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ÚNOR 2009
Velmi zajímav˘ pﬁíspûvek
má v dne‰ním ãísle Anna Hofmanová ze Správy Chránûné
krajinné oblasti Kﬁivoklátsko.
Její materiál se zab˘vá ﬁí‰í ÏivoãichÛ, která je tak tro‰ku
opﬁedená povûstmi – netop˘ry.
âtûte na str. 5

20 Kã

Povídáme si s porodní asistentkou
Drahoslavou Krumniklovou, mou
dlouholetou kﬁivoklátskou pﬁítelkyní. Nejen pro mne, ale i pro moÏná
uÏ tﬁi generace kﬁivoklátsk˘ch Ïen
je to prostû Drahu‰ka, vzpomíná
Gudrun Humlová.
âtûte na str. 4

„Jdeme mlad˘m na nervy. Je to prostû tak, nedá se nic dûlat. TotiÏ…,
moÏná dá. Trochu. Velmi pouãná je
pro mnohé rodiãe a prarodiãe rubrika
dne‰ní knihovny. Rady, které z kníÏky Nata‰i Tanské pro vás shrnula Nata‰a Chalcarzová, si rozhodnû nenechte ujít.
âtûte na str. 6

ÚVODNÍK
Lednové ãíslo Kﬁivoklátsk˘ch novin naãalo patnáct˘ rok jejich vydávání. Tak nûjak zaãínal úvodník z minulého ãísla. V nûm jsme se také doãetli, co pro nû patnáct˘ rok znamená.
Je to mimo jiné spousta obûtavé práce ﬁady nad‰encÛ, pro ãtenáﬁe pak
pravideln˘ zdroj zajímav˘ch informací.
I v Ïivotû ãlovûka je patnáct˘ rok dosti v˘znamn˘. Patnáctilet˘ mladík ãi
sleãna dostává do ruky „první obãanku“. Nûkteﬁí z nich pak bezradnû stojí pﬁed zásadním rozhodnutím, co v Ïivotû dál? Opou‰tûjí základní ‰kolu,
která byla vedle rodiãÛ jist˘m zázemím a doteì bylo o nû v‰estrannû postaráno. Trochu s nejistotou odcházejí do Ïivota, a to buì na stﬁední ‰kolu nebo do uãení. Vût‰ina stále zÛstává aÏ do své plnoletosti pod ochrann˘mi kﬁídly sv˘ch rodiãÛ – pomysln˘ch sponzorÛ.
Doufejme tedy spoleãnû, Ïe svou první obãanku noviny letos dostanou a nadále zÛstanou bez vût‰ích problémÛ pod ochrann˘mi kﬁídly sv˘ch sponzorÛ.
A to nejen díky tomu, Ïe dohady o existenci Kﬁivoklátsk˘ch novin skonãily úspû‰nû, a snad bez velk˘ch ztrát.
DrÏme jim spoleãnû palce.
–rok–
BURZA DùTSKÉHO
OBLEâENÍ
Dûti Kﬁivoklátska, o. s. poﬁádá
v Mateﬁské ‰kole Kﬁivoklát ve
dnech 16. – 18. bﬁezna 2009 (pondûlí – stﬁeda) burzu dûtského obleãení. Koupit ãi nabídnout k prodeji lze také obuv, sportovní potﬁeby,
kníÏky a hraãky.
Pﬁíjem vûcí se koná v pondûlí
16. bﬁezna 9.00 – 11.00 hod a 14.00
– 16.00 hodin.
Prodej v úter˘ (9.00 – 11.00 hod.
a 14.00 – 16.00 hod) a stﬁedu (9.00
– 11.00 hod.). Jedna koruna z kaÏdé vûci pﬁijaté do burzy a deset procent z celkového prodeje bude vûnováno ve prospûch Klubu
maminek Îelviãka na nákup v˘tvarn˘ch potﬁeb pro dûti.

Jana Rajská

ZÁPIS DO 1. ROâNÍKU
K zápisu se dostavilo se sv˘mi
zákonn˘mi zástupci 8 dûtí. Ani u
jednoho dítûte nebyla zatím podána Ïádost o odklad ‰kolní docházky.
Poslední dva roky jsou ve znamení pﬁevahy chlapcÛ, neboÈ i letos pﬁi‰lo sedm chlapcÛ a jedna
dívka. Stejná situace byla i u loÀského zápisu. V‰echny dûti ukázaly své dovednosti a získaly za
splnûné úkoly malou odmûnu.
V‰ichni byli velice dobﬁe pﬁipraveni a myslím, Ïe bez problémÛ
zvládnou dÛleÏit˘ krok ve svém
Ïivotû.
Dûkuji rodiãÛm, kteﬁí zapsali
své dítû v na‰í ‰kole, a tû‰ím se
na dal‰í spolupráci.
Marcela Kasíková

ZA ZLATEM DO KALIFORNIE A NEVADY
V pátek 13. února se jiÏ poãtvrté
pﬁi‰el o své bohaté cestovatelské záÏitky podûlit pan MUDr. Jiﬁí Pertl.
Po JiÏní Africe, Austrálii a Tasmánii a Alja‰ce jsme putovali do USA,
cílem cesty byla Kalifornie a Nevada.Vyprávûní doprovázelo promítání filmu. Vidûli jsem krásnou a slunnou Kalifornii, San Francisco, mûsto
charakteristické ulicemi, které vám
dávají iluzi, Ïe vedou do samého nebe. Ze San Francisca, kde jejich ces-

MUDr. Jiﬁí Pertl zpestﬁil pﬁedá‰ku i historkou o koupi krásného noÏe, kter˘ pamatuje
dobu obãanské války Jihu proti Severu.
Foto Pavel Friebert

ta zaãala, pokraãovali do severní Kalifornie do oblasti star˘ch gejzírÛ,
podél Pacifiku do Oregonu, místa,
kde svou Ïivotní pouÈ skonãil Jack
London. Úchvatné zábûry vzrostl˘ch sekvojí, pozÛstatkÛ sopeãné
ãinnosti, Yosemitského národního
parku, rozlehlé a vyprahlé Nevady
doprovázelo vyprávûní o prvním nálezu zlata, zlaté horeãce a kolonizaci amerického západu. Skupina zlatokopÛ podnikla tﬁicetidenní v˘pravu
v záﬁí roku 1998. Urazila na ní 6800
kilometrÛ a zavr‰ila ji úãastí na mistrovství svûta v r˘Ïování zlata, kde se
jeden z ãlenÛ v˘pravy umístil na
2. místû, coÏ je bezesporu v konkurenci osmi set zlatokopÛ z 22 zemí
svûta úctyhodn˘ v˘kon. Rok nato se
mûlo konat mistrovství svûta u nás,
a tak probíhal zvací veãer pﬁí‰tí poﬁádající zemû. A víte ãím byla taková spousta lidí poho‰tûna? Bramboráky a pivem a vûﬁte, Ïe s velk˘m
úspûchem. Pan doktor Pertl má v záloze je‰tû spoustu námûtÛ. Kam se
vypravíme pﬁí‰tû? MoÏná do Brazílie a nebo do Skandinávie? Necháme se pﬁekvapit....
TáÀa Friebertová

Moudrá slova
Omyly mají svou cenu, ale ne kaÏd˘.
Ne kaÏd˘, kdo pluje do Indie, objeví Ameriku.
(Erich Kästner)

Deset ‰Èastn˘ch v˘hercÛ vyhrálo v tombole plesu „zvlá‰tní cenu“. Konkrétní v˘hru si museli vylosovat pﬁímo z klobouku. Foto Tomá‰ Bednaﬁík

2. SPOLEâENSK¯ PLES SDH K¤IVOKLÁT A NPÚ, SPRÁVY HRADU
K¤IVOKLÁTU JE MINULOSTÍ
K¤IVOKLÁT (paf). Sobotní veãer
21. února patﬁil v Kﬁivoklátû v poﬁadí
2. spoleãenskému plesu SDH Kﬁivoklát a NPÚ, správy hradu Kﬁivoklátu.
Patﬁiãnû vyzdobená kﬁivoklátská sokolovna se zaplnila do posledního
místeãka. Ples zaãal s mal˘m zpoÏdûním hasiãsk˘m zásahem pﬁímo na
sále. Hasiãe vystﬁídali ·tûpán Gürtler a Eli‰ka Plesná pﬁi pﬁedtanãení.
Po nich jiÏ taneãní sál patﬁil prvním
taneãním párÛm. Jedna z nejlep‰ích
kapel rakovnického okresu Ideal
Band po cel˘ veãer dokazovala, Ïe
zvûsti o její kvalitû nelhaly.
Hasiãi a hradní opût pﬁipravili pro
náv‰tûvníky plesu pﬁekvapení, a ne
jedno. Novinkou bylo losování deseti zvlá‰tních cen. ·Èastní v˘herci

si odnesli nejen hodnotné ceny, ale
i záÏitek ze spoleãné fotografie
a opakovan˘ potlesk.
ârvrt hodiny pﬁed 23. hodinou se
otevﬁela opona a v Kﬁivoklátû zaznûly první tony The Beatles revival. Hodinové vystoupení pﬁipomnûlo, Ïe písnû Beatles rozhodnû
nestárnou.
NeÏ se obû kapely na pódiu opût vystﬁídaly, patﬁil taneãní parket dal‰ímu pﬁekvapení. Bﬁi‰ní taneãnici
Dagmar Dobrovolné, která vystupuje pod umûleck˘m jménem Rashida. Dvû její vystoupení se setkala
s bouﬁliv˘m potleskem.
Pﬁed pÛlnocí se na pódium vrátil
Ideál band a hrál aÏ do tﬁí do rána.
Jednu písniãku si s nimi zazpívala

i kﬁivoklátská Adéla Friebertová.
Trochu se protáhl v˘dej bohaté tomboly. Cen bylo opravdu hodnû, a tak
to jistû spokojení v˘herci poﬁadatelÛm prominou.
O to, aby náv‰tûvníci plesu nemûli po
cel˘ veãer ÏízeÀ ani hlad, se staral
k v‰eobecné spokojenosti Pavel
Nûmeãek se sv˘mi spolupracovníky.
Dokumentace plesu byla jiÏ tradiãnû
záleÏitostí Milana Bednaﬁíka. Nûkteré zábûry z poﬁizovaného videozáznamu budou pouÏity do DVD o historii a souãasnosti SDH Kﬁivoklát.
Co ﬁíci závûrem? Poﬁadatelé dûkuji
v‰em sponzorÛm za podporu, spolupracovníkÛm za pﬁiloÏenou ruku k dílu a hlavnû v‰em náv‰tûvníkÛm plesu
za pﬁíjemn˘ záÏitek.

DùTI V ZIMù NA ZVÍ¤ÁTKA NEZAPOMÍNAJÍ
V únoru jsme si v mateﬁské ‰kole
povídali o Ïivotû zvûﬁe a ptákÛ v zimû, a proto jsme si domluvili náv‰tûvu v Informaãním stﬁedisku
LâR. Tû‰ili jsme se hlavnû na stálou expozici „Les“, kterou nûkolikrát roãnû nav‰tûvujeme a vÏdy se
zde dozvíme nûco nového o pﬁírodû, o lese a jeho obyvatelích. Tentokrát nás pﬁi pﬁíchodu nevítala pouze paní TáÀa Friebertová jako
obvykle, ale z dálky se na nás usmívala milá tváﬁ paní Natálie Viktorovny Jefimové, nové pracovnice
Lesní správy Kﬁivoklát, která pochází aÏ z dalekého Irkutska, jak
jsme se dozvûdûli pozdûji. Paní Nata‰a, jak jsme ji mohli oslovovat, se
s dûtmi nejdﬁíve vﬁele pﬁivítala a potom jim v zasedací místnosti pﬁedvedla, jak skládat japonské „origami“. Dûti si s paní Nata‰ou vyrobily
i krásn˘ spoleãn˘ obrázek s origami, na kterém se kaÏd˘ podílel malou ãástí. Obrázek jsme si odnesli
do mateﬁské ‰kolky, kde jsme si ho
vystavili. Potom jsme se s paní Na-

ta‰ou pﬁesunuli do v˘stavních prostor, které imitují opravdov˘ les,

a spoleãnû jsme si pﬁipomnûli obyvatele lesa. (Pokraãování na str. 2)

Na únorovou cestu ke krmelci nás doprovodil adjunkt pan Stanislav Dryják.
Foto Jaroslava Vimrová

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE

STRANA 2

Anketa KN
Chodíte na kﬁivoklátské plesy,
myslíte si, Ïe je jich zde dost?
PhDr. Tomá‰ Bednaﬁík
55 let
publicista
UÏ si pomalu ani nevzpomínám, kdy jsem
byl na plese naposledy.
KdyÏ pominu sluÏební
náv‰tûvy plesÛ, kde
pob˘vám hodinu maximálnû pÛldruhé, myslím, Ïe to bylo na maturitním plese mojí prostﬁední dcery v roce
2001. Plesy nejsou tím druhem zábavy, kter˘ bych právû vyhledával.
S tím souvisí i odpovûì na druhou
ãást otázky. Pro mne jich je na Kﬁivoklátû aÏ dost. KdyÏ se ale podívám, jaká je „rvaãka“ o vstupenky
na kaÏd˘ ples, kter˘ je v sokolovnû
poﬁádán, tak jich je nejspí‰ málo. Pamatuji, Ïe kdysi tu b˘val tﬁeba i rybáﬁsk˘ ples, sportovní karneval, ples
OPS a dal‰í. To uÏ je ale dávno...
Karel Breník
35 let, servisní technik
Ano, chodím na „ná‰“
hasiãsk˘ a na „lesáck˘“, kdyÏ se ‰tûstí
usmûje a seÏenou se
lístky. A nûkdy i mimo
kﬁivoklátsk˘ revír, tﬁeba na Velkou Bukovou. A jestli je jich dost? To je otázka… Ve srovnání s minulostí urãitû,
pﬁed deseti lety nebyl na Kﬁivoklátû pomalu Ïádn˘. Pak Lesy âR uspoﬁádaly svÛj první ples, a ten uÏ zÛstal tradicí, letos zaãaly druhou
desítku. V loÀském roce jsme se rozhodli (SDH) spolu s hradem, Ïe i my
bychom pﬁispûli do kulturního Ïivota obce. A tak doufám, Ïe i hasiãsko-hradní má pﬁed sebou budoucnost. A minul˘ rok poprvé
i mysliveck˘, tak snad vydrÏí…, ono
totiÏ poﬁádat plesy na Kﬁivoklátû není vÛbec jednoduché…
Karolína Friebertová
16 let, studentka SZ· Beroun
Na plesy chodím ráda,
ale musím mít na to náladu, není to tedy tak,
Ïe bych musela nav‰tívit úplnû v‰echny
plesy na Kﬁivoklátû
a v okolí. Vzhledem
k tomu, Ïe vím o nedostatku vstupenek na kﬁivoklátské plesy, myslím, Ïe by jich tady mohlo b˘t více,
vût‰ina lidí by to urãitû uvítala.
Libu‰e Vokounová
35 let, správce depozitáﬁe
Na plesy chodím,
i kdyÏ ne v roli tancujícího. Soudû dle dlouho dopﬁedu vyprodan˘ch vstupenek na
plesy, jich zﬁejmû
v Kﬁivoklátû není dost.

