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KVùTEN 2008
Dne 3. kvûtna pﬁi vodácké
akci âistá Berounka se se‰el rekordní poãet dobrovolníkÛ.
Posádky zhruba stovky lodí
zbavovaly odpadkÛ pﬁibliÏnû
dvacetikilometrov˘ úsek ﬁeky
od Roztok aÏ po NiÏbor.
âtûte na str. 4

SLAVNOST ÎIVOTA
Pomalu nám konãí mûsíc kvûten,
kter˘ pﬁinesl opût spoustu rituálÛ,
tradiãních star˘ch zvykÛ a taky státní svátky. Zaãalo to jiÏ na konci dubna pálením ãarodûjnic, pokraãovalo polibkem pod rozkvetlou tﬁe‰ní
a pak zase máje. Tento nádhern˘
mûsíc nás zahrnul sluncem, de‰tûm,
chladn˘mi a svûÏími rány a taky pﬁívalem v‰ech moÏn˘ch barev se zelenou barvou v ãele.
Jako dítû z mûsta jsem vyuÏívala
prodlouÏen˘ch kvûtnov˘ch víkendÛ
k pobytu u své babiãky na Vysoãinû.
AÏ teì si uvûdomuji, jak˘ to byl pro
mû dar, mít moÏnost sedût u ní na
dvorku a pozorovat tam hemÏení
v‰ech moÏn˘ch mláìat. Housata,
kuﬁata, malí králíãci a spousta jiné
havûti, která se v tomto mûsíci drala na svût, aby oslavila zázrak stvoﬁení. V‰echny ty rituály a slavnosti jsem proÏívala i tam, uprostﬁed
krásné pﬁírody, a brala jsem to jako samozﬁejmost.
Dnes uÏ to pro mû taková samozﬁejmost není. UÏ mohu srovnávat
a vím, jak se k tûmto záÏitkÛm velice tûÏko dostanou nynûj‰í generace
dûtí. A tak jsem moc ráda, Ïe mÛÏu
Ïít na Kﬁivoklátsku, v tom nádherném zeleném srdci na‰í zemû, a sledovat kromû „zázrakÛ“ techniky také zázraky pﬁírody, a Ïe to mohou
zaÏívat také na‰e dûti. VyrÛstá ve
mnû pocit vdûãnosti pﬁedchozím generacím za to, Ïe nám tento krásn˘
kout zachovali, a také veliké pﬁání,
aby to tak zÛstalo i pro ty pﬁí‰tí. Myslím, Ïe v tom nejsem sama, a to je
fajn.
–Sim–

¤editelka leont˘nského domova Mgr. Dana
Zímová na promítání krátce pohovoﬁila
o souãasném Ïivotû na Leont˘nû, o minulosti i budoucnosti ústavu pro osoby se zdravotním postiÏením.
Foto Pavel Friebert

Mimoﬁádn˘ záÏitek si odneslo zhruba sedm desítek posluchaãÛ, kteﬁí si v sobotu 17.
kvûtna na‰li cestu do Královského sálu hradu na kytarov˘
koncert Pavla Steidla.
âtûte na str. 5

K svátku Dne Zemû dûti
pﬁipravily spoustu akcí. Hrály si a malovaly, ale také sázely stromky a pomohly
s úklidem lesa. Podrobnûji
o této akci si pﬁeãtûte v ãlánku Jarky Vimrové.
âtûte na str. 6

HRAD P¤IVÍTAL PRVNÍ DÁMU A JEJÍ HOSTY
Slunce uÏ zas svítí,
na trávû je kvítí.
Kvítí krásnû vykvétá,
zahrada uÏ rozkvétá.
Vla‰tovky k nám pﬁiletûly,
nové jaro otevﬁely.
Veverka si pûknû skáãe,
rodí se tu nové ptáãe.
Kytka krásnû ãervení,
tráva uÏ nám zelení.
M. Kuãerová
KdyÏ uÏ slunko svítí,
rozkvétá i kvítí.
Zvíﬁátka uÏ bûÏí ven,
bude pro nû hezk˘ den.
A. Mazuchová
Vem ten Ïlut˘ klíã,
roste tady petrklíã.
Petrklíã je kvûtina,
uÏ nám jaro zaãíná.
Jaro bude kaÏd˘ den,
popﬁejem mu dobr˘ den!
Fürstenberská knihovna obsahuje i vzácné svazky popisující historii Saska. Sedící trojici hostÛ zaujala zvlá‰tû mapa stﬁedovûké Mí‰nû. Zleva sedící Angelika Meeth-Milbradtová, Livie Klausová a Georg Milbradt. Zleva pﬁihlíÏejí Kateﬁina Baﬁtipánová (hradní prÛvodkynû), Jindﬁich Forejt (ﬁeditel protokolu prezidenta) a Ludûk Frencl.
Foto Milan Bednaﬁík

Je pﬁesnû 14.45 hod. sedmnáctého kvûtna 2008 a smûrem od Amalína pﬁijíÏdí prezidentská kolona.
V ãele policejní vÛz následovan˘
nûkolika ãern˘mi limuzínami s majáãky. V‰echna vozidla poslu‰nû zastavují pﬁed kamenn˘mi sloupky

POVÍDÁNÍ O ÎIVOTù NA ZÁMKU
Dne 13. kvûtna probûhla v budovû IVS LâR v Kﬁivoklátû beseda
a promítání filmu Tomá‰e a Milana
Bednaﬁíkov˘ch o Leont˘nském zámeãku. Lidé z okolí mají pﬁedstavu,

10 Kã

o ãem a hlavnû o kom je ﬁeã, ãtenáﬁ
místních pomûrÛ neznal˘ by asi ãekal pikantní povídání o ‰lechtû. JenÏe ta uÏ zmínûn˘ zámeãek dávno neob˘vá. Vystﬁídaly se tu rÛzné instituce uÏ od dob první republiky, aÏ
v letech ‰edesát˘ch minulého století se v areálu usídlil tehdy Ústav sociální péãe hlavního mûsta Prahy,
nyní Domov pro osoby se zdravotním postiÏením. UÏ pﬁed nûjak˘mi
tﬁiceti lety jsem se tam byla nûkolikrát podívat, zvlá‰È pak, kdyÏ tam
byl aÏ do odchodu do dÛchodu zamûstnán mÛj muÏ. LoÏnice pro „kluky“ byly neútulné ratejny, jen nûkde
nahoﬁe v patﬁe byly zﬁízeny trochu
útulnûj‰í pokojíky pro nûkolik obyvatel. Vím, Ïe i tehdy tam byla ﬁada
v˘born˘ch lidí, kteﬁí se snaÏili pro
své svûﬁence udûlat maximum, ale
doba jim jaksi nepﬁála. Ono se to
moc nenosilo, ukazovat nûjak˘m
zpÛsobem handicapované lidi na veﬁejnosti. Ale to je v‰echno uÏ historie. Souãasnost je naprosto jiná, jak
(Pokraãování na str. 2)

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

pod pokladnou. Rychle vystupující
muÏi, kteﬁí plní oãividnû jasn˘ úkol,
budou následováni jiÏ oãekávan˘mi
hosty. Prezidentsk˘m párem a pﬁedsedou vlády Spolkové republiky
Sasko Georgem Milbradtem a jeho
chotí paní Angelikou Meeth-Milbradtovou. PraÏ‰tí pozounéﬁi spou‰tûjí na hradbách slavnostní fanfáry. Z ãerné prezidentské audi vystupuje pouze manÏelka prezidenta
Livie Klausová, pan prezident se necítil dobﬁe. Z dal‰ího vozu pﬁesnû
dle etikety vystupuje velvyslanec
âeské republiky ve Spolkové republice Nûmecko Rudolf Jindrák
a ﬁeditel protokolu kanceláﬁe prezidenta Jindﬁich Forejt. Pûtici hostÛ
vítám a souãasnû jsme vzájemnû
pﬁedstaveni. Etiketa zde musí b˘t
pﬁesná. Pomalu odcházíme k hlavní bránû hradu. Poãasí i pﬁes divoké
pﬁedpovûdi stále pﬁeje. Nálada
v‰ech je v˘borná, hrad je na náv‰tûvu snad náleÏitû nachystán a po
pár minutách jiÏ chrastím klíãi v bránû na horní nádvoﬁí. V hlavû se mi
honí spousta my‰lenek, od protokolárních postupÛ aÏ po moÏnou bouﬁku, kterou avizovali na odpoledne
meteorologové. Prohlídka mÛÏe zaãít. Dobﬁe nûmecky hovoﬁící a zku‰ená prÛvodkynû Katka Baﬁtipánová se ujímá slova. Hradní kaple je
velmi obdivována a lavice se zvíﬁecími symboly jsou pﬁíjemnou teãkou. V královském sále nás ãeká mimo v˘klad je‰tû malá slavnostní
událost. Generální ﬁeditel LesÛ âR
Jiﬁí Novák zde pﬁedává Georgu Milbradtovi krásn˘ loveck˘ tesák jako
symbol historické krajiny Kﬁivoklátska – Pﬁemyslovského loveckého hvozdu. Následuje hudební vystoupení dívãí skupiny Euphorica,
které je odmûnûno velk˘m potleskem. V knihovnû jsme nachystali

jedno malé pﬁekvapení. Sasko a âeské zemû jsou v historii mnohdy souãástí jednoho státu a kﬁivoklátská
knihovna sk˘tá mnoho záznamÛ
o této zemi. Hosté nahlíÏejí do knihy, ve které je velmi zajímá mapa
Saska z 15. století a vyobrazení známého saského mûsta Mí‰eÀ. Nezbytné bílé rukavice jsou samozﬁejmostí. Nûmeãtí hosté a první dáma
podepisují pﬁedem pﬁipraven˘ arch
ruãního papíru, kter˘ jsem symbo-

T. Z˘ková
licky opatﬁil ãesk˘m lvem, logem
hradu a textem pﬁipomínajícím tuto
náv‰tûvu. Cesta pﬁes hradní muzeum vede dál na hradby a kolem paty Velké vûÏe k borovici, kde je pro
v‰echny hosty pﬁipraveno malé poho‰tûní z kuchynû Restaurace nad
hradem. Poãasí se nemûní, je pﬁíjemné vlahé odpoledne. Myslím, Ïe
pﬁi‰el ãas pﬁiblíÏit první dámû, která má památky ve velké oblibû,
(Pokraãování na str. 2)

MANÎELÉ RÁCOVI OSLAVILI
DIAMANTOVOU SVATBU
K¤IVOKLÁT. ·edesát let spoleãného Ïivota oslavili v nedûli 20.
dubna manÏelé BoÏena a Zdenûk
Rácovi z Amalína. „Vlastnû v˘roãí
pﬁipadlo uÏ na 9. dubna, ale oslavu
jsme udûlali aÏ dvacátého,“ ﬁíká

dvaaosmdesátiletá paní BoÏena.
DÛvod byl prost˘.
„Táta si pﬁál, aby svÛj poslední
den na Kﬁivoklátû spojil s oslavou
diamantové svatby a chtûl u toho mít
celou rodinu. (Pokraãování na str. 6)

Jubilanti BoÏena a Zdenûk Rácovi v poslední den jejich pobytu na Kﬁivoklátû.
Foto Milan Bednaﬁík
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HRAD P¤IVÍTAL PRVNÍ DÁMU A JEJÍ HOSTY

Co Vám v Kﬁivoklátû nejvíce
schází?
Pavlína Friebertová
43 let, vedoucí po‰ty
Vím, Ïe je to skvûlá
‰ance, jak si r˘pnout,
postûÏovat si nebo zanadávat. Ale já toho
nevyuÏiji, neb jsem veskrze pozitivnû naladûn˘ ãlovûk a Kﬁivoklát
je má srdeãní záleÏitost.
Anna Hamouzová
68 let, vedoucí jídelny M·
Tato otázka mû ponûkud zaskoãila. AÈ pﬁem˘‰lím jak chci, zji‰Èuji, Ïe mi neschází nic.
Jsem nenároãn˘ ãlovûk, spokojím se
i s maliãkostmi, které
mi udûlají radost. A jestli mi tu nûco opravdu schází, je to rodina mé
mlad‰í dcery, která Ïije na Moravû,
ale to je uÏ o nûãem jiném. Mlad˘m
lidem tu asi bude scházet plno vûcí,
urãitû budou mít jin˘ názor a jiné
poÏadavky a námûty k zamy‰lení
a tﬁeba i k realizaci.
Petr HÛla
46 let, vedoucí Správy CHKO Kﬁivoklátsko
Pﬁivítal bych vyﬁe‰ení
bezpeãného chodníku
pro pû‰í od základní
‰koly pﬁes Budy a do
kopce k hradu. ¤e‰ení
by bylo asi dost nákladné, ale technicky
moÏné. Pﬁi provozu nákladních aut
v Budech je jen otázkou ãasu, kdy
zde dojde k ne‰tûstí.
Jaroslav Vávra
78 let, dÛchodce
Po pÛlstoletí Ïivota
v Praze jsem se bál ji
opustit. Ale majestátnost a zvlá‰tní podmanivá síla hradu, kouzelná pﬁíroda a zejména kruh skvûl˘ch nov˘ch pﬁátel uãinily mé vrÛstání do
Kﬁivoklátu lehk˘m a rychl˘m. Pﬁevládá proto u mne radostné okouzlení nad mraãn˘m kriticismem. Ale
pﬁece… Bolí mû bezohledné a tupé
vandalství, niãící zastavení nauãn˘ch stezek, i vytrvalé zaneﬁáìování té na‰í kﬁivoklátské krásy odpadky. Uvítal bych oddûlenou cestu pro
pû‰í od po‰ty ke hradu, rychlej‰í
a lep‰í údrÏbu cesty na nádraÏí v zimû. A moÏná je‰tû pár maliãkostí…

