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âERVENEC – SRPEN 2007
Data jako napﬁíklad
7. 7. 2007 znamenají pro
v‰echny matriky zv˘‰en˘
zájem snoubencÛ o svatební obﬁad. Své o tom ví
oddávající Petr Tﬁíska.
âtûte na str. 3

10 Kã

Po loÀské vydaﬁené potulce po Kﬁivoklátû se redakãní rada i letos rozhodla vyzkou‰et pohostinská zaﬁízení. Tentokrát
byly cílem hospÛdky a restaurace v sousedních Roztokách, a v Kﬁivoklátû pouze ty, které se loni nestihly.
âtûte na str. 4

âtûte na str. 5

MAGICKÉ LÉTO
Léto jak má b˘t, la,la,la ….si kdysi spokojenû prozpûvovala jedna ãeská zpûvaãka a mnû se ten úryvek písniãky vybavil, kdyÏ jsem zaãala psát
úvodník do prázdninového dvojãísla. I kdyÏ o správném létû má kaÏd˘
asi trochu jinou pﬁedstavu, mnû se
zatím „tohleto“ léto líbí. Pﬁineslo
velká vedra, bouﬁky, ovoce, zmrzlinu, koupání i zchlazení. Pravda, ty
velké teplotní v˘kyvy by mohly b˘t
trochu men‰í, ale co se dá dûlat.
Kromû toho nám leto‰ní léto pﬁineslo docela dost „svatebchtiv˘ch“
párÛ. A ãím to bylo?
Je to zvlá‰tní, Ïe je‰tû dnes, v dobû vrcholné techniky, vlády penûz
a uspûchaného Ïivotního stylu, se
najdou lidé, pro které je z nûjakého
záhadného dÛvodu dÛleÏité mít svÛj
svatební den zrovínka 7. 7. 2007 nebo 27. 7. 2007. Jistû, dvorní astrolog Rudolfa II. by urãitû pﬁesnû vûdûl proã, ale souãasní smrtelníci uÏ
asi jen doufají, Ïe by to mohla b˘t
‰Èastná ãísla pro jejich spoleãné vykroãení do nové Ïivotní etapy. No
a na takovou cestu se opravdu kaÏd˘ kousek ‰tûstí bude hodit.
Ale asi na tom tentokrát nûco bude. To první datum by do manÏelství
mûlo pﬁinést stabilitu, rovnováhu
a schopnost prosadit spoleãn˘ cíl
a to druhé zase schopnost vcítit se
do potﬁeb a pocitÛ toho druhého
i v‰ech kolem sebe. No, myslím, Ïe
tohle se v manÏelství opravdu hodí,
nemyslíte? Tak schválnû, sledujte,
na koho to bude platit.
Simona Matûjková

Kﬁivoklát – Sportovní areál
Sokola Kﬁivoklát U Koleãka má
i letos pro své hosty prostﬁen˘
bohat˘ stÛl.

âtvrté Kﬁivoklátské
panování bude
15. 9. 2007
Kﬁivoklátské panování má jiÏ
své místo mezi úspû‰n˘mi akcemi hradu Kﬁivoklátu. Letos 4. roãník se ponese v duchu velké slavnosti, pﬁi které se navrátí právo
váreãné do hradu a poloÏen bude základní kámen malého pivovaru. Cel˘ den bude na dolním
nádvoﬁí bohat˘ program v duchu
ukázek a prezentace tradiãních
v˘robkÛ na‰eho regionu. V‰ichni obãané jsou zváni.

JAK SE LÍBÍ DùTEM
V IVS BUDY,
K¤IVOKLÁTSKO O. P. S.

Své „ano“ si o magickém dnu 7. 7. 2007 ve zdech hradu Kﬁivoklátu ﬁekli také snoubenci Miroslav Havelka a Iveta Hrochová z Pﬁíbramska.
Foto Vladimír ·ebek

DATUM SE T¤EMI SEDMIâKAMI ZLÁKALO 11 PÁRÒ
K¤IVOKLÁT. V sobotu 7. 7.
2007 propuklo svatební ‰ílenství.
Magické datum se tﬁemi sedmiãkami pﬁilákalo do obﬁadních síní neb˘valé mnoÏství snoubeneck˘ch párÛ. V˘jimkou nebyla ani obﬁadní síÀ
na hradû Kﬁivoklátû, která patﬁí
k nejvyhledávanûj‰ím v okrese. Zájem byl tak velk˘, Ïe její kapacita
nestaãila, a tak se oddávalo i na hradním ochozu u velké vûÏe.
Své „ano“ si pﬁi‰lo na Kﬁivoklát
ﬁíct hned jedenáct dvojic. Devût uzavﬁelo sÀatek v obﬁadní síni a dvû na
ochozech. Îenilo a vdávalo se také
neobvyklé mnoÏství snoubencÛ

LETNÍ POHODA NA ·AFÁ¤OVù DVOREâKU
Já myslela, Ïe se tomu psaní vyhnu, Ïe to zas úspû‰nû za mne napí‰e má letitá kamarádka a spoluÏaãka
Zdenka Veãerníková z Teplic, ale….
V minul˘ch pr‰av˘ch a studen˘ch
dnech ochoﬁela, takÏe nepﬁijela, aby
podpoﬁila sv˘m hlasem Kﬁivoklátsk˘
lidov˘ soubor a spolu se mnou tam
byla za nejstar‰í udûlanou selku. Ale
poslala nám obmûnûnou verzi známé lidové Ne‰Èastn˘ ‰afáﬁÛv dvoreãek, kterou vám ãtenáﬁÛm musím napsat – tím jsme totiÏ zahajovali své
vystoupení:
„·afáﬁÛv dvoreãek ve Zbeãnû
kaÏd˘ rok pro vás tu je, není v‰ak
ne‰Èastn˘ a kdo se ho zúãastní, s námi si zanotuje, VokounÛv chlebíãek
voÀav˘ gurmány pﬁitahuje.
·afáﬁÛv dvoreãek si nedovedeme pﬁedstavit
bez vystoupení Kﬁivoklátského lidového souboru.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

(Pokraãování a str. 2)

Moudrá slova
Chování je zrcadlo, v nûmÏ kaÏd˘ ukazuje svÛj obraz.
(Johann Wolfgang Goethe)

z nejbliÏ‰ího okolí Kﬁivoklátu. Sleãna Eva Polcarová z Roztok se provdala za Pavla BroÏe z Kublova
a Milu‰e Hamatová z Roztok za
Adolfa Seidla z Prahy. Dva páry byly dokonce ze stejné obce.
Do svazku manÏelského vstoupili Pavla Zikmundová a Jan Dubsk˘
z Branova a Marie Matulová a Lubo‰ Procházka z Karlovy Vsi. Dal‰í
snoubenci pﬁispûchali z Rakovníka,
·anova, Prahy, Plznû a Pﬁíbrami.
Pﬁi takovém „boÏím nadûlení“ je
nasnadû, Ïe nestíhaly ani t˘my oddávajících. Proto musely nastoupit
hned dvû „party“. Oddávající Milan

Naì („odskoãil“ si z letního tábora
na Vojtovû ml˘nu) a Jan Jungmann,
matrikáﬁky ZdeÀka Hru‰ková a Jana Pochmanová, „purkrabí“ Tomá‰
Bednaﬁík a Pavel Matûjka, varhanice Alice RÛÏková a Mí‰a Remi‰ová
a páÏata Vendula Tarantová, Dana
Votavová, Nikola Vávrová a Tereza Matûjková nakonec v‰e zvládli
ke v‰eobecné spokojenosti, a to i navzdory silnému nárazovému vûtru,
kter˘ zejména na hradbách cuchal
nevûstám úãesy a dûlal oddávajícím
„neplechu s papíry“. Nebeská stavidla svat˘ Petr na‰tûstí nezdvihl.
Tomá‰ Bednaﬁík

ROZLOUâENÍ DùTÍ
S MATE¤SKOU ·KOLOU
Vstup do základní ‰koly je dÛleÏit˘m mezníkem v Ïivotû dítûte.
I nám v mateﬁské ‰kole je trochu
smutno pﬁi louãení s pﬁed‰koláky.
Letos v záﬁí nastoupí do ‰koly 7
dûtí z na‰í M·. Rozlouãení s nimi
bylo velmi slavnostní.
V‰ichni jsme se se‰li i s rodiãi
v obﬁadní síni hradu Kﬁivoklátu,
kde nás pﬁivítal starosta mûstysu
Kﬁivoklát Mgr. Milan Naì. Za mateﬁskou ‰kolu se s dûtmi rozlouãila paní uãitelka Vûra Svobodová,
popﬁála dûtem mnoho úspûchÛ a
radostn˘ vstup do Z·. Poté se ujala slova paní ﬁeditelka Mgr. Marcela Kasíková a pﬁivítala dûti do
1. tﬁídy Z·. Îáci 9. roãníku Z· pﬁedali budoucím prvÀáãkÛm pomyslnou ‰tafetu a ‰erpu s nápisem
„PrvÀáãek“. Uãitelky pak dûtem
pﬁedaly „vysvûdãení“ z M·, kvûtiny, pamûtní medaili a malé dárky, které se dûtem ve ‰kole budou
hodit, a knihy s vûnováním.
Slavnostní rozlouãení jsme zakonãili se v‰emi dûtmi v Hotelu
S˘kora, kde pro nás na‰i dlouho-

letí milí sponzoﬁi pﬁipravili, jako
kaÏdoroãnû, zmrzlinové poháry.
Jaroslava Vimrová

Od zaãátku roku se v IVS Budy uskuteãnilo 43 v˘ukov˘ch programÛ (finanãnû podpoﬁeny Lesy âeské republiky a. s. a Nadací na ochranu zvíﬁat), kter˘ch se zúãastnilo 1031 ÏákÛ a studentÛ nejen z okolních ‰kol.
Jak se jim u nás líbilo, posuìte sami
z tvorby ÏákÛ 9. tﬁídy Z· Tﬁemo‰ná a jejich paní uãitelky Heleny Vladaﬁové,
kteﬁí u nás strávili krásné ãtyﬁi dny.
ZáÏitky z prvního dne:
T. Dyková a A. Laviãková:
Ráno byla pﬁedná‰ka, já jsem z toho
na prá‰kách. Na procházku lesem batohy si nesem. Je to velká námaha, padá
na nás únava. Paraple nás nemine, holky ‰krtí kombine. Rodiãe nás nahání,
mûjte dobré chování.
Druh˘ den:
H. Vladaﬁová
Brdatka, stezka nauãná, byla velmi
pouãná. Sluníãko nám hﬁálo záda, celá
parta byla ráda, Ïe je venku v pﬁírodû
a ma‰íruje v pohodû. Na‰ím cílem Zbeãno bylo, nám se v lese zalíbilo, poznáváme stromy, keﬁe, byliny a druhy zvûﬁe, obãas zajdem do hou‰tí, kdyÏ nás síly opou‰tí. Berounka nás doprovází,
vcelku nám uÏ nic neschází, pospícháme na obûd, kter˘ témûﬁ kaÏd˘ snûd. Mal˘m vláãkem jedem zpátky, nûkomu uÏ
bolí hnátky. Tomá‰ovi padá hlava, kdyÏ
pan Kasalick˘ spﬁádá teorie o kuﬁatech,
koních, turech a prasatech. V‰e jsme
zdárnû pﬁeÏili a do postelí mastili.
Jiﬁina Pro‰ková,
IVS Budy Kﬁivoklátsko o. p. s.

Budoucí prvÀáãci si slavnostní atmosféru patﬁiãnû vychutnali.

Foto Líba Vokounová

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE

STRANA 2

Anketa KN
V Kﬁivoklátû mnoho obãanÛ pálí
plasty - bohuÏel. Myslíte si, Ïe by se
ti, co plasty pálí (a ví se o nich), mûli postihovat? A pokud ano, jak?
Petr „Pítrs“ Mare‰
46 let, podnikatel
O problému vím, a není to ne‰var jen Kﬁivoklátu. Lidé, co házejí do
kamen plasty, gumu a
jiné pro Ïivotní prostﬁedí nebezpeãné látky, si
sami pod sebou ﬁeÏou pomyslnou vûtev. S postihy je to tûÏké, dÛkazní ﬁízení a prokázání spáchání pﬁestupku
si nedovedu v praxi pﬁedstavit. Ti, co
to dûlají, by si ale mûli vzpomenout
na ãeské pﬁísloví „âiÀ ãertu dobﬁe,
peklem se ti odmûní“ a uvûdomit si,
Ïe se za odmûnu mÛÏou doãkat tﬁeba
rakoviny plic.

MANÎELÉ SLAVÍKOVI RUBÍNOVÍ
V nedûli prvního ãervence zaÏil
kﬁivoklátsk˘ kostel sv. Petra malou
slavnost. Po pravidelné m‰i si zde
za úãasti rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ
a pﬁátel pﬁipomnûli ãtyﬁicáté v˘roãí
slibu manÏelského – rubínovou

svatbu – Marcela a Franti‰ek Slavíkovi. Slavnost celebroval rakovnick˘ vikáﬁ P. Ján Petroviã. „Jako vûﬁící lidé jsme si tuto událost pﬁipomnûli v kostele“, ﬁíká paní Marcela. „V kostele a na zámku jsme se

Ing. Jan Rajsk˘
46 let, podnikatel
Ano, ví se o nich. Ale jak jim to dokázat. Bez dÛkazu je
nemÛÏeme ani veﬁejnû
oznaãit. Maximální
trest tak mÛÏe b˘t hluboké opovrÏení.
Bohuslava Slapniãková
70 let, dÛchodce
Já si nemyslím, Ïe by
nûkdo tﬁeba plasty pálil pﬁímo na svém pozemku, to uÏ by snad
byla pﬁíli‰ná nehoráznost. Ale ﬁekla bych, Ïe
asi sem tam nûkdo odpad tohoto druhu pálí v doma v kamnech nebo
v kotli. Ne, Ïe by to bylo snad ohleduplnûj‰í. Ale tûÏko postiÏitelné.
TakÏe co s tím? ToÈ vûru otázka, na
kterou prostû neznám odpovûì.
Jakub Tou‰
19 let, student
Urãitû by se to postihovat mûlo, kdyÏ vût‰ina lidí mÛÏe likvidovat plasty v kontejnerech pro tﬁídûn˘ odpad.
Jako postih bych volil
vy‰‰í penûÏitou pokutu nebo veﬁejnû prospû‰né práce. Myslím, Ïe Kﬁivoklát je ale mal˘ na to, aby nûjak
v˘raznûji ovlivnil tento velk˘ problém se zneãi‰Èováním ovzdu‰í aÈ
uÏ tímto nebo jin˘m zpÛsobem.
Ivana Varju
39 let, studentka FFUK, toho ãasu
plnû vytíÏená matka tﬁí dcer
O obyvatelstvu na‰í republiky uÏ nemám
Ïádné iluze. Myslím,
Ïe tady pomÛÏou jen
velmi vysoké finanãní
postihy. Nejsem si
v‰ak jista, zda to stávající zákon obcím umoÏÀuje.

známé tváﬁe –
Morgana Freemana, Jamese McAvoy, Thomase Kretschmanna, Terence Stampa a Angelinu Jolie. Na hradû Kﬁivoklátû probûhlo toto utajované filmové natáãení 26. ãervna tohoto roku. ·táb
vyuÏil pro natáãení scén „starého

pﬁed ãtyﬁiceti lety brali, bylo to
v Telãi, a byli jsme také obleãeni
v krojích. Tenkrát to ale byly kroje
moravské, dnes uÏ bychom se do
nich neve‰li, tak jsme si poﬁídili kroje staroãeské“, smûje se moje hostitelka. „Chtûli jsme takto oslavit jiÏ
na‰i stﬁíbrnou svatbu, ale pﬁipadla
na ne‰Èastn˘ rok 1997, kdy nás na
Moravû postihly niãivé povodnû,
a my tenkrát mûli úplnû jiné starosti. Vím, Ïe rubínová svatba není zas
aÏ tak obvyklá, ale pﬁesto jsme si tuto malou oslavu dopﬁáli, protoÏe kdo
z nás máme zaruãené, Ïe se doÏijeme té zlaté“, povzdechne si paní Slavíková. Listuje fotografiemi z obﬁadu, komentuje dûní na nich a seznamuje mû z lidmi spojen˘mi s jejich spoleãn˘m Ïivotem. …a já naslouchám… Mám rád lidi se
zajímav˘mi Ïivotními pﬁíbûhy a tûmi Slavíkovi rozhodnû jsou. Chtûl
bych proto je‰tû dodateãnû za nás za
v‰echny popﬁát Marcele a Franti‰ku
Slavíkov˘m mnoho zdraví, ‰tûstí
a tvÛrãích sil do dal‰ích spoleãn˘ch
let a slíbit, Ïe ani na té zlaté nebudou Kﬁivoklátské noviny chybût.
Text a foto Milan Bednaﬁík