KN 2/2009

DùTI V ZIMù NA ZVÍ¤ÁTKA NEZAPOMÍNAJÍ
(Dokonãení ze tr. 1)
Nejvíce dûti zaujaly interaktivní
hry – lesní puzzle, sbírání jedl˘ch
lesních plodÛ do ko‰íãku, zvuky
noãního lesa, stopování zvûﬁe podle
stop na podlaze i pﬁiﬁazování semen
a plodÛ k jednotliv˘m stromÛm. Na
závûr jsme si povûdûli, jak se Ïije
zvíﬁátkÛm a ptáãkÛm v zimû a jak
jim mÛÏeme pomáhat. A Ïe si o tom
jenom nepovídáme, dokazuje i to,
Ïe pravidelnû doplÀujeme sluneãnicová semena pro ptáky do krmítka
na ‰kolní zahradû a lesní zvûﬁi nosíme dobroty do krmelce. Na únorovou cestu ke krmelci nás doprovodil adjunkt pan Stanislav Dryják.
S dûtmi si cestou povídal o Ïivotû
zvíﬁátek v lese, u krmelce nám pﬁipomnûl, co do krmelce v Ïádném
pﬁípadû nepatﬁí a pomohl nám urãit
ptáky, které jsme v lese zahlédli. Podle stop u krmelce jsme poznali, která zvíﬁátka sem chodí. Dûti zvíﬁátkÛm ke krmelci daly mrkviãky,
jablíãka a tvrd˘ chléb, kter˘ jim pﬁinesly z domova. Spoleãnû s panem

Dûti mile pﬁivítala, a pak si s nimi hezky o zvíﬁátkách povídala, Natálie Viktorovna Jefimová,
nová pracovnice IVS Lesní správy Kﬁivoklát.
Foto Jaroslava Vimrová

Dryjákem jsme je‰tû zkontrolovali
malé buky, které jsme v lese v loÀském roce spoleãnû vysadili a po-

tom uÏ jsme se spokojenû vraceli na
dobr˘ obûd do ‰kolky.
Jaroslava Vimrová

STONOÎKA 2008/2009
Pod tímto názvem se ukr˘vá testování ÏákÛ 9. roãníku. Poprvé jsme
se zapojili do celostátního testování, které se t˘kalo studijních pﬁedpokladÛ ÏákÛ. Testy jsme zakoupili pro Ïáky, kteﬁí se chystají na
stﬁední ‰koly.
Celkové v˘sledky byly velice povzbudivé. Îáci 9. A se témûﬁ ve v‰ech
ãástech dostali nad prÛmûrn˘ v˘sledek ‰kol stejného typu. Neuspûli pouze v anal˘ze informací a v porovnávání hodnot. Naopak velice úspû‰ní
byli v orientaci v obrázku, v ãíseln˘ch operacích, ve slovní zásobû,
v orientaci v textu. Slab‰í byl v˘sledek v 9. B. Nejvíce se ÏákÛm daﬁilo
ve slovní zásobû. Celkovû 5 ÏákÛ do-

INTERNET
JiÏ pﬁed vánoãními svátky zapoãaly práce na vybudování
poãítaãové sítû ve ‰kole. Doposud slouÏila poãítaãová
uãebna, ve které byl samozﬁejmû internet. JiÏ del‰í dobu zahálely poãítaãe, které jsme
získali za 1 Kã. Zﬁizovatel
zakoupil nov˘ software. Poãítaãe jsou jiÏ nyní v jednotliv˘ch
tﬁídách a v tuto chvíli jiÏ vût‰ina z nich slouÏí svému úãelu.
V‰echny poãítaãe jsou pﬁipojeny k internetu (K¤IVONET)
a zajistí pﬁedev‰ím rychlé vyhledávání informací v hodinách. Poãítaãová uãebna nebude samozﬁejmû zahálet a dále
bude plnit svou funkci hlavnû
pﬁi hodinách informatiky.
Marcela Kasíková

sáhlo vysoce nadprÛmûrného aÏ
‰piãkového v˘sledku.
KaÏd˘ Ïák obdrÏel své vlastní
hodnocení, kde také mohl zjistit, na
jakou ‰kolu by mûl smûﬁovat.
Dal‰í testování se uskuteãní
v dubnu a bude se t˘kat informaãní
gramotnosti. Zapojí se opût Ïáci
9. roãníku.
Marcela Kasíková

Internetov˘ portát www. scio.cz se zku‰ebními testy najdete snadno.

TATÍNKOVÉ VE ·KOLCE
Spoleãná odpoledne s rodiãi v na‰í mateﬁské ‰kole se stala jiÏ pomalu tradicí. Rodiãe dûtí pﬁijdou odpoledne do ‰kolky a spoleãnû
s dûtmi si zacviãí, zazpívají, nûco
si zahrají nebo nejãastûji nûco pûkného vyrobí. ProtoÏe na „tvoﬁivá
odpoledne“ chodí vût‰inou maminky dûtí, chtûli jsme zapojit i tatínky
a dûdeãky. Dûti vyrobily pro tatínky pozvánky, kter˘mi jsme je mezi nás pozvali a seznámili je s tím,
co je ãeká. Tématem únorového
tvoﬁivého odpoledne byly dopravní prostﬁedky. Postup v˘roby i materiál jsme nechali na fantazii dûtí
a jejich tatínkÛ. Nûkteﬁí si doma postup práce pouze promysleli, jiní si
pﬁipravili materiál, nûkteﬁí dokonce vypracovali ãásti dopravních
prostﬁedkÛ. Odpoledne jsme se potom se‰li v mateﬁské ‰kole a s chutí se pustili do práce. Tam, kde tatínek opravdu nemohl pﬁijít,
zastoupila maminka, dûdeãek nebo
star‰í sourozenec. U stoleãkÛ se
stﬁíhalo, lepilo, kreslilo a ﬁe‰ily se
problémy typu: jak pﬁidûlat letadlu
vrtuli, aby se opravdu toãila, jak zapojit k ma‰ince vagony, co je‰tû by
mûl mít správn˘ autobus, jak se bude otáãet rameno jeﬁábu apod. NeÏ
jsme se nadáli, odpoledne rychle
uteklo a hotové v˘robky se hromadily na v˘stavce na chodbû. Nûkte-

ré dûti se jen tûÏko se sv˘mi letadly, ma‰inkami a auty louãily, ale
po uji‰tûní, Ïe si je za dva dny odnesou domÛ, je pﬁece jenom na v˘stavû nechaly. Spoleãnû strávené
odpoledne se nám velmi líbilo
a doufáme, Ïe tatínkÛm také a Ïe se
alespoÀ na chvíli opût vrátili do klukovsk˘ch let, kdy si podobné vláãky a autíãka vyrábûli pro sebe. Odmûnou za ochotu pﬁijít do M·
a strávit s námi odpoledne jim byly rozzáﬁené a py‰né pohledy jejich
dûtí.
Jaroslava Vimrová

TO JSOU MI VùCI
Únor, zdá se, bude mûsíc pln˘ neuvûﬁiteln˘ch vûcí.
Krajská rada Stﬁedoãeského
kraje ﬁe‰ila nûjakou stupidní anketu o jménu neexistující stﬁedoãeské univerzity a zlovolní
ﬁeditelé stﬁedních ‰kol, kteﬁí v˘sledky ankety neodeslali vãas
ãi vÛbec, mají trpût. Ti poslu‰ní mají dostat dva tisíce k platu. A médii oslovení ﬁeditelé o
tom radûji nechtûjí mluvit. To
jsme to tedy dopracovali. A exhejtman Petr Bendl nám sliboval „Místo pro Ïivot“.
Po minul˘ch Kﬁivoklátsk˘ch
novinách jsem ãekal hromy
blesky kvÛli ãlánku o Bivojovi. A …nic. Ani odpovûì, zda
Bivoj má ãi nemá velk˘ technick˘ prÛkaz a mÛÏe ãi nemÛÏe tak na pozemní komunikace. Tak alespoÀ opût hluboce
smekám pﬁed panem BaÀasem.
Kolik toho letos na Bivojovi navrãí, aby nám pod nohama uklidil sníh, je neuvûﬁitelné. Doufám, Ïe je placen˘ od hodiny…
JiÏ druh˘ rok, jsa hasiã, se podílím na pﬁípravû plesu hasiãÛ
a hradu. Neuvûﬁitelné historky
se dûly poãátkem února kolem
prodeje vstupenek na „ná‰“
ples. Chtûl bych tedy touto cestou poprosit ctûné zastupitelstvo mûstysu, zda by nezaﬁadilo do plánu své práce jednání se
Sokoly o pﬁístavbû Sokolovny.
Hrad pomáhalo postavit loni,
tak pomoc s nûjakou malou pﬁístavbou Sokolovny jistû nebude problém. Dûti uÏ si mají kde
hrát, a co dospûlí?
Únor bíl˘ pole sílí. Letos bude chleba a brambor… Jen aby
bylo i dost dﬁeva a uhlí.
Z Roztok se donesly „uvûﬁitelné“ zkazky o prodeji Kﬁivoklátsk˘ch novin. Trafikantka se
údajnû koupûchtiv˘ch radûji
tﬁikrát zeptala, zda skuteãnû
chtûjí na‰e noviny za 20 korun
ãesk˘ch. Nav‰tívil mû pﬁed pár
dny i jeden tiskaﬁsk˘ profesionál z Ústí nad Labem. I jemu se
na‰e pr˘ ve stﬁední Evropû nejdraÏ‰í obecní noviny líbily. Tak
se divím, proã v Roztokách tolik ﬁeãí kolem?
Pavel Friebert

Občanské sdružení
Děti Křivoklátska
a SKOP
pořádá
lidovou slavnost

Vynášení Smrtky
v neděli 29. března
začátek je ve 14.00 hodin na Křivoklátě
u hasičárny
Opékání buřtů proběhne na nádvoří hradu
Křivoklátu a slavnost bude ukončena
u Rakovnického potoka za obecním úřadem
Na stanovištích vám budou zpívat a hrát:
Křivoklátští hudci, Lidové divadlo Tereza,
Sedmikrásky a děti z mateřské školky Křivoklát
a Roztoky

SLEVA
KALENDÁ¤Ò
„RAKOVNICKO
2009“
IVS Budy, Kﬁivoklátsko o. p.
s. nabízí doprodej kalendáﬁÛ
„Rakovnicko 2009 – mûsta, obce, vesnice, osady na star˘ch
pohlednicích – díl III.“
Kromû pohlednic obcí Kﬁivoklát, Mûsteãko, M‰ec, Roztoky, Skryje, T˘ﬁov a Zbeãno
zde naleznete také historii obcí
uveden˘ch v kalendáﬁi.
Cena: 40 Kã.
J. Pro‰ková, ﬁeditelka
o.p.s. Kﬁivoklátsko

I V S B U D Y, K ¤ I V O K L ÁT S K O O . P. S .
Vás zve na pﬁedná‰ku kﬁivoklátského cestovatele
Petra „Pitrse“ Mare‰e
„¤EKY A JEZERA BRITSKÉ KOLUMBIE“
ve stﬁedu 25. 3. 2009 od 15.30 hodin
v pﬁedná‰kové místnosti IVS Budy, Kﬁivoklátsko o. p. s. (pod po‰tou)

