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¤ÍJEN 2007
Letos na podzim uplynulo 30 let, kdy zaloÏili
kytaristé Václav Friebert
z Kﬁivoklátu a Miroslav
Jirásek z Velké Bukové
bigbítovou skupinu Bonaventura.
âtûte na str. 6

TVO¤IV¯ KOLOBùH
S nadcházejícím podzimem ub˘vají tvoﬁivé síly pﬁírody a energie se
stahuje do zemû. Je to takové kaÏdoroãní malé umírání, a proto také
v tuto dobu na‰i pﬁedkové slavili odchod du‰í sv˘ch pﬁedkÛ do zásvûtí.
Mohlo by se zdát, Ïe je to skliãující
a nabádá nás to k tomu, abychom si
zalezli do sv˘ch doupat a snaÏili se
ten neãas nûjak pﬁeãkat v teple domovÛ za magického blikání televizní obrazovky. AÏ na tu televizi je tohle u ostatních Ïiv˘ch tvorÛ normální, ale my naopak máme moÏnost vyuÏít doma tráven˘ ãas ke
spoustû tvoﬁiv˘ch poãinÛ a mnoho
z nás toho plnû vyuÏívá. A ani to slavení není od vûci. Tvoﬁivá síla se totiÏ neztrácí, jen se v skrytu pﬁemûÀuje, aby se v dal‰ím roãním cyklu
mohla opût naplno projevit. A stejnû tak to s lidsk˘m Ïivotem a smrtí
chápali i na‰i pﬁedkové.
V dne‰ní dobû uÏ se takov˘mi otázkami moc nezab˘váme, ale slavíme
taky rádi, jen z jin˘ch dÛvodÛ. Maminky s dûtmi v Îelviãce uÏ nemohou b˘t tak ãasto venku a tak kutí
osto‰est. Tvoﬁivé pondûlky si zase
uÏívají maminky bez dûtí, takÏe se
vlastnû poﬁád nûco dûje, a to je fajn.
A samozﬁejmû i taková pﬁíprava na
vánoce je o tvoﬁivosti. VÏdyÈ neÏ se
napeãe nazdobené cukroví, které
pak dáme na slavnostní stÛl, nûjak˘
ãas to zabere.
S.M.

V sobotu 13. ﬁíjna se od
ãtrnácti hodin konala v
IVS LâR slavnostní vernisáÏ fotosoutûÏe Kﬁivoklátsk˘ch novin, vyhlá‰ené v ãervnu. A jak v‰e
dopadlo?
âtûte na str. 4

Závod pro malé i velké bûÏce Malá Kﬁivoklátská je opût pﬁipraven
na sobotu 3. listopadu
a start i cíl je jiÏ tradiãnû ve sportovním areálu
U Koleãka.
âtûte na str. 2

KAPLIâKA SV. EUSTACHA STOJÍ UÎ 310 LET

POJëTE S NÁMI
ZAMKNOUT LES
Mateﬁská ‰kola Kﬁivoklát spolu
s Dá‰ou Pavlíãkovou Vás zvou
na jiÏ tradiãní
„Zamykání lesa“.
Sejdeme se ve
stﬁedu 7. 11. v 16.30 hod.
u rybníka na Amalínû a spoleãnû pÛjdeme do lesa za panem
Hubertem zamknout les na
zimu. NezapomeÀte s sebou
lampion a dobrou náladu.
Jaroslava Vimrová

SVOZ
NEBEZPEâNÉHO
ODPADU
se koná v sobotu

3. listopadu 2007
Svozová místa a ãas:
Na oslavû pﬁednesl svÛj projev pﬁedseda mysliveckého sdruÏení „Eustach“ Otakar Friebert.

K¤IVOKLÁT. Deset let po velkolep˘ch oslavách 300. v˘roãí zaloÏení kapliãky sv. Eustacha si pﬁipomnûli kﬁivoklát‰tí myslivci, lesníci i obãané tuto v˘znamnou pa-

mátku, která vítá v‰echny, kteﬁí pﬁijíÏdûjí do na‰í obce smûrem od Lán.
Kapliãku nechal v roce 1697 postavit vrchní kníÏecí „landjäger“ Jan
Kry‰tof Rayman jako dík za své pro-

K¤IVOKLÁTSK¯ SOKOL STOLET¯
Dne 13. ﬁíjna 1907 se
v sále Hotelu S˘kora se‰lo 48 kﬁivoklátsk˘ch obãanÛ a zaloÏilo Tûlocviãnou jednotu Sokol.
Na den pﬁesnû o sto rokÛ pozdûji si

10 Kã

pak souãasn˘ TJ Sokol Kﬁivoklát
oslavami tento den pﬁipomnûl.
Století TJ Sokol Kﬁivoklát bylo
opravdu bohaté, a to jak po sportovní stránce, tak z pohledu spole-

U Koleãka zacviãila ukázku cviãení z loÀského V‰esokolského sletu Vûrná garda Sokola Rakovník.
Foto Martin KÛs

Moudrá slova
Ze v‰ech ÏivoãichÛ se jen ãlovûk umí smát,
aã k tomu vlastnû má nejmíÀ dÛvodÛ.
(Ernest Hemingway)

ãenského a kulturního.A tato tﬁi témata byla i hlavní osnovou sobotních oslav.
„UÏ v pátek jsme se ãleny v˘boru a nûkolika obyvateli Kﬁivoklátu poloÏili kytice na hrob prvního
starosty Sokola bratra Hypolita
Fastra, stavitele kﬁivoklátské sokolovny bratra Maxmiliána ·nobla, a také sestry básníka a spisovatele Svatopluka âecha Marie, o
kter˘ se na‰e jednota starala od roku 1908 a v roce 1923 jej vykoupila, a jenÏ byl pﬁed leto‰ními oslavami zrekonstruován firmou Kamenictví Humpál z Rakovníka“ ﬁekl k úvodní ãásti oslav 100 let Sokola Kﬁivoklát souãasn˘ starosta
bratr Pavel Ka‰par.
Hlavní ãást oslav ale probûhla
v sobotu. Od 13 hodin zaãala sportovní ãást v sokolském areálu U Koleãka. Po úvodním nástupu Rakovnick˘ch maÏoretek pronesli starosta Sokola Kﬁivoklát Pavel Ka‰par a
starosta Budeãské Ïupy bratr Jiﬁí
Kulhav˘ krátké zdravice a poté pﬁenechali prostor pro ukázky vystoupení z loÀského V‰esokolského sletu v podání Vûrné gardy Sokola Rakovník V dal‰í ãásti se pak pﬁedstavila nûkterá sportovní odvûtví. Do
areálu se tak opût vrátily v historii
Sokola Kﬁivoklát slavné sporty, jako lukostﬁelba nebo kopaná, kterou
(Pokraãování na str. 3)

Foto: Pavel Friebert

pu‰tûní ze Ïaláﬁe, kam byl uvrÏen
pro pﬁíli‰ tvrd˘ postoj k pytlákÛm
na fürstenberském panství. Zasvûtil
ji patronu kﬁivoklátsk˘ch myslivcÛ
sv. Eustachovi.
Pﬁed deseti lety byla kapliãka díky mysliveckému hospodáﬁi MS
Eustach a kﬁivoklátskému podnikateli Karlu Breníkovi zrenovována a
znovu vysvûcena.
Letos, v nedûli 30. záﬁí, si zdej‰í
myslivci, lesníci a obãané tuto událost pﬁipomnûli pietní slavností. Její organizace se opût ujal Karel Breník. Ten ve svém projevu shrnul pohnutou historii kapliãky, vãetnû peripetií krádeÏe a opûtovného nalezení obrazu z jejího v˘klenku, kter˘
v roce 1947 namaloval malíﬁ Milo‰
Endler. V˘znam kﬁivoklátsk˘ch lesÛ, myslivosti a péãe o lesy a zvûﬁ

POZVÁNKA
„Balada o Moﬁském vlkovi“
vzpomínání na Karla ·nobla

27. listopadu v 17.00 hodin
v budovû IVS LâR v Hradní ulici
Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko
LâR na Kﬁivoklátû zve v‰echny na
vzpomínkov˘ veãer, kter˘ se koná
u pﬁíleÏitosti 40. v˘roãí úmrtí Karla ·nobla. Tomá‰ a Milan Bednaﬁíkovi pﬁedstaví nov˘ filmov˘ dokument, zachycující celou ﬁadu dokumentárních fotografií, v˘povûdi pamûtníkÛ a dále soubor ·noblov˘ch
obrazÛ pﬁeváÏnû ze soukrom˘ch
sbírek obãanÛ Kﬁivoklátska.
(Rezervace míst k sezení u Táni
Friebertové na tel ã. 313 558 242)

Kﬁivoklát – Budy:
u úﬁadu, 10.30 – 11.00 hod.
Kﬁivoklát – Amalín: u rybníka,
11.10 – 11.30 hod.
âastonice – u KratinÛ:
11.40 – 12.00 hod.
Písky: 11.10 – 11.30 hod.
pﬁipomnûli ve sv˘ch krátk˘ch vystoupeních dal‰í hosté: pﬁedseda
Mysliveckého sdruÏení Eustach Ota
Friebert, zástupce LesÛ âR, LS Kﬁivoklát Ing. Jan Povoln˘ a pﬁedseda
Okresního mysliveckého spolku Pavel P˘cha. Poté pﬁednesl své ver‰e,
oslavující les, myslivost a jejího patrona sv. Eustacha, kﬁivoklátsk˘ ﬁezbáﬁ Ing. Petr Tﬁíska.
(Pokraãování na str.2)

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE
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KAPLIâKA SV. EUSTACHA STOJÍ UÎ 310 LET

TO JSOU MI VùCI

(Dokonãení ze str. 1)
Nad lesy se velebnû nesly
tóny loveck˘ch rohÛ, na nûÏ
zatroubili kﬁivoklát‰tí myslivci a také hosté z nûmeckého Solingenu, a písnû v podání Kﬁivoklátsk˘ch hudcÛ.
Pﬁítomní myslivci nezapomnûli uctít památku sv˘ch druhÛ, kteﬁí poloÏili Ïivoty bûhem
váleãn˘ch konfliktÛ. Jejich zástupci poloÏili k pamûtní desce, která je umístûna na kapliãce, kytice. V‰em na závûr
poÏehnal rakovnick˘ vikáﬁ P.
Ján Petroviã.
Slavnost pokraãovala v podveãer v kﬁivoklátském kostele
sv. Petra Svatohubertskou m‰í,
kterou slouÏil Ján Petroviã. Na
lovecké rohy ji doprovodili
hosté ze Solingenu.