LETNÍ POHODA NA ·AFÁ¤OVù DVOREâKU
(Dokonãení ze str. 1)
âerstv˘mi koláãky pak v‰echny
zpûvaãky pan pekaﬁ poãastuje.
A proto zpívejme vesele, byÈ schází nám sluch ãi hlas, toho, kdo churaví , písniãka uzdraví, za rok se sejdeme zas.“
No prosím, kdyby byla b˘vala pﬁijela a zazpívala, rychleji by se uzdravila. Ale abych nepsala jen o na‰em
zpívání, i kdyÏ si to diváci docela
uÏívali a vût‰ina jich s námi taky zpívala. Poãasí nám pﬁálo a to bylo moc
dobﬁe, protoÏe tam bylo plno stánkÛ
a ﬁemeslníkÛ a to by se jim ‰patnû
dûlalo v de‰ti. Byla tam pﬁadlena jak
z pohádky, pÛvabná krajkáﬁka, vidûli jsme, jak se pod ‰ikovn˘ma rukama pana Wolfa ze Stra‰ecí rodí keramika. A ty rozliãné vÛnû exotického koﬁení, ãajÛ, mastí a do toho
perníãky, preclíky a hned u vchodu
velk˘ nápis: Trdlo. No to je ale uvítání, ﬁekne si neznal˘ ãtenáﬁ – a ono
je to k jídlu. KdyÏ jsem chtûla struãnou charakteristiku onoho v˘robku,

PODùKOVÁNÍ
Dûkuji majitelÛm Hotelu S˘kora za vstﬁícnost pﬁi zaji‰Èování obûdÛ pro na‰e klienty
v období dovolen˘ch.
Za Peãovatelskou sluÏbu
Eva Bednaﬁíková

ANGELINA JOLIE –
„K¤EHKÁ HVùZDA DOBYLA HRAD“
Dal‰ím velk˘m filmem z holywoodské dílny, kter˘ putoval na natáãení do na‰í republiky, bylo filmové ztvárnûní známého komiksu
„Wanted“. Do hlavních rolí obsadil
reÏisér ruského pÛvodu Timur
Bekmambetov známé i ménû
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klá‰tera“ Královsk˘ sál (replika obrovského tkalcovského stavu),
kapli a exteriér horního nádvoﬁí.

Zvlá‰tû
sledovaná pﬁedstavitelka jedné z hlavních
rolí Angelina Jolie vystupovala pﬁi
setkání naprosto pﬁirozenû a profesionálnû. Naznaãila, Ïe hrad Kﬁivoklát ji velice uchvátil a prostﬁedí bylo pro natáãení velice pﬁíjemné. Na
památku náv‰tûvy obdrÏela drobné
dárky pﬁipomínající hrad a mûstys.
Na oplátku podepsala hlaviãku z titulní strany Kﬁivoklátsk˘ch novin.

Dûti pobavilo vystoupení loutkového divadla Vysmáto pana Bílka.

bylo mi ﬁeãeno, Ïe je to pochoutka
extrémnû dobré chuti. Co je‰tû bych
vám tak vyjmenovala? Mohli jste si
zakoupit krásné ozdÛbky ze slámy,
proutûné ko‰íky v‰ech velikostí, které tam vyrábûli i kluci z ÚSP Leont˘n, korálky a dal‰í ‰perky ze stﬁíbra, kovu i kÛÏe, léãivé kameny, medovinu. Ale ne ji v tom vedru vypít,
to by asi nedopadlo dobﬁe. Já jsem
vlastnû je‰tû ani nenapsala, kdy Ïe
se to v‰e odehrávalo. Bylo to ve
dnech 14. a 15. ãervence. A mohli
jste sly‰et i Kﬁivoklátské hudce, nebo se s dûtmi podívat na divadlo
a pak jim pod dojmem toho koupit
dﬁevûn˘ meãík ãi jinou dﬁevûnou
hraãku. A kdo toho moc stláskal a
mûl problémy, tak pﬁímo uprostﬁed
dvora stála pûkná tradiãní kadibudka. Kde jen jsem takovou podobnou
vidûla, psalo se o ní v souvislosti s nûjakou na‰í celebritou. Tak pro leto‰ek toho bylo dost, ostatnû pﬁijìte se
za rok podívat sami. Já jsem ﬁekla,
Ïe uÏ za selku nepÛjdu, ale kdo ví?
Gudrun Humlová

Foto Tomá‰ Bednaﬁík

TO JSOU MI VùCI
Léto budiÏ pochváleno, i kdyÏ
s námi hezké poãasí hraje chvílemi na babu. Brouzdal jsem na
internetu a na‰el objevnou letní
pranostiku: „âervenec a srpen
jsou nejteplej‰ími mûsíci v roce“.
Ano, obãas je to letos i pravda,
chvílemi aÏ moc.
Nûkdo se na dovolenou chystá,
nûkdo uÏ má po ní, jako tﬁeba moje maliãkost. Má to i své v˘hody.
Napﬁíklad lze nav‰tûvovat v‰emoÏné kulturní i jiné akce, které
se na Kﬁivoklátsku v létû dûjí.
A tak jsem byl na zastupitelstvu.
MoÏná je‰tû kdyby pﬁi‰li dva tﬁi
spoluobãané a uÏ by zastupitelstvo nebylo v pﬁesile. V Raportu
jsem ãetl, Ïe uÏ lidé zaãali chodit… BohuÏel, asi bylo my‰leno
do hospody, protoÏe tam bylo celkem plno. Nechápu, proã si kﬁivoklát‰tí nepﬁesedli, ale bylo horko, tak moÏná lenost zvítûzila nad
hmotou, duchem a zájmem o vûci veﬁejné. To na zastupitelstvu
byla nálada pohﬁební. Projednávala se realizace vsypové louãky.
Koneãnû se bude stavût, coÏ je asi
dobrá zpráva. Na druhou stranu,
kdo by se tû‰il na hﬁbitov, Ïe? Pﬁi
odchodu ze zastupitelstva mû napadl jeden citát L. P. Smitha: „Je
zvlá‰tní, Ïe i kdyÏ jeden s druh˘m
nesouhlasíme, máme v‰ichni
pravdu.“ A po pﬁíchodu domÛ, pﬁi
líãení záÏitkÛ, mû napadl je‰tû citát Roberta KﬁesÈana: „V‰echny
popsané situace jsou pravdivé.
Dílem jsem je opravdu proÏil a dílem jsem si je opravdu vymyslel.“
Také jsem byl nûkolikrát za kulturou na hradû. „Dva muÏi v ‰achu“ byli opravdu vynikající,
a nebylo to jen díky spoleãnému
pﬁípitku na zaãátku. Opravdu si
neumím vysvûtlit, jak herci bûhem krátké chvíle mezi pﬁíjezdem
na hrad a zaãátkem vystoupení
secviãili své vystoupení s hradní
my‰í. Holt profíci z Plznû…
Závûrem musím uvést, Ïe
i kdyÏ malou, pﬁesto radost, mi
udûlala zpráva, Ïe se hejtman Petr Bendl za rok zam˘‰lí opût
ucházet o hejtmansk˘ post. S tím
vuﬁtem na klacku u ohnû na Vi‰Àové mi pﬁipadal takov˘ normální. Myslím, Ïe to není málo.
Pavel Friebert

K¤IVOKLÁTSKÉ NOVINY VYHLA·UJÍ FOTOSOUTùÎ
„K¤IVOKLÁTSKO V HLEDÁâKU FOTOAPARÁTU“
SoutûÏní témata (kategorie):
Lidé Kﬁivoklátska
Pﬁíroda Kﬁivoklátska
Volné téma
SoutûÏe se mohou úãastnit v‰ichni zletilí i nezletilí fotografové vyjma ãlenÛ redakãní rady Kﬁivoklátsk˘ch novin.
SoutûÏící mohou do kaÏdého tématu zaslat max. 5 fotografií ve formátu
A4 z digilabu ãi vyti‰tûné ve fotokvalitû.
KaÏdá soutûÏní fotografie bude na zadní stranû opatﬁena jménem autora,
jeho adresou, uvedením soutûÏního tématu, do kterého je fotografie zasílána, a pﬁípadnû názvem fotografie.
Uzávûrka soutûÏe bude 31. 8. 2007.
Do uzávûrky soutûÏe musí v‰ichni soutûÏící pﬁedat své fotografie paní Tánû Friebertové na Informaãní stﬁedisko LesÛ âR. s. p., Hradní ulice, Kﬁivoklát, popﬁípadû zaslat po‰tou.
Fotografie soutûÏících vyhodnotí odborná porota, která z do‰l˘ch fotografií pro kaÏdé téma vybere tﬁi nejlep‰í. V kaÏdé kategorii bude udûlena
zvlá‰tní cena Kﬁivoklátsk˘ch novin.
SoutûÏit se bude o následující ceny:
LIDÉ K¤IVOKLÁTSKA
1. místo:
Víkendov˘ pobyt pro 2 osoby v rekreaãním
stﬁedisku LS âR, s. p.
2. místo:
Veãeﬁe pro 2 osoby v Hotelu S˘kora
3. místo:
Keramika Jany Nûmeãkové
Cena KN: Veãeﬁe pro 2 osoby v Penzionu pod hradem
P¤ÍRODA K¤IVOKLÁTSKA
1. místo:
Kniha „CHKO âR Stﬁedních âech“
2. místo:
Veãeﬁe pro 2 osoby v Penzionu u Jelena
3. místo:
V˘robky z dílny Domova Ráãek
Cena KN: Kosmetick˘ balíãek Oriflame
VOLNÉ TÉMA
1. místo:
Volná vstupenka pro 2 osoby na 2 hrady nebo zámky
(dle urãení poﬁadatelÛ soutûÏe)
2. místo:
Veãeﬁe pro 2 osoby v Restauraci nad hradem
3. místo:
Poukaz na zhotovení 40 ks 10x15 fotografií zdarma
Cena KN: Malovan˘ hedvábn˘ ‰átek
Vyhodnocení soutûÏe probûhne v prÛbûhu záﬁí, soutûÏní fotografie budou vystaveny v prÛbûhu ﬁíjna v Informaãním stﬁedisku LesÛ âR, s. p.,
Kﬁivoklát.
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ZPRÁVY OBECNÍHO BUBENÍKA

IVS Budy, Kﬁivoklátsko o. p. s. ve spolupráci
se Správou CHKO Kﬁivoklátsko
Vás zve na

ANEB O âEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO MùSTYSU

VáÏení spoluobãané, rádi bychom
Vás informovali o nov˘ch obecnû závazn˘ch vyhlá‰kách o odpadech
a poplatcích za komunální odpad,
které schválilo zastupitelstvo na
svém zasedání ze dne 25. 6. 2007.
Pro kaÏdého obãana nebo vlastníka
nemovitosti v k.ú. Kﬁivoklát znamenají tyto vyhlá‰ky tﬁi novinky. Za prvé, povinnou registraci o nakládání
s odpady. KaÏd˘ tedy musí vyplnit
a podepsat registraãní lístek, kter˘ je
k dostání na úﬁadû mûstysu nebo volnû ke staÏení na webov˘ch stránkách
www.mestys-krivoklat.cz. Zamûstnanci úﬁadu Vám rádi s vyplnûním
formuláﬁe pomohou. Na‰i star‰í spoluobãané mají moÏnost v‰e vyﬁídit
telefonicky na ãísle 313 558 981, nejlépe do konce prázdnin. Druhou novinkou je zru‰ení poplatku za separovan˘ odpad. Pro kaÏdého obãana
to pﬁiná‰í alespoÀ malou, ale i tak milou úsporu 80 Kã za rok. V‰echen
plast, papír a sklo, které odnesete do
patﬁiãn˘ch kontejnerÛ, bude pro Vás
z Kﬁivoklátu odvezen zdarma! ·etﬁíte tím místo ve vlastní popelnici, nic
Vás to nestojí a je‰tû chráníte Ïivotní prostﬁedí. Dnes jiÏ tedy není nutné , v rámci úspor, pálit plast doma
v kamnech. Kdo tak ãiní, ‰kodí sám
sobû i jin˘m! V budoucnu se na tyto
„paliãe“ urãitû zamûﬁíme a jen co
vstoupí v platnost nová právní úprava, budou dÛslednû postihováni. Tﬁetí a poslední novinkou je poplatek za
komunální odpad, kter˘ se t˘ká v‰ech
vlastníkÛ rekreaãních objektÛ, které
se nacházejí v k.ú. Kﬁivoklát. Tûmto
poplatníkÛm jsou urãeny tﬁi ãerné
kontejnery s nápisem „chataﬁská“,
které jsou umístûny u Amalínského
rybníka hned vedle separovaného

odpadu. Na závûr máme je‰tû vzkaz
pro ty, kteﬁí si pletou kontejnery na
separovan˘ odpad s obyãejnou popelnicí. Îlut˘ kontejner je urãen pouze pro plasty, zelen˘ pouze pro sklo
a modr˘ pouze pro papír. Ostatní od-

a Ing. Pavla HÛlová zaÏádala o krajskou dotaci z „Programu obnovy
venkova“, která nám byla letos pﬁiznána v celkové v˘‰i 121 000 Kã. Na
základû v˘bûrového ﬁízení schválilo
zastupitelstvo na svém zasedání ze

cyklus 24 programÛ vûnovan˘ch ochranû pﬁírody
8. srpna 2007
„Poutavá pﬁedná‰ka o CHKO Kﬁivoklátsko“
Odborn˘ lektor ing. Petr ·tûpánek, vedoucí Správy CHKO Kﬁivoklátsko seznámí úãastníky s historick˘m v˘vojem území a pﬁírodními
hodnotami chránûné krajinné oblasti Kﬁivoklátsko a v˘znamem Kﬁivoklátska jako biosférické rezervace UNESCO. ZdÛraznûn bude i vliv
prostﬁedí na v˘skyt jednotliv˘ch druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ a ãlovûkem
zpÛsobené zmûny, které ovlivÀují pÛvodní ekosystémy.
22. srpna 2007
„Nauãná stezka Brdatka“
Úãastníci se seznámí s v˘vojem lesa, jeho fungováním i s jeho obyvateli na NS Brdatka vedoucí z Kﬁivoklátu do Zbeãna. Tento terénní
program je spojen s ukázkami rostlin a ÏivoãichÛ vyskytujících se
v blízkosti NS Brdatka. Program je zakonãen ve starobylé obci
Zbeãno, která v roce 2003 oslavila 1000 let svého zaloÏení.
Zaãátky programÛ vÏdy od 13,00 hodin v IVS Budy
(pod hotelem S˘kora)
Projekt byl finanãnû podpoﬁen Stﬁedoãesk˘m krajem.
Jiﬁina Pro‰ková

Místo na hﬁbitovû, kde bude zﬁízena vsypová louãka.

pad je povaÏován za tzv. komunální
a patﬁí do Va‰í vlastní popelnice. Pokud nebudete pﬁi kontrole registraãních lístkÛ schopni prokázat, jak nakládáte s komunálním odpadem, ãeká Vás finanãní postih dle nového zákona o odpadech.
JiÏ po nûkolik let se pracuje na roz‰íﬁení kapacity hrobov˘ch míst na
Kﬁivoklátském hﬁbitovû. Minulé zastupitelstvo se rozhodlo situaci ﬁe‰it
za pomoci tzv. vsypové louãky. LoÀského roku byl zpracován projekt

Foto Pavel Friebert

dne 16. 7. 2007 jako zhotovitele stavby firmu Investice a stavební práce
s. r. o. Rakovník. Firma byla vybrána vzhledem k nejniÏ‰í cenové nabídce, která ãiní 289 000 Kã. KdyÏ
odeãteme pﬁiznanou dotaci, budou
ãinit náklady mûstysu na v˘stavbu
i se stavebním dozorem 170 000 Kã.
Celá akce by mûla probûhnout nejpozdûji do konce mûsíce ﬁíjna, tedy
na Památku zesnul˘ch bude jiÏ v‰e
hotové.
Petr Tﬁíska

T¤ETÍ ROK KLUBU MAMINEK ÎELVIâKA
Konec ‰kolního roku se blíÏí
a prázdniny nastanou nejen dûtem
‰kolním, ale i Klubu maminek Îelviãka. Sejdeme se opût aÏ ve ãtvrtek 27. záﬁí. Ve ‰kolním roce
2006/07 se uskuteãnilo 35 spoleãn˘ch setkání. Náv‰tûvnost se oproti loÀskému roku zvedla na dvojnásobek. Do Îelviãky se pﬁi‰lo prÛbûÏnû podívat celkem 22 maminek
a 27 dûtí pﬁeváÏnû z Kﬁivoklátu, dále z âastonic, Roztok, Branova, S˘koﬁice a Prahy.