V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
Pﬁíspûvková organizace Stﬁedoãeského kraje, Domov Na Záti‰í Rakovník, poskytovatel sociálních sluÏeb, vyz˘vá zájemce k úãasti ve
v˘bûrovém ﬁízení na zakázku „Komplexní rekonstrukce sociálního zaﬁízení v domovû pro seniory – pﬁízemí – 1.etapa“.
LhÛta pro podání nabídek konãí dne 9. bﬁezna 2009 v 16.00 hod.
Nabídku v ﬁádnû uzavﬁené obálce, opatﬁené na pﬁelepu razítkem, pﬁípadnû podpisem uchazeãe, na pﬁední stranû oznaãené
„NEOTEVÍRAT - V˘bûrové ﬁízení“, za‰lete na adresu zadavatele,
tj. k rukám ﬁeditelky Mgr.Ivany Friebertové Skalkové, Domov Na Záti‰í Rakovník, poskytovatel sociálních sluÏeb, S. K. Neumanna 251,
269 01 Rakovník, eventuálnû moÏno poslat e-mailem na adresu:
reditel@dpsr.cz.
Kontaktní osoba pro jednání – vedoucí provozního úseku paní
Ivana Kuãerová, 313 512 509.
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ANEB O âEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO MùSTYSE
T¤ÍDùN¯ ODPAD – M¯TY
A SKUTEâNOST
Na základû podnûtu obãanÛ z minulého zasedání zastupitelstva se
rozjel starosta do svozové firmy
Becker, s. r. o. v Kralovicích, aby
zjistil pravdu o vyváÏení separovaného odpadu z na‰eho mûstysu. JiÏ
nûkolik let u nás odpad tﬁídíme a navzdory pÛvodním pochybnostem
nûkter˘ch obãanÛ se tento zpÛsob likvidace odpadÛ vÏil do na‰eho povûdomí a zmûnil i ná‰ pﬁístup
k ochranû Ïivotního prostﬁedí. Dnes
je pro nás jiÏ samozﬁejmostí tﬁídit
sklo, papír a plasty. V roce 2008 byla separace roz‰íﬁena o pÛlené kontejnery na barevné a bílé sklo a také o kontejnery na Tetrapaky. Firma
Becker, s. r. o. provádí svoz ve‰kerého odpadu z Kﬁivoklátu kaÏd˘ t˘den. Tvrzení nûkter˘ch na‰ich spoluobãanÛ, Ïe je separace zbyteãná,
protoÏe pracovníci svozové firmy
stejnû vysypou ve‰ker˘ separovan˘
odpad do jednoho vozu, se nezakládá na pravdû. Na kaÏd˘ druh odpadu je vypraven zvlá‰tní vÛz, tzn. Ïe
vyváÏí jen plasty, papír, kaÏd˘ druh
skla oddûlenû a samostatnû také Tetrapaky. Kontejnery na barevné a bílé sklo mají dvû otevírací páky, které nelze otevﬁít najednou, a proto
není moÏné vysypat naráz cel˘ obsah kontejneru. VÏdyÈ svozová firma by byla sama proti sobû, kdyby
jiÏ vytﬁídûn˘ odpad smíchala, neboÈ
z bílého skla má o 50% vût‰í pﬁíjem.
Barevné sklo se vyváÏí buì v jiném
termínu, nebo jin˘m svozov˘m vozem. Samozﬁejmostí je vybavení firmy tﬁídicí linkou, na které je nutné
pﬁivezen˘ separovan˘ odpad vyãistit od nepatﬁiãn˘ch pﬁedmûtÛ, které
tam naházejí neukáznûní obãané.
Linka by v‰ak nemûla slouÏit k ãi‰-

tûní odpadu, ale k jeho rozdûlení na
jednotlivé komodity. V˘sledn˘m
produktem linky jsou roztﬁídûné
materiály podle barev i druhu hmoty. Napﬁ. plasty jsou dále lisovány
do objemn˘ch krychlí, pouze z jednoho druhu a barvy, nebo papír je

nákladÛ za v˘voz separovaného odpadu vrácena. To platí pouze v pﬁípadû, Ïe obãané zodpovûdnû tﬁídí!
Z tohoto vypl˘vá, Ïe ãím lépe budeme tﬁídit jednotlivé sloÏky odpadu, tím více prostﬁedkÛ zpûtnû mûstys získá. Tyto prostﬁedky mohou
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PODùKOVÁNÍ MùSTYSU K¤IVOKLÁT
Dûkuji jménem majitelÛ nemovitostí a obyvatel amalínské ãtvrti
Na Sokolí za zimní údrÏbu místních komunikací. Tím mám na
mysli, Ïe bylo vãas protaÏeno a posypáno. Musím dodat, Ïe nás to po-

tû‰ilo po nûkolika zimách, kdy se
jaksi na tento kout obce se zimní
údrÏbou pozapomínalo. Je‰tû jednou díky.
Dagmar âeãelská,
Kﬁivoklát

VZPOMÍNKA NA K¤IVOKLÁT
Je to jiÏ 15 mûsícÛ, co moji rodiãe Zdenûk a BoÏena Rácovi museli z dÛvodu nemoci mého tatínka opustit Kﬁivoklát. Maminka ãasto na Kﬁivoklát
vzpomíná, protoÏe zde stále má své kamarádky. I já, dcera Jana, ãasto vzpomínám na svÛj rodn˘ kraj a vûﬁte, Ïe mi je ãasto do pláãe, kdyÏ jedu za maminkou a taÈkou do Jesenice, kde rodiãe nyní bydlí, a na nádraÏí v Rakovníku v rozhlase sly‰ím, Ïe vlak na Kﬁivoklát je pﬁipraven k odjezdu. VÏdy
mû steskem zabolí u srdíãka. Není divu, vÏdyÈ na Kﬁivoklátû jsem se narodila, mûla zde svoji první lásku a za rodiãi jsem tam ãasto jezdila. Nebyl
mûsíc, abych nepﬁijela za maminkou a tatínkem a nepomohla jim s tím, co
potﬁebovali udûlat.
Chtûla bych touto cestou podûkovat Mûstysu Kﬁivoklát, kter˘ m˘m rodiãÛm zasílá na místo nového bydli‰tû Kﬁivoklátské noviny. VÏdy to maminku potû‰í, a i já si je ráda pﬁeãtu. Na v‰echny lidiãky z Kﬁivoklátu s láskou v srdci vzpomínají BoÏena a Zdenûk Rácovi, dcera Jana a syn Zdenûk
s manÏelkou Maru‰, která se o tatínka vzornû stará.
Dûkuji, dcera Jana Krejãová, Stochov
tﬁídûn na kartony, barevn˘ papír
a novinov˘ papír. Takto upraven˘
materiál je pﬁipraven k expedici do
v˘robních závodÛ, kde jej dále zpracovávají a vyrábûjí z nûj nové produkty. Z recyklovaného odpadu se
vyrábûjí napﬁ. zahradní plastové Ïidle, stoly, obleãení (flísové bundy)
apod. Proto kaÏdé svozové firmû zaleÏí na tom, aby odpad byl tﬁídûn obãany zodpovûdnû, protoÏe dal‰í ãi‰tûní znamená zv˘‰ení jejich
nákladÛ. Smíchání jednotliv˘ch vytﬁídûn˘ch komodit samotnou firmou
pﬁi svozu je tudíÏ nesmysl. Motivací obãanÛ ke tﬁídûní odpadu je kromû ochrany Ïivotního prostﬁedí také skuteãnost, Ïe obci je ãást

INTERNET PRO V·ECHNY DùTI
JiÏ v minulém roce zaãala jednání mezi Kﬁivonetem o.s. a Mûstysem
Kﬁivoklát o vzájemné spolupráci pﬁi ‰íﬁení signálu internetu na‰ím mûstysem. Jednání vyústila v podpisy dohod o umístûní stoÏárÛ pro zaﬁízení Kﬁivonetu o. s. na budovách ve vlastnictví mûstysu, coÏ je úﬁad mûstysu, Z·,
M· a hasiãská zbrojnice. Tím se signál dostane k dal‰ím obãanÛm, kteﬁí
tak mohou vyuÏívat sluÏeb Kﬁivonetu o. s.
Díky vstﬁícnému pﬁístupu ãlenÛ Kﬁivonetu o s. bylo dohodnuto, Ïe Základní ‰kola Kﬁivoklát bude moci vyuÏívat signál zcela zdarma. Na konci
minulého roku jsme se dohodli s pﬁedstavitelem sdruÏení panem Petrem
·andou na kompletním zasíÈování budovy základní ‰koly, pﬁevedeno do
ãe‰tiny to znamenalo pﬁipevnit po celé délce chodeb v budovû krycí li‰ty
a potom do nich umístit zhruba 1 200 m kabelÛ, aby se mohla kaÏdá uãebna py‰nit vlastním poãítaãem. Tohoto nelehkého úkolu se ujal pan Petr ·anda. Po projednání v‰ech technick˘ch krokÛ s paní ﬁeditelkou Mgr. Marcelou Kasíkovou a s jejím souhlasem mohly b˘t práce zahájeny. Tak se jednoho
prosincového rána se‰li u prázdné budovy Z· s panem ‰kolníkem Pavlem
Procházkou, partou brigádníkÛ pod vedením pana ·andy a pana Petra Mare‰e, aby zrealizovali cel˘ projekt. Pro pﬁipojení do sítû zapÛjãil Kﬁivonet
o. s. bezdrátové zaﬁízení router Mikrotik. V‰e do sebe hezky zapadlo. Po
zapojení v‰ech zásuvek na pﬁipojení do sítû bylo jiÏ tﬁe‰inkou na dortu osazení poãítaãÛ do uãeben. Pro kvalitní správu celé poãítaãové sítû je‰tû Kﬁivonet o. s. nabídl zapÛjãit star‰í server a za‰kolit správce sítû. Dal‰ím bonusem celé akce by mûlo b˘t v následujících t˘dnech zahájení nového
poãítaãového krouÏku pro dûti i dospûlé. KrouÏek tohoto typu u nás chybí
a zájem ze strany dûtí i dospûl˘ch by urãitû byl. Pro tuto aktivitu Z· poskytne prostor. ZároveÀ chceme podûkovat v‰em zúãastnûn˘m na celé akci. Pan Petr ·anda by rád pozval dûtské i dospûlé zájemce na krouÏek v˘poãetní techniky právû do Základní ‰koly Kﬁivoklát. KrouÏky budou
zamûﬁeny na základy pouÏívání v˘poãetní techniky i základy skriptování
ãi sítí.
Petr ·anda, pﬁedseda Kﬁivonet o. s.
Mgr. Milan Naì, starosta

b˘t pouÏity ke zvelebování na‰í obce, na opravy silnic, ozelenûní parku apod. Tﬁiìte odpad, má to smysl.
Mgr. Milan Naì,
starosta mûstyse
CZECH POINT –
ZAHÁJENÍ PROVOZU
NOV¯CH AGEND
Novû si mÛÏete na Úﬁadû mûstysu zaÏádat o tyto v˘pisy:
• Bodové hodnocení osoby –
na základû novely zákona
ã. 361/2000 Sb., o silniãním provozu lze zaÏádat o v˘pis z Centrálního registru ﬁidiãÛ.
• Seznam kvalifikovan˘ch dodavatelÛ – lze zaÏádat o v˘pis
z Informaãního systému o veﬁejn˘ch zakázkách za úãelem prokázání základní a profesní kvalifikace. UchazeãÛm o veﬁejnou
zakázku, kteﬁí jsou v tomto seznamu zapsáni, bude v˘raznû
ulehãena moÏnost získání v˘pisÛ k prokázání kvalifikace, coÏ
zjednodu‰í a zrychlí zpracování
nabídek v zadávacím ﬁízení.
• Registr úãastníkÛ provozu
MAISOH – Modul autovrakÛ Informaãního systému Odpadového hospodáﬁství – registr úãastníkÛ MAISOH slouÏí pro
provozovatele autovrakovi‰È,
kteﬁí mají ze zákona ã. 352/2006
Sb., o podrobnostech nakládání
s autovraky povinnost evidovat
v‰echny autovraky.
Eli‰ka Tﬁísková

DRAHÉ K¤IVOKLÁTSKÉ NOVINY?
Dovoluji si napsat pár slov k souãasnému tématu kolem novin, a to
cenû. Je pravda, Ïe zdraÏení o 100 %
se jeví jako nehorázné, ale na druhou stranu, jak dlouho se noviny vydávaly za cenu 10 Kã? Nepátral jsem
pﬁesnû, ale aspoÀ 5 let urãitû. A co
za tu dobu nezdraÏilo? Pomalu
v‰echno. A co se t˘ãe novin, tak

zdraÏují, jak ty seriozní, tak i bulvární plátky jako tﬁeba Blesk nebo
AHA, a lidé si je kupují stále a nad
zdraÏením se nepozastaví. Ale kdyÏ
se to t˘ká „na‰ich“ novin, tak to
vzbudí nevoli. Trochu k zamy‰lení,
ne? Já si rad‰i koupím jedny Kﬁivoklátské neÏ dva Blesky, ale to musí
kaÏd˘ zváÏit sám…
Karel Breník

INZERCE
S P O RTO V N Í A R E L A X A â N Í M A S Á Î
V Kﬁivoklátû je nová moÏnost relaxace – masáÏe Vám poskytne paní Ivana ·andová, kontakt: 777 247 122, která dodává: „Sportovní masáÏe slouÏí pﬁedev‰ím k osvûÏení, rychlej‰í svalové regeneraci a rychlému odstranûní únavy. Jejich dal‰í v˘znam je pﬁedev‰ím preventivní, pﬁispívají k lep‰í
regeneraci svalÛ, brání zkracování svalÛ a zvy‰ují jejich ohebnost. Relaxaãní masáÏe slouÏí k uvolnûní ztuhl˘ch svalÛ, zlep‰ují prokrvení kÛÏe
a podporují optimální proudûní lymfy v krevním obûhu. Dále napomáhají
k rychlej‰ímu odbourávání tzv. zplodin látkové v˘mûny, a tak zrychlují regeneraci. MasáÏe zlep‰ují fyzick˘ i du‰evní stav ãlovûka.“
ÚM Kﬁivoklát
V SRPNU DO ITÁLIE? A PROâ NE!
Pobyt s polopenzí v Itálii od 21. 8. do 30. 8. v Rosolina Mare za
6 250 Kã, dûti do 15 let za 5 850 Kã, do 6 let bez nároku na lÛÏko
s 2 dospûl˘mi zdarma. Dá-li se dohromady 10 lidí, bude odjezd z Kﬁivoklátu, jinak z Kladna.
Pﬁihlásit se je tﬁeba co nejdﬁíve, stejnû jako zaplatit zálohu. Voln˘ch
je posledních 10 míst! Ve‰keré dal‰í informace ochotnû podá Gudrun
Humlová na telefonu 313 558 132.