Hosté pﬁebírají dary od správy hradu - kopii veduty z 18.století s vloÏen˘m textem upomína- Prohlídka konãí, hosté odcházejí branou na
jícím tento den na Kﬁivoklátû. Nechybí ani Zbeãensk˘ chléb.
Foto Milan Bednaﬁík dolní nádvoﬁí.
Foto Milan Bednaﬁík

(Dokonãení ze str. 1)
projekt k oslavám 900 let hradu Kﬁivoklátu a pozvat ji na nejbliÏ‰í událost – ãervnové znovuvysvûcení kapliãky Nejsvûtûj‰í Trojice s novû
osazen˘mi deskov˘mi obrazy. Povídáme a povídáme, ãas je ale neúprosn˘. BlíÏí se konec náv‰tûvy. Následuje závûreãné pﬁedání dárkÛ,
které hrad pﬁipravil. Zaãínám symbolicky. KaÏd˘ pár dostává po jedné kopii historického klíãe, které vytvoﬁil Jaroslav Pro‰ek ze Zbeãna,
uloÏené v krásné dﬁevûné kazetû od
Václava Frieberta z Kﬁivoklátu. Dále pﬁedávám kopii vedut z 18. století s ãesko-nûmeck˘m textem pﬁipomínajícím náv‰tûvu na hradû.
Nesmí chybût ani chléb z Hamousova statku od Lubo‰e Vokouna,
a jak se dozvídám, obû dámy jsou
chlebové a jiÏ se tû‰í na krajíc z voÀavého pecnu. Nesmí chybût ani
medovina, kterou pﬁipravili pro hosty manÏelé Slanaﬁovi z LuÏné. Spou‰tû fotografÛ (akreditaci mûl pouze
Milan Bednaﬁík a hradní fotografka) cvakají a pomalu se louãíme.
Vracíme se zpût tam, kde více jak
pﬁed tﬁemi hodinami náv‰tûva zaãala. Mnoho pﬁihlíÏejících náv‰tûvníkÛ se zastavuje a louãí s paní Lívií.
To ãeká i mû. Vûﬁím, Ïe se brzo zase uvidíme. Pan Milbradt se urãitû
pﬁijede znovu podívat a tû‰í se na
Kﬁivoklátské pivo z obnoveného pivovaru. Je 16.55 hod., majáãky blikají a kolona se dává do pohybu. Náv‰tûva se vydaﬁila a tíha odpovûdnosti ze mû padá. Tû‰ím se na veãerní koncert Pavla Steidla. Zavﬁu
oãi a budu poslouchat a poslouchat…
Ludûk Frencl

Kﬁivoklátské noviny vyhla‰ují II. roãník fotosoutûÏe

„K¤IVOKLÁTSKO V HLEDÁâKU
FOTOAPARÁTU“
SoutûÏní témata (kategorie):
1. Z Kﬁivoklátsk˘ch luhÛ a hájÛ
2. MÛj miláãek
3. Svûdkové dávn˘ch ãasÛ
• SoutûÏe se mohou úãastnit v‰ichni zletilí i nezletilí fotografové
vyjma ãlenÛ redakãní rady Kﬁivoklátsk˘ch novin.
• SoutûÏící mohou do kaÏdého tématu zaslat max. 5 fotografií ve
formátu A4 z fotolabu ãi vyti‰tûné ve fotokvalitû na fotopapír.
• KaÏdá soutûÏní fotografie bude na zadní stranû opatﬁena jménem
autora, jeho adresou, uvedením soutûÏního tématu, do kterého je
fotografie zasílána, a názvem fotografie.
• Uzávûrka soutûÏe bude 31. 8. 2008.
• Do uzávûrky soutûÏe musí v‰ichni soutûÏící poslat ãi pﬁedat své
fotografie paní Tánû Friebertové na Informaãní stﬁedisko LesÛ âR.
s. p., Hradní ulice, Kﬁivoklát. (telefon 724 525 036).
• Fotografie soutûÏících vyhodnotí odborná porota, která z do‰l˘ch
fotografií pro kaÏdé téma vybere tﬁi nejlep‰í. Jedné fotografii bude
udûlena zvlá‰tní cena redakãní rady Kﬁivoklátsk˘ch novin.
• SoutûÏit se bude o hodnotné ceny!
• Vyhodnocení soutûÏe probûhne v prÛbûhu záﬁí, soutûÏní fotografie budou vystaveny v prÛbûhu ﬁíjna v Galerii Lednice na hradû Kﬁivoklátû.

Georg Milbradt dûkuje hudební skupinû Euphorica, která státní náv‰tûvu doprovázela.
Foto Milan Bednaﬁík

TO JSOU MI VùCI
Pﬁed lety koloval po internetu
nepoetick˘ slogan: „Kytky smrdí, ptáci ﬁvou, je jaro…“. Ano,
jaro je tu. Jeho pﬁíchod poznáme
v Kﬁivoklátû i jinak. Podle vût‰ího poãtu v˘letníkÛ. AÈ se nám to
líbí ãi ne, v˘letníci jsou pro Kﬁivoklát oslík, ze kterého mÛÏeme
obãas setﬁást nûjak˘ ten zlaÈák.
Za pohostinnost, dobré sluÏby
a nezapomenutelné záÏitky.
BlíÏící se letní dovolené odstartovaly také kaÏdoroãní zdraÏování pohonn˘ch hmot. KdeÏe
jsou ty ãasy, kdy se nafta prodávala za 16,80 Kã a já si koupil
první diesel. Kdejak˘ analytik
vyhroÏuje v létû naftou za 40
a benzínem o málo levnûj‰ím.
MÛÏeme si tak akorát zanadávat
u piva a vûﬁit, Ïe na zlaÈáky z kﬁivoklátského oslíka to nebude mít
velk˘ vliv.
Pﬁem˘‰lel jsem, co bych odpovûdûl na kvûtnovou anketní
otázku na‰ich novin. Vûru tûÏká
otázka, je‰tû Ïe nejsem „respondent“. Kdybych byl, tak mi v Kﬁivoklátû snad nejvíce chybí ve
vût‰ím poãtu lidé typu Franti‰ka
Pouznara, Karla Tomse nebo
strejdy Mirka Frieberta. Kﬁivoklát‰tí patrioti v ryzím slova
smyslu. Kﬁivoklátské obyvatele
nerozdûlovali, ale spojovali, ve
funkcích byli pro práci a ta pro
nû nebyla jen zamûstnáním.
A je‰tû si na‰li ãas na Sokol, kulturu ãi hasiãe...
Závûrem o dvou záÏitcích z posledního mûsíce, které opravdu
stály za to. Prvním bylo promítání filmu bratrÛ BednaﬁíkÛ
o leont˘nském zámku, Ïivotû
v nûm a Leont˘nce. Druh˘m byl
kytarov˘ koncert Pavla Steidla
na hradû. Kdo pﬁi‰el, jistû nelitoval. Nûco tak milého v prvním
pﬁípadû, a úÏasného v druhém
pﬁípadû, se opravdu nevidí kaÏd˘ den.
To jsou mi vûci.
Pavel Friebert

POVÍDÁNÍ O ÎIVOTù NA ZÁMKU
(Dokonãení ze str. 1)
se o tom mohli pﬁesvûdãit v‰ichni, kteﬁí v úter˘ v podveãer promítání a následnû besedu nav‰tívili.
Klienti dnes bydlí po dvou, po tﬁech,
dokonce i sami, mohou-li si to dovolit, neboÈ pobyt si kaÏd˘ hradí. Pokoje jsou útulné, kromû spoleãného
stravování si mohou udûlat i kávu,
ãaj, pﬁípadnû si sami uvaﬁit nûco malého na zub podle chuti, v malé kuchyÀce mají k dispozici i ledniãku.
Perfektnû zaﬁízené jsou i spoleãné
prostory, k dispozici je v létû velká
terasa. Jsou tu dílny, skleníky, pracuje se na zahradû. A za práci je kaÏd˘ odmûnûn, takÏe jsme na pokojích vidûli televize, videa a dal‰í pﬁístroje a v˘zdobu podle vkusu kaÏdého. A jak v následné besedû potvrdila sama ﬁeditelka domova Mgr.
Dana Zímová, i klienti, které s sebou pﬁivezla, vychází se pﬁedev‰ím
z potﬁeb kaÏdého, nikdo není k ni-

ãemu nucen, i kdyÏ samozﬁejmû tu
platí jistá pravidla, to ani jinak v jakémkoliv spoleãenství nejde, ta platí i v kaÏdé rodinû. A pro klienty zámeãek pﬁedstavuje domov a rodinu
a nûkteﬁí moÏná ani jinou nepoznali. Ve volném ãase se mnozí vûnují
sv˘m zálibám, mají tu rozmanité
krouÏky. Jsem ráda, Ïe dál funguje
tﬁeba rybáﬁsk˘, u jehoÏ zrodu stál uÏ
pﬁed léty mÛj muÏ, bazén a cel˘ krásn˘ areál umoÏÀují provozování
mnoha druhÛ sportÛ, pﬁímo proslulosti dosáhla kapela Leont˘nka.
A opût bratﬁi Bednaﬁíkové zapracovali, sehnali sponzora (téÏ z rodiny,
zeÈ Tomá‰e Bednaﬁíka) a natoãilo se
CD „Poslouchej ãlovûãe“. Ale to uÏ
by bylo opakování, neboÈ o tom uÏ
se psalo. Novinkou je, Ïe se o tom
natoãil film stejného jména a ten na
celostátní pﬁehlídce Videofestivalu
„S vámi nás baví svût“, která probíhala v Rakovníku 1. kvûtna, pﬁine-

Na promítání filmu o leont˘nském zámku, Ïivotû v nûm a Leont˘nce se pﬁi‰li podívat jak kﬁivoklát‰tí obãané, tak pﬁímo tﬁi obyvatelé leont˘nského zámeãku.
Foto Pavel Friebert

sl Tomá‰ovi a Milanovi Bednaﬁíkov˘m ocenûní nejvy‰‰í, Zlatého Alberta. Pﬁála bych vûãn˘m nespokojencÛm a remcalÛm a chronick˘m
hypochondrÛm, aby snímky z videofestivalu mohli vidût. Co nûkteﬁí lidé s handicapem dokáÏí, to je naprosto neuvûﬁitelné. Podot˘kám, Ïe
snímky se zdaleka net˘kají jen mentálnû postiÏen˘ch. Pokud jde o nû,
obrovská chvála patﬁí pﬁedev‰ím
tûm, kteﬁí s nimi pracují a dokazují
dnes a dennû nejen jim, ale i celému svûtu, Ïe jsou také rovnoprávn˘mi a platn˘mi ãleny na‰í spoleãnosti. A o tom to celé je, o lidech.
VÏdycky tu pracovali lidé kreativní, s maximálním nasazením, bez
ohledu na spoleãenské pomûry a byrokratické ma‰inérie, a zas tací, kteﬁí jen plnili své povinnosti, anebo
nûkdy ani to ne. Tak aÈ tûch prvních
je ãím dál víc, a aÈ se o nich a jejich
svûﬁencích ví zas díky takov˘m filmaﬁsk˘m nad‰encÛm, mapujícím
Ïivot na‰eho regionu, jako jsou Tomá‰ a Milan.
Gudrun Humlová
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ZPRÁVY OBECNÍHO BUBENÍKA
A N E B O â E M J E D N A L O Z A S T U P I T E L S T VO M ù S T Y S U

Tak toto je leto‰ní devítka aneb v‰ichni pracanti pûknû pohromadû.

Osazení Ïulového sloupu je prací pro opravdové chlapy

Pan Humpál sestavuje stÛl pro smuteãní obﬁady.