EKOST¤EDY

V kvûtnu jsme uspoﬁádali spoleãn˘
v˘let vlakem do Pustovût, kde nás
ãekala pﬁíjemná náv‰tûva na statku
pana Vitou‰e s prohlídkou stájí s koníky, a nakonec 7 km pû‰í túra po
cyklostezce zpût na Kﬁivoklát s obûdem v Mûsteãku. Na dûtsk˘ den
jsme pro dûti nachystali „Hon za pokladem“. Pﬁed ‰kolkou na nás ãekala královna (SoÀa Grofová) a v‰echny dûti pozvala na dalekou pohádkovou cestu za pokladem. Smûrem
od „Nory“ ke Koleãku jsme hleda-

di budeme s Dá‰ou opût pﬁí‰tí rok
pokraãovat.
Dûti z Îelviãky si nejen rády hrají, zpívají ãi malují, ale zvládnou
i nároãnûj‰í úkoly. Nûkteré malé dûti uÏ pomáhaly sv˘m rodiãÛm na jarní brigádû pﬁi úklidu parku u kostela a zahrady M· Kﬁivoklát, které se
klub úãastnil.
Na konci kvûtna se prezentovalo obãanské sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska spolu se Základní ‰kolou
Kﬁivoklát na Bambiriádû v Rakovníku. Dûti si mohly vyzkou‰et rÛzné dﬁevûné hry napﬁ. domino, puzzle,
(Pokraãování na str. 7)

CO NÁS ASI TOLIK LÁKÁ A P¤ITAHUJE
K MAGICK¯M DATÒM?
Je to jen povûrãivost nebo mají opravdu kouzelnou moc? Nûkteﬁí z nás
pﬁeci dovedou za pomoci ãísel a postavení planet urãit, zda bude pﬁí‰tí rok
dobr˘ a plodn˘, jiní si v kartách dokáÏí pﬁeãíst vlastní i cizí budoucnost.
MoÏná se jedná jen o jednoduchou mnemotechnickou pomÛcku, tﬁeba aby
manÏel v budoucnu nezapomnûl na dÛleÏité v˘roãí? AÈ tak nebo tak, data
jako napﬁíklad 7. 7. 2007 znamenají pro v‰echny matriky
zv˘‰en˘ zájem snoubencÛ
o svatební obﬁad. Nejinak tomu bylo v sobotu 7. ãervence u nás na Kﬁivoklátû, kde
jsme dokonce vy‰li zájemcÛm vstﬁíc a svatby probíhaly nejen v hradní obﬁadní síni, ale také, a to soubûÏnû, na
hradebních ochozech. Jen díky tomu bylo moÏné v jedin˘
den splnit pﬁání hned jedenácti párÛm. ZájemcÛ bylo
opravdu hodnû a neodradila
je ani zpráva astrologÛ, Ïe
tento termín nepatﬁí k tûm
nej‰Èastnûj‰ím. Popﬁejme tedy v‰em novomanÏelÛm, kteﬁí tady v tento den sÀatek uzavﬁeli, stejnû jako v‰em pﬁedchozím i budoucím, aÈ je po
cel˘ Ïivot provází láska, ‰tûstí a spokojenost.
Ilustraãní foto Vladimír ·ebek

Petr Tﬁíska

LETNÍ ROZJÍMÁNÍ

Po cel˘ rok byla náplÀ klubu
opravdu pestrá. Na podzim jsme si
ozdobili triãka barvami na textil, vyrobili zvíﬁátka a ‰perky z alobalu
a nav‰tívili Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko LâR. Pﬁed Vánocemi
nám provonûly tﬁídu pomeranãe
s hﬁebíãkem a zaãátkem nového roku jsme pronikli do tajÛ aromaterapie. Nezapomnûli jsme ani na ptáãky a vyrobili jsme jim dobrotu – ptaãí puding. Na masopust jsme si zas
pﬁipravili masopustní ãepice. Jaro
jsme pﬁivítali oveãkami z bublinkové folie a obrázky, malovan˘mi nejprve lepidlem a pak pﬁetírané tu‰í.
Stejnû jako v loÀském roce jsme i letos pozvali do Îelviãky kosmetiãku
Lenku Dolej‰ovou, tentokrát nám
pﬁedná‰ela na téma pedikúra.

li namalované pohádkové postaviãky - Kﬁemílka a VochomÛrku, vílu
Amálku ãi Krtka a dal‰í a plnili rÛzné úkoly. V cíli byl v listí pro kaÏdého schován poklad – balíãky
s dobrotami a mal˘m dárkem. V ãervnu se je‰tû tû‰ili na spoleãn˘ v˘let
s M· Kﬁivoklát do plzeÀské ZOO.
Zpívání dûtí a maminek s muzikoterapeutick˘mi prvky pod vedením Dá‰i Pavlíãkové se stalo nejnav‰tûvovanûj‰ím programem celého roku. Ozvuãná dﬁívka, ãinelky
a dal‰í netradiãní bﬁinkadla zaujaly
snad v‰echny dûti, a proto si je s radostí vyzkou‰ely. Nauãili jsme se
zpívat jednoduché rytmické písniãky spojené s pohybem, rozeznávat
hlasité a tiché, hluboké a vysoké tóny, rychlé a pomalé rytmy. Moc rá-

Tak nám zaãalo kalendáﬁní léto,
ãas prázdnin a dovolen˘ch. Co do teplot a sucha, zaãalo letní poãasí uÏ
v ãasném jaﬁe. Na Kﬁivoklátsko, do
lesÛ a k ﬁece, se nahrnulo velké mnoÏství náv‰tûvníkÛ, chataﬁÛ, chalupáﬁÛ,
vodákÛ a rÛzn˘ch koÀákÛ, cyklistÛ,
motorkáﬁÛ, ãtyﬁkolkáﬁÛ ãi SUVãkáﬁÛ,
nemluvû o rybáﬁích, houbaﬁích (trochu napr‰elo, tak obãas nûjaká houba také vykoukne) a dal‰ích zájemcích o bÛhvíjaké aktivity, spojené
s pobytem v pﬁírodû. Mnoh˘m je to
pﬁáno, ale mnoh˘m by bylo tﬁeba uãinit pﬁítrÏ. Zejména ti motorizovaní
v terénních autech, na motorkách
a ãtyﬁkolkách, se stávají rok od roku
drzej‰í, neomalenûj‰í a „odváÏnûj‰í“.
Jezdí po cestách i „necestách“ a nedbají na Ïádné limity, platné obecnû
ãi podle zákonÛ. Je jim lhostejné soukromé i veﬁejné vlastnictví, neﬁku-li
ohled na ostatní lidi. Ignorují zásady
ochrany pÛdy, lesních porostÛ, myslivecké ãi ochranáﬁské, vodohospodáﬁské ãi jiné pﬁedpisy. Vesnicemi se
ﬁítí vysok˘mi rychlostmi, riskujíce Ïivot svÛj, ale zejména Ïivoty druh˘ch
lidí, hlavnû dûtí. ¤eknete si moÏná, Ïe
je to daÀ svobodû, nabyté v roce 1989
po dlouh˘ch desetiletích totalitního
reÏimu. Ale svoboda není „cochcárna“, nedílnou souãástí svobodného
chování je totiÏ ODPOVùDNOST!
A to je bohuÏel to, co nám velmi schází! Vidím to na kaÏdém kroku. Abych
nechodil nikam daleko. Pﬁed domem

mám kontejnery na tﬁídûn˘ odpad
a obãas se jdu také podívat, co je
v nich uloÏeno. To je k nevíﬁe, ãeho
jsou jinak slu‰nû vypadající lidé
schopni. Tuhle jsem vidûl, jak pﬁijeli
nûjací chataﬁi v Toyotû Yaris od DûãÛ.
Paní dávala do Ïlutého kontejneru
PET lahve a její manÏel do modrého
vysypal obsah papírové krabice. Nic
by mû nenapadlo, ale po nûjaké chvíli tam nesu nûjaké papíry a co nevidím v modrém kontejneru? Listí a igelitku se smûsí odpadkÛ! Tuhle opût,
v kontejneru byly v igelitové ta‰ce odloÏeny pouÏité papírové pleny! A tak
bych mohl pokraãovat. Teì jsou tam
tﬁi ãerné kontejnery na smûsn˘ odpad
pro chataﬁe, tak je to trochu lep‰í. Zase se o to ménû tﬁídí. Bûhem jara probûhla velká úklidová akce kolem silnic, v lesních porostech, rezervacích
apod., do které se zapojily ‰koly, dobrovolníci i placení pracovníci. Rozhodnû to nebylo zadarmo, jen za uloÏení na skládku by bylo nutno zaplatit pomûrnû velké poplatky, kdyby velkou ãást nevzali „sponzorsky“. Neuplyne ani t˘den a v pﬁíkopech kolem
silnic se opût zaãínají objevovat petky, plechovky od piva, obaly od rÛzn˘ch pochutin apod. To nemluvím
o vyvrácen˘ch a zahozen˘ch patnících od PískÛ ke Kﬁivoklátu (podobnû ale i jinde), star˘ch pneumatikách
na lesních parkovi‰tích a dal‰ích
a dal‰ích takov˘ch projevech na‰í
„obãanské uvûdomûlosti“. Jen pro

pﬁíklad: vodáci, vedení hejtmanem
Petrem Bendlem, nasbírali na pobﬁeÏí Berounky mezi Zvíkovcem a Vi‰Àovou neuvûﬁiteln˘ch 11 tun odpadkÛ. Studenti SZT· Rakovník se pro‰li
od ·tíhlice na Kﬁivoklát a naplnili 14
velk˘ch pytlÛ odpadem jen na Brdatce a kolem silnice. Za pár dní uÏ v pﬁíkopu u silnice nad Amalínem leÏely
dvû igelitky plné prázdn˘ch platíãek
od jakéhosi léku proti chﬁipce. V takovém mnoÏství tyto léky kupují narkomani a vaﬁí z nich svoje fety! Pﬁed
zhruba ãtvrtrokem byla nainstalována nová verze nauãné stezky rezervací Brdatka. Stála zhruba 300 000,- Kã
z veﬁejn˘ch penûz. UÏ teì jsou nûkteré panely opût po‰kozené! Podobnû
je po‰kozená nauãná stezka rezervací U Eremita, opravená vloni, a to nemluvím ani o ‰kolní nauãné stezce,
kam jsme v dubnu dali nov˘ panel –
druh˘ od silnice – a nevydrÏel ani mûsíc a byl opût zniãen! A tak bych mohl pokraãovat. Kdo za to asi mÛÏe?!
MoÏná jsou to jedinci, ale díky v‰eobecné lhostejnosti niãí pﬁírodu, zneãi‰Èují les, po‰kozují díla druh˘ch lidí a ohroÏují zdraví i Ïivoty nám v‰em.
AÏ nám budou tzv. „skákat po hlavû“
a sypat svoje odpadky do na‰ich zahrádek, to uÏ bude pozdû hledat ﬁe‰ení!
Jinak pﬁeju hezké léto.
Ivan Kasalick˘
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REDAKâNÍ RADA NA EXPEDICI „HOSPODA“ ANEB NEJSTE VY NÁHODOU âOJKA?
Po loÀské vydaﬁené potulce po Kﬁivoklátû se redakãní rada i letos rozhodla vyzkou‰et pohostinská zaﬁízení. Tentokrát byly cílem „inkognito“ náv‰tûvy
hospÛdky a restaurace v sousedních
Roztokách, a v Kﬁivoklátû pouze ty, které se loni nestihly.
Kontrolní skupina ve sloÏení Taƒa
Friebertová, Gudrun Humlová, Ludûk
Frencl, Tomá‰ Pavlík, Milan Bednaﬁík,
Pavel Friebert (pﬁi‰el pozdû) a Pavla HÛlová (pﬁi‰la je‰tû pozdûji) spolu s hostem ·árkou Humlovou vyrazila nedlouho po poledni v pátek 20. ãervence v horku k zalknutí za sv˘m odpovûdn˘m úkolem. A jak to dopadlo letos?
„ZAâNEME „U K¤ÍÎKU“, AË
PAK JDEME Z KOPCE …
V úmorném vedru byla pro vût‰inu
z nás pﬁedstava chÛze po rozpálené silnici do kopce natolik dûsivá, Ïe jsme se
nechali odvézt do Chaloupek a na‰i exkurzi po roztock˘ch hospodách zaãali
právû tady. ProtoÏe jsem byla u toho,
kdyÏ se restaurace „U kﬁíÏku“ slavnostnû otevírala a dodnes na to s úsmûvem
vzpomínám, pﬁihlásila jsem se o ní hned
na zaãátku.
Je pravda, Ïe nejsem ãastou náv‰tûvnicí, ale kdykoliv jsem za‰la, nebyla
jsem zklamaná. Nepatﬁím mezi velké
milovníky piva, ale pokud bych si mohla vybrat, znaãka, kterou v téhle hospodû ãepují, u mne jednoznaãnû vede.
Pﬁi na‰í páteãní náv‰tûvû bylo opravdu
velké teplo, a tak ﬁezan˘ Budvar zkrátka nemûl chybu. Dala jsem si dokonce
dva, ale s tím druh˘m mi ochotnû pomohl kolega Bednaﬁík, protoÏe cesta byla je‰tû daleká, zastávek moc, a tak jsme
dlouho nepobyli. V nabídce byla dvû hotová jídla za rozumnou cenu (uzenou krkovici se ‰pekov˘mi knedlíky si dala
dcera Gudrun Humlové – ·árka). Nûkteﬁí z nás neodolali drÏkové polévce.
Navzdory teplotû vzduchu i tûla jsme jí
snûdli horkou a byla v˘borná. Ostatní
nabídka podle jídelního lístku dostateãná, velk˘ v˘bûr minutek , nechybí zele-

k˘ postihl osud „starou Ludmilu“ pﬁi povodních v roce 2002 a pﬁiznejme si, Ïe
v‰ichni vzpomínáme s nostalgií na tu
starou srubovou hospÛdku. Jak velí síla tradice, musí se jít dál, a tak na jejím
místû vyrostl objekt nov˘, odolnûj‰í –
betonov˘ a zdûn˘. Pﬁi pﬁíchodu do restaurace nás pﬁi‰el pﬁivítat pﬁímo pan majitel Franti‰ek ParoÏek. Na kolegu Tomá‰e vyzkou‰el svÛj star˘ folklór s pﬁevrÏen˘m kávov˘m hrníãkem uvázan˘m
na provázku, a musím ﬁíci, Ïe k na‰emu
velkému potû‰ení se Tomá‰ nechal nachytat. V samotné restauraci bylo jen
pár hostÛ, vût‰ina lidí sedûla pod sluneãníky na terase nebo se cachtala v nedaleké Berounce, jen obãas si pﬁi‰li pro
obãerstvení k v˘ãepnímu pultu. My zabrali jeden del‰í stÛl a jali se studovat jídelníãek. Jídelníãek nabízel hotová i minutková jídla v dostateãném sortimentu
pro toto zaﬁízení a v cenov˘ch relacích,
typick˘ch pro ná‰ region. Nechybûl ani
nápojov˘ lístek s bûÏn˘m sortimentem,
kde byla v nabídce mimo jiné i toãená
limonáda a pivo Gambrinus. Ostatní kolegové vyzkou‰eli i jiné rÛzné nápoje,
jejichÏ kvalita splnila na‰e oãekávání,
a byly i správnû vychlazené. Objednat
bylo moÏné i ovocné poháry ãi zmrzlinu. Z jídelníãku mû nejvíce zaujal smaÏen˘ s˘r Niva, pro kter˘ mám slabost,
s hranolky a oblohou za 65 Kã. Objednal jsem si ho, abych vyzkou‰el i zdej‰í kuchyni. Nedovedu posoudit vytíÏenost kuchaﬁe v tuto denní dobu, ale pﬁi‰lo mi, Ïe jídlo pﬁipravované z polotovaru by mohlo jít zvládnout rychleji.
Musím ale zase na druhou stranu uznat,
Ïe o co déle jsem na obûd ãekal, o to více jsem si na nûm pochutnal, a pak, vypil jsem o jedno pivo proti plánu navíc,
tak Ïe by obchodní strategie? Celkov˘
dojem z náv‰tûvy restaurace Ludmily
byl dobr˘, ceny a poskytované sluÏby
na slu‰ném standardu, sociální zaﬁízení
v pﬁilehlém objektu velice pﬁíjemné,
ãisté, nechybûlo ani m˘dlo a papírové
ruãníky. Náv‰tûvu Ludmily mohu doporuãit.
Milan Bednaﬁík

