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DUBEN 2008
„Nikde jsem nepotkal tak
bezvadné, milé, pﬁátelské
a hrdé lidi, jako v Arménii“,
ﬁíka fotograf Jan ·roubek.
Nechte se pozvat na jeho v˘stavu fotografií do nové v˘stavní sínû ve Zbeãnû.
âtûte na str. 4

10 Kã

Archeologick˘ v˘zkum
v tzv. Hamousovû statku byl
realizován v souvislosti
s opravou dﬁevûné podlahy
ve svûtnici obytného domu.
Co se okolo toho dûlo, se dozvíte v ãlánku L. Frencla.
âtûte na str. 5

JARO NA TALÍ¤I
Jo uÏ aby to bylo. Nechci fu‰ovat
do ﬁemesla Milanu Bednaﬁíkovi, ale
opravdu ve mnû letos sluneãní pﬁídûl jarního období vyvolává nápady na spoustu chuÈov˘ch a barevn˘ch variací, které se dají vytvoﬁit
z ãerstv˘ch darÛ na‰ich zahrádek.
MoÏná je to proto, Ïe na svou malinkou zahrádku mám nûjak málo
ãasu, a tak zatím záhonky zejí prázdnotou. CoÏ o to. Nûco by se tam na‰lo, ale je to povaÏováno vût‰inou
spí‰e za plevel. I kdyÏ, takov˘ pampeli‰kov˘ list do salátu taky není
k zahození. No jo, ale ten salát jaksi chybí. O to vût‰í je na nûj chuÈ.
Mé zámûry se zahrádkou ov‰em asi
letos opût pﬁijdou zkrátka, dám tam
bylinky a cukety, protoÏe ty se nemusí tak zalévat a okopávat a opût
budu odkázaná na nabídku na‰ich
supermarketÛ. A jaro si budu uÏívat
spí‰ oãima pﬁi procházce do místní
hospÛdky a zpût. To pﬁece taky není ‰patné.
No a moÏná dojde i na kolo. Jen
kdyby tady nebyly takové kopce, to
pak pﬁi tom funûní uÏ jaksi nestíhám
sledovat, jak vykukují z trávy hlaviãky sasanek a zpûv ptákÛ si tak maximálnû mÛÏu vyslechnout tûsnû
pﬁed tím, neÏ se zhroutím po nezvyklé námaze. No jo. Chce to trénink.
Budu s tím nûco muset udûlat. Snad
to letos vyjde. Kolo na mû ãeká ve
sklepû a jaro je v‰ude, nejen na talíﬁi.
– Sim–

ZÁPIS DO MATE¤SKÉ
·KOLY K¤IVOKLÁT

na ‰kolní rok 2008/2009
probûhne v budovû mateﬁské
‰koly ve ãtvrtek 24. 4. 2008
od 9 hodin do 15 hodin.
Do M· mohou rodiãe
zapsat dûti od 2,5 roku
jeho vûku.
Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko LâR Kﬁivoklát a Lesní správa
Kﬁivoklát zve v‰echny malé i velké náv‰tûvníky na Den s LâR, kter˘ se jiÏ po ãtvrté koná opût na Emilovnû, a to 24. kvûtna 2008. Tak
jako v pﬁedchozích letech ãeká na
v‰echny bohat˘ program: soutûÏní
stezka, trubaãi, ukázka v˘cviku loveck˘ch psÛ, v˘stavka trofejí,
ukázky preparací, divadelní pﬁedstavení, bohatá tombola a mnoho
dal‰ích zajímavostí...
Bude zaji‰tûn svoz autobusy,
pﬁesné ãasy a program budou vãas
uveﬁejnûny na plakátech a webov˘ch stránkách na‰í obce.
Tû‰íme se na vás.
Pﬁed hradní branou se potkali Radek Dvoﬁák ze Svazku mûst a obcí Rakovnicka s klíãem od cyklotrasy, roztock˘ starosta Vladimír Melã s klíãem od ﬁeky Berounky a kastelán Ludûk Frencl s klíãem od hradu Kﬁivoklátu.
Foto Pavel Friebert

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SEZÓNY NA HRADù K¤IVOKLÁTù
K¤IVOKLÁT (paf). Poslední
bﬁeznová sobota zahájila novou turistickou sezónu na hradû Kﬁivoklá-

NA BAJKALE PO T¤ICETI LETECH…
V pátek 4. dubna leto‰ního roku
probûhla v IVS LâR Kﬁivoklát dal‰í akce pro milovníky cestovatelsk˘ch besed. Tentokráte nás nav‰tívil Ing. Ivan Kasalick˘ a podûlil se s
námi o své záÏitky z cesty na Bajkal.
Tento nádhern˘ kout svûta nav‰tívil poprvé v roce 1978 s Mysliveck˘m sdruÏením Eustach. Zájezd
tehdy poﬁádal âedok a bylo to jen

Ivan Kasalick˘ byl u Bajkalského jezera jiÏ
dvakrát. Poprvé v roce 1978 s Mysliveck˘m
sdruÏením Eustach a vloni s rodinou. Rozhodnû bylo o ãem vyprávût. Foto P. Friebert

Do konce dubna si mohou zájemci prohlédnout v Informaãním a
vzdûlávacím stﬁedisku Kﬁivoklát –
Budy v˘stavu fotografií a dokumentÛ nazvanou TJ Sokol Kﬁivoklát
1907 – 2007 – 100 let od zaloÏení
jednoty.
âtûte na str. 2

takové letmé nahlédnutí. Touha vrátit se zpût ho pﬁivedla k Bajkalu znovu. Vypravil se tam vloni i s manÏelkou Evou a strávili tam spoleãnû
s ostatními ãleny v˘pravy 14 dní.
Bajkalské jezero, které leÏí v jiÏní ãásti Sibiﬁe, poblíÏ mongolské
hranice, je opﬁedené spoustou – nej,
je to nejstar‰í jezero na planetû, nejvût‰í jezero s pitnou vodou na svûtû, nejhlub‰í jezero na Zemi, hloubka dosahuje 1637 metrÛ. Jezero
vzniklo trhlinou v zemské kÛﬁe a jeho délka je 635 kilometrÛ. Bez jakéhokoliv pﬁítoku by masa vody vytékala 400 let. Voda v Bajkalu tvoﬁí
20 % nezamrzlé sladké vody svûta.
Místní obyvatelé proto Bajkal naz˘vají moﬁem.
Celá beseda byla doprovázena
ukázkami krásn˘ch fotografií z pû‰ího putování. Úãastníci v˘pravy táboﬁili ve stanech, koupali se v prÛzraãné vodû jezera, kterou i bez obav
pili. Nav‰tívili také ostrov Olchon,
kter˘ je nejvût‰í turistickou atrakcí
na Bajkalu. Dodnes tam Ïijí zbytky
pÛvodních obyvatel EvenkÛ, kteﬁí
dodnes vyznávají ‰amanismus, ve
kterém se obracejí k pﬁírodním silám a ÏivlÛm. Pﬁekrásné pﬁírodní
scenérie snad jen trochu kazí skuteãnost o nízké Ïivotní úrovni místních obyvatel. (Pokraãování str.6)

Moudrá slova
KaÏd˘ neúspûch ãlovûka nûãemu nauãí, pokud se chce nechat pouãit.
(Charles Dickens)

tû. Program slavnostního zahájení
byl opravdu bohat˘ a byl spojen
s jarním odemykáním GREENWAY (zelené stezky) Berounka –
Stﬁela, a také ﬁeky Berounky. Kastelán hradu Ludûk Frencl souãasnû
otevﬁel nov˘ v˘stavní prostor
v hradních prostorách, a to Galerii
Lednice. Pﬁedstavil projekt v˘stavy
„KníÏecí a královsk˘ Kﬁivoklát –
900 let hradu“. V závûru pak probûhla vernisáÏ fotografií Petra HÛly „Natura Aquatica – nekoneãn˘
pﬁíbûh“.
V sobotním dopoledni se tak na
hradû setkali cyklisté, vodáci i milovníci kulturních památek. Cyklisté za sebou mûli pﬁíjezd z Rakovníka, kde za úãasti tamního starosty
ZdeÀka Nejdla byla pro turisty pro
leto‰ní rok odemknuta cyklostezka.
Cyklisté nejdﬁíve zamíﬁili k jezu
v Roztokách, kde s roztock˘m starostou Vladimírem Melãem spoleãnû odemkli pro novou vodáckou sezóny ﬁeku Berounku. Od 11. hodin
se v‰ichni setkali pﬁed hradní branou. Pﬁedseda Svazku mûst a obcí
Rakovnicka Radek Dvoﬁák drÏel
v ruce velk˘ klíã od cyklostezky,
starosta Roztok Vladimír Melã podobn˘ od ﬁeky Berounky, klíã od
hradu byl v rukou kastelána Luìka
Frencla. Spoleãnû pﬁi slavnostním
aktu poté klíãe povûsili na „spoleãnou regionální desku“.
Ludûk Frencl pﬁedstavil projekt
k 900 letÛm hradu Kﬁivoklátu, kter˘ bude spu‰tûn od záﬁí leto‰ního roku a mûl by probíhat aÏ do roku
2011. Leto‰ní zahájení sezóny bylo
spojeno i s pﬁedáním prvního z ﬁady ocenûní za mimoﬁádn˘ pﬁínos pro
hrad Kﬁivoklát. Truhláﬁské ﬁemeslo
je jedním, bez jehoÏ kvality a umûlecké hodnoty by hrad nebyl hra-

dem. Lavice v kapli z poãátku 20.
století, pﬁes mnohé kopie gotick˘ch
dveﬁí aÏ po souãasné prvky, to je jen
mal˘ v˘ãet pﬁínosu rodiny truhláﬁe
Václava Frieberta. Ten proto z rukou kastelána hradu pﬁevzal první
„Ocenûní za mimoﬁádn˘ pﬁínos pro
hrad Kﬁivoklát“.
Následovalo pﬁedstavení nové v˘stavní galerie uvnitﬁ hradu, Galerie
lednice. Po krátkém úvodu Luìka
Fencla se v‰ichni pﬁítomní odebrali
(Pokraãování str. 2)

ÎIVOT NA ZÁMKU
Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko LâR na Kﬁivoklátû zve v‰echny na besedu „Îivot na zámku“,
která se bude konat dne 6. kvûtna
v 18.00 hodin v budovû IVS v
Hradní ulici.
Poﬁad pﬁipravili bratﬁi Bednaﬁíkové, bude promítán stejnojmenn˘
film ze zákulisí Domova pro postiÏené Leont˘n. Jako host vystoupí ﬁeditelka Domova Mgr. Dana Zímová. Dále bude uvedena skeã
Poslouchej, ãlovûãe, která zábavnou formou vypovídá o natáãení
stejnojmenného CD leont˘nskou
kapelou Leont˘nka.

ZLAT¯ SLAVÍK K¤IVOKLÁTSK¯
Dne 9. dubna se jiÏ po desáté, coÏ
je pﬁímo jubilejní v˘roãí, rozezpívali „slavíãkové“ nejen z podhradí
Kﬁivoklátu, ale i z Roztok, ve vkusnû upravené vstupní hale Z· Kﬁivoklát. Potû‰ilo mne, kdyÏ zaznûlo, Ïe
pﬁed tûmi 10 lety jsem byla já iniciátorkou a po nûkolik let i organizá-

torkou této pûvecké soutûÏe. TakÏe
v úvodu nûkolik ãísel: soutûÏe se tehdy zúãastnilo 50 ÏákÛ ze ‰kol v Kﬁivoklátû, v Mûsteãku, ve Zbeãnû
a v Roztokách (druhého roãníku této soutûÏe se zúãastnilo dokonce 86
dûtí, kter˘Ïto poãet pak uÏ nebyl nikdy pﬁekonán) (Pokraãování str. 2)

Moniku Zikmundovou, vítûzku II. kategorie, doprovodila na kytaru paní uãitelka Naìa Kramelová.
Foto Milan Bednaﬁík

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE

STRANA 2

Anketa KN
„Svatba v máji, do roka máry. “
V souãasnosti statistika uzavﬁen˘ch sÀatkÛ pomalu toto poﬁekadlo vyvrací. A co vy, báli byste se
v kvûtnu uzavﬁít sÀatek?
Pavlína Friebertová
43 let, vedoucí po‰ty
Nebála bych se. A kdybych vûdûla , Ïe do toho manÏel pÛjde se
mnou znovu, tak by se
mi líbil i ten kvûten.
Tato povûra se s dne‰ní dobou jiÏ nesluãuje.
Já jsem toho dÛkazem, co by narozená v únoru. Myslím, Ïe m˘m rodiãÛm se tenkrát ten kvûten urãitû
líbil.
Anna Hamouzová
68 let, vedoucí jídelny M·
O této povûﬁe vím od
své babiãky i maminky. V dne‰ní dobû se k
tomu asi nepﬁihlíÏí,
zvlá‰È ve mûstech. Spí‰
záleÏí na mlad˘ch lidech, jak pﬁistupují k
uzavﬁení sÀatku. Ostatní nepﬁíznû
osudu pak nûkdy pﬁijdou, aÈ uÏ je
sÀatek uzavﬁen v kvûtnu nebo jindy.
To se nedá ovlivnit. Já uÏ bych se
nevdávala ani v kvûtnu, ani nikdy
jindy. Jednou mi to staãilo. A to jsem
se vdávala v srpnu.
Petr Hájek
19 let, student
V kvûtnu bych se nebál
uzavﬁít sÀatek. Naopak
je to i zajímav˘ mûsíc.
Kdybych si mûl ale vybrat mezi kvûtnem a
nûjak˘m pozdûj‰ím
letním mûsícem, urãitû
bych si vybral druhou variantu.
Petr HÛla
46 let, vedoucí Správy CHKO Kﬁivoklátsko
Na povûry moc nevûﬁím, pokud se nezakládají na pﬁírodních
zákonitostech. S manÏelkou jsme se brali v
kvûtnu a mám za to, Ïe
jsme toto poﬁekadlo
dﬁív ani neznali. Souãasnou statistiku tedy potvrzujeme, jsme spolu uÏ
16 let.
Jaroslav Vávra
78 let, dÛchodce
Máj a máry – to mi nûjak nejde dohromady.
Proã spojovat se smrtí
mûsíc jara, probouzejícího se Ïivota, rozkvetlé pﬁírody, lásky?
Proto, kdybych se odhodlal znovu se oÏenit, rozhodnû
bych neváhal a udûlal bych to právû v kvûtnu.
Obãanské sdruÏení
Dûti Kﬁivoklátska a SKOP
si dovolují opût pozvat v‰echny zájemce do
TANEâNÍHO KURZU
manÏelÛ Tenglerov˘ch,
kter˘ se bude konat v sále
Sokolovny v Kﬁivoklátû
Zahájení kurzu bude v sobotu
13. 9. 2008 v 18.30 hod.
Prezentace v 18.00 hod. Na sebe
spoleãensk˘ odûv. Dûvãata ‰aty nebo
halenky, suknû, boty na podpatku,
chlapci oblek, kravatu nebo mot˘lka a
bílé rukavice. Probûhne 14 lekcí, z toho 2 prodlouÏené a závûreãn˘ vûneãek.
Kurzovné 1 500 Kã je splatné pﬁi
odevzdání vyplnûné pﬁihlá‰ky u paní
Dá‰i Procházkové v trafice v Roztokách a nebo lze zaplatit sloÏenkou na
ã.ú. 215141599/0300 s var. symb. –
prvních sedm písmen r. ã. Kopii potvrzení o platbû pﬁiloÏte k vyplnûné pﬁihlá‰ce. Pﬁihlá‰ka k vyzvednutí tamtéÏ.
Termín zaplacení a odevzdání pﬁihlá‰ky je do 31. 5. 2008.
Prosíme, neváhejte a neãekejte s pﬁihlá‰kami aÏ na poslední chvíli, protoÏe pak se mÛÏe stát, Ïe poﬁadatel bude
muset pro nenaplnûní minimálního poãtu 15 ti párÛ kurz zru‰it, a to by byla
‰koda.
BliÏ‰í informace u paní Matûjkové
na telefonu 737 709 619.
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(Dokonãení ze str. 1)
do jejích prostor, kde probûhla vernisáÏ fotografií Petra HÛly „Natura
Aquatica – nekoneãn˘ pﬁíbûh“.
Úvodní slovo pronesl „dvorní fotograf“ Jaromíra Jágra ãi Dominika
Ha‰ka Jiﬁí Koli‰. Mezi pﬁítomn˘mi
bylo moÏné vidût i dal‰ího v˘znamného fotografa, autora mnoho
krásn˘ch fotografií Kﬁivoklátska,
Bohumíra ProkÛpka. Pﬁedstavovat
Petra HÛlu by bylo tak trochu no‰ením dﬁíví do lesa. A popisovat jeho
fotografie… lep‰í bude si je prohlédnout, skuteãnû je na co se dívat.
Slavnostní zahájení turistické sezóny Kﬁivoklátska a také Rakovnicka, probûhlo za bohaté náv‰tûvy
mnoho hostÛ, obãanÛ Kﬁivoklátu,
milovníkÛ cyklistiky i vodáckého
„Ahoj“ a nedoãkav˘ch turistÛ. Mezi pﬁítomn˘mi bylo moÏné spatﬁit
tﬁeba i poslankyni parlamentu âR
a místopﬁedsedkyni v˘boru pro evropské záleÏitosti Annu âurdovou,
starostu Kladna Dana Jiránka, ve-

doucího odboru regionálního rozvoje Stﬁedoãeského kraje Jakuba
Kleindiensta, starostku KnûÏevse
a zastupitelku Stﬁedoãeského kraje
Evu Janotovou, starostu Roztok
Vladimíra Melãe, místní i rakov-

nické podnikatele a mnoho dal‰ích.
Ze svateb si na chvíli odskoãil i pÛlkrabí. Kdo chtûl, mohl si prohlédnout hrad za sníÏené vstupné.
Zahájená sezóna skonãí na konci
ﬁíjna 2008.