V¯STAVBA DùTSKÉHO
H¤I·Tù
Dal‰ím úkolem pﬁi úklidu parku
pod Jednotou bylo vysbírání kamenÛ z prostoru budoucího dûtského
hﬁi‰tû. Po dohodû s paní ﬁeditelkou
Kasíkovou se jej ujali Ïáci 9. roãníku v ãele se sv˘m tﬁídním, Vlastimilem Rajni‰em. Zpoãátku se sice
zdálo, Ïe na‰e brigádníky vyÏene
dé‰È, nicménû svat˘ Petr se smiloval a ve stﬁedu 30. dubna nakonec
zasvítilo i sluníãko. ·est dûvãat
a dvacet klukÛ mûlo vyãistit prostor
od kamenÛ, aby pozdûji mohl stroj
odstranit paﬁezy a koﬁeny stromÛ
a kﬁovisek. Pracovní ãetu doplnili
je‰tû pánové Naì, Votava a Vitou‰,
kteﬁí mûli na starosti pﬁedev‰ím nakládání kamení na multikáru. Kromû práce si mládeÏníci uÏili i spoustu legrace a jednu z posledních spoleãn˘ch akcí. Zanedlouho se totiÏ
rozletí do rÛzn˘ch ‰kol a na Z· Kﬁivoklát jim zbudou jen vzpomínky.
V‰em dûkujeme a do dal‰ího Ïivota pﬁejeme hodnû zdaru. Na konci
kvûtna by mûlo probûhnout vyfrézování paﬁezÛ firmou Kronich
z Karlova a prostor by mûl b˘t pﬁipraven na zbudování obvodové palisády a herních prvkÛ dûtského
hﬁi‰tû. Na základû rozhodnutí Zastupitelstva mûstysu bylo poÏádáno
o dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj ve v˘‰i 300.000 Kã. Dal‰í
kroky ohlednû v˘stavby jsou pﬁímo
závislé na pﬁidûlení tohoto dotaãního titulu. Více informací získáte na
Úﬁadû mûstysu a samozﬁejmû v dal‰ím ãísle Kﬁivoklátsk˘ch novin.
PRÁCE NA H¤BITOVù
Práce na vsypové louãce se ch˘lí
ke konci. Starosta vlastnoruãnû zasadil po obvodu keﬁíky buxusu, pan
Votava zarovnal povrch vrstvou
kvalitní zeminy a osel jej travní smûsí. Nejpodstatnûj‰í zmûnou je v‰ak
osazení Ïulového obﬁadního stolku
a podstavce urãeného pro svíce firmou pana Humpála z Rakovníka. Za
souãasného poãasí se trávû velmi
daﬁí a cel˘ prostor se jiÏ zazelenal.
Posledním úkolem je vytvoﬁit potﬁebn˘ rastr a na podzim bude moÏné louãku poprvé pouÏít. Je‰tû bûhem tohoto roku doznají zmûny také obvodové zdi hﬁbitova. Na základû pﬁiznané dotace POV Stﬁedoãeského kraje by mûlo dojít
k odkopání zeminy v okolí, aby se
na hﬁbitov nedostávala zvûﬁ, a vyspravení zdiva po celém obvodu.
âI·TùNÍ BEROUNKY
Stejnû jako v minulém roce i letos se zúãastnili starosta a místostarosta s manÏelkami vodácké akce
„âistá Berounka“. Spoleãnû s první skupinou vedenou Ing. ZdeÀkem
·tûtinou jsme mûli na starosti vyãi‰tûní posledního úseku Îloukovice – NiÏbor, coÏ se snad povedlo
a na konci na‰eho snaÏení byl kontejner naplnûn aÏ po okraj. Jak konstatoval ãlen na‰í skupiny herec
a moderátor Tomá‰ Hanák: „I pﬁes
malé promoknutí na závûr jsme si
akci pﬁíjemnû uÏili“.

Akce „âistá Berounka“ je uÏiteãnou zábavou pro kaÏdého.

Vítání obãánkÛ – Bylo nás pût, budou si moci ﬁíct dûti, které pﬁivítal pan starosta 10. kvûtna
2008 v obﬁadní síni .

VÍTÁNÍ OBâÁNKÒ
Velmi radostn˘ je pohled na hrdé
rodiãe, kteﬁí brázdí Kﬁivoklát se sv˘mi ratolestmi v koãárcích. Je moc
dobﬁe, Ïe nám mladí lidé neutíkají
do mûst a zÛstávají v nádherném
prostﬁedí kﬁivoklátsk˘ch lesÛ. Souãasn˘ stav nám umoÏÀuje poﬁádání
oblíbeného vítání obãánkÛ v prostoru obﬁadní sínû kﬁivoklátského
hradu. Tentokrát mohl starosta mûstysu Mgr. Milan Naì pﬁivítat malé
obãánky v nádherném sluneãném
dni 10. kvûtna 2008. KaÏdé miminko obdrÏelo mal˘ dárek a maminka
kytici lilií. A kdoÏe se nám to na Kﬁivoklátû za poslední rok narodil? Tak
tedy Magdalénka Rajská, Maxmiliánek Fridrich, Danielek Eibl, Tomá‰ek Vápeník a Tadeá‰ek Breník.
Pﬁejme si, aÈ nám dûti rostou a dûlají sv˘m rodiãÛm jen radost.
Petr Tﬁíska
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POZVÁNKA NA
K¤IVOKLÁTSKÉ PEKLO 2008
T˘m SOS – Strahov‰tí osvoboditelé silnic – je poﬁadatelem silniãního
cyklistického závodu Kﬁivoklátské peklo, kter˘ má jiÏ svou tradici. Na leto‰ní 5. roãník se ov‰em chystá novinka a tou je roz‰íﬁení jednorázového
závodu na závod dvoudenní. Zahrnuty budou celkem 4 etapy, které probûhnou o víkendu 14. – 15. 6. 2008. Podrobnosti o etapovém závodu najdete na stránkách www.krivoklatskepeklo.cz. Pro ty z vás, kdo cyklistiku
vnímáte spí‰e jako zpÛsob, jak se udrÏet v kondici a souãasnû pﬁíjemnû trávit ãas v pﬁírodû a v hezkém prostﬁedí, kolo pak jako ideální dopravní prostﬁedek na v˘lety pûknou krajinou, na trénink nemáte buì ãas nebo chuÈ
(nebo ani jedno…) a pﬁesto obãas rádi do pedálÛ ‰lápnete sviÏnû, máme také variantu. Speciální jednorázov˘ ménû nároãn˘ závod na 20 km pro hobby jezdce, kteﬁí by si netroufli na nároãn˘ dvoudenní program. Závod se
jmenuje „O ãertÛv kotlík“, odstartuje v nedûli dopoledne v ãase tﬁetí etapy
v 9.45 hod. a pojede se jeden okruh 3. etapy „Oãistec“. Îádného oãistce se
ov‰em nebojte, pro vás to urãitû bude brnkaãka! Ani na nejmen‰í cyklisty
nezapomínáme. AÈ uÏ pÛjde o malé potomky velk˘ch závodníkÛ, kteﬁí by
rádi napodobili svoje maminky a tatínky a také si s chutí zasoutûÏili, nebo
o dûti z blízkého i vzdálenûj‰ího okolí, které prohánûjí svoje bicykly, ale
konec koncÛ i tﬁíkolky, kolobûÏky ãi odstrkovadla, v‰ichni mohou vyzkou‰et svoje nadání na dûtském závodû „Bertíkovo kolo“. Uspoﬁádán bude pro dûti ve vûku 2 – 15 let po dojezdu 3. etapy asi v 11.30 hod. Tato malá soutûÏ bude samozﬁejmû zcela
odlouãená od silniãního provozu
a bude se odehrávat v prostoru zázemí
závodu
v blízkosti rybníãka na Amalínû. Dráha zruãnosti, rychlostní
úsek, krasojízda
na
kolobûÏce
i kvízové otázky –
to jsou disciplíny,
ve kter˘ch si budou moci zasoutûÏit „mladí talenti“. Chceme tím
nejen podpoﬁit
zájem o sport
a zejména cyklistiku u na‰ich potenciálních nástupcÛ, ale také
zabavit pﬁítomné
dûti. Nejlep‰í závodníky ve v‰ech
kategoriích samozﬁejmû odmûKﬁivoklátské peklo – Kopce v‰ude, kam se podívá‰, aneb Kﬁivoklát- níme. Bude nám
potû‰ením, kdyÏ
ské peklo!
pﬁijedete a zúãastníte se nûkteré ze soutûÏí. Vyberte si podle své chuti a schopností – cel˘ etapov˘ závod ãi pouze hobby okruh. Nechcete-li závodit vy sami, pﬁiveìte své dûti. A nemáte-li ani soutûÏivé ratolesti, pﬁijìte tﬁeba jenom zafandit sv˘m znám˘m.
Srdeãnû zvou poﬁadatelé a cel˘ t˘m SOS.
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STO LODÍ âISTILO ¤EKU BEROUNKU
ROZTOKY/NIÎBOR. I pﬁes
chladné a chvílemi de‰tivé poãasí
se v sobotu 3. kvûtna pﬁi vodácké
akci âistá Berounka se‰el rekordní
poãet dobrovolníkÛ. Posádky zhruba stovky lodí zbavovaly odpadkÛ

Svazku mûst a obcí Rakovnicka Radek Dvoﬁák nebo znám˘ herec Tomá‰ Hanák. Zastoupena byla i na‰e
obec – do kanoí nasedli starosta Milan Naì, místostarosta Petr Tﬁíska,
tajemnice Úﬁadu mûstysu Eli‰ka

Tûsnû pﬁed startem ukázali Martin Kupka a Petr Bendl vodákÛm, kde v‰ude jsou rozmístûny
kontejnery na odpad. Jako první je ãernou teãkou oznaãeno stanovi‰tû v âastonicích, kde v‰ak
sbûraãi hledali kontejner marnû.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

pﬁibliÏnû dvacetikilometrov˘ úsek
ﬁeky od Roztok aÏ po NiÏbor.
Ekologická akce âistá Berounka,
u jejíhoÏ zrodu stál hejtman Stﬁedoãeského kraje Petr Bendl spolu se
sv˘m námûstkem pro Ïivotní prostﬁedí Vilémem Îákem, se letos konala uÏ potﬁetí. Zatímco vloni vodáci na 60 kánoích posbírali zhruba
10 tun odpadkÛ, letos to bylo o ‰est
tun odpadu více. „Na startu“ byly
vidût mnohé známé tváﬁe. Kromû jiÏ
jmenovan˘ch Petra Bendla a Viléma Îáka to byl napﬁ. i vedoucí Správy CHKO Kﬁivoklátsko Petr HÛla,
místostarosta královského mûsta
Rakovníka Jan ·vácha, manaÏer

Tﬁísková, kastelán hradu Ludûk
Frencl, b˘valá starostka Pavla HÛlová a nûkteﬁí dal‰í jedinci.
„Îijeme v NiÏboru, takÏe zrovna
tenhle úsek Berounky se synkem obãas sjíÏdíme - bude to tedy vlastnû
domácí úklid. Obecnû asi nikdo
z nás nehoﬁí touhou uklízet, ale pokud se uklízí za souãasného plutí na
kánoi a bez jeãení vysavaãe, pak budu uklízeãem ochotn˘m a nad‰en˘m! Tak pﬁísahám! Na své pádlo!“
uvedl Tomá‰ Hanák krátce pﬁed vyplutím.
Svoz odpadu byl zaji‰tûn díky
spolupráci se starosty okolních obcí a se Správou CHKO Kﬁivoklát-

sko. „Kontejnery budou rozmístûny
v âastonicích, Dûãích, Zbeãnû, Raãicích, Îloukovicích a v NiÏboru,“
informoval na startu vodáky mluvãí kraje Martin Kupka. A tady, bohuÏel, do‰lo k nepﬁíjemnému renoncu hned na prvním úseku. „Na‰e skupina pﬁijíÏdûla k âastonicím,
kde, bohuÏel, kontejner nebyl. Bylo to nepﬁíjemné, protoÏe jsme museli pokraãovat s naloÏen˘mi lodûmi k dal‰ímu kontejneru aÏ do
DûãÛ,“ konstatoval Vilém Îák.
„Starostové na schÛzce na Správû
CHKO pﬁislíbili, Ïe kontejnery zajistí. Nevím, proã na prvním stanovi‰ti kontejner nebyl,“ nedokázal
odpovûdût Martin Kupka. „Kﬁivoklátsk˘ starosta na schÛzce s rozmístûním kontejnerÛ souhlasil, nemûl k âastonicím Ïádné pﬁipomínky,“ potvrdil vedoucí Správy
CHKO Petr HÛla. „S roztock˘m starostou Melãem jsme se pozdûji dohodli, Ïe kontejner do âastonic dávat nebudeme, protoÏe je to kousek
po startu. Navíc je tam málo místa
na otoãení a ‰patn˘ pﬁístup k ﬁece.
¤ekli jsme si, Ïe pﬁípadn˘ odpad odvezou roztoãtí hasiãi,“ odpovûdûl na
mÛj dotaz ohlednû chybûjícího kontejneru Milan Naì. ·koda, Ïe o tomto rozhodnutí neinformoval poﬁadatele pﬁed vyplutím.
Také letos nacházeli vodáci na
bﬁezích ﬁeky „perly“. „Na‰li jsme
tﬁeba motor od praãky, noãník nebo
balík lina. Nejvíc v‰ak bylo PET lahví a nejrÛznûj‰ích vûcí po rybáﬁích,“
vypoãítal leto‰ní nálezy Martin
Kupka.
Akce âistá Berounka 2008 skonãila pod niÏborsk˘m hradem podveãerním koncertem skupin Tﬁehusk a Rangers. „Berounka je krásná ﬁeka a mÛÏe b˘t je‰tû krásnûj‰í,
urãitû stojí za to vûnovat jí aspoÀ jeden den,“ konstatoval v závûru hejtman Petr Bendl.
Tomá‰ Bednaﬁík