Ve Ïhavém odpoledni putovala redakãní rada od hospÛdky k hospÛdce. Takto jsme vypadali,
kdyÏ jsme mûli za sebou jiÏ tﬁi obãerstvovny.
Foto Milan Bednaﬁík

ninové saláty a dezerty. Sympatické jsou
drobnosti k pivu a vínu, kdyÏ nemáte aÏ
tak velk˘ hlad, ale nûco byste si zkrátka dali. Nakládan˘ hermelín, bramboráãky s kuﬁecí smûsí, tvarÛÏky v oleji,
klobáska a sekaná. Dokonce nechybí ani
peãené koleno. Milá a rychlá obsluha,
domácí prostﬁedí. Spokojenû zaznamenávám prostorné a ãisté sociální zaﬁízení a bezbarierové WC. To, co mû tady
ale nikdy nepﬁestane fascinovat, je v˘zdoba interiéru. Háãkované a vy‰ívané
obrázky, umûlé kvûtiny, obrazy krásn˘ch sleãen, beduínÛ a gepardÛ. Na protûj‰í zdi lovecké trofeje, jinde zas velké
zrcadlo ve zlatém rámu, ply‰ová zvíﬁátka. Marnû se snaÏím pﬁijít na to, do jakého stylu bylo aranÏérské úsilí smûrováno. Nakonec, moÏná je to vlastnû jedno. Na zdech visí zkrátka v‰echno, co
by se mohlo líbit. Tak od v‰eho trochu.
Popravdû téhle hospodû to urãitû neu‰kodí. Tam se pﬁece chodí hlavnû na
dobré jídlo a dobré pivo a „o tom to je“.
TáÀa Friebertová
LUDMILA
Po zdaﬁilém úvodu se vydala na‰e nekonvenãní skupinka poledním parnem
po rozpálené asfaltce do dal‰í zastávky
na‰í expedice, jíÏ byla Restaurace Ludmila u ﬁeky Berounky. V‰ichni víme, ja-

„Já se moÏná ani nevysprchuji, noãní ko‰ili si vezmu aÏ podle toho, jak pﬁijdu …“ zaznûlo mezi Ludmilou a Jezzem…
DO ORBISU NEBO K JEZZU?
Dal‰í „‰tací“ expedice redakãní rady
po roztock˘ch a kﬁivoklátsk˘ch hospÛdkách byla oblíbená letní hospoda
U Jezzu, nebo také Orbis, jak kdo chce.
Vedrem znavená redakãní rada vzala zavdûk Ïidlím u rohového stolu uvnitﬁ.
Venku nebylo místo, coÏ je bohuÏel
ãastá „daÀ“ za oblíbenost tohoto zaﬁízení. Obsluha u nás byla vzápûtí, coÏ
musíme pochválit. K pití si mÛÏeme objednat v zásadû cokoliv alkoholického,
i v˘bûr nealko nápojÛ vût‰inu náv‰tûvníkÛ jistû uspokojí. My zÛstali u tradiãního piva za 20 Kã (10 stupÀové), kdy
Bernard byl jako kﬁen, kávy (byla skuteãnû ãerná) a sodovky.
V˘bûr jídel, pro mû dostateãn˘, jsme
na‰li tradiãnû na ceduli u v˘ãepu. Nostalgie tohoto ﬁe‰ení je mi blízká a mám
jí rád. Kdo je zvykl˘ listovat v jídelním
lístku jak v telefonním seznamu, musí
jinam. Na talíﬁi se po opravdu malé
chvilce ãekání (coÏ je tﬁeba opût pochválit), objevila opeãená anglická slanina s americk˘mi brambory za 65 Kã.
Je to u jídla horní cenová hranice. Do‰-

lo i na bramboráãky za 30 Kã. Dobré
bylo oboje.
Aã jsme do v˘boru lidové kontroly
mûli daleko, na‰í kontroly nebyly u‰etﬁeny ani záchody. Jsou trochu malé, takÏe pﬁi otevírání dveﬁí je tﬁeba dávat pozor i na nos toho na druhé stranû, ale
úãel plní, ãistota byla vyhovující ani papírové ruãníky nechybûly.
Také hospoda U Jezzu byla v roce
2002 vyplavena povodní. Za pﬁestavbu
majitelé zaslouÏí velkou jedniãku. Má
to styl, má to nápad, má to vkus. Co v‰ak
alespoÀ mû U Jezzu vÏdy „dostane“, je
pﬁíjemná nehlasitá a hlavnû stylová hudba. Aã hudební analfabet, vÏdy mû zvolená muzika osloví. Pro to v‰echno je
hospÛdka U Jezzu jedna z nestylovûj‰ích na Kﬁivoklátsku, a proto je v ní stále plno. ·koda, Ïe jen pﬁes léto.
Pavel Friebert

Tak jsem se koneãnû doãkal, mÀam...
Foto Pavel Friebert

ficiálnû zelÀaãka (Ïe by dal‰í soukrom˘
pánsk˘ klub?). Ale to mám jen z druhé
ruky. Personál velmi pﬁívûtiv˘ a ochotn˘, s majitelkou zavedla ﬁeã ·árka sv˘m
„Jak se jmenuje‰, Ïe neví‰?“ Vûdûla
a ﬁekla, Ïe Bûtka a dokonce si od ·árky
pÛjãila „motátko“. I kdyÏ po nás trochu
nedÛvûﬁivû koukala, co Ïe jsme to zaã?
Snad ne nûjaká kontrola? A záchod tam
mûli ãist˘, ãerstvû pomeranãovû vymalovan˘ a se v‰emi hygienick˘mi náleÏitostmi. A pár ‰tamgastÛ tam taky sedûlo, takÏe i tento lokálek má jistû své pﬁíznivce.
Gudrun Humlová
NA ALJA·CE S VÒNÍ GULÁ·E
Psát o Alja‰ce je úloha nevdûãná. TûÏko popisovat nûco, co znají snad úplnû
v‰ichni. Oblíbená vskutku vodácká nálevna tu byla, po povodni v roce 2002
chvíli nebyla (pr˘ se její ãást pﬁestûhovala do Prahy) a tu‰ím od roku 2003 zase je. Nová, vût‰í, s lep‰ími záchody. Vodáci ji mají rádi, místní také. Pﬁístup ze
silnice je trochu krkolomn˘, coÏ nûkomu
mÛÏe dûlat problémy. Ale asi jsme ‰li ze
‰patné strany a mûli pﬁijet po vodû (ale
ruku na srdce – umíte si pﬁedstavit veleváÏenou redakãní radu Kﬁivoklátsk˘ch
novin pádlující na lodi?). Zasedli jsme
pod stromy a dostali lahodného Gambáãe za standardní cenu. V horku osvûÏil,
k chuti by pﬁi‰el i druh˘, ale cesta byla
je‰tû daleká a vedro zákeﬁné.
K jídlu jsme si nic nedali, protoÏe se
nevaﬁí, ale vÛbec to nevadilo. V kterépak jiné hospodû se vám po‰tûstí sedût
ve stínu stromÛ u piva, klábosit a ãichat
vÛni gulá‰e pﬁipravovaného vodáck˘m
taÈkou pár metrÛ pod vámi u ﬁeky pro
neposedná dítka, cachtající se ve vodû?

jemnû posedût, urãitû mohu restauraci
penzionu v Budech vﬁele doporuãit.
Tomá‰ Pavlík
NA PARKOVI·Tù UÎ JSME TO
NESTIHLI…
VáÏení a milí ãtenáﬁi, pﬁipadl mi opût
nelehk˘ úkol, ohodnotit kvalitu stravovacích sluÏeb v tomto nejnovûj‰ím kﬁivoklátském „hostinci“. I kdyÏ jsme na
místo pﬁi na‰em putování nedorazili (leto‰ní trasa byla mnohem del‰í neÏ loÀská), ãerpal jsem poznatky ze setkání
nûkter˘ch ãlenÛ redakãní rady, které se
zde odehrálo den pﬁedem.
Stánek na hlavním parkovi‰ti v Kﬁivoklátû se zrodil jako nutná investice
pro zlep‰ení sluÏeb v mûstysu. Urãitû
nebude slouÏit jen turistÛm, ale i obãanÛm Kﬁivoklátu a na‰eho regionu.
Obãerstvení je zcela novû vybavené
a nabízí „okénkov˘ prodej“ toho, co kaÏd˘ pﬁijíÏdûjící i odjíÏdûjící nebo i procházející náv‰tûvník potﬁebuje. Je zde
v˘bûr z nûkolika hotovek, smaÏen˘ch
specialit a rovnûÏ pochutin k pivu a vínu. Toãen˘m mokem Vokurkovi zvolili Staropramen v dobrém sortimentu
a nabízejí i toãenou kofolu, mnoÏství
zmrzliny, su‰enek, Ïv˘kaãek. Naprosto
úpln˘ sortiment takového zaﬁízení.
Pﬁed „okénkem“ je pﬁíjemné posezení na dﬁevûn˘ch lavicích, zastínûné pﬁetaÏen˘m krovem, urãitû pro 50 osob.
Jedná se sice o samoobsluÏn˘ prodej,
ale je v‰ude ãisto, ko‰e vysypány. Toalety jsou krásné, je radost dosednout.
Jsem rád, Ïe stánek stojí, uÏ kvÛli hygienickému zázemí. Pokud bych mûl hodnotit (jako v hotelu, jedna je nejhor‰í,
pût je nejlep‰í), tak prostﬁedí 4, obsluha
4, kvalita jídla 4, cena jídla 3 (pro dvû

„Vezmûte mu ten mobil a zahoìte ho
do ﬁeky…“, zaznûlo smûrem k Luìkovi Frenclovi.
POJë, UKÁÎU TI CESTU
PIVNÍM RÁJEM… ANEB JAK TO
BYLO V HOTELU ROZTOKY
Je dûsné vedro, které uÏ nás spaluje vícero dní. Putujeme po roztock˘ch obãerstvovacích zaﬁízeních, na‰i muÏ‰tí kolegové hodnotí, jaké kde mají pivo, mnû
je to srdeãnû jedno, hlavnû, Ïe je chladné. Samosebou bez ·árky ani ránu, jenÏe ta pivo nerada. Je to ‰koda, neb to uÏ
konstatovali mnozí, Ïe je pivo levnûj‰í
pití, neÏ leckter˘ nealkoholick˘ nápoj,
a taky je ho za tûch míÀ penûz víc. No ale
v Hotelu Roztoky mají krásnû malinovû
ãervenou toãenou limonádu, já si dávám
pro zmûnu Mattonku, a protoÏe bych mûla okusit nûco ze zdej‰í kuchynû, tak alespoÀ nûco malého, myslím, Ïe to byly ·umavské toasty. JelikoÏ jsem tu i onde rÛznû uzobávala, tak uÏ v tom horku jsem je
ani nemohla zmoct. Ale byly dobré. V jídelnû pﬁíjemnû, i kdyÏ trochu kouﬁmo,
pﬁestoÏe tam pﬁímo nikdo nekouﬁil, obsluha pÛvabná. Uvnitﬁ rozhodnû lépe, neÏ
sedût pod ka‰tany venku, tam to musí b˘t
pﬁíjemné aÏ v podveãer. Na zdech visely obrazy místního malíﬁe „Bivoje“, lákaly hosty do pﬁekrásného okolí. Mne zajímají hlavnû záchody, protoÏe se tam
musím nacpat i se svou dcerou, která se
sama bojí, ale tady jsme se krásnû ve‰ly,
coÏ neb˘vá v‰ude, leckde se tûlnatûj‰í dáma vejde jen tak tak. Byly i ãisté, ba i toaletní papír nechybûl. Místo papírov˘ch
ruãníkÛ elektrick˘ su‰ák, ale toho se ·árka taky bojí. Dlouho jsem tu nebyla, zdá
se mi, Ïe se hodnû pﬁestavovalo, v‰e je
situováno nûjak jinak. Ostatnû i zvenku
cel˘ komplex vypadá pûknû. Ve v˘ãepu
taky lidí dost, aÏ se jeden diví, pﬁi té konkurenci. Ale zﬁejmû kaÏd˘ si najde tu
svou hospÛdku, která mu k srdci pﬁirostla a na tu nedá dopustit. A tak to má b˘t.
Gudrun Humlová
U ZLOMENÉHO PÁDLA ANEB
„NEJSTE NÁHODOU âOJKA?“
Dﬁíve „U Ëapíka“, tak to asi znají
mnozí. Zajít ãi nezajít, neboÈ tam pr˘ nemají nic k jídlu. Ale nakonec jsme tam
v rámci objektivity pﬁece jen za‰li. Dali jsme si s TáÀou jednu „zelenou“ na
po‰ramocené zaÏívání, já to snad pila
prvnû v Ïivotû, ale nebylo to nejhor‰í.
Ná‰ muÏsk˘ doprovod si dal malé pivo,
které pr˘ mûlo ten správn˘ ﬁíz, a nûkdo
mu tajnû po‰pital, Ïe kdybychom posedûli, tak pr˘ pro kamarády se vaﬁí neo-

¤ezan˘ Bernard U Jezzu nemûl chybu, pﬁesto mu na‰e Ïíznivé pohledy avízovaly krátk˘ Ïivot.
Foto Ludûk Frencl

Alja‰ka je i oblíben˘m místem men‰ích
oslav, Kﬁivoklát‰tí zpûváãci ví, proã se
zde louãit s kaÏd˘m ‰kolním rokem.
Prostû na Alja‰ce byla pohoda a klídek s vÛní gulá‰e.
Pavel Friebert

osoby tﬁi body jsou do 200 Kã, 4 pak do
400 Kã).
Ludûk Frencl

„Mnû se tak nechce do toho kopce…
Tak bûÏ rovnû pﬁes Egertovic dvÛr, ale
nevím jestli se to bude líbit jejich psovi“
/Ukázka z krátkého pivního dialogu/.
PENZION V BUDECH ANEB
BUDE PR·ET âI NE?
Ne náhodou jsem si vybral restauraci penzionu v Budech, neboÈ je to jedno z mála míst v nejbliÏ‰ím okolí, kde
sv˘m hostÛm nabízejí pizzu. Z nabídky
nûkolika nejznámûj‰ích druhÛ jsem si
vybral tu s pﬁíznaãn˘m názvem „vá‰nivá“ a nutno dodat, Ïe chutnala opravdu
vá‰nivû. Mile mû pﬁekvapilo, Ïe kdyÏ
v jídelním lístku uvádûjí, Ïe na pizze bude mimo jiné ‰unka, salám a slanina,
skuteãnû to tak je a ne jako v nûkter˘ch
ostatních pizzeriích, kde na velkém tûstû marnû pátráte po dvou, v lep‰ím pﬁípadû tﬁech koleãkách salámu. Pﬁíjemné
prostﬁedí s pûknou zahrádkou doplÀovala vstﬁícná a ochotná obsluha. Usadili jsme se na terase a neÏ jsem staãil dopít své první pivo, uÏ u mne na stole leÏela pﬁimûﬁenû velká pizza, která je, jak
jsem se pozdûji dozvûdûl, vyrábûna
z vlastního tûsta a nutno dodat, Ïe byla
skuteãnû v˘teãná. NeÏ jsem staãil dojíst, zaãalo se zatahovat a spadlo i pár
kapek, tak jsem ‰el obhlídnout interiér
restaurace, která na mû zapÛsobila rodinn˘m dojmem. Jednodu‰e ﬁeãeno, pokud budete mít chuÈ zajít s pﬁáteli pﬁí-

Dr‰Èková... a dokonce s dr‰Èkami, jak pﬁíjemné zji‰tûní...
Foto Milan Bednaﬁík

Jak to tedy dopadlo? Do cíle jsme dorazili v plném poãtu a s veskrze pozitivními záÏitky. Stejnû jako loni jsme se
pﬁesvûdãili, Ïe hostinská nabídka je
v Roztokách a v Kﬁivoklátû pestrá, a kaÏd˘ si mÛÏe najít tu svou hospÛdku. A je
skoro jedno, kam hladov˘ a Ïízniv˘ host
dorazí. Nikde neprohloupí. A stále platí, Ïe zlatokopÛm, ‰mudlÛm a lajdákÛm
v Roztokách ani v Kﬁivoklátû p‰enka nekvete. Zji‰tûní jistû potû‰itelné.
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
KULTURNÍ AKTIVITY V OKOLÍ K¤IVOKLÁTU
Projevem pravé moudrosti je
pﬁiznat si, Ïe nûco nevíme,
kdyÏ to nevíme.
Zvlá‰tû sledovaná pﬁedstavitelka
jedné z hlavních
rolí filmu Angelina Jolie vystupovala pﬁi setkání
naprosto pﬁirozenû a profesionálnû. Naznaãila, Ïe
hrad Kﬁivoklát ji
velice uchvátil a
prostﬁedí bylo pro
natáãení velice
pﬁíjemné. Na památku náv‰tûvy
nám vûnovala fotografii s podpisem.

