostí byly noãní prohlídky , které pod názvem „Noãní pﬁíbûh na hradû“ zaujaly velké mnoÏství náv‰tûvníkÛ. Zájem
pﬁekraãoval kapacitu, proto by-

„Noãní pﬁíbûh na hradû“ zaujal velké mnoÏství náv‰tûvníkÛ.
Foto Milan Bednaﬁík

Hostitelskou kapelou 1. Kﬁivoklátsk˘ch jazzov˘ch dnÛ se stal Brass Band Rakovník. Kluci, dûkujeme za hek˘ záÏitek.
Foto Milan Bednaﬁík

lo nutné vstupenky rezervovat.
Pﬁipravili jsme proto dal‰í sérii
„Noãních pﬁíbûhÛ na hradû“ a to
v termínu: 4. 8. a 25. 8. 2006 vÏdy
od 22, 23 a 24 hodin. Rezervovat
prohlídku znamená jistotu.
Hojnû nav‰tíven˘ byl koncert
„kﬁivoklátské stálice“ Romana
Horkého a KAMELOTÛ, rovnûÏ
i HOP TROPákÛ a COPu. Velk˘
úspûch zaznamenal 1. Kﬁivoklátsk˘ jazzov˘ den, kdy se stﬁídalo
na nádvoﬁí hradu nûkolik kapel.
Pﬁíjemn˘m hostem byl nûmeck˘
symfonick˘ orchestr MUSICVEREINS z Dudenhofenu… tû‰íme
se na dal‰í roãník, snad jiÏ dvoudenní.
V nejbliÏ‰ích dnech vystoupí na
pódiu dolního nádvoﬁí Robert
KﬁesÈan a Druhá tráva, skupina
Nezmaﬁi a koncem mûsíce i uskupení hrající stále populárnûj‰í
worldmusic – Moberg Ensemble.
První srpnov˘ t˘den, to je jiÏ ãas
pro tradiãní Kﬁivoﬁezání. Podrobn˘ program mûsíce srpna naleznete v tomto ãísle Kﬁivoklátsk˘ch
novin.

ZAJÍMAVÒSTKY
V návaznosti na film z roku 1940
bylo v Národním filmovém archivu
objeveno dal‰ích nûkolik dokumentÛ o Kﬁivoklátû. Jedná se o filmy
Cesta kolem republiky, Z toulek po
republice a âechy a Morava, vÏdy
jde o jednotlivé zábûry ãi sekvence.
Zatím neznáme autory ani rok produkce, více pﬁinese aÏ zhlédnutí
v NFA.
Bûhem prázdnin je hrad otevﬁen
veﬁejnosti dennû kromû pondûlí od
9 do 17 hodin. Prohlídkové okruhy
jsou dva – „Interiéry“ a „Velká vûÏ“.
„Pﬁízraky Kﬁivoklátska“, které lze
nav‰tívit v podzemí pivovarsk˘ch
sklepÛ, jsou otevﬁeny ve stejné otvírací dobû hradu.
Kontaktní spojení
Telefon: 313558440
Fax: 313559165
e-mail: krivoklat@stc.npu.cz
Informace hlavnû získáte na
webov˘ch stránkách
www.krivoklat.cz
Po‰tovní adresa:
Národní památkov˘ ústav,
správa státního hradu
Kﬁivoklátu
270 23 Kﬁivoklát 47

30 DNÒ MINULOSTI
• Hrad získal poãátkem prázdnin
stálého „Kata“ , kter˘ pﬁedvádí své
ﬁemeslo v katovnû zﬁízené pﬁed budovou purkrabství.
• 2. a 3. ãervence probûhlo natáãení ãástí filmu „Love story
Báthory“ Juraje Jakubiska. ·táb
strávil na hradû celou nedûli a ãást
pondûlní noci. Mimo hlavní pﬁedstavitelky hrabûnky Báthoryové
Anny Friel, natáãeli na hradû i napﬁ. Marek Va‰ut a Karel Roden.

• Léto pﬁiná‰í tropická vedra, jejichÏ dlouhé trvání zpÛsobilo, Ïe
chladné prostory hradu jiÏ nejsou
tak osvûÏující.
• 19. ãervence probûhl na hradû
slavnostní koncert na podporu projektu „Návrat zapomenut˘ch soch“,
kter˘ Ïivû pﬁená‰el âesk˘ rozhlas
RadioÏurnál od 20 hodin. Koncertu
se zúãastnilo pﬁes 120 divákÛ. Po
skonãení následovalo malé obãerstvení a lákavá noãní prohlídka.

ZE SPRÁVY CHKO K¤IVOKLÁTSKO
ROZ·Í¤ENÍ TISU âERVENÉHO (TAXUS BACCATA) NA K¤IVOKLÁTSKU A PÉâE O JEHO POPULACI V CHKO K¤IVOKLÁTSKO
Kﬁivoklátská oblast je v povûdomí lesníkÛ, i ãásti veﬁejnosti územím, kde se vyskytují tisové háje
s prastar˘mi tisy. JiÏ v roce 1933 byla nedaleko obce Skryje nad Berounkou vyhlá‰ena státní pﬁírodní rezervace „T˘ﬁovické tisy a Oupoﬁ“.
Pﬁi pohledu do historie kﬁivoklátsk˘ch lesÛ v‰ak mnoho údajÛ
t˘kajících se tisu nezjistíme. V dobách pﬁed lesnickou kulturou, tedy v lesích s pÛvodní dﬁevinnou
skladbou, byl tis pravdûpodobnû
hojnûji roz‰íﬁen na vhodn˘ch lokalitách po celém území stﬁedního
toku Berounky vãetnû jejích pﬁítokÛ. PÛvodní roz‰íﬁení v‰ak mÛÏeme pouze odhadovat podle dochovan˘ch lokalit roztrou‰en˘ch mozaikovitû ve stráních kolem ﬁeky
a v boãních údolích.
Nevyskytují se zde v‰ak tisy prastaré a objemné jako v jin˘ch místech republiky. Informace o tisech
star˘ch nûkolik století, nebo dokonce o jedincích blíÏících se vûkem tisícovce let jsou nepodloÏené.
V celé oblasti se dnes vyskytují nejstar‰í tisy, jejichÏ poãátek rÛstu je
datován do období kolem roku 1850
a je tedy moÏné, Ïe ty nejstar‰í stromy jsou blízké dvousetletému vûku,
ale ne star‰í. Jedním z dÛvodÛ této
vûkové skladby je fakt, Ïe staré stromy byly v této oblasti vytûÏeny v dobû ranného stﬁedovûku pﬁedev‰ím
na v˘robu lukÛ a ku‰í. Následnû byla v kﬁivoklátsk˘ch lesích roz‰íﬁena
pastva dobytka, byly zde dlouhodobû vysoké stavy zvûﬁe, provádûlo se
hrabání steliva a travaﬁení. Tyto ãin-

nosti znemoÏÀovaly obnovu tisu
a pﬁeÏívali zde pouze jedinci na nepﬁístupn˘ch skalách a na stinn˘ch
pastvinách. Od poãátku 19. století
se situace postupnû zlep‰ovala a na
vhodn˘ch lokalitách se tis opût roz‰íﬁil.
V roce 1941 provedl Pravdomil
Svoboda podrobn˘ soupis tisÛ na
Kﬁivoklátsku. K situaci ze tﬁicát˘ch
let dvacátého století Svoboda uvádí: „Tisy jsou místy znaãnû po‰kozeny, oﬁezány, o ãetn˘ch krádeÏích
svûdãí ãetné paﬁízky i nedostatek silnûj‰ích tﬁíd“. Dále pak také poukazuje na ‰kodlivost pastvy ovcí v lesích. Zvlá‰tností je také to, Ïe tis je
bez následku spásán ovcemi i zvûﬁí
i pﬁes to, Ïe celá dﬁevina je jedovatá. Z popisu populace tisu z roku
1941 vypl˘vá, Ïe bylo v té dobû na
Kﬁivoklátsku asi 5.100 jedincÛ.
V roce 1995 provedl podrobnou
inventarizaci tisu pan Vladimír
Îebra, kter˘ ve své práci potvrdil
v‰echny lokality popsané pﬁed padesáti lety Svobodou. Zachoval se
vût‰inou i poãet stromÛ na lokalitû, nebo jen nepatrnû narostl o nejmlad‰í vûkové tﬁídy. V jedenácti
lokalitách, z nichÏ sedm je
v CHKO Kﬁivoklátsko a ãtyﬁi na
horním toku Berounky, napoãítal
Îebra celkem 5.451 tisÛ. Kromû
toho lze odhadovat v˘skyt jednotliv˘ch stromÛ roztrou‰enû po oblasti v poãtu nûkolika desítek kusÛ. Tis je také ãastou dﬁevinou v zahradách a v parcích, kde se v‰ak
jedná vût‰inou o zahradní kultivary rÛzn˘ch tvarov˘ch a barevn˘ch

forem. Zajímav˘ a velk˘ je tis v zahradû u Nechlebárny na Kﬁivoklátû, nebo tis u hájovny Kohoutov na
vlasteckém polesí.
I v souãasné dobû, kdy je tis dÛslednû chránûn, dochází k jeho po‰kozování. V˘jimeãnû je to oﬁezem
na ozdobn˘ klest, nebo vykopáváním semenáãkÛ a sazenic. V˘jimkou bohuÏel nejsou ani krádeÏe silnûj‰ích kmenÛ tisu na v˘robu atraktivních ‰títkÛ pod myslivecké trofeje. Nejvût‰í ‰kody v populaci tisu
ãerveného na Kﬁivoklátsku v‰ak
zpÛsobuje zvûﬁ.
Tis se v souãasné dobû vyskytuje
pﬁedev‰ím na velmi extrémních stanovi‰tích, na prudk˘ch svazích a na
skalách severní aÏ západní expozice. V˘jimeãnû rostou tisy i na jinak
orientovan˘ch svazích, ale vût‰inou
v hlubok˘ch, stinn˘ch údolích. Tis
se na tûchto stanovi‰tích vyskytuje
ve spoleãnosti velkého mnoÏství
dal‰ích druhÛ dﬁevin. Napﬁíklad
v pﬁírodní rezervaci U Eremita se na
plo‰e 7 hektarÛ vyskytuje kromû tisu dal‰ích 45 druhÛ dﬁevin.
Od roku 1996 se správa CHKO
Kﬁivoklátsko pokou‰í o podporu populací tisu ãerveného v˘sadbami
z v˘pûstkÛ z osiva místního pÛvodu. Sbûr osiva je provádûn v PR
U Eremita, kde je nejvût‰í koncentrace tisu v CHKO a celkem pravidelnû a ãasto i intenzivnû plodí. Pûstování sazenic je nároãné a zdlouhavé. Od v˘sevu po v˘sadbu do lesa se sazenice pûstují nejménû pût
let, ale vût‰inou je moÏné vysazovat
sedmi aÏ desetileté sazenice.