Od minul˘ch novin neuplynul
ani mûsíc, moc se toho za tu dobu nepﬁihodilo, pﬁesto jedna událost ãní nad tûmi ostatními jako
Babylonská vûÏ v Polabí. Kdo ãeká, co zas v Kﬁivoklátû zkritizuji
nebo z ãeho si udûlám legraci, bude zklamán. Jaké obecní záleÏitosti bych prosím vás mûl stále
kritizovat nebo z jak˘ch si stále
utahovat? I v okresním tisku se
o Kﬁivoklátû mimo kulturu a sport
takﬁka pﬁestalo psát, v celostátním
jakbysmet, na stále ãastûj‰í pracovní zasedání zastupitelstva, kde
pravdûpodobnû o nûco jde, se ãlovûk bez pozvání nedostane, a na
tûch ménû ãetn˘ch veﬁejn˘ch uÏ
zpravidla o nic nejde. Tak kde hledat téma na pár slov?
Co je tedy tou Babylonskou vûÏí? Multimilionáﬁ Stanislav
Gross. Nikdy nebudu sociální demokrat. Pﬁesto si tﬁeba Vladimíra ·pidly docela váÏím. Na rozdíl do „upﬁímného“ Standy to
myslel asi opravdu upﬁímnû.
Grossovi jeho miliony nezávidím. V rámci modernizace âSSD
je tﬁeba prototypem toho, jak by
se nám za nové vlády âSSD v‰em
daﬁilo. Ale opravdu bych se nûkter˘ch jeho stranick˘ch pﬁátel
chtûl zeptat: „Vám nevadí, jak
Gross ke sv˘m milionÛm pﬁi‰el?
Vám to pﬁipadá úplnû normální?
Vy se za nûj ani trochu nestydíte?“ Ale moÏná je Stanislav Gross
jen geniální. Je to tak jednoduché
– staãí dobﬁe koupit a je‰tû lépe
prodat. Apropo, nepÛjãil by mi
prosím nûkdo tak 20 aÏ 30 milionÛ? Bez ruãitele, nemám ãím
splácet, nevím na jak dlouho, prostû jen na dobré slovo a obliãej (já
vím, Ïe ten není nic moc, ale tﬁeba by to nevadilo…). Hmm, asi
vadilo…
Pﬁed pár dny mi na vernisáÏi fotosoutûÏe na‰ich novin kamarád
na adresu jedné osoby, i kdyÏ jí
nebyl Stanislav Gross, ﬁekl: „Pokud se cokoliv má dûlat jen pro
peníze, vÏdy to stojí za… za moc
to nestojí.“ Nûjak mi to na Stanislava Grosse pasuje. To jeho premiérování také za moc nestálo.
Nakonec ode‰el a zanedlouho se
napakoval. KaÏd˘ den si po ránu
ﬁíkám „tﬁeba by to dneska ‰lo!“
Mohli by odejít i jiní „Stáníci“,
a Ïe by se jich na‰lo…
Jsou to nûkdy vûci.
Pavel Friebert

Místostarosta Petr Tﬁíska navrhl na posledním jednání zastupitelstva pokusit se vrátit do Kﬁivoklátu sochu houslisty Ferdinanda Lauba, která je nyní umístûna v pomûrnû nedÛstojn˘ch
podmínkách v Praze na Petﬁínû.
Podpoﬁili byste tento návrh?
Petr „Pítrs“ Mare‰
46 let, podnikatel
Urãitû. A mÛj guru, Miroslav Nevrl˘, autor
skvûl˘ch knih nejenom
o pﬁírodû, by dodal…
Jen hou‰È a vût‰í kapky!
Ing. Jan Rajsk˘
46 let, podnikatel
Ano, proã ne. Pokud by
to nebylo pﬁíli‰ nákladné. AlespoÀ nûco
by tady Lauba pﬁipomínalo. Jeho dÛm sem
uÏ asi nikdo nevrátí.
Jednou mû zastavili náv‰tûvníci obce s turistick˘m prÛvodcem v ruce a ptali se, zda skuteãnû stojí pﬁed domem Laubeho.
Byli trochu zdû‰eni, zﬁejmû to byly
citlivé du‰e. Vzpomnûl jsem si na
fotografii stavby nového domu oti‰tûnou v KN, u které byla popiska
„Do nové krásy roste vyhoﬁelá Laubovna“. Proboha! Co má ten dÛm
s Laubovnou spoleãného?
Bohuslava Slapniãková
70 let, dÛchodce
S návrhem pana Petra
Tﬁísky samozﬁejmû
souhlasím. A doufám,
Ïe se na tento projekt najdou potﬁebné peníze.
Jakub Tou‰
19 let, student
Nevím, zda bych toto
podpoﬁil, protoÏe neznám dÛvody, kvÛli
kter˘m se socha pﬁestûhovala. Ale jestli
stojí na nûjakém opu‰tûném místû, tak je to
urãitû dobr˘ nápad.
Ivana VarjÛ
39 let, studentka FFUK, toho ãasu plnû vytíÏená matka
tﬁí dcer
Neznám sice podrobnosti odvezení sochy , ale
pana místostarostu bych
podpoﬁila, pﬁestoÏe
kouzlo staré Laubovny definitivnû
zmizelo s její pﬁestavbou.

Karel Breník pﬁi slavnostním projevu na oslavû 310. v˘roãí od vzniku kapliãky sv. Eustacha.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Tomá‰ Bednaﬁík

P O D Z I M N Í T V O ¤ E N Í V M AT E ¤ S K É · K O L C E
Podzimní pﬁíroda nám poskytuje
spoustu materiálÛ pro v˘tvarné
i pracovní ãinnosti. VyuÏili jsme tedy této nabídky a uspoﬁádali v na‰í
mateﬁské ‰kole spoleãné tvoﬁivé odpoledne dûtí a rodiãÛ.
S dûtmi jsme nûkolik dní pﬁedem
procházeli les a sbírali v‰e, co bychom mohli pﬁi tvoﬁení uplatnit. Do
‰kolky jsme pﬁinesli plné ko‰íãky ‰i‰ek, ÏaludÛ, ka‰tanÛ, kukuﬁice, makovic, barevn˘ch listÛ, ‰ípkÛ, hlohu
a jin˘ch pﬁírodnin. V‰e jsme pﬁipravili na stoly, pﬁidali ‰pejle, peﬁíãka,
su‰ené kvûty, d˘nû, hﬁebíãky a kladívka, a potom nám nezb˘valo nic
jiného neÏ pozvat maminky a tatínky. Ocenili jsme, Ïe pozvání s radostí pﬁijala vût‰ina rodiãÛ. Atmosféra tvoﬁivého odpoledne byla velmi pûkná. Nûkteﬁí rodiãe vyuÏili
moÏnosti pﬁinést si svÛj vlastní materiál. U v‰ech stoleãkÛ se pilnû vym˘‰lelo a tvoﬁilo, vznikali roztodivní podzimní skﬁítci nebo zvíﬁátka. Dûti se zapojily do jednodu‰‰ích
úkonÛ, maminky a tatínkové pomohli s lepením tavnou pistolí. NejsloÏitûj‰ím úkolem se nakonec uká-

MALÁ K¤IVOKLÁTSKÁ
ZVE BùÎCE PO PùTAT¤ICÁTÉ
Vlajkovou lodí atletického oddílu TJ Sokol Kﬁivoklát je lesní bûh
Malá Kﬁivoklátská. Ten poprvé odstartoval tehdej‰í ﬁeditel závodu Karel Zboﬁil v roce 1973. Bez pﬁestávky tak ponese leto‰ní roãník poﬁadové ãíslo 35.
Závod pro malé i velké bûÏce je opût pﬁipraven na sobotu 3. listopadu a start i cíl je jiÏ tradiãnû ve sportovním areálu U Koleãka v Kﬁivoklátû. Jednotlivé tratû jsou rozdûleny podle vûkov˘ch kategorií, ti
nejmen‰í bûÏí 30 metrÛ, Ïáci podle vûku od 500 do 1800 metrÛ, dorostenci a veteráni nad 70 let 1800 aÏ 3000 metrÛ a elitní závodníci muÏské kategorie i Ïeny pak ãeká po startu v 11.20 hodin rovn˘ch ‰est kilometrÛ na cestách pod hradbami majestátného hradu Kﬁivoklátu.
„Samozﬁejmû zvu na start v‰echny, kdo mají chuÈ se probûhnout,
a jsem zvûdav˘, zda se podaﬁí pﬁeru‰it hattrickovou vítûznou sérii Franti‰ka Zouhara z AC Praha 1890. Leto‰ní závod jsme také zaﬁadili do
série akcí u pﬁíleÏitosti 100. v˘roãí TJ Sokola Kﬁivoklát, navíc i samotná Malá Kﬁivoklátská se bûÏí po tﬁicátépáté, a to je také dÛvod
k oslavû. Vûﬁím, Ïe opût poãtem úãastníkÛ vytvoﬁíme nov˘ rekord závodu a pevnû vûﬁím, Ïe mezi diváky potkám i ty, kteﬁí byli v roce 1973
u prvního roãníku jako poﬁadatelé,“ doplnil základní údaje starosta Sokola Kﬁivoklát Pavel Ka‰par, kter˘ dnes patﬁí k hlavním organizátorÛm bûhu. Závod Malá Kﬁivoklátská má své webové stránky, které najdete na adrese http//:malakrivoklatska.webpark.cz
Martin KÛs

zalo vymyslet pro skﬁítky ta pravá
jména. Hotové v˘robky si mohli
v‰ichni prohlédnout a porovnat na
v˘stavce na chodbû M·.
Dûkujeme v‰em rodiãÛm, kteﬁí si
udûlali chvilku ãasu a pﬁi‰li mezi nás

a zapojili se do tvoﬁení. Nejvût‰í radost z toho mûly samozﬁejmû dûti,
které se rády sv˘mi v˘tvory pﬁi kaÏdé pﬁíleÏitosti pochlubily.
Jaroslava Vimrová

IVS BUDY POMÁHÁ ·KOLÁM
·kolám, které v rámci nové ‰kolní koncepce potﬁebují dle sv˘ch projektÛ uskuteãnit environmentální
program, pﬁichází na pomoc Informaãnû vzdûlávací stﬁedisko Budy
Kﬁivoklát.
Pﬁipravilo nové vzdûlávací programy na ‰kolní rok 2007/2008 pro
M·, Z·, S· a V· viz www.stránky
is-krivoklat.cz.
Pilotní projekt „Terénního pûtidenního ekologického praktika“ si
vyzkou‰ela Z· gen. Janou‰ka z Prahy 9.
Terénní ekologické praktikum
v CHKO Kﬁivoklátsko
Ve dnech 17. – 21. záﬁí jsme vyrazili na terénní ekologick˘ pobyt
do CHKO Kﬁivoklátsko. Pobyt jsme
zahájili besedou s vedoucím CHKO
Ing. Petrem ·tûpánkem, kter˘ nás
seznámil s terénem, rostlinstvem
a s Ïivoãichy a ostatními zajímaOBJEVUJEME SVùT BIBLE
i svût kolem nás
Setkávání pro v‰echny, kteﬁí by
chtûli poznávat biblické pﬁíbûhy.
Kdy: kaÏdé pondûlí od 15.00 do
17.00 hod, zaãínáme 29. 10.
2007
Kde: IC Lesy âR, Hradní ulice
1, 270 23 Kﬁivoklát
S k˘m: Církev ãeskoslovenská
husitská, NO Kﬁivoklát
Info: Mgr. Hana Anna Vítová,
mobil 606 490 134 nebo
739 810 009

Lesník Správy CHKO Kﬁivoklátsko Bc. Josef Jedliãka pﬁi projekt „Terénního pûtidenního
ekologického praktika“.
Foto archiv IVS Budy

vostmi Kﬁivoklátska. ZároveÀ nám
zadal témata pro samostatnou práci. KaÏd˘ den jsme mûli pﬁipraven˘
bohat˘ program, kter˘ vedli odborní lektoﬁi z oblasti botaniky, zoologie, lesnictví, geologie, zemûdûlství
a ochrany pﬁírody. Nejvíce se líbila
exkurze vedená lesníkem Bc. Josefem Jedliãkou, kter˘ nás seznámil
s geologií a paleontologií Kﬁivoklátska, provedl Skryjemi, památníkem J. Barranda a hlavnû nám
umoÏnil najít si „svého“ trilobita.
Velmi zajímavé bylo i povídání a plnûní úkolÛ na ‰kolní nauãné stezce,
vedené ﬁeditelkou Informaãního
stﬁediska paní Pro‰kovou. Volné
chvilky jsme vûnovali zpracování

témat samostatn˘ch prací, které
jsme obhajovali pﬁed odbornou komisí, v jejímÏ ãele stál Ing. Petr ·tûpánek, vedoucí CHKO. V‰ichni
jsme své práce se ctí obhájili. Mezi
nejlep‰í patﬁily projekty Petra Mosslera, Pavla Jíny, Jana Bárty a Mí‰i
Hovorkové. Na závûr jsme obdrÏeli Certifikáty o úspû‰ném absolvování tohoto kurzu. Kromû exkurzí
a zpracování témat jsme také uklidili ·kolní nauãnou stezku, na kterou jsme v rámci celosvûtového Dne
sázení stromÛ 21.záﬁí ve 12,00 hodin zasadili malou lípu.
Za tﬁídu 9. B – Bára Mucková
a Mí‰a Hovorková
Za IVS Jiﬁina Pro‰ková
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ZPRÁVY OBECNÍHO BUBENÍKA
ANEB O âEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO MùSTYSU