(Cicero Marcus Tullius)
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

JAZZOV¯ VÍKEND NA ROZPÁLENÉM NÁDVO¤Í
Druh˘ roãník malého jazzového
festivalu byl letos rozloÏen do dvou
dnÛ a pﬁivedl na vedrem rozpálené
nádvoﬁí nûkolik v˘born˘ch swingov˘ch a dixilandov˘ch tûles. V sobotu 14. ãervence vystoupili Paradies Jazz Band, Trombenik a JJ. Jazman s Petrou Vlkovou. Nedûle byla ve znamení rakovnického Brass

Bandu, ãásti Havelkova orchestru
hrající pod názvem Melody Boys.
V podveãer zakonãil jazzov˘ víkend
Polydor Jazz Sextet s Evou Emingerovou. O neãekané pﬁekvapení se
postaral rakovnick˘ fanda veteránÛ
Zdenûk Renc, kter˘ „vyplnil“ svou
aerovkou dobovou kulisu celého
festivalu.

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 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.

30 DNÒ MINULOSTI
• Od 1.ãervence je cel˘ areál hradu (od hlavní brány) zcela nekuﬁáck˘, osvûtû a podpoﬁe pomáhají pohádkové postaviãky vãele s drakem
Soptíkem.
• âervenec je ve znamení tradiãního multiÏánrového festivalu „Léto na Kﬁivoklátû“
• Bûhem svátkÛ Cyrilometodûjsk˘ch a Husova upálení zaznamenává náv‰tûvnost obou okruhÛ rekordní poãty více jak 1600 osob dennû.
• Na magické datum 7.7.2007 pﬁichází na hrad ke svatebnímu obﬁadu rekordních 11 párÛ. Ten dvanáct˘ obﬁad patﬁil slavnostnímu stvrzení registrovaného partnerství, prvnímu na hradû Kﬁivoklátû.
• Od 10. do 17. ãervence se hrála
na horním nádvoﬁí jiÏ klasická hudební komedie „Noc na Karl‰tejnû“
• Nejvût‰í leto‰ní koncert probûhl 26.ãervence, kdy na sv. Annu vystoupila skupina âechomor.

PRÁZDNINY JSOU V POLOVINù, CO JE·Tù BUDE

Ve dnech 14. a 15. 7. znûl hradem dixieland.

Foto Ludûk Frencl

Srpen na hradû Kﬁivoklátû, to je
tradiãní Kﬁivoﬁezání, letos jiÏ 12. roãník. Setkání ﬁezbáﬁÛ pﬁivede k ponkÛm více jak 40 mistrÛ dlát z celé republiky. RovnûÏ tradiãní zahraniãní
hosté pﬁijíÏdûjí ze ·v˘carska, Nûmecka a Nového Zélandu. Leto‰ním
hlavním tématem jsou panovníci,

králové a kníÏata zemí Koruny âeské, kteﬁí vládli i Kﬁivoklátu. Bûhem
sympozia je program Léta velice
pestr˘ a mÛÏete si ho pﬁeãíst na obrázku. Jen namátkou zavítá opût skupina Romana Horkého Kamelot
a hudbu francouzské Bretanû pﬁivezou „Brani“. V sobotu opût pﬁiveze

parní Albatros dnes jiÏ pravideln˘
historick˘ vlak. Druhá polovina srpna je opût ve znamení Kﬁivoklátsk˘ch divadelních slavností – letos
se „Snem nocí svatojánsk˘ch“. Konec srpna zakonãí parodie Romea
a Julie v podání Teatru Víti Marãíka
a koncert skupiny AG Flek.

PRÁZDNINOV¯ KALENDÁ¤ SPORTOVI·Tù U KOLEâKA JE PLN¯

2. roãník festivalu Kﬁiv˘ dÏez na nádvoﬁí hradu „oÏivil“ pﬁíjezd automobilového veterána Aero 30, jehoÏ majitel Zdenûk Renc z Rakovníka se tohoto dne zúãastnil závodu Retro Prague
2007, kter˘ konãil v Lánech. Trumpetisté Pavel Kadlík (Brass Band Rakovník) a Jiﬁí Patocs
(Melody Boys Praha) neodolali a pod dohledem „hradního stráÏce“ Ládi ·váchy se nechali
v této nádheﬁe vyfotografovat.
Foto -slv-

LÉTO NA K¤IVOKLÁTù BUDIÎ POCHVÁLENO
(KONCERTY, DIVADLA, CO BYLO)
Leto‰ní „Léto na Kﬁivoklátû“, za‰títûné hejtmanem Petrem Bendlem,
multiÏánrov˘ festival poﬁádan˘
správou hradu a konan˘ v prostorách
hradu Kﬁivoklátu, pokraãoval velice
úspû‰n˘m pﬁedstavením hudební
komedie „Noc na Karl‰tejnû“. Populární kus pﬁivezli do zdí kﬁivoklátsk˘ch ochotníci z otáãivého hledi‰tû v T˘nû nad Vltavou. Stálicí kﬁi-

voklátsk˘ch akcí je KﬁesÈanova Druhá Tráva. Kapela, která pﬁilákala na
nádvoﬁí v pátek 20.ãervence více jak
400 divákÛ, opût nezklamala. Na sobotní veãer 21.ãervence zavítalo do
vnitﬁních prostor budovy Hejtmanského domu plzeÀské divadlo Pluto,
které s hlavním protagonistou Pavlem Kikinãukem pﬁedvedlo Horníãkovy „Dva muÏe v ‰achu“.

Kﬁivoklát – Sportovní areál Sokola Kﬁivoklát U Koleãka má i letos
pro své hosty bohat˘ stÛl. V jeho menu najdete volejbal, fotbal, tenis, nohejbal a dal‰í sportování urãené jak
amatérÛm, tak tûm zku‰enûj‰ím. V‰e
zaãalo uÏ na konci dubna tradiãním
Turnajem pﬁíchozích ve volejbalu,
pokraãovalo volejbalovou ligou, tenisov˘m turnajem, Pﬁebory sokolské
Îupy Budeãské, nohejbalov˘m turnajem, volejbalov˘m turnajem ÏákyÀ a v neposlední ﬁadû i ãervnov˘m
sportovním dûtsk˘m dnem. Podobnû jako loni, i letos se pod hradby
majestátného hradu vrátil jeden ze
sportÛ, kter˘ zde pﬁed lety mûl své
zázemí. Tím je stﬁelba z luku, jejíÏ
4. Mistrovství republiky v lovecké
a bojové lukostﬁelbû spoleãnû s hradem Kﬁivoklátem areál U Koleãka
hostil. A pro nás nezasvûcené bylo
zajímavé sledovat, jak se v simulovan˘ch scénick˘ch ãasto akãních
disciplínách stﬁílí lukem nebo ku‰í
na lovu, brání hradní cimbuﬁí nebo
chrání krále pﬁi napadení nepﬁítelem.
Ani v nadcházejících prázdninov˘ch t˘dnech se tep kﬁivoklátského
sportovního areálu U Koleãka nezpomalí a sportu chtiví v areálovém
kalendáﬁi najdou spoustu pﬁíleÏitostí protáhnout si tûlo.
První prázdninov˘ víkend zde vyvrcholila dlouhodobá Kﬁivoklátská
volejbalová liga smí‰en˘ch druÏstev, které se zúãastnilo patnáct neregistrovan˘ch a patnáct registro-

van˘ch druÏstev, mezi nimiÏ ne- a také minifotbalisté, kteﬁí budou
chybûl ani t˘m kﬁivoklátského So- hrát svÛj leto‰ní turnaj 28. ãervenkola. Také státní svátek 5. ãervence ce. Závûr prázdnin bude jiÏ tradiãbyl sportovní. To kurty patﬁily no- nû patﬁit Memoriálu Jindﬁicha Cédhejbalu a Otevﬁenému turnaji trojic, la a Oldﬁicha ·torka, kdy si pod vytedy sportu, kter˘ má své vyznava- sokou sítí Kﬁivoklát pﬁipomene turãe i mezi domácími hráãi. Po no- najem veteránÛ nejen tyto dvû lehejbalu znovu pﬁevzal Ïezlo U Ko- gendy domácí antuky, ale v‰echny,
leãka volejbal. Dvoudenního turna- kteﬁí se o slávu kﬁivoklátského sporje smí‰en˘ch druÏstev (15.- 16. ãer- tu v minulosti zaslouÏili. Turnaj se
vence), volejbalového maratónu, na odehraje v sobotu 1. záﬁí a hned v nekterém se odehrálo celkem ‰edesát dûli druhého zde odstartují bûÏci
dvû utkání, se letos zúãastnilo 14 svoji Rakovnickou patnáctku. Tím
druÏstev z celé republiky. Dal‰í ví- se v‰ak sport v Kﬁivoklátû je‰tû k zimkend provûﬁí své síly hráãi a hráãky nímu spánku neuloÏí, hrát a závodit
praÏsk˘ch oddílÛ a vrcholem sezo- se zde bude aÏ do zaãátku listopadu.
ny bude opût Turnaj extraligov˘ch Ale o tom zase nûkdy pﬁí‰tû.
t˘mÛ (18. srpna), kterého se loni
kromû té nejlep‰í ãeské ‰piãky zúTomá‰ Pavlík a Martin KÛs
ãastnila i druÏstva z Polska
a Rakouska.
LoÀsk˘ vítûz,
extraligov˘
mistr a úãastník
evropsk˘ch pohárÛ Dukla Liberec, uÏ svoji
úãast potvrdil
i letos, stejnû jako âeské Budûjovice, které
jsou leto‰ními
republikov˘mi
‰ampióny. Mezi volejbalisty
se ale je‰tû ve- Nohejbalov˘ turnaj 5. ãervence mûl mimoﬁádnou úroveÀ a diváci vidûjdou tenisté, li spoustu dramatick˘ch soubojÛ nad sítí i v poli. Foto Martin KÛs
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ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE A NOCOVÁNÍ V M·
Na rozlouãenou se ‰kolním rokem
jsme na konci ãervna uspoﬁádali zábavné odpoledne s rodiãi spojené
s nocováním v M·.
Odpoledne jsme se v‰ichni se‰li na
zahradû mateﬁské ‰koly a uãitelky
seznámily dûti i rodiãe s tím, co je
ãeká. Nejprve se dûti, kaÏdé se sv˘m
tatínkem nebo maminkou, vypravi-

ly na soutûÏní stezku lesem znaãenou fáborky. Na zaãátku trasy dostalo kaÏdé z dûtí plánek cesty, do
kterého se na stanovi‰tích bude zaznamenávat splnûní úkolÛ. Jednotlivû se potom vydávaly na cestu. Na
stanovi‰tích je ãekaly úkoly s pﬁírodní tématikou. Na jednom stanovi‰ti házely ‰i‰kami do krabice, na

K¤IVOKLÁT SE Tù·Í NA VOLEJBALOVÁ ESA
K¤IVOKLÁT. O víkendu 14. –
15. ãervence skonãil na kﬁivoklátsk˘ch volejbalov˘ch kurtech areálu
U Koleãka dvoudenní turnaj O pohár Rakovnického deníku a uÏ tu
máme dal‰í atraktivní pozvánku pod
hradby hradu Kﬁivoklátu.
Tím je turnaj extraligov˘ch a ligov˘ch muÏsk˘ch t˘mÛ, kter˘ se
uskuteãní v sobotu 18. srpna.
„Loni jsme pozvali do Kﬁivoklátu hráãe nejlep‰ích druÏstev republiky a oni nejen Ïe pﬁijeli, ale
navíc nám sem pﬁivezli i t˘m polského Lubinu a rakouského Salcburku. Jsem rád, Ïe letos mohu fa-

nou‰ky volejbalu opût pozvat na
taháky, jak˘mi jsou loÀsk˘ mistr
âR a úãastník evropského poháru
Liberec, leto‰ní republikov˘ mistr âeské Budûjovice, nováãek
âZU Praha i dal‰í t˘my z extraligy a z prvoligov˘ch tﬁeba Chomutov nebo Dobﬁichovice. Z loÀska je pﬁislíbena i úãast obou zahraniãních celkÛ. Vyjde-li i poãasí, mÛÏeme se tedy spoleãnû tû‰it
na ‰piãkov˘ volejbal na té nejlep‰í úrovni,“ ﬁekl nám Tomá‰ Pavlík ze Sokola Kﬁivoklát, kter˘ turnaj organizaãnû pﬁipravuje.
Matrin KÛs

dal‰ím hledaly stejné kvûtiny, jinde
urãovaly, co do lesa patﬁí a co ne, vyzkou‰ely si chÛzi se zavázan˘ma
oãima v terénu pouze vedeny nataÏen˘m provázkem, sbíraly do ko‰íãku pouze jedlé houby, nebo si
s maminkou zazávodily s beru‰kami. Na konci cesty, která je zavedla
zpût na zahradu M·, je ãekal kouzeln˘ sáãek, ze kterého si kaÏdé dítû vytáhlo odmûnu za splnûní úkolÛ.
Potom jsme se v‰ichni se‰li u ohni‰tû, tatínkové rozdûlali oh˘nek
a my si u nûho zazpívali známé písniãky za doprovodu kytary Dá‰i
Pavlíãkové a flétniãek jejích mal˘ch
ÏáãkÛ z M· Aniãky Vokounové
a Péti Sainera. Pomáhali jim i star‰í kamarádi Luká‰, Anetka, Toniãka a Marika. KdyÏ nám v‰em vyhládlo, k chuti pﬁi‰el pûknû kﬁupav˘ opeãen˘ vuﬁtík. Odpoledne se
nám velmi vydaﬁilo.
Malé dûti ode‰ly potom s rodiãi
domÛ a ve ‰kolce zÛstali jen velcí
odváÏlivci, kteﬁí se rozhodli v M·
pﬁenocovat. Spoleãnû jsme uklidili
zahradu a pﬁesunuli jsme se do budovy, kde jsme si pohráli a spoleãnû shlédli Veãerníãka. Po Veãer-

níãku jsme se osprchovali a vyprávûli si pohádku o malém stra‰id˘lku. Za stra‰id˘lkem jsme se potom
vydali na cestu odvahy po budovû
mateﬁské ‰koly. PÛvodnû jsme se
chtûli vypravit za stra‰id˘lkem do
lesa, ale plán nám pﬁekazila nenadálá bouﬁka. Dûti, vybaveny baterkami, se vydávaly jednotlivû na cestu z‰eﬁel˘mi chodbami, kde je na
konci cesty ãekalo malé pﬁekvapení ve formû papírov˘ch stra‰id˘lek
pln˘ch bonbónÛ. Potom jsme si je‰tû dlouho povídali o záÏitcích z pûkného odpoledne a veãera. KdyÏ se
dûtem zaãala klíÏit víãka, vlezly si
do post˘lek a paní uãitelka jim pﬁeãetla pohádku na dobrou noc. Unavené dûti brzy usnuly a malou vzpomínku na maminku paní uãitelka
uklidnila pohlazením.
Ráno jsme v‰ichni ãipernû vyskoãili do nového dne, nasnídali se
(paní kuchaﬁka nám upekla v˘bornou bábovku) a netrpûlivû jsme ãekali na pﬁíchod mlad‰ích kamarádÛ,
abychom jim mohli vyprávût v‰echny záÏitky.
Text a foto Jaroslava Vimrová
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ZÁLIV
Nádherné zákoutí
s prÛzraãnou vodou,
Blahosklonnû ‰evelící,
KdyÏ om˘vá zlatav˘ koberec
pískové pláÏe
A se vzdychnutím kaÏdé vlny,
Vracející se zpût
aniÏ by mohla objevit
Tajemství zelen˘ch hou‰tin
na pobﬁeÏí,
OdráÏí azurov˘ baldach˘n
nebes.
Je jako rozevﬁená náruã
roztouÏené milenky,
Která se nikdy nedoãká
slastného setkání.
Tolik by toho chtûla nabídnout:
Îárem slunce rozÏhaven˘ klín,
Stále ochlazovan˘ pûniv˘mi
pﬁívaly vln,
Do nichÏ nezabloudí bárka
tulákova.
A pﬁesto, náruã zÛstává stále
otevﬁená,
Zahrnována stﬁíbrn˘mi
pﬁílivy úplÀkÛ
A roztesknûná s kaÏd˘m
odlivem.
Simona Matûjková

MÁ POSLEDNÍ DEVÍTKA
Stalo se jiÏ tradicí, Ïe pﬁedposlední den ‰koly se sejdou Ïáci deváté tﬁídy se sv˘m tﬁídním, s vedením ‰koly a s rodiãi, prarodiãi, pﬁípadnû dal‰ími pﬁíbuzn˘mi v obﬁadní síni hradu Kﬁivoklátu, kde je jim
slavnostnû pﬁedáno v˘stupní vysvûdãení. Mile mû pﬁekvapilo, Ïe mû
mí nûmãináﬁi taky pozvali. Kluci
v oblecích, dívky v ‰atech jak pestrobarevní mot˘li, v‰ichni s ‰erpami
a s kvûtinou v ruce. I na tûch nej-

vût‰ích ro‰Èácích je vidût dojetí, sem
tam ukápla slziãka. Mluvil k nim
starosta obce, ﬁeditelka ‰koly, tﬁídní uãitelka. Tu je‰tû den pﬁed tím docela pûknû sv˘m chováním vyvedli
z míry, ale dnes je v‰e zapomenuto
a vzpomíná se jen na v‰e pûkné. A
já si taky ti‰e rekapituluji uplynul˘ch 35 let na této ‰kole a je‰tû pﬁed
tím 10 let na té mé první v Jirkovû
a pak v Rakovníku. Byla to pﬁeváÏnû pûkná léta, ale uÏ toho bylo dost.