Nová hradní Galerie Lednice pﬁivítala první náv‰tûvníky. A na vernisáÏ pramiérové v˘stavy
jich pﬁi‰lo opravdu hodnû.
Foto Pavel Friebert

Z L AT ¯ S L AV Í K K ¤ I V O K L ÁT S K ¯
(Dokonãení ze str. 1)
pravidelnû objevovala ve v‰ech roãnících této soutûÏe, dokud k nám,
pﬁípadnû do Roztok do ‰koly, dûti
chodily. Byly to tﬁeba Aneta Masaroviãová, Karolína Friebertová, Ivana Správková, Radek An˘Ï, Ondra
Sejpka. Nestydûli se veﬁejnû vystupovat, ani kdyÏ uÏ byli star‰í. To byl
problém leto‰ního roãníku, kde

bá pakárna“, patﬁí velká pochvala.
A já, coby pﬁedsedkynû poroty, jsem
jim pﬁála, aby jim to pûvecké zanícení vydrÏelo, abychom se s nimi
setkávali i v tûch dal‰ích roãnících
Kﬁivoklátského slavíka, pﬁípadnû
aby se nebáli konkurence ani na
okresní ãi je‰tû vy‰‰í úrovni, neboÈ
i odtamtud si nûkteré dûti jiÏ odná‰ely cenná umístûní.

V porotû byly Olga ·tûpniãková,
Hana Hrube‰ová a Gudrun Humlová. SoutûÏ zahájila a mnoho cen
opatﬁila ﬁeditelka Z· Kﬁivoklát Marcela Kasíková. Diplomy vypisovala Jitka Hu‰ková, technické zázemí
zaji‰Èoval Pavel Procházka. A jestli jsem je‰tû na nûco zapomnûla, napi‰te, Kﬁivoklátské noviny kaÏd˘
napsan˘ pﬁíspûvek vítají.
Gudrun Humlová
âARODùJNICE BUDOU…
Stejnû jako v letech minul˘ch i
letos bude v Kﬁivoklátû upálena
âarodûjnice. Sbor dobrovoln˘ch
hasiãÛ Kﬁivoklát zve v‰echny obãany v tradiãní den na tradiãní
místo „exekuce“, tedy na louku
za „lesácké“ bytovky smûrem na
âastonice. Zapálení hranice se
pﬁedpokládá kolem 20. hodiny.
Dobrou náladu vezmûte s sebou.
Za kﬁivoklátské hasiãe
Pavel Friebert

TO JSOU MI VùCI
âeská poﬁekadla jsou ryzí
moudrost. Je obdivuhodné, jak
neztrácejí na platnosti ani v dobû poãítaãÛ, mobilÛ, internetu
a ostatních technick˘ch vymoÏeností souãasnosti.
¤íká se: „Kdo chce s vlky b˘ti, musí s nimi v˘ti.“ Jsou lidé, se
kter˘mi je dobré udrÏovat kontakty, potkávat je, obãas s nimi
pohovoﬁit… Proã? ProtoÏe mají
vliv nebo peníze, nûkdy obojí,
a ledacos s nimi jde, co by jinak
ne‰lo. Ano, pí‰i o lobingu. V podstatnû na nûm není nic ‰patného.
¤íká se: „Úãel svûtí prostﬁedky.“
V‰ichni obãas za nûco lobujeme.
Pokud si nûkdo myslí, Ïe b˘valá
starostka Pavla HÛlová sehnala
mnohamilionovou dotaci na rekonstrukci základní ‰koly v roce
2000 s hrábûmi v ruce pﬁi ãi‰tûní kanálu pﬁed mostem v Budech,
tak nesehnala. Lobujeme za dobrou práci, za skvûlou veãeﬁi, za
slevu, za romantick˘ veãer…
Obãas je tﬁeba lobovat i za rodnou vísku.
Potkávat se a mluvit je nezbytné napﬁíklad s politiky,
s podnikateli, a... s manÏelkami.
I u nás se vyskytují. Tﬁeba na
otevﬁení leto‰ní hradní sezóny
jich byla docela slu‰ná koncentrace. StarostÛ, parlamentních
poslancÛ, krajsk˘ch i jin˘ch
úﬁedníkÛ, podnikatelÛ a ... manÏelek. ¤íká se: „Pﬁej a bude ti pﬁáno – dej a bude ti dáno.“
Neúãast kﬁivoklátského starosty na této akci je podle mû
faux pass, pomalu tradice, a hlavnû hrubá politická chyba. Bájeãná léta pod psa vytvoﬁila slogan:
„Nebyl jste vidût!“
Pﬁemítám, zda tam, kde byl,
byl Kﬁivoklátu skuteãnû platnûj‰í? Na‰e názory se budou diametrálnû li‰it. Nic to nezmûní na
tom, Ïe se ﬁíká: „Kdo chvíli stál,
uÏ stojí opodál.“
To jsou mi vûci!
Pavel Friebert

V¯STAVA MAPUJE âINNOST SOKOLA
Vítûzové III. kategorie, zleva: Lucie Zikmundová, Lucie Krausová, ·imon Povoln˘.
Foto Milan Bednaﬁík

v nejstar‰í kategorii, coÏ je 7.-9. tﬁída, zazpívaly jen tﬁi dívky. A to tu
tﬁetí je‰tû museli moc pﬁemlouvat.
Zato pﬁedvedla pﬁímo kabaretní v˘stup. Nastoupila se Ïv˘kaãkou v puse, takÏe jsme si my porotkynû ﬁíkaly: „Vyndá, nevyndá…:“. Vyndala,
a protoÏe uÏ mûla zaãít, rozhlíÏela se,
kam s ní a nakonec ji vrazila uãitelce hudební v˘chovy Ladû Razímové
do ruky. Na kytaru hrála s velk˘m
nasazením, jen ta hudba trochu pﬁehlu‰ovala zpûv. No a kdyÏ to tro‰ku
„vorala“, doprovodila to trefn˘m komentáﬁem. Ale co, odváÏn˘m ‰tûstí
pﬁeje. Celé odpoledne moderovala
Jana Stöhrová a taky se zaslouÏila
o oÏivení v sále, kdyÏ uvádûla píseÀ
Bláznivou oveãku a u jména interpreta se taky malinko spletla. Ona
ta ãe‰tina je jazyk zapeklit˘ a nûkdy
staãí málo, jedno písmenko a v‰echno je jinak. Celkem soutûÏilo 33 dûtí ve ãtyﬁech kategoriích. DivákÛ bylo kupodivu dost, byly to dûti
z druÏin obou ‰kol, ale i kamarádi
úãinkujících, ba i ti star‰í se pﬁi‰li
podívat a také nûkteﬁí rodiãe ãi prarodiãe. V‰em dûtem, které mûly tu
odvahu se zúãastnit a pﬁekonaly trému, i názory nûkter˘ch, Ïe je to „bl-

Umístûní:
I. kategorie(1. a 2. tﬁída)
1. Eli‰ka Skramuská ze Z· Kﬁivoklát (nejen zpûv, ale i hra na flétnu)
2. Antonie Varju ze Z· Kﬁivoklát
3. Luká‰ Hu‰ek ze Z· Kﬁivoklát a
David Jedliãka ze Z· Roztoky.

K¤IVOKLÁT (bed). AÏ do konce dubna si mohou zájemci prohlédnout v Informaãním a vzdûlávacím stﬁedisku Kﬁivoklát – Budy
v˘stavu fotografií a dokumentÛ nazvanou TJ Sokol Kﬁivoklát 1907 –
2007 – 100 let od zaloÏení jednoty.
V˘stava mapuje sportovní a kul-

noty Pavla Ka‰para na stejné téma,
doprovozená dobov˘mi fotografiemi z archivu jednoty. Uskuteãnila
se v sobotu 5. dubna v IVS Kﬁivoklát – Budy za minimálního zájmu
veﬁejnosti. Do „íãka“ si na‰lo cestu
pouh˘ch deset posluchaãÛ.

II. kategorie(3. a 4. tﬁída)
1. Monika Zikmundová ze Z· Kﬁivoklát 2. Marika Varju ze Z· Kﬁivoklát 3. Pavel Hru‰ka ze Z· Roztoky. Zvlá‰tní ocenûní udûleno za
doprovod na klávesy Annû Kasíkové ze Z· Kﬁivoklát.
III. kategorie(5. a 6. tﬁída)
1. ·imon Povoln˘ ze Z· Kﬁivoklát
2. Lucie Krausová ze Z· Roztoky
3. Lucie Zikmundová ze Z· Kﬁivoklát.
IV. kategorie(7. aÏ 9. tﬁída)
1. neudûleno
2. Kateﬁina Razímová ze Z· Kﬁivoklát, Krist˘na Trefná ze Z· Kﬁivoklát
Zpûváky doprovázely na klávesy
Lada Razímová a Dagmar Pavlíãková, na kytaru Naìa Kramelová.

DùTI K¤IVOKLÁTSKA, O. S. DùKUJÍ
Z· Kﬁivoklát, Lesnickému SOU Písky a v‰em obãanÛm Kﬁivoklátu, kteﬁí na‰emu
obãanskému sdruÏení vûnovali v sobotu 29. bﬁezna Ïelezn˘ ‰rot. Dûkujeme také panu Z. Vitou‰ovi za pomoc a odvoz ve‰kerého kovového odpadu.
Celkovû bylo svezeno 3 210 kg za 11 235 Kã. V˘tûÏek bude spolu s ostatními
finanãními dary od sponzorÛ pouÏit na v˘stavbu dûtského hﬁi‰tû na Amalínû, kterou
plánujeme spolu s Mûstysem Kﬁivoklát zahájit poãátkem leto‰ního léta. Obãanskému sdruÏení se podaﬁilo do této doby získat na v˘stavbu hﬁi‰tû finanãní prostﬁedky
v celkové v˘‰i 137 tis. Kã.
Jana Rajská, Dûti Kﬁivoklátska, o. s.

Prohlédnout si v˘stavu a poslechnout si pﬁedná‰ku pﬁi‰la i paní Milada Kasalická, jedna
z mála Ïijících ãlenek pﬁedváleãného Sokola.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

turní aktivity kﬁivoklátsk˘ch sokolÛ do roku 1948 a struãnû pﬁedstavuje i nejdÛleÏitûj‰í akce (Malá
kﬁivoklátská, chodeck˘ závod Lány
– Kﬁivoklát ad.) jejich následovníkÛ v 50. aÏ 80. letech 20. století. Kdo
se zúãastnil oslav 100. v˘roãí zaloÏení Sokola Kﬁivoklát, mohl jiÏ v˘stavu vidût v sokolovnû.
Souãástí slavnostního otevﬁení
v˘stavy byla pﬁedná‰ka souãasného
starosty kﬁivoklátské sokolské jed-

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

EKOST¤EDY
7. 5. 2008 v 9.00 hod.
v IVS Kﬁivoklát, Budy
„Zvíﬁena Kﬁivoklátska“
Seznámíte se s Ïivoãichy na Kﬁivoklátsku – promítání diapozitivÛ, pﬁedná‰ka
14. 5. 2008 ve 13.00 hod.
v IVS Kﬁivoklát, Budy
„Kvûtena Kﬁivoklátska“
Seznámíte se s rostlinstvem v CHKO
Kﬁivoklátsko – bûÏné, vzácné
i ohroÏené druhy.
Projekt byl finanãnû podpoﬁen
Stﬁedoãesk˘m krajem.

DùNÍ SOUâASN¯CH DNÒ
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Z P R ÁV Y O B E C N Í H O B U B E N Í K A
Pomník Ferdinanda Lauba
V minulém roce se zastupitelé
rozhodli poÏádat Magistrát hl. mûsta Prahy o navrácení pomníku Ferdinanda Lauba. Na tento nápad nás
pﬁivedl pan Tomá‰ Bednaﬁík, kter˘
se jiÏ dﬁíve vydal po jeho stopách.
S pomocí pamûtníkÛ jej objevil zarostl˘ kﬁovisky v Petﬁínsk˘ch sadech. Po projednání moÏnosti navrácení pomníku na Kﬁivoklát
s nûkolika odpovûdn˘mi pracovníky Magistrátu hl. mûsta Prahy byly
zpracovány panem Bednaﬁíkem potﬁebné historické anály a poﬁízena
fotodokumentace. Starosta mûstysu
sepsal oficiální Ïádost o bezúplatn˘
pﬁevod pomníku Ferdinanda Lauba
na odbor kultury a památkové péãe
hl. mûsta Prahy a primátorovi hl.
mûsta Prahy panu Pavlu Bémovi.
MoÏnost pﬁevodu byla projednána
se souãasn˘m správcem pomníku –
Galerií hl. mûsta Prahy. Minul˘ t˘den nám pﬁi‰la odpovûì z Magistrátu hl. mûsta Prahy se zamítav˘m
stanoviskem. Podle slov ﬁeditele odboru pana Jana KnûÏínka je materiál pomníku jiÏ ponûkud degradovan˘, protoÏe se jedná o pískovec.
Pomník je v Praze umístûn jiÏ více
neÏ 50 let a skulptura je neodmyslitelnû a organicky zaãlenûna do celého parku a sokl je zﬁejmû peãlivû
zabetonován do základové desky.
Manipulace by byla velmi obtíÏná a
mohlo by dojít k po‰kození pomníku.Vztah Ferdinanda Lauba k souãasnému místu, které je blízké jeho
rodi‰ti na Újezdû, je nepochybn˘.
Proto pan KnûÏínek navrhuje pro
na‰e potﬁeby patrnû vhodnûj‰í a
vzhledem k plastickému dílu i ‰etrnûj‰í vytvoﬁení kopie formou odlitku, kter˘ by byl také v˘raznû finanãnû ménû nároãn˘. Navíc se
jedná o zapsanou nemovitou kulturní památku a jakákoliv manipulace s ní je moÏná aÏ po souhlasu
Ministerstva kultury âR. Pokud by
se jednalo o plastiku, která není instalovaná, bylo by moÏné o transferu uvaÏovat, ov‰em neodÛvodnûná
reinstalace umûleck˘ch dûl z mûstského prostoru by mohla b˘t potenciálnû terãem kritiky obãanÛ hl.
mûsta Prahy. DÛvody, které nám byly uvedeny, jsou logické a nám nezb˘vá nic jiného neÏ je respektovat.
K otázce vytvoﬁení odlitku pomníku se vyjádﬁí zastupitelstvo na dal‰ím zasedání.
Umístûní nov˘ch kontejnerÛ
VáÏení obãané, po nedávném
úspûchu na‰eho mûstysu v soutûÏi
„Tﬁídûní odpadu“ a po va‰ich ãetn˘ch Ïádostech byly umístûny v na-

‰í obci nové kontejnery. Pﬁibude
nám moÏnost tﬁídit také nápojové
kartony, tzv.Tetrapaky, bílé a barevné sklo. Kontejnery pro Tetrapakové obaly (krabice od dÏusÛ,
mléka, vína apod.) mají barvu víka
oranÏovo-hnûdou a jsou viditelnû
oznaãeny. Kontejnery pro bílé sklo
jsou bílé a pro barevné, jak jsme zvy-

k sobû domÛ, kde se bude mít o poznání lépe. Nûãí soucit s dlaÏbou je
aÏ dojemn˘, ale nám ostatním pﬁiná‰í nepﬁíjemnosti a nebezpeãí úrazu cestou na vlak. DlaÏbu teì tedy
doplníme, ale pﬁí‰tû, prosím za
v‰echny ostatní, nerozebírejte to,
co vám nepatﬁí! Ve v‰eobecném zájmu, dûkujeme.

