Roãník XV.

KVùTEN 2009
V rámci hodin literární v˘chovy pﬁi‰ly
dûti 3. a 4. roãníku
s velmi zajímav˘m nápadem. Více se dozvíte z ãlánku Jitky Rajni‰ové.
âtûte na str. 3

20 Kã

V sobotu 23. kvûtna leto‰ního roku
probûhne na Kﬁivoklátû pomûrnû v˘znamná událost. Místní sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ oslaví úctyhodné v˘roãí, neboÈ ubûhlo uÏ 130 let od jeho
vzniku. Pﬁiná‰íme vám rozhovor se
starostou a velitelem sboru.
âtûte na str. 4

V tomto roce bude dokonãena 2. etapa v˘stavby dûtského hﬁi‰tû na
Kﬁivoklátû. Více se dozvíte v ãlánku Jana Rajského.
âtûte na str. 5

KVùTEN – MùSÍC LÁSKY
Kvûten je v‰eobecnû vnímán jako mûsíc lásky. Kolik podob ale vlastnû
láska má? V 16 letech první hledání, tápání a nacházení, smí‰ené s neurãitostí nepoznaného, studem a rozpaky. Jarní zku‰enosti a vzpomínky na
„poprvé“, které nás pak provázejí po cel˘ Ïivot. Jak se v‰e zdá jednoduché
a prosté, nahlíÏeno láskou a optikou „prince na bílém koni“. Po dvacítce,
po prvních zku‰enostech a karambolech, uÏ jako elévové, hledáme nûkoho,
s k˘m kromû milostného rozechvûní vydrÏíme i déle neÏ jedno rande. Hledáme spoleãné zájmy, názory a postoje k Ïivotu. S pﬁib˘vajícím vûkem zaãínáme oceÀovat i jiné kvality partnerÛ, neÏ jsou u jinochÛ vlnité vlasy, drzé ãelo a u sleãen koketérie a ochota k ãemukoliv. Zaãínáme pﬁem˘‰let
o tom, zda partnera ustojíme i pﬁi ‰patné náladû, migrénû nebo r˘miãce.
Okolo tﬁicítky pak zaãínají tikat biologické hodiny. Láska nás opût oslovuje jinak a novû. ¤e‰íme a plánujeme spoleãnou budoucnost, dûti, zázemí.
Najednou pﬁestávají b˘t zajímaví svalovci, kteﬁí nedokáÏí odvyprávût ani
obsah krátkého filmu. Pﬁestávají b˘t zajímavé infantilní vypoãítavé nûÏÀulky, které bez ohledu na ostatní ﬁe‰í jen svÛj prospûch a uspokojení. Láskou zahoﬁíme k partnerovi ãestnému, zodpovûdnému, se kter˘m dokáÏeme
sdílet smysl pro humor, intimitu i nepﬁíznû osudu. A pak to pﬁijde: narodí
se následník! Je to láska? No jistû a jaká! Navíc spojena s radostí, spoleãn˘m proÏitkem, obavou a vzájemností. Následnû, stane se to nepozorovanû – a ubûhne to jako voda – vidíte, Ïe následník vykroãil po své cestû Ïivotem a ﬁe‰í svá první hledání, tápání a nacházení… A Vy dva? Buì zjistíte,
Ïe jste jako dva stromy prorostlé koﬁeny a Va‰e láska i po letech jako teplé odpolední sluníãko, které krásnû prohﬁívá, ale nespálí. Îe spolu rádi trávíte ãas, smûjete se, myslíte na sebe a víte, jak jeden druhého potû‰it. I to
je láska. A nebo naopak – pro‰edivûl˘ –sátník zjistí, Ïe má vlastnû sexy mozek (pﬁípadnû konto) a zaãne opisovat básniãky a posílat je po noãním nebi a mléãné dráze sleãnû ve vûku sv˘ch dûtí. Nebo si mamka od plotny uvûdomí, Ïe uÏ dlouho nesly‰ela doma nic pûkného a jako na potvoru její
vyprahlou du‰i zalévá nûhou kolega z práce. Ono totiÏ, stejnû jako muÏi rádi dob˘vají, i Ïeny mají potﬁebu b˘t dob˘vány. I to je láska. Jen je tﬁeba dávat pozor, abychom pod návalem emocí neskonãili na JIPce. A pokud ani
jednoho z partnerÛ nepotká návrat do puberty, máme ‰anci si jeden druhého váÏit, oceÀovat jeho pﬁednosti a taktnû a s láskypln˘m nadhledem pﬁehlíÏet jeho chyby.
(Pokraãování na str. 2)

DEN S LESY âESKÉ REPUBLIKY
Den pln˘ zábavy a aktivního odpoãinku stráven˘ uprostﬁed krásn˘ch kﬁivoklátsk˘ch lesÛ… to nabízí náv‰tûvníkÛm Informaãní
a vzdûlávací stﬁedisko LâR na Kﬁivoklátû a Lesní správa Kﬁivoklát.
Jste srdeãnû zváni na dal‰í roãník jiÏ
známého a populárního Dne s LâR.
Letos se koná 30. kvûtna od 9.30
do 16.00 hodin, opût v rekreaãním
areálu Emilovna – Karlova Ves.
Na soutûÏní stezce je pﬁipraveno
nûkolik stanovi‰È, kde si dûti i jejich
doprovod mÛÏe vyzkou‰et své znalosti o pﬁírodû a nejrÛznûj‰í doved-