IVS BUDY, K¤IVOKLÁTSKO O. P. S. V ROCE 2008
V roce 2008 nav‰tívilo Informaãnû vzdûlávací stﬁedisko 8889 náv‰tûvníkÛ, z toho nejvíce âechÛ
(8218), AngliãanÛ (182), AmeriãanÛ( 92), NûmcÛ (147), RusÛ (87).
U pﬁepáÏky bylo zodpovûzeno
3228 dotazÛ (a mnoho drobn˘ch nezapsáno), a dále poskytnuta pomoc
pﬁi 23 projektech na rÛzná témata od
Ïivotního prostﬁedí, CHKO Kﬁivo-

klátsko po sbûrné dvory. Nejvíce obãanÛ hledalo na Kﬁivoklátû Bankomat ãi smûnárnu (169 hlavnû z ﬁad
cizincÛ) ale také jim velice chybûla
cukrárna, 161 náv‰tûvníkÛ nemohlo
nalézt hrad a 582 obchody a jiné sluÏby. Je potû‰itelné, Ïe vût‰ina turistÛ
k nám pﬁijíÏdí nejen za poznáním
historie, tedy na hrad, ale hlavnû také nad˘chat se ãerstvého vzduchu

Budova IVS v Budech bûhem oslav Evropského dne parkÛ.

Foto archiv

a jak ﬁíkají, splynout s pﬁírodou.
Od 1. ledna 2008 bylo uskuteãnûno 67 v˘ukov˘ch programÛ o lese
a ochranû pﬁírody, které nav‰tívilo
1465 posluchaãÛ z ﬁad ÏákÛ a studentÛ nejen ze Stﬁedoãeského kraje,
ale i z celé republiky. Pro pedagogy
byl uspoﬁádán semináﬁ. Dále bylo nainstalováno 8 v˘stav na téma, související s pﬁírodou, a její ochranou a dal‰ích 12 akcí, kromû v˘ukov˘ch
programÛ pro ‰irokou veﬁejnost
a voln˘ ãas mládeÏe: Den Zemû, Den
stromÛ, Evropsk˘ den parkÛ, Botanické soutûÏe (8841 úãastníkÛ).
Co chystáme pro náv‰tûvníky
v roce 2009?
Kromû v˘ukov˘ch programÛ pro
dûti po v˘stavû „Kaple a kﬁíÏe“, která potrvá do 28. 2. 2009, se mÛÏete
tû‰it 25. bﬁezna 2009 na pﬁedná‰ku
pana Petra „Pítrse“ Mare‰e „¤eky
a jezera Britské Kolumbie“ a v˘stavu „Pasivní dÛm eko-logicky“, která zaãíná 2. 3. 2009.
Také nás ãeká oslava 10. v˘roãí
Evropského dne parkÛ. V plánu jsou
dal‰í v˘stavy a akce, o kter˘ch Vás
budeme prÛbûÏnû informovat.
Jiﬁina Pro‰ková,
ﬁeditelka IVS Budy,
Kﬁivoklátsko o. p. s.

ROZHOVOR MùSÍCE
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Rozhovor mûsíce

TERÉNNÍ PORODNÍ ASISTENTKA

Povídáme si s porodní asistentkou Drahoslavou Krumniklovou, mou dlouholetou kﬁivoklátskou pﬁítelkyní. Nejen pro mne, ale moÏná uÏ pro tﬁi generace kﬁivoklátsk˘ch Ïen, je to prostû Drahu‰ka.

Drahu‰ka Krumniklová dnes.

Co to v praxi znamenalo, b˘t terénní porodní asistentkou?
Správnû, znamenalo, neboÈ po roce 1989 tato funkce zanikla. Jednou
t˘dnû, byly to pondûlky, jako jsou
v Kﬁivoklátû dosud zachovány, jsem
byla jako sestra v ordinaci s gynekologem, ve ãtvrtek pﬁicházely nastávající maminky uÏ jen ke mnû,
abych provedla nezbytná pravidelná vy‰etﬁení. V dal‰ích dnech jsem
pracovala v terénu, to znamená,
nav‰tûvovala Ïeny pﬁímo doma,
v místû jejich bydli‰tû. Buì krátce
pﬁed porodem, abych je pﬁipravila
na to, co je ãeká, co si mají pﬁipravit pro sebe a hlavnû pro miminko
do porodnice, nûkter˘m i dodala odvahy, pak jsem k maminkám chodila, abych jim ukázala, jak s miminkem zacházet, jak koupat. Nûkteré
v‰e zvládaly bez problémÛ, k jin˘m
jsem musela zajít ãastûji.
Z vlastní zku‰enosti vím, Ïe to
b˘valo i nad rámec tv˘ch povinností?
V‰e muselo b˘t zdokumentováno,
vÏdyÈ to byla má práce. Ale je pravda, Ïe kdyÏ mû volali k vydû‰ené maminû pozdû veãer, protoÏe mûla nûjak˘ nenadál˘ zdravotní problém
ona nebo miminko, tak uÏ jsem to do
svého pracovního deníku nezaznamenávala.
Jak velk˘ byl tvÛj „rajón“, jak
ses tam dopravovala?
Myslím, Ïe jsem mûla na starosti
asi 17 vesnic a samot. Nauãila jsem
se jezdit na Mopedu, pak na Pion˘ru, ale nejradûji jsem chodila pû‰ky.
Potkala tû pﬁi tom nûjaká dramatická pﬁíhoda?
Bylo to nûkdy v pﬁedjaﬁí, byla jsem
v Dûãích u JelínkÛ koupat miminko
uÏ jedné z dcer, a pak jsem se chtûla vypravit je‰tû do Újezda nad
Zbeãnem, podél ﬁeky do Zbeãna
a pak dál. Varovali mû, Ïe to není
moc bezpeãné, zbytky snûhu a Berounka rozlitá do ‰íﬁe. Nedala jsem
si ﬁíct, jen jsem jim ﬁekla, aby mi nechali rozestlanou postel, kdybych se
vrátila vykoupaná v ledové vodû,
abych se zahﬁála. To mi rádi slíbili
a já vyrazila. Byla to opravdu krkolomná cesta, lezla jsem tam pﬁes
skály vysoko do stránû a trnula, Ïe
uklouznu, ale na ‰tûstí to dopadlo
dobﬁe. Myslím, Ïe pak pro mne pﬁijel mÛj muÏ na‰ím oblíbencem Trabantem. Láìa mi obãas dûlal doprovod, kdyÏ mû zavolali pozdû
veãer.
A nebrblal?
To se ví, Ïe jo, ale samotnou mû
jet nenechal. Otázka je, jestli se bál
víc o mne nebo o auto.
Rodilas nûkdy v terénu?
To jsme je‰tû bydleli u rybníka
v dvojdomku, uÏ jsme byli s muÏem
v pyÏamech. Velkou rychlostí k nám
pﬁijela novouãká svûtle modrá ‰kodovka pana Pavlíãka z Bránova,
v nûm naﬁíkající rodiãka a dvû zku‰ené matky, které tvrdily, Ïe do Rakovníka se to uÏ nestihne. A nestihlo. Odrodila jsem pﬁímo v tom autû
pûknou holãiãku. Nûco jsem na sebe hodila a matku s miminem jsme
odvezli do porodnice. MÛj muÏ Láìa zatím s maminami, které mi ‰i-

kovnû pﬁi porodu asistovaly, slavil.
Pan Pavlíãek je po návratu z nemocnice naloÏil a koneãnû se i on
mohl do oslav zapojit, coÏ si bohatû zaslouÏil.
Zná‰ pﬁípady, Ïe se dítû narodí
doma, jen za asistence tatínka, ãi
sousedÛ?
Tak se narodila dcera tvé kolegynû, paní Koudelkové. A je‰tû jedna
paní uãitelka tak porodila, na Pískách. A tatínkovi pr˘ asistoval pan
Jungmann. Já uÏ jsem jen odstﬁihla
pupeãník.
A já nelením, zvedám telefon
a chci se nûco dovûdût pﬁímo od své
b˘valé kolegynû. Pr˘ to bylo tak, Ïe
sice volali sanitu, ale ta pﬁijela aÏ za
dlouho, takÏe se porod konal sice za
pﬁítomnosti porodní asistentky, tentokrát ne Drahu‰ky, ale doma. A má
kolegynû tvrdí, Ïe ta paní z toho byla víc vyvedená z míry, neÏ ona sama, o muÏovi ani nemluvû. Je vidût,
Ïe Ïivot porodní asistentky, ãi porodní báby nebo babiãky, byl leckdy dost dramatick˘.

tû ptám – co plánované porody doma? Je to pro Ïeny, se kter˘mi se
setkává‰, aktuální téma?
Je‰tû jsem se s takovou nesetkala.
Îeny jsou vzdûlanûj‰í, informovanûj‰í, ale moÏná právû proto se víc
bojí a vûdí, Ïe budou-li rodit v nemocnici, je pro nû zaji‰tûna ve‰kerá potﬁebná péãe.
TakÏe terénní porodní asistentky vymizely, ale neznamená to, Ïe
péãe o nastávající maminky je
men‰í?
To se rozhodnû ﬁíct nedá. Není
men‰í, je jen jiná. Pohovory s nimi
se odehrávají pﬁímo v ordinaci, na
celou ﬁadu vy‰etﬁení se dnes budoucí maminky posílají na rÛzná
specializovaná pracovi‰tû, aby se
mohla vylouãit v‰emoÏná rizika
a dûti se rodily zdravé. T˘ká se to
pﬁedev‰ím rodiãek po tﬁicítce, kter˘ch pﬁib˘vá.
Stále mluvíme o porodech a já
se tû je‰tû ani nezeptala, kde ses
narodila ty?
Narodila jsem se doma, na samo-

Drahu‰ka s mal˘m Petrem a Gudrun se ·árkou v roce 1974.

tû pû‰ky, pak jsem jezdila autobusem do mû‰Èanky do Broum. Ale ne-

Historická fotografie lékaﬁÛ a sester kﬁivoklátského zdravotního stﬁediska, poﬁízená o Vánocích roku 1979. „Byli jsme skvûlá parta“,
dodává s nostalgií v hlase Drahu‰ka Krumniklová.
Foto Vítek Krumnikl

Probraly jsme uÏ v‰echny tvé
povinnosti? Co náu‰niãky?
To nebyla povinnost, ale pravda je,
Ïe jakmile byla holãiãka na svûtû, uÏ
se mi oz˘valy babiãky, a kdy Ïe pﬁijdu. Nedûlala jsem to zrovna ráda.
A teì uÏ by mû nikdo nepﬁemluvil,
abych miminku píchla ou‰ko
Je‰tû o jedné povinnosti jsem se
nezmínila, to byla právû noãní pohotovost v nemocnici, pﬁi které jsme
pak jezdili pro rodiãky.
Mluvily jsme o neplánovan˘ch
porodech doma. Ty stále pracuje‰
v gynekologické ordinaci, tak se

tû uprostﬁed lesÛ, na Emilovnû, kde
oba rodiãe pracovali jako lesní dûlníci. Byla jsem tﬁetí v poﬁadí, mûla
jsem o mnoho let star‰í sestru a bratra. Tatínek bûÏel pro porodní bábu
aÏ nûkam k Jáchymovu a pak ji musel hodnû pﬁemlouvat, aby pﬁi‰la aspoÀ je‰tû jednou. A to vlastnû ona
pﬁivedla na‰e na to, Ïe bych se mûla jmenovat Drahoslava, podle jména v kalendáﬁi. Na‰i chtûli pÛvodnû
Aniãku.
A co ‰kolní léta?
Nejprve jsem chodila na malotﬁídku do Karlovy Vsi, v zimû, v lé-

vadilo mi to, les jsem mûla a mám
moc ráda. Jak já ráda chodím na
houby! Ale to jsme trochu odboãily.
A co po ‰kole? Tys chtûla b˘t
odjakÏiva zdravotní sestra?
To mû ani nenapadlo. Dokonce
jsme se hromadnû hlásili na obor
univerzální soustruÏník, nûjaká davová sugesce asi. KdyÏ jsem s tím
pﬁi‰la domÛ, tatínek se pûknû na‰tval. Pr˘, to se je‰tû uvidí, aby se
pro jeho pûknou holku, která se tak
dobﬁe uãí, nena‰lo nûco lep‰ího.
A na‰lo?
Stala jsem se studentkou Vy‰‰í

Drahu‰ka Krumniklová, MUDr. Lumír âernohorsk˘ a sestra Marie Vokounová pﬁed snitkou. Snímek je z roku 1979.