Zmizelá zámková dlaÏba byla provizornû zpevnûna jin˘m typem, to aby nedocházelo k dal‰ímu rozpadání chodníku.
Foto Milan Bednaﬁík

klí, zelené. Nové kontejnery na Tetrapaky mÛÏete najít u amalínského
rybníka, u Jednoty, u Hotelu S˘kora a u Z· Kﬁivoklát. Bílé a barevné
sklo (dûlené kontejnery) lze vyuÏít
u Jednoty a u Hotelu S˘kora. Prosíme obãany, aby jak u sbûru plastov˘ch obalÛ, tak i nápojov˘ch kartonÛ dbali na minimalizování objemu.
Nápojov˘ karton staãí propláchnout
vodou, roztrhnout nebo rozstﬁihnout
horní svár, rozevﬁít spodní rohy a
obal stlaãit tak, aby zaujímal co nejmen‰í objem. Do kontejneru nepatﬁí nápojové kartony se zbytky potravin.
Nov˘ druh vandalismu
KaÏd˘ z nás se snaÏí vytvoﬁit si
kolem sebe prostﬁedí pﬁíjemné a
upravené. Budujeme, stavíme, opravujeme a uklízíme. Velmi ãasto v‰ak
narazíme na nedostatek penûz, a tak
si buì pÛjãíme nebo poãkáme aÏ si
na potﬁebn˘ materiál vydûláme. Nûkteﬁí z nás ãekat evidentnû nechtûjí, a tak si materiál vypÛjãí jinde –
ukradnou. MoÏná jste si v‰imli cestou na nádraÏí, Ïe nám zaãala pomalu mizet dlaÏba z pû‰iny. Nûkomu zﬁejmû pﬁi‰lo líto, Ïe je dlaÏba
aÏ pﬁíli‰ zatíÏená tisíci krokÛ, které
po ní dennû ‰lapou. Tak ji uklidil

VALNÁ HROMADA DùTÍ K¤IVOKLÁTSKA
Jako ﬁadová ãlenka jsem se zúãastnila dne 4.dubna valné hromady obãanského sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska, o.s., která se konala v salonku Hotelu S˘kora. Z 23 zaregistrovan˘ch ãlenÛ se jich zúãastnilo 19, ostatní byli omluveni. To je docela úspûch a uÏ to vypovídá o tom, Ïe lidé, kteﬁí jsou
ãleny, se jimi nestali jen formálnû. Dal‰í velmi potû‰itelnou skuteãností bylo, Ïe mezi hosty bylo skoro celé zastupitelstvo mûstysu Kﬁivoklát, jehoÏ
starosta obãanskému sdruÏení vyslovil plnou podporu v jeho snaÏení, zvlá‰È,
co se v˘stavby dûtského hﬁi‰tû t˘ká. Jednání mûlo ve‰keré náleÏitosti, to
znamená zprávu o ãinnosti, o hospodaﬁení, zprávu revizní komise, zvolil
se nov˘ v˘bor… Ale teì se to psaní pokusím trochu zlid‰tit a pﬁiblíÏit vám,
ãím v‰ím se sdruÏení zab˘vá. Za poﬁádání lidov˘ch slavností, jako jsou Tﬁi
králové, Masopust, Vyná‰ení smrtky, adventní pﬁedstavení na hradû ãi na
Hamousovû statku, za koncerty ÏákÛ M· Kﬁivoklát a Roztoky, Sedmikrásek, za poﬁádání SlavíãkÛ, tak za to v‰e je „zodpovûdná“ Dá‰a Pavlíãková,
které samo sebou pomáhají uãitelky obou M· a rodiãe, i kdyÏ ani nejsou
ãleny sdruÏení, pﬁípadnû dal‰í ochotní spolupracovníci. Jana Rajská, coby
pﬁedsedkynû v˘boru, ale hlavnû vzorná matka, rozjela na plno ãinnost Klubu maminek Îelviãka, kterému prostory propÛjãila M· Kﬁivoklát. Oblíbené jsou Tvoﬁivé podveãery, pro které zase zapÛjãily prostory Lesy âR, dûti se mohou v˘tvarnû vyÏívat ve v˘tvarném krouÏku KaÀka, kter˘ zase pro
zmûnu na‰el prostory na Velké Bukové. Nebudu tu citovat celou zprávu o
ãinnosti a v˘hledy na rok pﬁí‰tí, jen je‰tû pár dal‰ích akcí: Bambiriáda, Dûtsk˘ den, vodáck˘ v˘let po Berounce, taneãní kurzy (coÏ je zase doména
Simony Matûjkové a jejích stál˘ch pomocníkÛ) a v˘stavba dûtského hﬁi‰tû. Tady se starosta Milan Naì obrací pﬁedev‰ím na tatínky, aby pomohli
s fyzicky nároãn˘mi úpravami terénu apod., bez ãehoÏ se pﬁípravné práce
neobejdou. No a po v‰em oficiálním se diskutovalo uÏ jen neformálnû, i se
zpívalo, maminky si uÏívaly volna bez dûtí a tatínkové asi doma hlídali,
pokud to tedy nebyly spí‰ babiãky. A jestli jsem na nûco zapomnûla, tak si
to najdûte na internetu www.krivoklat.net/detikrivoklatska.
Gudrun Humlová

JARNÍ BRIGÁDA
Byla sobota 29. bﬁezna, na hradû
zaãínali novou sezónu, ﬁada sváteãnû obleãen˘ch hostÛ obdivovala novû zrekonstruované prostory pod
hejtmanstvím. Mraky pluly po nebi, vítr se prohánûl ro‰tím a na druhém konci obce zaãínala druhá jarní brigáda. Na úvod v‰echny vydûsil
hutn˘ dé‰È, kter˘ se na Kﬁivoklát
snesl v brzk˘ch ranních hodinách.
Poãasí zkrátka nic moc, ale nûkteﬁí
uÏ v devût hodin nervóznû podupávali u kostela a pokukovali, kde zaãít. První parta vyrazila do areálu
‰kolky, druhá skupinka zaãala práci naproti restauraci Nad Hradem,
tﬁetí pokácela mladou lípu na rohu
tarasu u Jednoty, která musela
ustoupit pﬁipravované opravû zídky,
a koneãnû ãtvrtá se popasovala
s kﬁovisky v parku pod Jednotou.
Hrábû vyãesávaly listí, nÛÏky prostﬁihávaly ro‰tí a sobotní klid v Kﬁivoklátû proﬁezával zvuk motorové
pily a kﬁovinoﬁezu. KaÏd˘ pracoval
podle sv˘ch schopností a moÏností,
jen dûtí bylo vzhledem k poãasí málo. Vuﬁty tak na závûr zbyly na
v‰echny úãastníky. U oh˘nku se se‰la parta lidí, kteﬁí jsou ochotni pﬁidat ruku k dílu, aniÏ by oãekávali
odmûnu ãi uznání. V ãase brigády
projíÏdûl ulicemi nákladní vÛz
s dvouãlennou posádkou, která sváÏela kovov˘ ‰rot pﬁipraven˘ pﬁed vraty
na‰ich domÛ. Velmi
nás potû‰ilo mnoÏství kovu sesbíraného v této akci. âástka 11 000 Kã, kterou

utrÏilo obãanské sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska, bude pouÏita na v˘stavbu dûtského hﬁi‰tû v parku pod Jednotou. Dûkujeme v‰em, kteﬁí
pﬁispûli kovem, prací ãi obojím. Do
budoucna nás ãekají podobné akce
také v dal‰ích lokalitách, napﬁíklad
okolí amalínského rybníka, pû‰ina
na nádraÏí apod. Je‰tû jednou v‰em
velk˘ dík.
Text a foto Petr Tﬁíska
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GALERIE ZBEâNO: JAN ·ROUBEK – ARMÉNIE A NÁHORNÍ KARABACH
pﬁedstavit i práce dûtí ze ‰kol. Starosta
obce Zbeãno zdÛraznil, Ïe v souãasné
pﬁetechnizované dobû je region Kﬁivoklátska
ideálním
místem pro odpoãinek a relaxaci a popﬁál nové galerii, aby
zde nalezli pouãení
jak turisté, tak i místní obãané. Autor v˘stavy Jan ·roubek
pak krátce popsal
svá
v˘chodiska
k tvorbû a vysvûtlil,
jak a proã vlastnû v˘stava vznikla. „Myslím si, Ïe v dne‰ním
svûtû je tﬁeba malinko pﬁibrzdit, zastavit
se a podívat se na vûci, které jsou tﬁeba
úplnû obyãejné, ale
umoÏní nám svût
vnímat tro‰ku jinak,
neÏ komerãnû.“ Fotografie, které je
Autor fotografií Jan ·roubek.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík moÏno v galerii vidût, vznikly v roce
Dne 5. dubna se v na‰em kraji na- 2006, kdy Jan ·roubek cestoval po
rodila nová galerie. Ona je to vlast- Arménii a Náhorním Karabachu.
nû minigalerie, neboÈ v˘stavní pro- Jedná se pﬁeváÏnû o snímky z vesstory tvoﬁí vstupní vestibul i pﬁilehlé nic, kam mûl moÏnost docestovat.
chodby novû zrekonstruované bu- Jeho doporuãení nám pﬁipadá
dovy Správy CHKO Kﬁivoklátsko úsmûvné, ale mínûno bylo zcela váÏna námûstí ve Zbeãnû. Pﬁítomné pﬁi- nû : „Pokud vám mÛÏu doporuãit,
vítal vedoucí správy CHKO Kﬁivo- nejezdûte na Bibione, ale jeìte do
klátsko RNDr. Petr HÛla, spoleãnû Arménie, tam je to daleko krásnûjse starostou obce Zbeãno Ing. Sta- ‰í, ale nejen to. Najdete tam naprosnislavem Dryákem a autorem první to nezkaÏené, úÏasné lidi. Nikde
v˘stavy Ing. Janem ·roubkem z Be- jsem nepotkal tak bezvadné, milé,
rouna. Vedoucí správy v úvodu ﬁe- pﬁátelské a hrdé lidi, jako zde. A ta
kl, Ïe kaÏd˘ z nás musí ãas od ãasu setkání – to bylo to nejcennûj‰í, co
zajít s nûjakou záleÏitostí na úﬁad. jsem si z tûchto dvou zemí pﬁivezl.
Náv‰tûvy úﬁadu nás zpravidla netû- Pokud na m˘ch fotografiích alespoÀ
‰í, a z tohoto dÛvodu se na Správû nûco z této atmosféry zÛstalo, a vy
CHKO Kﬁivoklátsko rozhodli zpﬁí- to tam uvidíte, tak budu velice rád.
jemnit náv‰tûvníkÛm budovu úﬁadu Kdo zná historii, ví, Ïe Arménie a sagalerijním prostorem. Na Kﬁivoklát- mozﬁejmû i Náhorní Karabach, ktesku je po staletí vztah ãlovûka a pﬁí- r˘ leÏí na území ÁzerbájdÏánu,
rody harmonick˘. Prostﬁedí ãlovûka v prÛbûhu minul˘ch 2 tisíc let proutváﬁí a i z tohoto dÛvodu by Sprá- ‰ly velmi problematick˘m v˘vojem.
va CHKO Kﬁivoklátsko chtûla nej- Jak˘koli konflikt na Kavkaze nebo
‰ir‰í veﬁejnosti prezentovat v˘sled- v Zakavkazí se podepsal na obyvaky prací lidí, kteﬁí mají urãit˘ cit telstvu Arménie. Byly zde obrova schopnost vnímat vûci kolem nás, ské genocidy. Na místních lidech
a jsou navíc schopni je i nûjak˘m to v‰ak nevidíte. V jejich oãích,
zpÛsobem ztvárnit. Do budoucna je které jsou samozﬁejmû smutné, viSpráva CHKO pﬁipravena zvát ke díte i optimismus a nadûji do buspolupráci fotografy, malíﬁe, ale doucnosti,“ ﬁíká Jan ·roubek.

Po tomto milém úvodním slovû
a pﬁedstavení v˘stavy autor poskytl krátk˘ rozhovor i pro Kﬁivoklátské noviny :
KN: Mû by zajímalo, jak Tû vlastnû napadl jako objekt fotografického i cestovatelského zájmu Náhorní Karabach a Arménie. Co bylo
impulsem pro tuto cestu?
J·: Mám kamaráda, kter˘ se jmenuje Garik Avanesian, mimochodem vydává nádhern˘ fotografick˘
ãasopis FotoArt. Je Armén – narodil se sice v Baku v ÁzerbájdÏánu,
ale du‰í je Armén a jeho rodina pochází z Náhorního Karabachu. TakÏe s tím Garikem jsme to vymysleli a jeli jsme tam.
KN: To jsi byl pﬁímo v rodinách,
nebo jsi bydlel po hotelích, cestovali jste? Na Tv˘ch fotkách je vidût,
Ïe ses pﬁímo úãastnil bûÏného Ïivota tûchto lidí?
J·: Bydleli jsme v hotelu, i kdyÏ
nás to pak tro‰ku mrzelo, protoÏe lidé nás zvali, abychom bydleli u nich.
Byli jsme v rodinách, vlastnû poﬁád
jsme byli ve vesnicích. Tam zaklepe‰ na jakékoliv dveﬁe a v‰ichni jsou
moc pﬁíjemní. Trávili jsme dny mezi lidmi. Atmosféra byla velmi srdeãná, bezprostﬁední a pﬁíjemná.
KN: KdyÏ se u nás ﬁekne Náhorní Karabach, tak se ãlovûk obává
o bezpeãnost, tato oblast je vnímána jako neklidná. Mûli jste tam nûjak˘ pocit bezprostﬁedního ohroÏení?
J·: V oblasti mezi ÁzerbájdÏánem a Arménií jsou problémy, ale
to si ﬁe‰í Arméni a ÁzerbájdÏánci
v hraniãních oblastech mezi sebou.
My jsme Ïádn˘ problém nikde nemûli. AÈ ve vesnicích nebo kdyÏ
jsme chodili po Jerevanu nebo Stûpanakertu, v‰ude jsem se cítil naprosto bezpeãnû.
KN: NedokáÏi si pﬁedstavit kulturní nebo sociální úroveÀ v této oblasti. Jak jsou napﬁíklad vybavené
domácnosti?
J·: Stﬁed Jerevanu, to je zcela
normální bûÏné moderní mûsto
s hlavními ulicemi, jak je známe ze
v‰ech velk˘ch mûst. Na okrajích je
uÏ vidût pozÛstatky Sovûtského svazu a chudoba. Na arménské vesnice
si ãlovûk musí zvyknout. Asi tam
skuteãnû chudoba je a není jednoduché tam Ïít. Na druhé stranû je to
i filozofická otázka „Co lidé od Ïivota oãekávají?“ Lidé zde ten pocit

Z Á C H R A N K A N A K ¤ I VO K L ÁT S K U
Problematika zdravotnictví je
v souãasné dobû stál˘m diskusním
tématem nejen politikÛ a novináﬁÛ,
ale i ﬁadov˘ch obãanÛ. V dÛsledku
realizace zdravotnické reformy nás
ãekají rÛzná opatﬁení. Nûkterá z nich
jsou v˘slovnû nepopulární, nûkterá
opatﬁení jsou nutná, a to bez ohledu, aÈ se nám líbí nebo ne, a jsou
opatﬁení, která nás potû‰í. Mezi taková patﬁí rozhodnutí Stﬁedoãeského kraje, zﬁídit v leto‰ním roce aÏ tﬁi
nová stanovi‰tû záchranné sluÏby.
Do v˘bûru stanovi‰È záchranky jsou
ﬁazena místa, kde je obtíÏnû splnitelná podmínka dojezdu záchranky
k pacientovi do 15 minut od oznámení v˘zvy na operaãní stﬁedisko.
Prozatím jsou ve v˘bûru tato mûsta
a obce: Bﬁeznice, Zbraslavice, Mnichovo Hradi‰tû, M‰eno, Benátky na
Jizerou, Chocerady, Slapy a také na‰e Roztoky. Konkurence je tedy veliká, ale ‰anci uspût ve v˘bûru nejvhodnûj‰ích míst máme. BohuÏel,
na‰í nejvût‰í nev˘hodou je skuteãnost, Ïe momentálnû nemáme pro
umístûní záchranky vhodn˘ objekt,
kde by mohla sídlit. Máme ale moÏnost nabídnout zajímavé perspektivní ﬁe‰ení. Právû letos jsme chtûli
zaãít stavût novou poÏární zbrojnici. Vzhledem k tomu, Ïe jsme zatím
ve fázi projektové pﬁípravy, je moÏné upravit dispozici stavby tak, aby
vyhovovala jak hasiãÛm, tak i záchranáﬁÛm. Jediné, co zatím neumíme ﬁe‰it, je zaji‰tûní potﬁebn˘ch finanãní prostﬁedkÛ. Podle
pﬁedbûÏn˘ch odhadÛ by stavba no-

vé budovy pﬁi‰la zhruba na 10 mil.
korun. Jedinou moÏností, jak je získat, je pokus o dotaci z tzv. „evropsk˘ch“ penûz. Îádn˘ vhodn˘ dotaãní titul v‰ak pro tento úãel vyuÏití
prozatím vyhlá‰en nebyl, a tak se
snaÏíme hledat budoucího dodavatele stavby, kter˘ by byl ochoten finanãnû vstoupit i do této prozatím
investiãnû nezaji‰tûné stavby. Kromû penûz je na‰ím dal‰ím problémem „ãas“. Pokud by se nepodaﬁilo hasiãárnu rychle postavit,
pﬁedbûhnou nás s umístûním stanovi‰tû záchranky jiná mûsta a obce
a nám uÏ se podobná ‰ance v budoucnu nemusí nikdy naskytnout.
Vût‰ina místních obyvatel s na‰ím

zámûrem souhlasí a vyjadﬁuje nám
podporu. Kupodivu jsem se ale jiÏ
setkal i s názorem, Ïe je to zbyteãné a Ïe je to ‰koda penûz. Z takového názoru je mi skuteãnû smutno,
neboÈ jsem osobnû pﬁesvûdãen
o opaku. ·koda by bylo kaÏdého
zmaﬁeného lidského Ïivota, kter˘ by
mohla zachránit „záchranka“ vyjíÏdûjící ze svého stanovi‰tû v Roztokách. Jak to v‰echno nakonec dopadne, lze dnes jen velmi tûÏko
odhadnout. Urãitû se ale pokusíme
o to, aby tento zámûr nezÛstal jen
nesplnûn˘m pﬁáním, ale naopak,
aby se stal celému Kﬁivoklátsku prospû‰nou skuteãností.
Ing. Vladimír Melã

