Roãník XIII.

âERVEN 2007
V nedûli 17. ãervna
2007 uspoﬁádalo obãanské sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska sjezd Berounky
v úseku Zvíkovec-Roztoky.
âtûte na str. 3

PRÁZDNINOV¯
POHLED
Tak uÏ je to zase tady. Sluníãko,
voda, opalování a koupání na programu dne. Prázdninová nálada
a pohoda nám pohladí pocuchané
nervy. Taky jste uÏ urãitû dostali pohled z prázdnin, ze kterého se smála radost a vanula svûÏí pohoda. Kolikrát si ﬁíkáme, Ïe ti se mají, to se
nám nemÛÏe stát, abychom si takhle
odpoãinuli. Nemáme na to ãas nebo
peníze nebo nás ‰éf nepustí z práce…a tak dále. JenÏe ten „pohled“
z prázdnin moÏná nûkdy vÛbec není
o tom. MoÏná je nûkdy jen o tom, Ïe
zmûníme pohled na to, co jsou to
vlastnû prázdniny a odpoãinek a co
nám dokáÏe tu prázdninovou náladu a radost pﬁinést kdykoli a kdekoli.
VÏdyÈ odpoãinek stejnû není
o tom, Ïe ãlovûk nic nedûlá. To je po
chvíli totiÏ docela pûkná otrava.
Mnohem lépe se cítíme, kdyÏ nûco
dûláme rádi a v klidu, a kdyÏ si u toho je‰tû zazpíváme, tak nám to ani
nepﬁijde, Ïe jsme nûco dûlali. A nûkdy nám právû jen ta chuÈ, podívat
se kaÏd˘ den na bûÏné vûci trochu
jin˘m pohledem a objevovat to, co
máme pﬁímo pﬁed nosem, mÛÏe pﬁinést ty opravdové prázdninové záÏitky. Tak hodnû hezk˘ch prázdninov˘ch pohledÛ, aÈ si to opravdu
uÏijeme.
Simona Matûjková

Jednou ze soutûÏních disciplín byla znalost
kﬁivoklátské fauny.
Foto Jiﬁí Friebert

V sobotu 16. ãervna
byla zpﬁístupnûna ve vûÏi Huderce expozice
osmnácti návrhÛ soch,
které by mûly ozdobit
zeì u pﬁístupové cesty ke
hradu.
âtûte na str. 2

„Z KRÁLOVSKÉHO K¤IVOKLÁTU NA KARLÒV T¯N“

DruÏina Kﬁivoklátsk˘ch, jedoucích na historickém voze taÏeném koÀmi po Karlovû mostû, jak ji mohli vidût pﬁihlíÏející. Foto Ludûk Frencl

Do Královského prÛvodu z Prahy
na Karl‰tejn se vypravila i druÏina
kﬁivoklátsk˘ch manÛ v ãele s purkrabím hradu. DruÏinu tvoﬁili purk-

DEN S LESY âESKÉ REPUBLIKY
26. kvûtna leto‰ního roku patﬁila
Emilovna v‰em mil˘m náv‰tûvníkÛm Dne LesÛ âeské republiky. JiÏ
potﬁetí ho poﬁádalo Informaãní
a vzdûlávací stﬁedisko LâR spolu
s Lesní správou Kﬁivoklát. Potû‰ila
nás stoupající náv‰tûvnost této akce, na startu soutûÏní stezky jsme
zaregistrovali 190 soutûÏících dûtí,

10 Kã

které pﬁi‰ly samozﬁejmû v doprovodu sv˘ch rodiãÛ, babiãek a dûdeãkÛ, takÏe náv‰tûvnost byla kolem
500 lidí. âást z nich vyuÏila dopravu zaji‰tûn˘mi autobusy. Hlavní náplní celodenního programu byla
soutûÏní stezka. Na deseti stanovi‰tích si dûti provûﬁovaly svoje znalosti o pﬁírodû, házely míãky na loupeÏníka, lezly na provazov˘ Ïebﬁík
a podle hmatu urãovaly, jakou pﬁírodninu zrovna mají v ruce. Trasa
byla dlouhá pﬁibliÏnû dva kilometry a vzhledem ke krásnému poãasí
a atraktivitû kﬁivoklátsk˘ch lesÛ to
byla myslím i velmi pﬁíjemná procházka.Kromû soutûÏní stezky byl
pﬁipraven bohat˘ doprovodn˘ program. Celou akci zahájily slavnostní fanfáry trubaãÛ Lesní správy Kﬁivoklát. Kdo zrovna neprocházel lesními cestami po trase soutûÏe, mohl sledovat ukázku v˘cviku loveck˘ch psÛ, vyzkou‰et si stﬁelbu
z luku, vidût dravé ptáky. Stﬁílelo se
i ze vzduchovek a to na pohyblivé
terãe, dûti lu‰tily pﬁírodovûdné kﬁíÏovky a vyrábûly nejrÛznûj‰í pﬁedmûty pod vedením Evy Vávrové
a Romany Reindlové. Paní Kvûta
(Pokraãování na str. 2)

Moudrá slova
âtyﬁicet rokÛ je stáﬁí mladosti. Padesátka je zase mladost stáﬁí.
(Victor Hugo)

rabí hradu Ludûk Frencl, rychtáﬁ
obce Roztoky Vladimír Melã, kon‰el spolku obcí Rakovnick˘ch Radek
Dvoﬁák s chotí, veleváÏen˘ zeman
Petr HÛla a podkoní LadislavVitou‰
s pacholkem. Vezli Jeho císaﬁské milosti pozdravení a zprávu o stavu
Královského majetku - hradu Kﬁivoklátu. Jeho milost byla obdarována kamennou deskou, kde písmem
je tato událost zaznamenána. Manové byli v‰ichni pochváleni samotn˘m císaﬁem, Ïe opravdu královsk˘
mok po celou cestu jeho druÏinû podávali.
Celou na‰í úãastí jsme chtûli podpoﬁit hezkou akci rekonstrukce královského prÛvodu, vezoucího koru-

novaãní klenoty, prezentovat národní kulturní památku-hrad Kﬁivoklát a historii na‰eho národa. PrÛvod jsme absolvovali v dﬁevûném
voze, kter˘ se podaﬁilo za nûkolik
t˘dnÛ sestavit a restaurovat z nûkolika historick˘ch vozÛ. Dokonce
jedna ãást povozu byla nalezena jako „nepouÏit˘ náhradní díl sedláka“,
je‰tû z doby, kdy vÛz a konû byl jedin˘m dopravním prostﬁedkem. Region byl rovnûÏ prezentován chlazen˘m kru‰ovick˘m mu‰ket˘rem a
luÏenskou medovinou, podávan˘ch
v tûch nejlep‰ích teplotách pﬁímo
z vozu. Císaﬁ s chotí byl obdarován
dÏbány s medovinou a mramorovou
deskou
(Pokraãování na str. 4)

Kdo o víkendu 9. a 10.
ãervna zavítal na hrad Kﬁivoklát nebo na sportovi‰tû
U Koleãka, nestaãil se divit.
V‰ude procházeli muÏi a Ïeny s luky v rukou a toulci se
‰ípy na zádech.
âtûte na str. 4

P¤ÍPRAVA OSLAV
100 LET TJ SOKOL
K¤IVOKLÁT
V leto‰ním roce uplyne 100 let
od zaloÏení Tûlocviãné jednoty
Sokol Kﬁivoklát. Oslavy se plánují na sobotu 13. ﬁíjna leto‰ního roku. O programu oslav budete prostﬁednictvím Kﬁivoklátsk˘ch novin je‰tû podrobnûji informováni. V tuto chvíli se obracím s prosbou na kﬁivoklátské
obãany a v‰echny ostatní ãtenáﬁe Kﬁivoklátsk˘ch novin o dar nebo jen zápÛjãku materiálÛ vázajících se k historii jednoty. Rád
bych získal do archivu jednoty
nové archiválie a tak upﬁesnil historii jednoty a sportu na Kﬁivoklátû. Zejména jsou vítány písemné materiály, tj. jakékoliv
dopisy urãené jednotû i odeslané
jednotou, poznámky, ãlánky, dále jsou vítány pﬁedmûty jako jsou
odznaky, znaky, razítka, dresy,
souãásti kroje a také fotografie
spí‰e ze cviãení a dûní po roce
1940. Chtûl bych je‰tû doplnit,
Ïe se nejedná jen o sokolskou
jednotu, ale také v‰echny pﬁechodné a pozdûj‰í varianty napﬁ.
Sportovní klub, Tatran a také
zmínka o kontaktech s jin˘mi organizacemi v okolí je zajímavá.
Za Va‰i snahu pomoci doplnit
historická fakta Vám dûkuji. Pavel Ka‰par, starosta jednoty Sokol Kﬁivoklát. Kontaktní osobou
je Pavel Ka‰par (tel. 602 381
220), dále pak Tomá‰ Pavlík
v areálu U Koleãka (tel. 777 750
404,
e-mail kolecko.krivoklat@seznam.cz)
Tomá‰ Pavlík

DùTI NÁM KRÁSNù A VESELE HRÁLY A ZPÍVALY
Ve stﬁedu 13. 6. se od 17. hodin
konal v kﬁivoklátské základní ‰kole koncert dûtsk˘ch pûveck˘ch sborÛ. Úãinkoval pûveck˘ krouÏek dûtí z M· Roztoky a Kﬁivoklát, pûveck˘ sbor ‰kolákÛ Sedmikrásky
a vokálnû instrumentální soubor Silentium. Program sestavila, nacviãila, dirigovala a moderovala Dagmar Pavlíãková. Zaznûlo celkem 27
písní, pﬁeváÏnû vesel˘ch, Ïertovn˘ch, v˘raznû rytmick˘ch, umoÏÀujících dûtem plnû projevit pﬁirozenou hravost a temperament.
Jsem stál˘, vdûãn˘ a nad‰en˘ náv‰tûvník tûchto koncertÛ. VÏdy
znovu na nich zaÏívám pocit velkého uspokojení, radosti a ‰tûstí.
Dívám se na py‰né rodiãe a prarodiãe, jak horlivû fotí a filmují a zapálenû fandí sv˘m miláãkÛm. Vzpomínám pﬁitom na vnuãku Emu‰ku, díky níÏ jsem zhruba pﬁed tﬁemi roky poprvé poznal ten zvlá‰tní
kouzeln˘ svût
(Pokraã. na str. 2)

Z koncertního vystoupení souboru Sedmikrásky.