V mûsíci ﬁíjnu pokraãují naplno
práce na vsypové louãce v areálu
kﬁivoklátského hﬁbitova. Firma ISP
s. r. o. Rakovník po zahájení stavby
dospûla k názoru, Ïe bude lep‰í provést v‰echny zemní práce bez pomoci techniky, aby nedo‰lo k po‰kození hﬁbitova a nebyl pﬁíli‰ ru‰en klid na tomto pietním místû.
V souãasné dobû je jiÏ dokonãen kamenn˘ taras, kter˘ má za úkol vyrovnat terén. Celá plocha budoucí
vsypové louãky byla zavezena do
roviny a nechá se pﬁes zimu jak se
ﬁíká sednout. Finální práce budou
provedeny aÏ na jaﬁe. Nejprve se doplní celá plocha pûticentimetrovou
vrstvou kvalitní zeminy a pak pracovníci firmy ISP poloÏí stﬁedov˘
pruh dlaÏby aÏ k obﬁadnímu stolu.
Na závûr dojde k zatravnûní plochy
a osazení vnûj‰ího obvodu kﬁovinami, aby se tímto cel˘ areál vsypové
louãky uzavﬁel. Po dobu pÛl roku se
musí nechat ãas pﬁírodû, neÏ vytvoﬁí kvalitní trávník a celá plocha se
zazelená a zpevní. První smuteãní
obﬁady se zde podle v‰ech pﬁedpokladÛ budou konat na podzim pﬁí‰tího roku.
V létû se kﬁivoklátsk˘ kronikáﬁ
Tomá‰ Bednaﬁík vypravil do Petﬁínského parku v Praze po stopách
sochy Ferdinanda Lauba. AÏ za pomoci telefonu a paní Kasalické dorazil na správné místo, kde mûla socha b˘t. Pﬁesto pomník nebylo nikde vidût, aÏ pracovník kosící trávu
mu prozradil, Ïe o pár metrÛ dál v ro‰tí sedí nûkdo na kameni. A opravdu, v kﬁoví, jen pár metrÛ od petﬁínské lanovky, se dnes nachází socha slavného ãeského houslisty. Vzhledem k jejímu umístûní je bohuÏel obklopena odpadky rÛzného
druhu a pokryta vrstvou mechu, li‰ejníku a ptaãích exkrementÛ. Dnes
uÏ na Kﬁivoklátû asi nikdo netu‰í, Ïe
tato socha stávala pﬁed budovou tzv.
Laubovny, která pﬁed pár lety vyhoﬁela a dnes na jejím místû stojí
stavba úplnû jiného druhu. Kdo byl

Ferdinand Laub a za jak˘ch okolností se socha slavného kﬁivoklátského obãana dostala do Prahy, je

Pracovníci ISP s. r. o. Rakovník staví na kﬁivoklátském hﬁbitovû vsypovou louãku.
Foto Eli‰ka Tﬁísková

otázkou spí‰e pro pana Bednaﬁíka.
Mne ale pﬁivedla na my‰lenku jejího navrácení do Kﬁivoklátu. Podle
mého názoru by v parku u kostela
mûla jistû dÛstojnûj‰í umístûní neÏ
v Praze a tak jsem to také prezentoval na posledním zastupitelstvu. Pan
starosta zji‰Èoval situaci na Magistrátu hlavního mûsta Prahy, kter˘ je
dnes majitelem sochy. Po jednání
s panem Ing. Mrázkem, kter˘ byl
velmi vstﬁícn˘, se zdá, Ïe by se
opravdu návrat sochy mohl uskuteãnit. Je nezbytné pﬁedloÏit Ïádost
o bezúplatném pﬁevodu pomníku
Ferdinanda Lauba do majetku mûstysu Kﬁivoklát. Dále bude nutné doplnit Ïádost o historické anály, které jiÏ zpracovává pan Tomá‰ Bed-

IVS Budy, Kﬁivoklátsko o.p.s. v Kﬁivoklátû zve
‰irokou veﬁejnost na v˘stavu Ïákovsk˘ch prací Z· a M· speciální
Rakovník s názvem:

„Tvoﬁíme o pﬁírodû a s pﬁírodou“.
Tato v˘stava vznikla ze spolupráce Informaãnû vzdûlávacího stﬁediska Budy, které Speciální ‰kole pro její svûﬁence pﬁipravilo v minulém ‰kolním roce ﬁadu zajímav˘ch programÛ, z nichÏ nejúspû‰nûj‰í
byl o problematice domácích mazlíãkÛ „Hrajeme si se zvíﬁátky“. Dûti
se pﬁi programech nejen pouãily, ale i si pohrály.
V˘stava je otevﬁena aÏ do 31. 10. 2007
vÏdy v Út aÏ Ne od 9 – 15 hodin.
JiÏ tﬁetí mûsíc probíhá v IVS Budy, Kﬁivoklátsko o. p. s. 24 díln˘
cyklus s názvem EKOST¤EDY, které jsou finanãnû podpoﬁeny Stﬁedoãesk˘m krajem a zaji‰tûny lektorsk˘m t˘mem Správy CHKO Kﬁivoklátsko.
Jiﬁina Pro‰ková
Kﬁivoklátsko o.p.s.

K¤IVOKLÁT·TÍ HASIâI V PRACOVNÍM
K¤IVOKLÁT (paf).
Po v˘mûnû oken hasiãi koneãnû mohou pokraãovat
v opravách zbrojnice po
provedení vodovodních
a kanalizaãních rozvodÛ
v prvním patﬁe. Hadici „C“
a proudnici nahradily zednická lÏíce, kladívko,
‰pachtle a malta. Byly dokonãeny opravy omítek
a pﬁipravují se stûny na
malování. V leto‰ním roce by je‰tû mûla b˘t zabetonována podlaha na novém WC a mûlo by se zaãít s obklady stûn. Pokud
v‰e pÛjde podle plánu,
opravy prvního patra
zbrojnice budou dokonãeny na jaﬁe pﬁí‰tího roku.
Zbrojnice by potﬁebovala
je‰tû novou fasádu. O peníze na ni poÏádají hasiãi
zastupitelstvo v pﬁí‰tím roce. Cílem hasiãÛ je kompletnû opravená zbrojnice
v roce 2009, kdy uplyne
150 let od zaloÏení sboru.

naﬁík. Samozﬁejmû budeme muset
uhradit pﬁemístûní sochy a její zrestaurování. A nesmíme zapomenout

„Co si neudûláme sami, nebude,“ ﬁíká velitel Vladimír
Fuksa a spoleãnû s ostatními pﬁikládá ruce k dílu.
Foto Pavel Friebert

ani na úpravu místa jejího budoucího stanovi‰tû v parku. To znamená
jist˘ finanãní náklad, kter˘ bude je‰tû muset schválit zastupitelstvo mûstysu. Slu‰í se urãitû pﬁipomenout pokus o navrácení této sochy do Kﬁivoklátu z osmdesát˘ch let, kdy se
o to snaÏil poprvé pan Tomá‰ Bednaﬁík a b˘val˘ dlouholet˘ kastelán
hradu pan Lubomír Junek. Tehdy se
bohuÏel celá vûc nezdaﬁila. Dnes je
pﬁece jen situace jiná a nahrává nám
i zájem mûsta Lipnice nad Sázavou
o navrácení sochy Jaroslava Ha‰ka,
která se také nachází v nepﬁíli‰ utû‰eném stavu v Praze. Podle slov pana Mrázka je situace více neÏ nadûjná, tak uvidíme…
Petr Tﬁíska
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ÎIVNOSTNÍKÒV ROK –
ZÁKON O STABILIZACI VE¤EJN¯CH FINANCÍ
V závûru ãlánku z minulého ãísla KN jsem uvedl jisté obavy ze souãasného v˘voje ekonomiky âR. Od
té doby âSÚ zveﬁejnil dal‰í statistické údaje, ze kter˘ch vypl˘vá, Ïe
to pﬁeci jen nevypadá vÛbec zle. Srpnov˘ rÛst prÛmyslu (5,5 %) byl sice nejslab‰í od prosince loÀského
roku, ale dvanáctimûsíãní prÛmûrn˘ rÛst se stále pohybuje na úctyhodn˘ch 9 - 10 %. Ceny v prÛmyslu vzrostly o 4 %, a tak nás zatím
nemusí znepokojovat ani inflaãní
tlaky. Míra nezamûstnanosti dále
poklesla na 6,2 % a zﬁejmû bude je‰tû klesat. Obecnû se ﬁíká, Ïe sehnat
práci v Praze je nejsnaz‰í v celé EU.
To ale nelze z pohledu ekonomiky
a zamûstnavatelÛ vnímat pﬁíli‰ pozitivnû. Zcela jistû dojde ke zrychlení rÛstu mezd a hospodáﬁsk˘ rÛst
bude je‰tû více neÏ dnes taÏen spotﬁebou domácností, pﬁiãemÏ bude
prÛmysl naráÏet na nedostatek
vhodn˘ch pracovních sil. Je jisté, Ïe
musí postupnû dojít k otevﬁení pracovního trhu âR, i kdyÏ se to na‰im
obãanÛm nemusí líbit. Negativní
zprávou je pokles trÏního nájemného o 0,2 %, neboÈ úroky u hypoték
naopak rostou.
Prezident republiky Václav Klaus
podepsal 5. ﬁíjna zákon o stabilizaci veﬁejn˘ch rozpoãtÛ. Ten mûní celkem 47 zákonÛ, nûkteré byly zmínûny jiÏ v pﬁedchozích ãláncích. Novû zavádí tﬁi nové ekologické danû
– daÀ ze zemního plynu a nûkter˘ch
dal‰ích plynÛ, daÀ z pevn˘ch paliv
a daÀ z elektﬁiny. V zákonû o DPH
tak dojde s úãinností od 1. 1. 2008
mimo zv˘‰ení sníÏené sazby z 5 na
9 % i k roz‰íﬁení základu danû o novû zavádûné ekologické danû.
V souvislosti s tím je vhodné zmínit, Ïe s úãinností od 1. 8. 2007 byla v pﬁíloze ã. 1 zákona (seznam zboÏí, u kterého se uplatÀuje sníÏená
sazba danû) doplnûna nová poloÏka
„4401 Palivové dﬁevo v polenech,
‰palcích, vûtvích, otepích nebo podobn˘ch tvarech; dﬁevûné ‰tûpky
nebo tﬁísky; piliny a dﬁevûn˘ odpad

a zbytky, téÏ aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobn˘ch
tvarÛ.” Pﬁí‰tí rok dojde ke zmûnû
uplatnûní sníÏené sazby DPH u bytové v˘stavby, sníÏená sazba bude
jen u staveb pro sociální bydlení (§
48a). Podle souãasného návrhu by
to byly byty s podlahovou plochou
do 120 m2 a domy s podlahovou plochou do 350 m2.
Ministr financí M. Kalousek ﬁekl,
Ïe oãekává, Ïe státní rozpoãet by
mûl letos vykázat zhruba o 10 miliard Kã men‰í schodek proti plánovanému. Snad jsou to tedy první
známky ozdravování veﬁejn˘ch financí, i kdyÏ zpÛsobené pﬁedev‰ím
hospodáﬁsk˘m rÛstem a ne reformami. Ty se mohou projevit aÏ
v pﬁí‰tím roce. Stav veﬁejn˘ch financí je vlastnû jedin˘m dÛvodem,
proã âR pﬁijme euro pozdûji neÏ
Slovensko. Nepﬁedpokládá se, Ïe by
to bylo pﬁed rokem 2012.
Na závûr odpovûì na jeden
z ãast˘ch dotazÛ – jak je to s minimálním vymûﬁovacím základem pro
v˘poãet pojistného na zdravotní poji‰tûní u pracujících dÛchodcÛ. Plátcem pojistného za dÛchodce je stát,
a pokud tedy dÛchodce dále soubûÏnû provozuje Ïivnost nebo je zamûstnán, nevztahuje se na nûj ustanovení o minimálním základu pro
v˘poãet pojistného a pouÏije pro v˘poãet skuteãn˘ základ. Stejnû se postupuje i u v˘poãtu záloh. DÛchodce je ov‰em povinen oznámit skuteãnost, Ïe plátcem pojistného za nûj
se stal stát, své zdravotní poji‰Èovnû. Stejnû tak neplatí minimální vymûﬁovací základ pro OSVâ celodennû peãující o dítû do 7 let vûku
nebo o dvû a více dûtí do vûku 15
let, i kdyÏ stát v tomto pﬁípadû za
OSVâ pojistné neplatí. Péãe se poãítá za celodenní, pokud doba náv‰tûvy pﬁed‰kolního zaﬁízení nepﬁesahuje 4 hod dennû, nebo pokud dítû chodí do ‰koly na dobu nepﬁesahující dobu vyuãování.
Jan Rajsk˘

