Roãník XIII.

KVùTEN 2007
V sobotu 5. kvûtna se hasiãi
z Kﬁivoklátu, z Roztok, z Branova, z Velké Bukové, z Nezabudic, a závodní jednotky
Permon Roztoky se‰li na okrskovém cviãení na Velké Bukové.
âtûte na str. 2

MÁJOV¯ âAS
Konãí kvûten, ke kterému se obracejí slova básníkÛ jako k ãasu lásky… Je pravda, Ïe v pﬁírodû v té dobû vrcholí rÛst a kvût v‰eho zeleného, páﬁení ve‰keré Ïivé havûti a na
pohled je v‰echno vesele barevné
a optimisticky hluãné. Îe by tohle
v‰echno v nás mûlo evokovat lásku?
Mám nûkdy dojem, Ïe pojem láska
máme naplnûn obsahem, kter˘ spadá spí‰e pod slovíãko sex. Jak si napﬁíklad vysvûtlit transparenty ze
stávky indick˘ch prostitutek, které
jsem nedávno zahlédla ve zprávách,
hlásající, Ïe „láska je práce“?
Jistû, k lásce patﬁí i sex, ale sex
bez lásky je asi skuteãnû jen práce
a práce bez lásky je dﬁina. Vlastnû
v‰echno, co dûláme bez lásky, je jakoby prázdné a zbyteãné. Stravuje
nás to a ubírá nám to sílu. Není to
‰koda? Tak co to ta láska vlastnû je?
Pokud nechceme, aby v nás fungovala jen jako Ïivoãi‰ná touha po
slasti, mûli bychom si tu prázdnou
ãí‰i se slovem láska naplnit nûãím,
co nám dá nádhern˘ pocit po cel˘
rok. Co nám pomÛÏe pﬁekonat tûÏké chvíle v Ïivotû a sdílet starosti
i radosti se sv˘mi nejbliÏ‰ími.
Tak aÈ se nám to daﬁí!
Simona Matûjková

Kﬁivoklátsk˘ hasiã Jan Pelesn˘ pﬁi rozbalování hadic krátce po pﬁíjezdu k lesnímu poÏáru u Pavlíkova.
Foto M. Polívková

Ve ãtvrtek 19. dubna leto‰ního roku pﬁipravili bratﬁi Bednaﬁíkové v Informaãním a vzdûlávacím stﬁedisku
LâR Kﬁivoklát dal‰í z tématick˘ch
veãerÛ s videoprojekcí. Hostem byla
paní Mgr. Lenka ·mídová, etnografka Muzea T.G.M. v Rakovníku.
âtûte na str. 4

Koncertem v‰ech
ÏákÛ soukromé hudební ‰koly Dagmar
Pavlíãkové se rozlouãili Ïáci se ‰kolním
rokem.
âtûte na str. 2

âISTÁ BEROUNKA VE ST¤EDOâESKÉM KRAJI

Obãanské sdruÏení
Dûti Kﬁivoklátska, o. s.
zve v‰echny ãleny i neãleny,
stateãné i ménû odváÏné,
na sjezd Berounky, úsek Skryje-hospoda U Jezzu, s mezipﬁistáním u Rozvûdãíka.
V nedûli 17. 6. 2007, cena
pÛjãení lodû s dvûma pádly
200 Kã vã. dopravy lodû,
pÛjãení vesty 10 Kã (u dûtí
povinná v˘bava).
Pﬁihlaste se do 27. 5. 2007
na tel.ãísle 723 840 765
(J. Rajská), poãet úãastníkÛ
bez vlastní lodû je omezen.

POHÁDKOV¯ LES

Tiskov˘ mluvãí kraje Martin Kupka s pÛvabn˘m „háãkem“ na‰li v ﬁece kus plechové stﬁechy z odplavené chaty.

V sobotu 12. kvûtna si dali na Kﬁivoklátsku dostaveníãko vodáci ze
stﬁedních âech. Pozval je sem Stﬁedoãesk˘ kraj na akci „âistá Be-

LESNÍ POÎÁR V PAVLÍKOVù
Na poÏár lesa do Pavlíkova vyjeli i hasiãi z Kﬁivoklátu. Hasilo 14
jednotek a vrtulník.
Trochu paradoxnû poslední den
jarního sucha v dubnu a na zaãátku
kvûtna kﬁivoklátsk˘m hasiãÛm v pátek 4. kvûtna odpoledne pﬁi‰la sms
zpráva o v˘jezdu. Jednalo se o hoﬁící les u Pavlíkova. Podle okresní-

10 Kã

ho Raportu se jednalo zatím o nejvût‰í leto‰ní poÏár na Rakovnicku.
Pravdûpodobnû od nedopalku chytil lesní porost v Pavlíkovsk˘ch vr‰cích. Jednalo se o velmi nepﬁístupné místo, se kter˘m mûli kﬁivoklát‰tí hasiãi jiÏ svou zku‰enost ze zásahu pﬁed cca 5 lety. Hoﬁelo tehdy
takﬁka na stejném místû a hasilo se
aÏ dlouho do noci. Na rozdíl od nûkter˘ch jin˘ch sborÛ moÏná i tato
zku‰enost pomohla hasiãÛm z Kﬁivoklátu k tomu, Ïe místo poÏáru nehledali.
K ohni dorazilo 6 kﬁivoklátsk˘ch
hasiãÛ s cisternou pﬁed pátou hodinou odpolední, kdyÏ poÏár byl nahlá‰en na operaãní stﬁedisko zhruba
o dvû hodiny dﬁíve. Hoﬁely jiÏ cca
dva hektary lesa, ale v dobû pﬁíjezdu kﬁivoklátské jednotky jiÏ byl poÏár na‰tûstí lokalizován.
Hasilo nakonec 14 hasiãsk˘ch
jednotek. ProfesionálÛm z Rakovníka a Kladna pomáhaly dobrovolné hasiãské jednotky z Kﬁivoklátu,
LuÏné, ¤evniãova, Slabec, Hvozda,
Roztok, âisté, KoÏlan, KnûÏevsi,
Pavlíkova, Kralovic a závodní jednotka Permonu Roztoky. Pomáhal
(dokonãení na str. 2)

Moudrá slova
Pravda má jednu velkou v˘hodu:
ãlovûk si nemusí pamatovat, co ﬁekl.
(Auguste Rodin)

rounka“. Cílem bylo vyãistit úsek
Berounky ze Zvíkovce do Roztok u
Kﬁivoklátu od nejrÛznûj‰ích odpadkÛ, které ﬁeka pﬁinesla v zimním období.
UÏ od pÛl deváté pﬁijíÏdûli úãastníci na místo srazu v kempu Vi‰Àová. Spoleãnost to byla vskutku rÛznorodá – od starostÛ a zastupitelÛ
místních obcí, úﬁedníkÛ Krajského
úﬁadu Stﬁedoãeského kraje, studentÛ, hasiãÛ a ochranáﬁÛ, aÏ po rodiãe
s dûtmi. Celkem pﬁes 120 dobrovolníkÛ se kolem deváté hodiny pﬁesunulo pﬁipraven˘mi autobusy na
místo startu, do kempu ve Zvíkovci. Zde na nû jiÏ ãekaly pﬁipravené
lodû. Organizace celé akce se ujal

Foto Tomá‰ Bednaﬁík

osobnû námûstek hejtmana Stﬁedoãeského kraje, pan Vilém Îák. Vysvûtlil pﬁítomn˘m, Ïe po loÀské zku‰enosti budou vytvoﬁeny tﬁi skupiny lodí a kaÏdá skupina bude vysbírávat urãen˘ úsek, aby byla práce co nejefektivnûj‰í. Na mapû
ukázal jednotlivé úseky i místa, kde
bude moÏné cestou nasbíran˘ odpad
odloÏit do pﬁistaven˘ch kontejnerÛ.
Potom uÏ si posádky ‰edesáti lodí
vyzvedly jen mapky úsekÛ, gumové rukavice, plastové pytle na odpad a po urãen˘ch skupinách vyplouvaly na ﬁeku. První skupina ãistila úsek od Rozvûdãíka do Vi‰Àové, druhá od táboﬁi‰tû ve Skryjích
(pokraãování na str. 2)

V sobotu dne 9. ãervna poﬁádá
âesk˘ svaz Ïen dal‰í roãník
pohádkového lesa. Zaãátek
bude od 14.00 hodin v lese
u Vrbiãek.
Poﬁadatelky zvou pravidelné
náv‰tûvníky, ale i úplné nováãky, na setkání z pohádkov˘mi postaviãkami a na odpoledne plné soutûÏí a legrace.

SLAVNOST BOÎÍHO
TùLA V K¤IVOKLÁTù
¤ímskokatolická farnost
Svatého Petra v Kﬁivoklátû
poﬁádá v nedûli 10. ãervna
slavnost Tûla a Krve Pánû –
tzv. BoÏí tûlo.
Slavnost zapoãne v 9.30 hodin m‰í svatou v kﬁivoklátském kostele sv. Petra, kterou bude celebrovat rakovnick˘ vikáﬁ Ján Petroviã.

VÍTE CO JE TO PEDOLOGIE...?
Letos jiÏ potﬁetí získalo Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko LâR
Kﬁivoklát akreditaci k poﬁádání
okresního kola známé pﬁírodovûdnû – ekologické soutûÏe Zelená stezka – Zlat˘ list. IVS ji uspoﬁádalo ve
spolupráci se Správou CHKO Kﬁivoklátsko dne 3. kvûtna 2007 na
Emilovnû.
Provûﬁit si svoje znalosti pﬁijelo
106 dûtí ze základních ‰kol a gymnázia Z. Wintera. Poãasí bylo velmi
pﬁívûtivé, dûti soutûÏivé, organizátoﬁi pﬁipraveni a to v‰e dohromady
dalo vzniknout pûkné akci. Zahájení probûhlo nástupem soutûÏních
‰estiãlenn˘ch druÏstev, následovaly slavnostní fanfáry trubaãÛ a klání mohlo zaãít. DruÏstva startovala
po deseti minutách, na trase dlouhé
4 kilometry byla v prÛmûru dvû a pÛl
hodiny. Znalosti a vûdomosti byly
provûﬁovány na deseti stanovi‰tích
odborn˘mi lektory ze Správy
(pokraãování na str. 4)

Provûﬁit svoje znalosti o pﬁírodû si pﬁijelo 106 dûtí ze základních ‰kol z regionu a gymnázia
Z. Wintera v Rakovníku.
Foto TáÀa Friebertová

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE

STRANA 2

Anketa KN
Vzpomenete si na svÛj první polibek a byli jste letos políbeni
1. kvûtna pod rozkvetl˘m stromem?
Ing. Jan Rajsk˘
46 let, podnikatel
První pusa byla uÏ ve
‰kolce. Marcelka chodila do stejné tﬁídy
a bydlela u nás v domû.
Ani nevím, kolik jsem
jí pﬁedtím nakreslil obrázkÛ a poslal dopisÛ se srdíãky, neÏ
jsem ji „zlomil“, ale tohle mi nûjak
zÛstalo. Pod rozkvetl˘ strom se chodím líbat pravidelnû asi od 17 let.
Na v‰echny ty stromy a Ïeny se uÏ
nepamatuji. Letos to byla jabloÀ a moje manÏelka. No vloni také, pﬁeci.
Petr „Pítrs“ Mare‰
45 let, podnikatel
Tak to si pamatuji úplnû pﬁesnû. V záﬁí 1968
na ‰kolním pozemku
v Oráãovû od Vûrky V.
Bylo jí 5 let a já ji chtûl
za Ïenu. Fakt.
Tuhle tradici rád dodrÏuji, ale letos to ne‰lo, byl jsem s klukama na
Matterhornu, a kluci se normálnû
nelíbaj…

âISTÁ BEROUNKA VE ST¤EDOâESKÉM KRAJI LESNÍ POÎÁR...
(dokonãení ze str. 1)
k Rozvûdãíku a poslední od Zvíkovce do Skryj. Mezi sebran˘m odpadem se na‰lo v‰echno moÏné.
Nejãastûj‰í byly PET láhve, kusy
plechÛ, drátûnky, zbytky plastÛ,
pneumatiky, ale tﬁeba i stará ledniãka nebo nárazník od auta.
Logistiku a operativní pﬁemísÈování sbûrn˘ch kontejnerÛ zajistila
Správa CHKO Kﬁivoklátsko s okolními obcemi. Kolem páté odpoledne dopluly posádky posledních lodí
na Vi‰Àovou, aby si vychutnaly zaslouÏené pivo a klobásku. K poslechu zahrály skupiny Tﬁehusk a Rangers, podûkovat v‰em a zazpívat pﬁijel i hejtman Petr Bendl. Pro kaÏdého z úãastníkÛ – sbûraãÛ pak bylo
jako podûkování pﬁipravené triãko,
hrneãek s logem Stﬁedoãeského kraje a obãerstvení.
A jakého mnoÏství odpadkÛ se
podaﬁilo ﬁeku Berounku zbavit? Úctyhodn˘ch jedenácti tun! –pap–

Hejtman Petr Bendl v závûru svého hudebního vystoupení s Rangers.