A já uÏ do ‰koly budu chodit jen jako host, budou-li na mû mí pﬁeváÏnû ve ‰kolním roce uhonûní kolegové mít ãas. Po nich se mi bude
moÏná trochu st˘skat, byli jsme dobrá parta. No a mí b˘valí Ïáci si moÏná obãas taky vzpomenou, aÏ je bude s nûmeckou gramatikou zas otravovat nûkdo jin˘ a tﬁeba daleko pﬁísnûj‰í a nároãnûj‰í. TakÏe je‰tû jednou dík za kytku a hodnû, hodnû
úspûchÛ.
Gudrun Humlová

V¯LET DùTÍ Z MATE¤SKÉ ·KOLY DO ZOO
Na pûkn˘ v˘let jsme se vypravili autobusem spoleãnû s dûtmi z M·
Mûsteãko a dûtmi a maminkami
z Klubu maminek Îelviãka do Zoologické zahrady v Plzni.
Nejprve jsme nav‰tívili Dinopark, kde jsme se rázem pﬁenesli do
dávn˘ch dob, kdy na na‰í planetû
Ïili dinosauﬁi. V parku plném maket tûchto zajímav˘ch druhohorních tvorÛ jsme si opravdu pûknû
uÏili. Kdepak jinde si mÛÏete vylézt dinosaurovi na hﬁbet, zatahat
ho za ocas, nebo mu vlézt pﬁímo do
otevﬁené tlamy. V trojrozmûrném
kinû nás ãekal nev‰ední záÏitek,
kter˘ nás pﬁenesl o mnoho tisíciletí zpût a my se ocitli pﬁímo mezi tûmito obrovsk˘mi zvíﬁaty.
Po velmi pÛsobivé prohlídce Dinoparku jsme se vydali na prohlídku ZOO. Prozkoumali jsme staroãesk˘ statek s domácími zvíﬁaty,

prohlédli si klece a v˘bûhy s cizokrajn˘mi zvíﬁaty. Nejvût‰í pozornost upoutali medvûdi, opice a lvi.
Bûhem nároãné prohlídky jsme si
udûlali pﬁestávku na svaãinu
a osvûÏení nanukem.

Cestou domÛ jsme si vyprávûli
záÏitky, jen nûkteré dûti podlehly
únavû a zpáteãní cestu prospaly.
Doufáme, Ïe i maminkám ze Îelviãky se v˘let líbil tak jako nám.
Text a foto Jaroslava Vimrová

I N F O R M A â N Í A V Z D ù L ÁVA C Í S T ¤ E D I S K O L â R K ¤ I VO K L ÁT
Benátky nad Jizerou (blíÏe od sítû) sice letos z extraligy sestoupily, ale i tak jejich volejbal
letos uvidíme také. Takto loni hrály s Ústím nad Labem.
Foto Martin KÛs

Extraligové volejbalové t˘my se pod kﬁivoklátské hradby vrátí v polovinû srpna.
Foto Martin KÛs

O H L É D N U T Í Z A U P LY N U L¯ M P Ò L R O K E M
Od poãátku leto‰ního roku pro- nûj‰ím komerãním záleÏitostem, ií ze soutûÏe, kterou vyhlásily Kﬁibûhlo na na‰em stﬁedisku 33 akcí probíhaly u nás semináﬁe a ‰kolení, voklátské noviny. Náv‰tûvnost stﬁenejrÛznûj‰ího charakteru. Nadále které jsme zaji‰Èovali pro jiné sub- diska je poãetná, loni k nám v obpokraãujeme ve vzdûlávacích pro- jekty. Pﬁi tom byla maximálnû vy- dobí od dubna do konce roku zavígramech pro ‰kolní kolektivy for- uÏita moderní technika a dostateã- talo pﬁes dva tisíce lidí. Nadále se
mou besed, exurzí a vycházek s vy- ná kapacita zasedací místnosti v na- budeme snaÏit pﬁispívat na‰í ãinuÏíváním lesní pedagogiky. Tyto ‰í budovû. Nadále probíhají jazyko- ností ke kvalitnímu veﬁejnému Ïináv‰tûvy b˘vají doplnûné oddycho- vé kurzy pod vedením Pavly Vlã- votu na‰í obce a tû‰íme se na v‰echv˘mi aktivitami, mnohé skupiny vy- kové a také tvoﬁivé podveãery klubu ny na‰e náv‰tûvníky.
uÏívají i na‰ich ubytovacích kapacit a maminek a dûtí Îelviãka. StﬁeTáÀa Friebertová
v IVS a na Emilovnû a jejich po- disko se zaãlenilo mezi ostatní inbyty u nás b˘vají vícedenní. Pokra- formaãní centra v regionu, spoluãovaly i úspû‰né akce „ Zelená stez- pracuje se Svazkem mûst a obcí Raka – Zlat˘ list“, Den s Lesy âeské kovnicka, Místní akãní skupinou
republiky, spolupracovali jsme pﬁi Rakovnicko a ostatními centry.
organizaci pochodu Joachima Bar- SnaÏíme se zkvalitnit informaãní
randa. Dûtem se líbily celodenní servis pro turistické náv‰tûvníky,
programy pro velké ‰kolní kolekti- Lesní správa Kﬁivoklát se podílí na
vy, jejichÏ souãástí byla vÏdy pﬁíro- tvorbû nov˘ch propagaãních matedovûdná soutûÏ. V zimû u nás pro- riálÛ, letákÛ a informaãních tabulí.
bíhaly akce pro veﬁejnost, oblíbené V‰em náv‰tûvníkÛm je k dispozici
besedy a pﬁedná‰ky, byl zahájen cy- prohlídka stálé expozice „ Lesy koklus povídání pro obãany a pﬁátele lem nás“ a v dubnu leto‰ního roku
Kﬁivoklátu zamûﬁen˘ na spoleãen- jsme zahájili v˘stavu o historii lessk˘ Ïivot na‰í obce. Pﬁipravují ho ních Ïeleznic. Je to velmi specificbratﬁi Bednaﬁíkové a jeho tﬁetí po- ká záleÏitost, ale své pﬁíznivce si jiskraãování je plánováno na konec tû na‰la. Po ukonãení této v˘stavy
podzimu. V leto‰ním roce jsme na- v ﬁíjnu plánujeme vyuÏití prostor SoutûÏ „Zlat˘ list“ patﬁí k nejúspû‰nûj‰ím akFoto archiv
‰e prostory vyuÏívali také k nejrÛz- k dal‰í v˘stavû, tentokrát fotografi- cím poﬁádan˘m IVS LâR.

DùNæ SOUâASN¯CH DNÒ
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OBECNÍ KNIHOVNA
CO NOVÉHO V REGÁLECH OBECNÍ KNIHOVNY?

Dûti si na Bambiriádû mohly vyzkou‰et rÛzné dﬁevûné hry napﬁ. domino, puzzle apod.
Foto Jana Povolná

(Dokonãení ze str. 3)
provlékadla ãi chÛzi na ‰palcích,
které vyrobily a zapÛjãily dûti
ze Z· Kﬁivoklát. Dospûlí si zas
mohli pﬁeãíst na informaãních panelech o v‰ech aktivitách sdruÏení
a o základní ‰kole.
Od bﬁezna se rozbûhl cyklus Tvoﬁiv˘ch podveãerÛ pro dospûlé. Nejdﬁíve jsme malovali barvami na sklo
a v dubnu jsme barvili vajíãka mramorovací barvou. Nejúspû‰nûj‰í bylo kvûtnové pletení ko‰íãkÛ z pedigu a ãervnové savování a malování
triãek. Na podzim pﬁipravujeme
zdobení skleniãek leptací pastou, víly a andílky z barevné vlny nebo
svíãky z granulovaného vosku. ZájemcÛ o tvoﬁivou ãinnost pﬁib˘vá,
tak nezapomeÀte od záﬁí sledovat
plakáty ãi program v Kﬁivoklátsk˘ch novinách.
Chtûla bych na závûr podûkovat

Mgr. Marcele Kasíkové, ﬁeditelce
Z· Kﬁivoklát, za bezplatné poskytnutí prostor pro Îelviãku a Ing. Vojtûchu Pátkovi, vedoucímu Lesní
správy Kﬁivoklát, LesÛ âR, za bezplatné poskytnutí prostor pro Tvoﬁivé podveãery. Dûkuji také zastupitelstvu mûstysu Kﬁivoklát za finanãní dar na odmûny pro Dûtsk˘
den v Îelviãce a Obecnímu úﬁadu
Zbeãno za zapÛjãení skládacích stolÛ a panelÛ na Bambiriádu. A v‰em
ostatním, kteﬁí nám vydatnû pomáhají a podporují nás - Sonû Grofové, Jitce Rajni‰ové, Jitce Hu‰kové
a RÛÏenû Spurné.
Je velice povzbuzující vûdût, Ïe
to, co dûláme, má nûjak˘ smysl nejen pro nás, ale i pro druhé. Tû‰ím
se, aÏ Klub maminek Îelviãka v ﬁíjnu oslaví své tﬁetí narozeniny, pﬁijìte se, milé maminky, podívat.
Jana Rajská, Klub Îelviãka

Prolistovala jsem si na‰e noviny
a je to pﬁesnû rok, co jsem psala o novinkách v Obecní knihovnû. Za tu
dobu se jich zase nashromáÏdilo, Ïe
nevím, odkud zaãít. Vlastnû ano. Zastavil se v knihovnû pan PhDr. Bohumil Svoboda, kter˘ v Kﬁivoklátû
pravidelnû hlavnû v létû pob˘vá
a pﬁinesl mi své ãtyﬁi knihy, které
vûnoval knihovnû. Tímto bych mu
chtûla moc podûkovat. Nejsou to
ov‰em jediné knihy, které kdy jako
novináﬁ a publicista napsal, jak jsem
se doãetla na pﬁedsádce jedné
z nich.Jsou to tﬁi knihy rozhovorÛ
s v˘znamn˘mi osobnostmi katolické církve, s monsignorem Jiﬁím Reinsbergem, arcibiskupem Karlem
Otãená‰kem, biskupem Jaroslavem
·karvadou a kniha Na stranû národa o kardinálovi Franti‰ku Tomá‰kovi. Nestaãila jsem samozﬁejmû
je‰tû pﬁeãíst v‰e, ale jsou psány velmi ãtivû a s humorem, coÏ by asi
vût‰ina z nás v souvislosti s církevní problematikou a nelehk˘m Ïivotem jejích pﬁedstavitelÛ v dobách
minul˘ch neãekala. A nemusí to b˘t
jen vûﬁící, kteﬁí by si je se zájmem
mohli pﬁeãíst. Od tohoto roku nám
dodává knihy do v˘mûnného fondu
Oblastní knihovna v Kladnû. TakÏe
od nich mám asi 100 zajímav˘ch
knih s velice ‰irok˘m zábûrem, od
beletrie po nauãné v‰eho druhu.
Jdou docela dobﬁe na odbyt, jen doufám, Ïe se mi je koncem roku podaﬁí zas dát dohromady a v poﬁádku
vrátit. NeboÈ vãasné vracení knih je
pro nûkteré ãtenáﬁe zﬁejmû tvrd˘ oﬁí‰ek. A já tak nerada nûkoho stále
znovu „uháním“, leã co mi zb˘vá?
A zas jiní tﬁeba je‰tû ani nezaplatili
roãní „pﬁedplatné“. To jen tak na

V I K I N G O V É N A V O J T O V ù M L¯ N ù
KaÏd˘m rokem se stovka dûtí (letos i z Irska) a parta tﬁiceti dospûl˘ch nad‰encÛ vydává zaãátkem
ãervence na 14 denní putování historií. Letos se obãanské sdruÏení
Dûtsk˘ tábor vydalo hledat star˘ vikingsk˘ poklad. V‰em uÏ ponûkolikáté velel Mgr. Milan Naì (vikingsk˘ náãelník Bjorn). Aby mohl b˘t
poklad nalezen na neznámém místû, musely dûti sesbírat a seskládat
50 run (vikingské písmo). KdyÏ staﬁí Vikingové ukládali tento poklad,
rozdûlili si v‰echny tyto runy a vydali se na daleké cesty do v‰ech koutÛ svûta. V kaÏdém v˘znamném
místû, kde se zastavili, nechali jednu runu. Dûti se vydaly ze Skandinávie tﬁemi smûry – to podle vûku
mal˘ch VikingÛ – na západ pﬁes Island, Grónsko aÏ do Ameriky, na jih
pﬁes Velkou Británii, Francii na Pyrenejsk˘ poloostrov a na v˘chod do
Finska, Kyjevské Rusi a Orientu.
Na v‰ech svûtov˘ch stranách museli na‰i Vikingové podniknout celkem 5 v˘prav a z kaÏdé si mohli pﬁinést, pﬁíp. pﬁivézt 1 runu. 10 oddílÛ
se na dva t˘dny „rozuteklo“ a hledalo a bojovalo… Co museli Vikingové v‰echno umût a zvládnout?
Napﬁíklad pﬁelstít svého vikingského náãelníka Bjorna ve spoleãenské
hﬁe. Vikingové byli zdatní moﬁeplavci, ale „na‰i“ se jim urãitû vyrovnali, protoÏe zvládli bezpeãnû
proplout mezi útesy fjordu, poradili si s mlhou v pﬁístavu, ulovili velrybu a bezpeãnû se vrátili zpût. Pﬁepravit runy tak, aby vás nikdo nevidûl a nemohl pﬁeãíst, jaké ãíslo máte na tváﬁi, byl dal‰í úkol na jedné
z v˘prav. UÏ jste nûkdy lovili medvûda? My ano, dokonce jsme se za
ostatními seversk˘mi zvíﬁaty vydali na lyÏích nebo na sáÀkách. A poslední úkol? Pﬁespat venku pod ‰irákem, kde tajemné bytosti zanechaly pohár se vzácnou tekutinou.
Tu musely dûti hlídat po cel˘ den
a odevzdat pohár s tekutinou na veãerním nástupu velkému Bjornovi.
Pokud v poháru bylo dostateãné
mnoÏství tekutiny, bylo v‰echno
v poﬁádku a oddíl tak mohl získat
runu. Zdá se vám, Ïe cesta za po-