nosti. KaÏdé soutûÏící dítû dostane
od poﬁadatelÛ mal˘ dáreãek a poukázku na obãerstvení. Jeho startovní kartiãka pak poputuje do slosování o pûkné a zajímavé ceny.
Je pﬁipraven i bohat˘ doprovodn˘ program: stﬁelba na pohyblivé
terãe, tkaní na kolíkov˘ch stavech,
jízda na koni, povídání o netop˘rech
vãetnû ukázek, tesaﬁské práce, lukostﬁelba, desatero správného chování v lese u Lupínka a Jehliãky nebo se mÛÏete nauãit skládat origami.
K dobré náladû zahraje skupina Rakovnick˘ potok a na závûr nebude
chybût ani divadelní pﬁedstavení,
tentokráte O Snûhurce. Po cel˘ den
bude k dispozici ohni‰tû a zaji‰tûn
je i prodej obãerstvení. K cestû na
Emilovnu mÛÏete zdarma vyuÏít autobusovou dopravu v následujícím
rozsahu: pro v‰echny, kteﬁí pﬁijedou
vlakem od Rakovníka, bude autobus pﬁistaven v 9.00 hodin u hotelu
S˘kora, druh˘ autobus pojede po
trase: 9.00 – Kﬁivoklát u rybníka,
9.10 Mûsteãko, 9.20 Velká Buková U Ka‰tanu, 9.30 Roztoky
u mostu. Pﬁedpokládan˘ konec
akce je v 16.00 hodin, autobusy budou odjíÏdût zpût po stejn˘ch trasách.
Pﬁijmûte tedy na‰e pozvání, tû‰íme se na vás.
Za kolektiv pracovníkÛ
TáÀa Friebertová,
tel.: 313 558 242

Moudrá slova
KaÏd˘ ãlovûk je sám, v‰ichni ka‰lou na v‰echny
a na‰e bolesti jsou opu‰tûn˘m ostrovem.
(Albert Cohen)

Pﬁi jednání na hradû Kﬁivoklátû pozvali pﬁedstavitelé MÎP âR starosty Kﬁivoklátska na náv‰tûvu NP âeské ·v˘carsko.

Foto archiv MÎP âR

STAROSTOVÉ NÁV·TÍVILI âESKÉ ·V¯CARSKO
Na pozvání Ministerstva Ïivotního prostﬁedí âR se v pondûlí, 11.
kvûtna, vypravila skupina starostÛ a
zástupcÛ obcí, dotãen˘ch návrhem
NP Kﬁivoklátsko, na zku‰enou do
na‰eho nejmlad‰ího národního parku – âeského ·v˘carska. Cílem byla diskuse se zástupci samospráv
místních obcí, neziskov˘m sektorem a vedením Správy NP.
Role prÛvodce krátkou exkurzí
âesk˘m ·v˘carskem se ujal ﬁeditel
NP, Ing. Pavel Benda. PﬁestoÏe poãasí pﬁíli‰ nepﬁálo, pro‰li si starostové za vydatného de‰tû trasu ze
Hﬁenska Edmundovou soutûskou aÏ
do Mezné. Na pramici je provezl

soutûskou osobnû pan starosta
Hﬁenska. Poté se starostové pﬁesunuli do Krásné Lípy do Domu âeského ·v˘carska. Zde je pﬁivítali námûstek ministra Ïivotního prostﬁedí
RNDr. Franti‰ek Pelc, ﬁeditelka odboru ochrany pﬁírody a krajiny
RNDr. Alena Vopálková a ﬁeditel
obecnû prospû‰né spoleãnosti âeské ·v˘carsko Mgr. Marek Mráz. Po
krátké prohlídce náv‰tûvnického
stﬁediska Dr. Pelc informoval starosty o postupu prací na pﬁípravû návrhu NP Kﬁivoklátsko a pﬁedal jim
první pracovní verzi zákona o NP
k prostudování a dal‰í diskusi. Starostové a zástupci obcí zároveÀ ob-

drÏeli mapy sv˘ch katastrÛ v mûﬁ.
1: 15 000 se zakreslenou hranicí NP
a písemné odpovûdi na otázky, které zaznûly bûhem posledního jednání v Roztokách. ¤editel Benda
s Mgr. Mrázem potom pohovoﬁili o
v˘znamu NP âeské ·v˘carsko pro
region. Kolem tﬁetí hodiny dorazili
starostové místních obcí, aby v neformální debatû diskutovali praktické klady a zápory vyhlá‰ení NP.
Jednání bylo ukonãeno po 17té hodinû s tím, Ïe diskuse k návrhu NP
Kﬁivoklátsko bude pokraãovat cca
za tﬁi t˘dny opût na Kﬁivoklátsku.
Petr HÛla

V¯ROâNÍ KONCERT ÎÁKÒ DÁ·I PAVLÍâKOVÉ
Není to sice oficiální název z programu, ale ten se mi zdál dost dlouh˘ a Dá‰u pﬁece kaÏd˘ zná. Ve stﬁedu 29. dubna nás ãekala dÛvûrnû
známá atmosféra pûknû upravené
tûlocviãny kﬁivoklátské základní
‰koly, témûﬁ do posledního místeãka zaplnûné rodiãi, dal‰ími pﬁíbuzn˘mi, kamarády úãinkujících a Dá‰in˘mi pﬁíznivci. Za okny tûlocviãny
ãerno, bouﬁka, i kroupy pr˘ padaly,
ale nikdo z nás to nevnímal. Koncert zahájila flétnová rozcviãka pokroãil˘ch ÏákÛ i tûch je‰tû ‰kolkov˘ch zaãáteãníkÛ, bylo to pÛsobivé,
nové a neotﬁelé. Dá‰a stále nûco nového vym˘‰lí a zkou‰í. Ta by mohla vydávat metodické materiály
pro uãitele hudebních ‰kol. A pak
uÏ se na pódiu stﬁídali jednotlivci,
skupinky, flétny, housle, kytary
a klávesy v rozmanit˘ch seskupeních. I to je obdivuhodné, Ïe je Dá‰a schopná a ochotná tohle v‰e vyuãovat a sama je‰tû s dal‰ími
netradiãními nástroji experimentovat. No prostû, bylo to vydaﬁené odpoledne, na které jsem pak sly‰ela