Ivana Varju
39 let, studentka FFUK, toho ãasu plnû vytíÏená matka tﬁí dcer
Pamatuji se. Byly nám
tﬁi, chodili jsme do jeslí a kaÏdé ráno jsme se
pusinkovali v ‰atnû.
Martínek bydlel v protûj‰ím paneláku a jeho
tatínek ho obãas navádûl, aby na mû
pokﬁikoval z balkonu nûco jako:
„âau, buchto!“.UÏ tehdy jsem matnû tu‰ila, Ïe uspût v tomto sexistickém svûtû nebude jednoduché, a tak
jsem na nûj dotãenû hulákala: „Já
nejsem buchta, já jsem Ivanka.“
Tradici prvomájového líbání udrÏuji asi od sv˘ch ‰estnácti. Ani leto‰ek nebyl v˘jimkou.

HUDEBNÍ ROZLOUâENÍ SE ·KOLNÍM ROKEM

V sobotu 5. kvûtna se hasiãi z Kﬁivoklátu, z Roztok, z Branova, z Velké Bukové, z Nezabudic a závodní
jednotky Permon Roztoky se‰li na
okrskovém cviãení na Velké Bukové. Námûtem cviãení bylo vypro-

Koncertem v‰ech ÏákÛ, kter˘ se
koná obvykle v dubnu, se pomalu
Ïáci louãí se ‰kolním rokem. Pro
vût‰inu ÏákÛ je koncert povzbuzení
k dal‰í aktivitû, neboÈ s prvními jarními dny dochází k poklesu chuti vûnovat se pilnému dennímu trénování na hudební nástroj. Bûhem kvûtna se musí rozhodnout, zda budou
v dal‰ím roce pokraãovat a na jak˘
nástroj. Mohou si vybrat hru na sopránovou a altovou zobcovou flétnu, trampskou kytaru, housle, klávesy, nebo se mohou vûnovat zpûvu ve sboru pro dûti z mateﬁsk˘ch
‰kol, ãi v Sedmikráskách, které jsou
pro ‰kolní dûti. Îáci vût‰inou chodí
na nástroj nûkolik let, pouze skupinky se rozdûlují na jednotlivce
a tak to vypadá, Ïe opût bude v pﬁí‰tím ‰kolním roce místo pouze pro
zaãáteãníky z M· a 1. tﬁídy. Zato
v Sedmikráskách se chystají zmûny. Souãasné dûti jaksi vyspívají dﬁíve a ze sboru odcházejí pﬁedãasnû.
Je to ‰koda, neboÈ stále vzpomínám
na ãasy, kdy se dokázaly prolínat ve
sboru malé i velké dûti, takÏe jsme
mûli stále nûjaké „tahouny“ a tudíÏ
jsme mohli hrát i muzikály. Zato je
radostné , Ïe mal˘ch dûtí a jejich aktivních maminek pﬁib˘vá, a tak se
moÏná zase jednou doãkáme nûãeho pﬁekvapivého.
JiÏ letos pro Vás chystáme na konci ‰kolního roku novinku.
Bude to Koncert sborÛ, kter˘ se
uskuteãní ve stﬁedu 13. ãervna od
17.00 hodin v Z· Kﬁivoklát.
Hlavními zpûváky bude sbor dûtí z Mateﬁsk˘ch ‰kol, kter˘ má letos

toky. Ukázka byla doprovázena i podrobn˘m v˘kladem postupu jednotliv˘ch ãinností od pﬁíjezdu k zásahu aÏ po stabilizaci vypro‰tûné ranûné osoby.
Ha‰ení hoﬁícího vozidla pak nej-

Okrskov˘ velitel Franti‰ek Pelesn˘ udûluje poslední pokyny pﬁed zahájením cviãení na Velké Bukové.
Foto Pavel Friebert

‰Èování osob z nabouraného automobilu a ha‰ení hoﬁícího auta.
Vypro‰Èování osob z havarovaného automobilu názornû pﬁedvedli
„poloprofesionálové“ z SDH Roz-

P¤IJÍMACÍ ZKOU·KY
JSOU ÚSPù·Nù ZA NÁMI
Napûtí a nervozita zavládla u deváÈákÛ tûsnû pﬁed pﬁijímacími
zkou‰kami na stﬁední ‰koly. Nyní
ale uÏ mají v‰ichni vyhráno. Jsou
pﬁijati na zvolen˘ obor. A jak Ïáci
proÏívali období kolem pﬁijímaãek?
„Pﬁijímací ﬁízení probûhlo bez
problémÛ. Splnil jsem podmínky
pro pﬁijetí bez pﬁijímacích zkou‰ek.“
Takto se vyjádﬁil Jaroslav Mal˘
a dal‰ích jeho osm spoluÏákÛ.
„Intenzívnû jsem se pﬁipravoval
od listopadu.“ Jiﬁí Nidrle.
„Pﬁijímací ﬁízení bylo sloÏité, ale
mûla jsem v osmé i deváté tﬁídû dobr˘ prÛmûr, takÏe jsem se nebála.“
Marcela Luká‰ová
Nezb˘vá, neÏ poradit v‰em osmákÛm, aÈ berou svou volbu váÏnû
a zodpovûdnû a peãlivû se pﬁipravují na pﬁijímací ﬁízení uÏ od zaãátku ‰kolního roku.
Ilona Hájková

U Î V Í M E , C O J E Z D R AV É . . .
Koncem dubna si pro dûti z mateﬁské
‰koly pﬁipravila paní uãitelka Hu‰ková
s Ïáky 9. tﬁídy Základní ‰koly Kﬁivoklát
velké pﬁekvapení. Chlapci nám na ‰kolní zahradû natﬁeli vesel˘mi barvami dﬁevûné prÛlezky a dívky si pro dûti z M·
pﬁipravily zajímavou cestu lesem s plnûním úkolÛ na stanovi‰tích. Cestu nám
oznaãily ãerven˘mi fáborky. ProtoÏe ve
‰kole probíhal zrovna t˘den „zdravé v˘Ïivy“, pﬁipravila si dûvãata úkoly t˘kající se tohoto tématu. Na jednotliv˘ch
stanovi‰tích dûti urãovaly zdravé a nezdravé potraviny, poznávaly se zavázan˘ma oãima ovoce a zeleninu podle chuti a hledaly umûlé ovoce a zeleninu v trá-

Foto Pavel Friebert

(dokonãení ze str. 1)
hasit i vrtulník s bambivakem, kter˘ vodu nabíral pﬁímo z hladiny rybníku BartoÀ. Nejvût‰ím problémem
totiÏ byla nepﬁístupnost místa poÏáru a komplikovaná kyvadlová doprava vody hasiãsk˘mi cisternami.
V této souvislosti je trochu s podivem, Ïe operaãní stﬁedisko na Kladnû k ohni povolalo SDH Kﬁivoklát
s cisternou, která uveze 3,5 m3 vody, a hasiãe z Roztok s Tatrou, která vody veze mnohem více, aÏ o hodinu pozdûji.
Zhruba po dvou hodinách od pﬁíjezdu SDH Kﬁivoklát byl poÏár
uha‰en a kﬁivoklátská cisterna se
vydala na zpáteãní cestu. Po nezbytném doplnûní vody byl ve
zbrojnici proveden je‰tû podrobn˘
rozbor v˘jezdu.
Druh˘ den v sobotu se objevily
první de‰Èové kapky…
Pavel Friebert

OKRSKOVÉ CVIâENÍ NA VELKÉ BUKOVÉ

Bohuslava Slapniãková
70 let, v dÛchodu
Musela jsem trochu zavzpomínat, ale vím...
První pusu jsem dostala v ‰estnácti.
Byl krásn˘ letní veãer
a bylo to v Roztokách
u jezu, dnes je tam velmi nav‰tûvovaná hospÛdka, ale tehdy tam b˘val
taneãní parket pod ‰ir˘m nebem. Ale
ta nejhezãí políbení byla od mého
muÏe Mirka. A nemuselo to ani b˘t
pod rozkvetl˘m stromem na prvního máje.
Jakub Tou‰
19 let, student
Tak první polibek jsem
urãitû dostal nûkdy ve
‰kolce, ale uÏ si nevzpomínám, od koho.
To zná kaÏd˘, takové
ty lásky na píseãku
u báboviãek. Pod nátlakem mé pﬁítelkynû jsme se vydali hledat rozkvetl˘ strom, ale vzhledem k nedostatku rozkvetl˘ch stromÛ, jsme byli nuceni svoji lásku stvrdit pod cizím stromem v cizí zahradû.
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vû. Za kaÏd˘ správnû splnûn˘ úkol dostaly dûti razítko do své karty, kterou si
kaÏd˘ nesl celou cestu s sebou a dával
pozor, aby ji neztratil. Nechybûly ani
sladkosti. Po splnûní v‰ech úkolÛ jsme
se vrátili na ‰kolní zahradu, kde dívky
s paní uãitelkou vyhlásily v˘sledky. VítûzÛ bylo mnoho, protoÏe v‰echny dûti
splnily do jednoho úkoly pﬁipravené
star‰ími kamarádkami.
Celé dopoledne se nám moc líbilo.
Dûkujeme tedy nejen chlapcÛm za natﬁení prÛlezek na zahradû, dívkám za pﬁíjemnû strávené dopoledne, ale hlavnû
paní uãitelce Hu‰kové za dobr˘ nápad.
Jaroslava Vimrová

dﬁíve úspû‰nû pﬁedvedli hasiãi
z SDH Branov. Po nich, po opûtovném zapálení staﬁiãkého Wartburgu
353, „místní“ hasiãi SDH Velká Buková. Také jejich zásah byl úspû‰n˘.
Zhruba po dvou hodinách okrskov˘ velitel Franti‰ek Pelesn˘ námûtové cviãení ukonãil s tím, Ïe bylo zamûﬁeno na jin˘ druh zásahu neÏ
v letech minul˘ch, ale protoÏe i dobrovolní hasiãi mohou b˘t k dopravním nehodám povoláni, jsou taková
cviãení nesmírnû uÏiteãná.
Pavel Friebert

své pÛsobi‰tû v Roztokách a pûveck˘ sbor Sedmikrásky. Pﬁijìte je podpoﬁit potleskem a podívat se na ãást
repertoáru, kter˘ se letos nauãily.
Závûrem je‰tû krátce zazpívá i soubor Silentium.
Konec ‰kolního roku bude ale aÏ
ve stﬁedu 27. 6. od 16,00 hodin v lesní restauraci Alja‰ka v Roztokách.
Tam se scházejí Ïáci se sv˘mi rodiãi a spoleãnû hrají a zpívají. ManÏelé Kohoutovi rozdûlají oheÀ, aby
bylo na ãem opéct buﬁty, a nad Berounkou zní píseÀ: ·kola má dovolenou, volejme v‰ichni sláva...
Závûrem dûkuji obûma Obecním
úﬁadÛm, ‰kolám , ‰kolkám a rodiãÛm za spolupráci a tû‰ím se, co pûkného spolu zase pﬁí‰tí ‰kolní rok
„spácháme“.
Dagmar Pavlíãková
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ZPRÁVY OBECNÍHO BUBENÍKA

ANEB O âEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO MùSTYSU 10. KVùTNA 2007
Projektová dokumentace na vodu
a kanalizaci pro Kﬁivoklát se pomalu dokonãuje. Pan Ing. ·inták z fy
Provod ve spolupráci s Úﬁadem
mûstysu dolaìuje poslední detaily.
Dokumenty jsou k nahlédnutí na

nû a to po dobu deseti let.
DoplÀková stavba na parkovi‰ti
byla pﬁedána stavbyvedoucím fy
IPS Rakovník A.Spáãilem ke dni
30. dubna. Geometrick˘ plán se zamûﬁením budovy potﬁebn˘ ke ko-

Prodejní stánek s WC na parkovi‰ti nad hradem je jiÏ hotov. BuhuÏel zatím je stále zavﬁen˘,
coÏ je ‰koda. Kde se stala chyba?
Foto Pavel Friebert

úﬁadû v kanceláﬁi pana Mgr. Milana Nadû, starosty mûstysu Kﬁivoklát. Stále je‰tû máte moÏnost pﬁispût sv˘mi pﬁipomínkami a zkonzultovat svou vodovodní pﬁípojku a
napojení na kanalizaci. Budoucí
stavba se zcela jistû dotkne v‰ech
na‰ich obãanÛ a rozkopáno bude na
90% místních komunikací. Podle
slov zástupce fy Provod Ing. Plichty se odhadovaná cena za realizaci
stavby pohybuje okolo 92 miliónÛ
korun. Pokud v‰e dobﬁe dopadne,
zaplatí 85 % EU, dal‰ích 5 % by mûly pokr˘t dotace z Ministerstva Ïivotního prostﬁedí, 5% by mûl ãinit
dotaãní pﬁíspûvek Stﬁedoãeského
krajského úﬁadu. Zbyl˘ch 5 % se bude hradit z rozpoãtu mûstysu. Dle
ekonomick˘ch propoãtÛ pana Ing.
Plichty se ná‰ mûstys bude podílet
splátkou cca 750 tisíc korun roã-

laudaci stavby byl dodán 4. kvûtna,
nyní mÛÏe probûhnout kolaudaãní
ﬁízení a od 1. ãervna budou toalety
a rychlé obãerstvení v provozu. Omlouváme se v‰em dotãen˘m obãanÛm a také turistÛm, kter˘m uzavﬁení toalet z dÛvodu rekonstrukce
zpÛsobilo pﬁípadné nepﬁíjemnosti ãi
problémy. Zku‰ební provoz pﬁed
kolaudací opravdu nebyl moÏn˘.
Nov˘m provozovatelem Rychlého
obãerstvení se na základû v˘bûrového ﬁízení stal pan Alois Vokurka,
kter˘ byl zároveÀ jedin˘m zájemcem. Pan Vokurka souhlasil i s v˘‰í nájmu, kterou zastupitelstvo stanovilo na 90 tisíc roãnû ve dvou
splátkách, vÏdy pﬁedem tj. v kvûtnu
a bﬁeznu. Smlouva byla uzavﬁena na
dobu jednoho roku s moÏností jejího dal‰ího prodlouÏení v pﬁípadû
spokojenosti obou smluvních stran.

