Roãník XIII.

DUBEN 2007
V pátek 23. bﬁezna probûhlo
odborné ‰kolení jednotky SDH
Kﬁivoklát.
V˘klad paní doktorky Kasalické trval více jak hodinu a byl
zamûﬁen na poskytnutí základní zdravotnické pomoci.
âtûte na str. 2

JARO JE TADY!
Severní polokoule na‰í zemû zaÏila letos vÛbec nejteplej‰í zimu od roku 1880, kdy se systematicky vedou
záznamy o poãasí. My - zimomﬁivci
- jsme si doslova lebedili, ov‰em ti,
co patﬁí mezi milovníky snûhu a hor,
zﬁejmû strádali. No, ale aÈ uÏ byla
zima jaká byla, doufejme, Ïe uÏ je definitivnû za námi. A Ïe se nepotvrdí
poﬁekadlo: „Bﬁezen, za kamna vlezem, duben, je‰tû tam budem.“
Máme za sebou první jarní den,
i kdyÏ jaro tímto dnem zaãalo trochu nesmûle a studenû.
Je po velikonoãních svátcích. Jako témûﬁ v‰ude, tak i tam se objevil
pokrok a moderní doba. Nejen, Ïe
zaãala chodit koledovat i dûvãata,
která by se za mého mládí o Velikonoãní pondûlí vÛbec neodváÏila vyjít ven, ale u star‰ích koledníkÛ se
zmûnila i koleda. Dﬁíve se ﬁíkalo Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovan˘… Dnes mÛÏeme sly‰et i tuto
verzi: Hody, hody, doprovody, pijem
v‰echno kromû vody. Já, nemaje
osobní zku‰enost ani se salmonelózou ani s otravou alkoholem, nemohu posoudit, co je ãi bylo lep‰í.
Pﬁedpokládám, Ïe si Ïeny nezapomnûly koupit pﬁed Velikonocemi
nûco hezkého na sebe, „aby je beránek nepokakal“. Pokud zapomnûly, mûly by to radûji hned napravit, protoÏe co kdyby…
Z toho jarního nás uÏ ãeká jen
únava a je na kaÏdém z nás, jak se
projeví. Ten, kdo na ni uÏ netrpûlivû ãeká, se asi doãká. Kdo je na ni
patﬁiãnû pﬁipraven, toho moÏná
obejde obloukem.
V‰em pﬁeji hodnû síly nejen na
jarní únavu.
–rok–

Prostﬁednictvím Pavly HÛlové jsme nahlédli do jedné z mateﬁsk˘ch ‰kol v San Franciscu.

Na devát˘ roãník
Kﬁivoklátského slavíka v Z· se podívejte
odborn˘ma oãima porotkynû Gudrun Humlové.

âtûte na str. 4

âtûte na str. 6

HODY, HODY, DOPROVODY… ZNùLO K¤IVOKLÁTEM

Ing. Franti‰ek Davídek a rakovnick˘ vikáﬁ
Ján Petroviã.
Foto Markéta Polívková

POZVÁNKA NA JARNÍ
PROCHÁZKU
Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko LâR na Kﬁivoklátû zve
v‰echny na jarní sobotní v˘let
kﬁivoklátskou pﬁírodou. Sejdeme
se 28. dubna v 9.00 hodin u budovy IVS LâR v Hradní ulici,
doprovázet nás bude Ing. Miroslav Pecha. PÛjdeme po nauãné
stezce Brdatka k hájovnû Plaãkov, odtud na Klíãavskou pﬁehradu a do Zbeãna. Kdo bude mít
chuÈ a elán, mÛÏe s námi pokraãovat Stﬁíbrn˘m luhem pﬁes Roztoky do Kﬁivoklátu. Komu síly
nestaãí, má moÏnost odjet ze
Zbeãna vlakem ve 12.34 hodin.
TáÀa Friebertová

KERAMICKÉ KURZY

Malí amalín‰tí koledníci si poãínali velmi zdatnû, a tak se jim ko‰íky rychle plnily vajíãky a sladkostmi.

JiÏ za ranního kuropûní vyrazili
první koledníci se sv˘mi pamihodami na svou pouÈ za kﬁivoklátsk˘mi sleãnami, dûvãaty, maminkami i
babiãkami. Koledovali ti nejmen‰í,
koledovali mladí, koledovali i star‰í. Dokonce se tu a tam vyskytl i koledník v sukni a s copem. Asi kdyÏ
máme tu rovnoprávnost...
Kﬁivoklátem znûly rÛznorodé ko-

ledy. K vidûní byly vidût pamihody
dlouhé, krátké, tenké i silné. Nûkde
chtûli koledníci malované vajíãko,
nûkde kousek ãokolády. K chuti pﬁi‰ly i chlebíãky nebo jednohubky a
ti odrostlej‰í koledníci po dlouhém
pﬁemlouvání pﬁestali dûlat drahoty
a dali si ‰tamprliãku nûãeho ostﬁej‰ího (kdyÏ uÏ to pr˘ muselo b˘t).
Krásné velikonoãní pondûlní po-

U NOVÉHO JÁCHYMOVA VYSVùCEN âERVEN¯ K¤ÍÎ
Pﬁi na‰ich cestách velmi ãasto míjíme rÛzné kapliãky, boÏí muka nebo jednoduché kﬁíÏe, které nám ma-
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jí pﬁipomínat rÛzná památná nebo
poutní místa. Mnoho z nich je ve
velmi ‰patném stavu, kter˘ nám jistû není lhostejn˘, ale napravit ho dokáÏe jen málokdo. Vût‰inou asi máme pﬁedstavu, Ïe k opravû takov˘chto památek je zapotﬁebí mnoho
rÛzn˘ch povolení a penûz. Kdo nûkdy nûco stavûl nebo opravoval, ví
o ãem je ﬁeã a sám by se do rekonstrukcí tohoto druhu asi nepou‰tûl.
Najdou se ov‰em lidé, kteﬁí jsou
ochotni investovat nejen peníze ale
i svÛj ãas, znalost star˘ch ﬁemesel
a vlastní um. Lubo‰ Vokoun z Kﬁivoklátu mezi tyto lidi bezesporu patﬁí. Správce lidové památky Hamousova statku ve Zbeãnû jiÏ ruãnû vytesal nûkolik modﬁínov˘ch kﬁíÏÛ,
které nahradily nebo v budoucnu nahradí své doÏívající pﬁedchÛdce. To
byl pﬁípad i „âerveného kﬁíÏe“ u silnice na rozcestí od Leont˘na smûrem na Beroun, nedaleko Pusté Seãe, kter˘ padl pﬁi orkánu Kirill.

Moudrá slova
âasto je tﬁeba vût‰í odvahy k tomu svÛj názor zmûnit
neÏ za ním pevnû stát.
(Christian Friedrich Hebbel)

Modﬁínovou kulatinu zajistily Lesy
âeské republiky a pan Vokoun z ní
vyrobil jeho nástupce za pomoci tesaﬁské ‰iroãiny, rámové pily, dláta
a nebozezu. Velikost kﬁíÏe je asi
5 m vãetnû 1 m zapu‰tûní do zemû.
Rozpûtí vrchního ramene je 170 cm.
Vrchní ãást byla spojena dubov˘m
kolíkem a celé dílo bylo o‰etﬁeno
nátûrem smíchané hovûzí krve s vápennou vodou v pomûru 1:1. KﬁíÏ
byl vztyãen „ Na skaliskách“ u Nového Jáchymova 20. bﬁezna 2007 za
pomoci pana Ivo Kaminského
a ZbyÀka Voﬁí‰ka. KﬁíÏ je opatﬁen
znaãkou s iniciály LV, letopoãtem
2007 a datem vysvûcení, které probûhlo v sobotu 31. bﬁezna ve 13.30
hodin za úãasti 60 lidí z okolí, vãetnû zástupcÛ LâR, starostÛ z Roztok
u Kﬁivoklátu, Kﬁivoklátu a Velké
Bukové. KﬁíÏ posvûtil rakovnick˘
vikáﬁ Ján Petroviã a zahrála Dagmar
Pavlíãková se Silentiem.
Aktivita pana Vokouna tím ov‰em
nekonãí a jiÏ dnes mÛÏete na zahradû jeho domu obdivovat dal‰í rozpracovan˘ kﬁíÏ, jehoÏ místo bude
v katastru obce Velká Buková, nedaleko od kapliãky U Caparta. Slavnostní vysvûcení je naplánováno na
2. ãervna odpoledne.
Petr Tﬁíska

Foto Pavel Friebert

ãasí pﬁineslo krásnou velikonoãní
pomlázku. Snad v‰echny sleãny,
dívky, maminky i babiãky byly vy‰upány jak velí tradice. A ty, které
se schovaly, svému osudu stejnû neujdou. Za rok budou Velikonoce
znovu…
–paf–

Zaãátek: 4. 5. 2007
Kdy: kaÏd˘ pátek,
dûti 15.00 – 16.30 hod,
dospûlí 17.00 – 19.00 hod,
sobota: dospûlí + dûti
10.00 – 12.00 hod
Kde: Kﬁivoklát, Hradní 1
Cena: dûti 1000Kã/10 lekcí,
sourozenci mají slevu,
dospûlí 1500 Kã/10 lekcí
Program: nádobí pro svaãinu,
drak, ptaãí budka, koãiãka,
zahradní keramika,
toãení na kruhu.
Pﬁihlá‰ky: Ivana PraÏáková,
tel.: 724 008 997, email:
IvanaPrazakova@seznam.cz

VÒNù D¯MU A JEHLIâÍ…
Tak poetick˘ je název v˘stavy,
která byla slavnostnû zahájena
15. dubna leto‰ního roku v budovû
Informaãního a vzdûlávacího stﬁediska LâR na Kﬁivoklátû. Jedná se
o putovní v˘stavu, jejímÏ autorem
je pan Jiﬁí Junek, ‰éfredaktor ãasopisu Silva Bohemica, lesnick˘ a Ïelezniãní publicista. V˘stava byla zahájena za pﬁítomnosti pozvan˘ch
hostÛ, v úvodu byl pﬁedstaven její
autor, kter˘ se pak ujal slova. Vyprávûl o své zálibû k lesním Ïeleznicím a o cestû, která vedla ke vzniku v˘stavy. Pﬁedstavil také svou knihu „Putování za kouzlem lesních Ïe-

leznic“, která vy‰la na Slovensku.
Pak následovala samotná prohlídka,
kterou autor doprovodil sv˘m v˘kladem.
V˘stava mapuje v˘voj lesní dopravy v âechách, na Moravû a na
Slovensku od smykÛ, koÀsk˘ch
drah aÏ po Ïeleznice. Pan Junek
v uplynul˘ch dvaceti letech pro‰el
trasy b˘val˘ch i souãasn˘ch lesních
Ïeleznic, zapisoval a fotografoval.
Náv‰tûvníci mohou vidût i dobové
fotografie, plány vozidel, schéma
tratí. K dispozici je i videokazeta
o souãasném rekreaãním provozu
(pokraãování na str. 3)

Autor v˘stavy „VÛnû d˘mu a jehliãí“ Jiﬁí Junek hostÛm vernisáÏe podrobnû popsal v˘voj lesní dopravy v âechách, na Moravû a na Slovensku.
Foto Pavel Friebert

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE
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Anketa KN
Správa hradu Kﬁivoklát spolu
s Lesy âR, Lesní správou Kﬁivoklát, vybudovali na cestû ku hradu novou vyhlídku na hrad Kﬁivoklát u kapliãky sv. Trojice, nad
pivovarsk˘mi sklepy. UÏ jste se na
vyhlídce byli podívat a pokud ano,
jak se vám líbí?

ZLAT¯ SLAVÍâEK V MATE¤SKÉ ·KOLCE
Mûsíc bﬁezen byl v Mateﬁské ‰kole na Kﬁivoklátû ve znamení zpûvu
a pûvecké soutûÏe „Zlat˘ slavík“. Jako kaÏd˘ rok, tak i letos nejprve probûhlo ‰kolní kolo, kterého se zúãastnily v‰echny dûti nav‰tûvující
M·. SoutûÏ byla rozdûlena do tﬁí vûkov˘ch kategorií. AÈ velcí ãi malí,
v‰ichni se snaÏili zazpívat tu svojí

i porota ve sloÏení Hana Hrube‰ová, Markéta Hru‰ková a Jana Fikejzová. S klavírním doprovodem zpûváãkÛ nám vypomohla Dá‰a Pavlíãková. Jako ãestné hosty jsme
v M· pﬁivítali Mgr. Milana Nadû,
starostu mûstysu Kﬁivoklát, Mgr.
Marcelu Kasíkovou, ﬁeditelku Z·,
fotografa Milana Bednaﬁíka a Janu

Ing. Jan Rajsk˘
46 let, podnikatel
Byli jsme se podívat, pohled na
hrad je odsud zajímav˘ a nov˘.
Obávám se ale,
Ïe ne kaÏd˘ se
bude chtít pﬁi cestû na hrad vrátit
zpût aÏ k odboãce u lávky. Chudák
kapliãka a svah nad pivovarem.
Bohuslava Slapniãková
70 let, v dÛchodu
Na nové vyhlídce jsem byla
a moc se mi líbí.Vítám kaÏdou
novou pﬁíleÏitost
k vycházkám do
okolí.
Petr „Pítrs“ Mare‰
45 let, podnikatel
Jasnû Ïe jsem vidûl… Chodil jsem
tam uÏ jako malé
dítû a je to kouzeln˘ místeãko.
Takov˘ch míst je
okolo hradu víc
a zaslouÏily by si podobnou úpravu,
aby dûlaly radost nejen náv‰tûvníkÛm, ale i Kﬁivoklátsk˘m.
Jakub Tou‰
19 let, student
Je‰tû jsem se tam
bohuÏel nedostal, ale aÏ budu
mít chvilku ãas,
urãitû tam zajdu.