K ¤ I V O K L ÁT S K ¯ S O K O L S T O L E T ¯
(dokonãení ze str.1)
zde prezentoval nejmen‰í potûr fotbalistÛ TJ Roztoky.
Chloubou Sokola Kﬁivoklát je také budova sokolovny, postavená
v roce 1924. Právû ta hostila spoleãenskou ãást oslav. Hosté si zde
mohli prohlédnout pﬁedev‰ím v˘stavu mapující 100 let ãinnosti Sokola Kﬁivoklát. V˘stava pak byla
doplnûna prostorov˘mi exponáty a
originálními materiály z bohaté sokolské historie. Celou koncepci v˘stavy je‰tû doplnily filmové zábûry
z rodinného alba Milana a Tomá‰e
Bednaﬁíkov˘ch, které jedineãn˘m
zpÛsobem zachycují sportovní aktivity na Kﬁivoklátû v 70. letech dvacátého století.
O historii jednoty se mohou v‰ichni doãíst i v publikaci, kterou ke 100.
v˘roãí jednoty pﬁipravil starosta
Ka‰par a která zde byla k zakoupení. Z ní pak na úvod veãera sám autor citoval nûkolik zajímav˘ch údajÛ a pasáÏí, k aktuálnímu dûní v kﬁivoklátském Sokolu poté promluvil
bratr Vladimír âerven˘.
Sokol v‰ak nezapomnûl ani na ty,
kteﬁí se z jeho stﬁedu v˘znamnû podíleli na ãinnosti jednoty.
„Takov˘ch ãlenÛ souãasn˘ch i
minul˘ch je hodnû a v‰em je potﬁeba podûkovat. Ocenûni pamûtní plaketou ke 100. v˘roãí zaloÏení jednoty byli dva nejaktivnûj‰í, jejichÏ
zásluhou byla po listopadu 1989 obnovena jednota a vrácen pÛvodní
majetek. Plaketu si osobnû pﬁevzal
b˘val˘ starosta bratr Václav Smeták a nepﬁítomnému bratru EvÏenu
Krobovi ji v˘bor pﬁedá pozdûji,“ doplnil starosta Ka‰par, kter˘ byl tﬁetím vyznamenan˘m.
Kﬁivoklátské sokolské oslavy by
se daly také nazvat oslavami návratÛ. Nejen lukostﬁelba a fotbal se po

âlenové v˘boru poloÏili kytici ke hrobu Marie âechové.

letech opût pﬁedstavily tam, kde
kdysi stávala stﬁelnice a hﬁi‰tû, ale
z jevi‰tû sokolovny - po letité odmlce - znovu zaznûly hlasy ochotnick˘ch hercÛ. Slavná léta kﬁivoklátského divadla si sokolové pﬁipomnûli hrou Saula O’Hary OÏenit
se, to je vÏdycky riziko, kterou jedineãn˘m zpÛsobem zahrál DS Tyl
âistá.
Úpln˘ závûr oslav 100 let Sokola
Kﬁivoklát pak probûhl tam, kde to
pﬁed sto lety v‰e zaãalo – v sále Hotelu S˘kora. Zde si je‰tû na Sokolské zábavû sokolové zavzpomínali,
zatanãili pﬁi hudbû orchestru Kastelán a noãní tmou pak spokojenû odcházeli domÛ.
Martin KÛs,
TJ Sokol Kﬁivoklát

Foto Martin KÛs

Z vystoupení Rakovnick˘ch maÏoretek U Koleãka.
Foto Martin KÛs
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PRVNÍ ROâNÍK FOTOSOUTùÎE „K¤IVOKLÁTSKO V HLEDÁâKU FOTOAPARÁTU“
PRVNÍ ROâNÍK FOTOSOUTùÎE „K¤IVOKLÁTSKO V HLEDÁâKU FOTOAPARÁTU“ JE ZA NÁMI–16 AUTORÒ ZASLALO MAGICK¯CH 77 SOUTùÎNÍCH FOTOGRAFIÍ
K¤IVOKLÁT (paf). V sobotu
13. ﬁíjna se se‰li v IS LesÛ âR fotografové, sponzoﬁi i veﬁejnost. Od
ãtrnácti hodin se zde konala slavnostní vernisáÏ fotosoutûÏe Kﬁivoklátsk˘ch novin, vyhlá‰ené v ãervnu. Po malém hudebním úvodu
Dá‰i Pavlíãkové a Gudrun Humlové a nûkolika slovech zástupce odborné poroty Petra HÛly byli vûcn˘mi cenami ocenûni tito soutûÏící:
Kategorie „Lidé Kﬁivoklátska“:
1. místo: Milena Písaãková s fotografií „King Peters I“
2. místo: Jana Jirásková s fotografií
„Vyná‰ení smrtky“
3. místo: Lubo‰ Vokoun s fotografií „Alan Breník“
Cena KN: Milena Písaãková s fotografií „King Peters I“
Kategorie „Pﬁíroda Kﬁivoklátska“:
1. místo: Martin Kopeck˘ s fotografií „Paﬁez na Královské cestû“
2. místo: Martin Kopeck˘ s fotografií „Kobylka zelená“
3. místo: Jaroslav Konrád (fotografie beze jména)
Cena KN: Jaroslav Konrád (fotografie beze jména)
Kategorie „Volné téma“:
1. místo: Jana Jirásková s fotografií
„Koncert skupiny Silentium“
2. místo: Milena Písaãková s fotografií „Podveãer v pﬁístavu“
3. místo: Dagmar Pavlíãková s fotografií „Tanec s holuby“
Cena KN: Jana Jirásková s fotografií „Koncert skupiny Silentium“

Pﬁíroda Kﬁivoklátska: 1. místo – Martin Kopeck˘ „Paﬁez na Královské cestû“

Lidé Kﬁivoklátska: 1. místo a cena KN – Milena Písaãková „King Peters I“

Volné téma: 1. místo a cena KN – Jana Jirásková „Koncert skupiny Silentium“

VRÁTÍ SE DO K¤IVOKLÁTU SOCHA FERDINANDA LAUBA?

Slavnostní otevﬁení v˘stavy.

Foto –Bed–

Následovalo pﬁestﬁiÏení pásky a
v‰ichni pﬁítomní si koneãnû mohli
prohlédnout vystavené fotografie,
mezi nimi i ty vítûzné.
Redakãní rada KN by chtûla touto cestou je‰tû jednou podûkovat
v‰em, kteﬁí se na uspoﬁádání fotosoutûÏe podíleli. Tedy zúãastnûn˘m
fotografÛm za zaslané fotografie.
Velk˘ dík patﬁí sponzorÛm za ceny
poskytnuté autorÛm vítûzn˘ch fotografií. Podûkovat bychom chtûli
Mûstysu Kﬁivoklát za finanãní pﬁíspûvek, LesÛm âR za poskytnut˘
prostor a jmenovitû Tánû Friebertové za hlavní podíl na instalaci fotek.
Dík patﬁí odborné porotû ve sloÏení
Petr HÛla, Markéta Polívková a Jan
Jedliãka. Podûkování si zaslouÏí
Gudrun Humlová, bez které by ne‰lo snad nic a dík patﬁí i Îanetû Friebertové za nádhernou v˘zdobu v˘stavy fotografií. Snad jsme na nikoho nezapomnûli.
Fotografie budou v IS LesÛ âR
vystaveny zhruba mûsíc.
A pﬁí‰tí rok moÏná znovu…

Dá‰a Pavlíãková a Martin Kopeck˘, dva
ocenûní autoﬁi.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

K¤IVOKLÁT. Jak se zdá, sochy
ze zdi v pﬁedhradí by nemusely b˘t
jedin˘mi, které se po dlouh˘ch letech vrátí zpátky na Kﬁivoklát.
V souãasné dobû probíhají intenzivní jednání o návrat sochy svûtoznámého houslového virtuóza
Ferdinanda Lauba, která aÏ do roku
1925 stávala v zahradû pﬁed chaloupkou, jíÏ se zaãalo ﬁíkat jeho jménem „Laubovna“.
V roce 1905 koupil chaloupku kﬁivoklátsk˘ notáﬁ Hyppolit Fastr pro
svého zetû, malíﬁe, grafika a spisovatele Aloise Kalvodu, velkého
Laubova obdivovatele. Byl to právû Kalvoda, kdo chaloupku „pﬁejmenoval“ na Laubovu chalupu neboli Laubovnu. V ãásti domku posléze zﬁídil Laubovo muzeum. „Stûny v‰ech pokojíkÛ byly vymalovány
ve stylu, jak˘ panoval v dobû Laubova majetnictví. Kalvodovi se podaﬁilo dary i nákupy sehnat mnoÏství památek po tomto slavném virtuosovi, takÏe náv‰tûvník na‰el nejen olejovou podobiznu Laubovy
choti Anny, ale i dokumenty osobní,
jeho frak, v nûmÏ hrával na koncertech a jiné,“ napsal ve Vlastivûdném sborníku Rakovnicka s Kﬁivoklátskem KalvodÛv souãasník, regionální historik a spisovatel Ferdi-

Na dobovém snímku je zachycena Laubova socha v zahradû pﬁed Laubovnou.
Foto archiv autora

nand Pátek. Muzeum bylo - za pﬁítomnosti mnoha hostÛ z kruhÛ tehdej‰ího praÏského umûleckého Ïivota - slavnostnû otevﬁeno 14. 7.
1912. Pﬁi té pﬁíleÏitosti pﬁedstavil
Kalvoda nejen svoji knihu dokumentÛ „O ãeském houslistovi Ferdinandu Laubovi“, ale i novou sochu virtuóza, kterou vytvoﬁil mlad˘
nadan˘ sochaﬁ Vojtûch Sapík (ten se
m. j. zúãastnil i soutûÏe na zbudo-

Laubova socha na nedÛstojném místû v Petﬁínsk˘ch sadech.

Foto Tomá‰ Bednaﬁík

vání Národního památníku na ÎiÏkovû; bohuÏel padl na poãátku
1. svûtové války).
Muzeum i sochu v dal‰ím desetiletí pﬁijeli na Kﬁivoklát obdivovat
stovky milovníkÛ Laubova umûní.
To Kalvodu podnítilo k velkolepé
pﬁestavbû muzea, které se podle jeho pﬁedstav mûlo stát místem, kde
by se setkávaly pﬁední osobnosti
ãeského kulturního Ïivota, konaly
se zde koncerty a dal‰í spoleãenské
akce. O finanãní spoluúãast na pﬁestavbû i pozdûj‰ím provozu poÏádal
Mûstys Kﬁivoklát. Zastupitelé v‰ak
mistrovu Ïádost nevysly‰eli. Vydat
obecní peníze, kter˘ch ostatnû nebylo nazbyt, na rekonstrukci Kalvodova soukromého majetku odmítli. Dejme opût slovo Ferdinandu
Pátkovi.
„Mistr se rozhnûval, místnosti vyklidil, vzal i sochu Sapíkovu, odvezl v‰e do Prahy a vût‰inu daroval
praÏské konservatoﬁi, jeÏ podnes zápasí o místo pro uãebny a tudíÏ nemá místnosti, v nichÏ by sbírky uãinila pﬁístupn˘mi obecenstvu.“ Stalo se roku 1925. A tak se socha dostala do praÏské Semináﬁské zahrady, kde „pobyla“ aÏ do roku 1990.