od lidí jen samou chválu. ·ikovnû
je moderovaly Aniãka Kasíková
a Mí‰a Temejãíková. Nesmím zapomenout na rodinná hudební seskupení, ta sklidila zvlá‰È bouﬁliv˘
aplaus, aÈ to byli Zikmundovi, Vo-

kounovi nebo Keltnerovi. A Dá‰a si
koneãnû mohla splnit svÛj dûtsk˘
sen, zahrála si totiÏ spoleãnû se
sv˘m devadesátilet˘m tatínkem. Tﬁi
písniãky nám zazpíval sbor Sedmikrásky (Pokraãování na str. 2)

Dá‰a Pavlíãková si splnila svÛj dûtsk˘ sen a zahrála si spoleãnû se sv˘m devadesátilet˘m
tatínkem.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE

STRANA 2

Anketa KN
S k˘m byste si chtûli pﬁeãíst rozhovor v nûkterém z dal‰ích ãísel
Kﬁivoklátsk˘ch novin?
PhDr. Tomá‰ Bednaﬁík
55 let
publicista
BohuÏel, vût‰ina tûch,
s nimiÏ bych si rád
pﬁeãetl rozhovor, uÏ
není mezi námi. Tﬁeba Franti‰ek Pouznar,
Ctirad Huml, Karel
Toms st., Lubomír
Junek, Mirek Friebert, Mirek Slapniãka, Josef Kraus... Nûkolik lidí, na
které se tak tro‰ku zapomíná, tu ale
stále je. Myslím, Ïe hodnû zajímavého by mohl ãtenáﬁÛm ﬁíci pan doktor Miroslav Somr, kdysi velká
osobnost kﬁivoklátského divadla
a ‰koly. Nebo paní Milada Kasalická, Ïijící kronika s neuvûﬁitelnou pamûtí. Moc by mû zajímalo i povídání s paní Jarmilou Pouznarovou,
která ve ‰kolní druÏinû vychovala
stovky dûtí. A z tûch, kteﬁí nebydlí
pﬁímo na Kﬁivoklátû, ale mají k nûmu úÏasn˘ vztah, jmenuji alespoÀ
dva muÏe: reÏisér a hudební skladatel Ivan Kotrã a spisovatel, malíﬁ
a lesnick˘ odborník Ing. Bohumil
Siegl, kter˘ ãasto pob˘vá na nezabudickém ml˘nû.
Karel Breník
35 let,
servisní technik
Tak tohle je otázka
k zamy‰lení. Urãitû
by se to mûlo t˘kat
ãlovûka, kter˘ pro
Kﬁivoklát nûco udûlal
ãi znamenal.
Rozhovor s Jiﬁím
Friebertem st. jsem si
pﬁeãetl na jeden „zátah“, protoÏe se
dot˘kal vûcí, které si je‰tû pamatuji (divadlo), zajímají mne (kostelní
hodiny) a taky mû t˘kají (hasiãina).
Proto mi napadlo jedno jméno na
rozhovor, kter˘ by mohl b˘t zajímav˘. Tedy má odpovûì zní…
Gudrun Humlová. A proã? Vzpomnûl jsem si na ‰kolu, tábory s panem Humlem v Tisé u rodiãÛ Gudrun Humlové a mnohé dal‰í…
Karolína Friebertová
16 let, studentka Stﬁední zdravotnické ‰koly v Berounû
Pﬁiznám se, Ïe rozhovory moc neãtu.
Ale urãitû se mi líbí,
Ïe se obãas nûjak˘
objeví, hodnû to noviny oÏiví a pro
spoustu lidí je to urãitû zajímavé ãtení.
Pokud bych si pﬁece jen mohla vybrat, asi by se mi líbilo, kdybyste
vyzpovídali tﬁeba nûjakého uãitele,
aby zavzpomínal na b˘valé Ïáky
a ﬁekl tﬁeba nûjakou úsmûvnou pﬁíhodu, která se ve ‰kole stala.
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V¯ROâNÍ KONCERT ÎÁKÒ DÁ·I PAVLÍâKOVÉ
(Dokonãení ze str. 1)
v úplnû novém, svûÏe jarnû pÛsobícím obleãení. A to zpívání taky
bylo moc pûkné, ty nejmen‰í dûti,
pro které uÏ ten vynucen˘ klid byl
moc dlouh˘, úplnû oÏily a s chutí by
se byly pﬁidaly a aspoÀ si zatancovaly, kdyby je pﬁísní rodiãe ãi prarodiãe neumravÀovali. Na závûr si
mohli v‰ichni spolu se v‰emi úãinkujícími zazpívat âervenou ﬁeku.
A pak uÏ jen Dá‰a dûkovala v‰em
ze ‰koly, kteﬁí jí jako vÏdy pomáhali
s pﬁípravou koncertního sálu a s organizaãními náleÏitostmi. A dal‰í
den mi jedna maminka ﬁíkala, Ïe si
s tûmi ostatními maminami ﬁekly, Ïe
podûkování a velkou kytici si zaslouÏila taky Dá‰a, a Ïe na to pﬁí‰tí
rok urãitû nezapomenou. Tak zase
za rok!
Gudrun Humlová

Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Keltnerovi pﬁi rodinném vystoupení.