Pokud by Vás zajímalo, jaké pivo se
ve stánku bude ãepovat, vûzte, Ïe
Staropramen.
Druhé v˘bûrové ﬁízení, které probûhlo 30. dubna na Úﬁadû mûstysu,
mûlo za úkol urãit budoucího v˘vozce odpadÛ z Kﬁivoklátu. Stejnû
jako v pﬁedchozím pﬁípadû se pﬁihlásil pouze jeden zájemce, a to fy
Becker Kralovice, se kterou máme
jiÏ dlouholeté zku‰enosti. Fy Becker splnila v‰echny poÏadavky a po
schválení zastupitelstvem bude i nadále vyváÏet odpad z na‰eho mûstysu. Pﬁíjemn˘m v˘sledkem v˘bûrového ﬁízení je i zru‰ení poplatkÛ
za separovan˘ odpad. To bude znamenat úsporu 80 Kã na kaÏdého obãana. Ceny lístkÛ za v˘voz se nemûní a stejné zÛstanou i intervaly
v˘vozÛ. Starosta zahájil jednání
s Osadním v˘borem chataﬁÛ v katastrálním území Kﬁivoklát o zpoplatnûní v˘vozu i jejich odpadu ve
spolupráci s firmou Becker.
Zastupitelstvo na svém zasedání
10. kvûtna odsouhlasilo Organizaãní strukturu Úﬁadu mûstysu Kﬁivoklát. Tato struktura bude pokryta
z bûÏn˘ch v˘dajÛ rozpoãtu mûstysu
na rok 2007 i 2008, pokud nedojde
k legislativním zmûnám. V souãasné dobû pracuje na úﬁadû starosta,
tajemník, úãetní, matrikáﬁka, jedna
referentka sociálních vûcí, tﬁi referentky stavebního odboru, administrativní pracovnice a údrÏbáﬁ na pln˘ úvazek a na dohodu o provedení
práce v rozsahu 100 hodin roãnû je
zamûstnána mzdová úãetní.
Ve dnech 8. – 9. ãervna 2007 se
koná v areálu sportovi‰tû U Koleãka Otevﬁené mistrovství âR v lukostﬁelbû. Poﬁadatelem akce je Spolek
evropsk˘ch bojov˘ch umûní. Na
hradû souãasnû probíhá doprovodn˘ program s veãerním koncertem
skupiny Îalman a spol., na kter˘ mají podle slov pana kastelána soutûÏící a obãané mûstysu vstup zdarma. BliÏ‰í informace o mistrovství
získáte na www.sebu.cz nebo
www.mestys-krivoklat.cz.
Petr Tﬁíska
místostarosta
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Studna u rybníka na Amalínû - jedna z obecních studen, která na rozdíl od studní u rodinn˘ch domÛ potﬁebuje nové povolení k odbûru podzemní vody. Foto Pavel Friebert

V kvûtnu malá odboãka k vodû!
V kvûtnu trochu od stavebního zákona odboãíme. DÛvodem je rozsáhlá
mediální kampaÀ, kterou rozpoutaly
veﬁejné sdûlovací prostﬁedky na téma
studní. Kdo nepracuje na stavebním
úﬁadu, si asi nedokáÏe pﬁedstavit, co
se zde kolem studní dûje. Po desítkách pﬁicházejí lidé „pﬁihlásit studnu“. BohuÏel mnoho z nich jde zcela zbyteãnû. O co tedy jde?
Po novele se do vodního zákona
dostalo ustanovení, Ïe na konci leto‰ního roku konãí pro nûkteré
subjekty platnost povolení k nakládání s vodami. MÛÏe se jednat
o povolení k odbûru podzemních
ãi povrchov˘ch vod ãi o povolení
k vypou‰tûní odpadních vod. Co
to znamená prakticky (a mluvit
budeme jen o nejãastûj‰ím odbûru vody ze studny)?

Studny je tﬁeba rozdûlit na ty, které
slouÏí jednotliv˘m obãanÛm a je z
nich odebírána voda pro jeden rodinn˘ dÛm ãi chatu, a pak na studny, které slouÏí k podnikání, vlastní je právnické osoby ãi je z jedné
studny odebírána voda pro víc nemovitostí.
VlastníkÛm studní u rodinn˘ch domÛ ãi chat, kteﬁí odebírají vodu ze
studny jen pro svou rodinu, platnost
povolení k odbûru vody na konci roku nekonãí. Novela vodního zákona se jich nijak net˘ká. Neznamená
to v‰ak, Ïe by svou studnu nemûli
mít v poﬁádku. Pokud povolení
k odbûru vody mají, a mají ke studni i stavební povolení a kolaudaci,
je zcela zbyteãné, aby chodili na vodoprávní úﬁad (stavební úﬁad Kﬁivoklát). Pokud nûkter˘ z uveden˘ch
dokladÛ nemají, má na dal‰í postup
vliv stáﬁí studny. Pokud se jedná o
studnu vybudovanou pﬁed 1. 1.
1955, má se za to, Ïe je v poﬁádku,
i kdyÏ k ní její vlastník nemá Ïádné
doklady v papírové podobû. Vlastníci takov˘ch studní pak NEJSOU
povinni vodoprávnímu úﬁadu dokládat stáﬁí své studny. Prostû – nemusí dûlat nic! U studní vybudovan˘ch po 1. 1. 1955, ke kter˘m není
buì papírové povolení k odbûru
podzemní vody nebo stavební povolení a kolaudace, je tﬁeba zajít na
vodoprávní úﬁad a dát si doklady do
poﬁádku. Jak? Je nejlep‰í se domluvit na vodoprávním úﬁadû, zpÛsobÛ
mÛÏe b˘t nûkolik. V Ïádném pﬁípadû v‰ak neplatí Ïádn˘ termín do
30. ãervna. 2007.
Máte studnu jak se ﬁíká „na ãerno“
(takové jsou i v‰echny tzv. prÛ-

zkumné vrty, ze kter˘ch je voda odebírána)? Nijak neotálejte a bûÏte na
vodoprávní úﬁad. Zahájí s vámi ﬁízení o odstranûní stavby, ve kterém
si budete moci poÏádat o dodateãné
povolení. Doklady budete dokládat
jako k normálnímu povolení, zejména tedy Ïádost, doklad o vlastnictví, projekt od projektanta
s oprávnûním kreslit studny a hydrogeologick˘ posudek. Ano – bude
vás to stát nûjaké peníze, ale to se
nedá nic dûlat.
Koho se novela stavebního zákona
t˘ká? Jen právnick˘ch osob, které
vlastní studnu, podnikatelÛ ãi vlastníkÛ studen, ze kter˘ch je zásobeno
více nemovitostí. V‰em jmenovan˘m platnost povolení k odbûru
podzemní vody skuteãnû konãí 31.
12. 2007. Pokud mají platné povolení a poÏádají si o prodlouÏení jeho platnosti do 30. 6. 2007, bude jim
jen prodlouÏeno. Pokud nestihnou
poÏádat do konce ãervna, budou si
muset vyﬁídit povolení nové. A pokud povolení k odbûru vody vÛbec
není (a u studen postaven˘ch pﬁed
1. 1. 1955 ani b˘t nemÛÏe, protoÏe
se v papírové podobû nevydávalo)?
Je nutné poÏádat o nové povolení
odbûru podzemní vody. Stejnû tak
se po dohodû s vodoprávním úﬁadem vyﬁe‰í pﬁípadné chybûjící stavební povolení a kolaudace. U „ãern˘ch“ studní vede opût cesta pﬁes ﬁízení o odstranûní stavby a Ïádost o
dodateãné povolení. DÛleÏité je, Ïe
tyto studny neﬁe‰í stavební úﬁad na
Kﬁivoklátû, ale odbor Ïivotního prostﬁedí MûÚ Rakovník.
Pavel Friebert

Pﬁi koncertu ÏákÛ Dagmar Pavlíãkové se poprvé pﬁed veﬁejností pﬁedstavil nov˘ dûtsk˘ hudební soubor Andante.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

ÚSPùCHY ÎÁKÒ
Z· K¤IVOKLÁT V SOUTùÎÍCH
PﬁestoÏe na‰e ‰kola patﬁí spí‰e
k men‰ím ‰kolám, dosáhla v posledních mûsících ﬁady úspûchÛ v
rÛzn˘ch soutûÏích. Není tedy pravdou, Ïe by Ïáci z venkovsk˘ch ‰kol
mûli men‰í ‰ance se umístit oproti
ÏákÛm z velk˘ch mûstsk˘ch ‰kol.
Posuìte sami…
Na konci bﬁezna se na‰i Ïáci
zúãastnili krajského kola zemûpisné soutûÏe Eurorebus. SoutûÏila tﬁíãlenná druÏstva z 7. A, 7. B a 9. roãníku, pﬁiãemÏ Ïáci 7. A (A. Temejãíková, K. Anderlová, T. Svoboda)
si vybojovali postup do celostátního kola, které se uskuteãní zaãátkem
ãervna. (Mimochodem: druÏstvu
7. B postup unikl o pouhé 2 body!)
Také duben pﬁinesl v˘sledky, a to
v oblasti sportu a umûní. Tradiãnû
jsme se také zúãastnili okresního kola Plavecko bûÏeckého poháru Stﬁedoãeského kraje, kde z na‰ich ÏákÛ
získal 2. místo Ïák 6. roãníku Petr
Skleniãka a postoupil tak do krajského kola.
O nûkolik dní pozdûji vybojova-

la 1. místo v okresním kole pûvecké soutûÏe PORTA 2007 Karolína
Friebertová z 9. roãníku (soutûÏila
s písní ¤eka lásky, s níÏ vyhrála 1.
místo i ve ‰kolní soutûÏi Kﬁivoklátsk˘ slavík 2007).
Zaãátkem kvûtna se Ïáci Z· Kﬁivoklát zase úãastnili znalostních
soutûÏí. Své znalosti prokazovali
v pﬁírodovûdné soutûÏi Zelená stezka – zlat˘ list a v soutûÏi ze znalostí z rodinné a obãanské v˘chovy
UkaÏ, co umí‰. V této soutûÏi na‰e
‰kola obsadila 1. a 4. místo. Vítûzné druÏstvo sloÏené z ÏákÛ II. stupnû (L. Pavlíková, E. Poláková, M.
Pourová a B. Nováková) postupuje
do krajského kola, které probûhne
koncem kvûtna v Mûlníku.
Doufejme tedy, Ïe nám Ïáci, kteﬁí postoupili do vy‰‰ích kol, urãitû
ostudu neudûlají a Ïe ukáÏou soupeﬁÛm, Ïe i s mal˘mi venkovsk˘mi
‰kolami je tﬁeba stále poãítat. DrÏte
jim palce s námi!
Lada Razímová

IVS BUDY, K¤IVOKLÁTSKO O.P.S.
Vás zve na

„K¤IVOKLÁTSKO – ZAâAROVANÉ SNY“
v˘stavu barevn˘ch fotografií Luìka ·vorce (nar. 1941 v Kladnû),
kter˘ pﬁi zamûstnání vystudoval Stﬁední prÛmyslovou ‰kolu a Lidovou konzervatoﬁ – obor v˘tvarná fotografie u profesora ·moka v Praze. Od roku 1970 pracuje jako profesionální fotograf, od roku 1980
publikuje v ãasopisech a novinách. V literární tvorbû se zamûﬁuje zejména na tématiku pﬁírody, rybáﬁství a vzpomínky na léta dûtství na
periférii Kladna. Své fotografie vystavoval v Praze, Kladnû, na Kﬁivoklátû a v PaﬁíÏi. Autor povídek, vydan˘ch kniÏnû pod tituly Kladno
vzpomínek (2000), Zapadané oblázky (2001), Domov s vÛní ﬁeky
(2005), a obrazov˘ch publikací ¤eky se rodí z krásna (2000), Brdy poetické (2002) a âeské ﬁeky a ﬁíãky (2006). (Nádherné obrazové publikace z okolí Kﬁivoklátska si mÛÏete zakoupit v IVS Budy.)
Pﬁijìte se podívat – zdarma – na v˘stavu tûchto fotografií, které Vám
ukáÏí na‰e nádherné Kﬁivoklátsko oãima fotografa.
Tato v˘stava potrvá do 30. 6. 2007, otevﬁeno od 9.00–15.00 hod.
út–ne.
Srdeãnû Vás zve
Jiﬁina Pro‰ková,
ﬁeditelka o.p.s.
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VÍTE CO JE TO PEDOLOGIE...?
(dokonãení ze str. 1)
CHKO Kﬁivoklátsko, Lesní správy
Kﬁivoklát a âSOP. Dûti, které se této soutûÏe pravidelnû zúãastÀují, se
vûnují pﬁírodû i mimo rámec ‰kolní
v˘uky. Je mnohdy s podivem, jak
jsou jejich vûdomosti ‰iroké, co
v‰echno znají a vûdí. Ale jak uÏ to
v soutûÏích b˘vá, nikdy v‰ichni nevûdí tak docela v‰echno, a tak do-