Snahou ochrany tisu je nejen
uchování souãasného stavu, ale také vytvoﬁení takov˘ch podmínek,
které zajistí stabilitu a rozvoj zdra-

vé populace této krásné a zajímavé dﬁeviny.
Pavel Moucha,
CHKO Kﬁivoklátsko

v˘stava
barevn˘ch fotografií

Marty Jelínkové – Tenorové

ST¤EDOZEMNÍ MO¤E
Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko
Budy – Kﬁivoklát
v˘stava se koná
od 5. ãervence do 31. srpna 2006
otevﬁeno dennû
Po – Pá : 9 aÏ 15 hod.
So a Ne : 10 aÏ 16 hod.
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– malé ohlédnutí za uplynul˘m pÛlrokem
UÏ pﬁi otevﬁení IVS jsme avizovali na‰i snahu o maximální vyuÏití objektu, ve kterém se stﬁedisko nachází. Jsme rádi, Ïe se podaﬁilo
v dubnu slavnostnû otevﬁít stálou expozici „Lesy kolem nás“. V˘stava
je zpﬁístupnûna veﬁejnosti po cel˘
t˘den, vãetnû sobot a nedûlí. Turisté
míﬁící na hrad si na‰li cestu i k nám,
od otevﬁení nav‰tívilo v˘stavu pﬁes

1300 lidí. Roz‰íﬁili jsme ubytovací
kapacitu v horní ãásti budovy na 18
lÛÏek, na jaﬁe byla vyuÏívána pﬁedev‰ím ‰kolními kolektivy, o prázdninách pak slouÏí k rekreaci.
Od poãátku roku probûhlo v IVS
celkem 36 akcí, z tûch vût‰ích bych
ráda zmínila okresní kolo pﬁírodovûdné soutûÏe Zelená stezka – Zlat˘ list, Den s Lesy âeské republiky,

pﬁírodovûdnou olympiádu pro Základní ‰kolu v Roztokách, spolupráci s Muzeem T.G.M. v Rakovníku pﬁi organizaci pochodu Joachima Barranda a dal‰í. Na poãátku roku probûhly dvû besedy pro veﬁejnost: „ Ptáci kolem nás“, povídání
s cestovatelem MUDr. Pertlem „Divoãinou JiÏní Afriky“ a nûkolik
pﬁedná‰ek pro základní ‰koly. Nav-

‰tívilo nás témûﬁ 20 ‰kolních kolektivÛ, od dûtí z mateﬁinek aÏ po stﬁedo‰koláky. ProtoÏe kromû programu a ubytování zaji‰Èujeme i stravování, nûkteré skupiny se u nás
zdrÏely del‰í dobu a strávily zde ãas
pﬁi pobytov˘ch ‰kolách v pﬁírodû
nebo ‰kolních v˘letech. Lesní správa Kﬁivoklát spolupracuje také
s ostatními lesními správami a pﬁi
jejich náv‰tûvách zaji‰Èujeme odborn˘ program
V uplynulém ‰kolním roce probíhala v IVS LâR v˘uka anglického
jazyka, kterou vedla paní Pavla Vlãková v celkem pûti kurzech, které
nav‰tûvovalo kolem 50 zájemcÛ.
Podle jejího sdûlení budou kurzy pokraãovat dále, paní Vlãková plánuje i otevﬁení nového kurzu pro zaãáteãníky. Zamûstnanci Lesní správy Kﬁivoklát docházeli na nûmeck˘
jazyk, kter˘ vyuãovala paní Gudrun
Humlová. Je dobﬁe, Ïe i tímto zpÛsobem mÛÏe veﬁejnost vyuÏívat vybavené prostory stﬁediska a urãitû se
nebráníme ani jin˘m prospû‰n˘m
aktivitám. Vûﬁíme, Ïe se u nás náv‰tûvníkÛm líbí a rádi se k nám budou vracet.
TáÀa Friebertová
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OBECNÍ KNIHOVNA
JAROSLAV VÁVRA: POVÍDÁNÍ O RUSKÉ LITERATU¤E IV.
Michail Lermontov (1814 –
1841), Pu‰kinÛv následovník, podle
mínûní nûkter˘ch odborníkÛ talentovanûj‰í neÏ jeho uãitel, padl v souboji v 27 letech (o 10 let dﬁíve neÏ
Pu‰kin). Pﬁesto v tomto vûku, kdy
vût‰ina mlad˘ch vlastnû teprve zaãíná svou Ïivotní cestu, dokázal vytvoﬁit nesmrtelné dílo. Stejnû jako
Pu‰kin psal prózu, poezii i drama
a velkou inspirací mu byl divok˘
a majestátní Kavkaz. Pro celou tvorbu je pﬁíznaãn˘ energick˘, aktivní,
bouﬁliváck˘ charakter, hrd˘ a osamûl˘, nadev‰e cenící volnost a svobodu, touÏící po pﬁátelství a lásce,
ale pﬁiná‰ející lidem, které miluje,
ne‰tûstí a smrt. Tyto motivy procházejí poezií (Plachta, VûzeÀ, KinÏál, Básník, A smutno a teskno, Sám
a sám si vyjdu, Démon, Novic aj.)
prózou (román v pûti dûjovû samostatn˘ch novelách Hrdina na‰í doby, spojen˘ postavou Peãorina,
vlastnû Onûginova mlad‰ího bratra
- oba se jmenují podle rusk˘ch ﬁek)
i dramatem (Ma‰karáda – dodnes se
stále hraje, i u nás).
Nikolaj Gogol (1809-1852), prozaik a dramatik, proslul zejména jako satirik. Jeho prvotina, sbírka povídek Veãery na samotû u DikaÀky, inspirovaná ukrajinsk˘m folklórem, mísí obrázky vesnického Ïivota s fantastick˘m svûtem ãertÛ
a ãarodûjnic, nûkdy smû‰n˘m, jindy stra‰n˘m. Svou satiru spisovatel
zamûﬁil na vesnické statkáﬁe a nevolníky (sbírka Mirhorod – napﬁ.
povídky Starosvût‰tí statkáﬁi nebo
Pﬁíbûh o tom, jak se rozkmotﬁil Ivan

Ivanoviã s Ivanem Nikiforoviãem) i na hlavní mûsto, zejména na jeho úﬁedníky (sbírka Petrohradské povídky,
zvlá‰È v˘borné jsou napﬁ.
Plá‰È, Podobizna, Nûvsk˘
prospekt, Nos, autor bohatû
vyuÏívá groteskní, fantastické a mystické prvky, tﬁeba
nos se oddûlí od svého majitele a Ïije samostatnû). Ve
svém nejslavnûj‰ím díle,
v Mrtv˘ch du‰ích, postihl
Gogol zniãující satirou celé
Rusko, skvûle vystiÏená je
pﬁedev‰ím galérie statkáﬁÛ
Manileva, Nozdreva, Sobakoviãe, Koroboãky a Plju‰ina). Svûtovû proslulá, stále
znovu inscenovaná a stále Ïivá je komedie Revizor, velmi populární jsou v‰ak i komedie Îenitba a Hráãi. Gogol ãasto pob˘val v âechách
(Mariánské Láznû, Karlovy Vary
aj.). Jeho dobr˘m znalcem, pﬁekladatelem i Ïákem byl K. H. Borovsk˘. Ovlivnil téÏ tvorbu B. Nûmcové, J. Nerudy, V. Mr‰tíka a dal‰ích.
Ivan Turgenûv (1818 – 1883) proÏil znaãnou ãást Ïivota v Nûmecku
a zejména ve Francii. Byl neúnavn˘m zprostﬁedkovatelem kontaktÛ
západních literatur s ruskou literaturou. I on mûl blízk˘ vztah k na‰í
zemi a kultuﬁe. Léãil se v Karlov˘ch
Varech a Mariánsk˘ch Lázních,
znal se s V. Hankou a J. V. Friãem.
PÛsobil na tvorbu mnoha pﬁedních
ãesk˘ch spisovatelÛ. K jeho nejslavnûj‰ím dílÛm patﬁí sbírka poví-

V¯LET ZA MEDVùDY

K¤IVOKLÁTSK¯ MARATÓN POD VYSOKOU SÍTÍ P¤INESL DVAAPADESÁT DUELÒ
K¤IVOKLÁT (tp). Sobota a nedûle 15. a 16. ãervence patﬁila v kﬁivolátském sportovním areálu U Koleãka volejbalu. Na programu zde
byl Dvoudenní turnaj smí‰en˘ch
druÏstev, kter˘ pﬁilákal celkem tﬁináct druÏstev z celé republiky. Své
zastoupení mûly Praha, Brno, Benátky nad Jizerou, PlzeÀ, Ústí nad
Labem, Hoﬁovice, Kladno, dvû
druÏstva pﬁijela z Rakovníka a také
domácí nasadili t˘m Koleãko.
DruÏstva byla rozdûlena do dvou
tradiãních skupin – registrovaní a neregistrovaní. V sobotu se hrálo systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m a na tﬁech
kurtech bylo vidût ãasto mimoﬁádné
nasazení. Mezi registrovan˘mi se
nejlépe úvodním dnem prokousala
Beznadûj, sloÏená z hráãÛ a hráãek
pÛsobících, jak sami uvádûli, v Praze a Benátkách v pomûru 5:1. Jim na
paty ‰lapali praÏ‰tí Spadlo ti to, ale
rakovnické uskupení Zelen˘ a modr˘ i mlad‰í garnitura rakovnick˘ch
hráãÛ Alibabové mûli stále nakroãeno za slu‰n˘m umístûním. Do poﬁadí v‰ak chtûli promlouvat i kladen‰tí
WC Hrouda ãi Fernet team.
Neregistrovan˘ch
nastoupilo
v prvním dni ‰est druÏstev. Jasn˘m
suverénem od zaãátku byly kladenské 3 promile, ale druÏstvo Sokola
Lány a tajemn˘ Dr˘m T˘m sloÏen˘
z praÏsk˘ch a brnûnsk˘ch hráãÛ se
jich stateãnû drÏely. Nevzdávaly se
ani ústecké Mátohy, v Kﬁivoklátû

známí Sosáci ze Stochova a pﬁekvapili domácí, kteﬁí zaváhali aÏ ve
ãtvrtém utkání s Lánsk˘mi, kdyÏ uÏ
na kontû mûli tﬁi v˘hry.
Sobotní veãer, kdy poﬁadatelé ladili úãastníkÛm chuÈové buÀky grilovan˘mi steaky a o du‰i se postarala nejprve dobﬁe naladûná kapela,
kterou po pÛlnoci vystﬁídala klasická kytara v rukou hráãÛ Beznadûje,
se protáhl aÏ tak, Ïe nûkteré jedince
zahnalo do spacáku aÏ vycházející
slunce. KdyÏ v‰ak poﬁadatel vyhla‰oval první nedûlní zápasy, byli
v‰ichni znovu na nohou.

dek a ãrt Lovcovy zápisky. Není to
ale vyprávûní o lovu, jako spí‰e o lidech, s nimiÏ se autor pﬁi sv˘ch toulkách se‰el, je to chvála kouzla stﬁedoruské pﬁírody a talentu nevoln˘ch
vesniãanÛ i tvrdá kritika jejich bezprávného, otrockého Ïivota. Turgenûv byl mistrem v zobrazování du‰evních stavÛ inteligence a milostné a pﬁírodní, komornû ladûné lyriky (napﬁ. novely Asja, První láska,
Jarní vody ). V cyklu jeho románÛ
Rudin, ·lechtické hnízdo, Pﬁedveãer, Otcové a dûti, D˘m a Novina
se odráÏejí spoleãenské, my‰lenkové a politické promûny Ruska 40. –
70. let.
Jaroslav Vávra

To uÏ ale nenastoupilo druÏstvo
Hoﬁovic, které opustilo Kﬁivoklát po
sobotû, a také domácí parta Koleãka, která v úctû ke sv˘m unaven˘m
vûkem star‰ím spoluhráãÛm dobrovolnû odstoupila.
Registrovaní se rozdûlili na dvû
tﬁíãlenné skupiny a hráli o postup do
finále. V první jednoznaãnû postoupila Beznadûj, ve druhé stejnû
suverénnû Spadlo ti to. Ve velkém
finále pak Beznadûj chytla pﬁíleÏitost za správn˘ konec a mohla slavit celkové vítûzství. Souboj o tﬁetí
koneãnou pﬁíãku svedl proti sobû ra-

Poãasí turnaji opravdu pﬁálo. V˘heÀ na kurtu ale nijak nesníÏila kvalitu lít˘ch bojÛ na síti.
Hráãi ze sebe vydali opravdu v‰echno.
Foto Tomá‰ Pavlík

kovnické Alibaby a kladenskou
Hroudu. Podle hesla mládí vpﬁed si
bronz vybojovali Rakovniãtí. Pátí
skonãili Zelen˘ a modr˘ z Rakovníka, kteﬁí by v‰ak jednoznaãnû vyhráli cenu za hlasitost pﬁi sobotním
veãeru. âern˘ Petr registrovan˘ch
zÛstal v rukou Fernet t˘mu.
Nedûlní pavouk poslal do pomyslného finále na dálku neregistrovan˘ch proti sobû Dr˘m T˘m a 3
promile. Zatímco Dr˘m T˘m pﬁehrál Stochov 2:0, dosud suverénní
Promile s Mátohami jen remizovaly, a právû tento ztracen˘ set je
posunul na druhé koneãné místo.
Tﬁetí skonãily Lány, ãtvrté Mátohy a páté, i pﬁesto, Ïe v nedûli uÏ
nehrálo, Koleãko Kﬁivoklát. SmÛla posledního místa tentokrát pﬁipadla Stochovu.
„Trochu mû mrzí, Ïe se v prÛbûhu t˘dne nûkteﬁí odhlásili a dali
pﬁednost pláÏovému volejbalu na
Máchovû jezeﬁe. Ale na druhou stranu to i tak byl maratón dvaapadesáti zápasÛ pod Ïhav˘m sluncem, kter˘ dokonale provûﬁil v‰echny na
kurtu. Myslím, Ïe se akce povedla
jak z pohledu sportu, tak i veãera,
kter˘ nám zde zpestﬁila kapela,“ ﬁekl po vyhlá‰ení nejlep‰ích poﬁadatel turnaje Tomá‰ Pavlík.
Volejbal se do Kﬁivoklátu vrátí zase poslední ãervencov˘ víkend, kdy
je na programu Dvoudenní turnaj
dorostencÛ a dorostenek.