Ivana VarjÛ
39 let, studentka FFUK, nyní
plnû vytíÏená matka tﬁí dcer
Na novû otevﬁené vyhlídce jsem
se dosud podívat
nebyla. Na hradû
jsem bydlela devût let, takÏe to
místo samozﬁejmû dobﬁe znám.
Je krásné, ﬁekla bych aÏ magické.
Otázka je, jestli takov˘m zÛstane,
budou-li tam proudit davy turistÛ.

Také PéÈa Sainer se snaÏil zazpívat tu svojí písniãku co nejlépe.

písniãku co nejlépe. Porota ve sloÏení: Libu‰e Vokounová, Lucie Sainerová a Vûra Svobodová vybrala
z kaÏdé kategorie tﬁi nejlep‰í zpûváãky a ti postoupili do finále, které se uskuteãnilo také v na‰í mateﬁské ‰kole. Za M· Kﬁivoklát bojovali v nejmlad‰í kategorii Jiﬁí Dolej‰,
Anna Rajská a Simona ·ilhavá,
v prostﬁední kategorii Jan Grbál,
Vojtûch Rajsk˘ a Veronika Holá
a za nejstar‰í „pﬁed‰koláky“ Petr Sainer, Jana Preslová, Anna Vokounová a Markéta Koldinská. Ostatní
dûti pomáhaly s pﬁípravami – v˘zdobou ‰kolky a v˘robou keramick˘ch medailí pro finalisty.
KdyÏ nastal pro „slavíãky“ ten
oãekávan˘ den, sjely se do na‰í mateﬁské ‰koly dûti z M· Mûsteãko
a M· Roztoky. Pﬁi‰la samozﬁejmû

lep‰í. A jak dopadli zpûváãci z na‰í
M·? V kategorii 4-5 let˘ch dûtí získal první místo Vojta Rajsk˘ s písniãkou „KdyÏ pﬁijde zima“. V kategorii nejstar‰ích obsadila 2. místo
na‰e dvû dûvãata - Aniãka Vokounová s písní „Je to prima, kdyÏ je zima“ a Markéta Koldinská s písniãkou „Mûla babka“. V kaÏdé kategorii byla vyhlá‰ena první tﬁi místa.
Pûkné ceny pro vítûze nám vûnoval
pan Karel Breník. SoutûÏ se nám
opravdu vydaﬁila a tû‰íme se na dal‰ího „Zlatého slavíka“ pﬁí‰tí rok,
tentokrát v M· Mûsteãko.
O tom, Ïe v M· rádi nejen zpíváme, svûdãí úspûchy i v jin˘ch oblastech. V mûsíci bﬁeznu jsme dosáhli úspûchu i ve v˘tvarné ãinnosti. Zúãastnili jsme se okresní soutûÏe s názvem „Pﬁíroda kolem nás“,
kterou poﬁádal DDM Rakovník.
První místo v této soutûÏi obsadil
ná‰ Ïáãek Petr JeÏek s obrázkem
„Zvíﬁátka u krmelce“. âestné uznání patﬁilo Aniãce Vokounové za obrázek „Zvíﬁátka v lese“. Blahopﬁejeme.
Jaroslava Vimrová

Foto Milan Bednaﬁík

Elznicovou z Rakovnického deníku.
Pﬁed soutûÏí se v‰ichni úãastníci
rozehﬁáli pﬁi zábavné pûvecké rozcviãce. SoutûÏ zahájili ti nejmen‰í ve
vûku od 2 do 4 let. Po malé pﬁestávce
vyplnûné pohybem a zpûvem vystoupily dûti ve vûku 4-5 let a nakonec pﬁi‰la na ﬁadu kategorie nejstar‰ích „pﬁed‰koláãkÛ“. V‰echny
dûti se snaÏily zazpívat co nejlépe a
nahlas tak, aby je sly‰eli opravdu
v‰ichni. Finalisté dostali za svou
snahu Kinder vajíãko s pﬁekvapením, lízátko a pozlacenou keramickou medaili na památku na „Zlatého slavíka“. I na diváky, kteﬁí odmûÀovali soutûÏící potleskem a
v‰em drÏeli palce, se dostala sladká
odmûna. Porota mûla opravdu tûÏkou práci vybrat ze slavíãkÛ ty nej-

SoutûÏ zahájily nejmen‰í dûti ve vûku od 2 do
4 let.
Foto Milan Bednaﬁík

TO JSOU MI VùCI
Jaro do kﬁivoklátsk˘ch luhÛ i hájÛ dorazilo brzy. AÏ je to snad proti
pﬁírodû. Ale kdo by mûl rád zimu.
Hradní slavnostnû otevﬁeli hrad, spolu s lesníky i novou vyhlídku, prohlédnout si mÛÏeme nové v˘stavy
v obou informaãních stﬁediscích.
·koda, Ïe úãast starosty na slavnostních trachtacích je nic moc,
zvlá‰tû kdyÏ jsou na nich pravidelnû vidût starostové z Roztok, Velké
Bukové a tﬁeba i S˘koﬁic. Asi toho
má moc…
Kﬁivoklát s jarem také zaplavily
davy náv‰tûvníkÛ. Tolik aut, jako
o leto‰ních Velikonocích, jsem
v Kﬁivoklátû za jeden prodlouÏen˘
víkend je‰tû nevidûl. Ale buìme za
to rádi. Mladí hasiãi (dokonce nûkteﬁí i v sukních) náv‰tûvníky poctivû zkasírovali za jejich stojící auta, do pokladnice na úﬁadû pﬁibyly
nûjaké peníze a místní hospod‰tí mûli letos první poﬁádn˘ k‰eft. My místní ten nápor musíme nûjak vydrÏet,
v‰ak nás neubude.
Byl jsem se také podívat na zastupitelstvu. V Raportu jsem se doãetl, Ïe pr˘ koneãnû i Kﬁivoklát‰tí
zaãali chodit na jednaní zastupitelÛ.
No nevím. Na to, Ïe se letos zasedalo poprvé v hospodû, jsem tedy
Ïádné davy nevidûl. Dokonce si
myslím, Ïe jich chodí jako vÏdy, tedy málo a ti samí.
Ze zastupitelstva jsem si pﬁinesl
dva záÏitky a jak to b˘vá, jeden je
‰patn˘ a jeden dobr˘. Úplnû mû zamrazilo, kdyÏ jsem poslouchal z úst
exstarostky: „Já vím, Ïe si to stejnû
odhlasujete a pﬁehlasujete mû, ale uÏ
v únoru …“ Za více jak dvanáct
uplynul˘ch let jsem podobnou vûtu
na zastupitelstvu nesly‰el. Na druhou stranu dobrá zpráva podle mého je, Ïe zastupitelstvo nedopﬁává
sluchu poÏadavkÛm, jak˘m je napﬁíklad nápad zavézt spodní ãást parku pod samoobsluhou, dole u cesty
postavit opûrnou zeì, a park tak vyrovnat do roviny, aby se po nûm dobﬁe chodilo dÛchodcÛm. Já rozhodnû
star‰ím spoluobãanÛm rovinku pﬁeji, ale tohle snad ani nemohlo b˘t
my‰leno váÏnû… To jsou mi vûci!
Pavel Friebert

·KOLNÍ CENA FAIR PLAY âESKÉHO
OLYMPIJSKÉHO V¯BORU

DEN S LESY âESKÉ REPUBLIKY
Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko LâR na Kﬁivoklátû a Lesní správa Kﬁivoklát zve v‰echny dne 26. kvûtna 2007 na Emilovnu, kde se
koná reprezentaãní den podniku Lesy âeské republiky, s.p. Letos jiÏ
potﬁetí pﬁipravíme den pln˘ odpoãinku a zábavy, budeme se snaÏit,
aby si na své pﬁi‰li v‰ichni náv‰tûvníci, nejen ti nejmen‰í. Hlavní náplní bude soutûÏní stezka, na které si dûti ovûﬁí svoje znalosti a dovednosti, ãeká nás bohat˘ doprovodn˘ program, divadelní pﬁedstavení a na závûr samozﬁejmû bohatá tombola. Stejnû jako v pﬁede‰l˘ch
letech bude zaji‰tûna autobusová doprava z Kﬁivoklátu i pﬁilehl˘ch obcí. V‰echny podrobnûj‰í informace budou vãas uveﬁejnûny na plakátech a webov˘ch stránkách na‰í obce.
TáÀa Friebertová

H A S I â S K Á Z D R AV O V ù D A
V pátek 23. bﬁezna probûhlo odborné ‰kolení jednotky SDH Kﬁivoklát.
V˘klad paní doktorky Kasalické
trval více jak hodinu a byl zamûﬁen
na poskytnutí základní zdravotnické pomoci u pﬁípadÛ, které mohou
potkat kﬁivoklátské hasiãe na v˘jezdech.
Velitel Vladimír Fuksa se vûnoval odborné hasiãské pﬁípravû.
Na ‰kolení hasiãi mezi sebe pﬁi-

KN 4/2007

jali dva nové ãleny, a to kastelána
Luìka Frencla a Pavla Frieberta ml.
Naplánovány byly i nejbliÏ‰í hasiãské akce. Jsou jimi âarodûjnice,
okrskové i námûtové cviãení nebo
ozdravn˘ pobyt na Emilovnû. Strojník Karel Breník byl rovnûÏ v˘borem SDH povûﬁen, aby za hasiãe koordinoval dal‰í postup stavebních
prací ve zbrojnici.
Pavel Friebert

Jirka Nidrle a Martin Libovick˘ pﬁi slavnostním pﬁebírání
ceny Fair play.
Foto archiv

âISTÁ BEROUNKA
ANEB VODÁCKÉ
âI·TùNÍ BEROUNKY
Stﬁedoãesk˘ kraj ve spolupráci s obcemi a SCHKO Kﬁivoklátsko poﬁádá v sobotu dne
12. kvûtna 2007 akci âistá Berounka. âi‰tûní ﬁeky se zúãastní hejtman Stﬁedoãeského kraje Ing. Petr Bendl a námûstek
hejtmana Ing. Vilém Îák. Akce zaãíná srazem úãastníkÛ v
9 hodin v autokempu Vi‰Àová
II v k.ú. Roztoky u Kﬁivoklátu.
V 10 hodin je plánováno odraÏení lodí od bﬁehu ve Zvíkovci. Návrat opût do Vi‰Àové, kde
probûhne od 17 hodin koncert
hudebních skupin Rangers a
Tﬁehusk. VSTUP ZDARMA.
Obãerstvení a pﬁeprava lodí
i úãastníkÛ zaji‰tûna. V pﬁípadû poÏadavku na zaji‰tûní lodû
prosím volejte na tel. 257 280
291, pﬁípadnû za‰lete email na:
ampapova@kr-s.cz
PaP
Praktická ukázka MUDr. Evy Kasalické byla zamûﬁena na poskytnutí základní zdravotnické pomoci.
Foto Pavel Friebert

Vyhla‰ovatelem je spoleãnû
s âeskou olympijskou akademií
a âesk˘m klubem Fair play âOV
Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy. Její specifickou zvlá‰tností je pﬁenos „fair play“ jednání
ze sportovního prostﬁedí do kaÏdodenního obãanského i ‰kolního Ïivota. Z tohoto hlediska má ‰kolní
cena více kategorií:
1. ãestné sportovní jednání,
2. záchrana Ïivota,
3. u‰lechtil˘ mravní ãin,
4. celoÏivotní práce ve ‰kolní tûlesné v˘chovû.
Od roku 1992, kdy byl vyhlá‰en
její první roãník, ji získalo 156 ÏákÛ,
33 pedagogÛ, 3 ‰kolské instituce a

Cena Fair play âeského olympijského v˘boru.

jedno obãanské sdruÏení.
K 27. 3. 2007 dosáhl poãet ocenûn˘ch ÏákÛ a studentÛ 165, poãet uãitelÛ
– laureátÛ je celkovû 33.
V kategorii „záchrana
Ïivota“ byli ocenûni
i dva Ïáci na‰í ‰koly –
Martin Libovick˘ a Jiﬁí
Nidrle.
Následuje dopis, kter˘
oba obdrÏeli u pﬁíleÏitosti slavnostního pﬁedání v Praze dne 27. bﬁezna 2007.
Mgr. Dana Kuchtová
ministrynû ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy

Mil˘ Jirko (Martine),
s velk˘m uznáním jsem pﬁijala
zprávu o Tvém mimoﬁádném ãinu,
kterou Ministerstvu ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy zaslalo ﬁeditelství Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Kﬁivoklát. VáÏím si Tvého pohotového a lidského jednání a vûﬁím,
Ïe i v dal‰ím Ïivotû se vÏdy zachová‰ tak, jak jsi prokázal pﬁi poskytnutí první pomoci svému váÏnû
zranûnému kamarádovi a pﬁispûl
tím v˘znamnû k záchranû jeho Ïivota. Tvé jednání je moÏné oznaãit
za velmi u‰lechtilé a morální.
Pﬁeji Ti hodnû osobních úspûchÛ
ve ‰kole i v celém dal‰ím Ïivotû a
blahopﬁeji k získání ·kolní ceny Fair play âeského olympijského v˘boru 2006.
S pozdravem
Dana Kuchtová
Rodiãe obou chlapcÛ mohou b˘t
právem hrdi na to, jaké mají syny.
Z· a M· Kﬁivoklát se téÏ pﬁipojuje ke gratulantÛm a tû‰í nás, Ïe máme ve ‰kole Ïáky, kteﬁí dokáÏou pomoci v nouzi svému kamarádovi.
Marcela Kasíková
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ZPRÁVY OBECNÍHO BUBENÍKA

A N E B O â E M J E D N A L O Z A S T U P I T E L S T VO M ù S T Y S U 5 . D U B N A 2 0 0 7
Stavba kiosku na parkovi‰ti je jiÏ
témûﬁ hotová a vypadá skuteãnû
k svûtu. Pracovníci firmy IPS odvedli opravdu kvalitní práci, která
bude dokonãena nûkdy kolem
30. dubna. Vyskytl se totiÏ snad úpl-

zajistí sám a samozﬁejmû WC se budou provozovat v návaznosti na otevírací dobou hradu.
Zastupitelstvo odsouhlasilo i Ïádost pana Frencla o v˘voz odpadkového ko‰e na nové vyhlídce.