Vydrová z Roztok je uãila vázat
uzle. Mistr odborného v˘cviku pan
Vostl ze SOUL Písky se sv˘mi dvûma uãni pﬁipravil ukázku lesnick˘ch
prací a velmi zajímav˘ byl i sbûr semen ze stromu. Díky pracovníkÛm
Stﬁediska ekologické v˘chovy
Kladno – âabárna si dûti vyzkou‰ely stﬁelbu z lukÛ. U oh˘nku si mohly posedût a opékat buﬁty. V pÛl tﬁetí odpoledne
dobûhlo poslední druÏstvo a soutûÏ
byla u konce.
Body seãteny,
pﬁipraveny diplomy a ceny
pro první tﬁi
vítûze v kaÏdé
kategorii,
druÏstva nastoupena. Nastal závûr a vyhodnocení.
V kategorii
mlad‰ích ÏákÛ
se na tﬁetím
místû umístilo

3. druÏstvo Základní ‰koly v Rakovníku, na druhém místû oddíl
„OkruÏáci“ z téÏe ‰koly a místo první vybojovalo Gymnázium Z. Wintera z Rakovníka. V kategorii star‰ích se na tﬁetím místû umístil oddíl
âSOP „Ferdíci“, na místû druhém
„Jasánci“ ze Základní ‰koly Jesenice a místo první patﬁilo opût studentÛm gymnázia. Tady musím podotknout, Ïe rozdíl mezi prvním
a druh˘m místem v této kategorii ãinil pouh˘ch pÛl bodu. Zaznûly fanfáry a to uÏ byl úpln˘ konec. Dûti
nasedly do autobusÛ a zamávaly
nám poﬁadatelÛm i leto‰ní soutûÏi.
Celá akce opût potvrdila, Ïe je potﬁeba intenzívnû se dûtem vûnovat
a právû láska k pﬁírodû mÛÏe podnítit spoustu dobr˘ch vlastností
a kladn˘ch Ïivotních postojÛ. âas
vûnovan˘ dûtem a mládeÏi je vÏdy
ãasem smyslupln˘m a naplnûn˘m,
je investicí, která se vrátí. Na závûr
dûkuji v‰em, kteﬁí se na pﬁípravû
a prÛbûhu této akce podíleli a doufám, Ïe pﬁí‰tí rok se na Emilovnû bude soutûÏit znovu.
TáÀa Friebertová

chází i k úsmûvn˘m situacím. Jedna z otázek z oboru „Savci“ znûla:
co znamená utajená bﬁezost? Odpovûì snaÏivého Ïáãka byla vskutku
originální: „To znamená, Ïe si sameãek schová sperma na pﬁí‰tû...“.
Na jiném stanovi‰ti do‰lo k zámûnû
pedologie /nauka o v˘zkumu pÛd/
s pedofilií. Ale to jsou opravdu jen
ojedinûlé stﬁípky, o které jsem se
s vámi podûlila, na druhou stranu
byly zodpovûzeny nároãné otázky
bezchybnû a bez dlouhého pﬁem˘‰lení.
KdyÏ mûli soutûÏící to hlavní
a nejtûÏ‰í za sebou, mohli zaslouÏenû uÏívat odpoãinku a doprovodného programu, kter˘ byl pro nû pﬁipraven. Dûti vyuÏily hﬁi‰tû a míãe,
zastﬁílely si ze vzduchovky, s paní
Evou Vávrovou vyrábûly nejrÛznûj‰í pﬁedmûty z pﬁírodnin a lu‰tily
vûdomostní kﬁíÏovky, paní Kvûta

BESEDA O ZVYCÍCH A TRADICÍCH NA K¤IVOKLÁTSKU
Takto jsme nazvali druh˘ podveãer z cyklu poﬁadÛ pro obãany a pﬁátele Kﬁivoklátu, kter˘ se konal 19.
dubna leto‰ního roku v Informaã-

pak navázala paní ·mídová, díky jejímu vyprávûní jsme se dozvûdûli
spoustu zajímavostí o pÛvodu nûkter˘ch svátkÛ a lidov˘ch tradic
v nejrÛznûj‰ích zvycích, které se dodrÏují v jednotliv˘ch oblastech Rakovnicka.
Druh˘ film byl o vyná‰ení smrtky. Rituál utopení Moreny a pﬁivítání jara u nás probíhá uÏ ﬁadu let za
úãasti mal˘ch i velk˘ch. I k tomuto
filmu se paní ·mídová vrátila, dozvûdûli jsme se mimo jiné, Ïe smrtka nebyla jen vhazována do vody,
ale nûkde ji shazovali ze skály a nebo ji zapalovali. Dal‰í povídání se
t˘kalo Masopustu a Velikonoc. Oba
filmy jsou velmi pûknû natoãené,
bratﬁi Bednaﬁíkové zaslouÏí obdiv a
uznání nejen pro zajímavé filmy,
kter˘ch uÏ je celá ﬁada, ale za ve‰kerou práci, kterou osvûtû, kultuﬁe
a historii místního kraje vûnují.
Jsem ráda, Ïe mÛÏeme touto formou zprostﬁedkovat pﬁedev‰ím na‰im star‰ím spoluobãanÛm alespoÀ
nûkteré ukázky z akcí veﬁejného Ïivota u nás, které z nejrÛznûj‰ích dÛvodÛ nemohou sami nav‰tívit .Na

závûr je‰tû zmíním, Ïe plánujeme
pokraãování na‰eho cyklu v listopadu. To bude celé vûnované osobnosti malíﬁe a sportovního organizátora Karla ·nobla.
TáÀa Friebertová
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âTENÁ¤I NÁM PÍ·Í
NATÁâENÍ NA HRADù ÎIVù PO SÍTI K¤IVONET
Na hradû Kﬁivoklát se opût natáãelo, coÏ není nic neobvyklého, tentokrát pokraãování pohádky Letopisy Narnie pod pracovním názvem
„Toastie“. Akce trvala dva dny, nebo spí‰e noci aÏ do rána. V pátek 4.
a sobotu 5. kvûtna byl hrad uzavﬁen˘ a obklopen˘ technikou i filmaﬁi.Co mû pﬁekvapilo, a musím ﬁíci mile, kdyÏ se mezi kaÏdodenními
e-maily docházejícími na kontaktní
adresu Kﬁivonetu objevil vzkaz:
„Dobr˘ den, jsem Kateﬁina Galová
od Stillking films, prosím hledáme
rychlé a spolehlivé pﬁipojení pro natáãení na Hradû Kﬁivoklát“.Dohodli jsme tedy rychlou schÛzku (do
natáãení zb˘valy 3 dny). Na schÛzce se zjistilo, Ïe filmov˘ ‰táb potﬁebuje symetrickou linku do internetu
o rychlosti 2/2 Mbps tj. stejnou rychlostí odesílá i pﬁijímá data, tak aby
mohli film v podstatû Ïivû pﬁená‰et
na server do studia jako komprimovan˘ vidoestream. Na takovéto úãely se nedá pouÏít linka ADSL s agregací 1:50 a rychlostí nesymetrickou,
která odesílá data maximální rychlostí 512kbps.Zajistili jsme potﬁebné zaﬁízení a ãlen Kﬁivonetu Karel
Novák poskytoval filmaﬁÛm technickou podporu poãas celé doby natáãení. Nic nebylo ponecháno náhodû. V pátek jsme vytvoﬁili potﬁebnou síÈovou infrastrukturu, to znamená Ïe jsme vytvoﬁili bezdrátové
pﬁístupové body a poloÏili potﬁebné
datové kabely. Tato infrastruktura
byla doplnûna mobilní anténou a zaﬁízením, které „ putovalo“ po celém
hradû tak, jak se filmaﬁi pohybovali. Nervozita stoupala v pátek veãer,
kdy filmaﬁi mûli problémy s pﬁipo-

VALNÁ HROMADA DùTI K¤IVOKLÁTSKA, O. S.
Ve ãtvrtek 12. dubna se v IS LesÛ âR konala mimoﬁádná valná hromada obãanského sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska, o.s. Hlavním dÛvodem byla úprava názvu a stanov sdruÏení. Se‰lo se 16 ãlenÛ, valnou hromadu vedla Martina Koudelková. Byl upraven název sdruÏení na Dûti Kﬁivoklátska, o.s., odsouhlaseny nezbytné zmûny stanov a schválena nová adresa sdruÏení v sídle Úﬁadu mûstysu Kﬁivoklát. Pﬁítomní byli seznámeni s obsahem zprávy revizní komise o hospodaﬁení sdruÏení za roky 2004 – 2006.
Na svou funkci ãlena v˘boru a pokladníka rezignovala Simona Matûjková. Valná hromada uloÏila v˘konnému v˘boru sdruÏení doplnit poãet ãlenÛ v˘boru do
lichého poãtu do pﬁí‰tí valné hromady. V diskusi navrhla Simona Matûjková
uspoﬁádat jako akci sdruÏení vyãi‰tûní prameni‰tû a bazénku U tﬁí pramenÛ.
Jana Rajská

M AT E M AT I C K ¯ K L O K A N 2 0 0 7
Poãátky soutûÏe jsou spojeny se
jménem australského matematika
Petera O’Hallorana, kter˘ chtûl vytvoﬁit soutûÏ nikoli pro talentované
matematiky, ale pro „normální“ Ïáky. Chtûl jim ukázat, Ïe matematika není jen nudn˘ a obávan˘ pﬁedmût, ale Ïe mÛÏe poskytnout radost
ze soutûÏení a dopﬁát jim moÏnost
srovnání se stejnû star˘mi kamarády ve tﬁídû, ‰kole, okrese i v celostátním mûﬁítku.
Od roku 1991 se tato soutûÏ koná
v Evropû zásluhou skupiny francouzsk˘ch matematikÛ, kteﬁí pro ni
uÏili pﬁíznaãn˘ symbol – klokana.
V âeské republice se soutûÏ koná
od r. 1995 a ve stejném roce se pﬁipojila i na‰e Z·.
Vlastní soutûÏ je jednorázová a in-

dividuální. Ve v‰ech poﬁadatelsk˘ch zemích se koná vÏdy ve stejn˘ den i hodinu. SoutûÏní úlohy jsou
vybírány z nabídky jednotliv˘ch zemí na setkání evropské asociace
„Klokan bez hranic“ a pﬁekládány
do jazykÛ úãastníkÛ. Na rozdíl od
vût‰iny ostatních státÛ je v âR pro
Ïáky i studenty úãast v soutûÏi bezplatná, je dotována prostﬁedky
M·MT a Jednoty ãesk˘ch matematikÛ a fyzikÛ. V˘sledky z celé âR
se evidují a statisticky zpracovávají. Organizace se ujala Univerzita
Palackého v Olomouci.
Pro Ïáky Z· probíhá soutûÏ ve
ãtyﬁech kategoriích:
Cvrãek – pro Ïáky 2. a 3. roãníku
Klokánek – pro Ïáky 4. a 5. roãníku
Benjamín – pro Ïáky 6. a 7. roãní-

Mgr. Lenka ·mídová

ním a vzdûlávacím stﬁedisku LâR
Kﬁivoklát. Opût ho pﬁipravili bratﬁi
Bednaﬁíkové, hostem byla paní
Mgr. Lenka ·mídová, etnografka
Muzea T.G.M. v Rakovníku. Náv‰tûvníci besedy mohli shlédnout
dva filmy, které natoãilo Fotostudio
B. Ten první se jmenuje „Vánoce na
Kﬁivoklátsku„ a mapuje období
konce roku 2006 a první dny roku
leto‰ního. Advent na hradû, „Plovoucí nadûje“ v Roztokách, mal˘
advent a ﬁemeslnick˘ jarmark v Hamousovû statku, svátek Lucií, Tﬁíkrálové koledování mal˘ch i velk˘ch,
koncert v kostele. Tam v‰ude jsme
se v krásném jarním podveãeru pﬁenesli a sledovali jsme, jak na Kﬁivoklátû probíhaly vánoce. Na film