Foto Milan Bednaﬁík

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE

STRANA 2

Anketa KN
Jak by mûla vypadat va‰e dovolená snÛ?
Petr „Pítrs“ Mare‰
45 let, podnikatel
Dovolená snÛ? Sním
o ní uÏ moﬁe let. Vzít
partu kamarádÛ a kamarádek a objet zemûkouli.
Norské fjordy, památky na turecké riviéﬁe, nekoneãné píseãné pláÏe Austrálie nebo krásy
a pohostinnost Thajska. Láká mû rozloha a vÛnû jiÏní Ameriky, velebnost
a majestát Himálaje. Radovat se a vychutnávat svobodu z cestování a objevování. Jedinû díky tomu, Ïe poznávám hodnoty jin˘ch kultur, je
moÏné pak nalézt sám sebe.
Ing. Jan Rajsk˘
46 let, podnikatel
CílÛ by bylo. Dlouho
uÏ mám v ‰uplíku plán
na procestování Kréty.
Rád bych jednou vidûl
v˘chod slunce nad Atlantikem z vrcholu Pico de Teide (3 718 m) na ostrovû
Tenerifa. MoÏná také Alja‰ka s v˘stupem na Mount McKinley nebo
trek na Islandu. Takové expedice ale
potﬁebují hodnû ãasu, to je problém.
Zatím nejkrásnûj‰í byla asi na‰e v˘prava autem a pû‰ky na Korsiku –
treky po horách, kaÀony ﬁek, odpoãinek u moﬁe, menhiry a prastará
kultovní místa.
Bohuslava Slapniãková
70 let, dÛchodce
Moje vysnûná dovolená uÏ Ïádná není, pﬁed
deseti lety jsem chtûla
jet s manÏelem do ¤ecka, bohuÏel osud rozhodl jinak.
Jakub Tou‰
19 let, student
Nejspí‰ bych si poﬁídil
nûjak˘ ostrov pﬁimûﬁené velikosti, na nûm si
nechal postavit skromnou chatrã (nanejv˘‰
10+1) a tam trávil prodlouÏené víkendy a na stará kolena
bych se tam pﬁestûhoval. Ale je to
jen sen a pouze ve sv˘ch snech jsme
svobodní, po zbytek Ïivota potﬁebujeme peníze, bohuÏel.
Ivana VarjÛ
39 let, studentka FFUK,
toho ãasu plnû vytíÏená matka tﬁí
dcer
Na dovolené jsem uÏ
devût let. TakÏe moje
vysnûná dovolená by
byla jakákoliv, jenom
ne ta mateﬁská.
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DEN S LESY âESKÉ REPUBLIKY
(Dokonãení ze str. 1)
Vydrová se podûlila o své dovednosti ve vázání nejrÛznûj‰ích uzlÛ
a staﬁiãká „Erena“ kﬁivoklátsk˘ch
hasiãÛ byla neustále obleÏena hlavnû tûmi nejmen‰ími. Lukostﬁelbu

stánek mûlo i Stﬁední odborné uãili‰tû lesnické Píska, kde byly vystaveny nejrÛznûj‰í pily a jiná lesnická mechanizace. KaÏdé dítû, které
pro‰lo stezku, dostalo v cíli mal˘ dárek, poukázku na obãerstvení a je-

Jarka Nohavici a jak jsem se v‰imla, líbilo se nejen dûtem, pozor dávali i dospûlí. Po cel˘ den hoﬁel
oheÀ, opékaly se ‰pekáãky, bohat˘
byl i sortiment obãerstvení, které nabízela firma paní Zdeny Pernicové.
KaÏd˘ si pﬁi‰el na své , nûkomu staãilo jen tak si sednout do trávy a odpoãívat. Ve tﬁi hodiny odpoledne zaznûli trubaãi a zahráli na rozlouãenou v‰em, kteﬁí se rozhodli jeden sobotní den vûnovat zábavû a odpoãinku uprostﬁed pﬁírody. Pevnû
doufám, Ïe to byl den stráven˘ pﬁíjemnû a Ïe se k nám náv‰tûvníci pﬁí‰tí rok zase vrátí. Den s Lesy âeské
republiky se nepochybnû stává tradicí a my jsme rádi kdyÏ mÛÏeme
v‰echny k nám na Emilovnu pozvat.
TáÀa Friebertová

K neúnavn˘m ochráncÛm kﬁivoklátské pﬁírody patﬁí Ing. Miroslav Pecha. Náv‰tûvníci akce
se s ním mohli setkat na stanovi‰ti vûnovaném ornitologii.
Foto Jiﬁí Friebert

a obsazení stanovi‰tû s poznáváním
dﬁevin zajistilo Stﬁedisko ekologické v˘chovy Kladno âabárna. Jeho
pracovníci pﬁivezli dûtem ukázat
mláìátka veverek vypadlá z hnízda.
V prostorách pﬁízemí chaty probíhala v˘stava dﬁevoﬁezeb pana Ing.
Petra Tﬁísky. Náv‰tûvníci mûli moÏnost vidût a obdivovat ﬁezby zobrazené v hlubokém scurz reliéfu, coÏ
je vlastnû technika, která vyuÏívá
iluzivního zkrácení prostoru. SvÛj

ho registraãní kartiãka byla slosovatelná v tombole. Ta b˘vá vÏdy
oãekávanou a pﬁíjemnou teãkou za
cel˘m dnem a letos byla opravdu bohatá. Rozdûleno bylo padesát cen –
batohy, triãka, knihy, hraãky a dal‰í. Ale je‰tû pﬁed slosováním tomboly ãekalo na dûti divadelní pﬁedstavení. Opût ho zahrálo praÏské divadélko Minaret a pohádka byla
o tﬁech vesel˘ch prasátkách. V pﬁíbûhu zaznûly také známé písniãky

Rekreaãní zaﬁízení LâR Emilovna.

SOCHY PRO P¤EDHRADÍ JSOU V HUDERCE
K¤IVOKLÁT. V sobotu 16.
ãervna byla zpﬁístupnûna ve vûÏi
Huderce expozice osmnácti návrhÛ soch, které by mûly ozdobit zeì
u pﬁístupové cesty ke hradu. V˘tvarná soutûÏ byla vyhlá‰ena 28.
záﬁí loÀského roku a její první kolo uzavﬁeno 29. kvûtna 2007.
Komise, tvoﬁená památkáﬁi Ing.
Arch. Ondﬁejem ·efcÛ, PhDr. Dagmar Martincovou, PhDr. Janem
Frídlem, PhDr. Kvûtou KﬁíÏovou,
kastelánem Luìkem Frenclem,
akademick˘m sochaﬁem prof. Janem Hendrychem (pﬁedseda poroty), kronikáﬁem a publicistou PhDr.
Tomá‰em Bednaﬁíkem, ex-starostkou Ing. Pavlou HÛlovou, zástupcem odboru kultury SKÚ Blankou
·varcovou a PhDr. Alenou Horynovou, doporuãila pût nejlep‰ích
návrhÛ k postupu do 2. kola.
SoutûÏící mûli za úkol dodat tﬁi
ze sedmi soch svûtcÛ (sv. Antonín,

TO JSOU MI VùCI
Je tu léto – vzhÛru na prázdniny
a dovolené. Pokud ale pojedete autem – tak nohu z plynu. Silniãní zákon pr˘ má dal‰í díru. O sv˘ch trestn˘ch bodech se mohu dozvûdût aÏ
po mnoha mûsících. Hmm…, tﬁeba
uÏ jsem bez ﬁidiãáku. Celé politické
scénû bych chtûl vzkázat nûco opravdu, ale opravdu neslu‰ného.
Proã nebyly minule „To jsou mi
vûci“, byl jsem dotázán. Je to jednoduché – nic co by stálo za ﬁeã mû
nenapadlo. Dokonce jsem si nasadil
kecky a vyrazil pro inspiraci do vsi.
Podívat se, kam se od loÀského ﬁíjna podhradí i nadhradí posunulo. Ale
ani pﬁi pochÛzce jsem na nic kloudného nenarazil. V poslední dobû ale
nejen Ïe hÛﬁe sly‰ím na levé ucho,
ztrácejí se mi i detaily v dálce, tak
moÏná proto. Asi to bude chtít náv‰tûvu oãního. Ona pravda a láska
zvítûzí … pokud na to budou peníze. Bude nejlep‰í si za nûjakou dobu pﬁepoãítat a porovnat získané dotace. Cca do 13 (milionÛ) je‰tû poãítat umím.
V Praze byla zácpa. Dopravní. Pﬁiletûl ﬁeditel Zemûkoule prezident
USA Bush. Mûl pr˘ s sebou i nûjakou ru‰iãku. Tedy nevím co v‰echno ru‰ila, ale v Kﬁivoklátû asi zru‰ila v˘bûrové ﬁízení na popeláﬁe. To
se hned pozná Made in USA.
JiÏ nûkolik místních i pﬁespolních
mi ﬁíkalo, Ïe se ãasto nedá dovolat
na Úﬁad Mûstysu. Tak jsem to vyzkou‰el a je to tak. Nûkteré úﬁednice dokonce ﬁíkají, Ïe telefon skuteãnû nezvedají, pr˘ nestíhají. To jsou
mi vûci. Pﬁi v‰í úctû – a co jako má
b˘t, Ïe nûkdo nestíhá? Vám to nevadí?
Krátk˘ vzkaz pro provozovatele
areálu U Koleãka: AÏ budete za rok
shánût pûtistovku na bonbóny pro
dûti, abyste je mûli ãím podarovat pﬁi
dûtském dni, dejte mi prosím vûdût.
Já ze sebe blbce klidnû udûlám (zasvûcení ví) a peníze vám buì seÏenu anebo dám z vlastního, vÏdyÈ to
není milion.
A je‰tû vzkaz pro pana vícepremiéra âunka: UÏ mû to nebaví! Hergot, vzal jste ty peníze anebo ne?
Pavel Friebert

DùTI NÁM KRÁSNù
A VESELE HRÁLY
A ZPÍVALY

Jeden ze soutûÏních návrhÛ, které postupují do druhého kola.

sv. Vít nebo sv. Jan Evangelista, sv.
Florián, Panna Marie s Jezulátkem,

ZAHRADNÍ RESTAURACE NA PARKOVI·TI OTEV¤ENA

Poãátkem ãervna jsem se za‰el podívat na novû otevﬁen˘ objekt na parkovi‰ti nad hradem. Dílo se stavební firmû velmi podaﬁilo a vzniklé zaﬁízení je opravdu na vysoké úrovni hodné EvropanÛ. V objektu najdeme zahradní restauraci s rychl˘m obãerstvením se zázemím a perfektní
veﬁejné toalety. Zaﬁízení patﬁící Mûstysu Kﬁivoklát si pronajala firma pana Aloise Vokurky z Králova Dvora u Berouna. Zeptal jsem se majitele na v˘hledové plány a na co se mohou náv‰tûvníci tû‰it. Objektem mû provedl nájemcÛv syn Luká‰, kter˘ mû seznámil se zámûry na nejbliÏ‰í období. „V prÛbûhu ãervna to bereme jako zahﬁívací kolo, uvidíme, jak náv‰tûvníci na nov˘ objekt a na‰e sluÏby zareagují. Nabídneme
jim rychlé obãerstvení v ‰irokém sortimentu a o víkendu zkusíme i dvû aÏ tﬁi hotová jídla za lidovou cenu. Podle zájmu náv‰tûvníkÛ to v plné
sezónû upravíme. Toãíme smíchovsk˘ Staropramen a pro dûti klasickou limonádu - malinovku. Nabídneme jim i ‰irok˘ sortiment mraÏeného
zboÏí. Posezení se nachází pod pﬁevisem stﬁechy, takÏe k jídlu a relaxaci budou mít na‰i zákazníci pﬁíjemn˘ klid i v pﬁípadû nepﬁíznivého poãasí, ãi stín v pﬁípadû horka…“ Podûkoval jsem panu Vokurkovi za milé pﬁijetí a slíbili jsme si, Ïe po nûjaké dobû provozu pﬁijdu a pohovoﬁíme si o poznatcích, které zde nasbírají v prÛbûhu sezóny. Pochopil jsem, Ïe mûsíc ãerven je spí‰e rozjezdov˘ a mnoho se o provozu nedozvím. Pozvání jsem pﬁijal a vám, na‰im ãtenáﬁÛm, pﬁineseme v nûkterém z pﬁí‰tích ãísel více.
Text a foto Milan Bednaﬁík

Foto Pavel Friebert

sv. Josef, sv. Jan Nepomuck˘) v podÏivotní velikosti. V‰ichni splnili
podmínky soutûÏe vãetnû poÏadované dokumentace.
Do druhého kola, které bude vyhodnoceno 1. 3. 2008, postupují návrhy ã. 10 (Jan Brabec, Praha – Josef Faltus, Martinov – Záryby),
ã. 3 (Martina Hozová – Hoﬁice
v Podkrkono‰í), ã. 1 (kolektiv Stoneart – PlzeÀ), ã. 18 (Josefina Du‰ková – Praha) a ã. 6 (kolektiv Lenky Sta‰kové – Praha). Za své návrhy obdrÏí v‰ichni postupující odmûnu ve v˘‰i 9 tisíc korun. Porotci dále udûlili zvlá‰tní Cenu poroty
spojenou s odmûnou ve v˘‰i 5 tisíc
Kã návrhu ã. 17, jehoÏ autorem je
Jakub Vlãek z âesk˘ch Budûjovic.
Ve druhém kole uÏ budou v˘tvarníci zpracovávat v mûﬁítku
1:1návrhy soch konkrétních svûtcÛ, které jim zadavatelé urãí. Po
umûlcích bude poÏadována také finanãní rozvaha a podmínky, za jak˘ch pﬁípadné vítûzné dílo zhotoví. Vyhlá‰ení v˘sledkÛ probûhne
do 30. dubna 2008 a bezprostﬁednû po nûm bude vítûz vyzván
k podpisu smlouvy o dílo na zhotovení soch a kﬁíÏe podle vítûzného návrhu.
Tomá‰ Bednaﬁík