Jednání zastupitelstva dne 5. dubna 2007 v Restauraci Nad Hradem.

nû poslední problém, kter˘ muselo
ﬁe‰it zastupitelstvo na svém minulém zasedání. Do pÛvodní stavby
pﬁitékala voda samospádem, ale
dnes jiÏ tento zpÛsob nefunguje. Instalatéﬁi umístili bojlery podle projektu do podkroví a tam se voda sama nedostane. Následnû se zjistilo,
Ïe staré potrubí od studny je po‰kozené, a tak se rozhodlo o provedení
kompletní renovace vodovodní pﬁípojky. To má v‰ak za následek nav˘‰ení ceny celého projektu. Ov‰em
na konci bude v centru na‰eho mûstysu stát krásná nová stavba, která
nám, na rozdíl od té staré, rozhodnû nebude dûlat ostudu a náv‰tûvníci Kﬁivoklátu jiÏ nebudou odrazováni zapáchajícím WC.
Pﬁímo se stavbou souvisí i v˘bûrové ﬁízení na nového nájemce kiosku. Zastupitelstvo zadalo po pﬁedchozích zku‰enostech pﬁísné podmínky na nového provozovatele.
Napﬁíklad nájem se bude platit dopﬁedu, ve‰keré vybavení si nájemce

Foto Pavel Friebert

Vzhledem k tomu, Ïe vût‰ina odpadkÛ bude zﬁejmû pocházet z na‰eho kiosku, se jedná o spravedlivé
rozhodnutí.
I na v˘voz komunálního odpadu
z Kﬁivoklátu bylo vypsáno v˘bûrové ﬁízení. Îijeme zkrátka v trÏním
hospodáﬁství a o v‰em rozhodují
peníze. Hlavním kritériem budou
tedy ceny za odvoz odpadu. Je moÏné, Ïe zÛstaneme u firmy Becker
jako dosud, ale stejnû dobﬁe a levnûji mÛÏe fungovat i jiná spoleãnost. Právû proto bylo vypsáno v˘bûrové ﬁízení.
Na zaãátku dubna byla provedena revize poãítaãové techniky na
úﬁadû mûstysu. Podle technické
zprávy byly shledány nedostatky,
které dostal od zastupitelstva pan
starosta za úkol napravit.
Starosta by rád informoval obyvatele Kﬁivoklátu o obnovení tradice „vítání nov˘ch obãánkÛ“. V obﬁadní síni na hradû probûhne
26. kvûtna 2007 první z ﬁady tûchto

mil˘ch akcí. Noví obãánci obdrÏí
v upomínku drobné vûcné dary a rádi bychom tímto také poskytli lidem
více pﬁíleÏitostí k setkání a pobavení se s pﬁáteli.
Na základû Ïádosti pí Kratinové
bude na kﬁiÏovatce do âastonic osazena dopravní znaãka „slepá ulice“.
DÛvodem je zajíÏdûní velk˘ch nákladních vozÛ a autobusÛ do vsi,
které pak mají problémy s otáãením
a v˘jezdem zpût na hlavní tah do Berouna.
Pan Brát poÏádal zastupitelstvo
o spolupráci ve vûci stavebních
úprav námûstíãka pﬁed jeho restaurací. Jedná se o zámûr upravit jeden z ponûkud zanedban˘ch koutÛ
Kﬁivoklátu. Zastupitelstvo návrh
pﬁivítalo a bude se jím dále intenzivnû zab˘vat.
Na stavebním úﬁadû se snad podaﬁí stabilizovat kritickou situaci,
která nastala po odchodu pana Frieberta a paní Krausové. Do v˘bûrového ﬁízení se pﬁihlásili celkem ãtyﬁi uchazeãi, ze kter˘ch komise vybrala paní Lucii Sainerovou a sleãnu Janu Hamouzovou. První jmenovaná by mûla doplnit paní Vilmu
·ímovou jiÏ bûhem mûsíce dubna
a sleãna Hamouzová nastoupí v ãervnu po dokonãení vysoké ‰koly.
Obû nové úﬁednice si bûhem zamûstnání budou muset je‰tû doplnit
zvlá‰tní odbornou zpÛsobilost.
Co se t˘ãe fenky, o které jsme vás
informovali v minulém ãísle Kﬁivoklátsk˘ch novin, máme dobrou
zprávu. Na zaãátku dubna si jí vyzvedl mlad˘ pán a odvezl do svého bydli‰tû v Îatci. Poté, co jí pÛvodní majitel na zaãátku roku uvázal ke stromu a opustil, si pﬁejme,
aby nov˘ pán k ní byl laskavûj‰í
a vlídnûj‰í.
Na závûr bychom rádi podûkovali dobrovolníkÛm z ﬁad kﬁivoklátské mládeÏe, kteﬁí pomohli
s parkováním bûhem velikonoãních slavností na hradû. Dobﬁe organizovanou prací pomohli zmírnit nebo dokonce eliminovat dopravní chaos, kter˘ akce podobného druhu obvykle provází. Je‰tû
jednou díky a jen tak dál.
Petr Tﬁíska
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Na fotografii se vracíme k v˘mûnû oken v Z·
Kﬁivoklát. Typická stavební úprava. ProtoÏe
zÛstal zachován rozmûr, ãlenûní i barva oken,
do konce loÀského roku bylo potﬁeba ohlá‰ení, od leto‰ního roku takovou v˘mûnu oken
není tﬁeba se stavebním úﬁadem projednávat.
Foto: Pavel Friebert

Ve ãtvrtém pokraãování jsem slíbil
uvést stavební práce, které opravdu,
ale opravdu (jak by ﬁekl ná‰ pan prezident) Ïádné povolení od stavebního úﬁadu nevyÏadují.
Na co tedy povolení úﬁedníkÛ nepotﬁebujete?
Na udrÏovací práce, pokud nemohou ovlivnit zdraví osob, poÏární
bezpeãnost, stabilitu, vzhled stavby,
bezpeãnost pﬁi uÏívání a nejedná se
o práce na kulturní památce. Takov˘mi pracemi mÛÏe b˘t napﬁíklad
oprava podlahy, v˘mûna ãi oprava
obkladÛ ãi dlaÏeb, oprava betonov˘ch chodníkÛ, oprava omítek nebo oprava (ne v˘mûna) plotu.
Dále se jedná o stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosn˘ch
konstrukcí (jako jsou pﬁeklady, nosné zdi, stropy, krovy), nemûní se
vzhled stavby ani zpÛsob uÏívání a je-

jich provedení nemÛÏe negativnû
ovlivnit poÏární bezpeãnost. Takov˘mi stavebními úpravami mÛÏe b˘t
v˘mûna oken, pokud budou mít stejné rozmûry, stejnou barvu a ãlenûní.
MÛÏe se jednat i o v˘mûnu stﬁe‰ní
krytiny za krytinu stejné barvy, váhy, i materiálového provedení.
Jak˘ je rozdíl mezi udrÏovacími pracemi a stavebními úpravami? Nûkdy velmi tenk˘. Obecnû lze ﬁíci, Ïe
udrÏovací práce slouÏí k opravû
a údrÏbû, stavebními úpravami se
stavba, byÈ nepodstatnû, mûní. V˘mûna praskl˘ch dlaÏdic je jistû údrÏba. ObloÏení stûny obkladem, kde
pﬁed tím nebyl, by byla stavební
úprava.
Co vyÏaduje v˘mûna oken, pokud
se budou mûnit rozmûry, ãlenûní
(napﬁíklad trojkﬁídlá za dvojkﬁídlá)
nebo barva rámÛ? „Zatím“ to vypadá, Ïe je nutné stavební povolení,
s projektovou dokumentací od projektanta, Ïádostí, závazn˘m stanoviskem CHKO, v ochranném památkovém pásmu kolem hradu se
závazn˘m stanoviskem památkáﬁÛ,
dokladem o vlastnictví a je‰tû moÏná dal‰ími doklady dle okolností.
Zámûrnû jsem uvedl „zatím“.
U oken je tﬁeba ale zmínit je‰tû jednu vûc. Tﬁeba u bytového domu (typick˘ ãesk˘ panelák) by okna mûla
b˘t stejného provedení ve v‰ech podlaÏích.
V poslední dobû je rovnûÏ ãastou vûcí zasklívání lodÏií. Je to stavební
úprava, a protoÏe se pﬁi ní mûní
vzhled (moÏná i poÏární bezpeãnost), spí‰e je tﬁeba stavební povolení neÏ Ïádné povolení.
Dobrou zprávou jistû je, Ïe Ïádné povolení nevyÏadují vedení technického zaﬁízení uvnitﬁ budov, tedy rozvody vody, kanalizace, topení, elektﬁiny a jejich stavební úpravy (opravy) uvnitﬁ domÛ. Dále stavební

úpravy kotelen, pokud se podstatnû
nemûní jejich parametry, topné médium ãi odvod spalin. Také topné
agregáty, ãerpadla a zaﬁízení pro solární ohﬁev vody. Povolení nevyÏadují ani stavební úpravy energetick˘ch vedení, vodovodÛ a kanalizací, pokud se nemûní jejich trasa.
Opût platí – pokud si nejsem jist˘,
zda povolení potﬁebuji ãi nepotﬁebuji, jist˘ si musí b˘t úﬁedník na stavebním úﬁadû a není nic snadnûj‰ího, neÏ se zeptat (a vûﬁte, Ïe se úﬁedník s nov˘m stavebním zákonem
mnohdy opravdu zapotí, aby podal
správnou informaci).
Pﬁí‰tû o povinnostech stavebníka,
i kdyÏ na stavbu nepotﬁebuje Ïádné
povolení.
Pavel Friebert

JARO UÎ JE TU!
O velmi vydaﬁeném vynesení
smrtky nám U Koleãka koneãnû zaãalo jaro. V hojném poãtu
se se zimou pﬁi‰ly rozlouãit dûti i s rodiãi, vypudily paní Zimu z celého Kﬁivoklátu a vesel˘mi písnûmi u táboráku k nám
pﬁinesly jaro.
Leto‰ní teplé Velikonoce pﬁilákaly ke Koleãku spoustu maminek s dûtmi, které si u nás
mohou dosyta vyhrát na dûtském hﬁi‰ti, pochutnat si na
zmrzlinû a maminky si krásnû
odpoãinou.
Jaro uÏ je tu a my uÏ se tû‰íme
na v‰echny dobré lidi, kteﬁí se
k nám pﬁijdou podívat, posedût,
zasportovat nebo se jen prostû
pﬁijdou potû‰it krásn˘m okolím.
Tomá‰ Pavlík
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PODùKOVÁNÍ
Na posledním setkání redakãní rady paní Jana Rajská oznámila, Ïe
z ãasov˘ch dÛvodÛ jiÏ nadále nemÛÏe provádût korektury Kﬁivoklátsk˘ch novin. Jménem redakãní
rady mohu jistû napsat, Ïe je nám to
opravdu líto, protoÏe korektury dûlala v˘teãnû a vãas.
Chtûl bych jí tedy touto cestou za
13 mûsícÛ zodpovûdné práce pro
Kﬁivoklátské noviny a jejich ãtenáﬁe upﬁímnû podûkovat s nadûjí, Ïe

za nûjakou dobu tﬁeba opût bude mít
ãasu více a rozhodne se ho vûnovat
Kﬁivoklátsk˘m novinám.
JelikoÏ Ïádné noviny, tedy ani ty
Kﬁivoklátské, nemohou vycházet
bez korektury, bylo tﬁeba najít náhradu. Ta se na‰la v osobû pana Jaroslava Vávry, uÏ se tû‰íme na spolupráci.
Paní Janû Rajské tedy je‰tû jednou velké podûkování.
Pavel Friebert

VÒNù D¯MU A JEHLIâÍ…
(dokonãení ze str. 1)
v lesnickém skanzenu na
âiernohronské Ïeleznici na
âiernem Balogu, ve skanzenu Kysuc na Vychylovce
a v Pribylinû. Pro nás bude
jistû zajímavá zmínka o lesní Ïeleznici z Prahy do lánsk˘ch lesÛ.
Pﬁijmûte tedy na‰e pozvání a pﬁijìte se k nám podívat. V˘stava potrvá do konce ﬁíjna leto‰ního roku, od
kvûtna máme otevﬁeno i o víkendech.
TáÀa Friebertová