Poté (mnû z neznám˘ch dÛvodÛ) byla pﬁesunuta do horní ãásti Petﬁínsk˘ch sadÛ, kde stojí dodnes. BohuÏel, nové místo vÛbec neodpovídá v˘znamu zvûãnûlého houslisty,
ani autora sochy. Skulptura je obrostlá bujnou vegetací, pokrytá mechy a vzhledem ke své „zastrãenosti“ „slouÏí“ i jako místo, kde si nejeden z náv‰tûvníkÛ Petﬁína „uleví“.
O návrat sochy na Kﬁivoklát se pokou‰el jiÏ v 80. letech minulého století tehdej‰í kastelán hradu Lubomír
Junek, leã marnû. Poté, co jsem letos v srpnu na neutû‰en˘ stav sochy
a její nedÛstojné umístûní upozornil
souãasného místostarostu mûstyse
Petra Tﬁísku, zaãaly se dít vûci dosud nevídané. O problému jednalo
zastupitelstvo, tajemnice úﬁadu
Eli‰ka Tﬁísková kontaktovala pﬁíslu‰né praÏské instituce, a je velká
nadûje, Ïe by se socha (samozﬁejmû
po patﬁiãném o‰etﬁení) mohla vrátit
zase na Kﬁivoklát. Nikoliv na zahradu, kde pÛvodnû stávala, která je
dnes soukrom˘m majetkem, ale na
obecní pozemek. S Petrem Tﬁískou
jsme se shodli, Ïe by mohla zdobit
horní ãást amalínského parku mezi
kostelem sv. Petra a silnicí z Bud na
Amalín. Myslím, Ïe je to místo dÛstojné a v‰em obãanÛm i náv‰tûvníkÛm na‰eho mûstyse pﬁístupné. Vûﬁme, Ïe se dobrou my‰lenku podaﬁí
dotáhnout do konce.
Tomá‰ Bednaﬁík

Laubova socha dnes. Foto Tomá‰ Bednaﬁík
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
Non scholae sed vitae discimus –
Neuãíme se pro ‰kolu, ale pro Ïivot.
(Seneca Lucius Annaeus)

U N I K ÁT N Í O B J E V N A J I Î N Í FA S Á D ù
HEJTMANSKÉHO DOMU
Probíhající poslední etapa rekonstrukce plá‰tû Hejtmanského domu
v prostoru jiÏního parkánu (od b˘-

valé lékárny v Budech viditelné le‰ení), pﬁinesla velice v˘znamn˘ objev. Nález gotické (václavské – Václav IV.) omítky a mnoha rÛzn˘ch
pÛvodních otvorÛ (stﬁílen, oken, atd)
posunul vûdûní o nejstar‰ích stavbách v areálu hradu opût velmi daleko. Navíc byl odhalen i nápis zaznamenávající pravdûpodobnû i datum stavby opûrákÛ. S nejvût‰í pravdûpodobností se jedná o letopoãet
1597. Ve spodní ãásti bylo objeveno gotické okno (stﬁílna). Gotická
omítka je pravdûpodobnû v posledních letech 16. století opatﬁena renesanãními „psaníãky“. V pozdûj‰í
dobû (cca 17. stol.) je ke stûnû pﬁistavûn opûrák, kter˘ ãást stûny zakryje a umoÏní dochování vzácného artefaktu. RovnûÏ v oknech byly objeveny gotické portály a dobﬁe
zachovalá renesanãní kovaná mﬁíÏ.
Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe jednoznaãnû chceme tento unikátní nález
zachovat pro budoucí generace, bude opût omítka „skryta“ opûrákem.
Jakákoli úprava, která by omítku
prezentovala, není moÏná a za nûkolik let by omítka pﬁestala existovat. MÛÏeme to pﬁirovnat k otevﬁenému hrobu s mumiemi. Gotická
stﬁílna a renesanãní mﬁíÏe zÛstanou
pro náv‰tûvníky viditelné.
Ludûk Frencl

30 DNÒ MINULOSTI
• Jako jiÏ tradiãnû probûhl 13. –
14. 10. 2007 jiÏ 13. roãník Kﬁivoklání, na hrad pﬁi‰lo více jak 4300
osob, po oba dny byl vypraven na
Kﬁivoklát zvlá‰tní parní vlak z Prahy. Hlavním partnerem Kﬁivoklání
byl âesk˘ rozhlas.
• Na prÛãelí jiÏní fasády Hejtmanského domu byly pod odbouran˘m
opûrákem nalezeny velké plochy gotické omítky s renesanãní malbou a
dal‰í stavební prvky.
• Na hradû se pﬁipravuje natáãení
soutûÏního poﬁadu „O korunu krále
Karla“, kter˘ zde vznikne 6. – 7. lis-

topadu 2007 a bude vysílán veãer 30.
prosince 2007.
• Pro leto‰ní vánoãní svátky pﬁipravujeme speciální prohlídky „Vánoãní ãas na hradû“ , které budou probíhat ve dnech 25. – 26. 12. a 29. –30.
12. 2007 od 10 do 15 hodin. Více informací pﬁinese vánoãní ãíslo KN.
• Tradiãní Advent na Kﬁivoklátû
probûhne 7. – 8. 12. a 15. – 16. 12.
2007.
• 2. roãník Malého adventu na Hamousovû statku ve Zbeãnû se koná
vÏdy v sobotu a v nedûli od 1. 12. do
23. 12. 2007.

K ¤ I VO K L Á N Í 2 0 0 7
Leto‰ní Kﬁivoklání, konané 13. –
14. 10. a poﬁádané agenturou Merlet ve spolupráci se správou hradu,
se ﬁadilo mezi leto‰ní „pohodové“
akce. Napomohlo tomu i nádherné
poãasí a i trochu niÏ‰í náv‰tûvnost
oproti loÀskému roãníku. Ale právû
tûch leto‰ních 4300 náv‰tûvníkÛ
hradu, úÏasnû rozloÏen˘ch do obou
dní, bylo tím ideálním mnoÏstvím
pro klidn˘ prÛbûh a lákadlem, jak
pﬁíjemnû strávit sobotní i nedûlní
den. Leto‰ní novinkou bylo vystoupení ‰panûlské taneãnice, která
pﬁedvedla tradiãní flamengo. Nezklamala i nûmecká stálice gotické
hudby Fabula Aetatis.

SLAVNOSTNÍ KONCERT V KRÁLOVSKÉM SÁLE –
VYHLÁ·ENÍ 2. KOLA NÁRODNÍ V¯TVARNÉ SOUTùÎE
„Návrat zapomenut˘ch soch“ –
to je projekt, kter˘ od záﬁí 2006 postoupil jiÏ do své druhé ãásti.
O co pﬁesnû jde:
Na staré hradbû podél pﬁíjezdové cesty k hlavní hradní bránû hradu je vystavûno celkem osm zdûn˘ch podstavcÛ pro sochy. Hradba
a osazení soch na podstavce se váÏe k datu 1731-33. V tûchto letech
zde byly pravdûpodobnû „lidov˘m“ sochaﬁem vztyãeny sochy
svûtcÛ: sv. Antonín, sv. Jan Evan-

gelista , sv. Florián, sv. Marie, sv.
Josef, sv. Jan Nepomuck˘, sv. Václav. Dle dochované fotografie byl
na ãtvrtém podstavci (smûrem
k hradu) kﬁíÏ. Sochy byly pravdûpodobnû sejmuty nejpozdûji po
2.sv.válce a uloÏeny v depozitáﬁi.
Nezachovaly se ov‰em v‰echny.
Cílem na‰eho snaÏení je navrátit
sochy na svá místa. Dne 28.záﬁí
2006, v den ãeské státnosti, byla
slavnostnû soutûÏ vyhlá‰ena. Cel˘
projekt se podaﬁilo pﬁipravit ve spo-

Slavnostní koncert na podporu soch vysílan˘ pﬁím˘m pﬁenosem v âeském rozhlase 1 RadioÏurnálu dne 19. 7. 2006. Na snímku vystoupení Dua Checchina.
Foto Milan Bednaﬁík

Na slavnostním koncertu na podporu soch dne 19. 7. 2006 vystoupila také západoãeská skupina Erion, vítûz rozhlasové hudební soutûÏe.
Foto Milan Bednaﬁík

lupráci s nestory kﬁivoklátského
dûní a historie, bratry Bednaﬁíky,
a za odborné podpory pracovníkÛ
ústﬁedního pracovi‰tû Národního
památkového ústavu, v˘znamn˘mi
profesory figurálního sochaﬁství
ãesk˘ch v˘tvarn˘ch ‰kol a mnoha
dal‰ími. Zá‰titu nad projektem pﬁevzal hejtman stﬁedoãeského kraje
Petr Bendl.
Co je‰tû schází? Snad jen ti novodobí donátoﬁi, mecená‰i umûní,
kteﬁí podpoﬁí vznik nov˘ch soch této v˘znamné památky a zapí‰í nesmazatelnû své jméno do zdí kﬁivoklátsk˘ch.
My‰lenka obnovit sochy – ano,
ale jak celou realizaci pojmout. Nechat zhotovit co nejvûrnûj‰í kopie ?
Nebo dát autorÛm úplnou volnost
a osadit na hradbu tﬁeba i velice moderní umûní. Na tyto otázky zaãalo
postupnû odpovídat sestavování
projektu v˘tvarné soutûÏe. Komise,
kterou se podaﬁilo sestavit z velice
v˘znamn˘ch a uznávan˘ch odborníkÛ ve figurálním sochaﬁství, historikÛ umûní a dal‰ích osvícen˘ch
lidí, peãlivû pﬁipravila podmínky.
Sochy by mûly respektovat charakter prostﬁedí pﬁístupové cesty k hradu s pﬁihlédnutím ke zpracování pÛvodních soch a Ïelezného kﬁíÏe.
Stﬁeda 31. ﬁíjna 2007 bude dnem,
kdy probûhne vyhlá‰ení 2. kola národní v˘tvarné soutûÏe. Pﬁi této pﬁíleÏitosti se bude konat v prostorách
Královského sálu hradu jiÏ druh˘
koncert na podporu tohoto projektu. RovnûÏ budou je‰tû k vidûní vítûzné návrhy 1. kola, postupující do
2. kola.
Slavnostní koncert bude vysílán
jako pﬁím˘ pﬁenos âesk˘m rozhlasem 1 RadioÏurnálem od 20 hodin.
Pﬁím˘ pﬁenos bude poté pokraãovat
je‰tû Ïiv˘m vysíláním noãního RadioÏurnálu od 24 do 01 hodin. Program koncertu vyplÀuje krom mluveného slova zpûvaãka Hana KﬁíÏková a skupiny Maya a Irish Dew.
Noãní RadioÏurnál bude zamûﬁen
opût na hrady a zámky a na v‰e,
o co se veﬁejnost zajímá.
Ludûk Frencl

Tﬁi fotografické postﬁehy z leto‰ího Kﬁivoklání pro vás zaznamenal Tomá‰ Bednaﬁík.