âERNÁ KRONIKA
BEZ ¤IDIâÁKU A NAMOL
S¯KO¤ICE (bed). Neuvûﬁiteln˘ch 3,70 promile alkoholu v krvi
namûﬁili policisté 43letému muÏi
z Berounska, kter˘ se rozhodl odjet
z hostince na S˘koﬁici do chatové
oblasti vozem Renault Clio a skonãil na prvním rohu v plotû rodinného domu. To v‰ak zdaleka nebylo
v‰e. Jak muÏi zákona záhy zjistili,
opilec nevlastní ﬁidiãsk˘ prÛkaz
a navíc si auto pÛjãil bez vûdomí jeho majitelky. ·koda na Renaultu dosáhla ãástky 20 tisíc a na oplocení
5 000 korun.
¤idiã je podezﬁel˘ ze spáchání tﬁí
trestn˘ch ãinÛ - ﬁízení motorového

jením. Nakonec se zjistilo, Ïe chyba
je na stranû Windows serveru v jejich studiu, a pomohl restart... Nic
nebránilo tedy testu spojení. Probûhla ãást natáãení a monitorovací systém na‰í sítû poãas testu prokázal, Ïe infrastruktura vybudovaná pro filmaﬁe funguje bezvadnû. Po
tomto testu pﬁibûhl chlapík hovoﬁící anglicky a velmi si pochvaloval
linku do internetu (slíbili jsme 2/2
Mbps, propustnost nakonec byla 4/4
Mbps). Nejvût‰ím pﬁekvapením pro
nûj byl popis fungování sítû a sdûlení, Ïe se jedná o amatérskou síÈ na
profesionálních technologiích. Slova, která na to s humorem pronesl,
se nedají opakovat, ale volnû a slu‰nû pﬁeloÏeno nûco jako: „Na domácí
hraãku Vám ten krám funguje moc
dobﬁe...“ A jak to dopadlo? V˘padek zpÛsoben˘ poruchou elektrické
sítû v Bratronicích byl asi 1 sekunda. Filmaﬁi pr˘ nic nepoznali. Tû‰íme se na slíbené vyjádﬁení spokojenosti od Stillking Films, které si budete moci pﬁeãíst na na‰em webu
(www.krivonet.info). Toto je jedna
z vûcí, která ukazuje, Ïe Kﬁivoklát
má co nabídnout. A to nejen historii, ale i souãasnosti. Na‰e sít jiÏ pouÏívá nejmodernûj‰í techniku a mÛÏeme ji nabídnout napﬁíklad i pro
pﬁenosy pomocí web-kamer z hradu
Kﬁivoklát. Chtûl bych podûkovat
v‰em, kteﬁí se podíleli na pﬁenosu
po síti obãanského sdruÏení Kﬁivonet tak i sdruÏením Unhfree, Klfree
a NFX, které zabezpeãují na‰e pﬁipojení do NIX.cz, propojovacího
centra ãeského internetu.
Petr ·anda,
pﬁedseda o. s. Kﬁivonet

vozidla bez ﬁidiãského oprávnûní,
ohroÏení pod vlivem návykové látky a neoprávnûné uÏívání cizí vûci.

v˘ objem kradeného dﬁeva ãinil 10,2
kubíkÛ, ‰koda byla vyãíslena na
15 030 korun.

ZÁSOBIL SE NA ZIMU
PUSTOVùTY (bed). Leto‰ní zima bude pro neznámého zlodûje veselá, i kdyby mrzlo, aÏ pra‰tí. UÏ nyní se zásobil dostatkem dﬁeva, bohuÏel na úkor dﬁevaﬁské firmy z Berounska. KrádeÏ nahlásil policistÛm
pûtapadesátilet˘ muÏ z Rakovnicka.
Pachatel podle nûj od 23. do 30. dubna ukradl ze dvou shromaÏdi‰È dﬁevní hmoty na Marvánech smrkovou
kulatinu o délce 4 metry a prÛmûru
kmenÛ 14 aÏ 21 centimetrÛ. Celko-

„SBùRATEL“ ANTIKORU
ÚJEZD NAD ZBEâNEM (bed).
Nepﬁíjemné pﬁekvapení ãekalo sedmdesátiletou majitelku chaty
v Újezdu nad Zbeãnem. KdyÏ si na
svoji chatu po t˘dnu pﬁijela odpoãinout z Kladna, zjistila, Ïe zﬁejmû
mûla nezvanou náv‰tûvu. Zatím neznám˘ zlodûj si z chaty odnesl antikorov˘ krb, antikorové víko studny, tﬁi vodní ventily a dva visací
zámky. Zanechal za sebou ‰kodu za
14 650 korun.

ku
Kadet – pro Ïáky 8. a 9. roãníku
V leto‰ním roãníku soutûÏila na
na‰í ‰kole více neÏ polovina v‰ech
ÏákÛ a v˘sledky jsou následující:
Cvrãek
1. místo: Kateﬁina Breníková, Anna Kasíková, Milada Kuãerová
2. místo: Monika Zikmundová,
Albert Skramusk˘
3. místo: Marika Varju
Klokánek
1. místo: ·imon Povoln˘
2. místo: Pavel Vojtûch
3. místo: Petr Brabec, Lucie ·ímová
Benjamín
1. místo: Zuzana Röslerová
2. místo: Petr Müller
3. místo: Pavel Kolbek
Kadet
1. místo: Marcela Luká‰ová
2. místo: Jan Krame‰
3. místo: Michal Farkas
Pﬁírodovûdn˘ klokan
V leto‰ním ‰kolním roce se poprvé konal i „Pﬁírodovûdn˘ klokan“
(probûhl 25. 4. 2007). Byl urãen pro
Ïáky 8. a 9. roãníku. Jednalo se zde
o propojení matematiky, fyziky,
chemie a pﬁírodopisu.
Opût se zúãastnila více neÏ polovina ÏákÛ a zde jsou v˘sledky:
1. místo: Jaroslav Mal˘
2. místo: Jan Krame‰
3. místo: Michal Farkas, Gustav
Kaftan, Marcela Luká‰ová, Tomá‰
Pixa, Klára Skleniãková.

UDÁLOSTI NA HRADù
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
KRÁLOVSK¯ PRÒVOD Z PRAHY NA KARL·TEJN, ANEB CESTA KARLA IV.
Jedinû pﬁíroda ví, co chce... nikdy
neÏertuje a nikdy nedûlá chyby, ty
dûlá jen ãlovûk.
(J. W. Goethe)

30 DNÒ MINULOSTI
• Dne 30. 4. probûhla uzávûrka
národní v˘tvarné soutûÏe „Návrat
zapomenut˘ch soch“. Do soutûÏe
odevzdali svá díla témûﬁ dvû desítky sochaﬁÛ a v˘tvarníkÛ.
• Náv‰tûvnost na hradû je velice
dobrá a pﬁekonala jarní rekordy minul˘ch let.
• Na dolním nádvoﬁí u Královského paláce probíhá restaurování
ark˘ﬁe a kamenn˘ch prvkÛ.
• Probíhá natáãení filmu „Letopisy Narnie“ ve dnech 4. –5. 5. 2007.
• Cel˘ prostor hlavní brány je po
dokonãen˘ch pracích na podzemních sítích novû pﬁedláÏdûn.
• V sobotu 12. 5. probûhla tradiãní
akce „âistá Berounka“, které jsme
se úãastnili.
• V mûsíci kvûtnu a ãervnu je hrad
veﬁejnosti OTEV¤EN dennû kromû
pondûlí od 9 do 17 hodin.
Ludûk Frencl

Majestátné zdi královského hradu Karl‰tejnu.

V pátek 1. ãervna a v sobotu 2.
ãervna 2007 se pod patronátem hejtmana Stﬁedoãeského kraje Ing. Petra Bendla a primátora hl.m. Prahy
MUDr. Pavla Béma bude konat akce Královsk˘ prÛvod z Prahy na

WA LT D I S N E Y N A H R A D ù
Leto‰ní rok znamená opût boom
v mnoÏství realizace velk˘ch zahraniãních filmÛ v na‰í republice. Velká americká i evropská studia sahají po osvûdãené kvalitû ãeského filmového prÛmyslu a pﬁedev‰ím po
úÏasné pﬁírodû a památkách. Po nûkolikamûsíãním zimním natáãení pohádek realizovalo Walt Disney Studio prostﬁednictvím spoleãnosti Stillking Films natáãení pro druhé pokraãování filmu Letopisy Narnie na
hradû Kﬁivoklátû. Dvoudenní, spí‰e
ale dvounoãní natáãení probûhlo
4.–5. 5. 2007 a zábûry vznikaly v Královském sále, ve vûzení a v novû ote-

vﬁené chodbû pﬁed kovárnou.
Filmování je‰tû vût‰ího projektu,
studia Universal s názvem Wanted,
zamíﬁí opût na hrad Kﬁivoklát, a to
do Královského sálu, do kaple, Rytíﬁského sálu a do prostoru hlavní
brány. Jednodenní natáãení s t˘denním pﬁípravn˘m cyklem probûhne 26. 6. 2007, kdy bude hrad
zcela uzavﬁen (vãetnû dolního nádvoﬁí a pﬁíjezdové cesty k bránû).
Jistû není tajemstvím, Ïe hlavní hrdinkou filmu je americká hvûzda
Angelina Jolie. Kﬁivoklátské noviny budou u v‰eho dûní.
Ludûk Frencl

Foto Milan Bednaﬁík

Karl‰tejn, aneb cesta Karla IV. s korunovaãními klenoty. Cílem akce je
rozvoj cestovního ruchu ve Stﬁedoãeském kraji a zejména ve v‰ech
místech, kter˘mi se bude královsk˘
prÛvod ubírat. Do budoucna by se
tato kulturnû-spoleãenská akce mûla stát pﬁitaÏlivou sdílenou tradicí
jak pro obyvatele metropole a Stﬁedoãeského kraje, tak pro v‰echny
pﬁíznivce historick˘ch pﬁíbûhÛ, rytíﬁsk˘ch soubojÛ a veselic i pro vyznavaãe pÛvodních ﬁemesel, legendárního ãeského muzikálu ãi pro-

jíÏdûk v historick˘ch povozech.
Hrad Kﬁivoklát jako královské
sídlo chystá velkolepou druÏinu,
která císaﬁi Karlu IV. poveze z pﬁemyslovského loveckého hvozdu
i mnoÏství darÛ. DruÏina bude doprovázena vozem taÏen˘m koÀmi,
jeÏ poveze i pﬁemyslovskou standartu.
Inspirací této zcela unikátní akce
byly historické prameny, podle kter˘ch císaﬁ Karel IV. kaÏdoroãnû nechával pﬁeváÏet ﬁí‰ské korunovaãní
klenoty z Karl‰tejna do Prahy, aby
je dal vystavit v kapli BoÏího tûla na
tehdej‰ím Dobytãím trhu. Tam se
jim pﬁicházeli poklonit poutníci
z celé Evropy. Poté je Karlova druÏina odváÏela znovu do bezpeãí
Kaple sv. KﬁíÏe na Karl‰tejn.
âasov˘ program akce:
V pátek 1. ãervna 2007 v pravé
poledne se Královsk˘ prÛvod v ãele s císaﬁem Karlem IV. (herec Vladimír âech) a císaﬁovnou Eli‰kou
(hereãka Debora ·tolbová) vydá
z PraÏského hradu pﬁes KarlÛv most
na Staromûstské námûstí, kde je pﬁipraven nûkolikahodinov˘ program.
Odtud se prÛvod pﬁesune pﬁes Smíchov, Chuchli, Radotín a âerno‰ice
do Dobﬁichovic, kde bude probíhat
podveãerní program.
V sobotu 2. ãervna 2007 bude
prÛvod od 12 hodin pokraãovat
z Dobﬁichovic pﬁes ¤evnice, Lety
a Hlásnou TﬁebaÀ na Karl‰tejn. Celá akce pak vyvrcholí symbolick˘m

ZNAâENÍ NOV¯CH CEST
Po zpﬁístupnûní Vyhlídky U Trojice bylo dokonãeno i dal‰í nové
znaãení krátk˘ch turistick˘ch cest
kolem Kﬁivoklátu. Z rozcestníku
u hradu Kﬁivoklátu mÛÏete napﬁíklad vyjít na procházku po Bednáﬁské stezce, ãi vyrazit na krátk˘ okruh
po Sokolí. Na dﬁevûn˘ch sloupech
po okolí Kﬁivoklátu tak vyrostlo
znaãení, coÏ zpﬁíjemní pobyt mnoh˘m náv‰tûvníkÛm. A co obãané
mûstysu? Ti urãitû neodolají, aby
pro‰li sobû známá místa a mohli si
ﬁíci: „pro‰el jsem v‰echny nové trasy“. Troufám si rovnûÏ ﬁíci, Ïe je to
jeden z v˘znamn˘ch poãinÛ pro dal‰í zkvalitnûní cestovního ruchu v regionu.
Ludûk Frencl

uloÏením klenotÛ do Kaple sv. KﬁíÏe a inscenací muzikálu Noc na
Karl‰tejnû.
Ve mûstech a obcích, jimiÏ bude
prÛvod procházet, je pﬁipraven bohat˘ doprovodn˘ program v duchu
historick˘ch slavností. Ve‰keré podrobné informace k akci budou
umístûny na webové adrese:
www.kralovskypruvod.cz.
Od poãátku kvûtna bude na tûchto internetov˘ch stránkách také probíhat vûdomostní soutûÏ, v níÏ mÛÏete kromû ﬁady zajímav˘ch cen vyhrát také noc strávenou pﬁímo na
hradû Karl‰tejn.
Ludûk Frencl

Císaﬁ Karel IV.