Za chlupáãi z VeãerníãkÛ Vojtou,
Kubou a Matûjem jsme se vypravili vlakem do Berouna. Spoleãnû
s námi se na v˘let vydaly i dûti z M·
Mûsteãko. Jízda rychlíkem do Berouna byla pro dûti velk˘m záÏitkem. Pozorovali jsme krajinu kolem
ﬁeky Berounky. V Berounû jsme si
prohlédli nádraÏní budovu a v hale
jsme se i nasvaãili. Od hodné paní
prodavaãky v samoobsluze jsme dostali na cestu Ïv˘kaãky. Potom uÏ
nás ãekala cesta pﬁes námûstí a parkem nahoru na Mûstskou horu, kde
medvûdi mají svÛj v˘bûh. KdyÏ
jsme dorazili, medvûdi byli zalezlí
ve stínu sv˘ch brlohÛ a odpoãívali.
Tak jsme vyuÏili krásné dûtské hﬁi‰tû s velk˘m mnoÏstvím prÛlezek,
houpaãek a skluzavek. Dûti se na
nich opravdu vyﬁádily. V tom nûkdo
vykﬁikl: ,,UÏ jeden leze ven!“
A opravdu. Medvûdi pomalu jeden
po druhém línû vylézali z brlohu
a dÛleÏitû se procházeli kolem plotu, jako by vûdûli, Ïe jsme pﬁijeli
kvÛli nim. Îasli jsme, jak medvûdi
vyrostli za tu dobu, co jsme je nevidûli.
Potom
jednoho z medvûdÛ napadlo

se vykoupat. Vyvaloval se
v bazénku
a stﬁíkal
vodu v‰ude kolem. KdyÏ chtûl ale
do bazénu vlézt i druh˘ medvûd, zaãala poﬁádná pranice. Medvûdi na
sebe cenili zuby a políãky, které si
u‰tûdﬁovali mohutn˘mi tlapami, létaly jeden za druh˘m. Nakonec v‰e
skonãilo ústupem druhého medvûda do ústraní. První medvûd se opût
uvelebil v bazénu a nic uÏ ho neru‰ilo od dopoledního rozjímání. Jen
neradi jsme se s medvûdy louãili, ale
museli jsme pospíchat na vlak. Ve
vlaku si dûti povídaly o záÏitcích
z v˘letu a kopec do mateﬁské ‰koly
vy‰lapaly jen s vidinou dobrého
obûda. V˘let se nám v‰em moc líbil.
Jaroslava Vimrová
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HLADINU ¤EKY BEROUNKY BRÁZDIL K¤IVOKLÁTSK¯ VOR

Vrátn˘ a kapitán voru Jan Havel (vlevo) a roztock˘ starosta Vladimír Melã vysvûtlují, proã
se rozhodli zrekonstruovat plavbu voru po ﬁece Berounce.
Foto Markéta Polívková

Kﬁivoklátsk˘ vor právû vyplul z vazi‰tû Na Zbijadlech pod Branovem. Na pﬁídi jsou plavãí
Milo‰ âerven˘ a vrátn˘ Jan Havel.
Foto Ludûk Frencl

V pﬁístavi‰ti nad jezem v Roztokách pﬁivítali vor a jeho posádku stﬁelbou z dûla a ruãnice rakovniãtí ostrostﬁelci.
Foto Ludûk Frencl

Lubo‰ Keltner je právû pasován vrátn˘m Janem Havlem na plavce.
Foto Markéta Polívková

Kﬁivoklátsk˘ vor pluje po Berounce z Branova do Roztok.

ROZTOKY. V sobotu 1. ãervence oÏila ﬁeka Berounka dávno
zapomenut˘m ﬁemeslem. Z Branova do Roztok brázdil hladinu
ﬁeky nefal‰ovan˘ vor. Jeho kapitánem byl vrátn˘ Jan Havel z Prahy. Zbytek plavecké party tvoﬁili
roztoãtí hasiãi Milo‰ âerven˘
a Lubo‰ Keltner.
Vorov˘ pramen sestával ze tﬁí vorov˘ch tabulí, kaÏdá se skládala z jedenácti 7,5 metru dlouh˘ch stromÛ,
které vûnovaly Lesy âR s.p. – Lesní správa Kﬁivoklát. Duchovním otcem celé této parády byl roztock˘
starosta Vladimír Melã.
„V loÀském roce se mi dostala do
rukou jedna z historick˘ch fotografií Roztok, na které byl vyobrazen
vorov˘ pramen pﬁiplouvající po Berounce do prostoru nad jezem. OkamÏitû mû napadlo, jaká by to byla
krása, pﬁipomenout si v dne‰ní dobû tento dávn˘ zpÛsob pﬁepravy vytûÏeného dﬁeva,“ vzpomíná starosta Melã na okamÏik, kter˘ mu vnukl zajímavou my‰lenku. Podaﬁilo se
mu navázat kontakt s Janem Havlem
z Prahy, kter˘ byl vrátn˘m a kapitánem pramene pﬁi akci Vor 2000.
Slovo dalo slovo a ve stﬁedu 21.
ãervna zaãala pod Branovem stavba voru, kter˘ dostal jméno Kﬁivoklátsk˘ vor. „Pojmenovali jsme ho
tak nejen proto, Ïe Kﬁivoklát je název, kter˘ má v republice zvuk, ale
pﬁedev‰ím proto, Ïe dﬁevo je z kﬁivoklátsk˘ch lesÛ a navíc bylo tûÏeno v lese pﬁímo nad Kﬁivoklátem,“
vysvûtluje Vladimír Melã.
Voroplavba je ﬁemeslo s tisíciletou tradicí. NeslouÏila jen pro pﬁepravu dﬁeva, ale plavení po vodû dodávalo dﬁevûn˘m kmenÛm zároveÀ
na trvanlivosti. Dﬁevo, z nûhoÏ byl
pramen svázán, bylo díky kontaktu
s vodou nejpevnûj‰í, a proto slouÏilo jako velmi kvalitní stavební materiál. ProtoÏe pramen zároveÀ uvezl i pomûrnû velk˘ náklad, pﬁeváÏelo se na nûm i palivové dﬁíví.
Plavení dﬁeva po Berounce ustalo po velké povodni v roce 1872,
která zmûnila koryto ﬁeky tak, Ïe
pﬁestala b˘t pro voroplavbu pouÏitelná. Plavení dﬁíví v‰ak na Kﬁivoklátsku dodnes pﬁipomíná ﬁada místních pojmenování, napﬁ. Na Zbijadlech u Branova, Plazovské stránû
v údolí Klíãavy, Plazy u Kostelíka,
·lovic a Skryjí. Na ãesk˘ch ﬁekách
oficiálnû skonãila voroplavba 29. záﬁí 1960, kdy vrátn˘ Josef ·tofl ze zvíkovského podhradí splul poslední
ãtyﬁi vory rozestavûnou Orlickou
pﬁehradou.
Plavbû Kﬁivoklátského voru pﬁihlíÏely 1. ãervence stovky divákÛ na
obou bﬁezích ﬁeky. Pramen odrazil
od vazi‰tû pod Branovem po jedenácté hodinû dopoledne. Za pûtadvacet minut doplul do Vi‰Àové,
kde byla zastávka. Úsek z Vi‰nové
k roztockému jezu zvládl zhruba za
deset minut. Tady byl pﬁivítán stﬁelbou z dûla Sboru rakovnick˘ch ostrostﬁelcÛ. Vyvrcholením slavnosti
bylo pasování dvou roztock˘ch hasiãÛ na plavce v˘praskem a vypitím
dÏbánku piva. „Vor nûjak˘ ãas na
ﬁece ponecháme, aby si ho mohli
v‰ichni zájemci dobﬁe prohlédnout,“ uzavírá roztock˘ starosta
Vladimír Melã.
Tomá‰ Bednaﬁík

Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Vor pﬁi zastávce v kempu ve Vi‰Àové.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Zadák Lubo‰ Keltner poskytuje právû rozhovor ‰tábu TV Prima.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Role heligonkáﬁe, kter˘ splul na voru z Vi‰Àové do Roztok, se ujal Václav Skleniãka.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

âas, neÏ vor doplul do Roztok, ukrátila divákÛm kapela PonoÏky pana SemtamÈuka.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Kﬁivoklátsk˘ vor s vrátn˘m Janem Havlem
právû pﬁirazil ke bﬁehu nad roztock˘m jezem.
Foto Markéta Polívková

V cíli plavby se nechali plavci zvûãnit s heligonkáﬁem Václavem Skleniãkou, starostou Vladimírem Melãem a rakovnick˘mi ostrostﬁelci.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík
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PÍSECKÉ UâILI·Tù HOSTILO NEJLEP·Í D¤EVORUBCE
K¤IVOKLÁT – PÍSKY. Od ãtvrtka 29. ãervna do soboty 1. ãervence hostilo Stﬁední odborné uãili‰tû lesnické Kﬁivoklát – Písky Mistrovství âeské
republiky v práci s motorovou pilou. Do kﬁivoklátsk˘ch lesÛ se sjelo 31 nejlep‰ích dﬁevorubcÛ z âech a Slovenska, aby bojovali o postup na svûtov˘
‰ampionát v Estonsku. Po krkono‰ské Svobodû nad Úpou, kde se mistrovství republiky konalo ﬁadu let, pﬁipadlo poﬁadatelství v roce 2006 píseckému uãili‰ti. Tuto prestiÏní poctu si vyslouÏilo pﬁedev‰ím bezchybn˘m uspoﬁádáním loÀského Mistrovství âR ÏákÛ lesnick˘ch ‰kol Dﬁevorubec Junior 2005.
Pﬁípravou Ïilo celé uãili‰tû
Hlavními poﬁadateli a finanãními
garanty mistrovství bylo krom píseckého uãili‰tû Ministerstvo zemûdûlství âR, Lesy âR, Vojenské
lesy a statky a Oborov˘ svaz Dﬁevo
lesy voda. Generálním sponzorem
projektu je po léta firma Husqvarna
a nejinak tomu bylo i letos. Zá‰titu
nad kláním závodníkÛ pﬁevzal stﬁedoãesk˘ hejtman Petr Bendl.
Pomohly i jiné subjekty z regionu. Celkové náklady na uspoﬁádání
‰ampionátu se vy‰plhaly nad 100 tisíc korun.
„Na pﬁípravû ‰ampionátu se podíleli bez v˘jimky v‰ichni zamûstnanci na‰eho uãili‰tû. Jeho pﬁípravy
a prÛbûh sice v˘uku na uãili‰ti nesmûl ovlivnit, pﬁesto se na ní do jisté míry podepsal. Napﬁíklad náplÀ
odborného v˘cviku oboru mechanizátor lesní v˘roby byla zãásti zamûﬁena na pﬁípravu soutûÏního porostu a trenaÏérÛ. Z organizaãních
dÛvodÛ jsme ukonãili ‰kolní rok

vání. Kdo mûl zájem, mohl si mezi
jednotliv˘mi soutûÏními disciplinami vyzkou‰et i nûkolik doprovodn˘ch disciplin, jako stﬁelbu brokovnicí na holuby, hod dvoubﬁitou sekerou do terãe, ﬁezání pilou bﬁichatkou na ãas, hod polenem do dálky
a sekání sekerou na pﬁesnost. Znalci se mohli pokochat v˘stavou historick˘ch motorov˘ch pil Josefa
Dvoﬁáka.
Závodníci pouÏívali pﬁi práci benzínové pily s motory o kubatuﬁe 65
do 75 cm3 urãené pro profesionální práci v lese; tedy pily se standardním vybavením a bez viditeln˘ch konstrukãních zásahÛ. Standardní muselo b˘t také jejich pﬁíslu‰enství. SoutûÏící museli pﬁi
v‰ech disciplínách pouÏívat stále
stejnou pilu, která byla provûﬁena
a oznaãená porotou je‰tû pﬁed startem soutûÏí. Mimo pily mûli soutûÏící právo pouÏívat dal‰í pomÛcky,
které jsou bûÏnû vyuÏívány pﬁi lesních pracích, jako klín, sekeru, pﬁe-