EVROPSK¯ DEN PARKÒ NA K¤IVOKLÁTSKU 2007
„Îivé produktivní krajiny a poÏadavky na udrÏiteln˘
rozvoj uvnitﬁ i vnû chránûné oblasti“
Kde: IVS Budy, Kﬁivoklátsko o.p.s.
Kdy: 19. kvûtna 2007 od 9.00 hodin
Akce: Exkurze do PR Stará ves
Exkurze do Keltského opida ve Stradonicích + náv‰tûva IC keltské kultury
v NiÏboru
Ekohry pro dûti v IVS Budy, Kﬁivoklátsko o. p. s.
V˘stava fotografií Luìka ·vorce „Kﬁivoklátsko – Zaãarované sny“
Pﬁehlídka, Ozvûny z Ekofilmu 2006
Srdeãnû Vás zvou organizátoﬁi Správa CHKO Kﬁivoklátsko
a IVS Budy, Kﬁivoklátsko o.p.s.
Více na www.krivoklatsko.ochranaprirody.cz
tel.: 313 251 181

IVS Budy, Kﬁivoklátsko o. p. s.
hledá studenty star‰í 18 let
do informaãního stﬁediska – pﬁepáÏka
(so-ne a svátky, od ãervna 2007 – ﬁíjna 2007)
Znalost cizích jazykÛ
a okolí Kﬁivoklátu podmínkou.
Kontakt:e-mail: proskova16@seznam.cz
Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko Budy,
nám. Svatopluka âecha 82, Kﬁivoklát,
tel.: 313 558 123, 777 313 552

DROBNÁ INZERCE

Hledáme pomocnici
a spoleãnici pro star‰í sobûstaãnou paní
na Kﬁivoklátû v Budech. BliÏ‰í informace na telefonním ãísle 604 506 084.
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NA NÁV·TùVù V MATE¤SKÉ ·KOLE
V SAN FRANCISCU
Na pﬁelomu leto‰ního ledna a února jsem nav‰tívila svou sestru, která jiÏ témûﬁ 16 let Ïije v San Franciscu. ZáÏitkÛ z cestování i poznávání Kalifornie mám mnoho, ale to,
o co bych se ráda podûlila se ãtenáﬁi KN, jsou pro mû pﬁekvapující záÏitky z provozu a fungování mateﬁské ‰koly. Ráda bych upozornila, Ïe
Spojené státy americké jsou obrovská zemû a v Ïádném pﬁípadû se mé
záÏitky z Kalifornie nedají zev‰eobecÀovat na celou unii. Nejpodstatnûj‰ím rozdílem oproti na‰í republice je to, Ïe v Kalifornii Ïádné státní nebo obecní ‰kolky neexistují.
V‰echny ‰kolky jsou soukromé. Zájem o umístûní dûtí ve ‰kolkách je
tak velik˘, Ïe maminky, které pﬁijdou do jiného stavu, rychle bûÏí zapsat své je‰tû nenarozené dítû do
‰kolky. A vût‰inou ne do jedné, ale
do nûkolika, protoÏe nemají jistotu,
zda dítû ‰kolka pﬁijme. Velmi jsem
se divila a ptala, proã tedy v tomto
oboru nepodniká víc lidí. Sestra mi
vysvûtlila, Ïe v Americe se kaÏd˘
s kaÏd˘m hned pro kaÏdou hloupost
soudí a Ïe malé dûti jsou dost „neposedné“, obzvlá‰tû pﬁi volné v˘chovû, která je zde upﬁednostÀována. Jedná se tedy o dost rizikové povolání s velkou zodpovûdností. Vût‰inou paní uãitelky nemají povinné
Ïádné speciální vzdûlání, a pokud
jej nûkdo má, tak se jím py‰ní a povaÏuje to za prestiÏní záleÏitost. Také je zajímavé, Ïe dûti nechodí do
jedné ‰kolky od zaãátku docházky
aÏ do pﬁed‰kolního vûku, ale vÏdy
po roce mûní kolektiv a martyrium
se shánûním ‰kolky se opakuje. Sestﬁina holãiãka v dobû mého pobytu
docházela do ‰kolky pro dûti od
dvou do tﬁí let. Sestra mi vysvûtlila,
Ïe velmi peãlivû vybírala, zji‰Èovala si údaje a v nûkolika ‰kolkách se
byla podívat a pohovoﬁit s paní uãitelkou. Vybrala tu, kterou povaÏovala za nejlep‰í, oceÀovala i to, Ïe
zde mají nejen plastové, ale i dﬁevûné hraãky. Na okraj podot˘kám,
Ïe sestra se dûtem vûnuje, holãiãka
se témûﬁ nesmí dívat na televizi,
hodnû jí ãtou, povídají, zpívají, malují apod. Îije ve vilové ãtvrti Berkley, která je z hlediska prostﬁedí povaÏována za mírnû nadstandardní,
bydlí zde manaÏeﬁi, majitelé firem
apod. Nástup do ‰kolky probíhal od
8.30 do 8.45 hod, coÏ v‰ichni rodiãe dodrÏují, neboÈ jinak se paní uãitelka „zlobí“.
Tato konkrétní ‰kolka fungovala
pouze do pÛl jedné, coÏ byla hodina, kdy se dûti musí vyzvednout, a to
pﬁesnû – ani ne dﬁíve, ani ne pozdûji. Pokud se rodiãe opozdí, je za kaÏd˘ch 10 min zpoÏdûní pokuta 5 dolarÛ. Staãí uvíznout v dopravní zácpû, nebo se zdrÏet u lékaﬁe s druh˘m dítûtem a je problém. Na mÛj
dotaz, proã se tedy maminky vzájemnû nedomluví, aby si dûti na
oplátku vyzvedly a pohlídaly, mi
sestra vysvûtlila, Ïe pﬁestoÏe se
s ostatními maminkami pﬁátelí
a vzájemnû se nav‰tûvují, takováto
praxe zde neexistuje. Nejvût‰í pﬁekvapení mû ãekalo, kdyÏ jsem si ‰la
prohlédnout vnitﬁní prostory ‰kolky. Jednalo se o zcela obyãejn˘ mal˘ pﬁízemní domek, kde paní uãitelka a také jediná pracovnice ‰kolky

Ïila s manÏelem. ·kolka se odehrávala v ob˘váku, kter˘ byl zaﬁízen sedací soupravou, kobercem a ob˘vací stûnou. Jen stolek byl odsunut˘
na stranu a uprostﬁed pokoje leÏela
hromada hraãek. V kuchyni mezi
linkou a pracovním stolem stály dva
dûtské stoleãky s Ïidliãkami. Ve‰keré jídlo i pití maminky pﬁipravují dûtem kaÏd˘ den s sebou do chlebníãkÛ. Paní uãitelka dûtem pomÛÏe
„otevﬁít krabiãky“, ale jídlo neohﬁeje, pﬁestoÏe je v kuchyni mikrovlnná trouba. Stejnû tak dûti ani nekrmí, ani nekontroluje, zda obûd snûdly, ãi ne. Praxe byla vût‰inou taková, Ïe si sestra pracnû a v ranním
stresu pﬁipravené jídlo zase odnesla
domÛ (neteﬁ není pﬁíli‰ velk˘ jedlík). Po pﬁíchodu se dûti pod vedením paní uãitelky vûnovaly nejprve
v˘tvarn˘m technikám, vût‰inou
kreslení nebo nalepování. Pokud to
poãasí dovolilo, dopoledne strávily
na pískovi‰ti, umístûném na dvoreãku, pﬁiléhajícím k domku a obehnaném prkennou ohradou. Asi se
ptáte, kolik taková ‰kolka stojí – pﬁi
ãtyﬁhodinové docházce pondûlí aÏ

FEJETON
TùÎK¯ ÎIVOT MOTORKÁ¤E ANEB NEBEZPEâÍ
âÍHÁ NEJEN NA SILNICI

Pﬁi prÛjezdu vilovou ãtvrtí poznáte domeãky, ve kter˘ch je provozována ‰kolka od tûch okolních vût‰inou jen podle barevného praporu se sluníãkem nebo beru‰kou.
Foto Pavla HÛlová

pátek je to 500 dolarÛ mûsíãnû. Platí se samozﬁejmû poﬁád, aÈ dítû do
‰kolky chodí, nebo nechodí. Paní
uãitelka, pokud dítû do ‰kolky pﬁijme, s tímto pﬁíjmem poãítá a není
její chyba, Ïe rodiãe jedou na dovolenou, nebo dítû marodí. Rodiãe se
také snaÏí s paní uãitelkou dobﬁe vycházet, dávají jí dárky k VánocÛm
a snaÏí se plnit její pﬁání.
Existují samozﬁejmû i zaﬁízení celodenní, cena za sluÏbu je nûkolikanásobnû vy‰‰í.
Od záﬁí by mûla neteﬁ nastoupit do
‰kolky pro dûti 3 – 4 leté. Sestra ji
tam, opût po peãlivém v˘bûru, zapsala jiÏ v pﬁedchozím roce. Poãátkem dubna probûhl tak zvan˘ „Play
day“ – hrací den. Paní uãitelky si do
‰kolky odpoledne pozvou na dvû aÏ
tﬁi skupiny rozdûlené v‰echny pﬁihlá‰ené dûti. (Pﬁihlá‰en˘ch bylo 65,
brali 17 dûtí.) Pﬁi ãinnostech v kolektivu je pak sledují a vybírají si,
které dûti jsou ‰ikovné a které tedy
do své ‰kolky chtûjí, a se kter˘mi by
byla jen starost a které nechtûjí. Sestra byla hodnû nervózní, aby její holãiãka nûkoho nepra‰tila po hlavû,

neprala se o hraãky, moc nekﬁiãela,
neskákala, ne‰Èourala se v nose nebo neplakala. Dobﬁe to dopadlo –
minul˘ t˘den ji pﬁi‰el dopis, Ïe neteﬁ pﬁijímají.
PﬁestoÏe jiÏ mám dûti odrostlé,
hodnû jsem vzpomínala na na‰i kﬁivoklátskou ‰kolku, prostor, klid, poﬁádek, ãistotu a zázemí, které dûtem
i maminkám poskytuje. Na v‰echny ty „v˘chovy“ – cviãení, hudební, v˘tvarnou, rytmickou, ekologickou, rodinnou, a nevím, jaké je‰tû
dal‰í. A na to, jak je pﬁíjemné se spolehnout na to, Ïe dûti dostanou dvû
svaãinky i obûd, ãerstvé a uvaﬁené
podle zásad zdravé v˘Ïivy. Na v˘lety, besídky a akce, které s dûtmi
‰kolka díky sv˘m nad‰en˘m paním
uãitelkám poﬁádá, mnohdy i po pracovní dobû. Na krásnou zahradu
s dﬁevûn˘mi prolézaãkami a vycházky do lesa. MoÏná je dobré si
pﬁipomenout, Ïe to po svûtû vÏdy neb˘vá pravidlem. A Ïe kdyby od ‰kolek stát i obec dala ruce pryã, vy‰plhalo by se ‰kolné rovnûÏ do tisícov˘ch ãástek.
Pavla HÛlová

âERNÁ KRONIKA
OPIL¯ NAMOL VEZL
ROâNÍHO SYNA
K¤IVOKLÁT (bed). Velmi nezodpovûdnû se choval tﬁiatﬁicetilet˘
muÏ z Kladenska. Aã byl opil˘ tak,
Ïe by mnozí byli na hranici otravy alkoholem, usedl za volant a do Nissanu posadil i svého roãního syna. A tak
bylo jen otázkou ãasu, kdy skonãí
v pﬁíkopu. K tomu do‰lo na katastru
obce Kﬁivoklát. Opilec najel v mírné
levotoãivé zatáãce na prav˘ okraj silnice, kde dostal smyk, vrátil se zpût
na vozovku a poté sjel opût vpravo,
tentokrát jiÏ do pﬁíkopu, kde se auto
otoãilo pﬁes stﬁechu. MuÏe i jeho dí-

tû pﬁevezla záchranka do nemocnice.
Na‰tûstí neutrpûli Ïádné váÏné zranûní. Dechová zkou‰ka u ﬁidiãe odhalila 2,78 promile alkoholu. ·koda
byla vyãíslena na 20 tisíc korun. ·ofér je podezﬁel˘ ze spáchání trestného ãinu ohroÏení pod vlivem návykové látky.
DÒCHODCI NAMù¤ILI
2,03 PROMILE
PUSTOVùTY (bed). K podobnému pﬁípadu do‰lo také v Pustovûtech.
Tady si za volant sedl dokonce sedmasedmdesátilet˘ dÛchodce z Rakovnicka, coÏ by nevadilo, kdyby ne-

byl namazan˘ „jak zákon káÏe“. Ve
svém Peugeotu 205 se snaÏil dojet do
Rakovníka, ov‰em znaãné mnoÏství
alkoholu vkrvi ho nasmûrovalo do pravého pﬁíkopu. Nehodu policistÛm nahlásil svûdek. Dopravní hlídka dala ﬁidiãi d˘chnout a v˘sledkem bylo 2,03
promile alkoholu. PﬁestoÏe policisté
muÏe upozornili na následky a vysokou pokutu, odmítl odbûr krve pro
pﬁesné zji‰tûní alkoholu. Pﬁi nehodû
nebyl nikdo zranûn, ‰koda byla vyãíslena na 1 000 korun. V pﬁípadu bylo
zahájeno zkrácené pﬁípravné ﬁízení pro
podezﬁení ze spáchání trestného ãinu
ohroÏení pod vlivem návykové látky.