KULTURA – ZAJÍMAVOSTI – KNIHOVNA
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OBECNÍ KNIHOVNA
NOVINKY V OBECNÍ KNIHOVNù
Tak jsem zase nad‰enû nakupovala a nûco uÏ pﬁeãetla… Zaãnu na‰imi autory. Od Jaroslava KﬁíÏe jsem
si pﬁeãetla knihu Sestra Mneme.
Mneme je múza pamûti. Tu ztratil renomovan˘ advokát po autohavárii.
Musí se v‰e uãit znovu. Chodit, psát,
ãíst, neví kdo je. V urputném zápase
o stﬁípky vzpomínek Kubát postupnû odkr˘vá neutû‰en˘ obraz svého
dosavadního, navenek úspû‰ného Ïivota. Milenka se s ním rozchází,
manÏelka rozvádí, dcera Ïije kdesi na
druhém konci svûta a nechce s ním
taky mít nic spoleãného. Ve snaze dát
svému Ïivotu nov˘ smûr, bez ohledu na svou stále je‰tû nespolehlivou
pamûÈ, pﬁijme obhajobu dcery známého podnikatele, která je obvinûná
z otcovraÏdy. Dûlá to i proto, Ïe mu
dívka velmi pﬁipomíná jeho vlastní
dceru. A konec? Tak ten si uÏ musíte zjistit sami.
Hezky se ãtou âesk˘ch dûjin hrátky o‰idné od Jany Volfové. Autorka je historiãka, dûjiny i uãila. Nebojí se srovnávat s dne‰kem. âasy
se sice mûní, ale to, co zÛstává víceménû beze zmûny, jsou lidské ctnosti i nectnosti, láska i nenávist,
touha po moci a bohatství.
V krajinû prorostlého bÛãku podává Jan Vávra obraz doby nedávno minulé. Jako syn pravovûrn˘ch
komunistÛ, kteﬁí po sovûtské okupaci skonãili v disentu a emigraci,
pﬁijímá skepticky v‰eobecnou víru
v moÏnost spravedlivého uspoﬁádá-

BONAVENTURA OSLAVILA „T¤ICETINY“
RAKOVNÍK. Letos na podzim
uplynulo 30 let, kdy zaloÏili kytaristé Václav Friebert z Kﬁivoklátu
a Miroslav Jirásek z Velké Bukové
bigbítovou skupinu Bonaventura.
K nim se pﬁipojili baskytarista Jaroslav Hokr z Újezda nad Zbeãnem,
bubeník Franti‰ek Jirásek z Velké
Bukové a posléze i zpûváci Milan
Franc a Mojmír Koneãn˘ (oba z Kﬁivoklátu). „Ochranná kﬁídla“ nad nimi „rozprostﬁela“ tehdej‰í MO SSM
Kﬁivoklát. Bez zﬁizovatele v té dobû hrát ne‰lo. Díky pochopení Kar-

la Tomse získala nová kapela i „stﬁechu nad hlavou“ ve zdej‰í sokolovnû. Témûﬁ ãtyﬁi roky rozdávala skupina (v roce 1979 se po zásadních
personálních zmûnách pﬁejmenovala na Ventus) radost mládeÏi nejen
na Kﬁivoklátû, ale i v jeho okolí. Poslední vystoupení se uskuteãnilo
v rámci tehdy populární Hit-show
v Tylovû divadle v Rakovníku 27.
bﬁezna 1981.
Nápad pﬁipomenout si „aktivnû“
kulaté v˘roãí vzniku Bonaventury
se zrodil v hlavû kytaristy Václava

Foto Tomá‰ Bednaﬁík

V zákulisí se vzpomínalo na doby, kdy Bonaventura vznikla: zleva Karel Toms, Jarda Hokr,
Václav Friebert a b˘val˘ zvukaﬁ Ivo Malina.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

l˘ch stﬁípkÛ od Jamese Frey. Je to
pﬁíbûh boje s drogovou závislostí,
neobvykle ryzí a upﬁímn˘ popis zniãeného a znovu vystavûného Ïivota.
Jedna z kritik pí‰e: „Je to extrémnû
siln˘ a do posledního detailu propracovan˘ pﬁíbûh o zbavování se alkoholické a drogové závislosti. James Frey je hrÛznû upﬁímn˘ a komick˘ zároveÀ. Neomylnû míﬁí pﬁímo mezi ty, kteﬁí zoufale potﬁebují
pomoc.Tohle si musíte okamÏitû
pﬁeãíst.“ TakÏe ãtûte a hlavnû zas
o tom, co si pﬁeãtete, napi‰te, podûlte se s námi o své ãtenáﬁské záÏitky.
–gh–

IVS Budy – Kﬁivoklátsko,o. p. s. Vás zve na v˘stavu
„Kﬁivoklátsko oãima amatérsk˘ch v˘tvarníkÛ“
ve v˘stavních prostorách IVS Budy na Kﬁivoklátû
od 1. listopadu 2007 do 31.ledna 2008
Na této v˘stavû absolventÛ kurzu kreslení pravou hemisférou
z Bruntálu a z Prahy, jehoÏ podtitulek zní: „Nenechte spát svou pravou mozkovou hemisféru – i ona je va‰e“ bude moÏnost shlédnout
obrázky nejen z Kﬁivoklátska.
Jiﬁina Pro‰ková – IVS Budy Kﬁivoklát

PODZIM V INFORMAâNÍM A VZDùLÁVACÍM
ST¤EDISKU LâR K¤IVOKLÁT

Hlavní organizátor vzpomínkové akce – kytarista Václav Friebert.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Skupina Bonaventura pﬁi v˘roãním koncertu 29. záﬁí.

ní spoleãnosti (pí‰e se na záloÏce).
A teì uÏ zas cizí autoﬁi. SnaÏím
se brát od kaÏdého Ïánru nûco. Ráda si ale nechám i od ãtenáﬁÛ poradit. Encyklopedií máme dost vypÛjãeno z v˘mûnného fondu. Dal‰í
knihy budeme mít znovu i z Rakovníka, jak mi pﬁislíbila paní ﬁeditelka Mûstské knihovny. TakÏe: co
byste ﬁekli Îenû, která spolkla zubní kartáãek. Jo, i takové vûci se stávají, mÛÏete si to pﬁeãíst ve stejnojmenné knize. A dozvíte se i o jin˘ch bizarních pﬁípadech z lékaﬁské
praxe. Milovníci detektivek si pﬁijdou na své v knihách Patricie Cornwellové – Predátor, Roberta B. Parkera – Tajemství zvídavé sleãny,
Jeffery Daevera – Spící panna, Mary Higgins Clarkové – Kdo tû zná.
Vût‰inou jsou to známí autoﬁi, jejichÏ knihy uÏ jste si mohli u nás
v knihovnû vypÛjãit, takÏe není tﬁeba bliÏ‰ího komentáﬁe. Vzala jsem
i Afghánce Fredericka Forsytha, román ‰pionáÏní, kter˘ vychází z nejÏhavûj‰í souãasnosti, jenÏ kromû naléhavého poselství o novodob˘ch
hrdinech boje se zlem pﬁiná‰í i pozoruhodnou zprávu o historick˘ch
pﬁíãinách terorismu a vnitﬁních mechanismech fungování Al-Kajdy.
Typicky Ïensk˘m románem je Kate Hanniganová od autorky v knihovnû téÏ dost zastoupené, Catherine Cooksonové. Na‰e místní omladina dost ãte knihy o nebezpeãí drog,
ti si moÏná rádi pﬁeãtou Milion ma-

Frieberta. Ten se kapelu pokusil
vzkﬁísit jiÏ pﬁed dvûma roky, leã neúspû‰nû. Podaﬁilo se to (byÈ s urãit˘mi problémy) aÏ letos. V sobotu
29. záﬁí veãer, na kter˘ byly oslavy
naplánovány, se Bonaventura pﬁedstavila v sestavû Václav Friebert
(kytara/zpûv), Miroslav Mach (baskytara) a Miroslav Jirásek (bicí). Tedy dva zakládající ãlenové a druh˘
„basák“, kter˘ v roce 1979 vystﬁídal
Jaroslava Hokra.
Jubilantovi pﬁi‰li popﬁát tﬁi hosté:
mladá rakovnická skupina Utrum
a dvû praÏské kapely, v nichÏ hrají
b˘valí ãlenové Bonaventury (resp.
Ventusu), Deep Out Jaroslava Hokra a Lokomotiva Planet kytaristy
a zpûváka Vladimíra Dvoﬁáka.
„Byl to vydaﬁen˘ veãer, moc jsem
si ho uÏíval. ·koda, Ïe nepﬁijeli nûkteﬁí b˘valí ãlenové Bonaventury,
které bychom tu rádi vidûli,“ zhodnotil oslavy VáclavFriebert. V˘roãní koncert nebyl poslední, kter˘ kapela letos odehrála. V pátek 7. prosince se pﬁedstaví i pﬁi obnovené
Hit-show, které v Tylovû divadle
bude poﬁádat Kulturní centrum Rakovník.
Tomá‰ Bednaﬁík

Skonãila letní turistická sezona,
ve které na‰i expozici „ Lesy kolem
nás „ nav‰tívilo více jak 1 500 náv‰tûvníkÛ. S pﬁíchodem nového
‰kolního roku zaãínáme opût poﬁádat aktivity pro ‰koly a ostatní ‰kolská zaﬁízení. Nejvût‰í zájem je
o kombinované programy,protoÏe
poãasí je‰tû umoÏÀuje procházky
a v˘lety, takÏe v˘uková ãást, která
probíhá v pﬁedná‰kové místnosti
v budovû IVS, je doplÀována vycházkami do krásného podzimního
lesa. Ty b˘vají provázené odborn˘m
v˘kladem pracovníkÛ LS Kﬁivoklát
nebo zábavnou lesní pedagogikou,
coÏ je zajímavá a zábavná forma pﬁírodovûdného vzdûlávání.Zaji‰Èovali jsme doplÀkové programy pro
ekologicko – pﬁírodovûdná soustﬁedûní, alternativní vyuãování, odborné pﬁedná‰ky, programy pro mateﬁskou ‰kolu,. exkurze do lesa.
V záﬁí zaãaly opût jazykové kurzy anglického jazyka Mgr. Pavly
Vlãkové, budova je dále vyuÏívána
na nejrÛznûj‰í volnoãasové aktivi-

ty jako jsou Tvoﬁivé podveãery
a ostatní akce o.s. Dûti Kﬁivoklátska. Skonãila v˘stava „ VÛnû d˘mu
a jehliãí “, nyní mÛÏete nav‰tívit v˘stavku fotografií úãastníkÛ soutûÏe
„ Kﬁivoklát hledáãkem fotoaparátu.“ KaÏd˘ v‰ední den je otevﬁeno
do 16.00 hodin, o víkendech vás rádi pﬁivítáme po pﬁedchozí telefonické domluvû. Na zimní období
chystáme tak jako kaÏd˘ rok zajímavé akce pro veﬁejnost, ta nejbliÏ‰í bude 27. listopadu. Jedná se o veãer, vûnovan˘ Karlovi ·noblovi,
kde bude také pﬁedstaven DVD snímek z dílny „Fotostudia B“ s názvem Balada o Moﬁském vlkovi. Zachycuje celou ﬁadu dokumentárních
fotografií i unikátní zábûry z roku
1940, které zachycují Karla ·nobla
pﬁi malování hradu.Doplnûn bude
souborem 170 ·noblov˘ch obrazÛ,
digitálnû zpracovan˘ch a s technick˘mi údaji. O v‰ech chystan˘ch akcích vás budeme vãas informovat
a tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu.
TáÀa Friebertová

SPOLEâENSKÁ STRÁNKA – ZAJÍMAVOSTI
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ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA K¤IVOKLÁTSKU (XXII)
KELTSKÉ OPPIDUM VE
STRADONICÍCH
Oppidum je latinsk˘ název pro
mûsto, je v‰ak velmi ãasto uÏíván i
pro velká opevnûná keltská sídli‰tû,
mûstÛm se velmi podobající. Oppida vznikala v Evropû v prostoru
osídleném Kelty ve 2. a 1. století
pﬁed Kristem a stala se nejen stﬁedisky vysoce rozvinuté ﬁemeslné
v˘roby a obchodními centry, ale také sídly správy kmenového území a
centry náboÏenského kultu. Oppida
byla vût‰inou stavûna na vyv˘‰en˘ch a obtíÏnûji pﬁístupn˘ch místech, ãasto chránûn˘ch strm˘mi svahy nad údolími s vodním tokem. Podél ﬁek pak vedly kupecké cesty, které pﬁedstavovaly dÛleÏitou podmínku pro úspû‰nou existenci keltského
mûsta.

no bylo v roce 1877,
kdy byl v pﬁedhradí
poblíÏ nûkdej‰í akropole náhodnû nalezen poklad asi 200
zlat˘ch keltsk˘ch
mincí. Poté, co byl
nález medializován,
vtrhly do Stradonic
stovky hledaãÛ pokladÛ a prokopávaly
neustále návr‰í tak,
Ïe bylo zcela zdevastováno. Kromû nálezÛ dal‰ích mincí
(jejich poãet nebyl nikdy uveden, ale
údajnû byl znaãn˘) bylo objeveno
velké mnoÏství keltsk˘ch pﬁedmûtÛ, které pﬁedstavují vynikající soubory. Dosvûdãují, Ïe Stradonice byly trvale osídlen˘m oppidem, s rozvinutou ﬁemeslnou v˘robou a ãil˘m