KULTURNÍ
AKTIVITY V OKOLÍ
K¤IVOKLÁTU
Velice rádi bychom zatraktivnili
Kﬁivoklátské noviny o v˘ãet rÛzn˘ch veﬁejn˘ch kulturních a spoleãensk˘ch akcí v nejbliÏ‰ím okolí
Kﬁivoklátu. Pokud budete mít chuÈ
tuto akci zveﬁejnit v Kﬁivoklátsk˘ch
novinách, zasílejte informace o konání akce vÏdy do 10tého v mûsíci
na e-mail krivoklat@volny.cz.
V popisu uveìte vÏdy, co se koná,
kde a kdy se koná, jaké je vstupné,
pﬁípadnû zajímavosti. Kﬁivoklátské
noviny vycházejí vÏdy po 20tém
v mûsíci.
Ludûk Frencl

Instalování tabule Vyhlídka U Trojice.

U KOLEâKA BYLA ZAHÁJENA NOVÁ SEZÓNA

Královsk˘ sál je pﬁipraven na natáãení. Promûnil se na kasárna Narnie. Na prvním nádvoﬁí
jiÏ ãekají osvûtlovací plo‰iny filmaﬁÛ na pﬁíjezd ‰tábu.
Foto Ludûk Frencl

Nejvût‰í díl pestrého programu vá liga smí‰en˘ch druÏstev v‰ak má nom potû‰ující, ale také zavazující.
kﬁivoklátského sportovního areálu pﬁed sebou dal‰í pokraãování, a tak
I vy se mÛÏete do akcí U KoleãU Koleãka zabírá uÏ tradiãnû volej- se v‰e je‰tû mÛÏe zmûnit. Hrací ter- ka aktivnû zapojit nebo alespoÀ pﬁibal. Bûhem venkovní sezóny se zde míny dal‰ích kol jsou o víkendu jít na nûkterou z akcí. Tﬁeba na Mishrají pﬁedev‰ím jednodenní a více- 26. aÏ 27. kvûtna, 16. aÏ 17. ãervna trovstí âR v lukostﬁelbû, které se kodenní turnaje, ale také dal‰í roãník a 30. ãervna aÏ 1. ãervence, kdy ná 8. aÏ 10. ãervna, na turnaj extradlouhodobé Kﬁivoklátské volejba- turnaj vrcholí. DÛleÏitûj‰í v‰ak je, ligov˘ch volejbalov˘ch druÏstev
lové ligy smí‰en˘ch druÏstev. Ta o Ïe si ke Koleãku znovu nacházejí v srpnu, nebo nûkter˘ z koncertÛ.
víkendu 12. – 13. kvûtna odehrála cestu sportovci nejen z blízka, ale
Samozﬁejmû zveme v‰echny dûti
své první kolo, a uÏ dnes je jasné, Ïe i ze vzdálenûj‰ích míst. VÏdyÈ úãast na Dûtsk˘ den U Koleãka, kter˘ proúroveÀ hry na kﬁivoklátské antuce t˘mÛ z Ústí nad Labem, Kladna, bûhne 2. ãervna.
znovu vzrostla.
Prahy, Plznû nebo Pﬁíbrami je nejeTomá‰ Pavlík
V kategorii neregistrovan˘ch hráãÛ a hráãek,
kteﬁí mají jako hrací den
soboty, se objevilo dvanáct druÏstev, z toho jedno regionální, hrající pod
názvem Rakar.
V nedûli se na peãlivû
pﬁipravovan˘ch kurtech
U Koleãka se‰lo neuvûﬁiteln˘ch patnáct druÏstev
registrovan˘ch hráãÛ. Tahákem byli urãitû hráãi extraligov˘ch celkÛ Kladna
a Liberce. A i v této kategorii ná‰ region reprezentovalo druÏstvo, a to pod
názvem Bahno. Ale bohuÏel mu finále uteklo jen
o pár bodÛ, ale i tak podali hráãi a hráãky úctyhodn˘ v˘kon a do dal‰ích kol
jim budeme drÏet palce.
Kﬁivoklátská volejbalo- V nedûli se na kurtech U Koleãka se‰lo patnáct druÏstev registrovan˘ch hráãÛ. Foto Milan Bednaﬁík
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OBECNÍ KNIHOVNA
POVÍDÁNÍ O RUSKÉ LITERATU¤E – IX
Nekoneãnû vynalézavá byla sovûtská moc ve zpÛsobech „omezování a zatlaãování“ nepohodln˘ch a nebezpeãn˘ch spisovatelsk˘ch „r˘palÛ“ . A nebyl za v‰ím
jen Stalin, i kdyÏ vedoucí úloha
v represích mu bezesporu pﬁíslu‰í (mûl na to taky nejvíc ãasu).
Rozkaz k zastﬁelení básníka N.
Gumiljova podepsal Lenin. B.
Pasternak byl u‰tván k smrti za
„demokrata“ Chru‰ãova a I. Ratu‰inská trpûla v lágru je‰tû dost
dlouho po zahájení Gorbaãovovy
„perestrojky“.
Jedním z nejvût‰ích talentÛ sovûtské literatury byl Isaak E. Babel (1894 – 1940), mistr krátké povídky. V r. 1939 byl zatãen a souzen jako nepﬁítel lidu a imperialistick˘ agent. Jeho jméno bylo
nadlouho vymazáno z literatury.
Plnû rehabilitován byl aÏ po
r.1985. Dva útlé svazky jeho povídek, Jízdní armáda (1925, ã.Rudá jízda, 1928) a Odûské povídky
(1931, ã. 1958), byly pﬁeloÏeny do
více neÏ 20 jazykÛ a pﬁinesly Babelovi svûtovou slávu. âerpal
v nich z osobní zku‰enosti – sluÏby v Buìonného jízdní armádû za
obãanské války a záÏitkÛ z dûtství
v Ïidovské Odûse. PÛsobivost jeho prózy zvy‰uje lakoniãnost vyprávûní a originální prolnutí motivÛ krutosti, násilí a obscénnosti

·KOLNÍ ANKETA – KOU¤IT NEBO NEKOU¤IT?
Ve ‰kole probûhla anketa na téma
kouﬁení. Îáci se anonymnû vyjadﬁovali k této problematice. Zejména
se zam˘‰leli nad otázkou PROâ
kouﬁit nebo nekouﬁit.
A v˘sledek?
29% se vyjádﬁilo ANO
71% se vyjádﬁilo NE
Nejãastûj‰í odpovûdi ÏákÛ druhého stupnû byly následující.
PROâ ano: protoÏe je to moje náplÀ Ïivota, protoÏe vypadám pﬁitaÏlivûji, protoÏe se to smí, protoÏe mû

to baví, protoÏe do toho nikomu nic
není, protoÏe si myslím, Ïe to ‰etﬁí
nervy, protoÏe mû k tomu pﬁimûl
star‰í kamarád.
Tak nevím, zdali se máme pobídce ke kouﬁení smát nebo uronit slzu.
PROâ ne: protoÏe kouﬁení niãí
zdraví, protoÏe kouﬁení zpÛsobuje
rakovinu, protoÏe je to drahé, protoÏe je to nemoderní, protoÏe je to
svinstvo a hnus, protoÏe je to hloupost, protoÏe to nemá Ïádn˘ smysl,
protoÏe to nic nedává, jen to bere,

protoÏe se vám bude lépe d˘chat,
protoÏe vám to u‰etﬁí peníze, protoÏe si u‰etﬁíte své plíce, protoÏe je to
návyková látka, protoÏe nechci brzy umﬁít, protoÏe chci mít zdravé dûti a chci s nimi Ïít, protoÏe si chci
uÏívat zdrav˘ Ïivot, protoÏe v dospûlosti jsou problémy s tím mít své
vlastní dûti, protoÏe sportovci nekouﬁí, protoÏe kouﬁení mÛÏe i zabíjet, protoÏe kuﬁáci mÛÏou zpÛsobit
i katastrofu.
Ilona Hájková

FOTOFEJETON - HASIâSKÉ CVIâENÍ NA VELKÉ BUKOVÉ

Hasiãské cviãení okrsku Kﬁivoklát je‰tû na nûkolika fotografiích. Nejdﬁíve hasiãi SDH Roztoky pﬁi ukázce vypro‰Èování osoby z havarovaného vozidla a potom dvakrát ha‰ení hoﬁícího auta, nejdﬁíve v podání hasiãÛ z Branova, a po nich pﬁedvedli své umûní domácí.
Foto Pavel Friebert

s motivy dobroty, nûÏnosti, lyriãnosti a humoru.
Prozaik a dramatik Michail A.
Bulgakov (1891 – 1940) patﬁí
k nejvût‰ím rusk˘m spisovatelÛm
20. století. Znaãnou ãást Ïivota
proÏil ve stresu, zpÛsobeném existenãními starostmi a obavami
o Ïivot. Vût‰inu sv˘ch dûl byl nucen psát „do ‰uplíku“ a uznání se
mu dostalo aÏ dlouho po smrti.
Problémy zaãal mít od svého prvního románu Bílá garda (1924, ã.
1928). Je zvlá‰tní, Ïe hra, napsaná podle tohoto románu, se hrála
pod názvem Dny Turbinov˘ch
(1926, ã. 1928) aÏ do r. 1941 (987
repríz). Zﬁejmû to zpÛsobil mimoﬁádn˘ StalinÛv zájem o tuto
hru. Shlédl ji mnohokrát a vÏdy
pr˘ s velkou pozorností.
Pﬁátelé Bulgakova pﬁesvûdãovali, aby napsal hru o Stalinovi.
Vyﬁe‰il by tím naráz v‰echny problémy. Spisovatel dlouho odmítal, nakonec se v‰ak pﬁemohl a,
aby si zadal co nejménû, napsal
hru o mladém Stalinovi revolucionáﬁi. Pﬁi jeho talentu nemohla b˘t
jiná neÏ v˘borná. V‰e se vyvíjelo
nadûjnû. Dílo pro‰lo schvalovací
ma‰inérií a uÏ se zaãala pﬁipravovat jeho inscenace. Pﬁátelé jásali
a blahopﬁáli. Ale náhle v‰emu konec, zákaz z instance nejvy‰‰í –
od samého Stalina. Ve hﬁe je totiÏ
scéna, jak hlavního hrdinu pﬁi dopadení bijí policajti. Copak bylo
moÏné ukazovat lidu, jak je bit
Velik˘ VÛdce a Kormidelník!?!
Bulgakov je skvûl˘ vypravûã.
Jeho díla se vyznaãují poutav˘m
dûjem s ostr˘m konfliktem a pﬁekvapiv˘mi zvraty, sviÏn˘m dialogem, smyslem pro humorné a satirické vidûní Ïivota, nespoutanou
fantazií a my‰lenkovou obsaÏností. Skuteãn˘m ãtenáﬁsk˘m záÏitkem je nejen jeho nejlep‰í román
Mistr a Markétka, ale v‰echny
ostatní práce, napﬁ. Zápisky mla-

dého lékaﬁe, ëábeliáda, Osudná
vejce, Psí srdce, Divadelní román
a dal‰í. Nûkteré jeho hry se dosud
hrají, napﬁ. Moliére a Pu‰kin. Poslední dny. Jejich námûtem je
umûlcovo Ïivotní téma – tragick˘
konflikt umûlce a moci.
Andrej P. Platonov (1899 –
1951) zaãal pracovat jako inÏen˘r,
skonãil jako domovník a zemﬁel
na tuberkulózu. Jeho tvorbu charakterizuje maximální upﬁímnost.
KdyÏ psal upﬁímnû o budování socialismu v Rusku, snadno si domyslíme, jak to dopadlo. Vznikala satira, která byla zakázána.
A tak jeho nejlep‰í díla, román âevengur, novely Stavební jáma
a Moﬁe mládí, aã vznikla jiÏ ve 20.
a 30. letech, mohla do perestrojky vyjít pouze na Západû. Od
r. 1987 jsou Platonovova díla vydávána v Rusku ve velk˘ch nákladech, lidé je nad‰enû ãtou
a s úÏasem zji‰Èují, jak velik˘ talent jim byl aÏ dosud zatajován.
Pokraãování pﬁí‰tû.
Jaroslav Vávra