(Dokonãení ze str. 1)
na hodinách zpûvu v kﬁivoklátské
mateﬁské ‰kolce.
Tû‰ím se z v˘konÛ dûtí, zejména
tûch nejmen‰ích s jejich roztomilou pﬁirozeností a samozﬁejmostí,
s jakou bez trémy, s obrovsk˘m elánem a proÏitkem podávají vÏdy v˘kon „na doraz“. Ty vût‰í uÏ mnohem více umûjí a jsou si toho také
vûdomy, av‰ak ta bezprostﬁednost
a upﬁímnost projevu zÛstává. A nejstar‰í – to uÏ jsou témûﬁ profesionálové. Jak je dobﬁe, Ïe i po jejich
odchodu do rÛzn˘ch míst a ‰kol se
dokáÏou alespoÀ obãas sejít a potû‰it nás sv˘m umûním.
¤íkám si, jak jsem rád, Ïe uÏ nejsem v té ponûkud odlid‰tûné Praze, zh˘ãkané a pﬁesycené kulturou
a zvysoka hledící na „zaostal˘ venkov“, ale zde, v Kﬁivoklátû, kde uÏ
mám tolik dobr˘ch pﬁátel, kde se
cítím jako doma a kde lidé sami dokáÏou kulturu tvoﬁit. Mé srdce frankofila se tû‰í z francouzské písniãky. Zpívám si potichu s sebou
a s uspokojením zaznamenávám
i bezchybnou v˘slovnost.
Obdivuji Dá‰u Pavlíãkovou za
její rozsáhlou a nároãnou práci,
kterou koná s velkou profesionalitou, láskou a obûtavostí, s citliv˘m
vztahem k dûtem a umûním s nimi
pracovat.
Ano, jsem a budu stál˘m náv‰tûvníkem tûchto kﬁivoklátsk˘ch
koncertÛ. A nejhezãí na tom je, Ïe
nejsem a urãitû ani v budoucnu nebudu sám.
Jaroslav Vávra
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ZPRÁVY OBECNÍHO BUBENÍKA

ANEB O âEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO MùSTYSU 18. âERVNA 2007
• Poslední kvûtnové pondûlí byla
úspû‰nû zkolaudována stavba kiosku na parkovi‰ti. Od prvního ãervna
jsou otevﬁeny veﬁejné toalety a v provozu je i obãerstvení, které provozuje pan Alois Vokurka z Králova Dvora. Ve stánku ãepují Staropramen,
k dostání je i nealkoholické pivo, toãená limonáda a k jídlu spousta pochutin. Ceny jsou pﬁimûﬁené, zaﬁízení stylové a obsluha pﬁíjemná. Vûﬁme, Ïe nov˘ stánek bude dlouho a
dobﬁe slouÏit, a to jak pﬁespolním tak
místním. V rámci úsporn˘ch opatﬁení nebylo realizováno Ïádné slavnostní otevﬁení. KaÏd˘ si mÛÏe pﬁijít stánek prohlédnout, posedût a uÏít
si trochu pohody.
• V hasiãské zbrojnici SDH Kﬁivoklát dojde k v˘mûnû oken. Zastupitelstvo vyhlásilo v˘bûrové ﬁízení, kterého se zúãastnilo celkem
pût firem. ZM schválilo nabídku firmy Hamiroplast z Nového Stra‰ecí.
Ta pﬁedloÏila finanãnû nejv˘hodnûj‰í nabídku ve v˘‰i cca 96 000 Kã.
Tato firma provedla v loÀském roce v˘mûnu oken v Z· Kﬁivoklát a to

k plné spokojenosti v‰ech zúãastnûn˘ch stran. Velk˘ dík patﬁí také panu Karlu Breníkovi ml. za v˘raznou
pomoc pﬁi poptávkovém ﬁízení.
• Pﬁíjezdová komunikace k zastávce u Z· v Kﬁivoklátû dostane nov˘ „koberec“. ZM schválilo nabídku firmy Fronûk s.r.o.Rakovník. Více neÏ polovinu finanãních nákladÛ
pokryje dotace pro Mikroregion
Kﬁivoklátska na opravu místních
komunikací. ZároveÀ bude upraveno parkovi‰tû pﬁed budovou ‰koly.
Tato lokalita je vybrána zámûrnû
proto, Ïe jako jedna z mála nebude
rozkopána pﬁi realizaci stavby nového vodovodu a kanalizace.
• Dne 26. 5. 2007 se po dlouhé dobû uskuteãnilo v Obﬁadní síni na hradû Kﬁivoklátû „Vítání obãánkÛ“.
Maminky a jejich ratolesti obdrÏely malé dáreãky a poslechly si písnû v podání Michaely Remi‰ové a
Alice Masaroviãové. Hodnû ‰tûstí
na cestû Ïivotem popﬁál na‰im nejmen‰ím obãánkÛm starosta mûstysu pan Mgr. Milan Naì v doprovodu paní matrikáﬁky ZdeÀky Hru‰-

kové. SnaÏíme se tímto o znovuzavedení této milé tradice.
• Na stavebním odboru pﬁibyla, po
úspû‰ném zakonãení studií na vysoké ‰kole, Ing. Jana Hamouzová ze
Zbeãna. Jeden z jejích prvních úkolÛ bude spoleãnû s kolegynûmi Lucií Sainerovou a Vilmou ·ímovou
uvádûní studen do právního stavu
dle nového stavebního zákona.
Vûﬁíme, Ïe se jí bude v jejím novém
zamûstnání líbit a pﬁejeme jí mnoho úspûchÛ.
• Po nedávném cyklistickém závodu profesionálÛ „Lidice 2007“
nás v sobotu 30.ãervna ãeká jiÏ ãtvrt˘ roãník ryze amatérského závodu,
na kter˘ nás zvou SoS nebo-li „Strahov‰tí osvoboditelé silnic“. Prezentace probíhá od pÛl deváté a samotn˘ závod odstartuje pﬁesnû v deset hodin. Více informací naleznete
na www.mestys-krivoklat.cz (sportovní akce). V‰ichni milovníci kol a
cyklistiky jste srdeãnû zváni, nyní
nejen jako diváci, ale mÛÏete zmûﬁit své síly v sedmi v˘konnostních
kategoriích.
Petr Tﬁíska
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IVS Budy, Kﬁivoklátsko o.p.s. Vás zve na v˘stavu obrazÛ
Andrey Jiráskové
„VOLÁNÍ DIVOâINY“
doplnûnou v˘robky dûtí ze Z· a M· Kﬁivoklát,
M· Roztoky a M· Mûsteãko, dûtí a dospûl˘ch z keramického kurzu
paní Ivy Fialové
V˘stava je otevﬁena od 1. 7. do 31. 7. 2007
(út – pá 9 – 15 hod., so – ne 10 – 16 hod.)
Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko Budy naleznete vedle
Hotelu S˘kora v Kﬁivoklátû.
Na Va‰i náv‰tûvu se tû‰í
Jiﬁina Pro‰ková, ﬁeditelka Kﬁivoklátsko o.p.s.

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE V Z· K¤IVOKLÁT
Dne 5. 6. 2007, na hﬁi‰ti v areálu
Základní ‰koly Kﬁivoklát, se oz˘val
dûtsk˘ smích a jásot. „…mami, koukej, jak se vlãek toãí, z pûnov˘ch
kostek postavíme velikánsk˘ hrad,
teì si zkusíme chytit rybu a co takhle kopnout míã do brány a hurá góóól…“. To se se‰ly dûti od nejmen‰ích batolat po ‰koláky v doprovodu rodiãÛ. Vystﬁídaly se u více neÏ
deseti stanovi‰È. Dﬁevûné skládaãky, domino, navlékání tûstovin a kuliãky otestovaly dovednost a trpûlivost. MrÀata nejvíc ocenila dovádûní v tunelovém labyrintu. Tﬁídû-

ní barev bylo také dobrodruÏstvím.
Nejen star‰í dûti, ale i ti malí si zkusili chÛzi na ‰palcích. Skákání pﬁes
lano, to chce rychlost a pozornost.
Rodiãe nejen fandili, ale kdyÏ bylo
potﬁeba, tak pomohli k zaslouÏenému bodu do hrací karty.
UÏili jsme si krásné slunné odpoledne plné zábavy. Spoleãné foto
v‰ech zúãastnûn˘ch nakonec a samozﬁejmû odmûnit soutûÏící sladkostí a dáreãkem.
Dûkujeme poﬁadatelÛm TJ Roztoky za hezk˘ záÏitek.
Petra Spilková

SPORTOVÁNÍ DÉ·Ë NEVADIL

VODÁCK¯ V¯LET DùTÍ K¤IVOKLÁTSKA

Kﬁivoklát – Ani zataÏená obloha
a ranní de‰Èové kapky nijak nevadily dûtem, které v sobotu 2. ãervna
pﬁi‰ly do kﬁivoklátského sportovního areálu U Koleãka na Sportovní
dûtsk˘ den, kter˘ zde pro nû pﬁipravila TJ Sokol Kﬁivoklát.

V nedûli 17. 6. 2007 uspoﬁádalo
obãanské sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska sjezd Berounky v úseku Zvíkovec-Roztoky. Hojná úãast pﬁedãila
na‰e oãekávání, na vodu bylo spu‰tûno 16 lodí a 1 raft. Posádky tvoﬁilo celkem 31 dospûl˘ch a 28 dûtí
z Kﬁivoklátu, Roztok, Velké Bukové, Kladna a Prahy. Nejmlad‰ímu
úãastníkovi Va‰íkovi bylo 2,5 roku
a nejstar‰ího jsme se neptali, vÏdyÈ
na vûku pﬁece nezáleÏí, dÛleÏité je
odhodlání.
Pan Lexa nás dopravil autobusem
z Kﬁivoklátu do Zvíkovce, kde na
nás jiÏ ãekaly na‰e modré „Vydry“.
Po nezbytn˘ch formalitách jsme byli pﬁipraveni k odjezdu. Hned na zaãátku, po instruktáÏi, nám samotn˘
pan ‰kolitel nedobrovolnû pﬁedvedl, jak „se udûlat“, a poté zachraÀovat loì, sebe a své pﬁíbuzné. U nûkter˘ch úãastníkÛ sklidil obdiv i potlesk, u jin˘ch zas vzrostla nervozita a chuÈ si vãas v‰e je‰tû rozmyslet.
Jeho poveden˘ kousek pak po cestû vyzkou‰eli dal‰í úãastníci, nûkteﬁí dokonce i opakovanû. Utopeny a
ztraceny byly tﬁi boty, jedny br˘le a
znovu nalezena jedna ãepice, vykoupan˘ byl jeden fotoaparát a mobilní telefon. Nebyly hlá‰eny Ïádné

Dûtsk˘ den se U Koleãka stal jiÏ tradicí.