Nejznámûj‰ím ãesk˘m oppidem
jsou Stradonice, leÏící na v˘chodním okraji Kﬁivoklátska. Oppidum
se rozkládalo nad prav˘m bﬁehem
ﬁeky Berounky (dﬁíve naz˘vané
MÏe), nad dne‰ní obcí Stradonice,
po níÏ bylo pojmenováno. Pokr˘vá
rozsáhlé zvlnûné návr‰í, které je na
SZ oddûleno údolím Habrového potoka od sousedního vrchu, na nûmÏ
se vypíná zámek NiÏbor. Oppidum
zaujímá plocho pﬁes 80 ha. Objeve-

obchodním ruchem. Bezesporu patﬁilo k nejbohat‰ím evropsk˘m keltsk˘m sídli‰tím. Nálezy dokazují, Ïe
„stradoniãtí“ Keltové ãile obchodovali s ¤ímany. Kromû mnoÏství
zbytkÛ dokonalé keramiky patﬁí
k zajímav˘m nálezÛm rámeãky voskov˘ch tabulek na psaní a psací rydla, Ïelezné klíãe od obydlí, úÏasná
sochaﬁská díla a propracované v˘robky umûleck˘ch ﬁemesel. Archeologové se shodují, Ïe Stradonice

pravdûpodobnû patﬁily k pﬁedním
stﬁedoevropsk˘m centrÛm tehdej‰ího mezinárodního obchodu. Na pﬁelomu letopoãtu ztratilo stradonické
oppidum samostatnost a nûjakou
dobu je‰tû Ïilo pod germánskou nadvládou, neÏ zcela zaniklo. Nûkteﬁí
badatelé sem situují bájné sídlo markomanského krále Marobuda.
Dnes jsou na oppidu k vidûní jen
místy nevelké pozÛstatky valÛ kdysi kamenn˘ch hradeb. Pﬁesto jeho
rozlehlé plánû pÛsobí osobit˘m
kouzlem a nabízejí v˘hledy do
úchvatné krajiny kolem ﬁeky Berounky.
S vyuÏitím studie Anny Bauerové zpracoval Tomá‰ Bednaﬁík

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

Moje milé a vûrné ãtenáﬁky, také
se vám zdá, Ïe poslední dobou padají na va‰i hlavu samé katastrofy?
Staãí si zapnout jak˘koliv zdroj
zpráv ãi otevﬁít jakékoliv jiné neÏ
Kﬁivoklátské noviny, musíte mít pocit, Ïe se buì v‰ichni zbláznili nebo
se opravdu blíÏí konec svûta. KaÏd˘ se s v‰udypﬁítomn˘m negativismem pot˘ká po svém. Já preferuji
názor, Ïe Ïádn˘ malér nevypadá tak
zle, kdyÏ se na nûj podívám s pln˘m
Ïaludkem. Nevím jak vy, ale já s kruãícím bﬁichem zásadnû nic neﬁe-

‰ím…, a tak hurá
do toho… Pﬁed
ãasem jsem projíÏdûl Rakovníkem a zastavil se
na kus ﬁeãi
u sv˘ch znám˘ch, manÏelÛ
Jirãíkov˘ch. Toto jméno vám jistû není neznámé,
protoÏe Jirãíkovi
jsou b˘valí kﬁivoklát‰tí obãané
a patrioti, kteﬁí na
na‰i obec nedají
dopustit. Pﬁi hovoru co je u nás
nového do‰lo i na
kávu a nûco malého k ní. Paní
Milada je skvûlá
kuchaﬁka ze staré ‰koly a postavila pﬁede mû mísu nûãeho úÏasnû
vypadajícíh a je‰tû úÏasnûji vonícího a pobídla
mû, abych si poslouÏil. Se zvûdavostí jsem se zaãal
o peãivo zajímat, protoÏe jsem nic
podobného zatím nejedl. „Toto jsou
tvarohové rohlíãky, které milují mé
vnuãky“, dodala, a já pﬁi polknutí
prvního sousta pochopil proã a zaãal mít obavu, zda na holky nûco
zbude, pﬁestoÏe mísa byla plná.
ÚÏasné jemné peãivo jsem ani nemusel zapíjet kávou, rozpou‰tûlo se
samo na mém mlsném jazyku. Udûlal jsem na svoji hostitelku psí oãi
a vyloudil z ní recept, ﬁka, Ïe se musím o tento voÀav˘ záÏitek podûlit

DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
NE JÁ!

Zhruba v polovinû nûkdej‰ího oppida se tyãí
dﬁevûn˘ kﬁíÏ, kter˘ stojí poblíÏ tzv. „dukátového pole“, kde byly roku 1877 nalezeny zlaté mince.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík
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18. díl
i s Vámi, ãtenáﬁi Kﬁivoklátsk˘ch novin. Abych vám dokázal, Ïe je to
opravdu velice snadné, upekl jsem
rohlíãky sám, a nyní uÏ jen posílám
podûkování do Rakovníka za recept
a vám popﬁeji nev‰ední sladk˘ záÏitek.
Milan Bednaﬁík
TVAROHOVÉ ROHLÍâKY
S O¤ECHY
Suroviny: 500 g polohrubé mouky, tro‰ku pískového cukru, 250 g Hery, 2 mûkké tvarohy, 1 vanilkov˘
cukr, 6 dkg droÏdí, 2 vejce, mléko,
sÛl, 4 hrsti jader vla‰sk˘ch oﬁechÛ.
Pﬁipravíme si kvásek ze 6 dkg
droÏdí, 12 lÏic vlaÏného mléka a lÏíce cukru. V míse spojíme mouku
s Herou nakrájenou na kousky, jako
kdyÏ se dûlá Ïmolenka. KdyÏ kvásek
vzkypí, pﬁidáme ho do mísy s moukou, rozklepneme 1 vejce a mírnû
osolíme a vypracujeme ne moc tuhé
tûsto, které necháme chvíli odpoãinout. Mezi tím si pﬁipravíme ze 2 tvarohÛ, 1 vejce, tro‰ky cukru a nastrouhan˘ch oﬁechÛ náplÀ. Tûsto na
válu rozdûlíme na 4 stejné díly
a z kaÏdého z nich vyválíme placku
o prÛmûru asi 30 cm. Tuto placku
rozdûlíme buì rád˘lkem nebo noÏem
na 8 stejn˘ch trojúhelníkov˘ch v˘seãí. Na kaÏdou dáme lÏiãku tvarohové náplnû a odzadu zabalíme do
roliãky, aby cíp zÛstal nahoﬁe a ohneme do tvaru rohlíãku. Klademe na
such˘ plech a dáme péci do pﬁedehﬁáté trouby. Pﬁi teplotû 180° C peãeme asi 20 minut neÏ rohlíãky zezlátnou. Pﬁed podáváním mÛÏeme
ozdobit mouãkov˘m cukrem.

Asi pﬁed 500 lety se postaral knûz Mikulá‰ Koperník o zásadní, takﬁka ‰okující zmûnu v my‰lení tehdej‰ího lidstva. AÏ do té doby vládl tzv.
geocentrick˘ svûtov˘ náhled, podle nûhoÏ je na‰e Zemû pevn˘m stﬁedem vesmíru. V‰echno
ostatní, Slunce, Mûsíc, hvûzdy se toãí kolem ní.
Stﬁedovûcí lidé mohli Ïít v sebevûdomém pocitu
nadﬁazenosti Zemû ve vesmíru.
A pak pﬁi‰ly dÛkazy, Ïe na‰e Zemû je jen malá planeta, poslu‰nû se otáãející kolem Slunce
spolu s jin˘mi planetami. A v‰echny pozdûj‰í objevy v astronomii nás uãí vidût své místo ve vesmíru je‰tû pravdivûji: Na‰e Zemû je jen jakousi
ãásteãkou kosmického prachu, ztracenou uprostﬁed miliard hvûzd a galaxií.
To, co bylo objeveno pﬁed 500 lety v ﬁádu hmotného vesmíru, v‰ak je‰tû
zdaleka nedozrálo v ãlovûku, aby pochopil vnitﬁní strukturu svûta a naplnûní svého vlastního Ïivota.
Dá se ﬁíci, Ïe i moderní ãlovûk stále je‰tû realizuje svÛj Ïivot v bludném
a nepravdivém pﬁesvûdãení, Ïe on je stﬁedem svûta a vesmíru, Ïe on je to
hlavní a první a nejdÛleÏitûj‰í, kolem nûhoÏ se v‰echno má toãit. To, ãemu
se pﬁed Koperníkem ﬁíkalo geocentrismus, by se v na‰em pﬁípadû dalo nazvat egocentrismem. Pozorujeme sami sebe, jen si v‰ímejte, jak na‰e já dovede proÏívat samo sebe, své plány, jak dovede prosazovat své zájmy, svou
vÛli. Jak dovede v‰echny skuteãnosti vûdomky i podvûdomû tﬁídit a hodnotit podle toho, nakolik napomáhají jeho plánÛm. Nûkdy to doslova vypadá,
Ïe by se i BÛh mûl toãit podle na‰eho pﬁání. Prostû JÁ a zbytek svûta.
Kristus nás vyvedl z tohoto bludu a osvobodil nás k pravdû. Pomohl nám
správnû pochopit ﬁád vûcí, najít pravdiv˘ a jedinû moÏn˘ smysl Ïivota. Pﬁedstavil se nám jako BÛh, kter˘ slouÏí, podﬁizuje se, poslouchá, vydává se aÏ
do krajnosti. Uãí nás stát se plnû tím, ãím máme b˘t – a nedûlat ze sebe to,
co nejsme. Uãí nás najít si své místo, svÛj pohyb po vlastní ose v tom úÏasném celku BoÏího díla, kde budou nejvût‰ími právû ti, kteﬁí poznávají svou
nicotnost a pokornû a poslu‰nû plní BoÏí vÛli.
Otázka zní, do jaké míry se kaÏd˘ z nás dovede zamyslet nad sv˘m Ïivotem z tohoto BoÏího náhledu, do jaké míry uÏ kaÏd˘ z nás provedl v sobû tu
„koperníkovskou“ opravu, Ïe totiÏ ná‰ Ïivot nesmí b˘t egocentrick˘, ale
bohostﬁedn˘.
J. P.
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S BOLESTÍ V SRDCI VZPOMÍNÁME
Marie Poﬁízová
† 3. 10. 2007 ve vûku 80 let

Mlsn˘ Jasík
Máte také psa? Pﬁedpokládám, Ïe ano,
protoÏe Ïádn˘ myslivec se bez tohoto ãtyrnohého kamaráda a pomocníka neobejde.
JenÏe není pes jako pes. Jsou psi poslu‰ní
nebo neukáznûní, dobrosrdeãní i potmû‰ilí, pﬁítulní nebo nevrlí, nebo dokonce zlí.
Ale já vám teì povím o psu, kter˘ mûl jednu neuvûﬁitelnou vlastnost.
Mûl jsem za války na gymnáziu v âeském Brodû spoluÏáka a kamaráda Richarda Seiferta, kter˘, na rozdíl ode mne,
vystudoval po válce stﬁední lesnickou
v Trutnovû. Na‰e pﬁátelství nám vydrÏelo,
i kdyÏ se na‰e cesty pozdûji roze‰ly. Mne
pﬁipoutalo moje povolání na léta v Praze,
zatímco on mûl to ‰tûstí poznat nûkolik
krásn˘ch ãesk˘ch polesí. Jedním z nich bylo i Kﬁivoklátsko, kde byl v padesát˘ch letech lesním správcem, jak se tehdy ﬁíkalo.
Ob˘val tam nedaleko zámeãku Leont˘n
pûknou a prostornou lesovnu v místû zvaném „Na Pusté Seãi“, k níÏ patﬁily i hospodáﬁské budovy. DrÏel si tam dokonce
kravku a jinou domácí faunu: kozu, králíky, slepice, krÛty, koãky a samozﬁejmû také psa, fenku irského setra, Cilku.
B˘val jsem u nûho vÏdy nûkolikrát do roka na náv‰tûvû, jednou na odstﬁel divoãáka, jindy na Silvestra a ãasto na rybách nebo na babském posvícení v Raãicích (to ale
stojí za zvlá‰tní vyprávûní). Pﬁi jedné z takov˘ch pﬁíleÏitostí mi Rí‰a pﬁedvedl nového psa, kterého získal zvlá‰tním zpÛsobem.
Byl to krásn˘ griffon, jménem Jasík, vychovan˘ a vycviãen˘ je‰tû star˘m fürstenbersk˘m foﬁtem. Jeho poslední majitel ho
ale propil v Hornofovû hospodû v Roztokách a tak se o nûho zaãal zajímat Rí‰a.
Nakonec se ti dva do sebe zamilovali tak,
Ïe Jasík uÏ na Pusté Seãi zÛstal a Cilka dostala kamaráda.
Bylo to milé a pﬁátelské zvíﬁe a v lese se
choval tak perfektnû, Ïe jsem se veãer u ‰álku kávy a skleniãky staré myslivecké neudrÏel a vyslovil jeho páníãkovi svÛj opravdov˘ podiv nad schopnostmi toho pejska,
kter˘ mu teì leÏel poslu‰nû u nohou.
„Kamaráde,“ usmál se Rí‰a „ten umí
je‰tû jin˘ vûci, to by ses divil. On je napﬁíklad hroznû mlsnej, neÏere drÛbeÏí maso ani zvûﬁinu, jen játra nebo ledvinky
a z pití nejvíc miluje kozí mlíko, ale jen sa-