Je jaro, a ãlovûk by si mûl v tuto dobu uÏívat radost, usmívat se na svût
spolu se sluníãkem a vnímat v‰ude se probouzející
Ïivot. ¤íká se, Ïe nejhezãí pohled na tu krásu vÛkol je z koÀského hﬁbetu. Prosím,
nikomu to neberu, ale pﬁedstavte si,
Ïe se posadíte na hﬁbet hned deseti anglick˘m plnokrevníkÛm
najednou. To je pak teprve záÏitek. Ano, jistû, hovoﬁím o pohledu na svût oãima motorkáﬁe. Udûlal jsem si po létech
radost a koupil si nov˘ motocykl, abych se pomyslnû vrátil do klukovsk˘ch let. Pravda, jsem uÏ odrostlej‰í kluk, co
se pﬁi jízdû spí‰ kochá krásami
okolí, a adrenalin mu zvedá úplnû nûco jiného neÏ sebevraÏedná
jízda úzk˘mi silniãkami Kﬁivoklátska, takÏe kladu na první místo pﬁedev‰ím bezpeãnou a ohleduplnou jízdu v souladu se zákony pﬁeÏití. S tím souvisela i koupû
nové moderní a bezpeãné motocyklové pﬁilby. Tu jsem si na doporuãení kamarádÛ nechal jedním z nich pﬁivézt z Nûmecka, kde pr˘ pﬁijde lacinûji.
Dobrá, neprotestoval jsem a nechal si zmûﬁit obvod hlavy a tû‰il se na novou helmu. Ta mi byla za t˘den slavnostnû pﬁedána veãer v hospÛdce, a já
se na tu nabl˘skanou krasavici nemohl vynadívat. Letmo si ji zkusil, sedûla mi jako na míru ulitá a sklidil jsem uznání a pochvalu spolustolovníkÛ.
Je‰tû doma upravit ﬁemínek aby ne‰krtil, vyle‰tit plexisklo a mÛÏe se vyrazit. Po návratu domÛ, bylo nûco po pÛl dvanácté noãní, jsem se svlékl, a jako zlatou teãku dne jsem se rozhodl „doladit“ svoji novou pﬁilbu. Povolil
jsem ﬁemínek na správnou míru, moji novou ãernou krasavici nasadil na
hlavu, zacvakl sponu a ‰el provést nezbytnou kontrolu v zrcadle. Liboval
jsem si, jak˘ má kamarád Míra dobr˘ vkus a Ïe já sám bych si nevybral lépe. KdyÏ jsem se na sebe v zrcadle dostateãnû vynadíval, uznal jsem, Ïe je
tﬁeba jít spát. Zmáãknu pojistku pﬁezky, abych mohl pﬁilbu rozepnout, ale
ouha. Spona drÏela jak pﬁikovaná a ne‰la od sebe. „Asi na to jdu ‰patnû“,
zkou‰ím povolit pojistku uÏ asi podesáté. Beru za ni jemnû i razantnûji, zoufale s ní trhám a ‰kubám. Nic na plat, pﬁilba rozepnout ne‰la. Nervozitou
jsem zbrunátnûl a mûl jsem pocit, Ïe mi asi nabobtnala hlava, protoÏe mi
pﬁilba byla najednou nûjak tûsná. Nepﬁál bych vám zaÏít pocity ãlovûka stojícího jen ve slipech a helmou na hlavû pﬁed zrcadlem, kterému se v tu chvíli valí do hlavy lavina ﬁe‰ení, která by zdárnû ukonãila tuto lapálii. V‰echna ﬁe‰ení se mi v tu chvíli zdála ale ‰ílená. Pﬁestﬁihnout ﬁemínek a zniãit
novou vûc za nûkolik tisíc? Ne. Zavolat na pomoc hasiãe nebo policii, aby
mû zbavili té vûci na hlavû? Ne. TûÏko bych jim vysvûtloval, Ïe jsem nepﬁijel na motorce z hospody a nic jsem nepil, kdyÏ si ji nedokáÏu sundat z hlavy. Absurdní my‰lenka stﬁídala je‰tû absurdnûj‰í a já se pomalu smiﬁoval
s tím, Ïe tu noc budu spát v helmû a budu doufat v pravdivost pﬁísloví, Ïe
ráno je moudﬁej‰í veãera. Komiãnost situace je‰tû dovr‰il fakt, kdyÏ se mi
z této kalamity rozbolelo bﬁicho a já musel… Pohled na motorkáﬁe sedícího potupnû na záchodû v pﬁilbû fakt nevymyslí‰, to se musí zaÏít. Celá situace mi najednou pﬁi‰la ‰ílenû komická, a tak po návratu z oné místnosti, jsem si v klidu sedl ke stolu, otﬁel si slzy od smíchu, pﬁed sebe postavil
ze stûny sundané zrcadlo a pokou‰el se najít fígl, jak sponu rozepnout. Po
nûkolika minutách jsem pﬁi‰el na to, Ïe pojistkou spony lze pohybovat nejen dopﬁedu a dozadu, jak jsem ãinil doposud, ale i do stran. KdyÏ jsem tak
spí‰ ze zoufalství uãinil, oko vyskoãilo ze západky a já byl vysvobozen. Dostavila se nepﬁedstavitelná úleva, Ïe jsem tuto situaci vyﬁe‰il bez potupy
v podobû cizí pomoci, a já ‰el spát s hﬁejiv˘m uji‰tûním, Ïe pﬁilba je fakt
bezpeãná, a Ïe pﬁi pﬁípadném pádu mi rozhodnû sama z hlavy nesklouzne.
KdyÏ jsem tuto pﬁíhodu po t˘dnu vyprávûl kamarádÛm, ﬁvali smíchy, protoÏe je známo, Ïe cizí ne‰tûstí potû‰í nejvíce. JelikoÏ jsem názoru, Ïe na svûtû má b˘t veselo, i kdyÏ moÏná v oãích mlad˘ch klukÛ budu za idiota, tak
na pﬁímluvu kámo‰Û se o svÛj záÏitek dûlím i s vámi, ãtenáﬁi. V‰em motorkáﬁÛm, ale nejen jim, pﬁeji krásné jaro a na silnicích více ohleduplnûj‰ích
a pohodov˘ch kolegÛ.
Milan Bednaﬁík

UDÁLOSTI NA HRADù
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
Nûkdo má to ‰tûstí, Ïe má schopnost b˘t pﬁítelem. Bratra vám pﬁidûlují
rodiãe, nebo snad osud, podle toho, jak se na to díváte, ale pﬁítele si ãlovûk volí sám a dobrovolnû.
(Jan Werich)

SEZÓNA ZAâALA
SLAVNOSTNù
Leto‰ní sezóna na hradû zaãala
v sobotu 31. bﬁezna slavnostním zahájením. Slavnostní atmosféru, kterou doprovázelo Silentium Dá‰i
Pavlíãkové a tradiãní „kﬁivoklát‰tí“
PraÏ‰tí pozounéﬁi, navodilo vytaÏení pﬁemyslovského praporu na stoÏár nad hradbami. Vztyãen˘ prapor
jiÏ ãtvrt˘m rokem signalizuje otevﬁen˘ hrad pro náv‰tûvníky. Mezi
pozvan˘mi hosty bylo mnoho starostÛ okolních obcí, nûkolik kulturních institucí, novináﬁÛ. Nechybûla
ani zástupkynû poslanecké snûmovny, pozvání pﬁijal i moderátor
„ãétéãka“ Richard Langer. Bûhem
zahájení svûtil rakovnick˘ vikáﬁ P.
Ján Petroviã kapli sv.Trojice, která
propÛjãila své jméno nové hradní
vyhlídce. Hosté se dále pﬁesunuli do
hradní kaple, kde vikáﬁ Ïehnal opravenému oknu s vitráÏemi, kde jsou
vyobrazeni sv. Václav a sv. Jiﬁí. Závûr zahájení patﬁil zbrusu nové ãásti prohlídkové trasy – podzemní
chodby pod b˘val˘mi kuchynûmi se
závûreãn˘m v˘stupem na dolní nádvoﬁí pﬁes kovárnu (více v samostatn˘ch sloupcích). BohuÏel na zahájení chybûl první muÏ kﬁivoklátské radnice.
Ludûk Frencl

VITRÁÎE V PRESBYTÁ¤OVÉM OKNù KAPLE

Sezóna na hradû zaãala v sobotu 31. bﬁezna slavnostním zahájením. Foto Milan Bednaﬁík

SLAVNOSTNù OTEV¤ENA VYHLÍDKA U TROJICE
Na poãátku zpﬁístupnûní tohoto
úÏasného místa byla má zimní procházka se psem. Pohrával jsem si
s my‰lenkou nabídnout v‰em kﬁivoklátsk˘m obãanÛm a náv‰tûvníkÛm
na‰eho mûstysu nûco pûkného, nového, moÏná i romantického pro odpolední procházky. Nádherné pocity, které jsou vyvolány vskutku
úchvatn˘m pohledem na majestát
hradu, doplÀuje nûkolik vzrostl˘ch

Nová vyhlídka „U svaté Trojice“.

30 DNÒ
MINULOSTI
• Dne 30. bﬁezna probûhlo v rámci
celorepublikového zahájení sezony
na památkách setkání nûkolika kastelánÛ s ministrem kultury Václavem Jehliãkou na pÛdû telãského
zámku (viz foto). Ministr si vyslechl problémy se správou hradÛ a
zámkÛ a nabídl velice konkrétní pomoc.
• Na dolním nádvoﬁí u Královského
paláce vyrÛstá le‰ení pro restauro-

vání ark˘ﬁe a kamenn˘ch prvkÛ.
• Jsou dokonãeny poslední obhlídky a pﬁípravy pro natáãení 2. pokraãování filmu „Letopisy Narnie“.
Natáãení probûhne poãátkem kvûtna a 5. 5. 2007 bude hrad zcela uzavﬁen.
• Mezinárodní den památek a historick˘ch sídel oslavil hrad ve dnech
14. a 21. 4. 2007 akcí pro náv‰tûvníky – 2. okruh za 1 Kã. Zájem byl
obrovsk˘.
• V mûsíci dubnu je hrad veﬁejnosti OTEV¤EN dennû kromû pondûlí od 9 do 16 hodin. Ludûk Frencl

Jak se lovilo ve stﬁedovûku si mohli zájemci vyzkou‰et pod vûÏí Huderkou.

JIÎ 12. VELIKONOCE
NA K¤IVOKLÁTù
Tradiãní jarní akce na hradû Kﬁivoklátû – Velikonoce provázelo
krásné, ale ponûkud ménû sluneãné
poãasí. Neodradilo to ale mnoÏství
náv‰tûvníkÛ, kteﬁí doslova dob˘vali
dolní nádvoﬁí. Program byl jako kaÏ-

Hradní kaple prochází za posledních nûkolik let dÛkladnou opravou.
Na sklonku loÀského roku bylo restaurováno poslední okno jiÏního
prÛãelí – presbytáﬁové. Tûsnû pﬁed
dokonãením padlo rozhodnutí obnovit ve spodní ãásti okna pÛvodní
vitráÏové zasklení. I kdyÏ originální pozdnû gotická vitráÏ s vyobrazením sv. Václava a sv. Jiﬁí byla vystavena v expozici hradního muzea,
a dokonce bylo zasklení patrné na
fotografii kaple pﬁed „mockrovskou“ obnovou, vÛbec nikoho nenapadlo spojit tyto souvislosti. Ke
v‰emu dopomohla náhoda, a tak
mohl 31. bﬁezna 2007 rakovnick˘

Foto –mb–

doroãnû pestr˘ a sk˘tal zábavu hlavnû pro nejmen‰í. Náv‰tûvníkÛ bylo
opût o nûco více neÏ loni – 15 500
platících, coÏ svûdãí o zvy‰ujícím
zájmu o ná‰ region a hlavnû o ná‰
mûstys. Náv‰tûvníkÛm Kﬁivoklátu
se zde urãitû líbilo a urãitû se zase
nûkdy vrátí.
Ludûk Frencl

borovic ãern˘ch. Od my‰lenky musí b˘t krátká cesta k realizaci a proto mé kroky vedly pﬁedev‰ím k majiteli pozemkÛ, k Lesní správû Kﬁivoklát. Ing. Vojtûch Pátek je muÏ
ãinu a my‰lenku uvítal. Vybudování vyhlídky se pomalu rozbíhalo
a v posledních bﬁeznov˘ch dnech
nabralo na tempu. S pomocí rovnûÏ
pﬁispûchal Svazek mûst a obcí Rakovnicka, kter˘ zaji‰Èuje ve spolupráci s KâT turistické znaãení, jeÏ
se osadí na nové dﬁevûné sloupy.
Velk˘ dík patﬁí i v˘robci laviãek a
zábradlí, kﬁivoklátskému Karlu Breníkovi, kter˘ osazení zvládl velice
rychle a vkusnû. RovnûÏ dík patﬁí
firmû Ondﬁíãkov˘ch z Mûsteãka za

vikáﬁ P. Ján Petroviã poÏehnat této
v˘znamné souãásti kaple. Kopie
i restaurace originálu je dílem Jiﬁího âernohorského z Prahy.
Ludûk Frencl

CHODBA A KOVÁRNA
je novou ãástí druhého prohlídkového okruhu.
Co náv‰tûvníci urãitû ocení je
nová, závûreãná ãást prohlídky
2. okruhu, kter˘ vede do Velké
vûÏe a na ochozy. Nyní jiÏ se
nemusí vracet stejnou cestou,
ale lze projít zajímavou (zcela
pozdnû gotickou) chodbou pod
b˘val˘mi ãern˘mi kuchynûmi
(dnes Galerie Nakﬁivo a svíãkaﬁství) a nahlédnout do hradní kovárny. Dveﬁmi pak náv‰tûvníci opou‰tûjí trasu pﬁímo
na dolním nádvoﬁí u ﬁezbáﬁství
Franti‰ka Slavíka. Na otevﬁení,
které se pﬁipravovalo jiÏ od
zimních mûsícÛ, se velkou mûrou podílela firma Karla Breníka, kterému dík za technické ﬁe‰ení obnovy „breníkova“ schodi‰tû ve svahu. Ludûk Frencl

Foto Pavel Friebert

profesionální terénní úpravy cesty.
Jen odpadkov˘ ko‰ vydrÏel pouh˘ch
24 hodin. Snad jeho mlad‰í bratﬁíãek vydrÏí na nové vyhlídce déle.
Dovolte, abych v poslední vûtû ﬁekl, Ïe celá realizace vyhlídky byla
ukázkovou spoluprací nûkolika institucí – LesÛ âR, Národního památkového ústavu – správy hradu
Kﬁivoklátu jako správcÛ státního
majetku na jedné stranû a regionálního sdruÏení obcí – SMOR jako zástupcÛ komunální sféry na druhé
stranû.
Své my‰lenky si dovolil realizovat a napsat
Ludûk Frencl
obãan Kﬁivoklátu
(a také kastelán hradu)

Slavnostní svûcení kapliãky.