U NEHODY NA VI·≈OVÉ ZASAHOVAL VRTULNÍK
VI·≈OVÁ. Policie, dva hasiãské
sbory, záchranka a vrtulník letecké
záchranné sluÏby zasahovaly u váÏné dopravní nehody, ke které do‰lo
v úter˘ 13. kvûtna nedaleko Vi‰Àové.
Kolem pÛl ãtvrté odpoledne se po
silnici z Roztok do Nezabudic ﬁítil
osobní automobil Peugeot 307 ﬁízen˘ tﬁiadvacetilet˘m muÏem z Kladna. Kromû nûj sedûli v autû je‰tû dal‰í tﬁi mladí lidé.
„Pﬁi prÛjezdu levotoãivou zatáãkou nedaleko kempu nepﬁizpÛsobil
ﬁidiã rychlost jízdy povaze vozovky, lekl se protijedoucího vozidla a
najel na pravou krajnici. Vozidlo narazilo do skály, od které se odrazilo do protismûru, pﬁevrátilo se na lev˘ bok, zpût na kola a sjelo do levého silniãního pﬁíkopu,“ popisuje
nehodu mluvãí Okresního ﬁeditelství Policie âR v Rakovníku nprap.
René âern˘. „Osoby na zadních sedadlech nebyly pﬁipoutány. Pﬁi nárazu do‰lo k tûÏkému úrazu páteﬁe
u devatenáctileté spolujezdkynû.
¤idiã byl zranûn jen lehce,“ dodává
nprap. âern˘. Na místo byl povolán
vrtulník letecké záchranné sluÏby ze
základny v Praze – Ruzyni a zranûnou Ïenu transportoval do Ústﬁední
vojenské nemocnice v Praze.

V ãervnu se bude slavit jeden z novodob˘ch svátkÛ – Den otcÛ. Jak
jsem se doãetla, tak tradice tohoto
svátku trvá uÏ od roku 1910. ZaloÏila ji jistá paní Sonora Smart Dodd.
V ‰estnácti letech ztratila matku,
která zemﬁela pﬁi porodu ‰estého
sourozence. Spolu s otcem se pak
musela postarat o celou rodinu.
KdyÏ vidûla otce, jak peãoval o její sourozence, chtûla ho ocenit i navenek. A právû tak vznikl Den otcÛ. V USA se slaví 17. ãervna a stejnû, jako Den matek, se roz‰íﬁil do
mnoha zemí po celém svûtû.
Role otce je pﬁi v˘chovû dûtí dÛleÏitá a prakticky nezastupitelná.
¤ada otcÛ poslední dobou nastupuje místo matek na mateﬁskou dovolenou a zaãal také stoupat vûk otcÛ.
Vezmeme-li to prakticky, tak k ma-

teriálnímu zabezpeãení rodiny je jistû star‰í muÏ daleko vhodnûj‰í neÏ
nevybouﬁen˘ mladík. Já nechci Ïádnou z Ïen za její volbu odsuzovat.
Je pﬁeci na kaÏdé z nás, aby si sama
vybrala otce sv˘ch dûtí. Láska je
mocná ãarodûjka a pokud se mladá
Ïena zamiluje do star‰ího muÏe, je
to jen její volba. Ta má urãitû svá
pro, ale i proti. A jak se ﬁíká: KaÏd˘ je svého ‰tûstí strÛjce! A Proti
gustu Ïádn˘ di‰putát! Jedin˘ problém vidím v tom, Ïe star‰í muÏ mÛÏe jiÏ nûjaké závazky mít.
Já osobnû jsem s volbou otce
sv˘ch dûtí spokojená. ManÏel je pro
mne celkem pouÏiteln˘ roãník.
A tak mi nezb˘vá neÏ doufat, Ïe mne
v ‰edesáti nevymûní za svûÏí mladici.
–rok–

IVS Budy, Kﬁivoklátsko o.p.s.
vás zve na v˘stavu barevn˘ch fotografií ing. Ivana Dudáãka „Ptáci“,
od 1. 5. – 30. 6. 2008 od út – pá (8.00 – 14.45 hod.),
so – ne (9.00 – 15.00 hod.)
Kromû ptáãkÛ Ïijících na Kﬁivoklátsku poznáte i takové, kteﬁí zde Ïili jiÏ pﬁed lety. Mezi nû patﬁí napﬁíklad tetﬁev, kter˘ zde hnízdil do r. 1968.
Ing. Dudáãek vyuÏívá pro fotografování dokonal˘ úkryt – splyne s pﬁírodou, vyuÏívá téÏ hlasové nahrávky sokÛ, ale i potravu, aby nalákal opeﬁené kamarády do
zorného pole teleobjektivu.
K fotografování vyuÏívá techniku i optiku od spoleãnosti Canon.
Jeho snímky mÛÏete vidût na www.ptaci.net anebo si je zakoupit u pﬁepáÏky v IVS
Budy formou leporela, záloÏky do kníÏky ãi pohledÛ.
Jiﬁina Pro‰ková, ﬁeditelka IVS Budy, Kﬁivoklátsko o.p.s.

Dr‰Èkovka

Roztoãtí hasiãi vytahují havarovan˘ vÛz od ﬁeky Berounky.

„Mûli velké ‰tûstí, protoÏe spadli
ze svahu na bﬁeh Berounky, kde rostou husté keﬁe. Ty vozidlo zadrÏely, jinak skonãilo v ﬁece,“ konstatovali roztoãtí hasiãi, kteﬁí pﬁijeli k nehodû jako první.
„Pﬁi vypro‰Èování auta a likvidaci nehody pomáhali profesionální
záchranáﬁi z HZS Rakovník a ãlenové SDH Roztoky. Na‰tûstí nebylo nutné pasaÏéry z vraku vystﬁihá-

Foto SDH Roztoky

vat. Trvalo pouh˘ch deset minut,
neÏ bylo po‰kozené auto vytaÏeno
od ﬁeky na silnici a naloÏeno na vÛz
odtahové sluÏby,“ uvedla mluvãí
stﬁedoãesk˘ch hasiãÛ Lenka Kostková.
Alkohol u ﬁidiãe policisté vylouãili dechovou zkou‰kou. ·koda na
vozidle byla vyãíslena na 200 tisíc
korun. Viník nehody bude urãen po
celkovém pro‰etﬁení pﬁípadu.
Tomá‰ Bednaﬁík

DEN ZEMù V IVS BUDY, K¤IVOKLÁTSKO O. P. S.
Den Zemû na Kﬁivoklátsku – 2008
probíhal od 21. 4. 2008 do 27. 4.
2008. Byly uskuteãnûny 4 pﬁedná‰ky (Poutavá pﬁedná‰ka o CHKO
Kﬁivoklátsko, Zvíﬁena Kﬁivoklátska, Kvûtena Kﬁivoklátska, Natura
2000) a 3 exkurze – NS Brdatka, NS
Paraplíãko – spojena s kreslením
pﬁírody a NS U Eremita. Souãasnû
probíhaly soutûÏe Ekoriskuj a promítání filmÛ zamûﬁen˘ch na Ïivotní prostﬁedí). Tûchto akcí, poﬁádan˘ch o. p. s. Kﬁivoklátsko ve spolu-

âTENÁ¤I NÁM PÍ·Í

práci se Správou CHKO Kﬁivoklátsko za finanãní podpory Stﬁedoãeského kraje a NSEV Kladno – âa-

bárna, se zúãastnily nejen místní
‰koly Z· Kﬁivoklát a Z· Roztoky,
ale i SOUL Písky a Gymnázium Rakovník, vãetnû ‰iroké veﬁejnosti celkem 173 osob.
Dûkuji v‰em úãastníkÛm Dne Zemû, Ïe si tento svátek na‰í planety,
která jediná umoÏÀuje existenci Ïivota, pﬁipomnûli a na‰ím programem se i nauãili, jak se co nej‰etrnûji chovat k Ïivotnímu prostﬁedí.
Jiﬁina Pro‰ková, ﬁeditelka IVS
Budy, Kﬁivoklátsko o.p.s.

Fejeton

Dne‰ní slova bych chtûl vûnovat jedné malé sousedské epizodû, která se
mi nedávno stala. Dáte mi jistû za pravdu, Ïe v˘voj posledních dvou desetiletí leckdy nepﬁeje rozvíjení idylick˘ch sousedsk˘ch vztahÛ. Je to moÏná
divoãej‰í dobou, moÏná ãeskou povahou. KdyÏ se jednomu daﬁí, druh˘ se
s tím neumí smíﬁit. KaÏd˘ známe Ïabomy‰í války kvÛli sousedsk˘m malichernostem, které mnohé z nás ubíjejí. Tytam jsou dﬁívûj‰í doby, kdy se
scházeli sousedé nûkolika generací na laviãkách na návsích a klábosili
o tom, co den dal, vymûÀovali si rady a obãas donesli nûco dobrého na
ochutnání. Je‰tû jako kluk to pamatuji, jak nás dûti sousedky zaná‰ely v‰emi moÏn˘mi dobrotami a mûly dobr˘ pocit z toho, Ïe mohly nûkomu udûlat
radost. Bylo celkem bûÏné, kdyÏ doma bûhem vaﬁení nûco do‰lo, poslala
mû maminka si to vypÛjãit k sousedÛm. Beru to poﬁád za projev jakési venkovské sounáleÏitosti, protoÏe se zde v‰ichni známe, a tak jsem ani na chvilku nezaváhal, kdyÏ u mû jednoho kvûtnového veãera zazvonil o pár domÛ
dál bydlící mladík, a s jeho dobráck˘m psím pohledem mû poprosil, zda-li
nemám doma cibuli. ¤eklo by se taková banalita, ale bez ní prakticky nic
neuvaﬁíte. Náhodou jsem doma pár cibulí mûl, a tak jsem mu tﬁi dal. Jeho
otázku, co je dluÏen, jsem bral spí‰ jako zdvoﬁilostní frázi, protoÏe mû ani
nenapadlo, Ïe bych za ni nûco mûl chtít. „Co vaﬁí‰ dobrého“, odpovûdûl
jsem otázkou, to abych se vyhnul odpovûdi na cenu cibule. „Dr‰Èkovku“,
zaznûla odpovûì. Rozbu‰ilo se mi srdce a dostavil se PavlovÛv reflex, tedy huba plná slin, pﬁi pﬁedstavû talíﬁe plného voÀavé dr‰Èkové polévky. Ve
své bujné pﬁedstavivosti se mi z mysli vynoﬁil je‰tû kﬁupav˘ rohlík. Mládenec od sousedÛ slu‰nû podûkoval, sebral podávanou cibuli, a já zavﬁel okno, ãímÏ se dr‰Èková fata morgana nadobro rozplynula. Vrátil jsem se ke
své veãeﬁi, která se skládala ze zbytkÛ od obûda. Dobﬁe to v‰ichni znáte,
chuÈ je sice na nûco jiného, ale pl˘tvat se nesmí. Dojedl jsem, a po veãeﬁi
se vûnoval slastnému povalování u televize. Asi za hodinu opût zvonek
u branky. „Kdo to mÛÏe asi b˘t, dnes mám jiÏ v‰echny ohlá‰ené náv‰tûvy
od‰krtnuté“, ﬁíkám si, a jen nerad zvedám své kosti z kanape. Otevﬁu okno
a pod ním stojí Míra a podává mi hrnek s je‰tû horkou dr‰Èkovou polévkou. „Tady máte na ochutnání“ dodal, a obliãej mu polila jemná ãerveÀ,
snad z trémy co ﬁeknu jeho kuchaﬁskému umûní. Byl jsem z nûj v rozpacích,
protoÏe se mi v hlavû vylíhla my‰lenka, zda-li jsem mu pﬁi pﬁedávání cibule sv˘m pohledem ãi telepatií tuto protisluÏbu jaksi nevnutil. Ale ne, nevnutil, to se jen zaãínají moÏná vracet staré dobré sousedské zvyky, uklidnil jsem se a s díky jsem Mirkovu dr‰Èkovku pﬁijal. Pln zvûdavosti a mlsn˘ch choutek jsem myslel, Ïe se na ni vrhnu ihned, ale nakonec rozum vyhrál nad okamÏit˘m chtíãem. ProtoÏe jsem byl jiÏ po veãeﬁi, rozhodl jsem
se její degustaci odloÏit aÏ na druh˘ den. Divím se, jak jsem sám sebe dokázal oklamat tak chabou v˘mluvou, Ïe si k ní pﬁece musím koupit ten kﬁupav˘ rohlíãek… Polévka byla vynikající, jak by ne, Míra je pﬁece profík
a udûluji mu za ni veﬁejnû svoji pochvalu. Kdepak, jak ﬁíkám, vesnice je
holt vesnice, to by se mi ve mûstû pﬁihodilo jen tûÏko…
Milan Bednaﬁík