V místû stávající dosluhující hasiãské zbrojnice se plánuje v˘stavba nové budovy. Ta by slouÏila jak hasiãÛm, tak záchranné sluÏbû. Do okolí zbrojnice se jiÏ zaãíná naváÏet stavební materiál, neklamná známka toho, Ïe v˘stavba nové budovy se blíÏí.
Foto Pavel Friebert

nemají, oni jsou sv˘m Ïivotem naplnûni. Na druhé stranû pﬁijede‰ tﬁeba do
zapadlé vesniãky v horách, konec svûta, a tam
sedí holka v dÏínách a telefonuje se s sv˘m klukem. Studuje v Jerevanu
na univerzitû. Je to mnohdy kontrast, ale já si myslím Ïe ti lidé jsou ‰Èastní
a jsou leckdy ‰Èastnûj‰í
neÏ ti, co mají hodnû. Je
to opravdu skromnûj‰í,
ale lidé tam s tím dokáÏí
Ïít, a podle mû jsou spokojení.
KN: Dûkuji za rozhovor a za Kﬁivoklátské noviny pﬁeji mnoho krásn˘ch fotografií, které
budou pohledem do du‰í
tak, jako právû vystavené
fotografie z Arménie
a Náhorního Karabachu.
PaP

Na vernisáÏi v˘stavy „Arménie a Náhorní Karabach“ Jana ·roubka byli k vidûní i manÏelé Pro‰kovi ze Zbeãna.
FotoTomá‰ Bednaﬁík

·ANCE NA DOTACE JE DO ROKU 2013
K¤IVOKLÁT (lep). Poslední
jednání spoleãenství voda a kanalizace Kﬁivoklátsko probûhlo tentokráte na Kﬁivoklátû. V úvodu probral místostarosta svazku Vladimír
Melã finanãní situaci.
Dobrou zprávou je, Ïe po únorové mimoﬁádné splátce úvûru se jeho celková v˘‰e sníÏila o 1,2 miliónu Kã, ãímÏ se do dal‰ích období
podstatnû sníÏily úroky.
Samo jednání probíhalo za nové situace, kdy uÏ bylo oficiálnû známo,
Ïe ze tﬁí podan˘ch Ïádostí, které mûly ‰anci na úspûch, uspûla pouze Ruda – spla‰ková kanalizace a âOV.
Problém v‰ak je v tom, Ïe nikdo pﬁesnû neví, proã k zamítnutí Ïádostí do‰lo, protoÏe v odÛvodnûní bylo pouze, Ïe z ekologick˘ch a ekonomicko
– technologick˘ch dÛvodÛ.
„âtyﬁikrát jsme pﬁepracovávali návrhy podle poÏadavkÛ fondu. Podávali jsme námitky proti jeho postupu,
kde
jsme
zpochybnili
mechanismus jeho finanãní anal˘zy.
V‰echno jsme udûlali pﬁesnû tak, jak
mûlo b˘t,“ uvedl Petr Plichta z firmy
Provod.
Po nûkolikahodinov˘ch dohadech se zástupci obcí shodli, Ïe
Zbeãno, S˘koﬁice – kanalizace

a âOV podají proti zamítavému rozhodnutí odvolání, protoÏe jim chybí pouze tﬁi body. A ostatní obce vypustí tﬁetí v˘zvu druhého kola
a pﬁipraví se na podzimní kolo.
Velk˘m zklamáním bylo i to, Ïe
obce prozatím nezískaly dotaci na
dokumentaci. „Poprvé co já pamatuji, nebyla pﬁidûlena ani dotace na
úroky z úvûru,“ posteskl si roztock˘ starosta Vladimír Melã. Starostu Velké Bukové Josefa Bumbu zase zajímalo, kdo zadal zpracování
‰esti Ïádostí, místo jedné spoleãné.
„Bylo to z toho dÛvodu, Ïe voda jde
pﬁes úpravnu, kterou provozuje soukromá spoleãnost. Tam, kde pÛsobí
soukromník, jsme nemohli Ïádat
v prvním kole. Je ‰ance, Ïe by tato
blokace mohla v budoucnu padnout,“ odpovûdûl Petr Plichta.
Starosta Bumba také zpochybnil
úãast Nového Stra‰ecí na spoleãném
projektu. „My jsme mûli dodat
CHKO a oni poãty obyvatel, ale
v pﬁípadû roztﬁí‰tûní Ïádostí ztrácí
tento dÛvod smysl,“ uvedl. ·ance na
realizaci celé investiãní akce v hodnotû 850 miliónÛ je do roku 2013.
„Potom uÏ bude muset kopat kaÏd˘
sám za sebe,“ dodal roztock˘ starosta Vladimír Melã.

UDÁLOSTI NA HRADù
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…

GALERIE LEDNICE OTEV¤ENA
Nejvíce se tû‰í z bohatství ten, kdo
po nûm nejménû zatouÏí.
(Seneca Lucius Annaeus)

VernisáÏ podvodních fotografií Petra HÛly zahájil v impozantních prostorách Galerie Lednice úvodním slovem znám˘ sportovní fotograf Jiﬁí Koli‰.
Foto Pavel Friebert

OCENùNÍ ZA
MIMO¤ÁDN¯ P¤ÍNOS
HRADU K¤IVOKLÁTU
Motto, které je symbolem lidské
práce a jeÏ pouÏíváme na tiskov˘ch
materiálech: LIDÉ DALI HRADU
SVOU PRÁCI A ON JIM OTVÍRÁ
SVOU NÁRUâ, bychom rádi naplnili. Vznikla tak, myslím, dobrá vûc,
ocenit práci a vztah k této v˘znamné památce na‰í historie. Pﬁi leto‰ním zahájení seóny bylo zahájeno
pravidelné oceÀování lidí, kteﬁí dali svou práci hradu. Truhláﬁské ﬁemeslo je jedním, bez jehoÏ kvality
a umûlecké hodnoty by hrad nebyl
hradem. Lavice v kapli z poãátku
20. století, pﬁes mnohé kopie gotick˘ch dveﬁí aÏ po souãasné prvky, to
je jen mal˘ v˘ãet pﬁínosu truhláﬁské
rodiny FriebertÛ. Dûkuji a pﬁeji
mnoho zdraví v dal‰í práci.
Ludûk Frencl

Zbrusu nová prostora, která zaujímá pﬁízemí vût‰í ãásti traktu na
západ od Prochodité vûÏe, a byla
v posledních staletích vyuÏívána jako lednice a spilka Kﬁivoklátského
pivovaru. Dnes se podaﬁilo vtisknout jí ráz malebné a vzdu‰né ãásti
hradu pro ‰iroké vyuÏití. Po vût‰inu
roku bude slouÏit pﬁíleÏitostn˘m v˘stavám a pokud nûjak˘ ãas zÛstane
volná, tak jako prostora pro úkryt
náv‰tûvníkÛ pﬁed nepﬁízní poãasí.
V boãních „sklepních“ dvou místnostech lednic je instalována v˘stava fotografií kﬁivoklátského obãana
a potápûãe Petra HÛly NATURA
AQUATICA – Nekoneãn˘ pﬁíbûh.
Prostﬁedí kamenn˘ch zdí ve vztahu
k podvodnímu svûtu navozuje tu
správnû tajemnou atmosféru. Ve
vlastní lednici je ve v˘klenku instalována malá expozice k projektu obnovy v˘roby piva na hradû Kﬁivoklátû. BûÏí zde krátk˘ dokumentární
film z dílny bratﬁí BednaﬁíkÛ mapující celou historii kﬁivoklátského pivovaru vãetnû té souãasné. JiÏ za pár
t˘dnu zde bude k vidûní nejvût‰í leporelo, vlastnû kniha, na svûtû. Leporelo Lucie Seifertové Dûjin udatného ãeského národa bude k vidûní
od 31. kvûtna do konce srpna 2008.
Ludûk Frencl

To, Ïe první v˘stavu v nové hradní Galerii Lednice má kﬁivoklátsk˘ fotograf, svûdãí o tom, Ïe
Kﬁivoklát nenabízí jen památky a pﬁírodu, ale Ïe zde Ïijí i ‰ikovní lidé s velkou invencí.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Na vernisáÏ fotografií Petra HÛly si ze svateb odskoãil i pÛlkrabí Tomá‰ Bednaﬁík. Rozhodnû pﬁi‰el odûn stylovû a s dobrou náladou.
Foto Pavel Friebert

30 DNÒ MINULOSTI
• Turistická sezóna 2008 je slavnostnû zahájena 29. bﬁezna v novû
rekonstruovan˘ch prostorách b˘val˘ch lednic.
• Ve Velké vûÏi probíhá usilovnû
rekonstrukce elektroinstalace, jelikoÏ se blíÏí otevﬁení expozice
2. okruhu od 1. kvûtna.
• V prostoﬁe b˘valé pivovarské
varny – Galerie U Kamen je zahájena dal‰í etapa obnovy Hejtmanského domu. Plánované ukonãení
má termín 30. kvûtna 2008, kdy zde
bude otevﬁena prezentace loveck˘ch
trofejí.
• Ve vûÏi Huderce je od 1. dubna
otevﬁena prodejní galerie keramiky.
• Poslední t˘den v dubnu zmizelo z jiÏní ãásti hradu le‰ení a na restaurovanou fasádu je velice krásn˘
pohled z Bud.
• Krásné a sluneãné poãasí pﬁeje
dubnov˘m víkendÛm, jen ty v‰ední
dny naplÀují pranostiku – „duben,
je‰tû tam budem“.

VELIKONOCE VE ZNAMENÍ SNùHU I SLUNCE

Ocenûní pﬁevzal z rukou kastelána hradu kﬁivoklátsk˘ rodák a patriot Václav Friebert.
Foto Pavel Friebert

Tradiãnû první akcí nové turistické sezóny jsou Velikonoce. JiÏ nûkolik let pﬁijíÏdí parní vlak a nepﬁiváÏí jen náv‰tûvníky, ale i první jarní
pozdrav. Letos to nebylo jen slunce, ale i mnoÏství „vánoãních“ snûhov˘ch vloãek, které svádûlo spí‰e
ke zpívání vánoãních koled a ne velikonoãního hodování. Letos se zdaﬁilo (moÏná náhodou), Ïe náv‰tûvníci proudili na nádvoﬁí ve v‰ech

tﬁech dnech v prakticky stejném
mnoÏství, za coÏ dûkuji âesk˘m
drahám, které nasadily vlak i na Velikonoãní pondûlí. MÛÏeme si jen
pﬁát, aby i dal‰í akce byly tak pﬁíjemné pro náv‰tûvníky, jako ty leto‰ní Velikonoce na Kﬁivoklátû, které pﬁes rozdílné a mnohdy nevlídné
poãasí nav‰tívilo pﬁes deset tisíc náv‰tûvníkÛ.
Ludûk Frencl

T¤I KLÍâE ODEMKLY TURISTICKOU SEZÓNU
Leto‰ní brzké Velikonoce i první dubnová sobota
s vysok˘m datem dala odpovûì o dnu zahájení turistické sezóny hradu Kﬁivoklátu 29. bﬁezen 2008. Nápad
zahájit sezónu na celém Kﬁivoklátsku a Rakovnicku
spolu s dal‰ími v˘znamn˘mi turistick˘mi lákadly na‰eho regionu se zrodil jiÏ loÀského roku. Spoleãné
„odemykání“ ﬁeky, cyklostezek a hradu bylo prezentováno na veletrhu cestovního ruchu Regiontour a GO
v Brnû poãátkem ledna 2008. Symbolické tﬁi klíãe, kte-

ré turistickou sezónu odemkly, symbolizuji cyklostezky (Berounka–Stﬁela – Greenway), vodáckou ﬁeku Berounku a hrad Kﬁivoklát. Po odemãení jsou spoleãnû
vystaveny po celou dobu turistické sezóny (do konce
ﬁíjna) v nov˘ch volnû pﬁístupn˘ch spoleãensk˘ch prostorách Galerie Lednice (vchod v hlavní bránû vlevo)
a zcela jistû vyjadﬁují orientaci na‰eho regionu na turistick˘ ruch.
Ludûk Frencl

Trhovci se bûhem velikonoãních svátkÛ na hradû zásobili stylov˘m zboÏim, a tak nebyla nouze o kraslice, pomlázky, ﬁehtaãky a ani o nûco dobrého na zub.
Foto Jana Jirásková

Odolat té malované kráse ‰lo jen tûÏko, proto spokojnost byla oboustranná. Foto T. Bednaﬁík

KVùTEN 2008 NA HRADù

Kastelán Ludûk Frencl právû vû‰í klíã od hradu
Kﬁivoklátu na poslední voln˘ háãek. Nová sezóna je otevﬁena.
Foto Milan Bednaﬁík

Klíãe od cyklostezky, ﬁeky Berounky a hradu Kﬁivoklátu na „regionální desku“.
Foto Milan Bednaﬁík

V kvûtnu zde vystoupí klasik ãeské kytary Pavel Steidl, jehoÏ koncert mÛÏete
nav‰tívit 17. 5. od 20 hodin v Královském sále hradu. Zástupci správy hradu se pravidelnû úãastní i akce „âistá Berounka“, pﬁi níÏ bude 3. kvûtna nûkolik desítek posádek kanoí ãistit úsek Roztoky – NiÏbor.
âerven se jiÏ blíÏí a s ním i velmi milá událost – 15. ãervna probûhne slavnostní vysvûcení nov˘ch obrazÛ trojboké kapliãky sv.Trojice (sv.Vendelína) vedle hradu. RovnûÏ poãátkem ãervna na vernisáÏi v˘stavy v prostorách zastoupení Stﬁedoãeského kraje pﬁi Evropské unii v Bruselu, probûhne prezentace hradu a tím i mûstyse
Kﬁivoklátu.
Ludûk Frencl

DùNæ SOUâASN¯CH DNÒ – Z REGIONU
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NA BAJKALE PO T¤ICETI LETECH…
(Dokonãení ze str.1)
V dobû komunismu putovaly na Sibiﬁ velké peníze, lidé tam mûli slu‰né platy. To je dnes minulostí. Turistick˘ ruch se rozvíjí jen velmi
pomalu, jediná továrna v této oblasti
je celulózka. Zdroj obÏivy je tedy

velmi mal˘. Pﬁesto jsou místní lidé
milí a vstﬁícní, zocelení drsn˘mi klimatick˘mi podmínkami.
Dozvûdûli jsme se spoustu dal‰ích
zajímavostí jak o jezeﬁe, tak o lidech
kolem nûj. Jsme rádi, Ïe se s námi
na‰i cestovatelé ochotnû dûlí o svo-

je proÏitky a pokud se mezi na‰imi
ãtenáﬁi najde nûkdo, kdo by s námi
chtûl svoje zku‰enosti a poznání sdílet, budeme se tû‰it i na jeho vyprávûní.
TáÀa Friebertová
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FOTOGRAFICKÁ SOUTùÎ
„K¤IVOKLÁTSKO V HLEDÁâKU FOTOAPARÁTU“
BUDE MÍT DRUH¯ ROâNÍK
V loÀském roce Kﬁivoklátské noviny poﬁádaly fotografickou soutûÏ „Kﬁivoklátsko v hledáãku fotoaparátu“, která mûla pomûrnû znaãn˘ ohlas. Redakãní
rada se proto rozhodla uspoﬁádat tuto soutûÏ i letos. Není je‰tû zcela jasné, zda
bude soutûÏ vypsána v úplnû stejn˘ch kategoriích, nebo budou kategorie zmûnûny ãi pouze upraveny. V‰ichni zájemci o úãast ve fotografické soutûÏi Kﬁivoklátsk˘ch novin se podmínky soutûÏe vãas dozví v pﬁí‰tím ãísle, ve kterém
redakãní rada fotografickou soutûÏ vyhlásí. Stejnû jako vloni by fotografická
soutûÏ mûla probíhat do konce srpna. Pokud se tedy budete chtít zúãastnit, ãtûte pﬁí‰tí Kﬁivoklátské noviny.
Za redakci KN Pavel Friebert

Zdraví za tﬁicet…

Vyprávûní Ivana Kasalického o jeho putování po Bajkalu bylo zajímavé a poutavé.