ÎIVNOSTNÍKÒV ROK –
VLÁDNÍ DA≈OVÁ REFORMA II
Od vydání minul˘ch KN se toho kolem daÀové reformy událo tolik, Ïe stojí za to se k ní je‰tû jednou vrátit. Vláda zveﬁejnila dal‰í kroky a upﬁesnûní.
Pﬁipomínky a návrhy pﬁedkládali i poslanci, kupﬁíkladu Vlastimil Tlust˘ navrhuje zredukovat v Zákonu o dani
z pﬁíjmu 363 v˘jimek na 35, coÏ z hlediska zjednodu‰ení správy daní urãitû
stojí za pov‰imnutí.
Ve vládním návrhu se jedná pﬁedev‰ím
o zmûny ve v˘poãtu základu danû
z pﬁíjmu. Ten by se mûl roz‰íﬁit a kompenzovat tak dopady sníÏení sazby danû na rozpoãtové pﬁíjmy. Mûla by klesnout hranice pro odepisování majetku,
u hmotného na 20 tis. Kã a u nehmotného na 40 tis. Kã. Poãítá se ze zavedením povinnosti ukládat prostﬁedky
rezerv na opravy hmotného majetku
na úãet v bance. Mûlo by b˘t zru‰eno
osvobození od danû u prodeje podílu
spoleãnosti a z prodeje cenn˘ch papírÛ. Omezeno by mûlo b˘t daÀovû uznatelné umoﬁování nedobytn˘ch pohledávek – pln˘ odpis jen u pohledávek
do 30 tis. Kã, u pohledávek do
200 tis. Kã jen 20 % a u velk˘ch pohledávek jen pokud budou soudnû vymáhány. Proti tomu pak povinnost dodanit promlãené závazky, tzn. zv˘‰it
svÛj daÀov˘ základ o závazky neuhrazené déle neÏ tﬁi roky. Zpﬁísnit by
se mûly i podmínky pro daÀovou uznatelnost úrokÛ z pÛjãek a úvûrÛ, tzv. pravidlo nízké kapitalizace. Znamená to,
Ïe úroky jsou daÀovû uznatelné, jen
pokud dluh nepﬁesáhne ãtyﬁnásobek
vlastního kapitálu. Reforma navrhuje
dvojnásobek a v pﬁípadû bankovní
pÛjãky, kde zatím Ïádné omezení neplatí, stanovit ãtyﬁnásobek. Lze pﬁedpokládat, Ïe to povede k omezení investic do realit. Îivnostníky bude jistû zajímat omezení pau‰álních v˘dajÛ
– stanovení stropu pro jejich uplatnûní ve v˘‰i 1,5 mil. Kã. Lze souhlasit
s tím, Ïe se tím zabrání neodÛvodnûnému zv˘hodnûní nûkter˘ch podnikatelÛ vy‰‰í pﬁíjmové skupiny, ale ku-

pﬁíkladu u zemûdûlské v˘roby se to dotkne podnikatele jiÏ pﬁi obratu
1,88 mil. Kã, coÏ není nijak ohromující v˘‰e. Pro Ïivnostníky, podobnû jako u zamûstnancÛ, budou vylouãeny
z daÀového základu v˘daje na sociální a zdravotní poji‰tûní. V návrhu je
také prodlouÏení doby odepisování
majetku poﬁízeného formou finanãního leasingu. Zru‰ena by mûla b˘t daÀová uznatelnost nákladÛ na stravování zamûstnancÛ. Nejsou navrhovány, jak bylo obãas nesprávnû uvádûno
v tisku, Ïádné zmûny v moÏnosti uplatÀování úrokÛ ze stavebního spoﬁení,
z hypoteãního úvûru ãi úvûru poskytnutého stavební spoﬁitelnou jako odãitatelné poloÏky od danû z pﬁíjmÛ fyzick˘ch osob.
K v˘dajové stranû rozpoãtu pﬁedloÏil
ministr financí Miroslav Kalousek
plán propou‰tûní státních zamûstnancÛ do roku 2010. Celkem má b˘t propu‰tûno 41 000 lidí. Mimochodem polovina z resortu ‰kolství. Bylo by zajímavé ale vûdût, zda se redukce t˘ká
i rÛzn˘ch státních úﬁadÛ, ústavÛ a institucí, o nichÏ vût‰ina obãanÛ nikdy
nesly‰ela a neví, k ãemu by jim byly.
Kolik úﬁedníkÛ se zab˘vá rozdûlováním dotací, o jejichÏ efektivitû lze pochybovat – napﬁ. „podpora zakládání
skupin v˘robcÛ“ v zemûdûlství (tedy
Ïe se navzájem sdruÏují). Na‰í pozornosti by nemûl uniknout ani postoj
âSSD, podle které nejsou zásadní reformy veﬁejn˘ch financí v âesku nutné, a proto tato strana navrhuje „permanentní reformu“. Z tohoto slovního
spojení témûﬁ naskakuje husí kÛÏe.
Doufejme, Ïe za rok se nad tím budeme usmívat, stejnû jako dnes nad rok
star˘m v˘rokem Jiﬁího Paroubka
o zbyteãnosti dÛchodové reformy nebo nad jeho odpovûdí v jedné z pﬁedvolebních debat, Ïe deficit státního
rozpoãtu je dluh, kter˘ se pﬁeci nesplácí a Ïe se jedná o moderní nástroj
ﬁízení hospodáﬁství.
Jan Rajsk˘
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ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA K¤IVOKLÁTSKU (XVIII)
HAMOUSÒV STATEK
HamousÛv statek ãp. 22 ve
Zbeãnû se nalézá v severní ãásti
návsi proti kostelu sv. Martina.
Je první v ﬁadû usedlostí, které
pokraãovaly
jihov˘chodním
smûrem podél hlavní fronty návsi na pomûrnû úzkém zbytku levobﬁeÏní terasy ﬁeky Berounky
pod zalesnûn˘m svahem KﬁíÏovské hory. Exponovanost místa svûdãí o znaãném stáﬁí statku.
V písemn˘ch pramenech se v‰ak
objevuje teprve na pﬁelomu 16.
a 17. století, kdy je klasifikován
jako grunt BlaÏeje Starého. V té
dobû je usedlost cenûna na 221
kop mí‰eÀsk˘ch, coÏ znamená,
Ïe se jednalo o prÛmûrné hospodáﬁství.
Bûhem tﬁicetileté války zmû-

statku aÏ do roku
1685, kdy ho vyÏenil Jiﬁí Hrouda. Jeho syn Jan uÏíval
usedlost do roku
1763, kdy vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu, a také dluhÛm,
postoupil grunt zeti Franti‰ku Hamousovi. Tehdy
byl statek ocenûn
na 300 kop gro‰Û.
Po smrti Franti‰ka
Hamouse
roku
1819 se gruntu ujal
jeho syn Dominik.
Ten se brzy stal
zbeãensk˘m rychtáﬁem. KdyÏ v ﬁíjnu 1846 zemﬁel,
hospodaﬁila na usedlosti jeho

HAMOUSÒV STATEK
nila usedlost nûkolikrát majitele. Nejprve to byl Duchek Zbeãsk˘, po nûm Jan Novák z Bratronic a nakonec Nykodém Po‰ta. Jeho potomci hospodaﬁili na

vdova. Roku 1860 se ale grunt
dostal vzhledem k nesplacen˘m
dluhÛm do draÏby, kde ho i s pﬁipojen˘m domem ãp. 3 získali
Jan a Marie Kuãerovi. Oni a je-

Pﬁeji hezké jarní dny v‰em kulináﬁÛm a hned v úvodu pﬁedestﬁu, Ïe
dne‰ní recept vznikl jaksi spontánnû. KdyÏ jsem v hlavû pﬁebíral moÏné adeptky ãtrnáctého pokraãování
své rubriky, musím se pﬁiznat, Ïe mû
nikdo moc nenapadl. Mám sice nûkolik zaruãen˘ch es v rukávu, ale ty
si nechávám na dobu, aÏ pÛjde do
úzk˘ch. Jak uÏ to tak b˘vá, pomohla mi náhoda. KdyÏ jsem pﬁi‰el do
mateﬁské ‰kolky na Zlatého slavíãka, pozdravil jsem se s Ïensk˘m osazenstvem a pﬁitom hledal svoji potenciální obûÈ. Je lidské a pﬁirozené,
Ïe se ãlovûk vydá cestou nejmen‰ího odporu. Odskákala to paní uãitelka Jaroslava Vimrová. Známe se
totiÏ spolu mnoho let, protoÏe jsme
kamarádi a spoluÏáci ze základní
‰koly, tak jsem vûﬁil, Ïe mi pomoc
neodmítne. PouÏil jsem pro jistotu
je‰tû svÛj osvûdãen˘ prosebn˘ psí
pohled, a zabralo to. Pﬁál bych Vám
vidût její pﬁekvapení, kdyÏ jsem na
ni vysypal svoji Ïádost. Po nûkolika minutách pﬁemlouvání si ale dala ﬁíci, a tak vám mohu dnes nabídnout rodinn˘ recept Jarky, která ho
má od své maminky a ta zase od své.
Pojìte a ochutnejte jejich Babiããiny preclíky. Jak Jarka tvrdí, bez nich
se neobejde Ïádné rodinné slavení
ãi hostina a dodává, Ïe mají pﬁeci
jen jednu vadu. Ptáte se jakou? AÈ
jich upeãete sebevíc, je jich vÏdy
málo. Sám jsem se o jejich návykovém pojídání mohl pﬁesvûdãit, protoÏe jsem jich trochu dostal domÛ,
a její slova mohu potvrdit.
BABIââINY PRECLÍKY
30 dkg hladké mouky, 7 dkg sádla, 3 dkg droÏdí, 1 dkg soli, 1 vejce,
1/4 l mléka, mák, tro‰ku cukru na
kvásek.

DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ

Duchovní zamy‰lení

jich potomci tu pÛsobili i ve 20.
století.
Usedlost ãp. 22 je tvoﬁena nûkolika budovami rozkládajícími
se kolem ãtvercového dvora. Pﬁi
jihozápadní stranû dvora leÏí roubené pﬁízemní stavení se sedlovou stﬁechou, která b˘vala kryta
do‰kami. Pﬁi obou koncích domu
jsou z návsi vjezdy. Proti jihov˘chodnímu obytnému ‰títovému
prÛãelí domu stojí v koutû parcely kolna. Vedle ní navazuje objekt pﬁízemního zdûného chléva.
Dal‰í hospodáﬁské budovy stojí
resp. stály rovnobûÏnû s domem
podél severov˘chodní strany
dvora. Dochovala se velká zdûná budova chlévÛ s podkrovní
s˘pkou a v severním koutu dvora zbytky pilíﬁové stodoly. Za
chlévy je pﬁístﬁe‰ek a nevelká manipulaãní plocha, za níÏ se zvedá
prudk˘ svah, v nûmÏ je uÏ hranice pozemku dvora. V souãasné
dobû je usedlost spravována Národním památkov˘m ústavem
v Praze, spadá pod správu hradu
Kﬁivoklátu a je v ní zﬁízena expozice skanzenového typu.
Text a foto Tomá‰ Bednaﬁík

DOBROT Y Z BABIČČINY KUCHAŘKY
aneb Expedice za tajemn˘mi vÛnûmi kﬁivoklátsk˘ch kuchyní
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14. díl

Postup:
Pﬁipravíme si kvásek
z tro‰ky vlaÏného mléka,
‰petky cukru a droÏdí.
Mouku smícháme se solí
a zadûláme rozpu‰tûn˘m
sádlem, které nesmí b˘t
horké, mlékem, Ïloutkem
a vze‰l˘m kváskem. Vypracujeme tûsto. Hnûteme, aÏ se zaãnou tvoﬁit
bubliny, pak je správnû
zadûlané a necháme vykynout asi 1,5 hodiny.
Z tûsta vyválíme slabou
placku (ãím slab‰í tím
lep‰í), potﬁeme na‰lehan˘m bílkem a posypeme
mákem smíchan˘m se solí. Rád˘lkem odkrajujeme prouÏky a klademe na
plech. Peãeme pﬁi teplotû
asi 160° C dozlatova.