UDÁLOSTI NA HRADù
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
PAV E L S T E I D L D O B Y L H R A D

NemÛÏete vûﬁit v‰emu, co sly‰íte,
ale mÛÏete to bohuÏel opakovat.
(Shaw George Bernard)
CO P¤INESE âERVEN
NA HRADù
Mûsíc ãerven patﬁí jiÏ mezi náv‰tûvnicky silné mûsíce a tomu je
podﬁízen i pestr˘ jeho program. JiÏ
od 31.kvûtna bude otevﬁena v˘stava malíﬁky Lucie Seifertové „Dûjiny ãeského udatného národa a pár
bezv˘znamn˘ch svûtov˘ch událostí“ . Jedná se o nejvût‰í leporelo na
svûtû, je sloÏeno z 45 kusÛ panelÛ
o v˘‰ce 2 metry a ‰íﬁce 1,4 m a bude instalováno v nov˘ch prostorách
Galerie Lednice spolu s probíhající
v˘stavou Petra HÛly NATURA
AQUATICA. Obû v˘stavy budou
pﬁístupny dennû kromû pondûlí
vÏdy od 9 do 18 hodin a náv‰tûvníci si budou moci zakoupit zmen‰enou verzi leporela. Novû opravená
druhá velká prostora uvítá Okresní
mysliveckou v˘stavu trofejí rovnûÏ
s dnem zahájení 31. kvûtnem od
11,30 hodin. Slavnost zahájí lesní
rohy a nebude chybût i slavnostní
pasování nov˘ch ãlenÛ Hubertova
cechu. Poﬁadatelem je âeskomoravská myslivecká jednota, okresní
mysliveck˘ spolek Rakovník, která
nabízí ve vybran˘ch dnech pro ‰koly odborn˘ mysliveck˘ v˘klad. Jednou z nejvût‰ích událostí ãervna bude dûtsk˘ den na hradû Kﬁivoklátû,
kter˘ se jmenuje âarodûjná ‰kola
a probûhne po cel˘ den v sobotu
14.ãervna na dolním nádvoﬁí. Nedûlní dopoledne 15. ãervna bude ve
znamení jiÏ avizovaného slavnostního vysvûcení nov˘ch obrazÛ trojboké kapliãky sv.Trojice (sv.Vendelína) vedle hradu. V‰ichni obãané jsou srdeãnû zváni. Hrad Kﬁivoklát se úãastní opût s historick˘m
vozem Královského prÛvodu z Prahy na Karl‰tejn ve dnech 6. a 7. ãervna 2008.
Ludûk Frencl

K¤IVOKLÁT. Mimoﬁádn˘ záÏitek si odneslo zhruba sedm desítek posluchaãÛ, kteﬁí si v sobotu 17.
kvûtna na‰li cestu do Královského
sálu hradu. Svou originální hrou na
klasickou kytaru je pﬁijel potû‰it jeden z nejlep‰ích svûtov˘ch kytaristÛ Pavel Steidl.
To, co jsme mohli bûhem devadesáti minut sly‰et (ale i vidût, neboÈ mimika a v˘raz tváﬁe patﬁí neodmyslitelnû ke Steidlovu koncertnímu projevu), se nezaÏije kaÏd˘
den. Pavel Steidl rozehrál ve svém
recitálu „v‰echny struny“ svého
velkého umûní.
Rodák z Rakovníka (* 1961)
„propadl“ kytaﬁe uÏ v osmi letech,
kdy sly‰el hrát na Berounce svého
bratra a jeho kamarády. Není divu,
Ïe mu brzy bratrovy rady nestaãily
a pﬁihlásil se na praÏskou konzervatoﬁ, kde ho m. j. uãili Milan Zelenka a Arno‰t Sádlík. Ve studiu pokraãoval na AMU v Praze. Tam jej
vedl uznávan˘ kytarov˘ virtuos ·tûpán Rak. Mimo tato studia se Pavel
Steidl zdokonaloval náv‰tûvami
mistrovsk˘ch tﬁíd Davida Russella
a Abela Carlevara. Dal‰í zku‰enosti získal úãastí v mnoha soutûÏích
a na ﬁadû hudebních festivalÛ po celém svûtû. Roku 1982 se stal vítûzem soutûÏe Radio France de Paris.
Tento úspûch mu definitivnû otevﬁel
cestu k budování mezinárodní kariéry. Koncertoval ve více neÏ tﬁiceti
zemích svûta, m. j. v Kanadû, Austrálii, Japonsku, Velké Británii, ·panûlsku, Rakousku, Guatemale ad.
Nahrál mnoho skladeb svûtového

P¤ÍZEMÍ
HEJTMANSKÉHO
DOMU
REKONSTRUOVÁNO

repertoáru i ãesk˘ch skladatelÛ nejen minulosti, ale i 20. století. Italsk˘ ãasopis Guitart zaﬁadil Pavla
Steidla mezi osm nejuznávanûj‰ích
svûtov˘ch kytaristÛ roku 2003
a o dva roky pozdûji obdrÏel cenu
Classical Guitar Award 2005.
Snad nejlépe vystihl Steidlovu
hru prestiÏní ãasopis American Record Guide, kter˘ napsal: „ObmûÀuje tempa v pozoruhodném rozsahu a podstupuje riziko tam, kde
vût‰ina kytaristÛ b˘vá pﬁíli‰ opatrná , neÏ aby se o to pokusila. Jsou
zde pﬁehnanû zdÛraznûny velké
pauzy, prudká zrychlení (akceleranda), tlumené niterné zvraty,
a dokonce nûkteré speciální efekty
mimo notov˘ zápis, jako napﬁ. tﬁení strun. V˘sledek je osvûÏující,
vdechující Ïivot do skladeb, které
jinak snadno pÛsobí jako nudné.
V celém programu se nenajde jedin˘ nezajímav˘ moment.”
To v‰e pﬁedvedl Pavel Steidl v sobotu i na hradû Kﬁivoklátû. Zaznûlo ‰est skladeb ãesk˘ch aristokratÛ
v originálním Steidlovû aranÏmá,
ãtyﬁi sonáty Niccola Paganiniho,
milostná píseÀ Johanna Caspara
Mertze a opus 16 z fantasie Napoléona Costeho. Poctu Královskému
sálu hradu a zároveÀ pﬁedãasnû zesnulé skladatelce Janû Obrovské
sloÏil Pavel Steidl kompozicí Hommage á Choral Gothique. Koncert
vyvrcholil strhující skladbou Carla
Domeniconiho Hommage á Jimi
Hendrix, vûnovanou fenomenálnímu rockovému kytaristovi.
Po vytleskaném pﬁídavku pﬁipravili Pavel Steidl spolu s kastelánem hradu Luìkem Frenclem
pro posluchaãe pﬁekvapení. V‰ichni se pﬁesunuli do svíãkami spoﬁe

Tak, jak se jiÏ podaﬁilo, dokonãit
pﬁed zahájením sezóny prostory
Lednice, kvûten je termínem pro dokonãení první etapy oprav hlavních
pﬁízemních prostor Hejtmanského
domu, b˘valé varny – dnes Galerie
a b˘valé spilky. Zedníci obnovili nûkolik staletí zazdûn˘ prÛchod mezi
jednotliv˘mi prostory, objevili naprosto kvalitní komín a mnoho prvkÛ, vztahujících se k poslední v˘vojové fázi tohoto objektu. Pﬁi omytí stûn se zﬁetelnû objevil i nápis „Dej
bÛh ‰tûstí“ se symbolikou pivovarnictví, kter˘ je zobrazen na jediné
dochované fotografii pivovarské
varny z poãátku 20.století.
Ludûk Frencl

ZE SPRÁVY CHKO K¤IVOKLÁTSKO
JEZDECKÉ STEZKY
de z Kamenn˘ch Îehrovic na DruÏec,
Horní Bezdûkov, ChyÀavu, NiÏbor,
V CHKO K¤IVOKLÁTSKO
Otroãinûves, Bﬁezovou a do Îebráku.
Pro chovatele koní a zájemce o tu- Jejich prÛbûh je v terénu znaãen pﬁeristiku na koních byla v roce 2007 vy- váÏnû na stromech bíl˘m ãtvercem o
znaãena na území Chránûné krajinné rozmûru 10 x 10 cm s pﬁíslu‰n˘m baoblasti Kﬁivoklátsko síÈ koÀsk˘ch ste- revn˘m kruhem uprostﬁed. Jezdci mazek v rámci projektu Stﬁedoãeská jez- jí k dispozici mapu s vyznaãenou tradecká stezka II. a III.
sou, ve které
Projekt garantuje
mají informace
Obec Královice za
o území (komupodpory hejtmana
nikace, obce,
Stﬁedoãeského kraje
velkoplo‰né a
Ing. Petra Bendla.
maloplo‰né
V oblasti CHKO Kﬁichránûné území
voklátsko bylo za
atd.) a o moÏsouhlasu a podpory
nostech stravojednotliv˘ch obcí,
vání, ubytovávlastníkÛ lesních poní, ustájení, krzemkÛ (Lesy âR,s.p.
Ilustraãní foto Milan Bednaﬁík mení pro konû,
– Lesní správa Kﬁivokováﬁe, zvûroklát, LuÏná u Rakovníka a NiÏbor, lékaﬁe, ohrady ãi ranãe. Pﬁi pohybu po
KPR, Lesní správa Lány) a také Sprá- jezdecké stezce platí nûkolik zásad,
vy CHKO Kﬁivoklátsko vyznaãeno kter˘mi by se mûli jezdci ﬁídit:
nûkolik jezdeck˘ch tras. âervená traNejv˘hodnûj‰í jsou skupiny tvoﬁesa vede z Lán pﬁes Pilskou hájovnu, né tﬁemi aÏ osmi jezdci.
Nov˘ DÛm, Pustovûty, Malou BukoJe zakázáno vjíÏdût do luk, polí nevou, Nezabudice, T˘ﬁovice, Slabce a bo lesních porostÛ ãi ostatních souMilíãov. Modrá z Brejle na Mûsteã- krom˘ch pozemkÛ a ru‰it zvûﬁ.
ko, Kﬁivoklát, hájovnu Losy, SkﬁivaÀ
Jezdec musí b˘t ohledupln˘
a do Slabec. Poslední, tﬁetí trasa, ve- k ostatním uÏivatelÛm stezek (ze-

jména k chodcÛm a cyklistÛm).
Na frekventované nebo rozbahnûné cestû jezdit v zástupu.
Cválat pouze v bezpeãn˘ch a pﬁehledn˘ch úsecích, úzké ohyby cest
projíÏdût krokem.
Táboﬁit pouze na vyhrazeném táboﬁi‰ti nebo na místû, kde to dovolil
majitel pozemku.
Chránit prostﬁedí stezky. V‰echny
odpadky odvézt sebou, pﬁípadnû odstranit trus od svého konû.
Zamezit pohybu volnû pobíhajících
psÛ jezdce i v prostoru táboﬁi‰È a jezdeck˘ch stanic.
Provoz na stezce je na vlastní nebezpeãí. Pokud dojde k úrazu nebo
újmû dan˘m charakterem prostﬁedí nebo terénu, nelze poÏadovat náhradu po
vlastníkovi lesa ãi pozemku, ani po
Ïádném zainteresovaném subjektu.
Vytvoﬁená síÈ koÀsk˘ch stezek by
mûla do budoucnosti pﬁispût zejména
k rozvoji regiónu a také usmûrnit ãi
regulovat pohyb tûchto náv‰tûvníkÛ
v Chránûné krajinné oblasti Kﬁivoklátsko s ohledem na zájmy a aktivity ostatních skupin obyvatel v území.
Hana Jedliãková,
Správa CHKO Kﬁivoklátsko

Pavel Steidl pﬁi vystoupení v kﬁivoklátském královském sálu.