Nejlep‰í sportovní t˘my mohly své kvality prokázat v bludném kruhu. Foto Jitka Rajni‰ová

kladem byla lehká? Nikoli. Mal˘m
VikingÛm se nepodaﬁilo získat
v‰ech 50 run. Na sv˘ch v˘pravách
podcenili nástrahy pﬁírody nebo pﬁecenili své síly…
KdyÏ poslední veãer dûti pﬁi svitu louãí poskládaly runy a i bez nûkter˘ch run pﬁeãetly nápis, v‰ichni
ho nahlas zopakovali a objevila se
pﬁed nimi louãemi osvûtlená cesta
do lesa. Tam v kruhu s deseti svíãkami, pro kaÏd˘ drakar jedna, stﬁeÏil poklad tajemn˘ Viking, stráÏce
noci. Ten nakonec povolil vykopání pokladu a jeho rozdûlení mezi malé stateãné Vikingy.
KaÏdé dítû – Viking si domÛ odvezl kus svého pokladu. Co to bylo? Zeptejte se kﬁivoklátsk˘ch VikingÛ…
Na kaÏdé cestû je vÏdy nutn˘ i odpoãinek. Vikingové na Vojtovû
Ml˘nû vyrábûli ‰perky z papíru,
drátku a hitem se staly smaltované
‰perky. Vyzkou‰ela se v˘roba rybáﬁsk˘ch sítí a lovily se papírové ryby, ryby z provázkÛ, proutí a jin˘ch
materiálÛ z lesa. Jak se vyrábí ruã-

ní papír, svíãky a keramika, i to
v‰echno se zkou‰elo.
Nejenom prací Ïiv je ãlovûk, zábava je také nutná. V‰ichni se potkali na slavnosti letního slunovratu
– veãer pln˘ písniãek a scének – nebo na vikingsk˘ch ta‰kaﬁicích
(= pouÈ). Vikingové byli zdatní
sportovci. Také u nás se hledal ten
nejlep‰í v soutûÏi zvané vikingiáda
(= olympiáda), nejlep‰í sportovní
t˘my mohly své kvality prokázat
v bludném kruhu (= orienÈák).
Kdo byl nûkdy jako dítû na letním
táboﬁe, ví, Ïe bez diskotéky není Ïádn˘ tábor. Tﬁikrát tedy znûly táborem samé skvûlé hudební hity.
Velk˘m zpestﬁením pro táborníky byl nácvik stﬁelby z luku. Dûti si
ji vyzkou‰ely pod vedením pánÛ Babuky a Lva, zku‰en˘ch lukostﬁelcÛ
ze S.E.B.U. z Kladna.
Závûrem bych chtûla podûkovat
v‰em, kteﬁí zabezpeãovali bezproblémov˘ chod tábora a pﬁí‰tí léto
opût na shledanou.
Jitka Rajni‰ová
(paní domÛ Freydis)

okraj. TakÏe co tu máme nového?
Od Milana Kundery Nesnesitelnou
lehkost bytí (stála 357 Kã!), Ivan
Olbracht Biblické pﬁíbûhy, dobﬁe se
ãtou Potomci slavn˘ch (malíﬁe Rabase snad kaÏd˘ tady u nás zná),
otﬁesná je zpovûì dûtského vojáka
Musela jsem zabíjet, Amira z harému je v˘povûdí zneuÏívané muslimské Ïeny, máme tu Vikingské legendy a Ezopovy bajky, Ïáky na‰í
‰koly stále znovu Ïádané Dûti z Bullerbynu, dal‰í knihy na‰ich souãasn˘ch oblíben˘ch autorek Inny Rottové, Ireny Obermannové, Simony
Monyové, Ireny Douskové. Doufám, Ïe nûkterá z nich zaujme do té
míry, Ïe se ãasem doãkáme pûkné
recenze z pera nûkteré ãtenáﬁky, ãi
ãtenáﬁe. A najdete tu nové detektivky, historické romány, stále znovu
Ïádané romány pro Ïeny anglicky
pí‰ících autorek. Prostû, od ledna
tohoto roku pﬁibylo asi 60 nov˘ch
knih, pﬁeváÏnû koupen˘ch z rozpoãtu knihovny, ale i darovan˘ch.Knihovna je stále otevﬁena, pokud tu ne-

budu já, mám zaji‰tûno zastupování. Dobﬁe se ãte, kdyÏ sluníãko pﬁíli‰ hﬁeje, ale i kdyÏ pûknû leje.
Tak hezkou dovolenou a prázdniny s knihou pﬁeje va‰e knihovnice
Gudrun Humlová

SVùCENÍ K¤ÍÎKU V ROVINÁCH
Újezd nad Zbeãnem. Od 1. ãervence 2007 se opravoval kﬁíÏek
v polích u silnice ze Zbeãna smûrem
na Raãice, kter˘ byl jiÏ po léta v havarijním stavu a hrozilo jeho zﬁícení. Po dohodû se zbeãensk˘m starostou Stanislavem Dryjákem jsem
se ujal zorganizování jeho opravy
a posvûcení.
Cihlová podesta pod litinov˘m
kﬁíÏkem byla bez ﬁádného základu
a ve spodní ãásti silnû po‰kozena.
Nov˘ základ a podestu zhotovil na
své náklady stavitel Karel Breník
a usadil i novû opraven˘ litinov˘ kﬁíÏek s Kristem a cedulkou s nápisem:
„K vût‰í cti a slávû BoÏí obnoveno
L.P. 2007“. Litinov˘ kﬁíÏek opatﬁil
Zbynûk Voﬁí‰ek a umûleck˘ kováﬁ
Jaroslav Pro‰ek jej odbornû zrestauroval. Patrik Jílek pozlatil nápis
na tabulce i Krista. V‰ichni taktéÏ
na vlastní náklady.
Na v˘stavbû soklu pracovali Alan
Breník, Milan Toms a Robert Jílek,
zamûstnanci stavební firmy Karla
Breníka. Ruku k dílu pﬁiloÏil i Luká‰ Vokoun. Slavnostní posvûcení
novû opraveného kﬁíÏku se konalo
19. ãervence v 18 hodin a pﬁihlíÏelo na 52 obãanÛ z Újezda nad Zbeãnem, Raãic, Zbeãna, Kﬁivoklátu
i Kladna. Svûcení se ujal rakovnick˘ vikáﬁ P. Ján Petroviã, kterému
ministrovali MUDr. Jan Nedvûd
z Lán a PhDr. Stanislav Vejvar
z Kladna. Zpûvem doprovodila ãást
kﬁivoklátského lidového souboru
pod vedením Dagmar Pavlíãkové.
V‰em zúãastnûn˘m je‰tû jednou
dûkuji, a jak jsem si jiÏ zvykl ﬁíkat…
„Tû‰ím se na Va‰i úãast pﬁi svûcení
dal‰í opravené památky na Kﬁivoklátsku.“
Lubo‰ Vokoun

POZVÁNKA NA
PRÁZDNINOVÉ
V¯STAVY
âervenec
Andrea Jirásková spoleãnû se Z· a M·
Kﬁivoklát, M· Roztoky a M· Mûsteãko
„Volání divoãiny“
obrazy zvíﬁat doplnûné keramikou dûtí
a dospûl˘ch z kurzu paní Ivy Fialové

Srpen
IVS BUDY Kﬁivoklátsko o.p.s. ve spolupráci s NSEV Kladno-âabárna o. p. s.
„Nauãné stezky na Kﬁivoklátsku
a jeho okolí“
v IVS Budy Kﬁivoklátsko o. p. s.
(pod hotelem S˘kora)
Otevﬁeno: Út – Pa 9.00 – 15.00 hod.,
So a Ne 10.00 – 16.00 hod.
Srdeãnû zve za Kﬁivoklátsko o. p. s.
Jiﬁina Pro‰ková

âERNÁ KRONIKA
ODNESLI SI ·TùDR¯ LUP
K¤IVOKLÁT/VELKÁ
BUKOVÁ (bed). AÏ neuvûﬁitelné
lehkomyslnosti se dopustili majitelé
jednoho z kﬁivoklátsk˘ch domÛ, kter˘ se v souãasné dobû rekonstruuje,
a proto není obydlen˘. V objektu zanechali nejen radiomagnetofon, ale také vût‰í poãet zlat˘ch ‰perkÛ. Zlodûj,
kter˘ dÛm „nav‰tívil“ v odpoledních
hodinách, si k tomu je‰tû pﬁibral obkladovou dlaÏbu – v‰e za 118 tisíc korun. To zlodûj, kter˘ vlezl vypáãen˘m
oknem do jedné zchalup ve Velké Bukové, byl nejspí‰ „znalec“ umûní.
Z rekreaãního objektu odnesl nûkolik
obrazÛ – celkem za 5 tisíc korun. Po
obou zlodûjích policisté pátrají.
ZADRÎELI KRADENÉ AUTO
K¤IVOKLÁT (bed). Pﬁi bûÏné
silniãní kontrole se podaﬁilo kﬁivoklátsk˘m policistÛm nalézt odcizené

osobní vozidlo, po nûmÏ bylo vyhlá‰eno celostátní pátrání. KdyÏ policisté
zastavili v obci vozidlo VW Polo, které ﬁídil tﬁicetilet˘ muÏ z Kladna, netu‰ili, jak˘ „úlovek“ se jim podaﬁil. Pﬁi
lustraci vy‰lo najevo, Ïe auto je na seznamu hledan˘ch vozidel. Navíc byly ve voze nalezeny pﬁedmûty, které
pocházely z krádeÏí. ¤idiã byl zadrÏen a VW Polo se vrátilo ke svému
majiteli do Stochova.
KVÒLI STROMU
VYKOLEJIL VLAK
ZBEâNO (bed). Strom spadl˘ na
Ïelezniãní traÈ nedaleko Zbeãna byl
pﬁíãinou vykolejení osobního vlaku.
Podle mluvãího DráÏní inspekce
ZdeÀka Neusara se na‰tûstí nikomu
z cestujících ani z posádky vlaku nic
nestalo. Provoz na Ïeleznici byl obnoven zhruba po ãtyﬁech hodinách.
Nehoda zpÛsobila ‰kodu kolem 10 tisíc korun.
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HRAD PLN¯ LEGEND...

Léto na Kﬁivoklátû je velkou pﬁíleÏitostí, aby se Kﬁivoklát‰tí (a nejen oni) setkali na hradû s nûkterou z legend ãeské hudební scény. Nejinak tomu bylo i letos. V prÛbûhu léta se jich zde pﬁedstavilo hned nûkolik. UÏ po nûkolikáté zavítal do romantického prostﬁedí hradu kytarista a zpûvák Robert KﬁesÈan se svojí skupinou Druhá tráva. Zhruba ‰esti stovkám posluchaãÛ pﬁivezli
pûknou „porci“ hutného newgrassu.

Druhá z legend ãeské pop music „zavítala“ na Kﬁivoklát jen pomyslnû. Nedávno zesnul˘ skladatel Karel Svoboda je autorem nezapomenutelné hudby k muzikálu Noc na Karl‰tejnû, kter˘
na horním nádvoﬁí uvádûl v t˘dnu od 10. do 14. ãervence Divadelní spolek Vltavan z T˘na nad Vltavou v reÏii Ivana S˘kory. Rozvern˘ pﬁíbûh Jaroslava Vrchlického pov˘‰ila Svobodova hudba s texty Jiﬁího ·taidla do sféry ãeské muzikálové „klasiky“.

Historicky nejvy‰‰í náv‰tûvu – 1 500 posluchaãÛ – zaznamenala tﬁetí legenda, která vystoupila na dolním nádvoﬁí hradu ve
ãtvrtek 26. ãervence. Skupina âechomor,
vedená kytaristou a zpûvákem Franti‰kem
âern˘m, pﬁilákala pﬁíznivce z celého regionu. Hrad doslova praskal ve ‰vech, vlah˘m
veãerem se nesla nádherná muzika a spokojení diváci odmûÀovali kapelu bouﬁliv˘m
potleskem. Na jedniãku klapla i organizace
koncertu. Davy lidí bravurnû zvládli „hradní“ za v˘razného pﬁispûní kﬁivoklátsk˘ch
dobrovoln˘ch hasiãÛ. V‰em patﬁí dík.
Fotografie pro vás poﬁídili Lenka Pelcová,
Pavel Friebert a Milan Bednaﬁík
Text Tomá‰ Bednaﬁík
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SPOLEâENSKÁ STRÁNKA – ZAJÍMAVOSTI

ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA K¤IVOKLÁTSKU (XX)
ÚDOLÍ H¤ÍCHU V KLUCNÉ
Jedním z nejromantiãtûj‰ích koutÛ Kﬁivoklátska je bezesporu údolí
potoka Klucná se silniãkou, vinoucí se ke Karlovû Vsi. Ve svazích po
obou bﬁezích potoka se krãí chaty
trampské osady Údolí hﬁíchu.
Podle kroniky z roku 1931, kterou vlastní syn jednoho ze zakladatelÛ osady – Karel Pﬁibík z Rakovníka – byla první chata v údolí postavena v dubnu 1931 a jmenovala
se Valencia (je‰tû o dva roky dﬁíve
stával nad „opiãí stezkou“ nad Berounkou srub bratﬁí Novotn˘ch, kter˘ ale museli zbourat). Brzy na to
vyrostly dal‰í chaty – Carmen, Oregon a Ungelt. Jako první osadníci
jsou v kronice zaznamenáni Karel
Pﬁibík – Kakel, Boris Soloìankin –

PÛvodnû se osada
jmenovala podle první chaty Valencia. Se
stavbou dal‰ích chat
do‰lo k novém pojmenování osady –
Údolí ãmoudu. Ke
vzniku jména pﬁispûly nejspí‰ potíÏe s vytápûním chat. Ale uÏ
v roce 1932 se osada
jmenovala
Údolí
Velkého hﬁíchu v Zemi úsmûvÛ. âasem z
názvu zmizelo adjektivum velk˘. Podle
vyprávûní zakladatelÛ osady k tomu do‰lo tak, Ïe „jednou si s sebou kluci pﬁivezli do osady dvû dûvy lehãích mravÛ z Prahy,

Potlach v Údolí hﬁíchu
Don Castrol, Franti‰ek Langhamr –
Uslintan˘ Joe, Emil Mrázek – Zrzek, Jarda Ne‰por – Jerry, Karel Zikmund – Charlie.

s nimiÏ se kdesi seznámili. No a za
krátkou dobu dostali v‰ichni tu nepﬁíjemnou pohlavní nemoc, která
byla tehdy dosti roz‰íﬁená“. Zkrát-

ka - Ïádná poesie, ale obyãejn˘ Ïivot.
Ze zmínûné kroniky lze vyãíst i
dal‰í zajímavá fakta, která rozbíjejí
nûkteré tradované m˘ty. Napﬁ., nejprve se sice ﬁíkalo „‰éfovi“ osady
‰erif, ale po vût‰inu pﬁedváleãn˘ch
let byl titulován „starostou“. Potlachy se do války odehrávaly pﬁeváÏnû v hospodû Na Marjánce u âadkÛ
v Chaloupkách, pozdûji i v nálevnû
Václava Zíky vedle fotbalového
hﬁi‰tû. Velké potlachy s programem
(také u fotbalového hﬁi‰tû) zaãala
poﬁádat aÏ druhá generace osadníkÛ
na poãátku 50. let. Teprve mnohem
pozdûji byly pﬁeneseny na osadní
plácek.
První chata Valencia byla zbourána v roce 1959 poté, co se ãást
osadníkÛ z Údolí hﬁíchu odstûhovala do Stﬁíbrného luhu. Dne‰ní symbol osady – totem – byl na osadním
plácku vztyãen mnohem pozdûji –
aÏ v roce 1984. Jeho autory jsou Josef „Olaf“ Kachlík a Václav „Bivoj“
·tampfer. V souãasné dobû najdeme v Údolí hﬁíchu 35 chat.
Tomá‰ Bednaﬁík

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

16. díl
ského salámu, 25 dkg tvrdého s˘ru
nebo nivy, 1/2 l bílého jogurtu, sÛl,
pepﬁ
Postup:
Uvaﬁíme tûstoviny podle návodu,
scedíme a necháme vychladnout.
Nadrobno nakrájíme cibuli, ostatní
zeleninu, salám, s˘r a dáme do mísy. Pﬁidáme vychladlé tûstoviny a
v‰e dobﬁe promícháme. KdyÏ je
smûs promíchaná, pﬁes strunové koleãko nakrájíme vejce, pﬁidáme bíl˘ jogurt, osolíme a dochutíme pepﬁem. Znovu promícháme aÏ se v‰e
spojí. Hotov˘ salát dáme do lednice na pÛl dne odleÏet. Pﬁed podáváním znovu promícháme. Servírujeme vychlazen˘ s ãerstv˘m peãivem
nebo jen samotn˘. Pﬁípadné dodání
dal‰ích ingrediencí je moÏné, a je uÏ
na fantazii hospodynûk, a jak známo, fantazii se v kulináﬁském svûtû
meze nekladou.