„Pro své ceny si za splnûní úkolÛ
pﬁi‰lo devadesát sedm dûtí. To nás
úplnû pﬁekvapilo. Mûli jsme docela
strach, Ïe bude zájem o akci minimální, protoÏe pr‰elo a nebe nevûstilo nic dobrého. Jak se ukázalo, dûtem pﬁi sportování kapky nevadily
a my jsme si oddechli i proto, Ïe na
v‰echny vy‰ly ceny,“ ﬁekl nám Tomá‰ Pavlík, kter˘ dûtské dopoledne
organizoval.
A získat balíãek sladkostí a dal‰ích dáreãkÛ nebylo tak jednoduché.
Musela se nejdﬁíve prokázat ‰ikovnost, postﬁeh, pﬁesná mu‰ka i vytrvalost a trpûlivost na jednotliv˘ch
stanovi‰tích. Asi nejvût‰ím hitem
bylo chytání rybiãek na magnet prutem, populární se stal slalom mezi
kuÏelkami s míãkem popohánûn˘m
kriketovou palicí a také trefování
prázdn˘ch plechovek mûlo své
kouzlo. A protoÏe mal˘ch ‰ikulÛ bylo hodnû, byly v‰ude vût‰inou fronty, které jasnû dokazovaly, Ïe soutûÏivost mají v krvi i ti nejmen‰í.
Ti, co uÏ mûli v‰echno za sebou,
nebo jen odpoãívali pﬁed dal‰ím stanovi‰tûm, pak sledovali pﬁedstavení hercÛ a ‰ermíﬁÛ Spoleãnosti Ïivota stﬁedovûkého W-Arlet, která
sv˘mi la‰kovn˘mi scénkami pln˘mi humoru, ale i pravého rytíﬁského dovádûní a dvoﬁení dokázala rozesmát kaÏdého. Diváci se názornû
pouãili o tom, Ïe nûkteré Ïivotní pﬁíbûhy proÏívali ve stﬁedovûku naprosto stejnû, jako dnes. Rytíﬁi a spanilé dámy pak dûtem ukázali nûco
ze svého zákulisí, a kdo chtûl, mo-

hl se svézt na koni nebo potûÏkat
opravdov˘ meã.
Sportovní den U Koleãka se prostû povedl a na dûti kﬁivoklát‰tí Sokolové nezapomenou ani pﬁí‰tí rok.
Tomá‰ Pavlík, Martin KÛs

Foto Martin KÛs

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK U T¤Í PRAMENÒ

Úãastníci vodácké v˘pravy se sv˘mi „Vydrami“.

úrazy, jen lehké psychické újmy a
odûrky. Poãasí nám pﬁálo, a tak pﬁibylo ke konci nûkolik spálen˘ch nohou a u‰í od slunce. V‰e bylo rychle zapomenuto U Rozvûdãíka s jeho v˘bornou kuchyní, kde jsme si
dali obûd a pivko, abychom se pﬁipravili na závûreãnou etapu plavby
k Hospodû U Jezzu. Tam jsme ode-

Tak jsme to zvládli. Dne 20. 5.
2007 jsme se pár minut po druhé hodinû odpolední pﬁihnali ke Tﬁem
pramenÛm a mysleli si, Ïe se nic nedûje, Ïe tam stejnû nikdo nebude a
my ten úklid budeme muset nûjak
zvládnout sami. Byli jsme pﬁíjemnû
pﬁekvapeni, protoÏe tam uÏ byl kus
práce v plném proudu. Tak jsme vynesli z auta lopaty, koleãko, hrábû a
rukavice a za tﬁi hodinky byl vyãi‰tûn˘ bazének s kamínky… ten nám
mimochodem dal nejvíce práce. To

vzdali lodû a zakonãili úspû‰nou v˘pravu.
V˘let se skuteãnû vydaﬁil, uÏili
jsme si spoustu legrace, a na konci
jsme se domluvili, Ïe nûco podobného urãitû zase zopakujeme. V‰em
vodákÛm a Berounce ahój!
Jana Rajská,
Dûti Kﬁivoklátska, o.s.

SOKOLOVÉ STOUPALI NA BEDNU
Hned dvakrát stáli letos volejbalisté Sokola Kﬁivoklát na bednû nejlep‰ích. Skvûle jim vy‰el zejména
kvûtnov˘ Relax cup, turnaj poﬁádan˘ kladensk˘m Rádiem Relax.
Své pﬁemoÏitele na‰li aÏ v samotném finále a druÏstvo z Kﬁivoklátu tak obsadilo druhou koneãnou
pﬁíãku v konkurenci osmi t˘mÛ
z Kladenska, Rakovnicka a Prahy.
Za zmínku v‰ak stojí, Ïe i vítûzné
druÏstvo mûlo mezi sebou posilu

Dûti Kﬁivoklátska vyãistily i Kneippovu lázeÀ u Tﬁí pramenÛ.

Foto Jana Rajská

z kﬁivoklátské volejbalové líhnû.
Druh˘ medailov˘ úspûch se zrodil na Sokolsk˘ch pﬁeborech Ïupy
Budeãské ve volejbale, kde na domácí antuce druÏstvo Sokola Kﬁivoklát skonãilo tﬁetí. Oproti loÀsku
sice o jednu pﬁíãku kleslo a kromû
loÀského vítûze Sokola Lány se pﬁed
nûj dostal i Sokol Bu‰tûhrad, ale i tak
si na úrovni Ïupy drÏí Kﬁivoklát‰tí
svÛj dobr˘ standard.
Tomá‰ Pavlík

Foto archiv

byste nevûﬁili, kolik jich tam bylo.
Vyãistili jsme prameni‰tû i okolí altánku, srovnali kor˘tka, vysbírali
odpadky a nakonec jsme si za odmûnu upekli v˘borné buﬁtíky. Odcházeli jsme s dobr˘m pocitem pﬁíjemnû a uÏiteãnû stráveného odpoledne na pûkném místû a mezi pﬁíjemn˘mi lidmi a v‰em tûm lidiãkám
chceme tímto také podûkovat za pomoc.
Simona Matûjková.
O. s. Dûti Kﬁivoklátska

Hﬁi‰tû U Koleãka hostilo Sokolské pﬁebory Ïupy Budeãské ve volejbale.

Foto Martin KÛs
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„Z KRÁLOVSKÉHO K¤IVOKLÁTU NA KARLÒV T¯N“
(Dokonãení ze str. 1)
s nápisem pﬁipomínajícím tuto
událost. Jako vzor jsme pouÏili podobnou desku, která je umístûna ve
stûnû zde v hradû Kﬁivoklátû a pochází z doby vlády Vladislava Jagelonského. JelikoÏ císaﬁ vûnoval
desku Janu Jindﬁichovi (hejtman
Bendl), vûﬁíme, Ïe spoãine rovnûÏ
ve zdi pro budoucí pokolení. Co je
dÛleÏité: akce mûla mimoﬁádn˘
úspûch, Kﬁivoklátsko dostalo obrovskou pochvalu za „plnûní mansk˘ch povinností“ a pokud se v‰e
bude daﬁit, prÛvod pojede na Karl‰tejn i z Kﬁivoklátu.
Královsk˘ prÛvod Karla IV., kter˘ v pátek vyjel z praÏského Hradãanského námûstí, dorazil v sobotu odpoledne do cíle, na hrad Karl‰tejn. Pﬁilákal podle organizátorÛ
26 000 lidí. V ãele prÛvodu jel koãár s postavami ãeského krále a ﬁímského císaﬁe Karla IV., kterého
ztvárnil herec Vladimír âech, a jeho Ïeny Eli‰ky Pomoﬁanské. PrÛvod
navazoval na historickou legendu,
podle níÏ vozil Karel IV. kaÏdoroãnû ukázat korunovaãní klenoty PraÏanÛm a poté se s nimi vracel na své
sídlo v údolí ﬁeky Berounky. PrÛvod tak o víkendu témûﬁ vûrnû kopíroval trasu, kterou kdysi královská druÏina jezdila. Královsk˘ pár
v prÛvodu následovala asi ãtyﬁicetiãlenná skupina jezdcÛ na koních, desítka koãárÛ, stovky trubaãÛ, rytíﬁÛ

ãi vûrn˘ch poddan˘ch v historick˘ch pﬁevlecích a nechybûl ani
dvorní ‰a‰ek. K prÛvodu, kter˘ byl

Inspirací této zcela unikátní akce
byly historické prameny, podle kter˘ch císaﬁ Karel IV. kaÏdoroãnû ne-

Kﬁivoklát‰tí vyslanci pﬁedali hejtmanovi Petru Bendlovi mramorovou desku s nápisem pﬁipomínající pﬁevoz korunovaãních klenotÛ z Prahy na Karl‰tejn.
Foto arhiv hradu

uÏ zdáli sly‰et díky gotick˘m hudebním nástrojÛm, se pﬁidávali náhodní kolemjdoucí nebo lidé, kteﬁí
o akci vûdûli pﬁedem, takÏe na Karl‰tejn dorazil prÛvod o poznání poãetnûj‰í, neÏ v pátek z Prahy vyráÏel. Veãer akce na Karl‰tejnû vyvrcholila muzikálov˘m pﬁedstavením
Noci na Karl‰tejnû.

chával 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.
Ludûk Frencl

HRAD I PODHRADÍ OVLÁDLI LUKOST¤ELCI
K¤IVOKLÁT. Kdo o víkendu 9.
a 10. ãervna zavítal na hrad Kﬁivoklát nebo na sportovi‰tû U Koleãka,
nestaãil se divit. V‰ude procházeli
muÏi a Ïeny s luky v rukou a toulci
se ‰ípy na zádech. K vidûní byli „Robinové Hoodové“, „Kumáni“, „Indiáni“ a mnozí dal‰í. Celkem 108 luãi‰tníkÛ, kteﬁí k nám pﬁijeli soupeﬁit
v bojové a lovecké lukostﬁelbû na 4.
roãník otevﬁeného mistrovství âR.
To ve spolupráci s Národním památkov˘m ústavem, správou hradu
Kﬁivoklátu poﬁádal Spolek evrop-

ciplin jako ideální. U Koleãka probíhala terãová a dálková stﬁelba,
stﬁelba ke vlajce na 100 metrÛ, k linii na 70 metrÛ a obloukem, a také
zde byla zﬁízena podél Rakovnického potoka lovecká stezka. SvÛj prostor zde na‰ly k soutûÏi ve stﬁelbû na
„zajíce“ také dûti.
Hrad a jeho nejbliÏ‰í okolí poslouÏily k dal‰ím disciplinám. Ke
stﬁelbû z hradeb se museli soutûÏící
„vy‰plhat“ aÏ na horní ochoz Huderky. Na bolwerku se pokou‰eli
osvobodit rukojmí. Ústupová stﬁel-

Jednou ze soutûÏních disciplin byla i dálková stﬁelba.

Foto Ludûk Frencl

utkali v kategoriích hol˘ luk (zvítûzil Jan ¤ehoﬁovsk˘ – 647 bodÛ), tradiãní luk (zvítûzil Ladislav Krumpholec – 495 bodÛ) a ku‰e (Stanislav
Gombík – 503 bodÛ). V soutûÏi dûtí (stﬁelba na terã, ústupová stﬁelba,
cesta lesem a stﬁelba na „králíky“)
zvítûzila Lea Radványiová, která
získala 343 bodÛ.
„AÏ dosud se mistrovství âR v bojové a lovecké lukostﬁelbû odehrávalo na rÛzn˘ch místech. Kﬁivoklátem byli nad‰eni jak poﬁadatelé, tak
i stﬁelci, a je dost pravdûpodobné, Ïe
za rok se bude 5. roãník odehrávat
zase u nás,“ zhodnotil dvoudenní klání kastelán hradu Ludûk Frencl.
Tomá‰ Bednaﬁík

Hrad i podhradí ovládli o víkendu 9. a 10. ãervna lukostﬁelci, kteﬁí se tu zúãastnili 4. roãníku otevﬁeného mistrovství âR v bojové a lovecké lukostﬁelbû.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

VELK¯ ÚSPùCH K¤IVOKLÁTSK¯CH SEDMÁKÒ

âást lukostﬁeleck˘ch soutûÏí probíhala U Koleãka.

sk˘ch bojov˘ch umûní (S.E.B.U.).
Ten se zamûﬁuje na obnovu a oÏivení zpÛsobu boje a v˘cviku pouÏívaného v Evropû v období od 14. do
18. století, roz‰iﬁování evropsk˘ch
bojov˘ch tradic, kultury a filozofie
spjaté s tûmito tradicemi. „Úãelem
tohoto poznání je i pﬁijetí Ïivotního
stylu vedoucího k dobré fyzické
kondici, psychické a du‰evní vyrovnanosti,“ ﬁíká Milan Babulka
z v˘‰e zmínûného spolku.
Prostﬁedí hradu i jeho podhradí se
ukázalo pro dvanáct soutûÏních dis-