Foto Milan Bednaﬁík

osvûtlené kaple, kde mistr zahrál
a na konec i zazpíval svoji píseÀ
KdyÏ mám nohy o mûsíc opﬁen˘.
Poté, co si Pavel Steidl, dnes Ïijící ve Skryjích, „odskoãí“ do Rakouska, Nûmecka a Skotska, vrátí
se na Rakovnicko ve dnech 12. aÏ

Tomá‰ Bednaﬁík

14. ãervna, kdy bude úãastníkem
Kytarov˘ch kurzÛ v Novém Stra‰ecí, které tu poﬁádá, stejnû jako sobotní kﬁivoklátsk˘ koncert, obãanské sdruÏení Open Guitar.
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OBECNÍ KNIHOVNA
ROK KOHOUTA TEREZY BOUâKOVÉ
Narozená v roce kohouta, dokonce i v hodinû kohouta, jak pí‰e ve
svém autobiograficky ladûném románu. Zrovna vãera jsem se dívala
na V‰echnopárty K. ·ípa, kter˘ tam
mûl jako hosty spisovatele a scénáristu. A mluvilo se o tom, kde bere
spisovatel, pﬁípadnû scénárista své
námûty a jestli ze svého Ïivota. NaãeÏ Arno‰t Lustig pravil, Ïe by za
chvíli nemûl o ãem psát. Tereza
Bouãková zatím o ãem psát má,
i kdyÏ to uÏ je druh˘ pﬁíbûh z jejího
Ïivota. A samosebou urãitû tu pracuje i její fantazie. Ale uÏ mockrát
jsem se pﬁesvûdãila, Ïe pﬁíbûhy ze
Ïivota jsou nûkdy tak neuvûﬁitelné.
A chcete-li dokonale pochopit ten
její, je tﬁeba, abyste si nejprve pﬁeãetli její prvotinu Indiánsk˘ bûh
a pﬁípadnû i její dal‰í novely soustﬁedûné ostatnû v jedné knize. Kﬁepelice, KdyÏ milujete muÏe, Krákorám. Vzpomíná na své dûtství, dospívání a dospûlost v období totalitního reÏimu. Poznamenal ji velmi
odchod jejího otce, spisovatele Pavla Kohouta od rodiny se tﬁemi dûtmi v dobû, kdy byla teprve tﬁíletá,
a léta pﬁetrvávající pocit, Ïe o ni nemá zájem. Pí‰e: „Radost jsem nepﬁinesla. Znáte ten vtip? První, syn,
se jmenuje Sluneãní Paprsek, druhá, dcera, Bílá Luna. A jakpak se
jmenuje to tﬁetí? Prasklá guma.“
Velmi si sama pozdûji pﬁála dûti
MANÎELÉ RÁCOVI OSLAVILI DIAMANTOVOU SVATBU
vaﬁila dlouhá léta v kuchyni SOUL
(Dokonãení ze str. 1)
A v‰em se to hodilo 20. dubna, tak Písky. ManÏelÛm Rácov˘m pﬁi‰ly
jsme termín tro‰iãku posunuli,“ vy- k v˘znamnému jubileu popﬁát jejich
svûtluje mlad‰í ze synÛ Ladislav tﬁi dûti, osm vnouãat a vût‰ina z jeRác. ManÏelé Rácovi poté, co vlo- denácti pravnouãat. Odpoledne na
ni ‰estaosmdesátilet˘ Zdenûk Rác své sousedy nezapomnûli ani jejich
váÏnû onemocnûl, z Kﬁivoklátu od- kﬁivoklát‰tí sousedé. O to víc je

U RácÛ se na oslavách se‰lo tolik gratulantÛ, Ïe byt praskal ve ‰vech. Foto Milan Bednaﬁík

cházejí. „KvÛli tátovû nemoci se rodiãe stûhují do Jesenice k mému bratrovi ZdeÀkovi. Jubileum chtûli je‰tû oslavit v bytû, ve kterém více neÏ
polovinu Ïivota bydleli,“ doplnil
Ladislav Rác. ManÏelé Rácovi patﬁili k starousedlíkÛm a proÏili
na Kﬁivoklátû prakticky cel˘ dosavadní Ïivot. Zdenûk Rác st. patﬁí
k legendám obce a jeho jméno by
mûlo b˘t zapsáno v dûjinách Kﬁivoklátu zlat˘m písmem. Jeho rukama
„pro‰lo“ nûkolik stovek kﬁivoklátsk˘ch dûtí, které vedl, cviãil a trénoval v Sokole i v pozdûj‰í Tûlov˘chovné jednotû. Desítky let, bez nároku na jakoukoliv odmûnu. Spolu
se svojí sestrou Helenou (provdanou Fuzziovou) tak navázali na odkaz svého otce Josefa Ráce, kter˘
byl na sokolském sletu v roce 1932
vyhlá‰en nejlep‰ím cviãencem na
bradlech. V 60. letech trénoval Zdenûk Rác také Ïákovská druÏstva roztock˘ch fotbalistÛ. Sám aktivnû
sportoval témûﬁ do osmdesátky. Málokdo dnes uÏ ví, Ïe na pﬁelomu 40.
a 50. let závodil dokonce s fenomenálním Emilem Zátopkem. âasto
byl vidût, jak vyklusává po lesních
pû‰inách v okolí hradu. Jeho aktivity pﬁeru‰ila aÏ váÏná nemoc.
Prakticky cel˘ produktivní Ïivot
pracoval Zdenûk Rác jako dûlník
v Permonu Roztoky a paní BoÏena

smutnûj‰í, Ïe si s kytiãkou a podûkováním na jubilanty nevzpomnûl
nikdo ze souãasného vedení Mûstyse Kﬁivoklát. A tak alespoÀ za Kﬁivoklátské noviny pﬁejeme BoÏenû
a ZdeÀku Rácov˘m je‰tû hodnû spoleãn˘ch let, zdraví a spokojenosti
v jejich novém domovû.
Tomá‰ Bednaﬁík

a kdyÏ se to stále nedaﬁilo, adoptovala nejprve jednoho a pak i druhého chlapce. Byly s nimi problémy
zdravotní, problémy ve ‰kole,
s ostatními spoluÏáky, protoÏe jsou
Rómové. A nebydleli pﬁímo ve vsi,
ale v chatové kolonii za obcí, a to
znamenalo taky celou ﬁadu problémÛ. MoÏná jste zaznamenali tuto
problematiku ve filmu Smradi, ke
kterému Bouãková napsala scénáﬁ.
A kolem scénáﬁe a jeho pﬁípadné realizace a kolem rozpadu umûle vytvoﬁené a na osudu vyvzdorované
rodiny a krize stﬁedního vûku a krize tvÛrãí se toãí dûj Roku kohouta.
Aãkoli to mûl b˘t podle ãínského
horoskopu ãas, kdy „po nesnázích
uplynulého roku je vá‰ vlastní rok
ve znamení v˘razného zlep‰ení“,
Tereze Bouãkové se daﬁilo opaãnû.
Vût‰ina rodiãÛ se snaÏí své dûti
opravdu poctivû vychovávat, dát jim
v‰e, co potﬁebují, ale samosebou na
oplátku od nich i vyÏadují. Daleko
vût‰í dﬁina to musí b˘t pro rodiãe
adoptivní, protoÏe ti asi v první ﬁadû pﬁem˘‰lejí, kde oni udûlali tu
chybu. RÛznost genÛ, povah i následky citov˘ch deprivací se u pﬁijat˘ch synÛ prostû v pubertû a v dobû, kdy se kaÏd˘ rozhoduje, jak dál,
nedaly zvládnout. Mít nûjak˘m zpÛsobem postiÏené nebo prostû odli‰né dítû je pro rodiãe obrovsk˘ stres.
Stále vym˘‰líte jiné a nové postu-

py, zkou‰íte, jak na nû, a pak ta beznadûj, kdyÏ vidíte, jak v‰e selhává.
A nepﬁestáváte vûﬁit a doufat. Hluboce se obdivuji v‰em, kteﬁí mají dûti v pûstounské péãi nebo je adoptují,
zvlá‰È, jsou-li handicapované.
Doporuãuji knihu nositele Pulitzerovy ceny za rok 2006, Cormaca
Mc Carthyho Cesta. Jsou na to úÏasné ohlasy. Jedna má ãtenáﬁka napsala: „Je to dûsnû siln˘, jde aÏ na
dﬁeÀ podstaty lidství.“
–gh–

JAK DùTI Z MATE¤SKÉ ·KOLY SLAVILY DEN ZEMù
SnaÏíme se v dûtech prohlubovat
lásku k pﬁírodû a vést je k její ochranû. Velkou pﬁíleÏitostí pro nás byl
Den Zemû, kter˘ si pﬁipomínáme 22.
dubna. Zájem dûtí jsme vzbudili ãetbou z knihy bratrÛ Breuilov˘ch „Filipova dal‰í dobrodruÏství“, která
sv˘mi pﬁíbûhy a ilustracemi dûtem
pﬁiblíÏila problém zneãi‰Èování prostﬁedí. Dûti samy do pﬁíbûhÛ vstupovaly a sdûlovaly své zku‰enosti
a postﬁehy jak z domova, tak i z okolí. K svátku Zemi dûti pﬁipravily na
schodi‰ti v˘stavku. KaÏd˘ namaloval krásn˘ obrázek toho, co se mu
na Zemi nejvíc líbí. Dûti samy formulovaly pﬁání, nûkterá opravdu
originální. Pﬁály Zemi, aby nekouﬁily tovární komíny, aby rybiãky
mûly poﬁád ãistou vodu, aby nikdo
nelámal stromeãky a aby v‰ude
kvetly kytiãky. V hernû jsme si vytvoﬁili krásnou louku plnou kytiãek,
brouãkÛ a mot˘lkÛ. Jaké bylo na‰e
pﬁekvapení, kdyÏ jsme se vrátili
z vycházky a na‰e „louka“ byla plná odpadkÛ. Dûti se hned pustily do
úklidu a nasbíraly pln˘ pytel papírÛ, plastov˘ch i sklenûn˘ch sklenic.
ProtoÏe dûti dobﬁe znají moÏnost
a dÛleÏitost tﬁídûní odpadu, rozhodli jsme se vyrobit si vlastní kontejnery na odpad. Do velk˘ch krabic
jsme vyﬁízli pﬁimûﬁené otvory a natﬁeli je barvou, jakou mají kontejnery pﬁed ‰kolkou. V‰echny na
„louce“ posbírané odpadky jsme
roztﬁídili podle druhÛ a povídali
jsme si o moÏnosti dal‰í recyklace.
Pﬁi vycházkách neustále objevu-

Dûti nasbíraly pln˘ pytel papírÛ, plastov˘ch i sklenûn˘ch sklenic.

jeme vûci, které do pﬁírody nepatﬁí.
Proto jsme se rozhodli, Ïe vyãistíme
alespoÀ tu ãást lesa, kam chodíme
pravidelnû. Nasbírali jsme ãtyﬁi plné pytle odpadkÛ.
Pﬁi vycházkách do okolí jsme také pozorovali malé potÛãky v lese
a jejich vlévání do Rakovnického
potoka, kter˘ se dál vlévá do Berounky. V hernû jsme si postavili cestu od pramínku k moﬁi. Dûti postavily z dﬁevûn˘ch kostek hory, kde
ná‰ mal˘ potÛãek pramenil. Postupnû cestou nabíral na
síle, protékal lesy
i mûsty, vléval se do
velké ﬁeky a nakonec dotekl do moﬁe.
Tato ãinnost byla

NÁV·TùVA DùTÍ NA K¤IVOKLÁTSKÉ PO·Tù
Na náv‰tûvu místní poboãky âeské po‰ty nás pozvala pí
vedoucí Hana Hornová. Dûti
mûly moÏnost prohlédnout si
nejen místo pﬁed pﬁepáÏkami,
kam chodí v‰ichni zákazníci,
ale mohly se podívat i do zákulisí, kam není bûÏn˘ pﬁístup.
Seznámila je s prací doruãovatelÛ a pﬁiblíÏila dûtem sluÏby, které âeská po‰ta lidem
poskytuje. Nejvíce dûti zaujala moÏnost orazítkovat si vlastní dopis. Z náv‰tûvy po‰ty si
dûti odná‰ely nejen balónky
Po‰tovní spoﬁitelny a spoustu
dárkov˘ch pﬁedmûtÛ, ale i nové a zajímavé poznatky o práci po‰tovních zamûstnancÛ.
Text a foto
Jarka Vimrová

Foto Jarka Vimrová

pro dûti zábavná i pouãná.
Ke Dni Zemû jsme se rozhodli vysadit i nové stromky v lese, s pomocí zamûstnance LesÛ âR pana Stanislava Dryjáka. Ten vybral vhodné
místo a zajistil mladé sazenice bukÛ. KaÏdé z dûtí si vykopalo jamku
a zasadilo svÛj stromeãek. Ná‰ novû vysazen˘ „mal˘ lesík“ hlídají lesní skﬁítkové, které si dûti vyrobily
z pﬁírodnin. O stromky se budeme
nadále pravidelnû starat a pozorovat
jejich rÛst.
Jarka Vimrová

SPOLEâENSKÁ STRÁNKA – ZAJÍMAVOSTI

STRANA 7

ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA K¤IVOKLÁTSKU (XXVIII)
STAR¯ HRÁDEK
HLAVAâOV
Na okraji Kﬁivoklátska, asi 3 km
severnû od Rakovníka, na konci protáhlého zalesnûného vrchu Hlavaãov se nacházejí stopy valÛ a pﬁíkopÛ po nûkdej‰ím stﬁedovûkém hradû, jehoÏ pÛvodní jméno se nezachovalo. Regionální badatelé se domnívají, Ïe snad mohlo jít o hrad,
kter˘ v polovinû 13. století figuruje

v písemn˘ch pramenech jako „castellum vetus“ t.j.
Star˘ hrádek.
Jak ukázal historicko-archeologick˘ v˘zkum, kter˘
byl na hlavaãovské
lokalitû provádûn
na pﬁelomu 70. a
80. let 20. století,
spadá
zaloÏení
Starého hrádku do
poãátku 12. stole-

Zbytky Hlavaãova na kresbû K. J. Wolfa z roku 1805.