Foto Pavel Friebert

FEJETON

S nov˘m rokem pﬁi‰lo mnoho novot a jednou z tûch nevítan˘ch je i poplatek u lékaﬁe ve v˘‰i tﬁiceti korun. Vezmeme-li to z hlediska hodnoty penûz, je tﬁicet korun málo na to, abychom si za nû mohli nûco svûtoborného
poﬁídit. Kde jsou ty doby, kdy takov˘ch tﬁicet korun staãilo na rodinn˘ nákup a je‰tû pár drobn˘ch i zbylo.
Dneska se za nû nechá jen tak tak poﬁídit peãivo k snídani pro rodinu
s dorÛstajícími jedlíky. TakÏe je to vlastnû pakatel, kter˘ investujeme do
svého zdraví. Pokud v‰ak musíme k lékaﬁi zajít ãastûji neÏ jednou za rok a
pﬁipoãítáme-li k tomu doplatek za léky samotné, cenu jízdenky ãi benzínu
pﬁi cestû k odbornému lékaﬁi, pak uÏ to zase takov˘ pakatel není.
Myslím si, Ïe oãekávání, Ïe se zavedením poplatku sníÏí poãet pacientÛ
v ãekárnách, je naprosto scestné.
Potﬁebuje-li ãlovûk zajít k lékaﬁi – vidina ztráty tﬁiceti korun ho asi tûÏko zastaví. TakÏe nám nezb˘vá neÏ jen doufat, Ïe tento poplatek nebude
v brzké dobû valorizován, a kdyÏ, tak ne víc neÏ je zdrávo.
–rok–

REVOLUâNÍ ARCHEOLOGICK¯ PRÒZKUM NA HAMOUSOVù STATKU
Zbeãno, 16. dubna 2008, více jak
20 odborníkÛ na archeologii spolu
se znalci lidové architektury se
úãastní semináﬁe, kter˘ prezentuje
velmi v˘znamné v˘sledky archeologického prÛzkumu provádûného
od poãátku roku ve velké svûtnici
statku. Poznatky a nálezy mapují

v˘voj vesnického (nejen) domu od
stﬁedovûku do 20. století. Archeologick˘ v˘zkum v tzv. Hamousovû
statku byl realizován v souvislosti
s opravou dﬁevûné podlahy ve svûtnici obytného domu. Tûsnû pod sejmutou stávající podlahou byly zachyceny velmi cenné situace ze 14.

Prezentaci v˘sledkÛ archeologického v˘zkumu pﬁihlízeli znalci lidové architektury a archeologie.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

aÏ 16 století, díky nimÏ bylo moÏné z podstatné ãásti zrekonstruovat
pÛdorysy dvou následn˘ch, poÏárem zanikl˘ch domÛ, jejichÏ podlahy se dochovaly takﬁka v celém
rozsahu soudobé svûtnice. Odkryto
bylo také torzo pece z 15. a star‰í
fáze 16. století, která slouÏila k vy-

ArcheoloÏka Barbora Marethová pﬁedstavuje jeden z nejcennûj‰ích
nálezÛ – lo‰tick˘ pohár.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

ZE SPRÁVY CHKO K¤IVOKLÁTSKO
V sobotu, 5. dubna 2008, byl v rekonstruovan˘ch prostorech budovy
Správy Chránûné krajinné oblasti
Kﬁivoklátsko ve Zbeãnû slavnostnû
otevﬁen nov˘ v˘stavní prostor s názvem „Galerie Zbeãno“. Prvním autorem, kter˘ zde prezentuje kolekci
ãernobíl˘ch fotografií s názvem
„Arménie a Náhorní Karabach“, je
Jan ·roubek.
Chodit po úﬁadech je pro kaÏdého z nás leckdy nutností, nikoliv
v‰ak zálibou. Správa Chránûné krajinné oblasti Kﬁivoklátsko (dál jen
CHKO) se proto rozhodla pobyt
v prostorách svého úﬁadu náv‰tûvníkÛm alespoÀ zpﬁíjemnit a zároveÀ
pﬁispût k naplÀování Programu MaB
– âlovûk a biosféra. UÏ v roce 1977
bylo Kﬁivoklátsko vyhlá‰eno v rámci mezivládního Programu âlovûk
a biosféra jako biosférická rezervace UNESCO. Tato mezinárodní organizace pro vzdûlávání, vûdu a kulturu ocenila Kﬁivoklátsko pro jeho
harmonick˘ vztah mezi ãlovûkem
a pﬁírodou. To, jak se ãlovûk chová
k pﬁírodû i ke svému okolí, vyjadﬁuje jeho kultura. A kulturu v tom
dobrém slova smyslu je tﬁeba neustále pûstovat.
Galerie Zbeãno nemá ambice stát
se místem velkého umûní. Mûla by
ukazovat odrazy toho, co nás obklopuje a utváﬁí, okolního prostﬁedí, pﬁírody, krajin i ãlovûka oãima
tûch, kter˘m bylo dáno jisté v˘tvarné nadání vidût a ztvárnit to, co
ostatní vnímají jen podvûdomû.

Galerie Zbeãno kaÏdoroãnû pﬁedstaví ãtyﬁi kolekce prací (fotografie,
obrázky, v˘tvarné práce ÏákÛ místních ‰kol…), které budou zahájeny
vÏdy první sobotu v mûsících dubnu, ãervenci, ﬁíjnu a lednu. Otevﬁeno bude kaÏd˘ v‰ední den od osmi
do pÛl ãtvrté, v pátek do pÛl druhé.
Pro ﬁadu autorÛ bude jistû pﬁíjemné
zji‰tûní, Ïe galerie poskytuje zdarma vlastní mobiliáﬁ (v˘stavní rámy
a galerijní závûsn˘ systém) a o propagaci se stará mediální partner profesionální úrovnû, kter˘m je ãasopis FotoVideo.

S v˘sledky v˘zkumu na Hamousovû statku seznámili odbornou veﬁejnost archeologové
Mgr. Zdenûk Neustupn˘ (vlevo) a Mgr. Jan Kypta.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Chránûná krajinná oblast Kﬁivoklátsko oslaví letos 30 let od svého
vyhlá‰ení. Zﬁízení Galerie v prostorách úﬁadu Správy je tak mal˘m dárkem obci Zbeãno i obyvatelÛm regionu.
Dal‰í informace, program galerie
Zbeãno a podmínky pro vystavování najdete na www.krivoklatsko.nature.cz
RNDr. Petr HÛla,
vedoucí Správy
CHKO Kﬁivoklátsko

Lo‰tické poháry se ve vesnickém prostﬁedí nacházejí jen velmi zﬁídka – patﬁívaly k vybavení
domácností vy‰‰ích vrstev.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

VernisáÏ v˘stavy Jana ·roubka, autora pﬁekrásn˘ch fotografií z Arménie a Náhorního Karabachu, které jsou k vidûní v budovû CHKO Zbeãno, zahájil Petr HÛla.
Foto T. Bednaﬁík

tápûní jizby. V rámci ãesk˘ch zemí
se v podstatû jedná o unikátní objev, neboÈ v˘zkumy v interiérech
venkovsk˘ch domÛ dosud takﬁka
neprobíhají. Naskytla se tak vzácná pﬁíleÏitost doplnit poznatky
o stavební historii neobyãejnû hodnotného roubeného domu, dochovaného v mimoﬁádnû intaktní podobû. V˘znam domu umocÀuje
skuteãnost, Ïe nejstar‰í ãásti jeho
rouben˘ch konstrukcí byly zbudovány jiÏ v závûru 16. století, coÏ ﬁadí objekt mezi nejstar‰í stavby ães-

kého venkova. Pod relikty shoﬁel˘ch domÛ byly prozkoumány vrstvy z 12. století, které lze vãlenit do
doby, kdy Zbeãno slouÏilo jako lovecké sídlo pﬁemyslovsk˘ch panovníkÛ, pﬁiãemÏ se v nûmÏ pﬁíleÏitostnû scházela i tehdej‰í honorace
církevních hodnostáﬁÛ a v˘znamn˘ch ‰lechticÛ, jak dosvûdãují dobové zprávy. Zda se tzv. HamousÛv
statek nachází v místech nûkdej‰ího sídla panovníkÛ, v‰ak nelze na
základû provedeného v˘zkumu
zodpovûdût.
Ludûk Frencl
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ZITA KABÁTOVÁ SLAVÍ V¯ZNAMNÉ JUBILEUM
¤ekne-li se „první republika“, vybaví se mi noblesa a elegance dam
a dÏentlmenství muÏÛ. A i kdyÏ
z historie vím, Ïe doba mezi dvûma
svûtov˘mi válkami nebyla pro tuto
republiku vÏdy procházka rÛÏovou
zahradou, nechávám se obãas strh-

ra potû‰ila.
O její cestû nejen filmové a divadelní se zde nebudu obsáhle rozepisovat. Ostatnû její memoáry zdaﬁile
zpracovala do dvou knih Marie Formáãková. Neodpustím si v‰ak alespoÀ nûkolik mal˘ch ohlédnutí.

Zita Kabátová a Gustav Nezval pﬁi besedû s kﬁivoklátsk˘mi obãany, kterou v Hotelu S˘kora
v osmdesát˘ch letech uspoﬁádala Osvûtová beseda Kﬁivoklát.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

nout ãernobílou kinematografií, ve
které nalézám ideální prostﬁedí, romantiku, Ïeny a muÏe ve správnou
chvíli na správném místû a svût bez
zdánlivû Ïádn˘ch problémÛ.
Do této „ideální doby“ patﬁily samozﬁejmû i osudy filmov˘ch
hvûzd, které, tak jako i dnes, sledovali dychtiví diváci a fanou‰ci.
Jsou hvûzdy, které vysvitnou a brzy vyhasnou, to se v‰ak zcela jistû
nedá ﬁíct o paní Zitû Kabátové, která se 27. dubna doÏívá neuvûﬁiteln˘ch 95-ti let. V pﬁípadû paní Kabátové se v‰ak nedá mluvit
o vysokém vûku, neboÈ tato dáma,
s ‰armem sobû vlastním, stále Ïije
pﬁítomností a pÛsobí pozitivnû na
své okolí, a to i pﬁes to, Ïe od konce roku 2007 pob˘vá v „LDNce“
Motolské nemocnice po operaci
zlomeného krãku. Vûﬁte, Ïe vím
o ãem mluvím, neboÈ jsem mûla
moÏnost paní Zitu vidût a sly‰et
u pﬁíleÏitosti kﬁtu nového CD na
koncertû Ondﬁeje Havelky v roce
2003. Bylo aÏ neuvûﬁitelné, jakou
vitalitou, vytﬁíben˘m vtipem a pﬁedev‰ím pﬁirozeností nás toho veãe-

Narodila se do rodiny architekta
z Malé Strany, ke které má velkou
citovou vazbu dodnes. Hrála ve ví-

mem byla Ïiva, velkou láskou se jí
stalo divadlo, které dÛvûrnû znala
jiÏ od zavinovaãky, neboÈ její rodiãe byli vá‰niví ochotníci a jejím str˘cem byl dokonce Josef ·váb-Malostransk˘. Poslední divadelní roli
paní Kabátová ztvárnila v roce 1998
ve hﬁe Christophera Hamptona „Nebezpeãné vztahy“ v Divadle Pod
Palmovkou.
Zita Kabátová byla dvakrát vdaná. Její první manÏelství se zástupcem spoleãnosti Zeiss Ikon v indické Kalkatû, Jerrym Králem,
skonãilo po 41 dnech. Druh˘ manÏel, olympionik a v˘tvarník Jiﬁí Zavﬁel, emigroval po dvanácti letech
manÏelství do USA a z tohoto manÏelství se narodil syn Jiﬁí, dnes odborník na filmové efekty Ïijící a pracující v USA.
Paní Kabátová hrála nejen divadlo a film, vyjma období, kdy mûla
zakázanou umûleckou ãinnost, ale
je‰tû si na‰la ãas, aby se sv˘mi hereck˘mi kolegy jezdila po na‰í republice na besedy. V roce 1985 zavítala s Gustavem Nezvalem i na
Kﬁivoklát – z této doby pochází i zde
publikovaná fotografie.
K nadcházejícím narozeninám
bych touto cestou chtûla paní Kabátové popﬁát hlavnû hodnû zdraví,

KN 4/2008

·NOBLOVA VIZE BUD
K¤IVOKLÁT (bed). Zajímavou pohlednici nám poslal kﬁivoklátsk˘ rodák, dnes obãan Berouna, pan Oldﬁich Jánsk˘. Jedná se o kresbu – vizi kﬁivoklátského malíﬁe Karla ·nobla, jak by mohlo, podle jeho pﬁedstav, vypadat centrum Bud.
Pohlednice byla adresovaná tehdej‰ímu pﬁedsedovi MNV Kﬁivoklát Oldﬁichu Jánskému st. Karel ·nobl ji odeslal 12. záﬁí 1949 z Louãné na Moravû, kde byl na léãení, a obrázek doprovodil slovy: „Ctûn˘ pane pﬁedsedo,
zasílám Vám v uctivosti z Podpradûdu jednu men‰í kﬁivoklátskou smûlost.
S pozdravem a prominutím K. ·nobl.“ Z jeho nápadu nebylo nic realizováno, ale pﬁedstava je to pûkná. Souhlasíte?!

âERNÁ KRONIKA
OPILEC ZA VOLANTEM
K¤IVOKLÁT (bed). 1,48 promile alkoholu v krvi namûﬁili policisté
nezodpovûdnému ﬁidiãi, kter˘ havaroval se sv˘m vozem Volkswagen Golf
nedaleko Kﬁivoklátu. Sedmapadesátilet˘ muÏ z Rakovníka jel smûrem na
Rakovník. KvÛli vypitému alkoholu nezvládl v pﬁímém úseku ﬁízení, vyjel vlevo mimo silnici, kde se automobil pﬁevrátil na lev˘ bok a stﬁechou
narazil do kmene stromu. ¤idiã utrpûl pﬁi nehodû tûÏké zranûní páteﬁe. Policisté mu na místû zadrÏeli ﬁidiãsk˘ prÛkaz. Vzniklá ‰koda byla vyãíslena
na 100 tisíc korun.

P¤I·EL O PRAMICI
K¤IVOKLÁT (bed). âtyﬁiaosmdesátilet˘ muÏ k Kladenska pﬁi‰el o pramici, kterou mûl pﬁipoutanou pod pﬁístﬁe‰kem své rekreaãní chaty v Dûãích.
Neznám˘ pachatel, kter˘ ‰el zﬁejmû najisto, nejprve vysadil vjezdová vrata u pozemku chaty, potom pﬁekonal ﬁetûz, jímÏ byla loì pﬁivázaná a pramici odcizil. TûÏkou loì potom odvezl pﬁipraven˘m automobilem. Policisté po zlodûji pátrají.
ce neÏ ‰edesáti filmech s hereck˘mi
kolegy a kolegynûmi nûkolika generací. K jejím prvorepublikov˘m
partnerÛm patﬁili napﬁíklad Vlasta
Burian, Oldﬁich Nov˘, Ladislav Boháã, Gustav Nezval a jiní. Nejen fil-

nejen du‰evní vitality, optimismu do
dal‰ích let a zároveÀ bych chtûla podûkovat: „Paní Zito, dûkuji za to, Ïe
jste byla, jste a budete … “
Monika Frencl

ROZJEÎDùN¯ POZEMEK
PUSTOVùTY (bed). Devûtatﬁicetiletá Ïena z Rakovnicka oznámila kﬁivoklátsk˘m policistÛm, Ïe kdosi po‰kodil pozemek její rodiny v katastru
obce Pustovûty. Pozemek byl rozjeÏdûn neznám˘mi vozidly. Firmû DvÛr
Míãe tak vznikla ‰koda za 10 000 korun.