Pût soutûÏních disciplin
První soutûÏní disciplinou byla
v˘mûna ﬁetûzu. Pﬁi ní musel soutûÏící dokázat na stole dlouhém 150
cm, ‰irokém 70 cm a vysokém 80
cm co nejrychleji rozebrat a zase
sloÏit ﬁezací ãást motorové pily

a upravit napnutí ﬁetûzu tak, aby byla pila pﬁipravena k pouÏití a nesmûl
se pﬁi tom zranit. Vût‰ina ãasÛ na
splnûní této discipliny se pohybovala kolem 20 vteﬁin.
Druhou disciplínou byl kombinovan˘ ﬁez. Závodník pﬁi nûm z kaÏdého ze dvou odkornûn˘ch kmenÛ
o prÛmûru 35 cm, paralelnû poloÏen˘ch na podstavcích tak, Ïe s vodorovnou rovinou svíraly úhel 7 stupÀÛ pﬁiãemÏ stﬁed prvního kmene byl
70 cm nad zemí a stﬁed druhého 40
cm, musel postupnû odﬁíznout kotouã, jehoÏ síla nesmûla b˘t men‰í
neÏ 30 mm a vût‰í neÏ 80 mm. SoutûÏící mûl úkol znesnadnûn˘ tím, Ïe
k odﬁezání kotouãe musel pouÏít dva
ﬁezy, které se musely spojit v oznaãené zónû.
Dal‰í disciplinou bylo kácení stromu. Rozhodãí pﬁidûlil soutûÏícímu
podle vylosovaného startovního ãísla strom, kter˘ má kácet, a urãil hlavní smûr kácení. SoutûÏící mûl právo
urãit pﬁesn˘ smûr, ve kterém chce
strom kácet. Maximálnû mohl získat 400 bodÛ, a to za nulovou odchylku. Za kaÏd˘ centimetr odchylky od smûru pﬁi‰el o 1 bod. Za odchylku 400 cm a více nedostal ani
bod. Dále byla zaznamenávána
hloubka a úhel záseku, ‰íﬁka nedoﬁezu a v˘‰kov˘ rozdíl mezi hlavním
ﬁezem a spodní plochou záseku. âasov˘ limit na pokácení stromu byl
tﬁi minuty. Pokud soutûÏící tento ãas
pﬁesáhl, ztrácel body. Pokud se mu
nepodaﬁilo strom pokácet do pûti
minut, byl diskvalifikován.
Rozmûrovû stejné kmeny se pouÏívaly i pﬁi dal‰í disciplínû - pﬁesném ﬁezu neboli ﬁezu na podloÏce.
Pouze s tím rozdílem, Ïe kmeny byly uloÏeny vodorovnû na dvou rovnobûÏn˘ch podkladov˘ch deskách
ãásteãnû pokryt˘ch 30 milimetrovou vrstvou vlhk˘ch pilin, aby závodník nemohl vidût hranici mezi
kmenem a deskou. SoutûÏící musel

Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Kdo mûl zájem, mohl si mezi jednotliv˘mi
soutûÏními úkoly vyzkou‰et i nûkolik doprovodn˘ch disciplin. Foto Tomá‰ Bednaﬁík

V˘kony závodníkÛ peãlivû hodnotili porotci podle pﬁesnû stanoven˘ch kritérií.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

o dva dny dﬁíve, abychom mohli doladit v‰echny detaily. Na‰i mistﬁi
a uãitelé a také Ïáci budoucího tﬁetího roãníku se podíleli pﬁímo na organizaci jednotliv˘ch soutûÏních
disciplin,“ uvedl ﬁeditel SOUL Písky Ing. Vratislav Dloho‰.
Pily provûﬁila porota
Úãastníci soutûÏe museli zvládnout pût nároãn˘ch disciplin - kácení stromu, v˘mûnu ﬁetûzu, kombinovan˘ ﬁez, pﬁesn˘ ﬁez a odvûtvo-

Na pokácení stromu mûli soutûÏící limit tﬁi minuty.

tlaãnou lopatku. Úãastníci klání téÏ
museli pouÏívat pﬁedepsané lesnické vybavení – pracovní obleãení,
ochrannou obuv, pﬁílbu, rukavice
a ochranu zraku a sluchu.

Kombinovan˘ ﬁez patﬁil k nejtûÏ‰ím soutûÏním disciplinám.

Foto Tomá‰ Bednaﬁík

odﬁíznout kotouã z konce kaÏdého
kmene tak, aby se ﬁetûzem nedotkl
podkladové desky. Pokud se tak stalo, pﬁipsali mu ostraÏití rozhodãí
trestné body.
Závûreãná soutûÏní disciplina –

Vydaﬁen˘ ‰ampionát
SoutûÏe v práci s profesionální
motorovou pilou probíhají podle
velmi pﬁesn˘ch mezinárodních propozic. Ty se neustále obmûÀují a vylep‰ují. Cílem tûchto snah je úsilí
o co nejvût‰í objektivitu a pﬁesnost
pﬁi mûﬁení. Body jsou soutûÏícím
udûlovány za ãas trvání v˘konu disciplíny a za pﬁesnost a kvalitu práce. Trestné body, které se odeãítají
z celkového poãtu bodÛ za kaÏdou
disciplínu, naopak závodník obdrÏí
za poru‰ení pravidel bezpeãnosti
práce, za pﬁekroãení stanoveného limitu a za nepﬁesnost práce. V souãasnosti jsou regule na tak vysoké
úrovni, Ïe protesty proti rozhodnutí komisí uÏ témûﬁ vymizely.
Slavnostní teãku za Mistrovstvím
svûta v práci s motorovou pilou Dﬁevorubec 2006 udûlalo pﬁedávání cen
nejlep‰ím závodníkÛm. Celkov˘m
vítûzem klání se stal reprezentant
Slovenské republiky Jaroslav Perveka, pﬁed druh˘m Jiﬁím Herzogem
a tﬁetím Jiﬁím Andûlem. Mistrem
âeské republiky byl vyhodnocen Jiﬁí Herzog.
„Myslím, Ïe se leto‰ní ‰ampionát
vydaﬁil. ·koda, Ïe nám tro‰ku víc
nepﬁálo poãasí, hlavnû v pátek. Celodenní dé‰È urãitû odradil, aby se
na zápolení nejlep‰ích dﬁevorubcÛ

Pﬁi pﬁesném ﬁezu, neboli ﬁezu na podloÏce zaujímali soutûÏící mnohdy krkolomné pozice.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

odvûtvování – byla provádûna na
trenaÏéru s tﬁiceti umûl˘mi vûtvemi
z bukového dﬁeva ofrézovan˘mi do
okrouhlého prÛﬁezu o prÛmûru 30
mm, jejichÏ prÛmûry mají úhrnem
90 cm a jejichÏ délka osciluje mezi
45 a 55 cm. Pﬁesnû na stupeÀ jsou
stanoveny téÏ úhly, v nichÏ jsou
umûlé vûtve do pﬁesnû 15 cm tlustého kmene zasazeny. Tato disciplina
patﬁí na kaÏdé soutûÏi dﬁevorubcÛ
k divácky nejatraktivnûj‰ím. SoutûÏí vÏdy dvojice závodníkÛ od konce startovního pole podle aktuálního poﬁadí.

pﬁi‰lo podívat více divákÛ z ﬁad veﬁejnosti. To v‰ak byla jediná vada
na kráse. SoutûÏícím i hostÛm se
u nás líbilo, a to je nejvût‰í odmûna
pro v‰echny, kteﬁí se na pﬁípravû
a prÛbûhu mistrovství podíleli. Dokonce jsem zaslechl, Ïe pﬁí‰tí rok by
mûlo klání probûhnout zase v na‰em
uãili‰ti. Je to pro nás pocta a pro uãili‰tû, které si jako jedno z mála v âechách stále drÏí vysok˘ standard,
nejlep‰í reklama a zviditelnûní nejen v rámci regionu, ale celé âeské
republiky,“ dodal ﬁeditel SOUL Písky Ing. Vratislav Dloho‰.
Tomá‰ Bednaﬁík

Vymûnit ﬁetûz na motorové pile se podaﬁilo témûﬁ v‰em závodníkÛm do 20 vteﬁin.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík
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K¤IVOKLÁT·TÍ HUDCI – LÉTA DEVADESÁTÁ
KdyÏ se v roce 1990 pﬁetransformovalo Okresní kulturní stﬁedisko
v Rakovníku na Kulturní centrum
a v dÛsledku této reorganizace bylo
zru‰eno jeho poboãné pracovi‰tû na
Kﬁivoklátû, rozhodla se zdej‰í kulturní referentka Dagmar Pavlíãková zkusit ‰tûstí na „volné noze“. ProtoÏe jako absolventka Stﬁední pedagogické ‰koly v Berounû a zároveÀ
v˘borná hudebnice mûla vztah jak
k dûtem, tak i k muzice, zaloÏila
v Roztokách u Kﬁivoklátu soukromou hudební ‰kolu.