T¯DEN, KDY JSME ÎILI ZDRAVù
V t˘dnu od 23. 4. do 27. 4. jsme pﬁipravili pro Ïáky t˘den „Zdraví“.
V dopoledních hodinách byl zcela zachován bûÏn˘ rozvrh, ale tematicky byly hodiny ve znamení zdraví – zdravé zuby, zdravá v˘Ïiva, zdravé Ïivotní prostﬁedí … Odpolední hodiny byly naopak zcela zmûnûny a
dûti si mohly vybrat z nûkolika aktivit – míãové hry, jízda zruãnosti, jóga, sportovní soutûÏe, zdravé kuchtûní. Tyto aktivity probíhaly buì v areálu ‰koly, nebo v blízkém okolí. ZáleÏelo pouze na tom, jak˘ program
si kaÏd˘ vyuãující pﬁipraví pro svou skupinu, která se vÏdy skládala
z maximálního poãtu 18 ÏákÛ z roãníkÛ 2. stupnû. První stupeÀ mûl aktivity podle jednotliv˘ch tﬁíd. Na‰í snahou bylo, aby dûti mûly vût‰í pohyb, neboÈ mnoho ãasu dnes tráví naprosto neaktivním a zároveÀ i nezdrav˘m zpÛsobem. Dále jsme nabídli i zdravé svaãinky, protoÏe pﬁi
pondûlním zdravém kuchtûní vznikly zdravé pomazánky, které byly druh˘ den podávány v dobû svaãinové pﬁestávky. V úter˘ byly pﬁipraveny
zeleninové a ovocné saláty. Ve ãtvrtek byl upeãen sladk˘ mouãník, kter˘ byl pln˘ ovoce a zdrav˘ch ovesn˘ch vloãek. Cel˘ t˘den byl zakonãen turistick˘m pátkem. Pouze Ïáci devátého roãníku mûli malou v˘jimku, protoÏe kluci dokonãovali natûraãské práce v M· a dívky pﬁipravily soutûÏní trasu (také ov‰em zdravou) pro své malé kamarády.
Bûhem celého t˘dne vyvaﬁovala i ‰kolní jídelna jídla s dostatkem zeleniny a ovoce.
Marcela Kasíková

KdyÏ byl Svat˘ otec Jan Pavel II. v roce 1986
v Indii, nav‰tívil také místo, kde uctívají Gándhího. PapeÏ zde poloÏil kvûtiny v barvách Vatikánu – bílé a Ïluté. Pak poklekl, poloÏil ruku
na ãern˘ mramor a zÛstal tak asi pût minut v modlitbû. Do kamene jsou vytesána slova, kter˘mi
formuloval Gándhí spoleãenské hﬁíchy svûta.
Jsou to: jednání bez morálky, vûda bez lidskosti, kult bez obûti, politika bez principu (bez zásad), blahobyt bez práce.
Tûmto velik˘m spoleãensk˘m hﬁíchÛm, jak je
uÏ tehdy formuloval velik˘ indick˘ myslitel, propadl dne‰ní svût. A bohuÏel, je mnoho moderních kﬁesÈanÛ, kteﬁí Ïijí podle tûchto zásad svûta. Jsou ovládáni duchem tohoto svûta, strategií tohoto svûta. Jaké jsou dÛsledky tohoto Ïivotního stylu bez Boha, vidíme a také cítíme dnes i my na
své kÛÏi. Lidé Ïijí v nepokoji, v nejistotû, v nenávisti a konfliktech, ve zvy‰ujícím se tempu Ïivota pﬁi honbû na poÏitky. DÛsledky jsou ztráta pokoje
a rozervanost nitra.
Francouz Henri Caffarel napsal v jednom ãlánku Otﬁesná diagnóza: „Na‰e civilizace musí zvolit mezi sebevraÏdou nebo konverzí. A pro civilizaci
stejnû jako pro jednotlivce konverze znamená obrat o 180 stupÀÛ. Je tﬁeba adoptovat nov˘ smysl Ïivota, novou stupnici hodnot. Nevidím nikoho,
na koho se kromû Krista mÛÏe svût obrátit o pomoc pﬁi uskuteãÀování tohoto naléhavého obrácení.“
Zajímavá slova, pro nás kﬁesÈany srozumitelná my‰lenka. V nikom jiném
není spásy a záchrany, jen v JeÏí‰i Kristu.
My kﬁesÈané jsme skuteãnû odpovûdni za to, abychom styl JeÏí‰Ûv, jeho
slovo a pﬁikázání a nakonec jeho Ducha vyzaﬁovali a dávali tomuto svûtu.
Máme b˘t nositeli Kristova pokoje. Jak tomu v‰ak ve skuteãnosti je, na to
si musí kaÏd˘ ve svûdomí odpovûdût sám.
J. P.
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A TO JE TA KRÁSNÁ ZEMù …
Dne 22. dubna jsme jako kaÏd˘
rok, tak i letos oslavili den Zemû.
Povídali jsme si o na‰í „matiãce“ Zemi, o její kráse i o tom, jak si ji lidé
sami niãí. Pﬁipomnûli jsme si, Ïe
kaÏd˘ z nás mÛÏe sv˘m jednáním
„modré planetû“ pomoci. Vysvûtlili jsme si, jak˘ v˘znam má tﬁídûní
a recyklace odpadÛ.
Aby na‰e okolí bylo krásné a ãisté,
vydali jsme se do lesa do míst, kam
rádi chodíme na vycházky, a posbírali kolem cesty v‰echny odpadky,
které nepoﬁádní lidé v pﬁírodû zanechali. Vybaveni igelitov˘mi pytli
a rukavicemi jsme nacházeli spoustu
vûcí, se kter˘mi by si pﬁíroda sama
neporadila. Vyãistili jsme takto cestu od ‰kolní zahrady aÏ k hﬁi‰ti „u nory“, cestu od „nory“ k ulici po IS, pû‰inku od MoravcÛ k vyhlídce na Brdatce i parãík pod prodejnou Jedno-

ty. V‰ichni jsme mûli pocit dobﬁe vykonané práce a radovali se z krásného okolí, které nám kaÏdá mûstská
mateﬁská ‰kola mÛÏe závidût.
Jaké bylo na‰e zklamání, kdyÏ
jsme po t˘dnu pﬁi‰li opût na hﬁi‰tû
„u nory“, kde jsme pﬁedtím posbírali nejvíce plastov˘ch lahví, krabiãek od cigaret i stﬁepÛ a uvidûli novou spou‰È, kterou zde zpÛsobili
zﬁejmû mladí kﬁivoklát‰tí „sportovci“. Bylo nám moc líto nejen na‰í
zbyteãné práce, ale i lidí, kteﬁí se pﬁijdou do lesa potû‰it jarní pﬁírodou
a místo rozkvetl˘ch kvûtin a zpûvu
ptákÛ upoutá jejich pozornost
spousta odpadkÛ.
VaÏme si krásného okolí a neniãme si je, vÏdyÈ nám je mÛÏe kdejak˘ náv‰tûvník závidût.
Jaroslava Vimrová

Míst, kde zanechali svÛj otisk bezohlední náv‰tûvníci na‰í obce, je více. Jeden „hrobeãek“
z odpadkÛ jsem objevil hned vedle cyklostezky pﬁed pﬁíjezdem Ke Koleãku. I mnû je z toho,
stejnû jako dûtem z M·, smutno.
Foto Milan Bednaﬁík
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

O prohlídku hradu v rámci Dne památek za
symbolické vstupné byl velk˘ zájem.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

„Spanilou jízdu“ vojensk˘ch veteránÛ podnikli 8. kvûtna po Kﬁivoklátsku ãlenové Military Car
Clubu PlzeÀ.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Úãastníky „spanilé jízdy“ vojensk˘ch veteránÛ jsme zastihli na PoÏárech u informaãní desky nedaleko pomníku por. Arno‰ta Mik‰e.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Námûstek hejtmana Vilém Îák a tiskov˘ mluvãí Stﬁedoãeského kraje Martin Kupka v plné práci aneb co se také najde u ﬁeky Berounky.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Hejtman Petr Bendl na pódiu ve Vi‰Àové
s kytarou a sólovû.
Foto Pavel Friebert

Také hejtmanovi Petru Bendlovi pﬁi‰el ve Vi‰Àové k chuti vlastnoruãnû opeãen˘ buﬁt. V popﬁedí nepeãe dal‰ího buﬁta roztock˘ hasiã Tomá‰ Draksl, jak by se podle pﬁilby mohlo zdát,
ale ten jen vypomohl malému chlapci sv˘m vybavením.
Foto Pavel Friebert

O víkendu 12.–13. kvûtna byl zahájen U Koleãka nov˘ roãník Kﬁivoklátské volejbalové ligy
smí‰en˘ch druÏstev.
Foto Milan Bednaﬁík

Hlavním „zapalovaãem“ leto‰ních âarodûjnic na Kﬁivoklátû byl Ondra Sejpka.
Foto Pavel Friebert

Pálení âarodûjnic na Kﬁivoklátû pﬁilákalo hodnû divákÛ. Snad mohlo b˘t jen trochu tepleji,
ne kaÏd˘ vydrÏel do pozdní noci.
Foto Pavel Friebert

KAPITOLY Z HISTORIE K¤IVOKLÁTSKA – II
CENTRUM KELTSKÉ
KULTURY
Od konce 2. století pﬁ.n.l. se na území obsazeném Kelty zaãínají objevovat velká sídli‰tû prvotního mûstského typu, tzv. oppida. O jejich v˘znamu svûdãí bohatství zde soustﬁedûné,
koncentrace vyspûlé a specializované
ﬁemeslné v˘roby a obchodu. Vût‰í orientace na hospodáﬁství se zákonitû odrazila v zesílení ekonomiky. Nastává
rychl˘ rozmach keltského mincovnictví. Zlaté a stﬁíbrné mince, prostﬁedek ke zdokonalení smûny a hospodáﬁsk˘ch vztahÛ, jsou prvními domácími penûzi ve stﬁední Evropû a jejich nálezy jsou bohaté pﬁedev‰ím na
území dne‰ního Kﬁivoklátska.
Svûdectví o vyspûlosti keltsk˘ch
BójÛ podává pﬁedev‰ím nejbohat‰í
z oppid, které se rozkládalo na pravém bﬁehu ﬁeky Berounky mezi Stra-

donicemi a NiÏborem, na vrchu zvaném „Hradi‰tû“. Oppidum zabíralo
plochu asi 80 hektarÛ, dûlenou patrnû na vlastní hrad a pﬁedhradí. Objev
pokladu zlat˘ch mincí roku 1877 tu
rozpoutal „zlatou horeãku“ a témûﬁ
celá plocha hradi‰tû byla proryta
a ztracena pro budoucí v˘zkum. Podle dochovan˘ch nálezÛ mÛÏeme
soudit, Ïe tu bylo zniãeno snad nejv˘znamnûj‰í stﬁedisko ﬁemesel a obchodu v âechách pozdní doby laténské. Dominovalo zde pﬁedev‰ím hrnãíﬁství. Specializovan˘mi ﬁemeslníky
byli také slévaãi, kováﬁi a v˘robci
‰perkÛ. BûÏné je tu Ïelezné náﬁadí dokonal˘ch tvarÛ. Hojnû je zastoupeno
sklo stovkami úlomkÛ nádob, náramkÛ a korálÛ. Stopy místní v˘roby
v‰ak chybûjí. Jde asi nejspí‰e o dovoz z ﬁímské oblasti, odkud pochází
i spousta jin˘ch pﬁedmûtÛ, napﬁíklad
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TOMÁ· BEDNA¤ÍK

Nûkdej‰í keltské oppidum se rozkládalo na návr‰í nad Stradonicemi.

bronzov˘ch a stﬁíbrn˘ch nádob, spon,
psacích tabulek, vinn˘ch amfor a podobnû. Obchod s jihem byl tedy nepochybnû ãil˘. Samostatnou skupinu
nálezÛ tvoﬁily zlaté a stﬁíbrné keltské
mince, tzv. „duhovky“. Vedle nich
bylo ve Stradonicích nalezeno témûﬁ
tisíc spon z drah˘ch kovÛ, bronzu
a Ïeleza. V roce 1958 bylo pod oppidem objeveno dal‰í sídli‰tû a nálezy
od doby hal‰tatsko-laténské do star‰í
doby ﬁímské s chatami, jámami, Ïelezáﬁsk˘mi pecemi a stopami jin˘ch
ﬁemesel. ·lo patrnû o v˘robní pod-

Foto T. Bednaﬁík

hradí na zaãátku cesty na hradi‰tû.
První velk˘ nález pozÛstatkÛ keltské
kultury v‰ak byl uãinûn jiÏ v roce 1771
u Podmokel. Objevení podmokelského pokladu je spojeno s historií, která
zní jako pohádka. Onoho roku, po velkém de‰ti, ‰el jeden vesniãan z Podmokel na louku a na‰el ve strÏeném
bﬁehu potoka vyãnívající bronzové
vûdro, odkryté pﬁívalem vody. Bylo plné zlat˘ch keltsk˘ch mincí – masivních mistiãkovit˘ch duhovek. TûÏko
jiÏ dnes ﬁíci, kolik jich bylo, ale obsah
se odhaduje na 5 000 kusÛ, tedy 30 –

40 kg zlata. âást pokladu, dodateãnû
zabaveného úﬁedníky majitele kﬁivoklátského panství kníÏete Fürstenberka, byla pﬁetavena na mince, ãást se
rozpt˘lila do muzeí a sbírek.
Vedle oppid a vesnic, vzácnûji i hrobÛ, pochází z keltského období je‰tû
jeden v˘znamn˘ druh terénních památek, nacházející se v tûsné blízkosti Kﬁivoklátska. Jsou to ãtyﬁúhelníkové valy, slouÏící jako ohrazená kultovní místa. Najdeme je poblíÏ M‰eck˘ch Îehrovic nedaleko Nového Stra‰ecí a u Rakovníka v lokalitû Kokrdy.
Vyvrcholení keltské kultury v dobû oppid v‰ak bylo zároveÀ i jejím posledním samostatn˘m projevem na
na‰em území. Ne nadarmo byla oppida silnû opevÀována a obrácena proti severu. Odtud pﬁicházelo nebezpeãí v podobû germánsk˘ch kmenÛ, Ïádostiv˘ch bohatství keltsk˘ch mûst.
Germáni byli nespornû na niÏ‰í hospodáﬁské i kulturní úrovni neÏ Keltové, nahrazovali v‰ak tento nedostatek
vût‰í bojovností. Keltská spoleãnost
se nedokázala za hradbami sv˘ch oppid germánskému pﬁívalu ubránit.
A tak v posledních desetiletích pﬁed
zmûnou letopoãtu podléhá a mizí z dûjin, v nichÏ sehrála tak v˘znamnou
úlohu. Vyvráceno bylo i hradi‰tû
u Stradonic. (Pokraãování pﬁí‰tû)