Ludûk Ëopka
motn˘. Kdybys mu dal bíl˘ kafe, tak on je
takovej eskamotér, Ïe vypije to mlíko a kafe nechá.“
„Prosím tû, nevykládej mi takov˘ nesmysl, to pﬁece není moÏné“ povídám.
„Îe ne? Chce‰ se vsadit, Ïe to dokáÏe?
O fla‰ku mysliveck˘, jo?“
„Dobrá, na tohle vsadím nejen jednoho myslivce, ale je‰tû basu plzeÀského navrch, ale co dá‰ ty, kdyÏ prohraje‰?“
„Já prohrát nemÛÏu, ale kdyÏ si to pﬁeje‰,
vsázím jednu pûknou vykrmenou krÛtu.“
Pﬁistupuji tedy na hru a sázku pﬁijímám,
protoÏe vidím, Ïe kamarád je uÏ trochu pod
párou a nabídka je zﬁejmû toho dÛsledkem.
„Helenko,“ volá Rí‰a na manÏelku,
„prosím tû, udûlej Jasíkovi do misky meltu s jeho mlíkem!“
Zatím co hodná manÏelka Helenka pﬁipravovala tu psí lahÛdku, staãili jsme upít
je‰tû dal‰í dvû sklenky a trochu více ztuhnout.
Koneãnû je tu na podlaze miska s bílou
kávovinou pﬁed Jasíkem, ãekajícím na dovolení zaãít.
„Na, Jasínku, vypij si mlíãko, je to tvoje
oblíbené kozí, ale kafíãko ne, to ne, to bych
se na tebe zlobil, ví‰! Tak do toho, bumbej
pûknû, bumbej!“ káÏe laskavû Rí‰a.
Pes se sklonil nad misku a za stálého vrtûní prutem pil, jen to mlaskalo. Moc jsem
do misky ze svého místa nevidûl, protoÏe ji
sv˘mi slechy zakr˘val, ale kdyÏ po sotva
dvaceti vteﬁinách zdvihl hlavu, nevûﬁil jsem
sv˘m oãím: z misky se na mne ‰kodolibû
leskla jen tmavá hladina té culifindy, co byla je‰tû pﬁed chvílí „bíl˘m kafem“.
Co vám mám povídat. Pﬁí‰tí sobotu jsem
pﬁijel se sedmiãkou myslivce a basou Prazdroje, stále je‰tû v Jiﬁíkovû vidûní. Neprodûlal jsem ale na tom. Nazítﬁí jsem pﬁesto
nasedal do auta s pûknû vypasenou a o‰kubanou krÛtou. V bránû lesovny stál Rí‰a
s obûma psy, a Jasík, ten „eskamotér“, mával vesele prutem a smál se na celé kolo.
Z toho plyne pouãení, Ïe nemusí vÏdy vyjít
sázka na zdánliv˘ nesmysl. A dodnes, i po
tolika letech, kdy uÏ jsou Cilka, Jasík i jejich pán dávno na pravdû BoÏí, mi zÛstává
záhadou, jak to ten pes tenkrát dokázal. Poraìte mi, kynologové! Lesu zdar.
(Vysvûtlení najdete v pﬁí‰tím ãísle)

FOTOKRONIKA – HISTORIE
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

U pﬁíleÏitosti v˘roãí zaloÏení Sokola Kﬁivoklát probûhla v sokolovnû v˘stava, která ve fotograiích a dokumentech mapovala tuto stoletou historii.
Foto Martin KÛs

Vûrná garda Sokola Rakovník na oslavách.
Foto Martin KÛs

Starosta TJ Sokol Kﬁivoklát Pavel Ka‰par (vlevo) a starosta Budeãské Ïupy bratr Jiﬁí Kulhav˘.
Foto Martin KÛs

Petr Chudáãek, majitel penzionu v Budech, jeden ze sponzorÛ fotosoutûÏe, pﬁi prohlídce soutûÏních fotografií.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Kastelán Ludûk Frencl pﬁedává v kategorii „Volné téma“ cenu za první místo paní Janû
Jiráskové.
Foto Milan Bednaﬁík

Vystavené fotografie si pﬁi‰li prohlédnout i paní Irena Z˘ková a Jiﬁí Friebert ml. s dcerou.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Odborná porota fotosoutûÏe Kﬁivoklátsko
v hledáãku fotoaparátu – Petr HÛla, Markéta Polívková a Jan Jedliãka v akci.
Foto Pavel Friebert

Kurz kreslení a osobnostního rozvoje paní Míly Fi‰erové v akci. Na IS Kﬁivoklátsko.
Foto Jiﬁina Pro‰ková

Oslava 310 let od vzniku kapliãky sv. Eustacha byla za krásného poãasí bohatû nav‰tívená.
Foto Pavel Friebert

KAPITOLY Z HISTORIE K¤IVOKLÁTSKA – VI
HUSITSKÉ VÁLKY –
VLADISLAV II.
JAGELLONSK¯
Nemnoho stateãkÛ na Kﬁivoklátsku zdûdil císaﬁÛv syn Václav IV.,
kter˘ usedl na královsk˘ trÛn v roce 1378. Doba jeho vlády je jedním
z nejslavnûj‰ích období dûjin hradu
i celého panství. Po celé dny vodí
Václav neúnavnû lovecké druÏiny
po okolních lesích, po celé mûsíce
sedí v královské síni, aby plnil své
královské povinnosti. Zde vydává
majestáty klá‰teru ve Zlaté korunû,
Vût‰ímu mûstu PraÏskému, LounÛm, LitomûﬁicÛm, Kouﬁimi a Chebu. Tady ﬁe‰í otázku zástavy braniborského markrabství, vydává listiny ﬁí‰sk˘m kníÏatÛm, pﬁijímá po-

selstvo anglického krále Richarda
II., které pﬁi‰lo poÏádat o ruku jeho
sestry Anny. Tady také za pﬁítomnosti universitních mistrÛ projednává s vyslanci francouzského krále
Karla VI. jeho roztrÏku s katolickou
církví a usiluje o smír mezi ﬁímsk˘m
a avignonsk˘m papeÏem.
Na Kﬁivoklátû se ale nemluví jen
o státních záleÏitostech. Znûjí zde
i uãené spory, vesel˘ zpûv a ve sklepeních se místo vûzÀÛ hromadí sudy dobrého vína. I pﬁes svÛj vﬁel˘
vztah ke Kﬁivoklátu se v‰ak ani Václav IV. neubránil finanãní tísni a je
nucen odprodat ves Chrá‰Èany a cel˘ jihov˘chodní cíp kraje s Kalubicemi, Îloukovicemi, Stradonicemi,
Zdejcinou a hradem NiÏborem.
Pohnutou historii proÏívalo Kﬁi-
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TOMÁ· BEDNA¤ÍK
voklátsko v období husitsk˘ch válek, které vypukly po smrti krále Václava
IV. roku 1419. Z obavy
pﬁed husitsk˘mi vojsky
byly na Kﬁivoklát pﬁevezeny korunovaãní klenoty a zemské desky. Dne
18. bﬁezna 1422 vypukl na
hradû poÏár, roz‰íﬁil se na
cel˘ objekt a zniãil v‰echny dﬁevûné stavby. Desky
i klenoty byly na‰tûstí
vãas zachránûny a odve- Hrad Kﬁivoklát po vladislavské pﬁestavbû na dobové vezeny nejprve do Plznû dutû.
Reprofoto -beda potom na Karl‰tejn.
Oslabeného hradu se zmocnili praÏ- ZbyÀkem z Buchova a Chvalem
‰tí husité, ale uÏ v srpnu ho dobyl z Machovic byl zvolen jedním ze
zpût Ale‰ Holick˘ ze ·ternberka. ãtyﬁ táborsk˘ch hejtmanÛ. Jeho rodJe‰tû nûkolikrát svedl Holick˘ o Kﬁi- ná tvrz Pístn˘ stávala poblíÏ Hﬁevoklát pÛtky s husitsk˘m hejtma- beãníkÛ. Tento vynikající stratég
nem Îibﬁidem BûlboÏkou z Chﬁíãe a váleãník chtûl uãinit z nedalek˘ch
a jeho bratrem Absolonem, aÏ ho Skryjí ba‰tu radikálních husitÛ na
s pomocí Hanu‰e z Kolovrat získal zpÛsob Tábora. Jeho zámûry v‰ak
definitivnû. Císaﬁ Zikmund mu ho zhatila pﬁedãasná smrt 24. prosince
za vûrné sluÏby pﬁipsal i s blízk˘m 1420.
hradem T˘ﬁovem.
V drÏení Ale‰e Holického ze
Z kﬁivoklátského kraje pocházel ·ternberka bylo Kﬁivoklátsko aÏ do
jeden z prvních vÛdcÛ husitsk˘ch roku 1454, kdy ho vyplatil král Lavojsk Mikulá‰ z Husi a Pístného. dislav Pohrobek. Jeho nástupce Jiﬁí
Spolu s Janem ÎiÏkou z Trocnova, z Podûbrad pobyl na Kﬁivoklátû jen

krátce, kdyÏ sem v roce 1464 uprchl z Prahy pﬁed morovou epidemií.
Tûsnû pﬁed svou smrtí roku 1471 postoupil král Jiﬁí Kﬁivoklátsko svému
synovi Jindﬁichovi a je‰tû téhoÏ roku novû zvolen˘ král Vladislav II.
z polské dynastie JagelloncÛ panství
s hradem opût vykoupil pro korunu.
Zatím co v období husitsk˘ch
bouﬁí byla zniãena nebo zcela zanikla ﬁada vsí a osad (Kouﬁimec,
Protivec, Míãe, ml˘n Myslice ad.),
pﬁíchod JagelloncÛ znamenal pro
Kﬁivoklátsko dobu rozkvûtu, dobu
ãilého stavebního ruchu. Obnovovány byly nejen tvrze, dvory a vesnice, které byly majetkem krále nebo v drÏení jeho manÛ, ale pﬁedev‰ím vlastní hrad Kﬁivoklát. Vladislav II. z nûho vytvoﬁil dÛstojné sídlo, které se v hlavních rysech
dochovalo dodnes. S pﬁestavbou zaãal ihned v sedmdesát˘ch letech 15.
století. Roku 1479 byla ukonãena
rekonstrukce pﬁízemních prostorÛ
horního hradu a pﬁistoupilo se k velkorysé pﬁestavbû prvního patra
s velk˘m sálem. Vyvrcholením této stavební fáze se stala kaple, tvoﬁící jedineãn˘ v˘tvarn˘ pozdnû gotick˘ celek. (Pokraãování pﬁí‰tû)