1992 v Základní ‰kole Roztoky pﬁi
Svátku matek.
Tím, jak Ïáci postupovali ve v˘uce a získávali ve hﬁe stále vût‰í dovednost, roz‰iﬁoval se i hudební soubor. Samozﬁejmû, Ïe se zkvalitÀoval i jeho repertoár. Do ‰ir‰ího povûdomí veﬁejnosti pronikl soubor
(tehdy stále je‰tû bezejmenn˘) po
úspû‰ném adventním vystoupení na
hradû Kﬁivoklátû 18. prosince 1993.
Ohlas obecenstva ãleny souboru
a jeho vedoucí nejen potû‰il, ale i zavázal k dal‰í práci. Od té doby se

Kﬁivoklát‰tí hudci pﬁi Velikonocích na hradû v polovinû devadesát˘ch let.
Foto Milan Bednaﬁík

S podporou zdej‰ího obecního
úﬁadu, kter˘ poskytl ‰kole místnost,
zaãala Dagmar Pavlíãková vyuãovat v roce 1991. Deset ÏákÛ uãila
hﬁe na flétny, kytaru, pozdûji i na
housle. Zhruba po dvou letech se poãet ÏákÛ pûtinásobnû zvût‰il a Dagmar Pavlíãková cítila, Ïe kromû bûÏné v˘uky by to chtûlo je‰tû nûco navíc. A tak pﬁi ‰kole zaloÏila pûveck˘ sbor, kter˘ doprovázeli její Ïáci
– hudebníci. Své aktivity zároveÀ
roz‰íﬁila do mateﬁsk˘ch ‰kol v Kﬁivoklátû a Roztokách, kde mezi nejmen‰í drobotinu zaãala zasévat lásku ke zpûvu a hudbû. Premiérové
vystoupení si sbor odbyl l7. kvûtna

stal pravideln˘m úãinkujícím pﬁi
hradních akcích (Advent, Velikonoce, Kﬁivoﬁezání). Zaãal b˘t vyhledáván i poﬁadateli z obcí v okolí
Roztok, napﬁ. z NiÏbora, Branova,
KnûÏevsi atd.
ProtoÏe, jak se ﬁíká, doopravdick˘ soubor je souborem aÏ tehdy,
kdyÏ se nûjak pojmenuje, nazvala
Dagmar Pavlíãková ten svÛj Kﬁivoklát‰tí hudci. Kﬁivoklát‰tí proto, Ïe
právû v té dobû získal soubor finanãní podporu od Obecního úﬁadu
v Kﬁivoklátû, a také proto, Ïe hrad
Kﬁivoklát se stal jak˘msi domovsk˘m místem souboru. To v‰e se stalo nûkdy koncem roku 1996. V té

dobû v‰ak Dagmar Pavlíãková vyvíjela je‰tû dal‰í bohulibou aktivitu.
Spolu s Gudrun Humlovou, uãitelkou Základní ‰koly Kﬁivoklát, a nûkolika dal‰ími dospûl˘mi muzikanty se zaãali pravidelnû scházet k pravidelnému domácímu muzicírování. Zpoãátku nezávazné „hausmuzicírování“ se postupem ãasu
rozrostlo natolik, Ïe se jeho aktéﬁi
odhodlali k veﬁejnému vystoupení.
První se odehrálo v Ústí nad Labem.
Úspûch je povzbudil. Roz‰íﬁili své
ﬁady o dal‰í muzikanty a 8. prosince 1996 si pod názvem Kﬁivoklát‰tí
hudci – dospûláci odbyli premiéru
na hradû Kﬁivoklátû pﬁi adventním
vystoupení. Je jenom logické, Ïe
dûtsk˘ soubor obdrÏel pﬁívlastek
Kﬁivoklát‰tí hudci – dûtsk˘ soubor.
Zatímco Kﬁivoklát‰tí hudci – dûtsk˘ soubor mûl znaãnû variabilní obsazení (podle typu poﬁadu a zejména
podle toho, jak Ïáci pﬁicházeli a odcházeli), dospûlí si zachovali víceménû stálé obsazení. Vedle zakládajících ãlenek Dagmar Pavlíãkové
(housle, flétna, kytara, zpûv), Gudrun Humlové (varhany, zpûv) a Jany
Urbanové (violoncello, zpûv), v souboru úãinkovali Pavla HÛlová (flétny, zpûv), Ivan Kasalick˘ (rytmika,
zpûv), Zdena Vávrová (rytmika,
zpûv), Hana Pourová (rytmika,
zpûv), Vilma ·ímová (kytara, zpûv),
Karel ·tiller (kytara, housle), Richard OháÀka (kytara, zpûv), Karel
Pavlíãek (flétna, zpûv) a Naìa Kramelová (zpûv, kytara), pozdûji je‰tû
Lada Razímová (rytmika, zpûv),
Marcela Slavíková (zpûv, rytmika)
a Adéla Hlaváãová (violoncello).
Bûhem následujících tﬁí let oba
soubory znaãnû roz‰íﬁily své aktivity. Na Kﬁivoklátû a v okolí neprobûhla snad jediná v˘znamnûj‰í spoleãenská událost, aby se na ní Kﬁivoklát‰tí hudci neprezentovali. Zá-

NOCOVÁNÍ VE ·KOLE
S pﬁíchodem nové ﬁeditelky
vznikla i nová tradice, nocování ve
‰kole. Máme primát pﬁed pohádkov˘m nocováním jin˘ch ‰kol. Ostatnû na názvu ani tak dûtem nezáleÏí,
jako na samotném faktu, Ïe se ve
‰kole spí, spolu s kamarády a spoluÏáky, coÏ je pro nû bezesporu záÏitek. Îe tu spolu s nimi spí i nûkteﬁí uãitelé, je uÏ asi záÏitek ménû
pﬁíjemn˘, ale i to se dá vydrÏet,
ostatnû nikdy tu nejsou v‰ichni. Stálicí je ﬁeditelka
‰koly
a ‰kolník, jakoby ve funkci hlavního táborového vedoucího a jeho zástupce.
Z ﬁad uãitelsk˘ch dobrovolníkÛ tu letos byli na
druhém stupni Petr Tﬁíska,
Jitka Hu‰ková a Hana Hrube‰ová (ta
je tu taky kaÏd˘ rok). Veãerní program byl pestr˘. Dûti hrály fotbal,
rÛzné závodivé a jiné hry (stavûla se
tﬁeba vûÏ ze sirek), stolní tenis, stﬁílely ze vzduchovek, nûkteré pr˘
v sobû objevily pﬁímo netu‰ené
schopnosti, aã to zkou‰ely poprvé.
Na ohníãku se opékaly buﬁty a klobásy, jen to zpívání s kytarou se nûjak nedaﬁilo, chlapci Frolíci se pr˘
ost˘chali, coÏ je témûﬁ k nevíﬁe. V tûlocviãnû se pak konala diskotéka
pod taktovkou zaslouÏilého diskÏokeje Pavla Procházky. Ta se pr˘ tentokrát mimoﬁádnû zdaﬁila, od prvopoãátku byl parket díky „plouÏákÛm“, pﬁi kter˘ch se tak nádhernû
tanãí líãko na líãko, pﬁímo narvan˘.
Asi kvÛli tûm pﬁedcházejícím spor-

tovním aktivitám byli v‰ichni notnû
unavení. CoÏ se taky odrazilo v tom,
Ïe se ‰lo témûﬁ bez protestÛ v urãenou hodinu spát, a dokonce se dítka
i vûnovala dÛkladné oãistû tûla, ale
to pr˘ proto, Ïe byla tvrdû kontrolována. Doslova bylo ﬁeãeno: „Dûti byly zlatíãka, nezlobily, spaly,
malé i velké“. Tak to jsem zatím sly‰ela poprvé. Pro uãitele je dobr˘ i ten
následující den po „spaní“, protoÏe
Ïáãci je‰tû ve tﬁídách dospávají a tudíÏ jsou téÏ
mimoﬁádnû
hodní. Star‰í dûti nocovaly ve
‰kole 26. 6.,
ti
men‰í
o den pozdûji. S nimi tu zÛstaly v‰echny
jejich tﬁídní
uãitelky.
Mûly ale
smÛlu, protoÏe po dnech ubíjejícího horka zrovna pﬁi‰la bouﬁka a pr‰elo jen se lilo, takÏe si musely hrát
ve tﬁídách a buﬁty si pekly v troubû.
Druháci a tﬁeÈáci byli mimoﬁádnû
aktivní, úplnû sami, bez pomoci uãitelek si dali dohromady cirkusové
pﬁedstavení s akrobatick˘mi cviky,
klauny, tancem a zajistili tak v‰em
prima zábavu. Vedle ‰kolníka dûtem asistovala nezi‰tnû i jejich star‰í spoluÏaãka, deváÈaãka Katka JeÏková. Jsou prostû tací, kteﬁí bez ﬁeãí pﬁiloÏí ruku k dílu, a tací, kteﬁí se
dûlají, pokud jde o nûjakou práci navíc, úspû‰nû neviditeln˘mi. Ale tak
je to ostatnû i v Ïivotû. Tak si jen
pﬁejme, aby tûch prvních bylo víc.
Podle vyprávûní ‰kolníka Pavla
Procházky zpracovala
–gh–

Koncerty v hradní kapli patﬁily neodmyslitelnû ke kﬁivoklátskému adventu. Foto –mb–

roveÀ se roz‰íﬁilo i teritorium jejich
pÛsobnosti napﬁ. o Zbeãno (HamousÛv statek), Lhotu u Kladna,
Velkou Bukovou, Nezabudice, Krakovec, Tuchlovice, Rakovník.
V roce 1998 vznikla uvnitﬁ Kﬁivoklátsk˘ch hudcÛ dal‰í odnoÏ, která dostala pﬁídomek – lidov˘ soubor. Poprvé se prezentovala 29. bﬁezna1998 u pﬁíleÏitosti vyná‰ení Smrtky a vítání jara. Vedle ãlenÛ Kﬁivoklátsk˘ch hudcÛ – dospûl˘ch a dûtí
jsou ãleny lidového souboru také
nûkteﬁí rodiãe úãinkujících dûtí, zájemci o lidové zvyky a tradice nejen z Kﬁivoklátska, ale i z Rakovníka. K nejúspû‰nûj‰ím akcím této odnoÏe bylo kromû vyná‰ení Smrtky
(probûhlo i v roce 1999) nastudování pohádkového muzikálu Princezna ze mlejna, vystoupení v rámci ·afáﬁova dvoreãku ve Zbeãnû
a Kﬁivoklátsk˘ch jesliãek v rámci
Adventu na Kﬁivoklátû.
V prÛbûhu roku 1999 si poﬁídil
soubor také kvalitní zvukovou aparaturu, kterou obsluhuje Pavel Procházka. Pokud budete nûkde ãíst na
plakátech, Ïe hrají a zpívají Kﬁivoklát‰tí hudci, neváhejte a vstupte.
Urãitû nebudete zklamáni.
Text: PhDr. Tomá‰ Bednaﬁík rok
1999 – ãlánek pro vznik broÏurky
o Hudcích, která pak nevznikla.
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FEJETON
JAK TO VLASTNù V·ECHNO ZAâALO?
Asi tím, Ïe jsem se tenkrát na dovolenou tû‰ila jak malá holka. Nemohla jsem se uÏ doãkat, a kdyÏ nastal tíÏen˘ okamÏik odjezdu, byla
jsem ráda, Ïe mám za sebou v‰echno to balení, plánování jídelníãku,
nákup jídla, práci na zahradû. Jela jsem na dovolenou a tû‰ila jsem se
na 14 dní odpoãinku u moﬁe.
VyráÏeli jsme uÏ ráno ve ãtyﬁi a cesta probíhala celkem dobﬁe. Já
trochu rozespale vzpomínala – co nemáme. KaÏd˘ rok se nûco zapomene. Napﬁ. sÛl, dal‰í rok nevystaãilo máslo, ale to v‰echno se nechalo
vÏdycky koupit témûﬁ bez problémÛ. Tak uvidíme, co to bude tentokrát.
Promítala jsem si v duchu balení a najednou kousek od Rudné mi
svitlo: Nemám plavky.
To jsem také pronesla nahlas. ManÏel se usmál, bral to jako dobr˘
vtip. Trochu hlasitûji s roztﬁesen˘m hlasem jsem to zopakovala: „Nemám s sebou Ïádné plavky.“ V tu chvíli snad pﬁestal jít i motor a rozeznûlo se naprosté ticho. „Fakt?“ zeptal se nesmûle manÏel. Stále vûﬁil na dobr˘ vtip. „Fakt nemám,“ odpovûdûla jsem ti‰e. „Tak si nûjaké koupí‰ v Praze nebo jedeme domÛ?“ „No, ví‰ jak si ‰patnû kupuji
plavky, rad‰i bych pro nû jela domÛ.“
„To se mi tedy vÛbec nechce. Myslí‰, Ïe by sis nûjaké nevybrala?“
„Asi ne,“ ‰pitla jsem. V duchu jsem si pﬁedstavila - jak díky své nekonfekãní postavû zase dlouze vybírám plavky.
Syn se nesmûle zeptal: „A ty jsi nebalila podle toho seznamu? Tam
byly napsané plavky dvakrát?“ Neodpovûdûla jsem. Na v‰echny jsem
myslela, klukÛm udûlala seznam a pak jen zkontrolovala. Na sebe jsem
moc ãasu nemûla.
„No, tak jedeme!“ procedil skrz zuby manÏel a já si pﬁála, abychom
mûli kﬁídla – co si pﬁál manÏel nevím…. a moÏná je to dobﬁe.
Mûla jsem chuÈ napsat mamince SMS, jak vzpomínám na tatínka a na
dovolenou bez tolik potﬁebné konstrukce na stan s dvûma loÏnicemi.
Já jsem zapomnûla jen plavky.
„Nechce‰ mne radûji nechat rovnou doma?“ zeptala jsem se nesmûle. Nechtûl a já to brala jako dobrou zkou‰ku pevnosti na‰eho vztahu po tolika letech – i kdyÏ není asi dobré takové zkou‰ky provádût pﬁíli‰ ãasto. Mamince jsem poslala SMS: Má mû stále rád, nezabil mû.
–rok–