O S L AVA D N E M AT E K V M AT E ¤ S K É · K O L E

Máj je lásky ãas, a snad proto se
v kvûtnu také slaví Den matek. I my
se na nûj velmi peãlivû pﬁipravujeme, protoÏe na slavnostní besídku
mezi nás do ‰kolky zveme nejen maminky, ale i babiãky, tety a samozﬁejmû mohou pﬁijít i tatínkové a dûdeãkové, aby tento svátek s námi
patﬁiãnû oslavili. Dûti pro maminky
letos pﬁipravily velké pﬁekvapení.
Pan Milan Bednaﬁík dûti vyfotografoval a vyrobil krásná pﬁání s portréty dûtí. Toto pﬁekvapení jsme financovali z v˘tûÏku velikonoãního
jarmarku, na kterém nakupovaly
hlavnû maminky. KaÏdé z dûtí si pro
svou maminku vyrobilo srdíãko,
které si maminka mÛÏe zapíchnout
do kvûtináãe a kytiãku z vlnitého
kartonu, která mamince nikdy neuvadne. Na co se maminky ale nejvíce tû‰í, b˘vá vystoupení dûtí. Letos se herna mateﬁské ‰koly
promûnila v rozkvetlou louku, na
které spolu tanãily kytiãky rÛzn˘ch
barev. KdyÏ potom za‰lo sluníãko,
vylétli na louku svatojánci a kytiãkám posvítili sv˘mi lucerniãkami.
V‰echny dûti se opravdu snaÏily,
aby maminkám zazpívaly a zatanãily co nejlépe. Podûkování patﬁí také paní Dá‰e Pavlíãkové, která dûti
pﬁi vystoupení doprovodila na klavír.
Jaroslava Vimrová

Libu‰e Vokounová
35 let, správce depozitáﬁe
Myslím, Ïe by mohl
b˘t zajímav˘ rozhovor s nûk˘m, kdo
moÏná zdánlivû nedosáhl Ïádn˘ch spoleãensk˘ch úspûchÛ,
nebyl v dalek˘ch krajích, ale pﬁesto si bez
nûj my ostatní neumíme Ïivot pﬁedstavit. S nûk˘m, koho vût‰ina z nás
tﬁeba dennû potkává. Napﬁíklad s po‰Èákem, ﬁidiãem autobusu, prodavaãkou v obchodû…

KVùTEN – MùSÍC LÁSKY
(Dokonãení ze str. 1)
Lásku, péãi a ãas, kter˘ jsme cel˘ Ïivot vûnovali v˘chovû následníkÛ, pak
mÛÏeme vûnovat sobû i svému partnerovi. Je to láska? No jistû! Aby ãlovûk mohl mít rád jiné lidi, musí si nejprve váÏit a mít rád sám sebe. A tak
pﬁeji v mûsíci kvûtnu v‰em ãtenáﬁÛm KN, aÈ uÏ se cítí jakkoliv mladí, nebo
staﬁí, aby si lásky, kterou mají, váÏili a svého partnera obãas, alespoÀ naoko, dob˘vali a chválili. A pokud si nemÛÏete váÏit sami sebe, protoÏe svému okolí pÛsobíte jen bolest a ne‰tûstí, poﬁiìte si psa nebo koãku. I to je
láska.
Barbastella

Rozkvetlá louka v mateﬁské ‰kolce.

Foto Jaroslava Vimrová

Dûti z mateﬁské ‰koly na jarním v˘letû v âastonicích.

Foto Jaroslava Vimrová

TO JSOU MI VùCI
Tak uÏ to zase zaãalo… a nûco bohuÏel ne.
Sluníãko a probouzející se pﬁíroda jsou neklamn˘mi známkami zaãátku jara. První krásné dny
pﬁilákaly první turisty a zaãala tak
nová turistická sezóna. Podle prvních ohlasÛ z kﬁivoklátsk˘ch restauraãních zaﬁízení velmi nadûjnû. Krize nekrize. Zaãaly
i tradiãní problémy s parkováním. Zvlá‰tû o Velikonocích bylo lep‰í ujet nebo se schovat na
zahrádku.
JiÏ jsem jednou psal, Ïe vybírání parkovného v‰ude moÏnû dle
mého názoru neﬁe‰í kﬁivoklátské
problémy s parkováním. Místo,
aby se zaãalo ﬁe‰it „kde parkovat
lépe“, smrskl se cel˘ systém do
trochu krátkozrakého „kolik parkovného vybereme?“. Alibi plnûj‰í obecní kasy pﬁestává postupem ãasu staãit. Parkování
v Kﬁivoklátû povaÏuji za jeden
z nejvût‰ích souãasn˘ch problémÛ Kﬁivoklátu. Jak by se tﬁeba
Karlu Tomsovi blahé pamûti líbilo, Ïe se obãasné parkování aut
na chodníku od autobusové zastávky v Budech k úﬁadu stalo
zcela bûÏné? Mnû se to nelíbí ani
trochu. A Ïe by se nedalo nûkde
zaãít? Ale dalo, jen …
Zaãala i pﬁedvolební kampaÀ.
BohuÏel. Na stránkách novin
i jinde si mÛÏeme pﬁeãíst z dílny
ODS: „MÛj program: ‰kodit
a stra‰it, vá‰ Jiﬁí Paroubek“ (vidûl jsem i podobn˘ vzkaz od hejtmana). A hned vedle nás burcuje heslo âSSD: „ZabraÀte
návratu ODS. UÏ Ïádné sniÏování pﬁídavkÛ na dûti.“ Pﬁijìte k volbám do Evropského parlamentu,
doplÀuje âSSD. Nevím, jestli je
programem Jiﬁího Paroubka ‰kodit a stra‰it. Zcela urãitû v‰ak nevûﬁím tomu, Ïe leto‰ní volby do
Evropského parlamentu budou
mít nûjak˘ vliv na v˘‰i pﬁídavkÛ
na dûti v âechách.
JiÏ pﬁed drahnou dobou se vKﬁivoklátû zaãalo súzemním plánem.
Pokud si pamatuji, koncept územního plánu byl zastupitelstvem
schválen na konci roku 2007. UÏ
to bude pomalu rok a pÛl… a projednávání návrhu územního plánu (poslední fáze) je‰tû ani nezaãalo. Územní plán mezitím zaãal
nûkter˘m hodnû chybût. Tak uÏ
aby se zase zaãalo.
Pavel Friebert