Hlavaãov dnes.

tí, tedy do období, kdy byl zároveÀ
zásadním
zpÛsobem pﬁestavován hrad Kﬁivoklát. Jeví se jako pravdûpodobné, Ïe mezi obûma hrady byla jakási souvislost.
Historik Václav
Koãka se domnívá, Ïe zatímco pÛvodní Kﬁivoklát
byl v˘hradnû loveck˘m hradem,
Star˘
hrádek
(Hlavaãov) plnil
funkci správního
centra kraje, protoÏe jeho purkra-

bí byl zároveÀ soudcem formujícího se rakovnického kraje. Své tvrzení opírá Koãka napﬁ. o fakt, Ïe na
Starém hrádku vydal král Václav I.
roku 1252 potvrzení vy‰ehradské
kapitule na zﬁízení kaple sv. Vavﬁince na Petﬁínû, pﬁiãemÏ tato listina je datována v Li‰anech, tedy ve
vsi, blízké hlavaãovské lokalitû. Obliba Starého hrádku doÏívala je‰tû
za Václavova syna Pﬁemysla Otakara II. kolem roku 1260. Poté hrad
z historick˘ch pramenÛ mizí. Je
pravdûpodobné, Ïe zanikl v dobû pÛtek, které se v âechách rozpoutaly
za správy Oty Braniborského v sedmdesát˘ch letech 13. století.
Správní sídlo bylo pﬁeneseno na novû vystavûn˘ Kﬁivoklát, kter˘ mnohem lépe vyhovoval potﬁebám královské druÏiny a byl nespornû odolnûj‰í proti nájezdÛm Ïoldáck˘ch
hord.
Hlavaãovské hradisko se nachází
na konci skalního hﬁbetu nad âerven˘m potokem. Nebylo veliké,
mûﬁilo asi 80 m ‰íﬁky a 120 m délky. Pﬁíkopy jsou ‰iroké v prÛmûru
okolo 20 metrÛ. Pﬁíchod ke hradu
byl moÏn˘ pouze po úzké ‰íji na skále. Ta byla pﬁekopána do hlubokého pﬁíkopu, takÏe do hradu se dalo
vstoupit jen po dﬁevûném mostû. Na
ostatní strany skála pﬁíkﬁe spadá a z
vrcholu, na nûmÏ hrad stával, bylo
moÏno ovládat dalekou níÏinu na západ i sever. Vnitﬁní plocha hradiska
byla silnû naru‰ena lámáním kamene a amatérsk˘mi v˘kopy v minulosti.
Tomá‰ Bednaﬁík

DOBROT Y Z BABIČČINY KUCHAŘKY
aneb Expedice za tajemn˘mi vÛnûmi kﬁivoklátsk˘ch kuchyní
Pﬁeji krásné jarní dny, milí ãtenáﬁi mojí rubriky. Nejsem asi sám, komu sluníãkové dny zlep‰ily náladu,
a kdo definitivnû uklidil hrablo na
sníh, rukavice a beranici. V pﬁedminulém dílu jsem se pokusil zavítat mezi kﬁivoklátské kuchaﬁky, které jiÏ, bohuÏel, nejsou mezi námi.
Byl to jen takov˘ pokus z nouze, ale
moc mû potû‰ilo, kolik z vás na
to zareagovalo
pozitivnû a bylo
tím nápadem
potû‰eno. Jsem
rád, Ïe nejsem
sám, komu b˘valí spoluobãané a sousedé
chybí, a proto si
dovolím i dne‰ní díl vûnovat
jedné skvûlé kuchaﬁce, která mû
jiÏ 34 let pozoruje z kuchaﬁského
nebe,
a jak jsem ji
znal, tak se jistû
usmívá. A neusmívá se jen
ona. KdyÏ podle
jejího receptu
upeãu ‰kvarkové placky a nabídnu je kamarádÛm k pivu,
úsmûv a jejich
slastné pﬁivírání
oãí pﬁi prvních
soustech nad
touto pochoutkou mi vnuklo

my‰lenku, Ïe se o rodinn˘ recept podûlím i s vámi ostatními. Tou skvûlou kuchaﬁkou nebyl nikdo jin˘ neÏ
moje babiãka RÛÏena Bednaﬁíková.
Star‰í z vás, kteﬁí jste ji znali, mi dáte za pravdu, Ïe byste jen stûÏí v Kﬁivoklátû hledali pohodovûj‰ího ãlovûka. Jako profesionální kuchaﬁka
a majitelka hotelu se léta starala o kr-

24. díl
ky nejen v˘letních hostÛ, ale i Kﬁivoklátsk˘ch. Na babiããinu kuchyni
vzpomínají mnozí starousedlíci dodnes a její láska k vaﬁení, dobrému
jídlu a optimistick˘ pohled na svût
jí vydrÏely do konce Ïivota. Jsem
rád, Ïe nûco z jejího kuchaﬁského
umûní se zatoulalo i do m˘ch genÛ
a v kuchyni se cítím jak ve svém Ïivlu, i kdyÏ jen jako amatér, protoÏe
moje profese, jak známo, je od gastronomie na míle vzdálená. Upeãte
si babiããiny ‰kvarkové placky a vûﬁte, Ïe se na svût budete hned více
usmívat.
Milan Bednaﬁík
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DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
KdyÏ ve tﬁicát˘ch letech minulého století evangelick˘ pastor Wilhelm Busch zaãínal ve své farnosti, zaÏil zajímav˘ pﬁíbûh.
Udál se v Porúﬁí. Bylo tam velké shromáÏdûní. Nûjak˘ uãenec celé dvû hodiny dokazoval, Ïe
BÛh neexistuje. PﬁedloÏil ve‰kerou svou moudrost. Sál byl pln˘ lidí. Nad nimi se vzná‰el mrak
tabákového kouﬁe. Mnozí ne‰etﬁili chválou a nad‰ením: „Bravo! KdyÏ není BÛh, mÛÏeme si dûlat, co chceme!“
KdyÏ ﬁeãník po dvou hodinách skonãil, vstal
pﬁedseda shromáÏdûní a ﬁekl: „Teì diskuse.
Kdo chce nûco ﬁíci, aÈ se pﬁihlásí!“ Ov‰em nikdo nemûl odvahu. KaÏd˘ si myslel: „Takovému uãenému muÏi sotva mohu odporovat.“ Jistû tam byli mnozí, kteﬁí s jeho v˘kladem nesouhlasili, ale kdo by mûl odvahu vystoupit na podium, kdyÏ dobﬁe tisíc pﬁítomn˘ch ﬁeãníkovi pﬁitakávalo!
A pﬁece – vzadu na sebe upozorÀovala nûjaká stará babiãka. KdyÏ se pﬁihlásila, pﬁedsedající se zeptal: „Babiãko, chcete nûco povûdût?“ „Ano,
chtûla bych nûco ﬁíci,“ odpovûdûla staﬁenka.
Pﬁi‰la dopﬁedu na pódium, postavila se za ﬁeãnick˘ pult a zaãala: „Pane ﬁeãníku, mluvil jste dvû hodiny o své nevíﬁe. Dovolte mi, abych hovoﬁila pût minut o své víﬁe. Ráda bych vám ﬁekla, co pro mne udûlal mÛj Pán,
mÛj nebesk˘ Otec.
KdyÏ jsem byla mladá, stalo se mému muÏi na dole ne‰tûstí. Pﬁinesli mi
ho domÛ mrtvého. ZÛstala jsem s tﬁemi mal˘mi dûtmi sama. Tenkrát bylo
sociální zabezpeãení velice skrovné. KdyÏ jsem stála nad manÏelovou mrtvolou, byla jsem úplnû zoufalá.
A pﬁece – BÛh mû zaãal tû‰it, jak to nikdo z lidí nedovedl. To, co mi pak
ﬁíkali lidé, byly jen prázdné ﬁeãi. Ale On, Ïiv˘ BÛh, mû potû‰il. ¤ekla jsem
mu: Pane, teì musí‰ b˘t otcem m˘ch dûtí ty. âasto jsem veãer nevûdûla,
kde vezmu peníze, abych pﬁí‰tího dne nasytila dûti. Tehdy jsem opût ﬁekla
Spasiteli: Pane, ty pﬁece ví‰, jak jsem na tom bídnû. Pomoz mi!!“
A pak se ta stará paní obrátila k ﬁeãníkovi a ﬁekla: „On mû nikdy nezklamal a neopustil. Mûli jsme mnoho tûÏkostí, ale nikdy nás nenechal v tísni. BÛh uãinil je‰tû daleko víc: poslal svého Syna, Pána JeÏí‰e Krista. Ten
za mne zemﬁel a vstal z mrtv˘ch a v jeho obûti jsem nalezla oãi‰tûní od v‰ech
sv˘ch hﬁíchÛ.
Teì uÏ jsem stará. Brzo umﬁu. A pﬁece – On mi dal jistou nadûji vûãného Ïivota. AÏ zavﬁu oãi, procitnu v nebi, ponûvadÏ patﬁím JeÏí‰i. Toto v‰echno On pro mû uãinil. A teì se ptám vás, pane ﬁeãníku: „Co pro vás udûlala va‰e nevûra?“
Tu se ﬁeãník postavil, poklepal babiãce na rameno a ﬁekl: „Ach, takové
staré Ïenû pﬁece nechceme víru brát. Pro staré lidi je víra docela dobrá.“
Ta stará Ïena energicky ﬁekla: „Ne, ne! PoloÏila jsem vám otázku a chci
sly‰et va‰i odpovûì! ¤ekla jsem vám, co pro mne uãinil mÛj Pán. Teì povûzte vy, co pro vás uãinila va‰e nevûra!“
¤eãník upadl do rozpakÛ.
Lidé ze sálu pomalu odcházeli…
J. P.

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Josef Skleniãka
Jiﬁí Vydra
Václav Zikmund
Vûra StaÀková
Vûra Paldrmanová
Karel Zboﬁil
Drahomír Moravec
Marta âechová
EvÏen Krob
Zdenûk Rác
Jarmila Skalová

5. 4.
25. 4.
11. 4.
25. 4.
26. 4.
10. 4.
7. 4.
9. 4.
19. 4.
9. 4.
12. 4.

70 let
72 let
72 let
73 let
75 let
75 let
76 let
78 let
82 let
86 let
86 let

Kﬁivoklát 29
Kﬁivoklát 62
Kﬁivoklát 199
Kﬁivoklát 177
Kﬁivoklát 197
Kﬁivoklát 208
Kﬁivoklát 17
Kﬁivoklát 188
Kﬁivoklát 225
Kﬁivoklát 190
Kﬁivoklát 179

S BOLESTÍ V SRDCI VZPOMÍNÁME
Jaroslav Helmich

+ 21. kvûtna 2008 ve vûku 83 let

·KVARKOVÉ PLACKY
60 dkg polohrubé mouky, 40 dkg
‰kvarkÛ, 3 Ïloutky, 1 zakysaná smetana, 1dcl bílého vína, 1 lÏiãka soli, 4 dkg droÏdí, 3 dcl mléka
Z mléka, ‰petky cukru a droÏdí
si udûláme kvásek. Na vále promísíme mouku s rozemlet˘mi nebo
nasekan˘mi ‰kvarky a solí, pﬁidáme Ïloutky, kysanou smetanu a bílé víno. V‰e smícháme s kváskem
a vypracujeme v polotuhé tûsto,
které necháme na teplém místû asi
1 hodinu kynout. Bûhem kynutí tûsto nûkolikrát obrátíme. KdyÏ tûsto
nakyne, vyválíme z nûj plát asi 3/4
cm siln˘ a skleniãkou nebo formiãkou z nûj vykrajujeme koleãka,
která dáme na poma‰tûn˘ plech
a necháme dal‰ích 20–30 minut nakynout. Pﬁed vloÏením do pﬁedehﬁáté trouby povrch ozdobíme
mﬁíÏkovitû noÏem a potﬁeme roz‰lehan˘m vajíãkem. Peãeme pﬁi
teplotû asi 170°C dozlatova.