MYSLIVECKÉ SDRUÎENÍ
EUSTACH K¤IVOKLÁT

Vzpoura myslivcovy Ïeny
Napsáno volnû podle vyprávûní
pﬁítelovy manÏelky Jany

LETNÍ POVÍDKA

KdyÏ jsem si toho mého namlouvala, líbila se mi na nûm ze v‰eho nejvíc
jeho myslivecká kamizola. A já, tenkrát holka hloupá, jsem mu zpívala:
„Mysliveãku, kdybys chtûl, tak bys moje srdce mûl…“ A on chtûl. S Fandou jsme se vzali. Já tenkrát netu‰ila, co mû ãeká!
Nedûli co nedûli nebyl doma. V zimû na li‰ky, s jarem na sluky, na odstﬁel srnce chodil desetkrát, potom zas na kachny, jelena ne a ne potkat,
pak pﬁi‰li baÏanti a zajíci, a tak byl rok pryã.
Dovolenou s ním jsem vÛbec nepoznala. ·etﬁil si ji. Proto jsem ho na podzim neuÏila ani ve v‰ední den – vybíral si ji po ãástech na hony. Co já se
v mládí nabreãela, neÏ jsem si na tenhle poﬁádek jen trochu zvykla. Jen poﬁád stejná píseÀ „Není tu, není…“
Jenom ten mÛj Fanda, ten to mûl poﬁád stejné. První nedûli na hon, druhou na hon, tﬁetí na hon a poãtvrté zase na hon. A v dal‰ím mûsíci znova.
Po dvacet rokÛ ho to neomrzelo.
Ne, já si nestûÏuji. Dvacet rokÛ mi trvalo, neÏ jsem se probudila. Pﬁihlásila jsem se do mysliveckého kursu. Co na to ﬁekl on, mÛj Fanda? VÛbec nic. Já mu to neﬁekla a on to nepoznal.
Mûsíc jsem chodila na pﬁedná‰ky. Po veãerech. Fanda mívá schÛze a kamarády a já byla doma vÏdycky dﬁív neÏ on. Nevûﬁili byste, jak mû to zaujalo! Tûch muÏsk˘ch kolem sebe! Mladí, star‰í, postar‰í, fousatí i bez fousÛ – kaÏdá by si vybrala. A potom rok myslivecké praxe. Já s tûmi muÏsk˘mi byla poﬁád v lese. V neustálém nebezpeãí. Doma jsem se po veãerech
uãila - mysliveckou mluvu, poznávat dravce, kynologii a hlavnû – jak se co
v pﬁírodû miluje – poznala jsem z toho, Ïe nûkdo to umí lépe a nûkdo hÛﬁ –
zrovna jako mezi lidmi. To bylo uãení! To lezlo do hlavy samo! Co v‰echno umí jelen s lanûmi. Jak si srna vyzkou‰í srnce, neÏ se nechá od nûho pokládat, jak se chrují kÀouﬁi a jaké okolky pﬁi tom nadûlá tetﬁev! A skoro
kaÏd˘ sameãek, zrovna jako u lidí, má tûch sv˘ch lásek víc, jenom koroptví kohoutek má poﬁád jedinou. Proã to je tak ‰patné zrovna s ním, jsem cel˘ kurs nepochopila. A kdyÏ se hovoﬁilo o v‰ech podrobnostech pﬁed tûmi
chlapci, na mou du‰i, já se zas po dlouh˘ch letech ãervenala. Zkou‰ky jsem
nakonec udûlala na jedniãku! Podala jsem si Ïádost o loveck˘ lístek. A potom pﬁi‰lo to hlavní: „Sebrala jsem Fandovu „dvojku“ a dala jsem si ji
pﬁepsat do svého loveckého lístku. Takhle v nedûli ráno se Fanda zaãal
strojit do mysliveckého. Povídám: „Fando, kampak jde‰, miláãku?“ „Na
hon, kam jinam!“ ﬁekl mi jako kaÏdou nedûli pﬁedtím, „Já jdu také dnes na
hon!“ odpovûdûla jsem mu. „Ty Fando a má‰ vÛbec zbraÀ?“
Udivenû se zasmál:„Co to v‰echno má znamenat?“ Ukázala jsem mu
svÛj loveck˘ lístek, kter˘ mu div nevypadl z ruky. Jeho dvojka tam byla ‰krtnuta jako prodaná. Nemûl zbraÀ, to byla pro nûho rána! „Cos to, prosím
tû, provedla?“ zeptal se mû dost mírnû. „Inu, Fando,“ ﬁekla jsem mu co
nejsladãeji – „dvacet rokÛ jsi mne nechával doma. Dûti jsem ti vyvedla
a nev‰ímal sis mne. Já ti nebránila, miláãku! Ale teì si to prohodíme a budeme spolu zase dobﬁí. Chce‰?“
Chudák Fanda, on to uznal! VÛbec neﬁádil. Mlãel. A kdyÏ jsem se koneãnû vypravila, ﬁekl mi na rozlouãenou: Lovu zdar! Doporuãuji v‰em Ïenám, aby si vzaly z mého ãinu pﬁíklad! Nebudete litovat! Taková ãekání pﬁi
západu slunce, kdyÏ sedí dva na posedu, kde je dost místa jen tak pro jednoho – juj! Proã já jsem nezaãala dﬁív? Nebo ‰oulaãky po hájích s doprovodem! To se nedá ani v‰echno vypovûdût. A na posledních leãích? To jsem
se nechala za pﬁestupek i nûkolikrát odsoudit, kdyÏ byl trest políbit deset
myslivcÛ. To, Ïe jsem si „obûti“ vybírala, nemusím ani ﬁíkat. Takov˘ vousat˘ polibek udûlá se Ïenou své.
Radím v‰em Ïenám: za mnou! MyslivcÛ máme na dvû stû tisíc! Co to znamená? Dvû stû tisíc dosud trpících, utlaãovan˘ch a opomíjen˘ch Ïen, dívek, staﬁen! Za mnou a Lovu zdar!
Otakar Friebert
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SPOLEâENSKÁ STRÁNKA – ZAJÍMAVOSTI

ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA K¤IVOKLÁTSKU (IX)

DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ

Mléko pro Boha

TVRZI·Tù PÍSTN¯
Na katastru dne‰ní obce Hﬁebeãníky stávala ve 14. a 15. století malá zemanská ves Pístn˘ s tvrzí a dvorem, která náleÏela jako manství ke
hradu Kﬁivoklátu. Nejstar‰í zpráva
o vsi je z roku 1383, kdy ji drÏel zeman Bene‰ z Pístného. Dal‰ím znám˘m majitelem Pístného byl Mikulá‰ z rodu vladykÛ z âichtic u Prachatic, kteﬁí mûli v erbu kruh s kﬁíÏem o tﬁech ramenech. Tento rozváÏn˘ a stateãn˘ rytíﬁ pÛsobil od
roku 1389 ve sluÏbách krále Václava IV., za coÏ od nûho obdrÏel nûkteré v˘nosné statky. Kromû jiného
vykonával Mikulá‰ úﬁad purkrabího na hradû Husi a správce mûsta
Prachatice. Jeho kredit vzrostl po roce 1403, kdy byl Mikulá‰ mezi tûmi, kteﬁí vysvobodili krále Václava
IV. z vídeÀského zajetí. Od té doby
byl povûﬁován také v˘znamn˘mi
státními úkoly.
Do kraje nad ﬁekou Berounkou
pﬁi‰el v roce 1415, kdyÏ vymûnil âichtice za ãást vsi Skryje a zároveÀ
získal do uÏívání Pístn˘. Od té doby zaãal Mikulá‰ uÏívat také pﬁídomek z Pístného. Po upálení mistra
Jana Husa a po vystoupení Václava
IV. proti husitÛm se Mikulá‰ z Píst-

ného od krále odvrátil. Odebral se
na venkov a zaãal se aktivnû zúãastÀovat shromáÏdûní lidu, kde

TVRZI·Tù PÍSTN¯

bouﬁil proti králi a katolické církvi.
V roce 1419 se Mikulá‰ z Pístného
dal zcela do sluÏeb husitského hnutí. Mûl znaãn˘ podíl na vybudování
opevnûní vznikajícího mûsta Tábor.
Tady byl také pﬁi volbû ãtyﬁ hejtmanÛ zvolen prvním táborsk˘m
hejtmanem. Roku 1420 se zúãastnil
bojÛ o Prahu. Bojoval nejen po boku Jana ÎiÏky v bitvû na hoﬁe Vítkovû, ale i v bitvû o Vy‰ehrad 1. 11.
1420.
Mikulá‰
z Pístného
zastával názory radikálních táborÛ.
NedÛvûﬁoval úmyslÛm umírnûn˘ch pﬁedstavitelÛ husitské ‰lechty,
mû‰Èanstva
a knûÏí a dostal se do
sporu i s Janem ÎiÏkou.
Na protest opustil 10. prosince 1420
Prahu. Za mûstem v‰ak spadl z konû a tûÏce se zranil. Nedlouho po-

tom, 24. 12. 1420, v Praze zemﬁel.
Tím ztratilo radikální husitské kﬁídlo jednoho z nejschopnûj‰ích vojevÛdcÛ a politikÛ.
Mezitím se Mikulá‰ovi pomstil
kﬁivoklátsk˘ vladaﬁ a pﬁední vÛdce
katolické strany Ale‰ Holick˘ ze
·ternberka. Ves a tvrz Pístn˘ vypálil a srovnal se zemí. Pustinu pozdûji
pﬁipojil Sulek ze HﬁebeãníkÛ ke své
obci. Spolu s ní se dostala roku 1550
do majetku T˘ﬁovsk˘ch z Ensidle.
V listinách z let 1552 aÏ 1555 je Pístn˘ uvádûn jako pustá ves.
Na souãasn˘ch turistick˘ch mapách je místo, kde tvrz leÏela, uvádûno mylnû na vrcholu Písaﬁova vrchu. Podle star˘ch kníÏecích lesních
hospodáﬁsk˘ch map je v‰ak tﬁeba ji
hledat ponûkud západnûji, na okraji lesa, zhruba kilometr od obce Hﬁebeãníky. Na mírném návr‰í jsou patrné stopy po základech obdélného
stavení, kruhov˘ útvar, kter˘ pﬁipomíná zasypanou studnu a zbytky valu. Ves Pístn˘ se rozkládala pravdûpodobnû na pﬁilehl˘ch polích.
Z lokality je pﬁím˘ v˘hled na vûÏ
hradu T˘ﬁova, kter˘ leÏí na druhé
stranû ﬁeky Berounky.
Text a foto Tomá‰ Bednaﬁík

DOBROT Y Z BABIČČINY KUCHAŘKY
aneb Expedice za tajemn˘mi vÛnûmi kﬁivoklátsk˘ch kuchyní
Krásné a pohodové léto pﬁeji v‰em,
ale hlavnû vám, mlsounÛm, kteﬁí uÏ
netrpûlivû oãekáváte, s jakou dobrotou se nám kdo pochlubil tentokráte.
ProtoÏe jsem prozatím nav‰tívil jen
amalínské hospodyÀky, vypadá to, Ïe
v Budech není nikdo, kdo by se mohl s ostatními podûlit o nûco na zub.
Opak je pravdou a dokonce jsem byl
tentokráte prvnû osloven a pozván já,
zdali bych si nechtûl pﬁijít zapsat a vy-
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fotit recept na v˘born˘ letní a lehk˘
mouãník. Je vidût, Ïe vás mnohé ná‰
seriál zaujal a o to pﬁeci jde, abychom
si nezi‰tnû poskytli osvûdãené recepty. AlespoÀ za dob na‰ich babiãek to
tak na vesnici chodívalo. Dne‰ní hostitelkou nám bude paní Alena BlaÏková, se kterou jsem se domluvil na
dne‰ním receptu. Dostavili jsme se,
a ve sjednan˘ termín bylo v‰echno
pﬁipraveno, a protoÏe byla právû do-

6. díl
ba podveãerní kávy, mohlo se hned
servírovat. Jakmile Alena pﬁinesla
své dílko, skoro jsem úÏasem onûmûl.
V jejích rukou se objevil pﬁekrásn˘
dort ve stylu pozdního romantismu.
Tuto nûÏnou nádheru se mi ani nechtûlo rozkrojit. Nejprve jsem si v‰e
vyfotil, a pak jsem jiÏ mohl potû‰it
i svÛj mlsn˘ jaz˘ãek. Slovy se ta dobrota skoro nedá popsat, a tak neváhejte a podle jejího receptu si dort pﬁipravte. ZapomeÀte tentokrát na diety, na svûtû jsme pﬁeci jen jednou,
a potû‰te své blízké opravdu nûãím
mimoﬁádn˘m. Pochvala vás jistû nemine. Tak tedy je‰tû jednou dobrou
chuÈ, hezké a sladké léto vám pﬁejí
Milan Bednaﬁík a Alena BlaÏková.