DùTEM K¤IVOKLÁTSKA UÎ JE DEVùT LET
To zaznûlo na valné hromadû dne
22. kvûtna v podveãer v hotelu „S˘kora“ z úst pﬁedsedkynû tohoto obãanského sdruÏení Jany Rajské. Za
ty roky nejprve Simona Matûjková,
po ní Jana Rajská, ale pﬁedev‰ím
skvûlá parta lidí kolem nich, udûlala neuvûﬁiteln˘ kus práce. Musím
jmenovat Dá‰u Pavlíãkovou, jejíÏ
ãinnost sice sdruÏení zastﬁe‰uje, ale
v‰echno to, co s dûtmi podniká, aby
oÏivila lidové tradice, aÈ je to chození Tﬁí králÛ, Masopust, Vyná‰ení
smrtky, velikonoãní a vánoãní vystoupení a dal‰í pﬁíleÏitostné akce,
to vzniká zcela v její reÏii. Dûti Kﬁivoklátska loni zorganizovaly spolu
s TJ Sokol Kﬁivoklát (ov‰em ti samí ãlenové) Dûtsk˘ den U koleãka,
spolu se Z· a M· Kﬁivoklát Bambiriádu, skvûl˘ vodáck˘ v˘let po Berounce. Maminky batolat se pravidelnû scházejí v Klubu maminek
Îelviãka, jednou za mûsíc jsou pro
nû, ale i pro ostatní zájemce z ﬁad
veﬁejnosti poﬁádány Tvoﬁivé podveãery, za které patﬁí podûkování
lektorkám Jitce Rajni‰ové, Jitce
Hu‰kové a paní RÛÏenû Spurné a Informaãnímu stﬁedisku LâR, kde se
mohou scházet. Po roãní pﬁestávce
byly hlavnû díky Simonû Matûjkové a partû jejích pomocníkÛ opût
uspoﬁádány taneãní kurzy manÏelÛ
Tenglerov˘ch, hojnû nav‰tívené
a oblíbené, zvlá‰tû mezi pﬁíbuzn˘-

mi a pﬁáteli taneãníkÛ. Vrcholem
ãinnosti sdruÏení a pﬁíkladné spolupráce s obecním úﬁadem je urãitû
dûtské hﬁi‰tû. Bylo o nûm uÏ napsáno dost, ale pokud by se nûkdo chtûl
je‰tû informovat podrobnûji a o ãinnosti obãanského sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska se dovûdût více, najde v‰e
na internetov˘ch stránkách sdruÏení , které jsou pravidelnû aktualizovány. V‰echny plánované akce jsou
ti‰tûny na letáãky, vyvû‰ovány na
obecních v˘vûskách i na v˘vûsce

sdruÏení, mÛÏete se o nich doãíst nejen v Kﬁivoklátsk˘ch novinách, ale
i v Rakovnickém deníku, v Raportu, pﬁípadnû i v MF Dnes. Ale nejlep‰í bude, kdyÏ se spolu se sv˘mi
ratolestmi vypravíte pﬁímo na hﬁi‰tû a necháte je tam, samosebou za
va‰eho peãlivého dozoru, se poﬁádnû vyﬁádit. A mÛÏete se tû‰it, je‰tû
tam nûjaké ty atrakce pﬁibudou.
A jak to tam v okolí bude vypadat,
bude trochu záleÏet na kaÏdém z nás.
Gudrun Humlová

¤ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SV. PETRA
V K¤IVOKLÁTù
srdeãnû zve na oslavu

SLAVNOSTI TùLA A KRVE PÁNù – „BOÎÍHO TùLA“
V nedûli 14. ãervna 2009
Program:
9.30 hod. M‰e sv. – kostel sv. Petra na Amalínû
10.30 hod. – po M‰i sv. – prÛvod s uctíváním Nejsvûtûj‰í Svátosti.
Zakonãení slavnosti:
12.00 hod. – v kostele sv. Petra – svátosné poÏehnání
Hlavní celebrant: R. D. Ján Petroviã, vikáﬁ rakovnick˘