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 31. 5. 2008
Úãastníci budou po tomto termínu vyrozumûni.
Pﬁihlá‰ka na
Kurz kreslení krajiny metodou pravé hemisféry
Kurz ã. I
Kurz ã. II
Jméno:
Pﬁíjmení:
Rok narození:
Bydli‰tû:
e-mail:
telefon:
ubytování: ano - ne
Úãastním se kurzu: pondûlí – stﬁeda

pátek – nedûle

je mi to jedno
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V¯STAVA âESK¯CH KORUNOVAâNÍCH KLENOTÒ

ZLAT¯ ALBERT PRO K¤IVOKLÁT

K symbolÛm na‰í státnosti beze
sporu patﬁí korunovaãní klenoty,
které byly od 19. do 29. dubna 2008
vystaveny ve Vladislavském sále
PraÏského hradu. Stalo se tak po pûti letech od poslední v˘stavy u pﬁíleÏitosti devadesátého v˘roãí vzniku samostatné âeskoslovenské republiky.
Vedle souboru ãesk˘ch korunovaãních klenotÛ vystaven˘ch v „Goãárovû“ vitrínû , kter˘ tvoﬁí Svatováclavská koruna z doby pﬁed rokem 1346, korunovaãní Ïezlo a jablko z druhé tﬁetiny 17. století, korunovaãní kﬁíÏ ze 70. let 14. století,
korunovaãní meã ze 13. století a korunovaãní roucho z poloviny 17. století, byla k vidûní celá ﬁada neménû
v˘znamn˘ch a kvalitních exponátÛ
vztahujících se k tûmto klenotÛm.
Náv‰tûvníci tak mohli obdivovat
pouzdra ãi pﬁevozní truhly na korunovaãní klenoty, relikviáﬁe na uchování ostatkÛ, ostatkové busty, grafické listy na téma korunovace, pamûtní medaile etc.
Vlastní v˘stavû pﬁedcházel velmi v˘znamn˘ akt otevírání korunní komnaty v katedrále sv. Víta sedmi klíãníky – v˘znamn˘mi pﬁedstaviteli státu a církve - stanoven˘mi jiÏ od roku 1864. Nové upﬁesnûní z roku 1993 stanovuje, Ïe
klíãe od této komnaty mají v drÏení: prezident republiky, pﬁedseda
vlády, arcibiskup praÏsk˘, pﬁedseda Poslanecké snûmovny, pﬁedseda senátu Parlamentu, probo‰t Metropolitní kapituly u sv. Víta a pri-

RAKOVNÍK. První máj byl v rakovnickém Tylovû divadle vûnován
V. bienále Videofestivalu „S vámi
nás baví svût“. Poﬁadatelem leto‰ního celostátního finále festivalu
snímkÛ ze Ïivota osob s handicapem
a ãinnosti humanitárních organizací byl Domov Ráãek o.p.s. Tento
festival pﬁinesl jednu z hlavních cen
– so‰ku Zlatého Alberta – také tvÛrcÛm z Kﬁivoklátu.
Fotostudio „B“ pﬁipravilo pro Videofestival snímek Poslouchej, ãlovûãe. A hned pﬁi své premiérové
úãasti „zabodovalo“ a získalo nejvy‰‰í ocenûní.
„Porota mûla nesmírnû tûÏk˘
úkol, protoÏe úroveÀ snímkÛ rok od
roku roste. Také jejich tématick˘ zábûr se roz‰iﬁuje,“ zhodnotil leto‰ní
roãník Videofestivalu autor celého
projektu Josef „Albert“ Vesel˘
z Handicap Lycea Praha. Snímky do
soutûÏe poslali autoﬁi z celé republiky a také ze zahraniãí (Indie, Slovensko). Pﬁi prvomájovém bienále
bylo uvedeno dvacet nejlep‰ích, které z do‰lé nabídky vybrala sedmiãlenná porota pod vedením Franti‰ka Dedka z âeského klubu kinoamatérÛ v Praze.
„Ná‰ film zachycuje na urãené
plo‰e deseti minut natáãení CD kapelou Leont˘nka. Byli jsme u toho
od prvopoãátku aÏ po slavnostní
kﬁest a ﬁekli jsme si, Ïe by byla velká ‰koda tenhle ojedinûl˘ poãin nezachytit na DVD,“ uvedl scénárista
a reÏisér snímku Tomá‰ Bednaﬁík.
„Nebylo to tak jednoduché, jak se

mátor hlavního mûsta Prahy.
Za jedenáct dní shlédlo v˘stavu
32 050 lidí. Po jedenácti dnech putovaly korunovaãní klenoty zpût do
trezoru a k vidûní budou s nejvût‰í
pravdûpodobností opût za pût let, tedy v roce 2013.
Pro mne, obyvatele Kﬁivoklátu,
nebyl bez zajímavosti fakt, Ïe ãeské korunovaãní klenoty byly uloÏeny nejen na Karl‰tejnû, PraÏském
hradû, Velharticích, âesk˘ch Budûjovicích, Vídni a dal‰ích nejen tuzemsk˘ch mûstech, ale na krátkou
dobu dokonce i na hradû Kﬁivoklá-

tu. Stalo se tak L. P. 1422, o ãemÏ
nás spravují Staﬁí letopisové, kpt.
63: „TéhoÏ léta hrad Kﬁivoklát, ﬁeãen˘ Hrádek, vyhoﬁel jest zapálením
od mar‰tale; kdeÏto dsky zemské byly prve chovány s korunú i s jin˘mi
klenoty, odtud jsú do Plznû neseny.
Ale jiÏ na Karl‰tejnû je chovají,
i v‰ecka jiná práva zemská v‰ie zemû ãeské i s korunú královstvie.“
Tedy i Kﬁivoklát mûl tu ãest korunovaãní klenoty a zemské desky
uchovávat ve sv˘ch zdech.
Monika Frencl

Svatováclavská koruna z doby pﬁed rokem 1346.

Foto DIGART

na první pohled mÛÏe zdát. Mûli
jsme natoãeno asi dvû a pÛl hodiny
materiálu a vybrat z toho deset minut, aby to mûlo nápad, hlavu a patu, dá zabrat. Nejhor‰í je rozhodnout
se, co vyﬁadit. Je vám líto kaÏdého
vyhozeného zábûru. Kdo nûkdy toãil a stﬁíhal filmy, ví, o ãem mluvím,“ doplnil kameraman a stﬁihaã
Milan Bednaﬁík.
Kapela Leont˘nka také byla na bienále pozvána a o pﬁestávkách promítání sv˘mi písniãkami pﬁítomné
bavila a nejednou je strhla i k tanci.
Cel˘ den se tak promûnil v úchvatn˘ happening a neformální demonstraci lidské sounáleÏitosti.
Pavla HÛlová

Tomá‰ a Milan Bednaﬁíkovi se so‰kou Zlatého Alberta a diplomem.
Foto KN

KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

Revírník z LS Kﬁivoklát Miroslav Pecha provûﬁoval znalosti z dendrologie.
Foto TáÀa Friebertová

I v Kﬁivoklátû byla 30. dubna upálena âarodûjnice.
O hranici se opût postarali hasiãi. Krátce po zapálení
hranice následovalo i „tradiãní“ focení.
Foto Pavel Friebert

Zbeãen‰tí hasiãi slavili v sobotu 10. kvûtna v˘roãí 130 let od zaloÏení sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v obci. Za kﬁivoklátské hasiãe pﬁijeli zbeãenské pozdravit také Vladimír Fuksa a David Havlík. Nemohla chybût ani Erena, která opût budila zaslouÏenou
pozornost.
Foto Pavel Friebert

KAPITOLY Z HISTORIE K¤IVOKLÁTSKA – XII
SOUMRAK
K¤IVOKLÁTSKÉHO
ÎELEZÁ¤STVÍ
Kﬁivoklátské Ïelezárny, jejichÏ kapacita byla je‰tû po zakoupení panství
KrálÛv DvÛr Fürstenberky roz‰íﬁena
o Karlovu huÈ, dosáhly svého vrcholu
v ‰edesát˘ch letech 19. století. Podle
popisu panství z roku 1869 byly v provozu hlavní Ïeleznorudné doly na
Kru‰né Hoﬁe, které dodávaly roãnû
okolo 600 000 centÛ rudy o obsahu 3045 % Ïeleza. Pro tavbu rudy bylo spotﬁebováno z Kﬁivoklátsk˘ch lesÛ prÛmûrnû 42 000 sáhÛ dﬁeva roãnû, z nûhoÏ bylo vyrobeno témûﬁ 480 000 tun
dﬁevûného uhlí a vytaveno 150 000
centÛ surového Ïeleza a litiny. Ve‰keré dÛlní a hutní provozy na Kﬁivoklátsku zamûstnávaly v té dobû 20 úﬁedníkÛ, 34 mistrÛ a dozorcÛ, 1217 dûlníkÛ

v Ïelezárnách, 417 povozníkÛ a celou
ﬁadu dﬁevorubcÛ, takÏe poskytovaly
spolu s rodinn˘mi pﬁíslu‰níky obÏivu
asi 5000 osobám.
V prÛbûhu 70. let 19. století v‰ak kﬁivoklátské Ïelezárny, zaﬁízené na dﬁevûné uhlí, jiÏ nestaãily poÏadavkÛm doby a ostrému konkurenãnímu boji. Ani
velkorysé plány na postupné pﬁebudování a stavbu nov˘ch koksov˘ch pecí,
které pﬁedloÏil nov˘ hutní ﬁeditel Jan
Du‰ánek, nemohly pﬁinést Ïádoucí
zvrat. Hospodáﬁská krize zasadila kﬁivoklátsk˘m Ïelezárnám tûÏkou ránu.
Nejprve pﬁinesla omezování a nakonec
i zastavování v˘roby. V roce 1876 se
tak stalo v Nové huti a 30. ãervna 1877
i v Novém Jáchymovû. Dva roky na to
dochází k jednání o prodeji v‰ech závodÛ vídeÀské úvûrní bance. O dvanáct
mûsícÛ pozdûji byla zaloÏena âeská
montánní spoleãnost, která pﬁevzala
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Roztocké Ïelezárny na pﬁelomu 19. a 20. století.

b˘valé fürstenberské Ïelezárny do své
správy. Roku 1884 získala její akcie Teplická válcovna. Ta roku 1886 fúzovala sPraÏskou Ïelezáﬁskou prÛmyslovou
akciovou spoleãností, s níÏ splynula
i âeská montánní spoleãnost. Toto spojení bylo dokonãeno roku 1904. Brzy
dochází i ke zru‰ení závodu v Roztokách, kter˘ se jiÏ v pﬁehledu ãinn˘ch
ãesk˘ch Ïelezáren v roce 1905 neuvádí. Válcovna byla odtud pﬁenesena do
Staré huti, budovy a pozemky koupila

TOMÁ· BEDNA¤ÍK

Foto archiv autora

firma Stein a spol., která na místû, kde
roztocké Ïelezárny stávaly, zﬁídila textilní továrnu.
Kﬁivoklátské Ïelezárny zaujímaly
v prÛbûhu 19. století v celkové produkci Ïeleza v ãesk˘ch zemích jedno
z pﬁedních míst. Jejich v˘robky dosáhly prvoﬁadého umístûní nejen na nûkolika v˘stavách, poﬁádan˘ch v tﬁicát˘ch letech 19. století v Praze, ale i ve
svûtové soutûÏi. Svûdãí o tom úãast na
v˘stavách ve Vídni roku 1845 a Lon-

d˘nû roku 1851, kde medaile a uznání
poroty ocenily po zásluze zruãnost
a dovednost hutníkÛ a slévaãÛ kﬁivoklátsk˘ch Ïelezáren. Velmi Ïádan˘m
zboÏím na svûtovém trhu byly tehdy
v˘robky jemného slévaãství, tzv. umûlecká litina. Do ﬁady velk˘ch prací
v tomto oboru je moÏno poãítat znám˘
Colloredo-MansfeldÛv pomník, váÏící 1135 q, pomník padl˘ch v bitvû
u Hradce Králové, litinovou konstrukci nad vﬁídlem v Karlov˘ch Varech atd.
Zpracována byla i litina strojní, tûÏké
hﬁídele, vodní kola, válce parních strojÛ a dal‰í mistrovsky provedené odlitky cenûné na svûtovém trhu. Základy
na‰eho vyspûlého slévaãství byly poloÏeny dnes jiÏ neznám˘mi mistry svého oboru, z nichÏ mnozí odpoãívají na
lesním hﬁbitovû v Novém Jáchymovû.
Ten b˘vá ãasto naz˘ván hﬁbitovem kﬁivoklátského Ïelezáﬁství. Je zde zachována celá sbírka pozoruhodn˘ch ukázek starého slévaãského umûní. Nejkrásnûj‰í z nich je obrovsk˘ litinov˘
kﬁíÏ s Kristov˘m tûlem, dominující celému hﬁbitovu. Byl ulit roku 1856. Dále je tu celá ﬁada lit˘ch kﬁíÏÛ a náhrobkÛ, vzácn˘ch technick˘ch památek,
které pomalu podléhají neúprosnému
ãasu. Tak zaniká i jedno ze svûdectví
o dovednosti na‰ich pﬁedkÛ.
(Pokraãování pﬁí‰tû)