OVOCN¯ DORT
S JAHODOVOU PùNOU
Upeãeme nebo koupíme dvoudíln˘
pi‰kotov˘ korpus.
Jahodová pûna: 1 litr 30% ‰lehaãky, 15 dkg mouãkového cukru, tekuté potravináﬁské barvivo, 2 balíãky
plátkové Ïelatiny, zavaﬁenina
Polovinu korpusu vloÏíme do dortové formy, pokapeme rumem a potﬁeme zavaﬁeninou. U‰leháme ‰lehaãku s barvivem, cukrem a smícháme s rozehﬁátou a zchladlou Ïelatinou. Takto vzniklou hmotou potﬁeme
polovinu korpusu a pﬁiklopíme druh˘m dílem. Nahoru dáme zbytek ‰lehaãkové hmoty a ohﬁát˘m noÏem
v teplé lázni povrch dortu uhladíme.
Toto dáme celé ztuhnout do ledniãky zhruba na hodinu. Po zchladnutí
dort vyjmeme z formy a nazdobíme
‰lehaãkou a ãerstv˘m sezónním ovocem dle fantazie hospodyÀky.

V dobách, kdy MojÏí‰ pob˘val na pou‰ti, potkal past˘ﬁe. Strávil s ním cel˘ den a pomohl mu
podojit ovce. O západu slunce si MojÏí‰ v‰iml,
Ïe past˘ﬁ odlévá trochu nejlep‰ího mléka do misky a odkládá ji nedaleko stanu. Zeptal se, k ãemu to mléko je, a past˘ﬁ mu odpovûdûl:„To je
mléko pro Boha.“
To MojÏí‰e zaujalo. Past˘ﬁ mu tedy vysvûtlil,
Ïe kaÏd˘ den, kdyÏ ovce podojí, odlije trochu
nejlep‰ího mléka a obûtuje ho Bohu.
MojÏí‰ovi to nedalo a chtûl past˘ﬁe pouãit o
víﬁe.„A BÛh mléko vypije?“ zeptal se.
„Jistû!“ odpovûdûl past˘ﬁ.
MojÏí‰ zaãal vysvûtlovat, Ïe BÛh je duch a nemá tûlo, takÏe mléko pít nemÛÏe. Past˘ﬁ mu nevûﬁil. MojÏí‰ mu tedy navrhl, aby se schoval za keﬁ a
ãekal, jestli mléko opravdu vypije BÛh.
Jakmile padla noc, past˘ﬁ se schoval za keﬁ a ãekal. Ve svitu mûsíce uvidûl, Ïe se blíÏí li‰ka. Opatrnû se rozhlédla na v‰echny strany a potom se hltavû vrhla na mléko. KdyÏ ho vypila, utekla zpátky do pou‰tû.
Na druh˘ den byl past˘ﬁ smutn˘.
„Co se stalo?“ ptal se ho MojÏí‰.
„Mûl jsi pravdu,“ vzdychl zkrou‰enû past˘ﬁ. „BÛh je duch a moje mléko
nechce.“
MojÏí‰ udivenû zvolal:„VÏdyÈ bys mûl b˘t rád, Ïe jsi víc poznal Boha!“
„Ano,“ pﬁipustil past˘ﬁ. „Ale to mléko bylo jediné, ãím jsem mu mohl
ukázat svou lásku.“
MojÏí‰ pochopil. Ode‰el do ústraní a zaãal se modlit ze v‰ech sil. V noci se mu zjevil BÛh.
„MojÏí‰i, udûlal jsi chybu. Je pravda, Ïe jsem duch, ale rád jsem pﬁijímal mléko, které mi past˘ﬁ na znamení své lásky obûtoval. Nepotﬁeboval
jsem ho, a proto jsem ho nechával li‰ce, která ho má tolik ráda.“
Nûkteﬁí lidé si o sobû myslí, Ïe jsou velmi moudﬁí, a vysmívají se víﬁe obyãejn˘ch lidí a „babiãek“.
VÏdycky bychom si mûli pamatovat tuto JeÏí‰ovu radostnou modlitbu:
„Dûkuji ti, Otãe,
Pane nebe a zemû.
Dûkuji ti,
protoÏe jsi tyto vûci skryl
velk˘m a moudr˘m
a dal jsi je poznat tûm, kteﬁí jsou malí.
Tak jsi to, Otãe, chtûl.“
J.P.

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Roman Ma‰ek
Zdenûk Vitou‰
Otakar ·tor
Blanka Spoustová
Jaroslav Helmich
Marie ·tûpánková
Helena Fuzziová

30. 6.
8. 6.
29. 6.
10. 6.
12. 6.
10. 6.
12. 6.

60 let
65 let
71 let
73 let
81 let
81 let
83 let

Kﬁivoklát 238
Kﬁivoklát 240
Kﬁivoklát 190
Kﬁivoklát 115
Kﬁivoklát 154
Kﬁivoklát 136
Kﬁivoklát 136

Zveﬁejnûné informace nejsou v rozporu se znûním zákona
o matrikách, neboÈ byly získány z alternativních zdrojÛ. Pokud si
nûkteﬁí obãané nepﬁejí b˘t v této rubrice zveﬁejÀováni, nechÈ laskavû o této skuteãností vyrozumí redakci Kﬁivoklátsk˘ch novin.
Dûkujeme.

Blahopﬁejeme
S BOLESTÍ V SRDCI VZPOMÍNÁME
Ladislav Stanûk
Vlasta Prok‰ová

+ 14. 7.
+ 16. 7.

KOSMETIKA – PEDIKÚRA
Lenka Dolej‰ová
Depilace, barvení ﬁas a oboãí, formování oboãí, trvalá
na ﬁasy, masáÏ obliãeje, pleÈové masky, o‰etﬁení jednotliv˘ch typÛ pletí kosmetick˘mi pﬁípravky Alcina.
Otevﬁeno od 14. 6. 2006.
Objednávky na tel.: 724 902 272
Zdravotní stﬁedisko Kﬁivoklát

ZÁKLADNÍ ·KOLA K¤IVOKLÁT
poﬁádá dne 23. záﬁí 2006
oslavy 75. v˘roãí otevﬁení ‰kolní budovy.
·kolu si bude moÏné prohlédnout od 13.00 do 17.00 hod.,
ve 13.30 probûhne slavnostní zahájení
s následn˘m vystoupením ÏákÛ.
Od 18.00 budou oslavy pokraãovat setkáním b˘val˘ch
zamûstnancÛ a pozvan˘ch hostÛ v HOTELU S¯KORA.
Zveme v‰echny b˘valé Ïáky a zamûstnance k prohlídce
‰koly a setkání se spoluÏáky a kolegy.
Mgr. Marcela Kasíková

PRÁZDNINOVÁ K¤ÍÎOVKA
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1. aÏ 4. díl tajenky – klobouk ‰edohnûd˘ aÏ olivovû hnûd˘, vyklenut˘, o velikosti 50 aÏ 120 mm, s nepravidelnû uspoﬁádan˘mi bradavkami. Roste velmi hojnû
v listnat˘ch i jehliãnat˘ch lesích.
NÁPOVĚDA:

EARL, SALAM, PI,
BOMA

SVAZEK

1. DÍL
TAJENKY

SOUHLAS

SOLMIZAČNÍ ŠNŮRKA
SLABIKA

ŠLECH- CH. ZN.
TIC
DRASLÍK

ŠAMPUS

SÍDLO
ZRAKU

KARETNÍ
HLÁŠKA

TE

VYNIKAJÍCÍ ČLOVĚK
MPZ
ŠVÉDSKO
CESTOVNÍ
DOKLAD
VZPŘÍMENÍ

PTÁK
KALIŠ, EX, PĚVEC
SA, ABOV.
TPS, RIGEL PŮLMĚSÍC

EROTICKÝ
ČASOPIS

ZARÁŽKA
CH. ZN.
SÍRA

MPZ
RAKOUSKO

VELKÝ
KUS LEDU
BITKA

PLANETKA

❧
CH. ZN.
UHLÍK

KŮŇ
ACCRA,
EOS, ISKO, VLNOVKA
ECKERT

AKUSTICKÝ
LOKÁTOR

AFR. KMEN
V ZAIRU

MPZ LUCEMBURSKO
OBDOBÍ
PŘÍSLUŠNÍK
DRAVÝ
PTÁK

Ř. Č. 1

PŘEDLOŽKA

ZÁSOBNÍK
SYPKÝCH
HMOT

DĚTS. POZDRAV
STAROČE
SKÝ SOUD

KNEDLÍČEK DO
POLÉVKY

STAR. TYP
POČÍTAČE

SOUHVĚZDÍ DRAK –
MEZIN. NÁZEV

GAUČ

POLNÍ
MÍRA
OKRASNÁ
ROSTLINA

HAD Z
KNIH
DŽUNGLÍ

EVROPSKÉ PLAVIDLO

KONEC
V ŠACHU

NULA

NEVYŘÍZENÝ SPIS

SYMBOL
LÁSKY
SPZ RAKOVNÍK

ŠÍPOVÝ
JED

DOUTNÁK

OBVOD

ÚČES

PLANETKA

SPOJ. STÁTY
AMERICKÉ

HEDVÁBÍ
DOBA
ČAJ
TROPICKÝ
SAVEC

CH. ZN.
FLUOR
HL. MĚSTO
ITÁLIE

VÝPOTEK
DUCHOVNÍ
KNĚZ
JOSEF
HVĚZDA SOUHV. ORION

CITOSLOVCE
CH. ZN.
ASTAT

CH. ZN.
DUSÍK
ZN. CIGARET

PERSIE
PRÁVO
VOLBY
MPZ BELGIE
CENTUM

NEROST
KORÝŠ
CH. ZN.
FOSFOR

POKYN
PSOVI
NECHŤ

JED. DÉLKY
NIZOZEMÍ

CITOSLOVCE
MPZ RUMUNSKO
ŘEMEN NA
ŘÍZENÍ
KONÍ

LUMP
MPZ
FRANCIE

SPOJKA
ZNAČKA
PRO TÓN

2. DÍL
TAJENKY

ZN. PRO
TUNU
STÁT
JED. OBJEMU
TURECKO
OTEVŘE-

ÚSPĚŠNÝ
MUZIKÁL
HRÁT KOPANOU

Ř. Č. 1000

ZDÁNLIVĚ

CH. ZN.
TANTAL
MPZ NĚMECKO

PLANETKA
CH. ZN.
RADIUM

ČÁSTICE

TUMÁŠ

SPZ
PROSTĚJOV
ASIAT

PŘEDLOŽKA

MUŽSKÉ
JMÉNO

ARCHIT.
PRVEK
SLABOST

SLADKOST

MATERIÁL
(POVRCH)
BĚŽECKÉ
DRÁHY

SLUŠNÝ
ČLOVĚK

KRAJINA
EVROPSKÉ PLAVIDLO

JED. AKTIVITY
UMBRA
PŘEDLOŽKA
LISTNATÝ
STROM

KAKAOVÉ
BOBY

AUTO

SÍDLO
SLUCHU
EVROPAN

STAROŘECKÝ
EPOS

PŘEDLOŽKA
POŽÍT
PLUS
HISTOR.
SLOVENSKÉ ÚZEMÍ

NÁŘEČNĚ
CITOSLOVCE HLE

❧

MPZ ITÁLIE

EVROPAN
Ř. Č. 10

ZÁPALKA
SPZ
OLOMOUC

PŘEDLOŽKA
HORNINA

CH. ZN.
KYSLÍK

PLATIDLO
ČÍNA
4. DÍL
TAJENKY

LÉKAŘSKÁ
POTŘEBA
INZERCE

Ř. Č. 5

SPOJKA

SPZ PRAHA
SPZ
KLADNO

DOPRAVNÍ
PROSTŘEDEK

ČÁST
PODSVĚTÍ

❧

ČÁST DOMU
PODVÁDĚT

MÍSTO
SRŮSTU

NÁPOVĚDA:

SOUČÁST
KOSTELA

3. DÍL
TAJENKY
INIC. ONĚGINA

ČÁST ŽÁROVKY

ANOMIT,
EL

ZN. PRO
POLOMĚR
ASI
PŘEDLOŽKA
PLANETKA

ODBORNÍK
HORNINA

MPZ RUMUNSKO

CH. ZN.
SÍRA
UCHAZEČ

SÉPIE
PAKOSTNICE

ŽÁBA
PLATIDLO
ČÍNA

STROMOŘADÍ

MPZ THAJSKO
ČÁST
CHRÁMU

JED. OBJEMU FINSKO

HOSPODÁŘ
KRÁTCE
(HUD.)

NÁPOVĚDA:

HRDINA
SUCHÁ
TRÁVA

ZN. PRO
KUS

DIVADELNÍ
HRA
ANG. SOUHLAS

AUTO
SNAJPR

POLNÍ
MÍRA

CITOSLOVCE
CH. ZN.
ERBIUM

EPICKÁ
BÁSEŇ
SPĚCH
PLUS
SLOVENSKÁ ŘEKA

MPZ NORSKO
SÍDLO
ZRAKU

ROZETA

ÚTOK

NĚMECKÝ
SOUHLAS
MOČNÍ
PODNIK

PILÍŘ
TRUMF V
KARTÁCH

ČÁSTICE
POZDRAV

AFRICKÝ
STÁT
SPZ RAKOVNÍK

HOVOROVÝ SOUHLAS
LE, ANČAR

ER, TARKA,
PLANETKA NAKAŽLI- TOSSA, AE,
VÁ NEMOC

UMĚLÝ
ČLOVĚK
PAK

PLOMBA
SPOJKA

PŘEDLOŽKA

NÁPOVĚDA:

Ř. Č. 50

OBRUBA
KOPNUTÍ

VÝROBEK
ŘECKÝ
EPOS

ODEZVA

NÁPOVĚDA:

NÁPOVĚDA:
EO, SECCO,
CUDA, DRACO

BOY
PULS

KNĚŽSKÝ
ODĚV

AORIT,
SPEC,
EREBOS

MLÁDĚ
DOMÁCÍ- SPZ ZLÍN
365 DNÍ HO
ZVÍŘE-

VZDÁLENOST NÁPRAV
OPILEC

TUK

NÁPOVĚDA:

NÁPOVĚDA:
EROS, INLEJ, AM,
RILEY

POSUNEK
PŘEDLOŽKA
MPZ NORSKO
CH. ZN.
BOR

KRÁTER
NA MĚSÍCI
MPZ
MAĎARSKO

TAK

UKAZOVACÍ ZÁJMENO

Ř. Č. 50

DVA

Sestavil Pavel Friebert, foto Petr HÛla

Tajenka kﬁíÏovky letního dvojãísla Kﬁivoklátsk˘ch novin: MUCHOMÒRKA ·EDIVÁ – AMANITA SPISSA
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

Stálicí Let na Kﬁivoklátû je kladenská trampská skupina Hop Trop.

Foto Milan Bednaﬁík

O noãní prohlídky hradem byl mezi náv‰tûvníky Kﬁivoklátu velik˘ zájem. Kdo nemûl rezervovanou vstupenku – mûl smÛlu. Na snímku scénka z Augustova vûzení.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Pﬁi BoÏím tûle vyhrávala do kroku novostra‰ecká Modrá muzika.

Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Bukovská lávka – to je kaÏd˘m rokem nejen veliká legrace, ale i zkou‰ka zruãnosti. Foto –mbr–

Na ·afáﬁovû dvoreãku nebyli v dobov˘ch
kost˘mech jen úãinkující, ale stylovû ho pojali i nûkteﬁí náv‰tûvníci.
Foto Milan Bednaﬁík

Hasiãi ze SDH Permon a SDH Kﬁivoklát sledují závûreãn˘ postup likvidace simulované havárie
úniku propan-butanu ze zásobníku závodu Permon s. r. o. v Roztokách.
Foto Jan Pokorn˘

OSUDY K¤IVOKLÁTSKÉHO PIVOVARU – V
Následnû po pﬁestûhování sklepÛ
do pﬁedhradí se na jejich místo stûhovala spilka, která se podûlila
o místo s lednicí. Dal‰í dvû lednice
zÛstaly na svém místû.
Nové sklepy byly jiÏ ﬁe‰eny podle souãasn˘ch poÏadavkÛ. Byly
tam také lednice, v pﬁízemí bednárna vybavená hoblovacím strojem,
um˘várna sudÛ s kotlem na ohﬁívání vody a pro potﬁebu sládka i byt
o tﬁech místnostech. Pomocí v˘tahu
se sudy vysklepovaly k v˘stavu (nakládce). Jejich umístûním, dosti
vzdáleném od ostatních provozÛ,
v‰ak do‰lo k tomu, Ïe potrubí vedené v zemi se nedalo dost dobﬁe sanitovat, horká voda ãi pára cestou
vychladla a ani mechanické ãi‰tûní
nebylo moÏné. TakÏe se mohlo pro-

plachovat jen louhovou vodou.
PÛvodní zámûr FürstenberkÛ byl
v‰ak takov˘, Ïe v˘stavba sklepÛ byla jen první etapa. Nad nimi mûl
vzniknout úplnû nov˘ pivovar, jehoÏ studie je uloÏena ve Státním oblastním archivu v Praze. Objekt mûl
architektonicky ladit s hradním tûlesem a byl by to pivovarsk˘ skvost.
BohuÏel na dostavbu jiÏ nedo‰lo.
Podobnû dopadl projekt na dal‰í
velk˘ pivovar v Roztokách u Kﬁivoklátu, na místû zanikl˘ch Ïelezáren. Mûl to b˘t pivovar pohánûn˘
vodní turbinou s velkokapacitní sladovnou, která by pracovala pro v˘voz. Snad si majitel po zváÏení uvûdomil, Ïe by v rajonu, kde byla hustá
síÈ pivovarÛ, tûÏko vyrobené pivo
prodal. VÏdyÈ kﬁivoklátsk˘ pivovar

Křivoklátské noviny
list obãanÛ a pﬁátel Kﬁivoklátu
Vydává OÚ Kﬁivoklát • âíslo registrace MK âR E 10831
¤ídí redakãní rada
Adresa redakce: 270 23 Kﬁivoklát 93, e-mail: obec.krivoklat@iol.cz
Sazba a litografie Milan Bednaﬁík • Tisk: RAPORT s.r.o. Rakovník
Vychází mûsíãnû

Po dlouh˘ch letech se na hrad Kﬁivoklát vrátili PraÏ‰tí pozounéﬁi.

Foto Milan Bednaﬁík

Na Alja‰ce zahrál u pﬁíleÏitosti konce ‰kolního roku také Honza Frolík. Foto –mb–

Ke dvûma lesním poÏárÛm vyjíÏdûli kﬁivoklát‰tí hasiãi v uplynul˘ch dnech. V nedûli 25. ãervna hoﬁel les na Beraníku a ve stﬁedu 19. ãervence, pravdûpodobnû rovnûÏ od nedopalku, chytil lesní porost nedaleko My‰í díry. Na‰tûstí se nejednalo o velké poÏáry. Je sucho – lidé by
mûli b˘t opatrnûj‰í.
Foto Pavel Friebert

Tomá‰ Bednaﬁík, Josef Fencl
neustále soupeﬁil s konkurencí, na
jedné stranû rakovnick˘ pivovar, na
druhé Unho‰È, kter˘ se zvlá‰È urputnû snaÏil pﬁebrat hostince na
svou stranu. Nabízel hostinsk˘m
velké slevy a financoval i rÛzné
úpravy hostincÛ.
To zase fürstenberská správa prodávala sv˘m hostinsk˘m levnûj‰í
dﬁíví na stavby, cihly a pomáhala jim
potahem. Jeden z posledních bednáﬁÛ – pan Foﬁt – vyprávûl, jak zamûstnanci dostávali od sládka na
útratu v cizí hospodû, aby tam mezi ‰tamgasty vychvalovali kﬁivoklátské pivo.Sládek musel kaÏd˘
mûsíc vykazovat proti stejnému období minulého roku, zda v˘stav narostl a zdÛvodnit proã byl men‰í. To
se také projevilo na jeho odmûnách.
KdyÏ kﬁivoklátská správa zveﬁejnila v novinách, Ïe hledá sládka pro
pivovar, pﬁihlásilo se 150 zájemcÛ
nejen z âech, ale i z celého Rakouska, ba i z Ruska. Takov˘ mûl
tento pivovar zvuk. KaÏd˘ poslal Ïádost psanou ãesky i nûmecky a k tomu dobrozdání nûkolika majitelÛ pivovarÛ, u kter˘ch dosud pracoval.
Pouze jeden ze 150 si dovolil ﬁíci
o v˘‰i platu. Nakonec neuspûl Ïád-

n˘ a byl pov˘‰en zdej‰í podsládek.
Vynikajícím sládkem byl pﬁed rokem 1900 Josef Klime‰. Jeho syn
zase zastával funkci sládka a ﬁeditele v Kru‰ovicích cel˘ch 37 let.
Slaìáci i ostatní zamûstnanci pracovali do konce první svûtové války za velmi krut˘ch podmínek
v hradních sklepích od 5 hodin ráno do 19 hodin, s tﬁemi pﬁestávkami. Pﬁesto vaﬁili konkurenceschopné pivo. V‰echna ãest kﬁivoklátskému pivovárku, kter˘
skonãil v roce 1951. Urãitû by
stálo za úvahu opravit zbytek
hvozdu, kter˘ dosud stojí,
a umístit tam expozici pﬁipomínající nûkdej‰í slávu pivovarského ﬁemesla.
Nedílnou souãástí kﬁivoklátského pivovaru b˘valy jeho sklepy. Mohutn˘ objekt stojí v pﬁedhradí dodnes a jeho historie není o nic ménû zajímavûj‰í neÏ dûjiny samotného pivovaru.
Zachytit v˘voj pivovarsk˘ch
sklepÛ na hradû Kﬁivoklátû je
velmi sloÏité, neboÈ se dochovalo jen nepatrné torzo písemn˘ch materiálÛ t˘kajících se

této problematiky. ZpÛsobeno to bylo nejen zhoubn˘m poÏárem v roce
1826, kdy lehla popelem velká ãást
hradního archivu vãetnû hospodáﬁské agendy pivovaru, ale pﬁedev‰ím
odvozem znaãné ãásti archivu kníÏaty z Fürstenberka do nûmeckého
Donnaueschingen po prodeji kﬁivoklátského panství státu v ãervenci
roku 1929.
(Pokraãování pﬁí‰tû)

Lokomobila kﬁivoklátského pivovaru.
Foto archiv