STRANA 3

DùNÍ SOUâASN¯CH DNÒ – DOPISY – NÁZORY

T¤I P¤ÁNÍ
V rámci hodin literární v˘chovy
pﬁi‰ly dûti 3. a 4. roãníku s velmi zajímav˘m nápadem. Rozhodly se, Ïe
si samy vymyslí scénáﬁ a zároveÀ
i zahrají pohádku pro spoluÏáky na
1. stupni. Dûti si pﬁipravily téÏ pozvánky a vstupenkou na pﬁedstavení byl jeden bonbon.
Dûti nejdﬁíve vymyslely postavy
a nastínily dûj. Pak následovalo rozdûlení rolí, kdy si kaÏd˘ sám pro
svou postavu vymyslel text. Bylo
rozhodnuto, Ïe texty budou ver‰ované. Pak následovalo spoleãné ãtení pﬁipraven˘ch textÛ a jejich následná úprava. Celá pohádka byla
rozdûlena na tﬁi obrazy. První se
odehrával v chaloupce u lesa, kde
pﬁeb˘vali rodiãe se svou dcerkou
Majdalénkou. V dal‰í ãásti se seznamujeme s kouzeln˘mi bytostmi
v zaãarovaném lese, dále s ãarodûjnicemi Agátou a Hermínou. KaÏdá
kouzelná bytost se pﬁedstavila, dále
ﬁádily ãarodûjnice a v‰echny houby
v lese zaãarovaly. Kdo se jich dotkl, tak zkamenûl. Majdalénku potkal tento osud, ale na‰el se odváÏn˘ Matûj, kter˘ Majdalénku
osvobodil s pomocí chytré vûdmy.
Vûdma mu poradila tﬁi pﬁání, která
vedou ke zru‰ení kletby.
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OTÁZKA PRO...
Jak˘ dojem na Vás udûlala náv‰tûva Národního parku âeské ·v˘carsko?
âeské ·v˘carsko je natolik specifick˘ národní park, Ïe srovnávat
ho s Kﬁivoklátskem nelze. Reliéf
parku je velmi ãlenit˘, hluboké kaÀony, pískovcové skály, vyhlídky
na skalních vûÏích, to v‰e park nabízí sv˘m náv‰tûvníkÛm. SchÛzka s

Celé pﬁedstavení konãí ‰Èastnû,
kdy Matûj poÏádá o Majdalénãinu
ruku.
Dalo by se pouze dodat – zazvonil zvonec a pohádky je konec.
Tato pohádka splnila i cíle dramatické v˘chovy a v‰em se velmi
líbila. Pro velk˘ úspûch ji dûti je‰tû
zahrají v mateﬁské ‰kole.
Podûkování patﬁí nejen dûtem, ale
i paní uãitelce Ilonû Hájkové. Spoleãn˘mi silami zrealizovali zdaﬁilé
pohádkové pﬁedstavení.
Marcela Kasíková

HOUBY SE P¤EDSTAVUJÍ
(ukázka z textu)
Klouzek jsem já,
klouzek jsem já,
nejhezãí klobouãek
klouzek má.
Jak tu rostu v mechu,
dûlám tu neplechu.
Já jsem houba oranÏová,
jmenuji se li‰ka,
kdyÏ je ze mû smaÏenice,
lahodí si bﬁí‰ka.
Já jsem houba p˘chavka,
nijak dobré chuti.
Jsem jen velká parádnice,
suknû se mi kroutí.

místními starosty byla informativní
a jejich reakce nebyly jednotné.
Z náv‰tûvy jednoho parku nelze dûlat závûry, v‰e je záleÏitostí dal‰ích
vyjednávání.
Mgr. Milan Naì

Z REDAKâNÍ PO·TY
Pro moji dvouletou dceru a mû je mil˘m zpestﬁením na‰ich kaÏdodenních vycházek nové dûtské hﬁi‰tû na Kﬁivoklátû. JelikoÏ je to pro takto malé dítû pû‰ky z Roztok pﬁíli‰ daleko, rádi tam jezdíme alespoÀ autem. Je
vÏdy tro‰ku problém po del‰í dobû pﬁemluvit dceru, Ïe uÏ je ãas jet domÛ.
UÏ se tû‰íme, aÏ bude hﬁi‰tû zcela dokonãeno. Velmi nás mrzí, Ïe nemáme
nûco podobného i v Roztokách, aã je to v dne‰ní dobû celkem bûÏné i v men‰ích obcích. MÛÏe to b˘t dobr˘ pﬁíklad pro cel˘ region.
PokaÏdé, kdyÏ projíÏdíme Kﬁivoklátem, dcera nad‰enû oznamuje: „Mami, tady bydlí ty prÛlezky“. Tímto bych chtûla obãanskému sdruÏení Dûti
Kﬁivoklátska a mûstysu Kﬁivoklát podûkovat.
Helena Nedbalová, Roztoky