Foto –paf–

CO VYDALA HRADNÍ STUDNA
Jedin˘ zdroj vody po staletí zaji‰Èovala studna na západním cípu dolního nádvoﬁí. Na leto‰ní jaro byla
naplánována dÛkladná revize stûn,
prÛzkum dna, vyãi‰tûní a hlavnû
osazení nového ãerpadla.
Hlavní prÛzkum byl zahájen v sobotu 17. bﬁezna 2007 za asistence
sboru profesionálních hasiãÛ HZS
Rakovník. Ve spolupráci s velitelem
HZS Karlem Jelínkem byla naplánovaná akce pojata jako prestiÏní
cviãení do podzemních prostor, a tak
bylo ãleny sboru pﬁistupováno. Podporu celé akce zaji‰Èoval SDH Roztoky s avií. Prvním momentem akce bylo mûﬁení plynÛ a mnoÏství
kyslíku, které po vyhodnocení v poãítaãi umoÏnilo sestup ke dnu. Hodnoty plynÛ vykazovaly nulové hodnoty a dostateãné mnoÏství kyslíku
k d˘chání. Stûny aÏ ke dnu byly po
prÛzkumu oznaãeny jako stabilní.
PrÛzkum dna vydal nûkolik nálezÛ.
Asi nejzajímavûj‰ím nálezem byla
pistole pouÏívaná ãetnictvem za
první republiky zn. âZ a prsten
s monogramem a letopoãtem 1912.
Pistole musela b˘t odevzdána Policii âR, ale snad po prozkoumání a
zamezení pouÏití se vrátí do sbírek

hradu. Dno, které bylo následující
t˘den dále zkoumáno a ãistûno, vydalo urãité vysvûtlení o souãasném
stavu studny. Dá se ﬁíci, Ïe slovo
studna není pﬁesné, spí‰e bychom
mûli mluvit o cisternû. V˘‰ka vodní hladiny je závislá na sráÏkách
a na prÛsaku pﬁes skalní stûnu stud-

ny. Vzhledem k mal˘m sráÏkám
vodní hladina nestoupá. Padlo tedy
rozhodnutí posilovat mnoÏství vody z de‰Èov˘ch svodÛ. Vûﬁíme, Ïe
vody bude dostatek a bude hlavnû
slouÏit jako v˘znamn˘ zdroj vody
pro zavlaÏování travnat˘ch ploch.
Ludûk Frencl

âetnická pistole âZ ráÏe 7,65 mm vytaÏená ze dna studny.

Foto Ludûk Frencl
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OBECNÍ KNIHOVNA
POVÍDÁNÍ O RUSKÉ LITERATU¤E – VIII
O velikosti a síle ruské literární emigrace svûdãí vedle jiÏ uveden˘ch laureátÛ Nobelovy ceny
I. Bunina, A. SolÏenicyna a
I. Brodského velké mnoÏství dal‰ích v˘born˘ch spisovatelÛ,
z nichÏ si pﬁipomeneme pro pﬁíklad alespoÀ nûkolik.
U nás jsou populární antiutopické romány Farma zvíﬁat a 1984
Angliãana G. Orvella (antiutopie je
utopie naruby, utopická díla minul˘ch vûkÛ líãí ideál budoucí ‰Èastné spoleãnosti, antiutopie vidí budoucnost ãernû). Málokdo zﬁejmû
ví, Ïe Orwella pﬁede‰el a v˘raznû
ovlivnil Jevgenij I. Zamjatin (18841937), vynikající stylista a jazykov˘ novátor, kter˘ emigroval
v r.1931 a Ïil pak v PaﬁíÏi. Jeho román My vznikl r. 1920, ãesky vy‰el poprvé r. 1927, rusky aÏ r. 1952
v USA a teprve v r. 1987 v SSSR.
Je to fascinující a zároveÀ deprimující obraz totalitního státu v daleké budoucnosti, zcela ovládaného Velk˘m Dobroditelem. Lidé Ïijí v dostatku, jsou to v‰ak pouhá
ãísla beze jména, jejich my‰lení
a konání je do nejmen‰ích detailÛ
ﬁízeno a kontrolováno (vãetnû sexu), kaÏd˘ prohﬁe‰ek je tvrdû
trestán.
Svûtovû proslul˘ autor Vladimír
V. Nabokov (1889–1977) emigroval jiÏ v roce 1919. Îil postupnû

K ¤ I V O K L ÁT S K ¯ S L AV Í K P O D E VÁT É
Zase se mi jednou dostalo cti b˘ti ãlenkou poroty, i kdyÏ jen pro kategorii poslední. Ne, Ïe bych o to nûjak usilovala, spí‰ naopak. Oni to totiÏ ti porotci nemají vÛbec lehké.
V‰echny dûti zpívají s maximálním
nasazením, pilnû se pﬁipravovaly a zkou‰ely
a pak najednou zapracuje u mnoh˘ch tréma
a v‰echna snaha marná… Anebo jsou rozdíly mezi jejich v˘kony
opravdu minimální,
a pﬁesto se musí nûjak
podûlit o tﬁi místa. Nûkdy i slziãka ukápne, dítû a mnohdy i rodiãe mají pocit, Ïe se nûkomu
pﬁidalo, ale tak uÏ to
chodí. Ne kaÏd˘ mÛÏe

b˘t vítûzem. Ale o tom to podle mne
vÛbec není. Je to pﬁece pûknû strávené odpoledne, kde o mnohdy siln˘ záÏitek není nouze. Dobré je i to,
Ïe nûkteré dûti, které nejsou právû
vynikajícími Ïáky, se alespoÀ na po-

Honza a Va‰ek Frolíkovi krátili pﬁestávku zpûvem.

Petra Bednaﬁíková, vítûzka 2. kategorie.

li kultury mohou pﬁedvést jako
úspû‰né. Jsou bohuÏel i rodiãe, kteﬁí dûtem „za trest“ právû takovéto
aktivity zakazují. Lízátko za úãast
dostal kaÏd˘, ti, kteﬁí se umístili, si
odnesli dal‰í pûkné ceny, které je urãitû budou motivovat, a oni se za rok
zúãastní zas. Bude to uÏ jubilejní desát˘ roãník. Tﬁeba by se ho mohli
zúãastnit nûkteﬁí vítûzové pﬁedchozích roãníkÛ, na‰i jiÏ b˘valí Ïáci jako hosté.
Gudrun Humlová
Foto Milan Bednaﬁík

v Nûmecku, Francii, USA a ve ·v˘carsku. Od r. 1940 psal svá díla anglicky. Jeho próza vyniká promy‰lenou, aÏ rafinovanou stavbou, napûtím mezi realistickou pﬁesností
a surrealistickou mystiãností. Mimoﬁádnû prudk˘ a protichÛdn˘
ohlas vzbudil jeho román Lolita
o erotickém vztahu ãtyﬁicetiletého
muÏe a pﬁedãasnû zralé dvanáctileté dívky. âesky vy‰la nûkterá jeho
díla bûhem 90. let, vedle Lolity napﬁ. Král, dáma, kluk, LuÏinova
obrana, Pozvání na popravu, Promluv, pamûti.
K Marinû I. Cvetajevové (18921941), vedle Anny Achmatovové
bezpochyby nejvût‰í ruské básníﬁce
20. století, má na‰e zemû zvlá‰tû
blízk˘ vztah. V letech 1922–1925
Ïila v Praze (LibeÀ, Smíchov)
a v jejím okolí (Horní a Dolní Mokropsy, Jílovi‰tû, V‰enory), napsala
tu nûkterá svá nejlep‰í díla (Poéma
hory, Poéma konce), v pohnut˘ch
dnech po 15. bﬁeznu 1939 vyslovila svÛj protest proti mnichovské
zradû v básnickém cyklu Ver‰e âechám. Je proto tak trochu i na‰e.
Proto si ji vydáváme víc neÏ jiné,
od roku 1967 vy‰lo 12 pﬁekladÛ
z jejího díla, nejúplnûj‰í v r. 1996
pod názvem Lich˘ stﬁevíc.
Viktor P. Nûkrasov (1911–1987)
získal obrovskou popularitu i oficiální uznání (Stalinova cena) za
novelu V stalingradsk˘ch zákopech (1946, ãesky 1948), v níÏ
zobrazil Ïivot vojáka na frontû
pravdivû, otevﬁenû, se v‰ím v‰udy, bez okázalé heroizace a nadmûrného patosu. Udal tím tón celé velké vlnû vynikající váleãné
prózy 2. polovinû 50. a 60. let.
Dal‰í díla – V rodném mûstû
(1954, ãesky 1957) a Kira Georgievna (1961, ãesky 1962),
v nichÏ Nûkrasov otevﬁenû a kriticky vylíãil sovûtskou souãasnost, mûla opût úspûch u ãtenáﬁÛ,
ale kritika je ostﬁe odsoudila. ProtoÏe autor ze své kritiãnosti i nadále neslevoval, byl nakonec donucen v roce 1974 odejít ze SSSR
a zbytek Ïivota strávil v PaﬁíÏi.
Vladimíra N. Vojnoviãe (1932)
zaﬁadila jiÏ jeho prvotina – povídka
Tady Ïijeme (1961, ã. 1963) – mezi velmi slibné mladé talenty. Ov‰em i jeho problémy se sovûtskou
mocí zaãaly témûﬁ souãasnû. A opût
– podobnû jako u V. Nûkrasova –
velk˘ ãtenáﬁsk˘ a diváck˘ (psal i divadelní hry) úspûch a nepﬁízeÀ oficiální kritiky. V roce 1980 se mohl
vystûhovat do Nûmecka. AÏ od roku 1988 je znovu hojnû vydáván
v Rusku. K jeho nejlep‰ím dílÛm
patﬁí satirick˘ román Îivot a neobyãejná dobrodruÏství vojáka Ivana âonkina. Byl napsán po roce
1963, obíhal v samizdatu, vydán byl
roce 1975 v PaﬁíÏi, v Rusku aÏ roku

1988, u nás roku 1994. Pro nás je toto dílo mimoﬁádnû zajímavé jednak
pro nápadnou pﬁíbuznost se ·vejkem, jednak proto, Ïe je pﬁevedl na
filmové plátno ná‰ oscarov˘ reÏisér
Jiﬁí Menzel.
Básníﬁka Irina B. Ratu‰inská
(1954) má v mnohém typick˘ osud
odbojného sovûtského obãana –
„za antisovûtskou agitaci a propagandu“ pobyt v lágru, pozdûji propu‰tûní, umoÏnûní emigrace a nakonec rehabilitace. Pﬁekvapuje datum odsouzení a v˘‰e trestu (1982,
7 let nucen˘ch prací a 5 let vyhnanství). Ratu‰inská odmítla podepsat Ïádost o milost a tím i pﬁiznání své viny. Zkomplikovala tak
Ïivot M. Gorbaãovovi, kter˘ tvrdil,
Ïe od r. 1982 nejsou v SSSR Ïádní
politiãtí vûzni. Byla propu‰tûna aÏ
koncem r. 1986 na v˘slovnou Ïádost R. Reagana. U nás je její dílo
neznámé – do r. 1989 to ne‰lo, poté nebyl zájem. Bez vût‰ího ohlasu
zÛstala i její kniha o Ïivotû v Ïenském lágru ·edá je barva nadûje, vydaná r. 2001 v Brnû, jejíÏ anglická
verze se koncem 80. let 20. století
stala svûtov˘m bestsellerem.
Dlouho se tradovalo, Ïe v ruské
a pﬁedev‰ím v sovûtské literatuﬁe
vÛbec neexistuje sex. To není tak
zcela pravda, ov‰em urãitá pﬁehnaná prudérnost byla dost pﬁíznaãná
nejen pro literaturu, ale i pro v‰ední Ïivot (napﬁíklad rafinované pﬁímo ukr˘vání veﬁejn˘ch záchodkÛ).
Této prudérii, do znaãné míry pokrytecké, uãinil rázn˘ konec Eduard V. Limonov (1943) románem
To jsem já – Edáãek (1979,
ã. 1994), v nûmÏ se pﬁi líãení tûÏk˘ch zaãátkÛ ruského emigranta
v New Yorku soustﬁeìuje pﬁeváÏnû na detailní popis pohlavního aktu beze v‰ech skrupulí. Nutno
ov‰em objektivnû pﬁiznat, Ïe je to
v ruské emigrantské literatuﬁe pﬁece jen v˘jimka.
Jaroslav Vávra