FotoVítek Krumnikl

Foto rodinn˘ archiv

zdravotní ‰koly v Rakovníku, která
byla v budovû nynûj‰í Masarykovy
obchodní akademie. A byla jsem tam
v internátû. I kdyÏ v té dobû jsme uÏ
bydleli na Leont˘nû, denní dojíÏdûní nepﬁicházelo v úvahu, protoÏe na
vlak do Roztok bych byla musela
chodit pû‰ky.
Vzpomíná‰ na nûkoho z té doby?
Na na‰i vychovatelku sestru Janu. Byla pﬁísná, ale spravedlivá, ne
o moc star‰í neÏ my, proto asi nám
tak dobﬁe rozumûla. Je‰tû stále chodí na na‰e tﬁídní srazy. Nesmím zapomenout ani na Maru‰ VokounÛ
a StáÀu ·ímovou, se kter˘mi jsem se
po letech zase setkala ve zdej‰ím
zdravotním stﬁedisku. A zase jsme
byli dobrá parta. Svou práci nikdo
z nás neodb˘val, ale nûjak jsme mûli i ãas na to, obãas se sejít a pobavit se.
Vrátíme se k dobû po studiích.
To jsi hned zaãala pracovat jako
porodní asistentka?
Ne, nejprve jako sestra na novorozeneckém oddûlení. Dokonce mi
doporuãovali studium medicíny. Ale
uÏ jsem „ãuchla k penûzÛm“, taky
jsem se zaláskovala do pûkného Moraváka, kter˘ byl v Rakovníku na
vojnû, a myslím, Ïe ani moji rodiãe,
kteﬁí zaãali v Kﬁivoklátû stavût, by
si to z finanãních dÛvodÛ nemohli
dovolit, dal‰í roky mû Ïivit. TakÏe
jsem absolvovala roãní kurz v Praze, a pak uÏ ze mme byla ta porodní asistentka. Nûkolik let jsem pracovala v rakovnické porodnici a pak
uÏ v‰echny ty roky aÏ skoro do odchodu do dÛchodu v Kﬁivoklátû. Moje povolání se mi moc líbilo, Ïila
jsem tím, v‰echny ty dûti jako by byly moje.
JenÏe ten faktick˘ odchod do
dÛchodu se je‰tû nekonal. Stále
je‰tû pracuje‰ – kolik uÏ let?
Letos to bude 53 let ve zdravotnictví.
A prozradí‰ ãtenáﬁÛm svÛj vûk?
Rozhodnû nemám co skr˘vat, letos oslavím sedmdesátku.
Co na závûr? Snad jen to, Ïe toho
Moraváka si Drahu‰ka vzala, vychovali spolu dva prima kluky, svému muÏi vûrnû stála po boku ve
v‰ech ne vÏdy lehk˘ch Ïivotních situacích a byla mu velikou oporou
i v jeho tûÏké nemoci, které bohuÏel
podlehl. Ani ona toho nezÛstala u‰etﬁena, i ona bojovala s rakovinou ze
v‰ech sil a nakonec zvítûzila. A po
celou tu tûÏkou dobu byla plná optimizmu a jak jen to trochu ‰lo, ‰la zas
do práce, protoÏe ona v tom pﬁece tu
svou paní doktorku nemÛÏe nechat.
A my, celá redakce, ti uÏ teì pﬁejeme, aby tû práce je‰tû dlouho tû‰ila, zrovna tak jako tvá zahrádka
a ty houby v lese. Jo a víneãko aby
ti nikdy nepﬁestalo chutnat. „ProtoÏe to uÏ by byl konec“, ﬁíká s úsmûvem Drahu‰ka...
Gudrun Humlová
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
NÁVRAT ZAPOMENUT¯CH SOCH DOSPùL
ZDÁRNù DO CÍLE
Projekt veﬁejné dvoukolové národní v˘tvarné soutûÏe – návrh ﬁe‰ení nov˘ch soch na hradební zdi
pﬁíjezdové cesty k hlavní bránû
státního hradu Kﬁivoklátu na konci roku 2008 dospûl k závûru. Od
záﬁí 2006, kdy byla soutûÏ vyhlá‰ena, probûhlo 12. prosince 2008
zasedání poroty, která provedla
vyhodnocení soutûÏních návrhÛ
2. kola. Vítûzem soutûÏe se stal pl-

Nic není samo o sobû ani dobré,
ani ‰patné. ZáleÏí na tom, co si
o tom myslíme.
(William Shakespeare)

30 DNÒ MINULOSTI
• Hrad Kﬁivoklát se úãastnil v lednu jako tradiãnû brnûnského veletrhu cestovního ruchu Regiontour ve
spoleãném stánku Národního památkového ústavu.
• ReÏisér Jiﬁí Strach provedl velkou obhlídku hradu pro moÏné natáãení velkofilmu o Janu Husovi
v prÛbûhu jara pﬁí‰tího roku.
• Na dolním nádvoﬁí byly zahájeny rekonstrukãní práce na pánsk˘ch
toaletách.

zeÀsk˘ Ateliér STONEART âestmíra Vainara. Co je‰tû schází, snad
jen ti novodobí donátoﬁi, mecená‰i umûní, kteﬁí podpoﬁí vznik nov˘ch soch této v˘znamné památky
a zapí‰í nesmazatelnû své jméno do
zdí kﬁivoklátsk˘ch. Vûﬁíme, Ïe
podpora pro vznik nov˘ch soch bude velká a dílo se zaãne naplÀovat.
Ludûk Frencl

CENTREM EVROPY BUDE K¤IVOKLÁT
Centrem Evropy bûhem na‰eho pﬁedsednictví se stane na pár hodin i Kﬁivoklát. JiÏ lze s urãitostí ﬁíci, Ïe 15. dubna bude na hradû probíhat zasedání sedmadvacítky ministrÛ Ïivotního prostﬁedí. Pro úzké zasedání bude pﬁipravena fürstenberská knihovna a slavnostní ãást probûhne v Královském
sále. Více podrobností s fotografiemi v pﬁí‰tím ãísle.
Ludûk Frencl

âlenka poroty PhDr. Eva Martincová posuzuje jeden z návrhÛ soutûÏe. Foto Ludûk Frencl

TROCHU NADZDVIHNEME POKLIâKU

Stánek NPÚ na Regionturu v Brnû.

Tak trochu jiÏ nadzdvihneme pokliãku dramaturgie leto‰ní sezóny
v tomto a pﬁí‰tím ãísle. Zanedlouho
nás ãekají Velikonoce a pﬁíchod jara. Kﬁivoklátské Velikonoce budou
v ledasãem nové. Velkou snahou
byla obmûna úãinkujících, více aktivní zábavy. Program dostává
i „kﬁivoklátsk˘ velikonoãní“ pﬁíbûh,
kter˘ bude ke shlédnutí v sobotu
a nedûli. Novinkou bude i internetov˘ pﬁedprodej vstupenek, kter˘
dokáÏe prakticky vylouãit ãekání.
V neposlední ﬁadû zahajujeme pro-

jekt „Do historie a pﬁírody plasty nepatﬁí“, kdy právû od Velikonoc na
Kﬁivoklátû se pﬁestávají na kulturních akcích pouÏívat plastové obaly, kelímky, tácky, atd. Letos se roz‰íﬁí nabídka pro náv‰tûvníky
o zbrusu nov˘ prohlídkov˘ okruh
„Cesta královskou historií“, kter˘
tak trochu zahájí oslavy 900 let hradu. Dal‰í novinkou je vytvoﬁení
okruhu pro velké milovníky historie – spojení prohlídkov˘ch okruhÛ
procházejících interiéry a Velkou
vûÏí v jeden.
Ludûk Frencl

Vlajky âR a EU budou zdobit cimbuﬁí hradu aÏ do 30. ãervna 2009.

Foto Ludûk Frencl

ZE SPRÁVY CHKO K¤IVOKLÁTSKO

OK¤ÍDLENÍ „NÁJEMNÍCI“ SKLEPÒ
KaÏdoroãnû v období od poãátku
listopadu do konce bﬁezna aÏ poloviny dubna se ve sklepních prostorách domÛ, chat, kostelÛ i hradÛ mÛÏeme setkat s mal˘mi nájemníky.
Vût‰inou zalézají do ‰tûrbin ve
zdech, zachytávají se na v˘ãnûlcích
a nerovnostech stûn ãi jen visí volnû zavû‰eni ze stropu. Mnohdy si
jich ani nev‰imnete, nûkdy je naopak nelze pﬁehlédnout. Ano, ﬁeã je
o netop˘rech.
V âeské republice byl doposud
zji‰tûn v˘skyt 26 druhÛ tûchto pozoruhodn˘ch savcÛ, z toho na území Kﬁivoklátska je jich známo 16.
Ne se v‰emi se ale v na‰ich sklepích
mÛÏeme potkat. Mnohé druhy dávají dodnes pﬁednost pﬁirozen˘m
a polopﬁirozen˘m úkrytÛm v dutinách stromÛ, ve skalních puklinách,
jeskyních, ‰tolách aj. star˘ch dÛlních dílech. V létû je naopak nalézáme krom stromov˘ch dutin za
okenicemi chat, dﬁevûn˘m obloÏením budov, na posedech, pÛdách budov a ve vûÏích.
Netop˘ﬁi mírného pásma, tedy
i v‰ichni ti Ïijící u nás, jsou hmyzoÏraví (pﬁesnûji ﬁeãeno Ïiví se
hmyzem a v‰ím moÏn˘m podobn˘m
vãetnû pavoukÛ), ãímÏ nám zejména v sezónû komárÛ a jiného obtíÏného bodavého hmyzu prokazují
znaãnou sluÏbu. JenÏe hmyz v zimû
nelétá a netop˘ﬁi tak nemají co jíst,
coÏ uÏ samo o sobû pﬁedstavuje zásadní existenãní problém. Zatímco
nûkteﬁí ptáci, kteﬁí by u nás v zimû
nenalezli dostatek potravy, odlétají
do tepl˘ch krajin, netop˘ﬁi spolu
s dal‰ími savci tento problém vyﬁe‰ili zimním spánkem.
DÛvodem, proã se netop˘ﬁi uchylují právû do sklepÛ a jin˘ch podzemních ãi podobn˘ch prostor, je relativní stálost teplotních, vlhkostních
a povûtrnostních podmínek tûchto
úkrytÛ. Mnohdy zde nalezneme je-

Netop˘r velk˘ (Myotis myotis).

dince rÛzn˘ch druhÛ, kteﬁí se sem
slétli z rozliãn˘ch více i ménû vzdálen˘ch míst. V˘hodou tûchto skr˘‰í je, Ïe i za velk˘ch mrazÛ se zde
teplota drÏí nad nulou, takÏe spící
netop˘r nezmrzne. Bûhem zimování netop˘ﬁi aktivnû sniÏují svou tûlesnou teplotu z 37°C aÏ na teplotu
okolního prostﬁedí, tedy zhruba na
4-8°C, klesá jejich tepová frekvence (u aktivního netop˘ra je to 500800 tepÛ za minutu, bûhem hibernace pouhé 4) i rychlost d˘chání
(z 300–400 za aktivity na 5-20 pﬁi
hibernaci). V˘raznû tak sniÏují své
energetické v˘daje.
Na rozdíl napﬁ. od medvûdÛ ale
netop˘ﬁi nespí celou zimu, v prÛbûhu hibernaãního období se probouzejí a dokonce i páﬁí. DÛvodem probuzení mÛÏe b˘t v˘razná zmûna
poãasí ãi vyru‰ení na zimovi‰ti, kaÏdé v‰ak znamená velk˘ energetick˘
v˘daj, neboÈ netop˘r pﬁi nûm spotﬁebuje za jedinou minutu tolik ener-

Foto Anna Hofmanová

gie, co by mu vystaãila na cel˘ den
spánku. âasté ru‰ení zimujících ÏivoãichÛ pak vede k úhynu tûch, kteﬁí si v prÛbûhu podzimních mûsícÛ
nevytvoﬁili dostateãné tukové zásoby, pﬁi nadmûrném ru‰ení v‰ak zahynou v‰ichni. Vysoká úmrtnost bûhem hibernace je ãastá zejména
u mlad˘ch jedincÛ. DÛleÏité je proto nalezení co nejlep‰ího zimovi‰tû
s optimálními podmínkami a hlavnû co nejménû nav‰tûvovaného lidmi.
Srst zimujících netop˘rÛ b˘vá pokryta drobn˘mi kapiãkami vody, co
se na nich díky vysoké, témûﬁ 100%
vlhkosti vysráÏela bûhem spánku.
Vypadají zvlá‰tnû, mírumilovnû
a kﬁehce. Navzdory v‰em povûrám
nejsou netop˘ﬁi ãlovûku nebezpeãní a jako nájemníci sklepa v zimním
období jsou zcela ne‰kodní. Pokud
je nûkde uvidíte, prosím, neru‰te je.
Anna Hofmanová

âERNÁ KRONIKA
¤ÍDIL I P¤ES ZÁKAZ
ROZTOKY (bed). PoblíÏ Hotelu Roztoky zastavili zdej‰í policisté
osobní automobil Ford Sierra, kter˘ ﬁídil pûtatﬁicetilet˘ muÏ z Rakovnicka. Jaké bylo jejich pﬁekvapení, kdyÏ zjistili, Ïe muÏ nemá
u sebe ﬁidiãsk˘ prÛkaz, protoÏe mu
bylo soudnû zakázáno ﬁídit motorová vozidla aÏ do prosince leto‰ního
roku. Nezodpovûdn˘ ﬁidiã je podezﬁel˘ ze spáchání trestn˘ch ãinÛ maﬁení v˘konu úﬁedního rozhodnutí
a ﬁízení bez ﬁidiãského prÛkazu.