K ≈ O U R J A K O K R ÁVA A H U B E RT Ò V Z Á Z R A K
Jednou, kdyÏ jsme zase pﬁijeli na náv‰tûvu ke kamarádovi Richardovi do jeho lesovny na Pusté Seãi v kﬁivoklátském polesí, pozval mne na babsk˘ bál do Raãic. To je taková
malá hezká vesnice na Berounce mezi Îloukovicemi a Zbeãnem, kde kaÏdoroãnû poﬁádají tuto zajímavou zábavu.
„Poãkejte, to uvidíte, jak se tam lidi dovedou bavit“, sliboval nám Rí‰a, a tak jsme
onu sobotu brzo odpoledne v‰ichni, to jest
jeho Ïena Helena, moje Lenka a my dva, vyrazili. Byl krásn˘ podzimní den, cesta lesem
rychle ubûhla, a tak jsme asi po dvou kilometrech do‰li k cíli. Zde musím je‰tû poznamenat, Ïe v Raãicích Ïila vût‰ina dûlníkÛ
místní lesní správy, takÏe Rí‰a byl vlastnû jejich zamûstnavatelem.
Sotva jsme minuli první domek, vybûhl
z nûj chlapík a mává obûma rukama: „Pane
správec, pane správec, to jsme rádi Ïe jste tady. Zaskoãte na skleniãku!“
„To nejde, pane Votruba, vidíte Ïe mám
hosty. Napijeme se spolu aÏ v hospodû!“ odmítá s úsmûvem kamarád.
„Ale to by bylo, abyste se u nás nezastavil. To byste nás urazil. Zvu vás samozﬁejmû
v‰echny, v‰ak máme v‰eho dost. Raãte panstvo,“ volá Votruba a uÏ otvírá branku.
Oãividnû se to nedá odmítnout, a tak vcházíme do stavení, kde nás vítá také jeho Ïena
a vede do prostorné kuchynû. Narychlo pﬁistavuje ke stolu dal‰í Ïidle, a neÏ se nadûjeme, stojí na stole ‰est sklínek s voÀavou slivovicí. Tﬁi vrchovaté a tﬁi s dámskou dávkou.
Rí‰a nás oba pﬁedstavuje, pﬁipíjíme si ve stoje, dûkujeme a chystáme se odejít.
„Ale kam byste chodili, vÏdyÈ je je‰tû fÛra ãasu. Jen se pûknû posaìte, musíte trochu
pojíst,“ pobízí panímáma.
Jsme sice po obûdû a bráníme se, ale dozlatova vypeãené husí steh˘nko s knedlíkem
a zelím je neodolatelné. Lenka s Helenou sice usmlouvají malou porci, ale nám se to nepodaﬁilo. Po pivû a dal‰í rundû slivovice jsme
koneãnû opustili tento pohostinn˘ dÛm
a scházeli dolÛ k hospodû, kde jsme chtûli
u stolku v zahradû vyãkat na podzimním sluníãku do zaãátku bálu.
JenÏe ãlovûk míní a v‰echno dopadne jinak.
Bylo nám totiÏ projít je‰tû kolem dal‰ích tﬁí
chalup, kde nebylo moÏné odmítnout dal‰í
upﬁímná pozvání („To byste nás urazil, pane
správec!“) a alespoÀ trochu nepojíst a nepopít.

No, bylo uÏ témûﬁ ‰est hodin, kdyÏ jsme
koneãnû do‰li k pÛvodnímu cíli, hospodû
„Na palouku“. Muzika uÏ hrála a sál byl skoro pln˘. Obklopilo nás nûkolik dal‰ích Rí‰ov˘ch znám˘ch i oba hajní Král a BrÛÏek a kaÏd˘ nás zval ke stolu. Aby se nikoho nedotkl,
vybral kamarád samostatn˘ stÛl blízko hudby a usedli jsme.
Zábava se zakrátko dostala do správného
proudu a za halasného smíchu, zpûvu a ryãné dechovky vyvádûly místní dívky, Ïenu‰ky a tetiãky v‰echny chlapy v sále. Byla skoro poﬁád jen dámská volenka, inu babsk˘ bál!
KdyÏ uÏ jsme sotva stáli na nohou, vytáhl mne Rí‰a do v˘ãepu ve vedlej‰ím lokále,
kde sedûli star‰í chlapi, kter˘m „to trdlování s bábama“ jiÏ nic neﬁíkalo. K na‰im poloviãkám mezitím pﬁisedly tﬁi místní dámy, takÏe jsme mohli bez starosti zmizet.
„A hele, je tu starej Chvojka, to nûco usly‰í‰!“ ukazuje bradou Rí‰a .V tu chvíli jsme
uÏ byli zpozorováni a samozﬁejmû pozváni
ke stolu, kde sedûli oba hajní a nûkolik dal‰ích lesákÛ. Byl jsem jim pﬁedstaven a vzat
na vûdomí jako „správcovo kamarád“. Absolvovali jsme pár panákÛ, pár jich také objednali a zapojili se do debaty.
Nejnápadnûj‰í postavou té malé spoleãnosti byl ten zmínûn˘ Chvojka. Vytáhl˘ a huben˘ strejc s divok˘m ‰ediv˘m plnovousem
a skoro holou hlavou, obleãen˘ do obno‰ené
kamizoly, zelen˘ch man‰estrov˘ch kalhot
a s malovanou fajfkou mezi zuby. Vedly se
moudré ﬁeãi, ﬁe‰ily se politické situace a národohospodáﬁské problémy a pﬁi tom se otáãela ‰tamprlátka a pÛllitry piva. Star˘
Chvojka jen nezúãastnûnû poslouchal a sem
tam poznamenal, Ïe to v‰echno stojí za starou baãkoru (samozﬁejmû, Ïe to ﬁekl jinak).
Po chvíli to uÏ Richard nevydrÏel a povídá: „Pane Chvojka, vy poﬁád mlãíte, copak
je to s vámi ? Povûzte tuhle mému pﬁíteli nûco ze Ïivota. Je to také myslivec, a tak by si
nûjakou tu zku‰enost rád poslechl. A aby vám
pﬁi tom nevyschlo v puse, máte u mne tﬁi dal‰í piva a mezi kaÏd˘m tady od Luìka jednoho ruma. Platí!?“
„Nu coÏ, pane správec, ale jen kvÛli vám,
protoÏe jsem dneska moc smutnej. Moje stará mnû ráno pﬁipravila vo moje velk˘ potû‰ení. Do‰lo k tragick˘mu konci m˘ nejvût‰í
a nejslavnûj‰í mysliveck˘ trofeje“.
Utﬁel si oãi kostkovan˘m kapesníkem, na-

pil se ãerstvû doneseného piva a zaãal:
„Jak moÏná nevíte, je mi uÏ ‰tyryavosumdesát a mám za sebou dlouhej lesáckej Ïivot,
ve kter˘m jsem zaÏil vesel˘ i smutn˘ vûci.
Tûch neveselejch ale bylo nûjak víc. Jako pﬁíkladnû ta dne‰ní s mou starou. To ale musím
zaãít vod zaãátku, abyste se v tom vyznali.
SlouÏil jsem tenkrát na tﬁeboÀsk˘m panství a bylo to v patnáctym roce, za války, do
kterej jsem nemusel, protoÏe mû kníÏe pán
jako sv˘ho nejlep‰ího hajn˘ho vyreklamíroval. SlouÏil jsem u nûj uÏ pátej rok a Ïe byl
se mnou moc spokojenej a mûl mû rád, dovolil mi sem tam vodstﬁelit si nûjakej ten slabej kus, nebo ‰kodliv˘ prase. Bylo jich tenkrát v lesích moc, Àáko se pﬁemnoÏili a dûlali
na panskej ourodû velk˘ ‰kody“.
Nastalo malé pﬁeru‰ení, kdyÏ hostinsk˘,
pan Krupiãka, donesl rundu rumÛ. Vyprávûã
ten svÛj vyzunkl, zazdil pivem a pokraãoval:
„Jednou mû zavolali do kanceláﬁe, kde mi
vrchní vyﬁídil befél Jeho Jasnosti, Ïe na
Poustkách ﬁádûj prasata, zválely tam uÏ lán
kukuﬁice a rejou brambory. Ukládá se mi
zjednat tam poﬁádek a zatnou jim tipec. Tak
holt jsem veãer naládoval kulovnici a vypravil se na Poustka. Byla taková teplá noc, mûsíc vejral jako rybí voko a já sedûl na posedu, kterej tam loni postavil hajnej Koﬁán
s chlapama z pily. Sedím, koukám skrz prÛsek mezi borovicema na kraj pole a myslim
na pﬁí‰tí mûsíc, kdy pﬁijede pan zemskej rada Grünstein na toho dvanácteráka, kter˘ho
uÏ dvakrát netrefil. Mám od Jeho Jasnosti slíbeno, Ïe kdyÏ se to tentokrát podaﬁí, dostanu deset zlatejch. ProtoÏe pan rada mi nabídl dokonce dvanáct, a k tomu e‰tû stﬁíbrnou
tabákpikslu, uznáte, Ïe jsem mûl sakra dÛvod pﬁemej‰let, jak to zaﬁídit, abysme mûli
v‰ichni tﬁí radost.
Najednou sly‰im vepﬁedu z habrov˘ tyãkoviny ‰ramot a funûní a na cestu se za hlohov˘m keﬁem vyvalí na cestu vobrovsk˘ zvíﬁe. U v‰ech rohatejch, co to je? Mûsíc sice
svítí, ale bestie stojí ve stínu a já nechal vobzorku doma. Najednou se to pohne, vyjde ze
stínu a já nevûﬁim svejm voãim. Prokristapána, je to moÏn˘? Na ‰tyrycet krokÛ vode
mnû stojí kÀour, velkej a tlustej jako kráva
a snad tﬁi metry dlouhej. Takov˘ho elefanta
jsem v Ïivotû nevidûl, a tak neãekám, namíﬁím, stisknu - a místo rány jen cvaknutí.
Tenkrát jsem si patrony pﬁebíjel sám, by-

LUDùK ËOPKA
la vo nû kvÛli válce bída a novejma stﬁílelo
jenom panstvo. Îevelotky byly nespolehliv˘, a tak Ïádnej div, Ïe nûkdy selhaly. Myslel jsem, Ïe mû trefí ‰lak, protoÏe pﬁijít vo takovej oulovek, by bylo Ïivotní ne‰tûstí. Ani
by mi nikdo nevûﬁil, Ïe jsem nûco takov˘ho
vidûl. Zatímco potmû ‰mátrám v kapse po
dal‰ej patronû, ten zjev se pomalu vode mnû
vzdaluje smûrem k poli. Tﬁesou se mi pazoury, ale znovu nabíjim a modlim se a prosim svat˘ho Huberta vo Àákej zázrak, protoÏe nevûﬁim, Ïe se za t˘hle situace trefim.
A co se nestane! Vûﬁte mi to nebo né, ale
najednou kde se vzal, tu se vzal zahuãel stra‰nej vítr, ulomil na dubu tlustou suchou vûtev
a ta pra‰tila to prase pﬁímo do tej jeho vobrovskej palice. Svatej Hubert mnû vysly‰el!
KÀour napÛl vomráãenej zavrávorá a ve stﬁíbrnym svûtle mûsíce mi nastaví celej levej bok.
Zdvihnu flintu a tentokrát uÏ to dovopravdy
práskne. Zvíﬁe trochu naznaãí, ale stojí je‰tû
chvíli dál, pak se zapotácí a Ïuchne na zem
s takovou silou, Ïe se celej posed se mnou zakymácel a z vokolních borovic padaly ‰i‰ky.
Co vám mám povídat. KdyÏ jsem ke zhasl˘mu praseti pﬁi‰el, vyvalil jsem voãi nad tou
jeho velikostûj a stra‰nejma zbranûma. Bylo
mi hned jasn˘, Ïe ho sám ani nevyru‰im, ani
nedostanu z lesa. Mazal jsem teda do statku,
vzbudil ‰afáﬁe a spolu s nim a koãím jsme
vodjeli s fasuÀkem a párem koní zpátky do
lesa. JenÏe ani na‰e spoleãn˘ síly nestaãily
k naloÏení toho kusu, a to ani kdyÏ jsme ho
vyru‰ili. ·afáﬁ musel poslat koãího do dvora
pro posilu. Vrátil se s tﬁema podruhama a provazama a teprvá potom se nám to povedlo.
Na statku jsme ‰tûtináãe zmûﬁili a zváÏili.
Tﬁímetrovej sice nebyl, ale pﬁes dva metry
dlouhej to jo, a v kohoutku devûtatadevadesát centimetrÛ vysokej a stûtiny na hﬁebenu
na vosum coulÛ. VáÏil sakumprásk i s vejvrhem pÛlãtvrta metráku. Vûdûl jsem, Ïe mi to
jednou nebudou lidi vûﬁit, a tak jsem si vyprosil jeho ‰káru a vobrovsk˘ zbranû. Páráky mûﬁily ‰estatﬁicet ãísel, uãinûn˘ sloní kly,
ale to se ví, zahnut˘ jako srpy.
Tu ‰káru jsem nechal v Táboﬁe u Hansbacha vydûlat, zbranû pﬁidûlal na podloÏku, co
ji pro mû vyﬁezal z vol‰ov˘ fo‰ny voÏickej
Hanzal a v‰echno jsem vod t˘ doby vopatroval jako dÛkazy a na památku vnouãatum.
·ak se na to chodili koukat s cel˘ho ‰irok˘ho vokolí a jednou dokonce pﬁijel z Prahy

i Àákej uãenej zoológ a furt tu kÛÏi mûﬁil a vobracel, jestli jako neni se‰itá z vícerejch kusÛ.
A ty zahnut˘ kly nemlich tak. Nakonec musel pﬁiznat, Ïe to neni Ïádnej podfuk a já jsem
se stal po celym panství známej. Vod tej doby mi tam jinak neﬁekli neÏ Bivoj.“
Star˘ lesák skonãil, ale nikdo nevyslovil
jedin˘m slovem pochybnost o pravdivosti toho, co jsme sly‰eli. Zdálo se, Ïe ãekali, co na
to já. Nechtûl jsem b˘t nezdvoﬁil˘, ale pﬁece
jen co je moc, to je moc a tak povídám:
„Poslouchejte, pane Chvojko, já jsem taky nûco vidûl a o ãerné mnoho pﬁeãetl, ale ty
va‰e míry a váhy se mi nûjak nezdají. Co kdybyste nám ty va‰e dÛkazy ukázal. Já si je s va‰ím dovolením vyfotím a dám vám za to celou stovku!“
„Milej pane, moc rád bych vám v‰echno
ukázal i zadarmo, ale nemÛÏu. ·káru jsem
pozdûjc daroval do múzea na Hlubokej a tam
ji prej pﬁed lety seÏrali Àák˘ brouci, nebo co.
A zbranû? Právû pro ty teì pláãu. Moje stará lezla ráno ve stodole pro seno a z hambalku je shodila i s tou krásnou podloÏkou na
mlat, kde se stáﬁim rozpadly na sto kusÛ. Tak
jsem pﬁi‰el vo sv˘ nejvzácnûj‰í trofeje a vo
dÛkazy m˘ho svûtov˘ho oulovku. Kdyby
bejvaly nevzaly tak ‰patnej konec, moh jsem
bejt dneska zapsanej v tej g˘nesovej kníÏce
a celej ãeskej národ z toho moh mít taky slávu. Nezbejvá vám proto, neÏ mi vûﬁit. Tady
kamarádi vám rádi dosvûdãej, Ïe starej
Chvojka nikdá nelÏe.Ale jsem rád, Ïe jste
mnû vydrÏel poslouchat a pivem a rumajzlama pomoh zmírnit ten muj smutek. Moc vám
za to dûkuju!“ Skonãil a pûstí zamáãkl v krhavém oku neviditelnou slzu.
Mezitím se naplnil ãas a raãick˘ babsk˘
bál konãil. Vedle v sále muzikanti balili nástroje a na‰e milé manÏelky si nás pﬁi‰ly vyzvednout. Rozlouãili jsme se s rekordmanem
Chvojkou a jeho kamarády, slíbili si za rok
zase na shledanou a vydali se na cestu domÛ.Trvala sice trochu déle neÏ sem, ale to
bylo tou tmou a koﬁeny, které nám obãas podráÏely nohy. DomÛ jsme nakonec do‰li bez
úhony a padli ihned do peﬁí.
Druh˘ den jsme po dobrém obûdû odjíÏdûli domÛ o nûkolik kilo tûÏ‰í, ale s hezk˘mi dojmy z raãické tradice a pohostinnosti. Já pak navíc se svou první zku‰eností
s nehoráznou mysliveckou latinou. Lesu
zdar!