ÎIVNOSTNÍKÒV ROK – VLÁDNÍ DA≈OVÁ REFORMA
Vláda zveﬁejnila reformní kroky,
které chce realizovat v letech 2007
aÏ 2010 k dosaÏení stanoven˘ch deficitÛ veﬁejn˘ch rozpoãtÛ. Ministr financí pﬁedchozí vlády ODS Tlust˘
prohlásil, Ïe návrh reformy je paskvil. To jsou moÏná ponûkud silná
slova, nicménû od návrhu reformy,
která je kompromisem mezi názory
ODS, lidovcÛ a zelen˘ch, nemÛÏeme ãekat Ïádné zázraky. Stejn˘ch
kompromisÛ, tedy nedokonal˘ch
a poloviãat˘ch reforem, se zﬁejmû
doãkáme i v dÛchodovém, sociálním
a zdravotním systému.
Struãnû tedy o návrzích zmûn v daÀové oblasti. Vláda navrhuje zv˘‰ení sníÏené sazby DPH z 5 % na 9 %
a uplatnûní sníÏené sazby danû na
ekologická paliva. Sazba danû z pﬁíjmÛ právnick˘ch osob by se mûla postupnû sniÏovat aÏ do roku 2010, kdy
by mûla poklesnout na 19 %. ZároveÀ se poãítá i s postupnou reformou
základu danû. Sazba danû z pﬁíjmÛ
fyzick˘ch osob bude pouze jedna,
a to ve v˘‰i 15 %. Bude se v‰ak platit díky zmûnû systému základu da-

nû ze superhrubého pﬁíjmu, tzn. Ïe
pojistné placené zamûstnancem i zamûstnavatelem nebude osvobozeno
od danû z pﬁíjmÛ, jak tomu bylo doposud. Zru‰eno má b˘t spoleãné zdanûní manÏelÛ. Dopady tûchto zmûn
budou kompenzovány zásadními
zmûnami ve slevách na dani – napﬁ.
základní sleva bude zv˘‰ena na
24 840 Kã (novû i pro pracující dÛchodce), stejná sleva i na druhého
z manÏelÛ, zv˘‰ení daÀového zv˘hodnûní na dítû na 10 440 Kã. Seãteme-li tedy napﬁ. slevy rodiny s tﬁemi dûtmi, kde Ïena (muÏ) je na mateﬁské, vyjde nám, Ïe manÏel(-ka)
nebude do 400 tis. Kã hrubé roãní
mzdy platit Ïádnou daÀ z pﬁíjmu. Pokud si vydûlá ménû, bude pﬁíjemcem
daÀového bonusu ze zv˘hodnûní na
dûti. Vláda chce také prosadit zru‰ení minimálního základu danû, ten
pﬁi zv˘‰ení slev na dani totiÏ nemá
Ïádn˘ smysl. Jsou naplánovány také zmûny ve zdanûní majetku –
osvobození zemûdûlsk˘ch pozemkÛ
od danû z nemovitostí, osvobození
dûdictví u II. skupiny od danû dû-

dické, osvobození darÛ u I. a II. skupiny od danû darovací. No a samozﬁejmû zru‰ení registraãních pokladen. Zjednodu‰enû lze ﬁíci, Ïe klesnou danû zpﬁíjmu, ale podraÏí nûkteré
sluÏby a zboÏí, napﬁ. potraviny. Jak
to pocítí obãan, se teprve uvidí.
Co ﬁíci závûrem? V ãeském jazyce
se objevil nov˘ v˘raz „superhrubá
mzda“. Podstatné je ale to, Ïe vût‰ina obãanÛ by ochotnû pﬁijala reformu, která by i tﬁeba zvy‰ovala danû,
pokud by za nû od státu získali kvalitní sluÏby a pokud by byly pﬁijaty
reformy, které zamezí pl˘tvání
a ‰patnému hospodaﬁení státu. Dnes
má obãan pﬁi pﬁeãtení své v˘platní
pásky pocit, Ïe polovina ãástky, kterou zamûstnavatel na nûho vynaloÏil, jde na úﬁedníky a zneuÏivatele
sociálního systému a neprÛhledné
dotace soukrom˘m subjektÛm, byÈ
tﬁeba z titulu „ekologického“ hospodaﬁení.
Pﬁí‰tû tﬁeba o pﬁipravované novele
Zákona o DPH, neobjeví-li se do té
doby nûco zajímavûj‰ího.
Jan Rajsk˘
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ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA K¤IVOKLÁTSKU (XVII)
ZÁMEâEK H¤EBEâNÍKY
Uprostﬁed obce Hﬁebeãníky stojí budova b˘valého panského zámeãku z 2. poloviny 18. století. Roku 1781 ji dal postavit tehdej‰í majitel Hﬁebeãník hrabû Franti‰ek
Antonín Nostic, nejvy‰‰í purkrabí
ãeského království, znám˘ osvícenec a spoluzakladatel Stavovského divadla v Praze. PÛvodnû ‰lo
o jednopatrovou obdélnou barokní budovu krytou ‰indelem. Z pﬁízemí vedlo dvouramenné schodi‰tû s dﬁevûn˘m zábradlím do prvního patra, kde b˘vala domácí kaple,
obytné místnosti a pavlán.
Zámek byl postaven na místû staré hﬁebeãnické tvrze. O ní se prameny poprvé zmiÀují roku 1542,
kdy byla pﬁevádûna s dvorem a lesy do drÏení berního úﬁadu v Rakovníku, protoÏe její majitel Jind-

ﬁich T˘ﬁovsk˘ z Ensidle neplatil bernû.
Podruhé je uvádûna
v roce 1552, kdy se
Jindﬁich T˘ﬁovsk˘
doÏadoval na ·imonu
Svûteckém z âernãic
potvrzení zápisu na
tvrz a popluÏní dvÛr
v Hﬁebeãníkách s krãmou a pustou vsí
Pístn˘m, které koupil
od jeho dûda. Dal‰í
podrobná
zpráva
o tvrzi pochází z roku
1628, kdy opût do‰lo
k jejímu prodeji. Z této zprávy vypl˘vá, Ïe
tvrz byla patrová, mûla kuchyÀ
s vinn˘m sklepem, prostorn˘ dvÛr
s ratejnami, chlévy, kÛlnami, dvûma stodolami a s˘pkami.

ZÁMEâEK H¤EBEâNÍKY
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DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
SMYSL ZJEVENÍ

Pﬁed zmínûn˘mi Nostici vlastnili
Hﬁebeãníky je‰tû Karel Ferdinand
Schindler z Hirschfeldu a Marie
AlÏbûta Vratislavová z Mitrovic. Ta
potom sÀatkem s hrabûtem Nosticem pﬁenesla svÛj majetek na jeho
rod. V té dobû v‰ak jiÏ byla tvrz velmi zchátralá. Proto ji nechal Franti‰ek Antonín Nostic zbourat a na jejím místû postavit zámeãek. Nosticové vlastnili Hﬁebeãníky aÏ do roku 1874, kdy je koupili manÏelé
Brandejsovi. Po nich se stal majitelem Josef König (roku 1879), od nûhoÏ je o rok pozdûji odkoupil kníÏe
Fürstenberk.
Zásadní zmûny prodûlal zámek po
roce 1948, kdy zde sídlilo Jednotné
zemûdûlské druÏstvo. Byla zru‰ena
kaple, z pokojÛ vytvoﬁeny kanceláﬁe a zasedací místnost. Barokní zámeãek tak zcela ztratil svÛj charakter i vzhled. Památkovû chránûn˘ je
i hospodáﬁsk˘ dvÛr náleÏející k zámeãku, zejména tﬁi chlévy a hodnotn˘ barokní ‰p˘char s mansardovou stﬁechou.
Tomá‰ Bednaﬁík

Setkání se Zmrtv˘chvstal˘m, to byl jasn˘ dÛkaz jeho vítûzství, pravdivosti toho, co tvrdili
zboÏní apo‰tolové, Ïe se jim soukromû zjevil. Co
by se stalo, kdyby se JeÏí‰ zjevil tûm, kteﬁí ho zavraÏdili? VraÏda nikdy vrahÛm mír nepﬁinesla.
Jaké vysvûtlení by se zrodilo v hlavách tûch, kdo
by mûli toto vidûní? První reakce by byla jistû
ta samá jako u apo‰tolÛ. Stra‰idlo, pﬁízrak, halucinace. JeÏí‰ by musel pﬁed nimi dûlat nové divy, dokazovat jim hmatatelnû, Ïe má tûlo, Ïe s nimi jí, nechat se dot˘kat. A pak by se zrodila dal‰í hypotéza, tak jako se v dûjinách skuteãnû zrodila. On byl zdánlivû mrtv˘, rány nebyly smrtelné, pohﬁeb byl fingovan˘. I zde by musel
ukázat jako Tomá‰ovi probodené ruce, nohy,
srdce, coÏ naprosto vyluãuje zdánlivou smrt.
A to není v‰echno, teì je zde ta klíãová otázka. Uvûﬁili by velikonoãnímu poselství v tom kﬁesÈanském slova smyslu? Uvûﬁili by, Ïe JeÏí‰ je právû ten prav˘ Mesiá‰, kterého bÛh poslal? Odpovûì je jednoznaãná. Neuvûﬁili by. ProtoÏe v nûho neuvûﬁili, kdyÏ ho vidûli v jeho pozemském Ïivotû konat i zázraky. Vidûli vzkﬁí‰eného Lazara, vidûli uzdraveného slepce,
vidûli mnoho dal‰ího, a neuvûﬁili. Pán JeÏí‰ jednou ﬁekl vûtu, která je klíãová. KdyÏ Ïádal v podobenství zavrÏen˘ boháã Abraháma, aby poslal nûkoho do jeho domu na zemi a varoval jeho bratry, aby se nedostali do zavrÏení, do pekla, dostal odpovûì: Neuvûﬁí, i kdyby nûkdo vstal z mrtv˘ch. Tím
JeÏí‰ jasnû ukázal, Ïe je zcela zbyteãné, aby BÛh podával dÛkazy tûm, kdo
uvûﬁit stejnû nechtûjí.
Vûãn˘ Ïivot v Bohu, nebe, to je nûco, co lidské oko nevidûlo a ani ucho
nesly‰elo. To BÛh pﬁipravil tûm, kdo ho milují a kdo mu vûﬁí. Ve víﬁe je klíã
ke v‰emu. BÛh pro v‰echny z nás urãil tak a ne jinak. Lidé nemohou po Bohu chtít, aby se kaÏdému zjevoval a kaÏdému dokazoval svoji pravdu.
J. P.

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Viktor Havlík
Eva Sadová
Milena Strejãková
Vlasta BlaÏková
Jana Wildová

21. 3.
8. 3.
15. 3.
30. 3.
5. 3.

50 let
55 let
76 let
79 let
81 let

Kﬁivoklát 190
Kﬁivoklát 228
Kﬁivoklát 69
Kﬁivoklát 115
Kﬁivoklát 97

DOBROT Y Z BABIČČINY KUCHAŘKY
aneb Expedice za tajemn˘mi vÛnûmi kﬁivoklátsk˘ch kuchyní
ní Moniky Frencl na marinované vepﬁové plátky na
vínû. Jídlo bylo skvûlé, hodící se spí‰e na slavnostní
pﬁíleÏitosti, a pokud ho náv‰tûvû pﬁipravíte, sklidíte
jistû pochvalu, tak jako ji
sklidila moje hostitelka
ode mû. Z hradních zdí pﬁejí dobrou chuÈ ãtenáﬁÛm
Kﬁivoklátsk˘ch novin paní
Monika Frencl a Milan
Bednaﬁík.