„…prosím tû, a koukni se na teplomûr, je tam 35 stupÀÛ ve stínu, tak
vymysli nûco osvûÏujícího“, ﬁíkám
do telefonu svojí kamarádce, kdyÏ
jsem pﬁipravoval dne‰ní díl receptÛ… Dobr˘ den, milí labuÏníci, vítejte u dal‰ího pokraãování „Pochoutek“. Léto je v plném bûhu, a
my v‰ichni proÏíváme letní vedra po
svém. Nûkomu nevadí a nechává
sluneãní paprsky grilovat svoji pokoÏku do ãokoládova, a nûkdo je vedry zuÏován, plazí se stínem a pamûtliv rad lékaﬁÛ dodrÏuje pitn˘ reÏim a vûﬁí, Ïe ty tropy pﬁeÏije bez
úhony. Pﬁiznám se, Ïe já patﬁím do
druhé skupiny. Co naplat, i v takovémto období je ale potﬁeba nûco
jíst, i kdyÏ si pﬁiznejme, Ïe toto není zrovna období, kdy vyhledáváme
syté pokrmy jako „vepﬁo-péão“ nebo svíãkovou se ‰esti. Moji dne‰ní
hostitelku jistû v‰ichni znáte, ale ne
jiÏ v‰ichni o ni víte, jaká je znamenitá kuchaﬁka, coÏ mi uÏ nejednou
dokázala. Proto jsem si na ni vzpomnûl, a jakmile vyslechla moji pros-

bu, ani se moc nevykrucovala a nabídla mi, Ïe pﬁipraví letní tûstovinov˘ salát, kter˘ ãasto pﬁipravuje
v tûchto parnech, protoÏe ho celá rodina miluje. Nechal jsem se tedy pozvat na letní veãeﬁi k paní Jitce ·ímové do Roztok, abych pro vás zaznamenal dal‰í recept z regionu, kter˘ si zaslouÏí va‰i pozornost. Léto
je v plném bûhu, a tak jsem si skoro jist˘, Ïe vás zlákám na tuto pochoutku je‰tû letos. Jídlo je to velmi snadné a dobré, které zvládnou i
chlapi ãi odrostlej‰í dûti. CoÏ takhle
pﬁekvapit své manÏelky ãi maminky a pﬁipravit jim ho k veãeﬁi? Hezké prázdniny a dobrou chuÈ vám pﬁejí Jitka ·ímová a Milan Bednaﬁík
LETNÍ TùSTOVINOV¯ SALÁT
Suroviny:
1/2 kg balíãek barevn˘ch tûstovin
(mu‰le, ma‰liãky,vrtule apod.), 1
vût‰í cibule, 2 papriky, 5 rajãat,
stﬁední okurka salátovka, 5 vaﬁen˘ch vajec natvrdo, 25 dkg Gothaj-

HOSPODA
Dveﬁe,
za nimi zpûv a kﬁik
s cinkotem sklenic piva,
toÈ pravá hospoda a její ryk,
kde host na svût pod parou se dívá.
Tam sedí holka otrapovi na klínû,
v koutû tatíci blekotají,
hostinská máãí prsty ve vínû,
dobré pivo a pálenku tu mají.
Chodí sem pijani a pﬁátelé,
hubení i ti co mají vlastní bﬁich,
Ïvatlaví i tváﬁící se neteãnû,
smutní, ale i ksichty veselé,
v‰echny pojí jeden hﬁích
a to tedy spoleãnû
v kouﬁi rozliãného tabáku
plodícího ztuchl˘ smrad,
jenÏ doplÀuje morálku,
kterou kaÏd˘ ãert má rád.
Pﬁijde‰ a pivo si dá‰
potom druh˘, tﬁetí...,
za chvíli tácek popsan˘ má‰
a nûjak divnû je ti.
Venku ﬁeknou, Ïe vypadá‰ jak prase,
málo na to dbá‰,
zítra tu bude‰ sedût zase.
Petr Tﬁíska, studentská léta 1967

KN 7–8/2007

DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
Co je pﬁede mnou nebo spí‰ co je za mnou?
S tím si nûkteﬁí lidé dûlají velké starosti –
s otázkou, co je pﬁed námi, jiní na to pro jistotu nemyslí, protoÏe se toho v koutku srdce bojí.
A nejvût‰í praktici si chtûjí budoucnost zajistit,
pojistit a nûjak˘m zpÛsobem „ochoãit“. Pro
kﬁesÈana jsou ale v jeho budoucnosti dÛleÏité zejména tyto dvû vûci: vûdomí, Ïe celá budoucnost
(i jeho) je v podstatû BoÏí a vûdomí, Ïe BÛh sám
je koneãn˘m cílem celého jeho Ïivotního plahoãení, hledání a obrácení se.
Pro dobﬁe Ïitou víru je ale mnohdy dÛleÏité
dívat se také na to, co je za námi, na minulost.
Ne tak, jak to nûkteﬁí dûlají, Ïe totiÏ znovu a znovu pﬁehrabávají kompost své minulosti a opût a
opût se uji‰Èují o tom, Ïe elementy jejich kompostu opravdu nevoní… Minulost na‰eho Ïivota - to nejsou jen na‰e nezdary a promarnûné ‰ance. Minulost na‰eho Ïivota, to jsou také skvûlé BoÏí dary, v‰echna BoÏí odpu‰tûní, která nám byla darována, trpûlivá a úãinná BoÏí práce s námi. Pokud si toto uvûdomíme, máme takﬁka nekoneãnou ﬁadu dÛvodÛ k nadûji a takﬁka nekoneãn˘ seznam vûcí, za které mÛÏeme Bohu dûkovat a chválit ho. A to si je‰tû navíc
mÛÏeme pﬁipomenout mnohé zlé vûci, od kter˘ch nás BÛh zﬁetelnû ochránil, zlé cesty, na které nás nenechal v na‰í hlouposti vejít nebo na nich setrvat, zlé dÛsledky na‰ich chyb, které nakonec na nás nedopadly… Je to
zpravidla v‰echno dohromady velké bohatství, které svûdãí v BoÏí prospûch
a které mÛÏe a má posilovat na‰i víru.
A nakonec…
… by bylo nejlep‰í, kdybyste si ﬁekli: tohle v‰echno vlastnû uÏ dávno vím,
i kdyÏ jsem si to tﬁeba nikdy podobnû neformuloval. Vím to a tû‰ím se z toho, ba dokonce vím toho je‰tû mnohem víc – a proto mne nic nemÛÏe pﬁipravit o nadûji. Ani mé opakované chyby a pády ne, ani má neúspû‰ná snaha o odstranûní nûkter˘ch chyb, ani Ïádné vnûj‰í pﬁekáÏky, protoÏe se svat˘m Pavlem vyznávám: „Je-li BÛh s námi, kdo proti nám?“ (¤ 8,31). A na
jistotû, kterou dává kﬁesÈanství – Ïe totiÏ BÛh s námi opravdu je, mohu postavit v‰echno ostatní, celou svou budoucnost, která mÛÏe a má b˘t v Bohu a tedy vûãná a dobrá.
J.P.

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Stanislav Kalabza
Jindﬁich Báãa
Jiﬁí Urban
Marie ·ilhavá
Otakar ·tör
Blanka Spoustová
Jaroslav Helmich
Marie ·tûpánková
Helena Fuzziová

15. 6.
22. 6.
26. 6.
11. 6.
29. 6.
10. 6.
12. 6.
10. 6.
12. 6.

50 let
55 let
60 let
70 let
72 let
74 let
82 let
82 let
84 let

Kﬁivoklát 143
âastonice 12
Kﬁivoklát 190
Kﬁivoklát 4
Kﬁivoklát 190
Kﬁivoklát 115
Kﬁivoklát 154
Kﬁivoklát 136
Kﬁivoklát 136

K¤IVOKLÁTSKO
V LETECKÉ FOTOGRAFII
Nakladatelství Svût kﬁídel vydalo v tûchto dnech novou obrazovou publikaci s názvem Kﬁivoklátsko v letecké fotografii. Jejím autorem je ná‰ redakãní spolupracovník a znám˘ paraglidista Petr Dvoﬁák. Publikace je urãená pﬁedev‰ím milovníkÛm Kﬁivoklátska, turistÛm, vodákÛm a poslouÏí
tﬁeba i jako suven˘r nebo dárek. Na 112 stranách kﬁídového papíru se nachází nûkolik stovek leteck˘ch fotografií krajinn˘ch a pﬁírodních zajímavostí, obcí, mûsteãek, samotného hradu Kﬁivoklátu a mnoha dal‰ích míst.
Doprovodn˘ text, kter˘ je v ãeském a anglickém jazyce, má funkci jakéhosi turistického prÛvodce s ohlédnutím do historie hradu a kraje. Knihu
si mÛÏete koupit na hradû Kﬁivoklátû, v IVS Budy, v Hotelu S˘kora, na
dal‰ích místech Kﬁivoklátska a v knihkupectvích regionu. Je moÏno si ji
objednat i na e-mailové adrese info@flying.cz nebo telefonicky na ãísle
776 388 087. Její cena je 300 Kã.

FOTOKRONIKA – HISTORIE
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

Na zaãátku ãervence pﬁipravil Kanoistick˘ klub Rakovník pro pﬁíznivce divoké vody lahÛdku
– na umûlém kanálu v Roztokách se uskuteãnil Evropsk˘ pohár veteránÛ, jehoÏ se zúãastnil
m. j. i olympijsk˘ vítûz z Barcelony 1992 Ital Pierpaolo Ferazzi.
Foto -tûlo-

Náv‰tûvníky hradu potû‰ilo i vystoupení plzeÀského divadla Pluto s Horníãkovou hrou
„Dva muÏi v ‰achu“. Foto Pavel Friebert

Stalo se milou tradicí, Ïe se kaÏdoroãnû konãí ‰kolní rok soukrkomé v˘uky hudby Dagmar Pavlíãkové spoleãn˘m zpíváním v roztocké hospÛdce na Alja‰ãe. To leto‰ní bylo 27. ãervna. Po muzicírování zbyde ãas i na opeãení buﬁtíka a pﬁátelské poklábosení. Foto Jana Jirásková

V leto‰ní sezónû zaãal náv‰tûvníkÛm i obãanÛm obce slouÏit novû vybudovan˘ kiosek a toalety na parkovi‰ti. PﬁestoÏe slavnostní otevﬁení této stavby ze strany obce neprobûhlo, se‰li
se dne 19. ãervence v‰ichni, kteﬁí se na pﬁípravû stavby podíleli. Spoleãná prohlídka prostor
i drobné poho‰tûní pak bylo nejen mil˘m setkáním, ale i podûkováním za dobrou spolupráci
a kvalitnû odvedenou práci.
Foto Petr HÛla

Jiﬁí Friebert se sv˘m úlovkem. ·tika chycená na Berounce v âastonicích dne 4. 7. 2007 mûﬁila 102 cm,váha 9,2 kg.
Foto TáÀa Friebertová

I takové historické krasavce je moÏné potkat na na‰ich silnicích. Snímek byl poﬁízen
v Roztokách pﬁi návratu vozidel ze závodu Retro Prague 2007.
Foto Stanislav Vanûãek

Malou slavností, kterou celebroval P. Ján Petroviã, se stalo svûcení âerveného kﬁíÏe u Bûlãe dne 29. ãervna 2007.

KAPITOLY Z HISTORIE K¤IVOKLÁTSKA – IV
KOLONIZACE ÚZEMÍ
Pﬁemyslovci uãinili z Kﬁivoklátu
správní stﬁedisko kraje. Spolu s blízk˘m NiÏborem (tehdy naz˘van˘m
Miesenburg nebo NiÏburg) a T˘ﬁovem patﬁil k nejdÛleÏitûj‰ím oporám
královské moci ve stﬁedních âechách. Bylo to centrum nejen spoleãenské, ale i soudní a správní.
Hrad se zejména za panování Pﬁemysla Otakara II. a Václava II. pﬁemûnil v nedobytnou pevnost a také
v obávané státní vûzení.
S rozvojem feudálních sídel pokraãovala i kolonizace území. Krajem probíhaly dÛleÏité obchodní
cesty, pﬁi nichÏ vznikaly trhové osady, jako Brod (pozdûj‰í Beroun),
Zdice nebo Îebrák. Také hluboké
lesy skr˘valy ãetné stezky, jejichÏ

TOMÁ· BEDNA¤ÍK

názvy se zachovaly dodnes. Nejznámûj‰í byla Zemská stezka, vedoucí z Prahy pﬁes Berounku, okolo Branova dále do Chebu a Norimberka. Velmi frekventovaná byla
i Královská stezka z Kﬁivoklátu do
Prahy, nebo Hradská cesta, míﬁící
z Kﬁivoklátu na Broumy, T˘ﬁov
a dále na jih ke hradu Toãníku. Pochody druÏin zajat˘ch HedãanÛ se
zapsala do historie tzv. Polská stezka, vedoucí od Prahy pﬁes Unho‰È,
ChyÀavu, Otroãinûves a Kouﬁimec
ke Krakovu. Podél tûchto cest zaãaly vznikat osady, které se bûhem 14.
a 15. století rozrostly na vesnice.
O starobylosti osídlení kﬁivoklátského území svûdãí i jména zakládan˘ch obcí. Názvy vesnic, pocházejících z ranû feudálního období,

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

Foto Jana Jirásková

Pevn˘ hrad T˘ﬁov stﬁeÏil zemskou stezku, která vedla z Prahy podél ﬁeky Berounky do Chebu a Norimberka.
Foto –mb–

odráÏejí pÛvodní slovanská pojmenování. Vznikly pﬁenosem osobního jména staﬁe‰iny nebo vojvody,
stojícího v ãele lidí, kteﬁí se na tom
kterém místû usadili. Tak tﬁeba âastonice byla osada lidí âastov˘ch.

La‰ovice jsou pojmenovány podle
La‰i, T˘ﬁovice podle Tyra, Zdice od
Zdíka. Podobnû je tomu i v pﬁípadû
Hudlic, Nezabudic, Îloukovic
a ·lovic.
Jiné názvy vsí vznikaly od jména
jejich zakladatele, jako napﬁíklad
H˘skov od Hese. Podobnû je tomu
i v pﬁípadû Libeãova, Tere‰ova,
Kublova. V kﬁivoklátském regionu
je také nûkolik Lhot a ÚjezdÛ. Tato
jména jsou v âechách velmi ãastá.
Lhoty byly osady zakládané jiÏ ve
12. století na lesní nebo polní pÛdû,
kde osadníci byli po urãitou dobu,
naz˘vanou lhÛta, osvobozeni od
poddansk˘ch poplatkÛ. Újezd ãi
Újezdec byl pÛvodnû kus zemû, kter˘ byl pﬁi stanovování hranic objet
za den koÀmo. Nûkolik názvÛ vesnic na Kﬁivoklátsku pﬁipomíná jiÏ
zmínûné polské zajatce. Jsou to Otroãinûves, Zdejcina, âernín a Rousínov. Ve jménu ChyÀava se oz˘vá
sloveso „chynit“, coÏ je oklamat,
pﬁetvaﬁovat se. Jméno LuÏná pochází od luhÛ, v okolí Hracholusk
se pr˘ daﬁilo pûstování hrachu, jméno V‰etaty poukazuje na nelichotivou vlastnost jejich prvních obyvatel (tat znamená zlodûj). U vsí Tru-

bín a Trubská vzniklo jméno ze sluÏební povinnosti troubení pﬁi honech. Tím jsme se dotkli instituce
„manÛ“, kterou na Kﬁivoklátsku zﬁídil král Pﬁemysl Otakar II. ProtoÏe
sehrávala po cel˘ stﬁedovûk v˘znamnou úlohu pﬁi kolonizaci území, zastavme se u ní trochu podrobnûji.
Termín „manství“ neboli „léno“
je nûmeckého pÛvodu, odvozen˘ od
slova „Mann“ (muÏ, sluÏebník). Podobnû „léno“ pochází z nûmeckého
„lehen“ (pÛjãiti). Manství bylo zaloÏeno na principu, Ïe král nebo jin˘ pﬁíslu‰ník panského stavu shromaÏìoval kolem sebe spolehlivé
muÏe, kteﬁí mûli za povinnost vykonávat rÛzné vojenské a dal‰í sluÏby. Je to tedy ﬁád, kde jedné osobû
(králi, pánovi) pﬁíslu‰í vlastnictví,
a druhé (manovi) náleÏí poÏitky.
V ranném stﬁedovûku dával panovník manÛm za prokazované sluÏby
zbranû, konû nebo peníze. Vlastní
léno se vyvíjí v dobû, kdy pﬁi nedostatku penûz je man obdarován statky. Lenní ﬁád tvoﬁil po cel˘ stﬁedovûk dÛleÏit˘ základ státního Ïivota.
(Pokraãování pﬁí‰tû)