Foto Ludûk Frencl

ba se odehrávala na úzké cestiãce za
Zlatou ba‰tou a pod purkrabstvím.
Zne‰kodnûní noãní hlídky a rychlostﬁelba se odehrávaly v lednicích b˘valého pivovaru pod hejtmansk˘m
palácem, zatím co nedûlní souboje
– tzv. kombat – na dolním nádvoﬁí
pﬁed budovou purkrabství. Pﬁed
schodi‰tûm ke správû hradu si mohli v‰ichni náv‰tûvníci vyzkou‰et
stﬁelbu pod dohledem zku‰en˘ch
lektorÛ ze S.E.B.U.
O mety nejvy‰‰í pﬁijelo zápolit
celkem 108 soutûÏících, kteﬁí se

Jak jste byli informováni v minulém ãísle KN, vybojovali si zástupci 7. A na‰í ‰koly úãast v celostátním kole zemûpisné soutûÏe Eurorebus. Tﬁídu zastupovala trojice ÏákÛ: Andrea Temejãíková, Jan Charvát a Tomá‰ Svoboda. Pﬁes dvû
korespondenãní kola a 5. místo
v krajském kole se dostali aÏ do Prahy na finále. Do pﬁeplnûného sálu
FTVS se 8. ãervna 2007 sjelo na 200
postupujících z krajsk˘ch kol. Po
úvodních slovech moderátora Jana
Kovaﬁíka a redaktora âeského rozhlasu Vladimíra Kroce ãekala na
soutûÏící zalepená obálka s testem.
30 otázek se t˘kalo nejen zemûpisu,
ale i v‰eobecného rozhledu. Na jaké otázky museli v‰ichni odpovûdût, vám nemohu ﬁíci, protoÏe to nevím. Pr˘ to není podstatné. Podle
Andrey to byly tûÏké otázky, podle
klukÛ lehké. Test musel b˘t vyplnûn do 30 minut, pﬁi hodnocení kromû správn˘ch odpovûdí totiÏ je‰tû
rozhodoval ãas odevzdání. Vyplnili, odevzdali a napjatû ãekali na v˘-

sledky. V dusném sluneãním páteãním odpoledni zaãalo slavnostní vyhla‰ování v˘sledkÛ. (mimochodem
– této soutûÏe se pravidelnû zúãastÀujeme a zatím na‰ím nejlep‰ím v˘sledkem bylo pﬁedloni 21. místo ve
finále) A letos? V celostátním finále Hlavní t˘mové soutûÏe Eurorebus se v kategorii základní ‰kola:

6. – 7. roãník 7. A Z· Kﬁivoklát
umístila na 4. místû. Nevyhráli jste
zájezd po Evropû pro va‰i tﬁídu, ale
za skvûl˘ v˘sledek, skvûlou reprezentaci ‰koly a skromné vystupování v soutûÏi vám v‰ichni dûkujeme.
Dûkujeme Andree, Honzovi a Tomá‰ovi. HO·I, DùKUJEM (Andreo, promiÀ).
Jitka Rajni‰ová
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
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-mailovou adresu.
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

Hledíme jeden na druhého jako
na rivala a obãas taky jako na blba… V tomto pﬁípadû pak poklepeme na své ãelo, abychom tomu druhému dali najevo, Ïe v poﬁádku to
není pod ãelem jeho…
Miroslav Horníãek
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Telefon: 313 558 440
Fax: 313 559 165
e-mail: krivoklat@stc.npu.cz
Informace hlavnû získáte na
webov˘ch stránkách
www.krivoklat.cz
Po‰tovní adresa:
Národní památkov˘ ústav,
správa státního hradu Kﬁivoklátu
270 23 Kﬁivoklát 47

Odborná porota v ãele s akademick˘m sochaﬁem prof. Janem Hendrychem vybrala z osmnácti do‰l˘ch návrhÛ pût nejlep‰ích, které postoupily do druhého kola. Foto Tomá‰ Bednaﬁík

4. OTEV¤ENÉ MISTROVSTVÍ âR V BOJOVÉ
A LOVECKÉ LUKOST¤ELBù
Tradiãní mistrovství, které poﬁádal Spolek evropsk˘ch bojov˘ch
umûní, se konal letos na hradû Kﬁivoklátû a ve sportovním areálu
U Koleãka ve dnech 9.-10. 6. 2007.
Mistrovství se zúãastnilo více jak

100 soutûÏících v rÛzn˘ch kategoriích. Kdo se pﬁi‰el podívat, uvidûl
disciplíny v holém luku, tradiãním
luku, v ku‰i. Nechybûly i soutûÏe
pro dûti.
Ludûk Frencl

30 DNÒ MINULOSTI
• 29. 5. probûhlo zasedání hodnotící komise v˘tvarné soutûÏe „Návrat zapomenut˘ch soch“, která vybrala 5 návrhÛ postupujících do druhého kola.
• Je dokonãena 1. etapa restaurování ark˘ﬁe Královského paláce, originály kamenn˘ch reliéfÛ JageloncÛ jsou opatrnû vyjmuty a pﬁevezeny k restaurování. Na jejich místech
jsou provizornû umístûny kopie.
• 2. 6. se konal Královsk˘ prÛvod
na hrad Karl‰tejn, kterého se zúãastnila druÏina „kﬁivoklátsk˘ch
manÛ“.
• 19. ãervna se na dolním nádvoﬁí natáãí reklamní spot na ãerstvé
máslo.
• Leto‰ní festival „Léto na Kﬁivoklátû“ 2007 zahajuje 8. 6. Divadelní spolek Tyr‰ Lány. 9. 6 vystupuje na dolním nádvoﬁí folková skupina Îalman a spol.
• V mûsíci ãervnu a ãervenci je
hrad veﬁejnosti OTEV¤EN dennû
kromû pondûlí od 9 do 17 hodin.

S O R T É Z O U N A M AT T E R H O R N
…vy‰li ráno z Bernu, provázel je
zvon, v srdcích odhodlání zdolat
Matterhorn…

ZOO PRAHA NA HRADù K¤IVOKLÁTù
Jako zpestﬁení pro v‰echny náv‰tûvníky, ale pﬁedev‰ím pro pouãení, probûhl den s praÏskou ZOO
v sobotu 16.ãervna na dolním nádvoﬁí hradu. Kdo ãekal lvy, Ïirafy
a hrochy, byl asi zklamán. ZOO
pﬁedev‰ím propaguje ochranu zvíﬁat, snaÏí se, aby podmínky zvíﬁat
byly co nejlep‰í. TudíÏ transport
velk˘ch savcÛ není moÏn˘. Zvíﬁata z ãeledi plazÛ, je‰tûrky, pavouci, brouci, to je právû skupina, která se dá lehce pﬁeváÏet a pr˘ se jí

to i líbí. Nejvût‰ím exempláﬁem byl
hrozn˘‰ královsk˘, kter˘ byl hlavním hrdinou v programu „Nebojte
se stra‰idel“. Náv‰tûvníci se mohli rovnûÏ seznámit s jedineãn˘m
ostrovem Madagaskar, jeho faunou
a florou a kampaní zoologick˘ch
zahrad – „ZachraÀme Madagaskar“. Program dále doplnila soutûÏ
„stopaﬁskou stezkou“, kde si pﬁítomní ovûﬁovali své znalosti o zvíﬁatech a pﬁírodû.
Ludûk Frencl

Takhle nûjak se to zpívá ve známé písni uÏ moﬁe let. Z Bernu je to
pod Matterhorn (4 470 m) pûkn˘ kus
cesty. A co teprve z Kﬁivoklátu…
Jedna z nejznámûj‰ích, nejkrásnûj‰ích a nejvíc fotografovan˘ch hor
Evropy, v srdci Valisk˘ch alp ve
·v˘carsku. Tak jsme se vydali pod
tuto horu 26. dubna 2007 ‰kodovkou. A dojeli jsme tam. Poãasí nám
na rozdíl od na‰eho prvního pokusu pﬁálo. Modrá obloha, sluníãko
a pohoda nás provázely celou dobu
na‰eho pobytu v horách. Auto musíte nechat asi 15 kilometrÛ od Zermattu, mûsteãka pod Matterhornem,
odkud jsou v˘chodiska v‰ech turistick˘ch i horolezeck˘ch túr. Mûsteãko je to krásné, ãisté, ale co naplat, na ná‰ vkus moc zavalené turisty z celého svûta.
V turistick˘ch informacích si bereme aktuální pﬁedpovûì poãasí
a vzhÛru na kopec. Noc pﬁed v˘stupem trávíme na Hornliho chatû,
3200 metrÛ nad moﬁem. Ráno docela mrzne, vstáváme ve ãtyﬁi a vyráÏíme. Mám tro‰ku strach, pﬁed deseti dny mi dal lékaﬁ na Homolce ortézu, a aÈ pr˘ se ‰etﬁím… Ale ruka
i cel˘ ãlovíãek fungují a první sluneãní paprsky nás nabíjejí energií.
Toto v‰echno zvládáme bez aklimatizace a na hranicí 4.000 m je to
znát. Jde to ztûÏka, pomalu, ale jde
to. Pﬁekonáváme krizi a ve 13 hodin
dosahujeme s kamarádem Luìou
vrcholu. „Tak sláva“, ﬁekla by moje babiãka ze Svaté. Udûlat pár vrcholov˘ch fotek a dolÛ. KaÏd˘ v˘stup totiÏ konãí aÏ po sestupu. Zaãíná snûÏit. Jsme rádi, kdyÏ do tmy
sestoupáme do 4.000 m a nouzovû
bez vaﬁiãe a spacákÛ strávíme noc

na Sulvejce (nouzová útulná boudiãka, kde jsou dvû
postele a deky ‰v˘carské
armády).
Zamrzla nám voda, moc
jsem toho nenaspal (taková zima mi uÏ dlouho nebyla), ale jak vy‰lo ráno
sluníãko, bylo v‰echno jinak. V poledne jsme na
Hornliho chatû, vaﬁíme ãaj,
pﬁebalujeme bágly. Jsme
‰Èastni a dost neradi se louãíme s tímhle krásn˘m koutem zemû.
Pﬁeji v‰em kﬁivoklátsk˘m podobné a je‰tû lep‰í záÏitky. A kdyby mûl nûkdo zájem, natoãili jsme
o cestû amatérsk˘ dokumentární film.
Petr „Pítrs“ Mare‰
ãerven 2007

KULTURA – ZAJÍMAVOSTI – KNIHOVNA
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OBECNÍ KNIHOVNA
POVÍDÁNÍ O RUSKÉ LITERATU¤E – X

Souãástí EDP byla i vycházka do pﬁírody s lektkorem Správy CHKO.

Konal se 19. 5. 2007 a oproti minul˘m letÛm se vydaﬁil. Exkurze do
Pﬁírodní rezervace Stará Ves, do
Keltského oppida ve Stradonicích
a náv‰tûvy IC keltské kultury v zámku v NiÏboru se zúãastnilo 22 turistÛ, pod vedením lektorÛ Správy
CHKO Bc. Josefa Jedliãky a Ing.
Pavla Mouchy. Úãastníci se seznámili nejenom s keltskou kulturou,
ale také se za krásného poãasí 10 km
pro‰li nádhernou pﬁírodou.
Pro ostatních 91 náv‰tûvníkÛ EDP
byl pﬁipraven v IVS Budy zajímav˘
program – v˘stava barevn˘ch fotografií Luìka ·vorce „Kﬁivoklátsko

Foto archiv IVS

– zaãarované sny“, „Ozvûny
EKOFILMu 06“ a pro dûti
„EKOHRY“. Ceny dodala firma
FRAMALU KRU·OVICE s. r. o.,
za coÏ jí patﬁí na‰e podûkování.
Vítan˘m doplÀkov˘m programem bylo krmení dvou veveﬁátek
a stráãátek, které pﬁivezla Záchranná kladenská stanice pro zranûné Ïivoãichy AVES.
Dûkuji v‰em úãastníkÛm EDP na
Kﬁivoklátsku a tû‰ím se s nimi pﬁí‰tí rok na shledanou.
Pro‰ková Jiﬁina,
ﬁeditelka IVS Budy
Kﬁivoklátsko o. p. s.