STRANA 8

KULTURA – SPOLEâENSKÉ ORGANIZACE – KNIHOVNA

KN 4/2008

OBECNÍ KNIHOVNA

NOVINKY Z OBECNÍ KNIHOVNY

CO NOVÉHO V REGÁLECH…
NeÏ zaãnu psát, co nového v regálech, musím se zmínit, co nového v knihovnû. Díky Janû a Janovi
Rajsk˘ch (to jsou pﬁece úplnû románová jména) se mi po‰tûstilo dostati pro knihovnu poãítaã. Ale ne
s napojením na internet, ten máme
pro veﬁejnost k dispozici dole v Budech (IVS Budy). Tento má slouÏit
ke katalogizaci knih, tedy aÏ se na
to seÏene program. No a teì na nûm
aspoÀ Èukám tento ãlánek, neboÈ
právû zaãalo pr‰et a lidi se zrovna
nehrnou. Îe máme zase kolem stovky kníÏek na rok ze Stﬁedoãeské vûdecké knihovny v Kladnû, o tom
jsem se uÏ zmínila. Jakého jsou Ïánru, si mÛÏete pﬁeãíst za oknem knihovny, pﬁípadnû v knihovnû samé si
je rovnou prolistovat. Já uÏ jsem si
jich pár pﬁeãetla a mohu doporuãit
tﬁeba roztomilou knihu Ivy Vávrové O ãarodûjce, která zaspala století. Pravda, je to kniha pro dûti, ale
je prima. Je to nûco podobného, jako svého ãasu Dívka na ko‰tûti.
Hodná ãarodûjka Viola byla zlou
Matyldou uvrÏena do stoletého
spánku, ze kterého ji neprobudil
princ, ale procitla z nûj sama. A nestaãí se divit. V‰echno je jinak. Musí nejprve najít své staré kamarády,
vodníka a ãerta, trochu vylep‰it svou
„image“, aby se podobala dne‰ním
dívkám, a pak si hledá práci. Cestou potkává lidi i pohádkové bytos-

ti hodné i zlé, jak uÏ to
na svûtû b˘vá. A jak uÏ
to v pohádkách b˘vá,
konec je dobr˘, ba i
hodn˘ mládenec se
pro ni najde. Vﬁele doporuãuju, je to lék na
pﬁedjarní
depresi.
Jestli ale máte náladu
aÏ pﬁíli‰ rozvernou,
tak doporuãuju Pﬁízraky, zázraky a spol.,
aneb stra‰idelné povídky 19. a 20. století,
kterou sice vydal Albatros, ale myslím si,
Ïe dospûláci budou pﬁi
jejich ãtení moÏná pociÈovat vût‰í mrazení,
neÏ na‰e nûkdy dost
otrlé dûti. Pﬁi tom to
nejsou Ïádné hnusné
krváky. Asi to bude
tím, Ïe je napsali mistﬁi svého oboru, od kter˘ch ti nûkteﬁí souãasní jen „opisují“. Moc
se mi na té kníÏce líbí,
Ïe je pﬁed kaÏdou povídkou velmi fundovaná zmínka o autorovi, i o Ïánru, kter˘m se
zab˘vá. To bohuÏel v souãasné dobû neb˘vá zvykem. Buì vydavatelé nemají na to, aby zaplatili odborníkÛm, kteﬁí by psali zasvûcené
doslovy, anebo mají dojem, Ïe ti au-

DùTI Z MATE¤SKÉ ·KOLY SE VYDALY ZA ZVÍ¤ÁTKY NA STATEK
V bﬁeznu jsme s dûtmi vynesli
smrtku a pﬁivítali jaro, a tak nás v
dubnu ãekala typická jarní témata.
Jedno z nich se vûnovalo domácím

podáﬁského statku v âastonicích, a
vypravili se k nûmu na prohlídku.
Poãasí nám opravdu pﬁálo, sluníãko
se na nás z oblohy smálo, a tak nám

si chlév, kde byly kraviãky a vedle
b˘ãek. V men‰ím chlívku se rochnilo prasátko. DvÛr vedle byl pln˘
slepiãek, které se k nám sebûhly

zajímalo a Ivanãina maminka a babiãka ochotnû odpovídaly. Jen neradi jsme se louãili a chystali se na
cestu zpût. Paní kuchaﬁka uÏ na nás

Dozvûdûli jsme se, na co je potﬁeba takové mnoÏství sena a slány.

hned, jakmile jsme otevﬁeli vrata.
Kohout nám dal patﬁiãnû najevo
svou nelibost, kdyÏ vidûl, Ïe nic neneseme. Tak se pﬁí‰tû polep‰íme.
Potom jsme se pﬁesunuli ke stáji. Na
konû se tû‰íme vÏdy nejvíce. ·koda
jen, Ïe byla ráno je‰tû velká zima, a
tak je pan Pánek pustí do v˘bûhu aÏ
odpoledne. Ale i tak si je dûti mohly zblízka prohlédnout. Dûti se neustále vyptávaly na to, co je zrovna
Pﬁes v‰echno zajímavé, co dûti na statku vidûly, se ale nejvût‰í pozornosti dostalo zrzavému
kocourkovi, kterému zájem dûtí rovnûÏ nebyl proti srsti.
Foto Jaroslava Vimrová

a hospodáﬁsk˘m zvíﬁatÛm a jejich
mláìatÛm.
O zvíﬁátcích jsme si ve ‰kolce povídali mnoho zajímavého, prohlíÏeli jsme si jejich obrázky v kníÏkách
a encyklopediích, vyhledávali jsme
veselé básniãky o zvíﬁátkách a také
si o nich zazpívali spoustu znám˘ch
i nov˘ch písniãek. S velk˘m zájmem dûti napodobovaly pohyby
zvíﬁátek a vyzkou‰ely si i domlouvat se zvíﬁecí ﬁeãí. Vznikalo i mnoho obrázkÛ zvíﬁátek, kreslen˘ch i
malovan˘ch, lepen˘ch i skládan˘ch
z papíru. Pﬁi v‰ech tûchto ãinnostech
jsme si nezapomnûli pﬁipomenout
uÏitek, kter˘ nám domácí a hospodáﬁská zvíﬁata pﬁiná‰ejí. Îádné obrázky v‰ak nenahradí pﬁím˘ kontakt
se zvíﬁaty, a proto jsme se domluvili s panem Pánkem, majitelem hos-

cesta pûknû ubíhala. Cestou jsme
poslouchali zpûv ptákÛ a rozhlíÏeli
se po okolní krajinû, která se zaãíná
pomalu probouzet ze zimního spánku. U vrat do statku nás ‰tûkotem
pﬁivítali hlídací psi a ze stﬁechy kÛlny nás línû pozorovaly koãky. A to
uÏ nám Ivanãina maminka i s malou ÁÀou radostnû otvíraly vrátka.
Koãiãka s kocourkem nás pﬁi‰li také pﬁivítat a alespoÀ se otﬁít o nohy.
Kluky v první ﬁadû zajímala zemûdûlská technika, od v‰ech tûch traktorÛ, obraceãÛ, kombajnÛ a strojÛ na
balíky nemohli odtrhnout oãi. A co
teprve potom, kdyÏ si mohli vyzkou‰et, jak se v takovém traktoru
sedí. Posadit se na místo traktoristy
a zatoãit si volantem, tomu neodolala ani dûvãata. Potom jsme se opût
vrátili ke zvíﬁátkÛm. Prohlédli jsme

JARNÍ BRIGÁDA NA
·KOLNÍ ZAHRADù
Dûkujeme v‰em, kteﬁí
nám pﬁi‰li pomoci uklidit
po zimû ‰kolní zahradu.
Hrabal se trávník, prostﬁihávaly kﬁoviny, odváÏely
se nepotﬁebné vûci. Pomáhali malí i velcí a sluníãko
jim na tu práci pûknû svítilo. Vedení ‰koly a dûti dûkují v‰em pomocníkÛm, co
pﬁi‰li pﬁiloÏit ruce k dílu a
zkrá‰lit nám na‰e oblíbené
místo pﬁi pobytu a hﬁe venku. V‰em patﬁí velké díky.

Foto J.Vimrová

ãekala s dobr˘m obûdem. S veselou
jsme ‰lapali zpût do mateﬁské ‰koly
a vÛbec nám nevadilo, Ïe musíme
trochu do kopce. Odná‰eli jsme si s
sebou spoustu nov˘ch informací a
záÏitkÛ. Ve ‰kolce jsme pak kolektivnû vytvoﬁili dvû velké koláÏe na
téma Statek, kter˘mi jsme si vyzdobili vstupní halu a schodi‰tû v
M·.
Jaroslava Vimrová

toﬁi za to nestojí. No a nûkteré knihy fakt taky ne. Tﬁeba Rakouskou
dûvku, aneb 13 rozhovorÛ o královnû Marii Antoinettû ãíst, je ztráta ãasu. Tu mám z Kladna. Ale musím
sebekriticky napsat, Ïe sem tam se
mi taky povede koupit nûco, za co
je ‰koda penûz (tﬁeba taková Hraãka od Sylvy Lauerové, ani radûji nenapí‰u, o ãem to je, musela bych se
ãervenat). No, ale já pak jdu do sebe a koupím nûco pûkného za své
peníze, aby obecní rozpoãet neutrpûl újmu. Tak tﬁeba takovou Simonu Monyovou (z novinek Sebemilenec, Já o koze, on o voze) ãtou
Ïeny rády. I kdyÏ jedna má kamarádka, matka dvou dospûl˘ch synÛ,
prohlásila, Ïe si nemyslí, Ïe by Ïeny byly aÏ takové chudinky, jak je
ona spisovatelka líãí. Prostû jen záleÏí na úhlu pohledu. Jste buì maminka, nebo tch˘nû. Ráda jsem si
pﬁeãetla Hrátky s pﬁízraky Inny Rottové, trochu zamilované, do toho
sci-fi, napínavá krimi, no co by mohl ãtenáﬁ od jedné autorky chtít víc.
Dobﬁe se ãtou i Pﬁedtuchy Jude Watson – napínav˘ detektivní pﬁíbûh
s hororov˘mi prvky. Tak jsem si vybrala skoro samé pohádkovo stra‰idelné pﬁíbûhy, ale je to pouhá náhoda. Já vût‰inou ãtu v‰echno, co mi
pﬁijde pod ruku. Je tu taky hodnû historick˘ch románÛ, samé tlustospisy. Ty bohuÏel moc nejdou na odbyt a je‰tû mi k nim zapomnûli dodat
pﬁípadné dal‰í díly. Je‰tû tak se historické romány ãtou, kdyÏ se t˘kají
ãesk˘ch dûjin. Tak ãtûte a hlavnû taky o pﬁeãteném napi‰te.
P.S. A nezapomeÀte zaplatit, uÏ
se nám pﬁehouplo první ãtvrtletí nového roku. Platí se jako v Rakovníku, ostatnû tam odtud si také pro na‰e ãtenáﬁe pÛjãuji knihy. Ale pozor!
Tam se musí vãas vracet.
Gudrun Humlová
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ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA K¤IVOKLÁTSKU (XXVII)
HORNÍ ML¯N NA
TYTERSKÉM POTOCE
V minulém pokraãování na‰eho
cyklu o zajímav˘ch místech na Kﬁivoklátsku jsme se zastavili u Dolního ml˘na na Tyterském potoce. PÛjdeme-li o kus dál proti proudu
potoka, narazíme na budovu nûkdej‰ího Horního ml˘na, kter˘ je
dnes pﬁestavûn˘ na rekreaãní objekt.
První zmínka o Horním ml˘nu,
leÏícím pod soutokem Tyterského
a SkﬁivaÀského potoka, pochází
z roku 1587. Tehdy prodali bratﬁi
Jaroslav, Jindﬁich a Petr ze Sedãic
obec SkﬁivaÀ Janu Chotkovi
z Chockova. KdyÏ pak Jan Chotek
v roce 1591 zemﬁel, prodal jeho syn
Václav ves SkﬁivaÀ, dvÛr, tvrz, v˘sadní krãmu a ml˘n se dvûma potoky (jeden pramení u tytersk˘ch
a druh˘ u v‰etatsk˘ch gruntÛ a pod
ml˘nem se vlévají do gruntÛ korunních) Ferdinandu Ren‰perkovi
z DrÏkovic a na Kra‰ovû za 5 888
kop gro‰Û mí‰eÀsk˘ch. Po smrti
Ferdinanda Ren‰perka roku 1615
získala skﬁivaÀské zboÏí vãetnû
ml˘na jeho vdova Markéta. V té dobû mûl Horní ml˘n jedno kolo.
Bûhem tﬁicetileté války vzal osamûl˘ ml˘n za své. Kdy byl obnoven, není pﬁesnû známo, ale kdyÏ roku 1714 prodával tehdej‰í drÏitel
Skﬁivanû Karel Ren‰perk své zboÏí
Janu Oldﬁichovi z Klebelsbergu, je
v kupní smlouvû zmiÀován pansk˘
(Horní) ml˘n s jedním kolem a stoupou, na nûmÏ hospodaﬁí mlynáﬁ Jan
Freiberger, kter˘ platí roãnû 25 zlat˘ch ãinÏe a za nevykrmení povinného vepﬁe je‰tû 5 zlat˘ch. Mlynáﬁ
mûl robotní povinnost, a to osm dní
v létû je‰tû spolu s jednou osobou.
Roku 1771 zaznamenávají gruntovní knihy prodej Horního ml˘na.
Od vrchnosti ho kupuje Marie Freibergerová. Rod FreibergerÛ pÛsobil
na Horním ml˘nu pomûrnû dost
dlouho. Po Marii pﬁevzal Ïivnost její syn Jan. Písaﬁ jeho jméno zkomolil resp. „poãe‰til“ na Freiberk. Od
té doby jsou v knihách jeho potomci naz˘váni tímto jménem. Jan Freiberk mûl s manÏelkou Marií 11 dûtí. Z nich na ml˘nû zÛstal po roce
1813 syn Matûj s manÏelkou Ludmilou. Mlynáﬁ Matûj Freiberk zemﬁel v roce 1820 a aÏ do roku 1857

vedla ml˘n jeho vdova Ludmila
Freiberková. Po ní se ujal díla syn
Jan spolu s manÏelkou Veronikou.
Roku 1880 je v gruntovní knize
zapsán na Horním ml˘nû Josef Freiberk, syn pﬁedchozích majitelÛ. Ten
tu hospodaﬁil i s manÏelkou Marií,
dcerou Franti‰ka Pánka z Pavlíkova. KdyÏ Josef Freiberk 21. ledna
1896 zemﬁel, byla jejich dcerka
ZdeÀka je‰tû neplnoletá, a tak ml˘n
dál vedla její matka Marie. Roku
1903 nacházíme zápis ml˘na na
Franti‰ka Pánka (ZdeÀãina dûda),
ale uÏ dva roky na to hospodaﬁí na
Horním ml˘nû ZdeÀka a její manÏel Rudolf Bichrt.
KdyÏ roku 1914 Bichrt narukoval