J Á PÁ D Í M C E S T O U N E C E S T O U
Spolu se ãleny ZO âeského svazu ochráncÛ pﬁírody a jejich, jak má
pﬁítelka trefnû podotkla, sympatizanty, jsme se právû s onou b˘valou
kolegyní Líbou a se ·árkou vydali
objevovat krásy jarní pﬁírody. Vlastnû skoro uÏ letní. Autobus nás odvezl od hotelu „S˘kora“ do Îebráku, kde na nás ãekali dal‰í nad‰enci,
a pak uÏ jsme se jen kochali. ·lo se
ze Îebráku na Toãník, kde uÏ bohuÏel tﬁe‰nû ve stráni, kde se pásly
oveãky, odkvetly, ale zase toho
kvetlo hodnû dal‰ího. A dozvûdûli
jsme se, jak jsou ty oveãky pro okolí hradu Toãníku dÛleÏité, a Ïe na
protûj‰í stráni zas dal‰í ekologick˘
nad‰enec pase kozy, ostatnû s jejich
stádeãkem jsme se setkali uÏ dﬁíve.
A kdyÏ jsme se ujistili, Ïe medvûdi
v hradním pﬁíkopû poﬁád je‰tû jsou
a dost se naobdivovali dÛmyslnému
mechanismu, kter˘ dopravuje na
stﬁechu hradu materiál pro její opravu , ‰li jsme zas dál. Obãas v˘klad
Ing. Ivana Kasalického pﬁeru‰ila
·árka, která se stále znovu uji‰Èovala, Ïe pÛjdeme po cestû, ne po stráni (dÛsledek na‰í pﬁedchozí, místy
trochu krkolomné v˘pravy s Ing. Pavlem Mouchou – taky moc pûkná a
pouãná cesta Stﬁíbrn˘m luhem). ·li
jsme tedy po cestû poklidn˘m Údolím ticha, kde vût‰ina chat, citlivû
zasazen˘ch do pﬁírody, je‰tû spala
zimním spánkem, obãas si na nezniãen˘ch poutaãích pﬁeãetli, co tu
roste a Ïije a u jedné z tûch chat jsme
se naobûdvali, neboÈ uÏ bylo skoro
poledne. A protoÏe nûkteﬁí z nás uÏ
byli notnû uondaní, na‰e cesty se
rozdûlily. Jedna parta ‰la rovnou do
Kublova, ta druhá vzhÛru na posvátn˘ Velíz. A teì uÏ se opravdu
místy ‰lo jen lukami a lesem, cesty
Ïádné, i pﬁes potÛãek jsme se museli bez lávky dostat. Dostalo se nám
pouãení, Ïe taková skladba lesa a ty
bizarní skalní útvary tu byly uÏ
v dávn˘ch dobách KeltÛ a SlovanÛ
a pak PﬁemyslovcÛ, neboÈ jsme procházeli jejich tehdej‰ím loveck˘m
revírem. Minuli jsme barokní kostelík, postaven˘ na místû kdysi dﬁevûného, kter˘ tu dal zbudovat kníÏe
Jaromír jako projev díkÛ za záchranu z rukou zrádn˘ch Vr‰ovcÛ,
a hﬁbitov, a stále stoupali, aÏ se pﬁed
námi objevil velik˘ dﬁevûn˘ pohansk˘ bÛh stád Veles, podle kterého
byl vrch Velíz pojmenován. A tady
jsme sice neobûtovali, ale vûnovali
tichou vzpomínku zapálenému kﬁivoklátskému ochránci pﬁírody, panu Radoslavu âermákovi. A ‰lo se
pak na místní hﬁbitÛvek, kde nûkteﬁí úãastníci na‰í v˘pravy dokonce
na‰li své prapﬁedky a kde je i hrob

Památeãné foto u dﬁevûného pohanského boha stád Velese.

Leopolda Zvonaﬁe, jehoÏ âechy
krásné jsme se pokusili si zanotovat. A zase z prudkého kopce dolÛ
to byl taky docela v˘kon, ale ta pﬁedstava pûnivého moku v místním hostinci nás opravdu pozitivnû motivo-

Foto Ivan Kasalick˘

vala. Pan Kohout pﬁijel pﬁesnû na
ãas a dokonce nás, Amalínské, kter˘ch byla vût‰ina, odvezl aÏ nahoru. Nádhern˘ den!
Gudrun Humlová

âERNÁ KRONIKA
UKRADL I LÁHEV S UTOPENCI
K¤IVOKLÁT (bed). Do jedné z kﬁivoklátsk˘ch restaurací se vloupal
dosud neznám˘ zlodûj. Jediné, co o nûm policisté vûdí, je to, Ïe nebyl vybírav˘. Do podniku vnikl vypáãen˘m oknem a odnesl s sebou cigarety, zapalovaãe a rÛzné cukrovinky. Z lednice je‰tû pﬁibral dózu s nakládan˘m
s˘rem a láhev s utopenci. Majiteli restaurace tak zpÛsobil ‰kodu za necel˘ch pût tisíc korun.
VYKRADL SOUSEDY
ROZTOKY (bed). Dva chataﬁe na Kﬁivoklátsku pﬁipravil zlodûj o majetek za 30 300 korun. Na policejní sluÏebnu v Roztokách ohlásila vloupání do garáÏe své chaty její majitelka z Kladna. Zlodûj ji „nav‰tívil“ pravdûpodobnû v prÛbûhu dubna, kdy byla chata je‰tû neobydlená. Z garáÏe
odcizil motorovou pilu. Pﬁi vy‰etﬁování pﬁípadu policisté zjistili, Ïe známky vloupání vykazuje i sousední chata. U ní nenechavec vypáãil dveﬁe a
ukradl elektrickou ﬁetûzovou pilu, svítidla, obuv, odûvy a náﬁadí.
Z CHALUPY ZMIZELY STAROÎITNOSTI
K¤IVOKLÁT (bed). Nemilé pﬁekvapení ãekalo na praÏského majitele
chalupy v Kﬁivoklátû, kdyÏ se sem vrátil v dubnu po zimní pauze. Zjistil,
Ïe kdosi vnikl do kolny u domu, z ní si vypÛjãil Ïebﬁík a s jeho pomocí vlezl na balkon v prvním patﬁe. Tam vypáãil dveﬁe a z interiéru odnesl sedm
sbûratelsk˘ch pu‰ek, dvû bambitky, kovové so‰ky, elektroniku a staroÏitné nádobí. Majiteli tak zpÛsobil ‰kodu ve v˘‰i 276 500 korun.
DVOUNOHÉ „PRASE“ ZNEâISTILO LES
ROZTOKY (bed). Je aÏ neuvûﬁitelné, co v‰echno lidé odhodí do lesa.
Na srázu nad ﬁekou Berounkou, pod zrcadlem na kﬁiÏovatce silnic Roztoky – Velká Buková – Vi‰Àová, vysypalo neznámé dvounohé „prase“ nejménû tﬁi pytle pouÏit˘ch hygienick˘ch plen pro dospûlé. Pleny skonãily
nejen na zemi, ale jsou rozvû‰ené i na vûtvích stromÛ. V souãasné dobû jiÏ
zakryla tento vandalsk˘ ãin milosrdná zeleÀ.
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ROZHOVOR MùSÍCE
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OSLAVY 130. V¯ROâÍ ZALOÎENÍ SBORU DOBROVOLN¯CH HASIâÒ NA K¤IVOKLÁTù JSOU ZA DVE¤MI...
V sobotu 23. kvûtna leto‰ního roku probûhne na Kﬁivoklátû pomûrnû v˘znamná událost. Místní sbor
dobrovoln˘ch hasiãÛ oslaví úctyhodné v˘roãí, neboÈ ubûhlo uÏ 130
let od jeho vzniku. V následujícím
ãísle Kﬁivoklátsk˘ch novin vám pﬁineseme reportáÏ, která prÛbûh oslav
zdokumentuje, pﬁesto si ale myslíme, Ïe bychom mohli nahlédnout
pod pokliãku na‰ich dobrovoln˘ch
hasiãÛ. Abychom se dozvûdûli nûco o jejich práci, o tom, co to vlastnû znamená b˘t dobrovoln˘m hasiãem. PoÏádala jsem proto o rozhovor
velitele sboru Vladimíra Fuksu a starostu sboru Pavla Frieberta.
Oba jste v ﬁadách dobrovoln˘ch
hasiãÛ uÏ spoustu let, zeptám se
hned v úvodu, co vás k tomu pﬁivedlo, co vám práce ve sboru dává a moÏná i bere?