Alexandr S. Grin (1880 – 1932)
proÏil dobrodruÏné tulácké mládí.
Byl námoﬁníkem, dﬁevorubcem, zlatokopem, vojákem, vûznûm, vyhnancem. Pro jeho dílo je pﬁíznaãné romantické pojetí, jeho postavy
jsou silné, hrdinské charaktery, jednající ve v˘jimeãn˘ch, extrémnû
tûÏk˘ch situacích, dobrodruÏn˘, napínav˘ pﬁíbûh, vycházející z autorov˘ch osobních záÏitkÛ, je souãasnû pln˘ snÛ, vidin, záhad a zázrakÛ.
Obrovsky oblíben˘ ãtenáﬁi, vyslouÏil si u sovûtské dogmatické kritiky
pro svÛj absolutní nezájem o politiku cejch burÏoazního kosmopolity.
Jeho knihy pﬁestaly vycházet a do
literatury se vrátil aÏ po XX. Sjezdu KSSS v r. 1956. Z jeho nejlep‰ích dûl, která stále stojí za pﬁeãtení, pﬁipomínáme alespoÀ nûkolik
v ãeském pﬁekladu: Nachové plachty (1958), Modré kaskády (1964),
Záﬁiv˘ svût (1966), Bﬁeh nesplnûn˘ch snÛ (1982).
Michail M. Zo‰ãenko (1894 –
1958) byl humorista a satirik. Hlavní postavou jeho kratiãk˘ch povídek byl „mal˘ sovûtsk˘ ãlovûk“,
stále t˘Ï mû‰Èáãek, jen narudo obarven˘, nevzdûlan˘ primitiv, bezohledn˘ sobec, vulgární hrubián, vykutálen˘ podvodník a vyÏírka.

V¯LET DùTÍ Z M· DO ZBEâNA

Zaãátkem ãervna jsme se vypravili na pû‰í v˘let do Zbeãna. Ráno,
hned jakmile se dûti v M· se‰ly, naplnili jsme batÛÏky svaãinami, pitím
a nûjak˘m tím pamlskem a vyrazili
po nauãné stezce Brdatka smûrem na
Píska, kde jsme si chvilku odpoãinuli na sloÏen˘ch kládách a pochutnali si na svaãinû. Dále se nám ‰lapalo vesele. Cesta nás vedla podle
·tíhlice úvozem dolÛ k ﬁece. Cestou
jsme poslouchali zvuky pﬁírody,
zpûv ptákÛ i ‰elest stromÛ. Zastavili jsme se u kaÏdé zajímavé kytiãky

ãi brouãka. Cesta rychle utíkala a za
chvíli se pﬁed námi otevﬁelo krásné
údolí Berounky. Podle ﬁeky jsme do‰li aÏ k obãerstvení „ U Korbela“.
Nejen proto, Ïe kaÏd˘ turista potﬁebuje osvûÏit, ale hlavnû proto, Ïe zde
bydlí „ná‰“ PéÈa. Vstoupili jsme na
útulnou terasu a chvilku si odpoãinuli. PéÈova babiãka pﬁipravila pro
v‰echny dûti v˘borné zmrzlinové
poháry a pro paní uãitelky nezbytnou káviãku.
Po obãerstvení jsme pokraãovali
v cestû. V Základní ‰kole Zbeãno nás

ãekali na‰i kamarádi ‰koláci, kteﬁí
nás jiÏ dvakrát nav‰tívili v na‰í M·.
Tentokrát jsme splnili svÛj slib a náv‰tûvu jim oplatili. Prohlédli jsme si
tﬁídy, ve kter˘ch se dûti uãí, nakoukli
jsme do ‰kolní druÏiny a pohráli si
v jejich malé, ale útulné tûlocviãnû.
Pﬁijetí dûtí i jejich uãitelek bylo velice milé a pﬁátelské. BlíÏila se doba
obûda, ve ‰kolní jídelnû to zaãalo lákavû vonût, a tak jsme se museli i my
vrátit do ‰kolky. Zpût na Kﬁivoklát
jsme se vezli skﬁíÀovou Avií, zvanou „babosed“.
J. Vimrová

POHÁDKOV¯ LES VE VELKÉ BUKOVÉ
V sobotu dne 9. ãervna probûhl
ve Velké Bukové jiÏ 13. roãník
Pohádkového lesa. Tato tradiãní
akce zaãala jiÏ v minulém století,
a to v roce 1995. Zúãastnûn˘ch dûtí bylo tehdy kolem padesáti.
JiÏ v roce 2005 se ukázalo, Ïe
pÛvodní zámûr poﬁadatelek uspoﬁádat pouze 10 roãníkÛ, nebude
dodrÏen. Od roku 1995 probíhá tedy tato akce kaÏd˘ rok a nabírá
ãím dál více na kráse a velkoleposti. Letos bylo jiÏ 20 stanovi‰È
pohádek. Sluníãko svítilo, chvilku to vypadalo i na dé‰È, ale na‰tûstí v‰e dopadlo tak, jak mûlo.
V‰ak se taky díky tomu spousta úãinkujících zapotila a to nejen
kvÛli sv˘m kost˘mÛm, ale i poãtu
soutûÏících dûtí. Tûch bylo více
jak 200 – nûkteﬁí „v˘teãníci“ ‰li
i dvakrát. Za pohádkové bytosti
bylo pﬁevleãeno 59 úãinkujících,
z toho 12 dûtí.
Úãinkující byli nejen místní,
ale také z okolních obcí – pﬁi
mnoÏství pohádek by se to
z místních zdrojÛ ani dûlat nedalo. V‰em patﬁí velk˘ dík za jejich

ochotu vûnovat dûtem voln˘ ãas.
Podûkování patﬁí i místním hasiãÛm, kteﬁí zajistili obãerstvení
nejen pro Ïíznivé a hladové tatínky. Zkrátka v‰e se povedlo a ne-

mûlo to chybu. A mnû tedy nezb˘vá neÏ vûﬁit, Ïe ten 14. roãník
se opût povede a Vás v‰echny pozdravit s pﬁáním: Za rok na shledanou.
Romana Kopecká

Skupinové foto v‰ech postav z Pohádkového lesa na Velké Bukové. Foto Milu‰e Svobodová

Cenzura asi dlouho nechápala, Ïe
tato satira napadá samu podstatu
sovûtského reÏimu. Obãas autorovi nûco zakázala, nûco musel vy‰krtnout nebo zmírnit. Úder pﬁi‰el
aÏ v r. 1946, kdy se strana rozhodla, Ïe je tﬁeba ukonãit váleãné hájení a pﬁimhuﬁování oãí a obnovit
v celé umûlecké frontû poﬁádek
a poslu‰nost. Za celou literaturu to
spolu s Annou Achmatovovou odnesl právû M. Zo‰ãenko. KampaÀ,
kterou stranické usnesení rozpoutalo, ho zcela zniãila materiálnû
i psychicky. Zdálo by se, Ïe Zo‰ãenkova satira, úzce spjatá se sovûtskou érou, ode‰la do historie
spolu s ní. Staãí v‰ak sledovat zprávy v televizi, nahlédnout do novin
nebo se projít po Kﬁivoklátû a jeho
blízkém okolí a uvidût spou‰È, kterou po sobû zanechává ná‰ souãasn˘ kulturní obãan, abychom si ﬁekli: Mil˘ Zo‰ãenko, buì bez obav,
tvé dílo je Ïivé nejen ve tvé zemi,
ale i jinde ve svûtû. Jen by mûlo b˘t
je‰tû kousavûj‰í!
V podobn˘ch pﬁíkladech bychom
mohli pokraãovat libovolnû dlouho,
neboÈ prakticky nebylo spisovatele,
kter˘ by nemûl nûjak˘ problém se
sovûtskou mocí. Platí to v‰ak i pro
Alexandra A. Fadûjeva (1901 –
1956). Tento klasik sovûtské literatury byl bezv˘hradnû oddán komunistické stranû (byl jejím ãlenem od
sv˘ch 17 let). Od r. 1926 zastával
vedoucí postavení nejdﬁíve v Ruské
asociaci proletáﬁsk˘ch spisovatelÛ,
pozdûji ve Svazu sovûtsk˘ch spisovatelÛ. V 1. 1939 – 1956 byl ãlenem
ÚV KS. Jeho nesporn˘ talent se projevil jiÏ v románû z obãanské války
PoráÏka (1925/26, ã. 1949, ale s názvem Zkáza oddílu Levinsonova
jiÏ1929). Slávu mu pﬁinesl román
o hrdinství krasnodonské mládeÏe
za 2. svûtové války Mladá garda
(1945, ã. 1947). A právû s tímto dílem, které se z vÛle strany stalo záhy legendou, m˘tem, idolem podobnû jako u nás Fuãíkova ReportáÏ psaná na oprátce, mûl kovan˘
straník Fadûjev komplikace. V roce
1947 mu kritika vytkla, Ïe dostateãnû nezdÛraznil vedoucí úlohu
strany. On napsal knihu podle pravdy a napsal ji skuteãnû dobﬁe. Jako
poslu‰n˘ straník v‰ak zasalutoval,
srazil podpatky, udûlal ãelem vzad
a ode‰el napravovat svou chybu.

V 1. redakci románu jednali mladogvardûjci samostatnû, byli aktivní
a cílevûdomí, v 2. pﬁepracovaném
vydání (vydaném r. 1951) si chodili pro rozumy k pﬁipsanému partajnímu tajemníkovi a stali se z nich
trpní vykonavatelé pﬁíkazÛ vy‰‰í síly, která myslí za nû a vodí je jako
loutky. Tak tento talentovan˘ autor
zkazil své Ïivotní dílo. A Ïádné
z dal‰ích rozepsan˘ch jiÏ pro zaneprázdnûní funkcemi nedokázal dokonãit. ProtoÏe se pﬁímo podílel na
perzekuci mnoha sv˘ch kolegÛ
i pﬁátel, ale zachoval si navzdory
v‰emu svûdomí, ﬁe‰il své trauma jako mnozí jiní alkoholem a nakonec
v‰e ráznû uzavﬁel kulkou do hlavy.
Dnes ho stihl stejn˘ osud, jak˘ on
sám pﬁipravoval sv˘m „nepﬁátelÛm“
– mlãení a zapomnûní.
Jaroslav Vávra
Já bych na závûr tohoto velice obsaÏného díla chtûla panu PhDr. Jaroslavu Vávrovi, CSc., moc a moc
podûkovat. Byly to nesãetné hodiny práce, které nám ãtenáﬁÛm daroval, coÏ v souãasné dobû, kdy se témûﬁ v‰e pﬁepoãítává na peníze, rozhodnû není bûÏn˘ jev. Nûkteﬁí z nás
uÏ urãitû byli milovníky ruské literatury a já pevnû vûﬁím, Ïe díky nûmu dal‰í zapálení ãtenáﬁi pﬁibudou.
NeboÈ dost knih, o kter˘ch byla ﬁeã,
je v obecní knihovnû k mání. A ãíst
mÛÏete celé léto, knihovna bude stále v provozu.
Gudrun Humlová

ÎIVNOSTNÍKÒV ROK – NOVELA
ÎIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA
Na konci dubna pﬁedstavil ministr prÛmyslu a obchodu Martin ¤íman projekty, které jeho resort pﬁipravuje pro usnadnûní podnikání
v âeské republice. Jedná se tﬁeba
i o projekt zelen˘ch karet, kter˘ otevﬁe ãesk˘ pracovní trh kvalifikovan˘m odborníkÛm ze zahraniãí, ale
pﬁedev‰ím o novelu Îivnostenského
zákona. Návrh by mûl b˘t pﬁedloÏen
vládû v ãervnu.
Îivnostníky, kter˘ch je dnes v âR
více neÏ dva miliony, by mûlo ãekat
v˘znamné zjednodu‰ení administrativy. Ulehãit Ïivot dvûma milionÛm
obãanÛ je jistû chvályhodné.
V budoucnu by se jiÏ nemûl vydávat na kaÏdou Ïivnost samostatn˘
Ïivnostensk˘ list. Namísto Ïivnostenského listu nebo koncesní listiny bude vydáván jedin˘ prÛkaz pro
v‰echny Ïivnosti podnikatele v podobû v˘pisu ze Ïivnostenského rejstﬁíku. Za v˘pis, kter˘ obsáhne
v‰echny provozované ãinnosti, zaplatí podnikatel pouze jeden poplatek. O v˘‰i poplatku ale zatím nikdo
nemluvil. Podnikatelé jiÏ také nebudou muset povinnû oznamovat údaje, které má Ïivnostensk˘ úﬁad k dispozici nebo je mÛÏe získat z registrÛ veﬁejné správy. U ﬁemesln˘ch Ïivností nebude pro získání Ïivnostenského oprávnûní nutná praxe
v oboru, pokud má Ïadatel v oboru
vzdûlání. U nûkter˘ch koncesovan˘ch a vázan˘ch Ïivností bude po-