·TùSTÍ V NE·TùSTÍ
NEZABUDICE (bed). ·tûstí
v ne‰tûstí mûl dvaaãtyﬁicetilet˘ muÏ
z Nezabudic, kterému rozdrtil v lese asi kilometr za obcí nohu strom.
Poté, co se plazil asi pÛldruhé hodiny po lesní cestû, dostal se k poli,
kde ho náhodnû objevila jezdkynû
na koni z Bradáãova statku. Pﬁivolala ke zranûnému svého trenéra,
kter˘ zavolal záchrannou sluÏbu
z Roztok. Ta dopravila muÏe do Masarykovy nemocnice v Rakovníku,
kde se úspû‰nû podrobil operaci na
chirurgickém oddûlení.
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OBECNÍ KNIHOVNA
PROâ JDEME MLAD¯M NA NERVY?
„Jdeme mlad˘m na nervy. Je to
prostû tak, nedá se nic dûlat.TotiÏ…
moÏná dá. Trochu. Opravdu jen trochu, protoÏe si s mlad˘mi poﬁád ménû rozumíme, jejich svût je úplnû jin˘ a my se marnû snaÏíme ho
pochopit.“ To jsem opsala z pﬁedmluvy útlé broÏované kníÏky „Proã
jdeme mlad˘m na nervy?“ od Nata‰i Tanské. Tato dáma je o nûjak˘ ten
rok star‰í neÏ já (myslím si), má tedy mnoho Ïivotních zku‰eností, pí‰e kníÏky pro dûti i dospûlé a jako
mladá hrála i v nûkolika ãesk˘ch filmech. V této kníÏce si posvítila na
nás star‰í a staré (S a S) a sv˘mi postﬁehy ze skuteãn˘ch Ïivotních pﬁíbûhÛ nám dává jak˘si návod, jak a co
dûlat v kaÏdodenní praxi, abychom
tûm mlad˘m ‰li na nervy o nûco ménû. A nejen to, najdeme tam mnohá
ponauãení, jak proÏít dÛchod, jak
dokázat stále pﬁidávat Ïivot k létÛm
a ne léta k Ïivotu. S vtipem pí‰e
o „skotaãiv˘ch staﬁenách“ i o klubech UVS (udûlej si vnuka sám).
Poukazuje na nástrahy, které ãekají
star‰í Ïeny a muÏe. Îeny se lehce
mohou stát obûtí mlad˘ch gigolÛ,
kteﬁí je bezosty‰nû vysávají stejnû,
jako kdyÏ star‰ího muÏe obere
o v‰echno mladá podvodnice. Pí‰e
o základních postojích k tomu, jak
trávit závûr Ïivota. Já, protoÏe jsem
matkou, se podrobnûji rozepí‰u o kapitole „Lidi jsou rÛzné a mámy taky“. Pro pﬁehled a hlavnû s vtipem
rozdûluje matky do pûti skupin: matka Vyãítalka, matka Radomila, matka KuráÏ, matka Hadice a matka Andûl. V‰echny jsou nesnesitelné
a mladí si s nimi opravdu nevûdí rady. Nedá se ﬁíci, která z tûch typÛ je
nejhor‰í, jsou totiÏ nejhor‰í v‰echny. Vyãítalky jsou matky uraÏené,
kdyÏ je dûti zanedbávají, kdyÏ nedbají na jejich rady a varování,
zkrátka, kdyÏ se mladí osamostatní.

J E · T ù

J E D N O

UÏ se pomalu zaãíná stávat tradicí, Ïe se v Kﬁivoklátsk˘ch novinách
objeví nûjak˘ ãlánek o uvaÏovaném
NP Kﬁivoklát. A myslím, Ïe je to
dobﬁe. Tak závaÏn˘ projekt, jak˘m
NP bezesporu je, by nemûl vznikat
izolovanû za dveﬁmi kanceláﬁí úﬁadÛ, ale za ‰iroké diskuse v‰ech, kdo
si myslí, Ïe se jich to nûjak˘m zpÛsobem dot˘ká. Diskuse je velice pﬁínosná a ani autoﬁi projektu by se jí
nemûli vyh˘bat, protoÏe jim mÛÏe
pﬁinést i ﬁadu uÏiteãn˘ch podnûtÛ.
Jen by se mûla asi pﬁenést z emotivní a nûkdy i trochu osobní roviny
do diskuse ãistû vûcné.
Milou‰ Kopeck˘ rozebral moji listopadovou úvahu a líbilo se mi, Ïe
na kaÏdém bodû nûco na‰el. Je to
pochopitelné. Na v‰echno existuje
více pohledÛ a i naprosto nepopiratelná pravda se dá zpochybnit. KdyÏ
napﬁ. napí‰u, Ïe „listí na stromech
je zelené“, tak o tom nikdo nepochybuje. Milou‰ ale, jako znalec
místních pomûrÛ, mÛÏe napsat:
„Dal‰í blud, na podzim je Ïluté, nûkdy dokonce ãervené“. A tak je to
se v‰ím. Napﬁed jsem si myslel, Ïe
na nûj ani nebudu reagovat, ale nûco maliãko bych pﬁece jen mûl.
Pﬁednû mi pﬁipadá, Ïe mu ani tak
nejde o to, jestli NP bude nebo nebude. Z jeho ãlánku více ãi‰í zahoﬁklost k podniku „Lesy âeské republiky“ a teì na‰el nosnou vlnu, na
které si mÛÏe na LâR postûÏovat.
Pro oÏivení pamûti – LâR vznikly transformací lesního hospodáﬁství v roce 1992, ke které zákonitû
muselo dojít se zmûnou politického
systému stejnû tak, jako k ní do‰lo
ve v‰ech ostatních odvûtvích. PﬁestoÏe zpÛsobÛ, jak ji provést, bylo jistû více a koneãné ﬁe‰ení bylo moÏná více politick˘m neÏ odborn˘m
rozhodnutím, bude asi potﬁeba vût‰ího ãasového odstupu k jejímu
zhodnocení. Práce v lese bylo tﬁeba
otevﬁít trÏním mechanismÛm a k tomu do‰lo. Kdo tu dobu pamatuje, ví,
Ïe to byl sloÏit˘ proces, kter˘ roz-

V˘ãitky se plíÏí vût‰inou nevinnû,
a úplnû nejhor‰í jsou v˘ãitky nepﬁímé. Radomily zaãínají kaÏdou vûtu: „Nechci ti radit, ale…“ A tak
hlavnû neradit, a kdyÏ, tak aÏ na pﬁímou Ïádost o radu. Také nepouãovat. Je velmi tûÏké, neb˘t Radomilou. Matka KuráÏ ﬁíká: „Já od sv˘ch
dûtí nic nechci, staãím si sama.“ Tato matka pﬁivádí potomka k ‰ílenství, protoÏe ten nikdy neví, jaká je
skuteãná situace a tudíÏ netu‰í, co
má dûlat. Hadice je velmi rafinovaná a kaÏdá maliãkost je jí záminkou,
aby vyvolala konflikt. VÏdy je v‰ecko ‰patnû a tak jsou situace i samotná
Hadice obãas na zabití. Matka Andûl pro mladé taky není v˘hrou.
Dûlá sice v‰echno správnû, nezatûÏuje, mlad˘m pomáhá. Je takov˘ andûl, Ïe mají mladí stále v˘ãitky svûdomí, Ïe nemohou dosáhnout její
svatosti. Stres z vlastní nedostateãnosti je pro mladé takov˘m bﬁemenem, Ïe si zase neví rady. No a teì,
ﬁeknete si, milé dámy: „Babo raì!“
Rady dostanete, pﬁeãtete-li si kníÏku, o které pí‰u. Ne náhodou jsem
si ji sama vybrala a doporuãuji ji
vám v‰em, kteﬁí patﬁíte mezi S a S.
I pro mlad‰í generaci bude pouãná
a zábavná, aspoÀ doufám, protoÏe
i kaÏd˘ mlad˘ bude jednou star˘
a bude-li pﬁipraven, nebude pak pﬁekvapen. Díky této kníÏce vím, Ïe
jsem smûskou v‰ech pûti typÛ matek. Co nevím, je to, v jakém pomûru jsem namíchaná. To mohou
posoudit moje dûti a vnuci. Vím, Ïe
to se mnou nemají lehké, ale ani já
to s nimi lehké nemám. Neskuhrám,
Ïe jsem stará a Ïe jdu mlad˘m na
nervy. ZáleÏí na mnû, aby to nebylo
tak zlé. Nejsem je‰tû tak senilní,
abych si nedovedla uvûdomit, v ãem
dûlám chyby, a Ïe je dûlám, je svatá
pravda. Ptám se: „A kdo je nedûlá?“
Závûrem je‰tû nûkolik rad (i m˘ch):

O H L É D N U T Í

Z A

1. Nehovoﬁte pﬁíli‰ ãasto o sv˘ch
nemocech a o smrti.
2. Neopakovat staré historky.
3. Nezasahovat do manÏelství
a soukromí sv˘ch dûtí.
4. Pﬁi rozhovoru stále neodporovat, nepﬁeru‰ovat vyprávûní druh˘ch.
5. Zkracovat délku svého vyprávûní na minimum.
6. Nevûdût v‰e nejlépe.
7. Nemluvit do v˘chovy vnouãat.
8. Neidealizovat pﬁed mlad˘mi minulost, hlavnû pak ne sám sebe.
9. Pﬁijímat kritiku od sv˘ch dûtí,
uvaÏovat o ní, neuráÏet se a neb˘t je‰itn˘.
10. A hlavnû: Zbavit se vnitﬁní neupﬁímnosti, b˘t sám sebou a váÏit si sebe. Uvûdomit si, Ïe pokud chceme zmûnit svÛj Ïivot
a své vztahy, musíme zmûnit sami sebe.
Pﬁeji pﬁíjemnû strávené chvilky
s kníÏkou své jmenovkynû.
Nata‰a Chalcarzová

PA R K E M

dûlil nejen podnik, ale i lidi. Na ty, dek. Na akademické pÛdû jsem pﬁírÛst), které by se nezpracovávalo
kteﬁí obhospodaﬁují státní lesy, to ochoten o tûchto vûcech diskutovat. a rozsah lesnick˘ch prací by se pﬁíznamená, Ïe v nich plánují a zadáNûkteré úvahy ale vyÏadují ko- li‰ neli‰il od souãasného stavu. UÏ
vají ve‰kerá hospodáﬁská opatﬁení mentáﬁ. M. Kopeck˘ si napﬁ. od NP dnes je okolo 1000 ha v rezervacích.
a zodpovídají za jejich stav pﬁed zá- slibuje oÏivení podnikatelsk˘ch ak- Na zbytku území by pak moÏná
konem – ti jsou u LâR, a na ty, kte- tivit v lesním hospodáﬁství na Kﬁi- vznikl i prostor pro docela zajímaﬁí na základû obchodní smlouvy vût- voklátsku. To, jestli dojde k oÏive- vou lesnickou práci. Vkrádá se ale
‰inu prací vykonávají, ale
otázka, k ãemu pak národní
neruãí za stav lesa – ti jsou
park. Pokud by se bezzásau podnikatelsk˘ch subhová zóna pohybovala od 50
jektÛ (akciové spol., s. r. o.,
do 75 % území, nezpracoÏivnostníci ap.). Firma
vávalo by se roãnû 25 aÏ 37
„Lesy Kﬁivoklát, a.s.“,
tis. m3 dﬁeva a lesnické prákterá vznikla v roce 1992
ce by se znaãnû utlumily.
z transformace, neobstála
Úmûrnû s tím by se totiÏ snív tvrdém konkurenãním
Ïil i objem následn˘ch praboji a zanikla. Její zbyl˘
cí (obnova lesÛ, ochrana
majetek i s pracovníky
kultur, proﬁezávky a dal‰í).
a platn˘mi obchodními
O lesnické ãinnosti uÏ by se
smlouvami pﬁe‰el pod jiprakticky nedalo hovoﬁit,
hoãeské uskupení a v noomezila by se spí‰e na slevém organizaãním uspodování pﬁirozen˘ch procesÛ.
ﬁádání funguje dodnes,
Îádn˘ ze souãasn˘ch NP
i kdyÏ právû na Kﬁivonezainvestoval své v˘robní
klátsku ztratil vût‰inu zakapacity tak, aby byl schokázek. Osobní zklamání
pen provádût tûÏební i pûspana Kopeckého nad „netební práce vlastními propovedenou“ transformací
stﬁedky. Na vût‰inu objemu
dovedu pochopit. Vina ale
jsou najímány dodavatelské
vût‰inou neb˘vá jen na
firmy, a protoÏe i národní
jedné stranû, a tak mi v jeparky musejí nakládat se
ho pﬁíspûvku chybûlo
státními prostﬁedky hospoi trochu zahledûní do
dárnû, uzavírají s nimi
vlastních ﬁad. Pravdu má
smlouvy také na základû v˘v tom, Ïe cel˘ dﬁevaﬁskobûrov˘ch ﬁízení. Nabízená
lesnick˘ komplex je
cena je i tady jedním z hlavv souãasné dobû ve znaãních kritérií.
nû komplikované a svíDal‰ím problémem, kter˘
zelné situaci, která dopa- Zimní Dubinka.
Ilustraãní foto Milan Bednaﬁík stále vzbuzuje obavy odbordá na v‰echny.
né lesnické veﬁejnosti, je zpÛNejcitelnûji asi na dodavatele les- ní, a nebo naopak k útlumu, záleÏí sob ochrany lesa proti kÛrovcÛm
nick˘ch ãinností. Souãasn˘ systém na jedné podstatné vûci, kterou au- v pﬁipravovaném NP. Kﬁivoklátsko
v˘bûrov˘ch ﬁízení a uzavírání smluv toﬁi projektu NP dosud neﬁekli, a pﬁi- sice nemá tak rozlehlé smrkové moje ale tak sloÏit˘, Ïe na nûj není tom je zcela zásadní. Jak velká má nokultury jako NP ·umava, jak
v tomto pﬁíspûvku místo.
b˘t bezzásahová zóna. A to nejen M. Kopeck˘ správnû uvádí. Ale plo‰Teì ale k obsahu ãlánku M. Ko- z pohledu objemu lesnick˘ch ãin- né zastoupení SM tady není zase aÏ
peckého. Nebudu rozebírat jednot- ností, ale i z pohledu moÏnosti vy- tak nepodstatné, jak se M. Kopeckélivá „Îe“. SvÛj pohled na nû jsem uÏívání území NP k rekreaci. Pokud mu jeví pﬁi pohledu z Karlovy Vsi.
uÏ ﬁekl a nehodlám na tom nic mû- by pﬁi rozloze NP 10 tisíc ha její roz- Napﬁ. na revíru Kouﬁimec, kter˘ ji
nit. Na kaÏdém je racionální jádro, sah nepﬁesáhl 20 %, zÛstalo by v le- obklopuje a cel˘ by byl v NP, je plo‰pro které jsem ho napsal, a na ãte- sích na cca 2000 ha roãnû nevyuÏi- né zastoupení SM 24 %, coÏ pﬁednáﬁi pak je, aby si udûlal vlastní úsu- to asi 10 tisíc m3 dﬁeva (to je roãní stavuje 394 ha smrkov˘ch porostÛ.