Krásné jarní sluníãkové dny pﬁeji v‰em pﬁíznivcÛm dobrého jídla.
Pﬁi pﬁípravû dne‰ního dílu jsem si
ﬁekl, Ïe jsem jiÏ loudil recepty u hospodynûk jak v Budech tak na Amalínû, a dokonce jsem se vydal i za
hranice obce. VÏdy jsem ale pﬁi tom
bez pov‰imnutí míjel majestátné zdi
na‰eho hradu. Napadlo mû, co se vydat pro dne‰ní recept právû tam.
Z vyprávûní vím, Ïe manÏelka kastelána je velmi nadaná kuchaﬁka,
která, pﬁestoÏe nezavrhuje kuchaﬁské knihy, velmi ráda zapojuje pﬁi
vaﬁení svoji fantazii a nezapomíná
pﬁi tom ani na zásady zdravého Ïivotního stylu. Zkusil jsem tedy pomyslnû zaklepat na hradní bránu a
prosebn˘m pohledem zapÛsobit na
paní „kastelánovou“, aby pro nás nûco dobrého pﬁipravila. PﬁestoÏe má
doma malého synka a ãasu nemá
rozhodnû nazbyt, vy‰la Kﬁivoklátsk˘m novinám vstﬁíc, a tak jsem mohl pro vás zaznamenat recept od pa-

MARINOVANÉ
VEP¤OVÉ PLÁTKY
NA VÍNù
Suroviny pro 4 osoby.
Vepﬁové maso (nejlep‰í je
krkovice nebo plec). K pﬁípravû marinády budeme
potﬁebovat: 2 dcl rostlinného oleje, lÏiãku mleté
papriky, 5 na koleãka pokrájen˘ch strouÏkÛ ãesneku,
1 cibuli, lÏiãku hoﬁãice,
2 rajãata, tro‰ku bazalky,
trochu octa, lÏiãku kari koﬁení, pepﬁ, majoránku, bobkov˘ list, rozmar˘n, jalovec a cel˘
pepﬁ. K pﬁípravû dresinku budeme
potﬁebovat: 2 malé zakysané smetany, ãerstvou nasekanou paÏitku, pro-

13. díl
lisovan˘ nebo utﬁen˘ ãesnek, ‰petku
soli, ‰petku bílého mletého pepﬁe.
Maso omyjeme, nakrájíme na plátky a mírnû naklepeme. Pﬁipravíme si
marinádu z v˘‰e uveden˘ch ingrediencí a zﬁedíme ji stejn˘m mnoÏstvím
vlaÏné vody. Do takto pﬁipraveného
nálevu naloÏíme plátky masa na 24
hodin a dáme do chladu. Maso za tu
dobu nûkolikrát obrátíme, aby dobﬁe
marinádu vstﬁebalo. Po vyjmutí ho
peãeme na teflonové pánvi do mûkka po obou stranách, klidnû bez tuku,
protoÏe tuk jiÏ obsahovala marináda,
a aby se nepﬁipékalo, podléváme ho
bûhem peãení kvalitním ãerven˘m vínem. KdyÏ je maso mûkké, nalijeme
na nûj zbytek marinády, mírnû osolíme a v‰e prohﬁejeme pﬁed podáváním. Takto pﬁipravené a naloÏené maso lze v létû pﬁipravovat i na venkovním grilu. Jako pﬁíloha jsou nejlep‰í
opeãené nebo americké brambory.
Tûm je‰tû zjemníme chuÈ dresinkem,
kter˘ pﬁipravíme z uveden˘ch surovin. Dresink je dobré udûlat asi hodinu pﬁed podáváním, nechat ho v chladu odleÏet, ale servírovat ho v konzistenci pokojové teploty. K slavnostnímu obûdu se na hradû podával je‰tû míchan˘ zeleninov˘ salát, kter˘
tento chod je‰tû zatraktivnil.

Víra pak jest nadûjn˘ch vûcí podstata a dÛvod neviditeln˘ch. List ÎidÛm 11. kap.

P¤IJë NA BIBLICKÉ VYUâOVÁNÍ
Setkání tûch, kteﬁí mají chuÈ se na chvíli zastavit a v pﬁátelské atmosféﬁe naslouchat biblick˘m pﬁíbûhÛm, které se dot˘kají i na‰eho souãasného Ïivota, pﬁem˘‰let o dlouhém putování, které naz˘váme dûjinami církve, nebo prostû seznámit se
s my‰lenkami kﬁesÈanství, které patﬁí k základÛm evropské kultury.
Kdy: pravidelnû kaÏd˘ ãtvrtek od 14 do 16 hodin
(v dobû od 19. 4. do 10. 5. jsou zaãátky posunuty na 15.00 hod.)
Buìte.
Kde: Informaãní stﬁedisko LesÛ âeské republiky, s. p.,
B˘t solí zemû
Hradní 3, Kﬁivoklát.
neznamená
Zváni jsou dospûlí i dûti.
b˘t uzavﬁen v solniãce,
Církev ãeskoslovenská husitská
ale obsaÏen v pokrmu,
NáboÏenská obec v Kﬁivoklátû
kter˘ sytí du‰e.
270 23 Kﬁivoklát 93
B˘t svûtlem svûta
mobil : 606 490 134 nebo 723 550 707 neznamená oslÀova,t
kazatelka Mgr. Hana Anna Vítová,
ale ti‰e spolehlivû
Alois Volkman
planout.

CIMBÁLOVKA âTY¤LÍSTKU
V RESTAURACI NAD HRADEM
Dvûma snímky se vracíme k vystoupení cimbálové muziky novostra‰eckého souboru âtyﬁlístek. Jeho vystoupení se stalo na Kﬁivoklátû tradicí a vÏdy
si najde vûrné posluchaãe. Nûkolik desítek milovníkÛ lidové písniãky si zazpívalo písnû z Moravy i z âech a zvuk cimbálu nebo harmoniky nûkteré
i zvedl od stolu k tanci. Pokud i vy patﬁíte mezi milovníky lidovek, pﬁijìte
pﬁí‰tû posílit ná‰ pomysln˘ pûveck˘ sbor.
Text a foto Milan Bednaﬁík

FOTOKRONIKA – HISTORIE
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

Pﬁi slavnostním zahájení sezóny podûkoval kastelán Ludûk Frencl Libu‰i Vokounové za v˘znamnou
pomoc pﬁi pﬁípravû nov˘ch expozic v zrekonstruovan˘ch prostorách hradu.
Foto –paf–

Nová vitráÏová okna vysvûtil rakovnick˘ vikáﬁ P. Ján Petroviã. Foto Milan Bednaﬁík

Pﬁi stejné akci zahrál a zazpíval soubor Silentium.

Starosta Milan Naì s nejmen‰ími zpûváãky v mateﬁské ‰kole, kde rozdával sladké odmûny
v‰em úãastníkÛm soutûÏe Zlat˘ slavíãek 2007.
Foto Milan Bednaﬁík

Tak jako kaÏdoroãnû, i letos praskaly ulice Kﬁivoklátu ve ‰vech pﬁi náporu náv‰tûvníkÛ akce
Velikonoce na hradû. Nejsem sám, kdo si myslí, Ïe by si Kﬁivoklát‰tí jiÏ koneãnû zaslouÏili vybudování centrálního parkovitû s dostateãnou kapacitou.
Foto Milan Bednaﬁík

Zkusit si namalovat kraslici pod odborn˘m vedením zku‰ené v˘tvarnice vyuÏila nejedna náv‰tûvnice velikonoãního jarmarku na hradû.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Bájného „Dymu“ pﬁiblíÏila náv‰tûvníkÛm
pﬁi svém vystoupení Marcela Slavíková.
Foto Milan Bednaﬁík

pratura, nosoroÏce, mamuta i 750 pazourkÛ dokazují, Ïe lubenské sídli‰tû
ob˘vali lovci stádní zvûﬁe.
Nepﬁíznivé klimatické podmínky, ãlenit˘ a málo prostupn˘ ráz krajiny v‰ak
bránily zakládání trvalej‰ích a vût‰ích útoãi‰È ãlovûka. Kusé nálezy od Nového Domu, Hﬁedel, Broum nebo Krásné doliny
sice svûdãí o pohybu ãlovûka krajem je‰tû v dobû kamenné, ale teprve se zmûnou
podnebí a roz‰íﬁením lesní a stepní zvûﬁe
ve star‰í dobû bronzové (2300-1900
pﬁ.n.l.) pﬁichází na území dne‰ního Kﬁivoklátska trvale ãlovûk-pastevec. Hlavní
základnou Ïivota se stává chov domácích
zvíﬁat, objevuje se orné rolniãení. Kamenné nástroje a zbranû jsou nahrazeny
mûdûn˘mi a bronzov˘mi. Ve stﬁední a
mlad‰í dobû bronzové (1900-1000
pﬁ.n.l.), po pﬁíchodu lidu únûtické a ze-
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Pﬁi slavnostním zahájení bylo moÏné spatﬁit
pﬁi pﬁátelském hovoru „dvorního“ fotografa Milana Bednaﬁíka, starostu Roztok Vladimíra Melãe a kﬁivoklátského stavitele Karla
Breníka.
Foto Pavel Friebert

Hasiãi SDH Kﬁivoklát, za podpory Lesní správy Kﬁivoklát a Mûstysu Kﬁivoklát, zvou v‰echny obãany na tradiãní âarodûjnice. Budou se konat opût 30. dubna na louce za „nov˘mi“ bytovkami, smûrem na âastonice. Hranice bude zapálena kolem 21. hodiny, obãerstvení bude
zaji‰tûno. P. S. âarodûjnici uÏ máme! Va‰i hasiãi.
Foto Milan Bednaﬁík

KAPITOLY Z HISTORIE K¤IVOKLÁTSKA – I
NEJSTAR·Í OSÍDLENÍ
¤ecké slovo „palaios“ znamená „star˘“. „Lithos“ znamená „kámen“. V˘raz
„paleolit“ pﬁekládáme termínem star‰í
doba kamenná. Pﬁedstavuje nejvzdálenûj‰í úsek lidsk˘ch dûjin. A také nejdel‰í. 500 aÏ 6 tisíc let pﬁed na‰ím letopoãtem. První zmínky o osídlení Kﬁivoklátské vrchoviny spadají do mlad‰ího
období paleolitu, zhruba do rozmezí mezi 40 aÏ 6 tisíc let pﬁ.n.l. Tento fakt potvrzuje nález sídli‰tû lovcÛ mamutÛ u
dne‰ní obce Lubná. V jejím okolí, pﬁi
âerném potoce, jsou ãtyﬁi nalezi‰tû na
spra‰ov˘ch svazích, vesmûs v polohách
chránûn˘ch pﬁed vûtrem. Archeologick˘
prÛzkum prokázal v˘skyt nûkolika ohni‰È a není vylouãeno, Ïe tu stála povrchová nebo nepatrnû zahloubená stanovitá chata. Nalezené kosti ze soba, konû,

Foto Milan Bednaﬁík

TOMÁ· BEDNA¤ÍK

Pravûcí lovci zanechali své stopy také na Kﬁivoklátsku. Reprofoto kresby ZdeÀka Buriana.

jména mohylové kultury, se nálezy v na‰em regionu mnoÏí. Vedle bronzov˘ch a
pozdûji i Ïelezn˘ch srpÛ, udic a ruãních
ml˘nkÛ, jsou to i pozÛstatky prvních
opevnûn˘ch hradisek a mohylov˘ch pohﬁebi‰È. V˘razné stopy mohylové kultury byly objeveny v lesíku „Háj“ u Hoﬁovic, dal‰í u Tuchlovic, H˘skova, Zdejciny, Zbeãna, Zdic, Poãapel a Kublova.
Také doba hal‰tatská (1000-400 pﬁ.n.l.)
poznamenává osídlení Kﬁivoklátské vrchoviny. Nedaleko Pavlíkova, na písãité

vyv˘‰eninû na „Brabeãkách“, bylo objeveno mnoÏství popelnicov˘ch hrobÛ, keramiky a Ïelezn˘ meã. Archeologové zaﬁadili trvání tohoto pohﬁebi‰tû od poloviny 5. do poloviny 4. stol. pﬁ.n.l. Není pochyb, Ïe si toto místo zvolili pozdnû hal‰tat‰tí obyvatelé okolí Rakovníka.
V˘znamnou úlohu v osidlování Kﬁivoklátska sehrál pﬁíchod keltsk˘ch kmenÛ asi v polovinû 4. stol. pﬁ.n.l. Do dûjin
vstoupili Keltové jako první pojmenovaní, neanonymní obyvatelé stﬁedoev-

ropského vnitrozemí, kam pronikli ze
sv˘ch pÛvodních sídel, leÏících na území dne‰ní v˘chodní Francie, Belgie, Holandska a jiÏního Nûmecka. U nás zaujaly keltské kmeny pﬁedev‰ím stará sídelní území v nejúrodnûj‰ích oblastech.
Usadily se v Polabí, Podkru‰nohoﬁí, na
Moravû, na Brnûnsku, Kyjovsku, Olomoucku, Prostûjovsku a také ve stﬁedních
âechách. Není zcela doloÏeno, které
z keltsk˘ch kmenÛ na na‰em území sídlily a kterou jeho ãást zabíraly. V˘zkumy dokazují, Ïe s lidem ploch˘ch kostrov˘ch pohﬁebi‰È ve stﬁedních a severních âechách mÛÏeme snad ztotoÏnit
keltsk˘ kmen BójÛ, od nûhoÏ je také odvozeno latinské jméno âech Boihaemum
– Bohemia.
Keltové byli lidé neobyãejnû pilní,
skvûlí ﬁemeslníci, stavitelé, organizátoﬁi
a umûlci. Jejich spoleãnost mÛÏeme charakterizovat jako „vojenskou demokracii“, vládu náãelníkÛ prostﬁednictvím bojovnick˘ch druÏin. Pohﬁby muÏÛ i Ïen
ukazují, Ïe ‰lo o uzavﬁenou spoleãenskou
vrstvu, která si musela své postavení udrÏovat silou zbraní. Pochovaní muÏi jsou
totiÏ témûﬁ bez v˘jimky vybaveni jako
bojovníci bronzov˘mi a Ïelezn˘mi zbranûmi, Ïeny rozmanit˘mi bronzov˘mi
ozdobami. (Pokraãování pﬁí‰tû)