Ïadavek na délku praxe zkrácen.
Volné a ﬁemeslné Ïivnosti by mûly
b˘t slouãeny do vût‰ích celkÛ a jejich poãet v˘raznû redukován. Do
jedné Ïivnosti by tak mûly b˘t slouãeny napﬁ. v‰echny ãinnosti z oblasti maloobchodu. Mûl by b˘t sníÏen
poãet Ïivností, pro jejichÏ provozování je zapotﬁebí koncese.
Na závûr odpovûì na jeden ãast˘
dotaz. T˘ká se uplatnûní odpoãtu
DPH u odepisovaného majetku pﬁi
registraci plátce k DPH. Po registraci plátcem danû má poplatník moÏnost uplatnit nárok na odpoãet DPH
z obchodního majetku poﬁízeného
bûhem posledních 12 mûsícÛ pﬁede
dnem úãinnosti registrace k DPH.
Pﬁitom je nutné u majetku provést
úpravu nároku na odpoãet danû podle § 78 zákona o DPH, tzn. Ïe u majetku bude uplatnûn nárok na odpoãet ve 100% nebo 80% v˘‰i podle
toho, zda byl majetek poﬁízen ve stejném roce, ve kterém je daÀ na vstupu uplatÀována, nebo byl poﬁízen
v roce pﬁedcházejícím. Souãasnû je
nutné sníÏit vstupní a zÛstatkovou
cenu majetku o uplatnûnou daÀ. Pokud by o uplatnûn˘ nárok na odpoãet poplatník nesníÏil cenu majetku,
je daÀ jeho zdaniteln˘m pﬁíjmem.
Obdobnû se postupuje téÏ u zásob,
v tomto pﬁípadû v‰ak nárok na odpoãet nepodléhá úpravû podle § 78
zákona o DPH.
Jan Rajsk˘

SPOLEâENSKÁ STRÁNKA – ZAJÍMAVOSTI
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ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA K¤IVOKLÁTSKU (XIX)
POSVÁTN¯ VRCH VELÍZ
Na jihov˘chodním okraji kﬁivoklátsk˘ch lesÛ, na rozhraní dne‰ních
okresÛ Rakovník a Beroun, se vypíná do v˘‰e 578 metrÛ památn˘
vrch Velíz, kter˘ b˘val v˘znamn˘m
kultovním místem star˘ch SlovanÛ.
PrÛkopník ãeské archeologie Kalina z Jätsteina, kter˘ na Velízi a v jeho okolí provádûl v˘zkumy v roce
1860, zde nalezl pod vrstvou humusu vrstvy popela z ohni‰È a Ïárovi‰È. Podle toho lze usuzovat, Ïe zde
Slované zﬁejmû udrÏovali nepﬁetrÏitû posvátn˘ oheÀ na poãest boha
stád Velese.
Sem mu pﬁiná‰eli zvíﬁecí obûti,
hlavnû voly, jalovice, ovce, jeleny,
vepﬁe apod. Pﬁivedené zvíﬁe bylo usmrceno na kamenném oltáﬁi, jeho
krev zachycena do nádob, maso roz-

la vylita do ohnû na
hranici. Celou horu,
porostlou stalet˘mi
stromy, povaÏovali
pohan‰tí âechové za
posvátné místo.
KdyÏ se zaãalo
i u nás ‰íﬁit kﬁesÈanství, byly jeho ‰iﬁiteli a stoupenci káceny
posvátné háje a niãena starodávná obûti‰tû. Ale pohan‰tí pﬁedkové se stále na tûchto místech shromaÏìovali, vûrni tradici
sv˘ch otcÛ a dûdÛ.
Nejinak tomu bylo i na odlehlém
Velízu, kter˘ byl stranou v‰ech ru‰n˘ch cest a skryt pﬁed zraky kﬁesÈansk˘ch misionáﬁÛ. Postupem ãasu v‰ak do‰lo i na nûj. I tady byl po-

Hﬁbitovní kostel sv. Jana Kﬁtitele na Velízi.
sekáno a vyneseno na hranici, která
byla za zpûvu knûÏí – ÏrecÛ zapálena. Nûkdy se krví om˘vali i lidé, aby
byli zbaveni sv˘ch hﬁíchÛ, jindy by-

svátn˘ háj vykácen a obûti‰tû zniãeno. Na jeho místû byl vztyãen nejprve kﬁíÏ, v roce 1012 postavena
kaple a pﬁi ní poustevna. ZaloÏení

kaple na pamûÈ záchrany kníÏete Jaromíra svat˘m Janem Kﬁtitelem koluje v legendách v souvislosti s historkou o Jaromírovû pﬁepadení
a muãení nepﬁátelsk˘mi Vr‰ovci
v roce 1003.
Kaple byla pozdûji nahrazena gotick˘m kostelem sv. Jana Kﬁtitele
(pozdûji baroknû upraven˘m) a pﬁilehl˘m probo‰tstvím klá‰tera benediktinÛ na Ostrovû (u Davle). Probo‰tství bylo zniãeno husity roku
1425. V roce 1588 se jiÏ uvádí jen
pust˘ klá‰ter na Velízi. Po zpusto‰ení probo‰tství pﬁipadl Velíz k Toãníku. Od roku 1590 patﬁil pust˘ klá‰ter nûjak˘ ãas ke Královu Dvoru,
a pak aÏ v roce 1850 opût k Toãníku. Ze staveb probo‰tství „pﬁeÏil“
pouze kostel, pﬁestavûn˘ a opraven˘ v letech 1770 aÏ 1774. U nûj byla roku 1784 postavena budova fary, pﬁi které vznikla po roce 1842
dne‰ní osada.
V ãervnu 2003 byl na vrchu Velízi vztyãen dﬁevûn˘ idol boha Velese jako pﬁipomínka na‰ich slovansk˘ch pﬁedkÛ.
Text a foto Tomá‰ Bednaﬁík

DOBROT Y Z BABIČČINY KUCHAŘKY
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DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
Nastala doba prázdnin a dovolen˘ch. To v‰e
b˘vá spojeno s oãekáváním nûãeho nového,
osvûÏujícího, uklidÀujícího nebo také nûãeho napínavého a dobrodruÏného. Jaké budou moje a
na‰e prázdniny? Nebo lépe ﬁeãeno, co udûlám
se sv˘mi prázdninami, s dovolenou? Pro vût‰inu znamenají prázdniny nebo dovolené vût‰í
kontakt s pﬁírodou. Slovo ,,pﬁíroda“ mÛÏe ale v
ãlovûku souãasnosti vyvolávat ãasto i smí‰ené
pocity. Na jedné stranû pocit krásy a svûÏesti,
na stranû druhé stále úzkostnûj‰í pocit ohroÏenosti. Pﬁíroda je ohroÏena ãlovûkem a technickou civilizací. Nûkdy ãteme plakáty: ,,ChraÀte
pﬁírodu, dokud ji máme!“ To je jistû oprávnûné
a správné. Nezapomínejme pﬁitom je‰tû na jeden zvlá‰tû dÛleÏit˘ útvar, a tím je lidské srdce.
Srdce ãlovûka je i srdcem pﬁírody a celého vesmíru. Také ono vyÏaduje péãi a ochranu pﬁed devastací, protoÏe bylo stvoﬁeno z lásky a pro lásku k lidem. Buìme ‰iﬁiteli této lásky, obûtavosti a
ohleduplnosti. Tím pak narÛstá jednota mezi lidmi a obnovuje se dÛvûra v
ãlovûka. Nezapomínejme na to ani o prázdninách. V posledních dvou stoletích se ãlovûk opravdu zmocnil vlády nad mnoh˘mi oblastmi pﬁírody a
získal mnohé pﬁírodní síly do sv˘ch sluÏeb. V tom okamÏiku jeho sebevûdomí stouplo natolik, Ïe nabyl pﬁesvûdãení o naprostém ovládnutí pﬁírody.
Zcela ji chtûl postavit do sluÏeb své vlastní ziskuchtivosti, svého pohodlí a
blahobytu, marnotratnosti a rozmaﬁilosti. Dále vyãerpával neobnovitelné
pﬁírodní zdroje, dál kácel de‰tné pralesy, dál drancoval a niãil pﬁírodu. Ani
ekologick˘ kolaps nezastavil nebo nezmírnil niãení pﬁírody. JestliÏe chceme pﬁírodu zachránit a tím zachovat i Ïivot na zemi, nesmíme b˘t slepí.
JestliÏe se nám otevﬁou oãi, jestliÏe odloÏíme svou dravou chtivost, pak nám
zbude síla k lásce nejen k ãlovûku, n˘brÏ ke v‰emu BoÏímu stvoﬁení. Pﬁeji
vám ‰Èastné prázdniny a dovolenou.
J. P.
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15. díl

DEN DùTÍ V M· K¤IVOKLÁT
Z másla a hladné mouky si pﬁipravíme svûtlou jí‰ku. Zalijeme ji
pﬁimûﬁenû mlékem a povaﬁíme aÏ
zhoustne na ka‰i. Osolíme a pﬁidáme najemno nasekanou petrÏelku
a pﬁes kulat˘ strunov˘ krájeã na
brambory protlaãíme natvrdo vaﬁená vejce. Pokud nemáte strunové koleãko, jemnû vejce nasekejte. Vypracujeme v míse na tuÏ‰í hmotu
a necháme chvíli vychladnout. Vytváﬁíme men‰í karbanátky, obalujeme v trojobalu a smaÏíme na pánvi
do zlatova. Jako pﬁíloha jsou nejlep‰í vaﬁené brambory nebo bramborová ka‰e. Pikantnost zv˘‰íme tatarskou omáãkou, nezapomeÀte na
bohatou zeleninovou oblohu, popﬁípadû zeleninov˘ salát.
Pro je‰tû vût‰í zatraktivnûní pokrmu je moÏné do tûsta pﬁidat zbytky nasekaného peãeného kuﬁecího
masa.
Mûsíc se se‰el s mûsícem, a je tu
moje dal‰í zastávka pﬁi putování za
vÛnûmi, linoucími se z kuchyní na‰ich hospodynûk. Jak jsem minule
slíbil, velice rád dám ve svém seriálu prostor mlad˘m a zaãínajícím hospodyÀkám. Dne‰ní díl vznikl zase tak
tro‰ku náhodou. Moje dne‰ní hostitelka je mladá dívka, se kterou jsem
se seznámil u nás pﬁed domem na parkovi‰ti. Nebojte, neloudím vlezle recepty na pﬁijezdiv‰ích náv‰tûvnicích,
ona dívenka zde totiÏ, coby studentka, hlídá a vybírá parkovné. Pokud
jste o víkendu jeli kolem, nemohli
jste pﬁehlédnout drobnou blond˘nku
s mil˘m úsmûvem. Dal jsem se s ní
coby krátkodobou sousedkou jednou
do ﬁeãi, a jak to pﬁi na‰em vûkovém
rozdílu mohlo jinak dopadnout, neÏ
Ïe jsme hovor skonãili u jídla a vaﬁení. Moje zku‰ené oko amatérského kuchaﬁe poznalo, Ïe Veronika je
také pûkn˘ mlsoun a Ïe jí téma hovoru o dobré krmi vÏdycky vyloudí
mil˘ úsmûv na tváﬁi. ProtoÏe mám
rád usmûvavé mládí, obãas jí dám
zhodnotit nûkter˘ svÛj gastronomick˘ v˘tvor, a pak mi jako kaÏdému je-

‰itnému chlapovi lahodí poslouchat
ty chvalozpûvy na mé kuchaﬁské
umûní. Jednou jsem si dodal odvahu
a poprosil Veroniku, zda by pro na‰e ãtenáﬁe nepoodhalila nûjak˘ oblíben˘ rodinn˘ recept. Zvedla tu hozenou rukavici, ale v jejím hlase jsem
zaznamenal tro‰ku zaskoãení a trémy. Jak ale mnohé z Vás víte, mnû
se ‰patnû ﬁíká ne. Veronika âerná
z Mûsteãka si pro nás tedy pﬁipravila oblíben˘ a rychl˘ recept, kter˘ oceníte obzvlá‰tû, pﬁekvapí-li vás neãekaná náv‰tûva, kterou potﬁebujete
nasytit. Dále, jak moje hostitelka dodala, vyuÏijete ho tﬁeba po Velikonocích, kdy se doma sejde po koledû vût‰í mnoÏství vajec natvrdo.
Pojìte si tedy pochutnat na vajeãn˘ch karbanátcích. Dobré chutnání
pﬁejí Veronika âerná a Milan Bednaﬁík.
VAJEâNÉ KARBANÁTKY
Vaﬁená vejce natvrdo, (1 vejce =
1 karbanátek), máslo, hladká mouka, mléko, sÛl, paÏitka, vejce a strouhanku na obalení, zelenina na oblohu podle chuti, tatarská omáãka.