Dal‰ích 11 %, to je 180 ha, zaujímá
modﬁín, kter˘ je na Kﬁivoklátsku, jak
pan Kopeck˘ jistû ví, ohroÏen kÛrovcem stejnû tak jako SM a navíc
na ochranu proti l˘koÏroutu modﬁínovému neexistuje feromonová návnada. Ochrana tedy spoãívá pouze
v dÛsledné a vãasné likvidaci ve‰keré atraktivní modﬁínové hmoty vãetnû odpadu po tûÏbû.
Ochranáﬁi pﬁedpokládají, Ïe SM
by z porostÛ v NP ãasem „vy‰umûl“.
Otázkou zÛstává, jak˘m zpÛsobem
by vy‰umûl. Jestli postupnû lesnick˘m hospodaﬁením tak, jak uÏ to
dnes dûlá lesní správa Kﬁivoklát
v rámci pﬁírodû blízkého hospodaﬁení, kdyÏ souãasné SM porosty postupnû pﬁevádí na pestﬁej‰í druhovou
skladbu s vût‰ím podílem listnáãÛ
a jedle, nebo jestli by SM vy‰umûl
„jako kdyÏ bouchne ‰ampaÀské“, tak
jak to probíhá dnes vinou kÛrovcové kalamity na ·umavû.
Zcela nakonec loÀské a dosud
platné ceny samov˘roby palivového dﬁíví u LS Kﬁivoklát, o kter˘ch
se pan Kopeck˘ domnívá, Ïe jsou
pro obãany nedostupné.
Listnat˘ klest jako odpad po tûÏbû 20 Kã/prostorov˘ metr.
Slabé dﬁíví z probírek v hmotnatosti do 0,09 m3 u vût‰iny dﬁevin 50,Kã/m3, v hmotnatosti do 0,14 m3 –
listnaté od 123 do 133 Kã/m3, jehliãnaté od 139 do 188 Kã/m3.
V hmotnatosti do 0,19 m3 – listnaté
od 237 do 294 Kã/m3, jehliãnaté od
286 do 344 Kã/m3.
Z 1 m3 se vyrobí pﬁibliÏnû 2 prostorové metry. Spotﬁeba paliva pro
zimní sezónu na prÛmûrn˘ rodinn˘
domek je 25 – 30 prostorov˘ch metrÛ. Problémem zaãíná b˘t nedostatek palivového dﬁíví i pﬁi souãasn˘ch nesníÏen˘ch tûÏbách, kter˘
mÛÏe vést aÏ k nemoÏnosti uspokojit v‰echny, kdo mají o toto jistû velice ekologické a cenovû pﬁístupné
topivo zájem.
Ing. Miroslav Pecha
Kﬁivoklát
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NESEëTE DOMA ANEB TIP KN NA V¯LET (II)
ZÁHADNÉ KAMENY NAD
KOUNOVEM
Na náhorní plo‰inû nad Kounovem
se nachází ojedinûlá památka, která
vstoupila do povûdomí veﬁejnosti
jako Kounovské kamenné ﬁady. Tato pozoruhodná památka lidské ãinnosti dlouho nevzbuzovala Ïádnou
pozornost. Teprve roku 1934 se o ní
zmínil kounovsk˘ uãitel Patejdl a od
té doby bylo napsáno více neÏ 300
publikací a studií o domnûlém pÛvodu a úãelu ﬁad. Jejich tajemstvím
se zab˘vají nejen archeologové a astronomové, ale i mnoho laikÛ rÛzn˘ch profesí. Kamenné ﬁady, vytvoﬁené z kﬁemencov˘ch balvanÛ
snesen˘ch sem z blízkého okolí, lze

Kamenné ﬁady na náhorní plo‰inû nad Kounovem.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

nalézt pﬁi tro‰e pozornosti
v mlází i ve
vysokém lese.
Orientaci
usnadÀuje
soubor tabulí
Nauãné stezky, která zde
byla zﬁízena.
Názory badatelÛ na pÛvod
a smysl kamenn˘ch ﬁad
nad Kounovem se li‰í.
PÛvodní domnûnka byla
ta, Ïe ﬁady slouÏily jako koÀské závodní dráhy pravûk˘ch obyvatel,
kteﬁí Ïili v nedalekém hradi‰ti asi
pﬁed 2700 lety. Dal‰í teorie tvrdila,
Ïe ﬁady slouÏily jako meze políãek
deputátníkÛ v 19. století. Tento názor se opíral o zji‰tûní orby mezi jednotliv˘mi ﬁadami. Je v‰ak jen málo
pravdûpodobné, Ïe by lidé na kamenit˘ch opukov˘ch polích sná‰eli na
meze v˘hradnû kﬁemencové kameny. Od roku 1973 se deset následujících let kaÏdoroãnû o prázdninách
zab˘val v˘zkumem ﬁad kolektiv
mlad˘ch astronomÛ z Rokycan za
pomoci odborníkÛ z Archeologického ústavu âSAV, Národního muzea a Astronomického ústavu v Praze. Podaﬁilo se zjistit, Ïe ãtrnáct
rovnobûÏn˘ch ﬁad je témûﬁ úpln˘ch
a nûkolik zãásti zachovan˘ch. Jejich
délka se pohybuje v rozmezí od 400
do 450 metrÛ. Celkem ﬁady obsahují
2500 kamenÛ. Jejich prÛmûr je 80

vrátí tﬁeba aÏ zítra, a tak v pudu sebezáchovy si vzpomeneme na vojenské pﬁísloví: voják se stará, voják má. Jistû kaÏdého napadne, Ïe
by bylo nejjednodu‰‰í si zajít na jídlo do nûkteré z místních restaurací.
To se vám ale ne vÏdy podaﬁí, aÈ jiÏ
z jakéhokoliv dÛvodu. Z vlastní
zku‰enosti vím, Ïe hlad je nejvût‰í
nepﬁítel, a je proto tﬁeba se mít na
pozoru a mít pro takové pﬁípady Ïeleznou zásobu trvanliv˘ch potravin,
ke kter˘m se uch˘líme, kdyÏ zaãne
pﬁituhovat. Ocitne-li se vût‰ina chlapÛ v roli hospodynû, dokáÏu si pﬁedstavit, jak takové krocení hladu probíhá. Zakrojí se kus chleba, namaÏe
máslem a uﬁízne kus salámu. V lep‰ím pﬁípadû se moÏná pﬁi jídle posadí ke stolu a v‰e si prostﬁe na rozeãtené noviny. Chápu, má to své
v˘hody, za prvé se spojí pﬁíjem fyzické potravy a té du‰evní, a za druhé pak po sobû nemusíme m˘t talíﬁ.
Vût‰inou sice ani nevíme, co jíme,
ale zase nás zahﬁeje zpráva v tisku,
Ïe Pardubice porazily Znojmo ãtyﬁi – tﬁi. Vût‰í gurmáni zajdou dokonce tak daleko, Ïe nejsou líní si
ohﬁát tﬁeba párky z konzervy. Je
to jiÏ sice více práce, ale odmûnou
je jim teplá strava. Pokud snad nûkdo pokoﬁí sám sebe a opeãe si tﬁe-

DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
PRAVÁ PODSTATA POSTU NENÍ VE
ZDRÎENLIVOSTI OD POKRMÒ, ALE
OD H¤ÍCHÒ.
Svat˘ Jan Zlatoúst˘

cm. Nejvût‰í kámen - nazvan˘ Gibbon I - váÏí pﬁes 6 tun. V˘sledkem
v˘zkumÛ byl názor, Ïe kounovské
ﬁady mohly b˘t v pravûku jak˘msi
lunárním kalendáﬁem obyvatel doby kamenné, podobnû jako ve francouzském Carnaku ãi v Bretani. Tomuto názoru nahrává i fakt, Ïe
jednotlivé ﬁady jsou orientovány severo - jiÏním smûrem a jejich poloha na náhorní plo‰inû zaruãuje velmi dobrou viditelnost. V 90. letech
20. století se stále ãastûji zaãaly objevovat názory, Ïe Kounovské kamenné ﬁady jsou keltského pÛvodu.
Podle nich mûly ﬁady vedle astronomicko - kalendáﬁní funkce je‰tû
i funkci náboÏenskou. Tyto teorie se
dají dnes jiÏ tûÏko dokázat, neboÈ
mnohé ﬁady jsou poru‰eny a ãetné
kameny (zejména ty nejvût‰í) byly
odstranûny.
Tomá‰ Bednaﬁík

2. díl
Krásné a pohodové pﬁedjarní dny,
milí ãtenáﬁi. Sníh a mráz nás sice
je‰tû tro‰ku trápí, ale to uÏ tak v únoru b˘vá. BudiÏ nám útûchou, jak praví ãeská pranostika, Ïe bude-li únor
bíl˘, posílí to na‰e pole, potaÏmo na‰e s˘pky a v koneãném efektu i na‰e Ïaludky. Dne‰ní díl bych rád vûnoval tématu, kter˘ kaÏd˘ muÏ více
ãi ménû zaÏil, zaÏívá ãi v budoucnu
zaÏívat bude. Znáte to, kdyÏ se hlava rodiny ocitne v situaci, Ïe ochránkynû rodinného krbu se z jak˘chkoliv pﬁíãin na pár dnÛ musí vzdálit
z hnízda, chlap je zanechán na pospas osudu a musí se o sebe sám postarat. Tûm ‰Èastnûj‰ím b˘vá nachystáno do ledniãky jídlo na dobu
nezbytnou k pﬁeÏití. Pﬁi odjezdu své
drahé poloviãky si je‰tû vyslechne,
co a jak si má ohﬁát, jak v‰e rozdûlit, aby po dobu odlouãení nestrádal
hladem. „Neboj, nejsem pﬁeci malej“, dodává hlava rodiny s nadhledem, pﬁitom ale jeho mysl znejistí
z pﬁedstavy, co ho asi v kuchyni ãeká za horor. Z vyprávûní kamarádÛ
vím, Ïe praxe je daleka dobﬁe mínûn˘m radám a podle nepsaného
hesla, co mÛÏe‰ seÏrat hned, neschovávej na zítﬁek, se zvrzne obsah kastrolÛ v pﬁedstihu. Co ale dûlat pak? Na‰e zachránkynû se nám
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Kdo se postí, nûco si odﬁíká, je buì tlust˘, nebo ‰etﬁí, nebo je pﬁíli‰ zboÏn˘. Takto zjednodu‰enû se dívají na pÛst lidé dne‰ní doby. Smysl
obûti postu spoãívá podle této domnûnky ve
zﬁeknutí se radostí tohoto svûta. Ve skuteãnosti ale bez postu nemÛÏeme správnû vychutnat
Ïádnou svûtskou radost. Jen z tûch vûcí mohu
mít radost, jen z tûch vûcí se mohu opravdovû
tû‰it, na nichÏ jsem nezávisl˘. Skleniãka vína
ve vhodnou dobu mezi pﬁáteli udûlá radost. Kdo
v‰ak bez alkoholu uÏ nedokáÏe Ïít, ten musí pít, i kdyÏ z toho nemá vÛbec
radost. UÏ není sv˘m pánem, n˘brÏ otrokem své pijácké vá‰nû. To platí
o v‰em, co ãlovûk ãiní. Kdo pﬁijde z práce domÛ, zapne televizi a vypne ji
teprve, aÏ jde spát, kdo ji má jako nezbytnou kulisu svého domácího prostﬁedí, tomu ani ten nejlep‰í televizní poﬁad neudûlá opravdovou radost. Takov˘ ãlovûk je naopak zcela bezmocn˘ a ne‰Èastn˘, kdyÏ televize jednoho
dne pﬁestane hrát. A tak bychom mohli pokraãovat.
V Prvním listû KorinÈanÛ najdeme vûtu: „V‰echno je mi dovoleno, ale
niãím se nesmím nechat spoutat.“ (1 Kor 6,12). KdyÏ se postíme, ãiníme
se nezávisl˘mi na vûcech tohoto svûta. Neãiníme tak proto, Ïe jimi pohrdáme, n˘brÏ právû proto, abychom si udrÏeli nezakalenou radost z jejich
uÏívání. Kdybychom v klidu uváÏili, kolik vûcí nám uÏ nedûlá radost, tak
zpozorujeme, jak dobﬁe by nám udûlalo cviãit se v opravdovém postu. Ten
nám chce ukázat, co pﬁiná‰í ãlovûku opravdovou radost ze Ïivota: není to
moÏnost za kaÏdou cenu v‰eho uÏívat, n˘brÏ právû nezávislost na vûcech,
které mohu, ale také nemusím mít.
Jeden pﬁíklad odjinud. Víte, jak ãerno‰‰tí domorodci chytají opice? Velmi dÛvtipnû. Ke stromu pﬁiváÏou koÏen˘ pytlík s r˘Ïí, oblíbenou potravou
opic. Otvor pytlíku je tak úzk˘, Ïe jím projde jen otevﬁená dlaÀ opice. Ta
kdyÏ ucítí, Ïe je v pytlíku r˘Ïe, nabere do dlanû co nejvíce. Ale následuje
zrada: sevﬁená dlaÀ s r˘Ïí neprojde úzk˘m otvorem! V té chvíli se objeví
dosud skryt˘ domorodec. Opice pi‰tí, skáãe, snaÏí se osvobodit, ale marnû. A pﬁece staãilo jedno: otevﬁít dlaÀ a pustit r˘Ïi. Otevﬁená dlaÀ by otvorem snadno pro‰la.
MoÏná právû to je jedna z hlavních pﬁíãin na‰ich Ïivotních trampot: drÏíme se kﬁeãovitû nûãeho, bez ãeho zdánlivû nemÛÏeme b˘t a Ïít. A to nás
drÏí v pasti. Zaãínáme naﬁíkat, stûÏovat si, proklínat. A pﬁitom by staãilo
jediné: nûco pustit!
J. P.