do první svûtové války, vedla dál
ml˘n ZdeÀãina matka Marie. Z toho lze usuzovat, Ïe ZdeÀka pravdûpodobnû nemûla Ïivnostenské
oprávnûní k samostatnému provozování mlynáﬁského ﬁemesla. Po návratu z války se Rudolf Bichrt vûnoval více hospodáﬁství neÏ ml˘nu,
a tak ho roku 1929 prodali Janu a BoÏenû Freiberkov˘m. Jan byl ZdeÀãin str˘c, bratr jejího otce Josefa. Za
nich ml˘n ãásteãnû vyhoﬁel a uÏ se
v nûm nemlelo. Vzápûtí po poÏáru
koupil objekt Antonín Pomajzl, v jehoÏ majetku byly budovy je‰tû roku 1962, kdy byly pﬁestavûny k rekreaãním úãelÛm.
Tomá‰ Bednaﬁík
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DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
HLEDÁ· ·TùSTÍ?
âlovûk touÏí celou svou bytostí po ‰tûstí, a
proto hledá ‰tûstí a bloudí na cestû ‰tûstí. Mnoho lidí touÏí po bohatství, chce mít hodnû penûz v domnûní, Ïe jim zajistí ‰tûstí. Bohatství
mÛÏe dát ãlovûku blahobyt, ale ‰tûstí? Jen se
podívejme na zbohatlíky, kteﬁí pﬁi‰li k majetku
podvody, neãestn˘m zpÛsobem. Oni se o své bohatství bojí! Mají své ochranky, kamery, zeì
místo plotu, vlãáky na dvoﬁe, a pﬁesto nejeden
jiÏ pﬁi‰el o Ïivot; bomba pod autem, najat˘ vrah.
Kdo se bojí, nemÛÏe b˘t ‰Èastn˘!
Zejména mladá generace závidí hercÛm, zpûvaãkám, sportovcÛm. Závidí jim popularitu, uÏívání svûta. Neuvûdomují si, kolik dﬁiny a uãení
je za tûmi vût‰inou krátkodob˘mi úspûchy. Pamatujete na slavnou hereãku
Marylin Monroe která v 36 letech, na vrcholku slávy, spáchala sebevraÏdu?
RÛzné jsou fale‰né zdroje ‰tûstí. Tyto zdroje poznával i velik˘ ﬁeãník a filozof, Afriãan Augustin. Marnû hledal, aÏ koneãnû na‰el. Napsal: „Neklidné je srdce na‰e, dokud nespoãine v Tobû, Pane.“
Nedávno jsem mûl moÏnost poznat mladou osobu, která jako kaÏdá jiná
hledala své místo pod sluncem, hledala ‰tûstí. Po maturitû zaãala studovat
na vysoké ‰kole a souãasnû studovala na konzervatoﬁi zpûv. KdyÏ získala
titul inÏen˘rky a diplom na konzervatoﬁi, stanula pﬁed rozhodováním mezi prací v továrnû nebo umûleckou dráhou. Zvítûzilo divadlo; jako operní
zpûvaãka slavila úspûchy, cesta ke slávû byla otevﬁená.
JenÏe promluvila i BoÏí milost. Mladá zpûvaãka opustila nejen divadlo,
ale i svût a vstoupila do klá‰tera karmelitek. Polská provincie zrovna vystavûla mezi protestanty na Islandu klá‰ter a sestra Miriam se octla na dalekém severu. Po jisté dobû se holandské karmelitky pro nedostatek sester
rozhodly opustit Norsko a biskup zaãal hledat nové sestry. Zase je na‰el
v Polsku a nûkolik sester z Islandu se mûlo pﬁesídlit do Norska. Mezi nimi
i sestra Miriam. Jako kdysi benedikt˘ni i ony s rÛzn˘mi pomocníky z Norska i Polska vyãistily hou‰tiny a vystavûly nov˘ Karmel. V této ryze protestantské zemi spolupracují s pastory i misionáﬁi, ne aby získávaly Nory
pro církev, ale pro Krista. Norsko díky ropû objevené na moﬁském dnu se
stalo bohatou zemí a bují zde konzumní zpÛsob Ïivota. Proto spolupráce a
ne ukazování, Ïe Kristus byl katolíkem ãi protestantem, ale Ïe je Synem BoÏím a Spasitelem lidí.
Toto nám sestra Miriam vyprávûla v Karviné, odkud pochází a kde má
rodiãe. Vyprávûla o zemi, kde je‰tû koncem kvûtna je sníh, kde je polární
záﬁe, kde jim nerostou ani brambory na zahradû, ale kde Ïijí lidé, které chce
BÛh spasit, a ony tomu zámûru napomáhají sv˘mi modlitbami a obûtmi.
A vûﬁte, kdyÏ to vyprávûla, vidûl jsem v jejich oãích tolik lásky, tolik radosti a ‰tûstí, Ïe bychom jí to mohli v‰ichni závidût.
Proto: Hledáte ‰tûstí? Hledejte je v setkání s JeÏí‰em. V tiché adoraci
v kostele, v ãetbû úryvkÛ evangelia a následovném rozjímání ve veãerním
tichu doma.
J. P.

SPOLEâENSKÁ KRONIKA

Horní ml˘n na Tyterském potoce kolem roku 1975.

Foto Milan Bednaﬁík

Jiﬁina Kohoutová
Jana Wildová
Milena Strejãková
Vlasta BlaÏková

22. 3.
5. 3.
15. 3.
30. 3.

Pﬁeji vám hezké jarní dny, váÏení pﬁíznivci mého seriálu. KdyÏ jsem
si lámal hlavu, kterou z vás poprosím o recept tentokrát, stoupal jsem
právû krok za krokem do amalínského kopce. Po zimû, kdy toho jeden mnoho nenachodí, a tûlo se jakékoliv námaze vzpouzí, jsem si
v potu tváﬁe uvûdomil, Ïe vést rubriku o vaﬁení není vÛbec zdravé, ba
dokonce by sv˘m zpÛsobem mohlo
jít o zdravotnû riskantní podnik.
KaÏdé kilo navíc, pﬁibrané na sv˘ch
v˘pravách za vÛnûmi kuchyní, mi
trochu stra‰í v hlavû, a proto se snaÏím kaÏdou volnou chvilku chÛzí
udûlat nûco pro zpomalení svého
chátrání. KdyÏ jsem v polovinû kop-

ce minul pomník padl˘ch, do‰el
jsem jednu kﬁivoklátskou paní, kterou potkávám moc rád, protoÏe u mû
ztûlesÀuje pocit serióznosti a vzbuzuje jak˘si pﬁirozen˘ respekt. Je to
dáma, která se zajímá o v‰e moÏné,
a dát se s ní do hovoru na jakékoliv
téma, patﬁí k mil˘m okamÏikÛm
dne. Vzpomnûl jsem si, Ïe pﬁed pár
roky tato paní pokoﬁila mnohem
mlad‰í a sebevûdomûj‰í kuchaﬁe,
kdyÏ v Rakovníku vyhrála okresní
soutûÏ o upeãení nejlep‰í vánoãky.
Sladil jsem s touto dámou svÛj krok
a neÏ jsme do‰li k parkovi‰ti, mûl
jsem její pﬁíslib, Ïe mi pro vás pﬁí‰tí t˘den nûco pﬁichystá. ProtoÏe dámy, jako je ona, drÏí slovo, mohu

23. díl
vás dnes pozvat na PlzeÀské kuﬁe
k paní Miladû Kasalické. Tento recept má pr˘ moje hostitelka od své
kamarádky z Plznû a my ji za nûj alespoÀ takto zprostﬁedkovanû moc dûkujeme. ZáÏitek z koncertu lahodn˘ch chutí se slovy dá jen tûÏko
vyjádﬁit, proto neleÀte a toto kulináﬁské potû‰ení si vyzkou‰ejte. Dobrou chuÈ.
Milan Bednaﬁík
PLZE≈SKÉ KU¤E
1 kuﬁe, cibule, olej nebo tuk, hladká mouka, sÛl, pepﬁ, bobkov˘ list,
rozinky, pivo
Kuﬁe rozporcujeme, osolíme a
opepﬁíme. V kastrolu na tuku osmahneme nakrájenou cibulku dozlatova a na ní prudce opeãeme porce masa. Pﬁidáme bobkov˘ list a za
obãasného podlití hovûzím v˘varem nebo vodou chvíli dusíme. Potom v‰e dáme do pekáãku a v troubû dopeãeme do mûkka. Bûhem
peãení maso nûkolikrát obrátíme.
Mûkké maso vyjmeme, vypeãenou
‰Èávu vydusíme na tuk a zaprá‰íme
1 lÏící hladké mouky, zasmahneme,
pﬁidáme vodu a 2–3 dcl piva. V‰e
dobﬁe promícháme a necháme povaﬁit. Vyjmeme bobkov˘ list, vloÏíme hrst namoãen˘ch rozinek, pﬁidáme porce masa a v‰e je‰tû jednou
prohﬁejeme. Jako pﬁíloha je nejvhodnûj‰í du‰ená r˘Ïe a jako nápoj
se k tomuto jídlu doporuãuje bílé
Rulandské víno (nikoliv pivo).

Kﬁivoklát 190
Kﬁivoklát 97
Kﬁivoklát 69
Kﬁivoklát 115

Blahopﬁejeme

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

60 let
82 let
77 let
80 let

S BOLESTÍ V SRDCI VZPOMÍNÁME
Verko ·karpa

+ 29. 3. 2008

ve vûku nedoÏit˘ch 62 let

KURZ KRESLENÍ KRAJINY METODOU PRAVÉ HEMISFÉRY
IVS Budy, Kﬁivoklátsko o.p.s. pﬁijímá pﬁedbûÏné pﬁihlá‰ky na kurzy kreslení krajiny
metodou pravé hemisféry, které se uskuteãní v letních mûsících (ãervenec-srpen)
pod vedením lektorÛ Studia KMM, Praha.
Kurz je spojen˘ s exkurzí a kreslením lesních ekosystémÛ a krajiny.
Ubytování zaji‰tûno – hradí si kaÏd˘ sám.
Kurz I. - pro dûti a mládeÏ do 15 let (3 dny po 3 hodinách dopoledne)
Kurz II. - pro dospûlé ( 3 dny po 3 hodinách odpoledne)
Kurzovné: 600,- dûti 800,- dospûlí
Pro uskuteãnûní kurzu je potﬁeba alespoÀ 10 osob.
Máte-li o tyto kurzy zájem vyplnûnou pﬁihlá‰ku za‰lete nebo osobnû pﬁineste
na adresu: IVS Budy, Kﬁivoklátsko o.p.s., nám. Svat.âecha 82, 270 23 Kﬁivoklát
nejpozdûji do 20. 5. 2008
Úãastníci budou po tomto termínu vyrozumûni.

✄

Pﬁihlá‰ka na
Kurz kreslení krajiny metodou pravé hemisféry

Kurz ã. I
Kurz ã. II

e-mail:
telefon:

Jméno:
ubytování: ano - ne
Pﬁíjmení:
Rok narození:
Bydli‰tû:

Úãastním se kurzu: pondûlí – stﬁeda
pátek – nedûle
je mi to jedno
(nehodící se ‰krtnûte)

FOTOKRONIKA – HISTORIE
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

Za stálici kﬁivoklátsk˘ch hradních akcí lze povaÏovat svérázného herce, Ïongléra a komika
VíÈu Marãíka. Ani letos o Velikonocích pﬁihlíÏející nezklamal.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Radek Dvoﬁák pﬁed zavû‰ením klíãe od cyklostezek na Regionální desku. Foto –Paf–

Opravdovou lahÛdkou bylo asi pro pût desítek pﬁítomn˘ch vystoupení pﬁíbramského souboru Chairé o Velikonoãním pondûlí. Královsk˘m sálem se
nesla hudba gotická, renesanãí, barokní ale i soudobá. Soubor podal skvûl˘ v˘kon a my mu za nûj je‰tû jednou dûkujeme.
Foto Karel Pavlíãek

„Páni a dámy, pﬁistupte blíÏ, máme v‰e, na co si jen vzpomenete,“ lákali trhovci náv‰tûvníky ke sv˘m stánkÛm pln˘m velikonoãního zboÏí.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Brigáda v parku pod kostelem 29. bﬁezna.

Foto Petr Tﬁíska

AÏ do konce dubna si mohou zájemci prohlédnout v Informaãním a vzdûlávacím stﬁedisku Kﬁivoklát – Budy v˘stavu fotografií a dokumentÛ nazvanou TJ Sokol Kﬁivoklát 1907 – 2007 – 100 let od zaloÏení Sokola. Souãástí slavnostního
otevﬁení v˘stavy byla pﬁedná‰ka souãasného starosty kﬁivoklátské sokolské jednoty Pavla Ka‰para na stejné téma, doprovozená dobov˘mi fotografiemi z archivu jednoty. Uskuteãnila se v sobotu 5. dubna v IVS Kﬁivoklát – Budy za minimálního zájmu veﬁejnosti. Do „íãka“ si na‰lo cestu pouh˘ch deset posluchaãÛ.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

KAPITOLY Z HISTORIE K¤IVOKLÁTSKA – XI
NEJLEP·Í V EVROPù
V roce 1512 byla za OtÛ z Losu
postavena v˘‰e nad H˘skovem, proti proudu ﬁeky Berounky, Nová huÈ.
JiÏ o sedm let pozdûji se jejími majiteli stali bratﬁi Jan a Rytkéﬁ Kozelkové z Hﬁivic. Pﬁed rokem 1607 zde
byla postavena vysoká pec. Posléze
huÈ pﬁe‰la do drÏení SchwarzenberkÛ a Vald‰tejnÛ. Arno‰t Josef
z Vald‰tejna ji roku 1685 pﬁipojil ke
kﬁivoklátskému panství. V roce
1712 byla v Nové huti zﬁízena malá zbrojovka, která v‰ak byla po osmi letech provozu zru‰ena. Ruãnice zde vyrobené byly dodávány
pﬁímo do císaﬁské zbrojnice v Praze. Vedle staré vysoké pece tu byl i
zkujÀovací závod. ZkujÀovací v˘hnû byly zru‰eny roku 1857 spolu se

starou vysokou pecí a postaveny
ãtyﬁi nové spojené vysoké pece. Po
roce 1870 byl provoz omezován, a
kdyÏ byla huÈ roku 1872 silnû po‰kozena velkou povodní, bylo jasné, Ïe její dny jsou seãteny. K 1. lednu 1876 byla v˘roba zastavena a za
dva roky huÈ i s vysokou pecí úplnû
zanikla.
V˘znamnou roli v dûjinách kﬁivoklátského Ïelezáﬁství sehrál pﬁedev‰ím Nov˘ Jáchymov. Îeleznou
rudu, ukr˘vající se v Kru‰né Hoﬁe,
znali jiÏ staﬁí Keltové. Zprvu se tûÏilo odklizy a denní tûÏbou, pozdûji ‰achtami. Ruda byla dováÏena ke
zpracování do Staré a Nové huti. Zásadní obrat nastal v prvním a druhém desetiletí 19. století, kdy Kﬁivoklátsko patﬁilo FürstenberkÛm.
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TOMÁ· BEDNA¤ÍK
ré do té doby nebylo moÏno jinde
vyrobit. Nittinger
se strefil do
správné doby. Po
skonãení napoleonsk˘ch válek
nastala velká poptávka po Ïeleze
a oceli, jednak
pro obnovení v˘zbroje vojska,
jednak pro nejrÛznûj‰í hospoNovojáchymovské Ïelezárny patﬁily v polovinû 19. století k nejmo- dáﬁské podnikádernûj‰ím v Evropû.
Foto archiv autora ní.
Dal‰í velk˘ záAby se tûÏba rudy a zejména její do- vod na zkujÀování surového Ïeleza,
prava neprodraÏovala, navrhl teh- rovnûÏ ve své dobû jeden z nejmodej‰í hutní ﬁeditel Franti‰ek Nittin- dernûj‰ích a nejrozsáhlej‰ích v rager vybudovat novou moderní kouské monarchii, byl v letech 1824
Ïelezárnu v blízkosti loÏisek na aÏ 1826 vybudován v Roztokách u
Kru‰né Hoﬁe. Za spolupráce pﬁed- Kﬁivoklátu. Po technické stránce vyních znalcÛ hutních provozÛ, mezi nikal úãeln˘m uspoﬁádáním a ﬁe‰enimiÏ vynikal ﬁeditel praÏské poly- ním, k nûmuÏ opût pﬁispûl Franti‰ek
techniky Franti‰ek Josef Gerstner, Josef Gerstner. Bylo tu sedm vytazde byl postaven v letech 1810-1819 hovacích bucharÛ se sedmi zkujÀonejmodernûj‰í Ïelezáﬁsk˘ závod vacími pecemi, dvojkladivo na vruv celé rakouské monarchii. Spojen˘ bové a na obruãové Ïelezo a vlastní
provoz dvou vysok˘ch pecí umoÏ- v˘hní. V polovinû 19. století zde zaÀoval odlévat nejtûÏ‰í odlitky, kte- vedli pudlování s pouÏitím kamen-

ného uhlí a od poãátku sedmdesát˘ch let byla po rekonstrukci závodu v provozu moderní válcovna, která s pozdûj‰ími zdokonaleními
vyrábûla aÏ do zaãátku 20. století.
Na místo Franti‰ka Nittingera,
jenÏ se stal ﬁeditelem celého kﬁivoklátského panství, nastoupil v roce
1827 jako hutní a dÛlní ﬁeditel zku‰en˘ technik a vynikající odborník
Antonín Mayer. Ten za svého pûtatﬁicetiletého pÛsobení zavedl
mnohé reformy, které pozvedly kﬁivoklátské Ïelezáﬁství mezi nejuznávanûj‰í v Evropû. Jemu podléhaly
hutní úﬁady v Roztokách a NiÏboru.
Odbytem v˘robkÛ byl povûﬁen hlavní sklad Ïeleza v Praze se dvûma filiálkami. Za Mayerova pÛsobení se
zvût‰ila i surovinová základna, závislost provozu na vodní síle byla
sníÏena budováním parních strojÛ,
zavedeny byly nejmodernûj‰í v˘robní metody. Produkce Ïelezáren
se zv˘‰ila z pÛvodních 15 000 centÛ roãní v˘roby na 61 600 centÛ doplnûn˘ch je‰tû nákupem 49 000 centÛ surového Ïeleza, takÏe zboÏí bylo
vyrobeno více jak 96 000 centÛ.
(Pokraãování pﬁí‰tû)