âERVEN
Kolik barev nádhern˘ch,
ptaãího zpûvu a vÛní;
zasnít se u vrb sch˘len˘ch,
zhlíÏejících se v tmavé tÛni.
Jít ti‰e, opatrnû,
vidût li‰ãe, jak starou pokou‰í,
nevyru‰it lanû
jsou s nimi uÏ kolou‰i.
Na poli koroptev kuﬁátka vodí,
srneãek ‰piãák parÛÏky vytlouká,
v‰ude se nov˘ Ïivot rodí,
ãlovûka cos k radosti ponouká.
Veãerem se se‰eﬁí
a vÛkol voní kvítí,
i na víly se uvûﬁí,
kdyÏ svûtlu‰ky svítí.
Ing. Petr Tﬁíska
·luknov 1967
studentská léta
upraveno 2007

Den dûtí se oslavuje rÛzn˘mi
zpÛsoby. Pro dûti v mateﬁské ‰kole jsme se rozhodli uspoﬁádat dopoledne plné her a soutûÏí. Dûti
jsme rozdûlili podle vûku do dvou
skupin. Mlad‰í dûti plnily jednodu‰‰í úkoly, ale pﬁistupovaly k nim
s velk˘m elánem a bojovností. Napﬁíklad pﬁejít po kladinû bez drÏení a nespadnout, to uÏ potﬁebuje nûjakou ‰ikovnost. A co teprve vylézt na provazovou prÛlezku a nahoﬁe zazvonit na zvoneãek.
Pro star‰í dûti byly pﬁipraveny trochu sloÏitûj‰í úkoly. Nejvíce je zaujala soutûÏ, pﬁi které ve dvojicích
pﬁená‰ely vodu na lÏících z kyblíku
a plnily malé hrneãky. Vyrobit v nejkrat‰ím ãase pût báboviãek z písku
se zdálo b˘t snadné, ale nûkteré dû-

ti se pﬁi tom poﬁádnû zapotily. Slalom na kolobûÏce mezi kuÏelkami
zaujal nejvíce chlapce. Spoustu dal‰ích soutûÏí zakonãilo hledání ztracen˘ch barevn˘ch kuliãek po zahradû. Za velkou snahu a splnûní
úkolÛ byly v‰echny dûti odmûnûny.
KdyÏ uÏ jsme se pomalu chystali
zpût do M· na obûd, objevila se na
zahradû zvlá‰tní postava. âerná ãepiãka, na hlavû tykadla a kolem krku velkou ãervenou ma‰li s puntíky, Ferda Mravenec. Pﬁinesl dûtem
k jejich svátku nové stavebnice
a hry, se kter˘mi si budou moci v na‰í mateﬁské ‰kole hrát.
Slavnostní dopoledne na zahradû
se opravdu vydaﬁilo a v‰echny dûti
si svÛj svátek patﬁiãnû uÏily.
Jaroslava Vimrová

FOTOKRONIKA – HISTORIE
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

V nedûli 10. ãervna v dopoledních hodinách probûhla v okolí kﬁivoklátského kostela slavnost Tûla a Krve Pánû – tzv. BoÏí tûlo, kterou uspoﬁádala ﬁímskokatolická farnost Svatého Petra v Kﬁivoklátû.

110 závodníkÛ z pûti domovÛ pro osoby se zdravotním postiÏením bojovalo 6. ãervna o mety nejvy‰‰í na 12. sportovním dnu, kter˘ se konal
na Leont˘nû.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

V nedûli 17. 6. se uskuteãnil dûtsk˘ den v Mûsteãku. Na taneãní skotaãení s DJ Jiﬁím Ladrou
a jeÏibabou z Kﬁivoklátsk˘ch lesÛ pﬁi‰lo 80 dûtí. Poãasí se vydaﬁilo a v‰em se zábavné odpoledne líbilo.
Foto Kvûtoslava Janouchová

Jeden z návrhÛ soutûÏe na obnovu soch v kﬁivoklátském pﬁedhradí - socha Panny Marie sJezulátkem – kter˘ postoupil do druhého kola.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Leto‰ní Léto na Kﬁivoklátû bylo zahájeno v pátek 8. ãervna pﬁedstavením tragikomedie Martina McDonagha Mrzák inishmaansk˘, kterou v prostorách nové scény pod Hejtmansk˘m palácem uvedl Divadelní spolek Tyr‰ Lány.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Obrázek kamionÛ, které blokují dopravu, je v Kﬁivoklátû k vidûní ãím dál ãastûji. Bezohlednost jejich ﬁidiãÛ je bezbﬁehá. Tyto dva vozy se potkaly v nejuÏ‰ím místû pﬁed viaduktem. V˘sledek – pÛl hodiny neprÛjezdná silnice. Nechci dom˘‰let, co by se mohlo stát, kdyby v tuto
dobu bylo potﬁeba prÛjezdu záchranky nebo hasiãÛ.
Foto Milan Bednaﬁík

KAPITOLY Z HISTORIE K¤IVOKLÁTSKA – III
P¤EMYSLOVCI –
ZALOÎENÍ HRÁDKU
B˘valé keltské drÏavy zaplavily
hordy germánského kmene MarkomanÛ, v jejichÏ ãele stál mocn˘
vládce Marobud. Domnûnky, Ïe
právû Stradonice byly jeho sídlem –
legendárním Marobudem – v‰ak nejsou nijak potvrzené. Germánské
kmeny ovládaly území Kﬁivoklátské vrchoviny necelé ãtyﬁi stovky
let. Nezanechaly zde po sobû v˘raznûj‰ích stop a postupnû zmizely
v propadli‰ti dûjin.
Asi v 5. století n.l. dochází k v‰eobecnému pohybu lidu. Nastává
stûhování národÛ, s nímÏ pﬁichází
do na‰eho prostﬁedí nov˘ Ïivel –
Slované. PÛvodnû Slované Ïili v ‰i-

rokém prostoru pﬁibliÏnû mezi ﬁekami Vislou a Dnûprem, moÏná
i v Poodﬁí. Na rozdíl od sv˘ch keltsk˘ch a germánsk˘ch pﬁedchÛdcÛ si
srdce Evropy zvolili za domov
a vlast uÏ natrvalo. S nejstar‰í vlnou
v letech 400 aÏ 550 k nám mohlo
proniknout zhruba 30 aÏ 50 tisíc lidí. Ne‰lo tedy o masov˘ vpád, ale
spí‰ o vtékání drobn˘ch populaãních pramínkÛ. Doba osidlování
území slovansk˘mi kmeny aÏ do
konce 12. století je v dûjinách pojmenována jako „slovanská doba
hradi‰tní“. Dochází ke spl˘vání
obyvatelstva a formování nové kultury, jak do dokazují napﬁíklad keramické nálezy a pohanské hroby na
Velízu, u Broum nebo Hﬁedel.
Zprávy o osídlení Kﬁivoklátska
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Foto Jana Jirásková

TOMÁ· BEDNA¤ÍK
durãují nejen k loveck˘m
kratochvílím, ale dûlají
z nûho i strategické území, pﬁirozenou mocenskou
oporu.
VÛdãí postavení
mezi ãesk˘mi rody si v prÛbûhu
1
10. století získá2
vají Pﬁemyslovci,
Kronikáﬁ Kosmas pﬁipisuje zaloÏení hradu Kﬁivoklátu kníÏeti Old- s nimiÏ jsou také
ﬁichovi (1) nebo jeho bratru Jaromírovi (2).
Reprofoto -bedspojovány snahy
v 5. aÏ 10. století jsou velmi kusé. o zformování samostatného ãeskéZe zlomkÛ archeologick˘ch nálezÛ ho státu. Kﬁivoklátsko je územím,
usuzujeme, Ïe sem pronikl slovan- které si vedle Prahy vybrali Pﬁesk˘ kmen âechÛ a severozápadní myslovci k uskuteãÀování sv˘ch
ãást Kﬁivoklátské vrchoviny tvoﬁila mocensk˘ch zámûrÛ. OpevÀují
hranici mezi jeho územím a územím dvorec Zbeãno a v jeho blízkosti
bojovn˘ch LuãanÛ, kteﬁí se usadili stavûjí hrádek, kter˘ se pozdûji stana dne‰ním Îatecku. Neustál˘mi ne centrem kraje a do historie vstouv˘boji roz‰iﬁovali âechové své úze- pí pod jménem Kﬁivoklát.
mí na úkor sousedních kmenÛ, hlavPodle vyprávûní kronikáﬁe Kosnû ZliãanÛ, P‰ovanÛ a nakonec i Lu- my se datuje zaloÏení pÛvodního
ãanÛ. Zprávy z této doby hovoﬁí dﬁevûného hrádku do prvních let 11.
o ãesk˘ch kníÏatech, která vládnou století. Povûst pﬁipisuje tento akt
z pevn˘ch hradi‰È, poloÏen˘ch na kníÏeti Oldﬁichovi nebo jeho bratru
západ od Prahy. Kﬁivoklátsko se tak Jaromírovi. Stavba byla patrnû
stává dûdiãn˘m kníÏecím zboÏím. opevnûna pouze silnou ohradou
Pﬁevládající hluboké lesy ho pﬁe- z kÛlÛ a skládala se ze dvou ãi tﬁí

stavení a stráÏné vûÏe. Tento dﬁevûn˘ hrádek dal v letech 1109 – 1110
pﬁestavût Vladislav I. v „hrad pﬁepevn˘“ a ihned ho pouÏil jako vûzení. Prvním znám˘m vûznûm tu byl
olomouck˘ kníÏe Ota. Velk˘ stavební boom zaznamenal Kﬁivoklát
za vlády Pﬁemysla Otakara I. (1197
– 1230), kter˘ na hradû ãasto pob˘val. Hlavní stavební ãinnost ale spadá aÏ do vlády Václava I. (1230 –
1253) a pﬁedev‰ím Pﬁemysla Otakara II. (1253 – 1278). Do konce 13.
století vyrostl na prostorném trojúhelném ostrohu nad Rakovnick˘m
potokem (tehdy zvan˘m Rokytka)
sloÏit˘ stavební komplex s mohutnou válcovou vûÏí na nejvy‰‰ím
místû. Dodnes není zcela jasné, odkud vzal Kﬁivoklát své jméno. Jedna z verzí praví, Ïe od staroãeského
názvu „kláty“, coÏ je kﬁivá kleã, jíÏ
byl ostroh porostl˘. Jiná povûst praví, Ïe hrad má jméno podle toho, Ïe
pﬁi jeho stavbû byly základy kladeny ‰ikmo. V nejstar‰ích písemnostech je objekt naz˘ván jako Hrádek,
v listinách z doby Václava I. pak nûmeck˘m Bürglein, Burgelin, Pürglitz nebo Burgeleis. (Pokraãování
pﬁí‰tû)
Tomá‰ Bednaﬁík