ba kupovanou sekanou, pﬁidá hoﬁãici ãi keãup, smekám pﬁed ním.
Dal‰í oblíbenou stravou slamûn˘ch
vdovcÛ b˘vají nejrÛznûj‰í „pytlíkajdy“. Ti nejotrlej‰í je praktikují ve
formû „kohoutího v˘varu“, coÏ je
polévka z pytlíku zalitá horkou vodou z kohoutku. S vymazlenou polívãiãkou od maminy se to sice srovnat nedá, ale jak pravila Magdalena
Dobromila Rettigová, hlad je nejlep‰í kuchaﬁ a hlavnû Ïe to zahﬁeje
Ïaludek a zaÏene hlad. Dal‰ím oblíben˘m záchrann˘m menu b˘vají
vejce. Vajeãná jídla jsou muÏi pomûrnû oblíbená, i kdyÏ kdo si má,
sakra, pamatovat, jak dlouho se vaﬁí na ten ãi onen zpÛsob… A pak
pﬁedstava mytí pﬁipeãené pánviãky
a riziko v ústech skﬁípajícího kousku spadlé skoﬁápky pﬁípravu této krmû odsuzuje do rukou jen tûch nejodváÏnûj‰ích z nás. Dne‰ní povídání
bych rád zakonãil pﬁáním, abychom
si i v situacích, kdy si ke stolu zbudeme sami, jídlo promûnili v mal˘
obﬁad. Nebuìme líní si prostﬁít tﬁeba gothaj s cibulí a potû‰me tak
v‰echny na‰e smysly. Abyste k tomu dostali tu správnou motivaci, pﬁidávám skvûl˘ a jednoduch˘ recept
závûrem. Je to svûdectví o tom, Ïe
párky se nemusí jíst jen ohﬁáté ve vodû. Na shledanou v pﬁí‰tím ãísle se
tû‰í Milan Bednaﬁík.

UÏ druh˘ mûsíc z nového roku máme za sebou a dokonce pÛlku z toho
‰kolního. Jak stárnu, tak stále ãastûji vzpomínám na svá ‰kolní léta.
Vzpomínám také na svého mlad‰ího spoluÏáka, kter˘ nebyl tehdy pro mne
vÛbec zajímav˘. Navíc ani já – jako dítko paní uãitelky – jsem pro nûj nebyla moc zajímavá.
Byl to takov˘ jemnû ﬁeãeno „zlobivec“, a tak ãasto musel zÛstávat „po
‰kole“. Jednou, kdyÏ mûl zase po nûjakém konfliktu zÛstat po ‰kole, klidnû
odcházel po vyuãování pryã. Na schodech ho ale pﬁistihla paní uãitelka
a udivenû se ho zeptala: „Berko, nemá‰ b˘t náhodou po ‰kole????“
SpoluÏák se na ni mile usmál a se slovy: „Hlavnû zdraví, paní uãitelko!“
pokraãoval v odchodu ze ‰koly.
Nikdo z nás tehdy netu‰il, jak slavnou se tato vûta v na‰í rodinû stane.
A Berka to netu‰í dodnes.
–rok–

ZAPEâENÉ PÁREâKY
V ALOBALU
(pro 2 osoby ) – 1/2 kg lahÛdkov˘ch párkÛ, 1 vût‰í cibule, sladk˘ keãup, plnotuãná hoﬁãice, grilovací
koﬁení, trochu tuku.
Párky nakrájíme asi na 3 cm dlouhé váleãky a je‰tû podélnû rozﬁízneme. Cibuli nakrájíme na slabá koleãka. Pﬁipravíme si plát alobalu,
kter˘ zlehka potﬁeme tukem a doprostﬁed poklademe polovinu nakrájen˘ch páreãkÛ. Jako druhou vrstvu
pﬁidáme cibuli, kterou po celé plo‰e
potﬁeme hoﬁãicí a keãupem. Pﬁidáme
druhou vrstvu párkÛ. Navrch ochutíme grilovacím koﬁením a celé dobﬁe zabalíme tak, aby spoj byl nahoﬁe
a obsah nemohl vytéci. Pak cel˘ balíãek vloÏíme do pekáãku a dáme zapéci asi na 45 minut do trouby. Jako
pﬁílohu volíme peãivo nebo chléb.

Slunné zimní dny bychom mûli vyuÏít k procházkám. Ono je tu totiÏ i v zimû krásnû a procházka kolem ﬁeky ve tﬁpytícím se snûhu je nádherná.
Ilustraãní foto Milan Bednaﬁík

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Ludmila MuÏíková
RÛÏena Filounková
Pavel Weigl
Alexandra âeãelská
Jaroslav Hrbek
Hana Ptáãková
Milo‰ Mare‰
Milada Kasalická

20. 1.
7. 1.
2. 1.
19. 1.
25. 1.
15. 1.
16. 1.
18. 1.

50 let
55 let
70 let
74 let
79 let
76 let
80 let
86 let

Kﬁivoklát 178
Kﬁivoklát 228
âastonice 3
Kﬁivoklát 196
Kﬁivoklát 197
Kﬁivoklát 242
Kﬁivoklát 1
Kﬁivoklát 118

S BOLESTÍ V SRDCI VZPOMÍNÁME
Kvûtoslava Macáková

+ 12. 2. 2009 ve vûku nedoÏit˘ch 82 let

FEJETON

FOTOKRONIKA – HISTORIE
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

V˘roba DVD filmu ke 130. v˘roãí SDH Kﬁivoklát vstoupila do pﬁedposlední fáze. Na snímku
herec kladenského divadla V.A.D. a moderátor Rádia Relax Honza Lukavsk˘ namlouvá ve
zvukovém studiu Fotostudia „B“ komentáﬁ, jímÏ bude snímek doprovozen. Foto Milan Bednaﬁík

Hasiãe nikdo k tanci pﬁemlouvat nemusel. Ani Michala Temejãíka s dcerou.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Pﬁekvapením hasiãského a hradního plesu byla hodinová produkce vynikajících The Beatles
Revival z Kladna.
Foto Pavel Friebert

Krátce po pÛl jedné v noci v pátek 6. února
shoﬁela klubovna Vodáckého klubu Rakovník na bﬁehu ﬁeky Berounky v Roztokách. Podle vy‰etﬁovatele boudu nûkdo zapálil úmyslnû.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Na Nov˘ch cestách, kousek od Paraplíãka, je opût vyvrácen jeden ze stojanÛ ·kolní nauãné stezky. Mûl by se uklidit, aby ho nûkdo neukradl. Nezodpovûzena zÛstává jen otázka, komu vadil?
Foto Pavel Friebert

Deset ‰tastn˘ch v˘hercÛ „zvlá‰tní ceny“ pﬁi spoleãném fotografování.
Foto Petr HÛla

Druh˘m pﬁekvapením plesu byla Dá‰a Dobrovolná, finalistka Miss Orient 2007.
Foto Pavel Friebert

Na poslední píseÀ si The Beatles Revival vyvolali z publika i kastelána hradu Luìka
Frencla.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

KAPITOLY Z HISTORIE K¤IVOKLÁTSKA – XIX

TOMÁ· BEDNA¤ÍK

KOLEJE DO K¤IVOKLÁTSK¯CH LESÒ
V roce 1824 byla uvedena do provozu první konûspﬁeÏní Ïeleznice na
evropském kontinentu mezi Lincem
a âesk˘mi Budûjovicemi. Její stavitelé - Franti‰ek Josef a Franti‰ek Antonín Gerstnerové – mûli vedle odpÛrcÛ
i mnohé pﬁíznivce a podporovatele.
Mezi nimi byl i tehdej‰í majitel kﬁivoklátského panství kníÏe Karel Egon II.
z Fürstenberka.
Velk˘m pﬁíznivcem konûspﬁeÏky byl
také inspektor kﬁivoklátského panství,
kníÏecí dvorní rada Franti‰ek Nittinger.
Ten se stále ãastûji zaobíral my‰lenkou
vybudovat Ïeleznici v kraji, kter˘ mu
byl svûﬁen. Chtûl zajistit, aby Kﬁivoklátsko v mohutném rozvoji svého prÛmyslového podnikání mohlo b˘t otevﬁeno intenzivnûj‰ímu obchodnímu
styku. Nittinger pﬁesvûdãil majitele
panství Karla Egona II., Ïe vybudová-

ní Ïelezné dráhy do kﬁivoklátsk˘ch lesÛ pﬁinese panství znaãn˘ uÏitek. Sám
se ujal vyjednávání s vlivn˘mi osobnostmi politického a vûdeckého Ïivota. Jeho v˘sledkem bylo ustavení spolku pro postavení Ïeleznice. V dubnu
roku 1826 podal spolek na dvorní kanceláﬁ ve Vídni Ïádost o udûlení privilegia pro stavbu této dráhy. Byla navrÏena trasa od Bruské brány v Praze pﬁes
Lány do údolí potoka Klíãavy, podél
nûho do Zbeãna, dále po bﬁehu ﬁeky Berounky kﬁivoklátsk˘mi lesy pﬁes Roztoky, Nezabudice do T˘ﬁovic a Skryj
a poté pﬁes Zvíkovec aÏ do Plznû. Pﬁi
zamûﬁování trati zde pÛsobil proslul˘
geolog a paleontolog Joachim Barrande, s nímÏ se Franti‰ek Nittinger seznámil u francouzského dvora. Barrande pﬁi sv˘ch pracích pﬁi‰el u Skryj
a T˘ﬁovic na rozsáhlá nalezi‰tû zbytkÛ
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Rytina b˘valé koÀské dráhy u Lán.

primordiální ústrojné fauny, hlavnû
zkamenûl˘ch trilobitÛ, dnes známá po
celém svûtû.
Císaﬁ povolil stavbu Ïeleznice patentem z 30. 7. 1827. Dráha byla stavûna
s pouÏitím kolejnic z litiny, upevnûn˘ch
na kamenn˘ch a dﬁevûn˘ch podloÏkách.
Dílo ale postupovalo jen velmi zvolna.
Dne 21. 3. 1830 byl dán do provozu první úsek dlouh˘ 25 kilometrÛ, veden˘
z Prahy kolem obcí Dejvice, Stﬁe‰ovice, Veleslavín, Vokovice, Liboc, Ruzynû, Hostivice, Jeneãek, Jeneã, Nov˘
DvÛr, Pﬁítoãno, Pleten˘ Újezd do nádraÏí V˘hybka u Rozdûlova.

Divoãáka si z plesu hasiãÛ a hradu odnesl
Sa‰a Butoviã. Evidentnû s radostí.
Foto Petr HÛla

Reprofoto autor

Na dal‰ím 26,6 km dlouhém úseku
z V˘hybky pﬁes Rozdûlov, Srby, Kaãici, Stochov, Rynholec k LánÛm byla
doprava zahájena 25. 10. 1830.
Teprve 11. 4. 1833 byl otevﬁen úsek
v délce 5,2 km z Lán do lesní oblasti Pínû u Brejlu. Roku 1836 byla uzavﬁena
stavba nedokonãené dráhy v údolí Klíãavy na rozhraní Lánské obory a Kﬁivoklátského revíru zbudováním posledního 4,7 km dlouhého úseku. Celá
traÈ tak mûﬁila zhruba 52 kilometrÛ.
V roce 1834, kdy se vyskytly nenadálé pﬁekáÏky v terénu, rozhodla se finanãnû vyãerpaná akciová spoleãnost

ke svému rozpu‰tûní. Je‰tû pﬁed likvidací nabídla dohotovenou ãást Ïeleznice k odkoupení nejsilnûj‰ímu spoleãníkovi, kníÏeti z Fürstenberka. Ten ji
po úvaze koupil a pﬁevzal do majetku
a správy. Dráha byla doplnûna poboãkou do bu‰tûhradsk˘ch kamenouheln˘ch dolÛ a bûhem svého dal‰ího provozu dopravovala pﬁedev‰ím uhlí
a dﬁíví z Kladenska a Kﬁivoklátska do
Prahy. Pozdûji byl pﬁepravován dal‰í
artikl, jako napﬁ. stavební kámen, potraviny, mouka, vápno atd. Provoz byl
ale pro podnikatele pﬁíli‰ nákladn˘ a obtíÏn˘. Pﬁi koÀském pohonu byl závisl˘
do znaãné míry na poãasí. V tûch letech si jiÏ v‰ude razila cestu do technického svûta lokomotiva. KníÏe
Fürstenberk proto poÏádal císaﬁe o povolení pﬁestavby Ïeleznice na dráhu
s parním pohonem. Smûlé plány v‰ak
skonãily Fürstenberkovou smrtí v roce
1854.
A jak˘ osud mûla Lánská Ïeleznice
dále? Dne 21. 10. 1855 ji odkoupila
Bu‰tûhradská Ïelezniãní spoleãnost za
380 000 zlat˘ch a pﬁipojila ji k budované Bu‰tûhradské parní Ïeleznici. Na
úseku Lány – Pínû jezdila potom je‰tû nûjak˘ ãas koÀská dráha jako pﬁípojka na hlavní traÈ Bu‰tûhradské Ïeleznice, neÏ byla posléze jako zbyteãná
zru‰ena.
(Pokraãování pﬁí‰tû)