VF: Mne zpoãátku vÛbec nena- znalostech, dobré fyzické
padlo, Ïe by mohla pﬁijít doba, kdy kondici, schopnosti rozhodbych chtûl skonãit. To si prostû ãlo- nout, jak nejlépe postupovat
vûk nijak nepﬁipou‰tí. Ale samo- pﬁi zásahu.
zﬁejmû jak pﬁib˘vají léta, tak si ãloUvaÏuje‰, Vláìo, o svém
vûk uvûdomuje, Ïe jsou kolem nûj nástupci?
mlad‰í a vidí v nich své pokraãovaVF: To vÛbec není jednotele. Ale za celou mojí hasiãskou éru duché. Aktivních ãlenÛ na‰í
zatím nenastal okamÏik, kdy bych jednotky je kolem dvaceti.
opravdu váÏnû chtûl s velitelováním Vût‰ina dojíÏdí do práce
skonãit.
a pﬁeváÏnou ãást dne tráví
Pavle, jak je to u tebe?
mimo bydli‰tû. Nûkdo je
PF: Pro mû byla práce u hasiãÛ pryã pﬁes cel˘ t˘den. Je to ãavÏdy tak trochu balzám na nervy. sovû nároãné.
âlovûk pﬁijde unaven˘ z práce, koA velitelování není jen
lem domu je poﬁád co dûlat, obãas o v˘jezdech k zásahÛm. Vezlobím já, manÏelka nezlobí, ale ob- litel musí najít ãas absolvoãas dûti. Pak ãlovûk pﬁijde mezi ha- vat potﬁebná ‰kolení, musí
siãe a na v‰echny starosti zapome- vykonávat rozsáhlou admine. Pro mû jsou hasiãi urãit˘ druh nistrativní ãinnost, zajistit
relaxace a zábavy, koníãek. S vû- v˘cvik zásahové jednotky,
domím, Ïe z toho obãas má nûkdo kontrolovat zdravotní proi uÏitek. Zatím jsem váÏnû neuva- hlídky, spolupracovat s veÏoval o tom, Ïe bych u hasiãÛ skon- dením obce.
ãil. Na druhou stranu nebudu tvrdit,
Ani v˘jezdy nekonãí za- DruÏstvo Ïen Sboru poÏární ochrany Kﬁivoklát z poloviny padesát˘ch let 20. století.
Foto archiv
Ïe se mi vÏdy chce. Ono ve tﬁi ráno vﬁením garáÏe. Velitel musí
je to v posteli pﬁíjemnûj‰í.
napsat zprávu o zásahu, doruãit ji V˘jezdovou jednotku tvoﬁí 20 hasi- koupeno mnoho nového vybavení.
A také jsme chlapi. ¤e‰íme spou- profesionálním hasiãÛm do Rakov- ãÛ.
AÈ uÏ se jedná o zásahové obleky,
stu vûcí, máme odli‰né názory, a tak níka, provést kontrolu techniky
V leto‰ním roce je pomûrnû dost boty, pﬁilby, nebo novou pﬁenosnou
se obãas také pohádáme. Pak pﬁi- a pﬁipravit ji na dal‰í zásah.
v˘jezdÛ. Do konce dubna jsme vy- stﬁíkaãku, motorovou pilu, vysílaãjdou okamÏiky, kdy si ãlovûk ﬁíká,
PF: Souhlasím, Ïe najít nového jíÏdûli 6 x. To je dvakrát více neÏ za ky, elektrocentrálu apod.
jestli to má zapotﬁebí. Ale jak se velitele bude tûÏké. Moc bych si cel˘ loÀsk˘ rok.
Pozvûte tedy na‰e ãtenáﬁe na saozve siréna nebo pﬁijde esemeska pﬁál, aby to Vláìa alespoÀ jedno
V prÛmûru máte kolik v˘jezdÛ motnou akci, na co v‰echno se mÛo v˘jezdu, prostû bûÏíte ke zbrojni- funkãní období je‰tû vydrÏel.
roãnû?
Ïeme 23. kvûtna tû‰it?
ci...
Mnozí z nás zaznamenali v poVF: Není to stejné. Nûkter˘ rok
PF: Podrobnû bychom nechtûli
Myslíte si, Ïe právû v˘jezdy a zá- slední dobû kolem hasiãárny ãil˘ se jezdí více, nûkter˘ ménû, v nû- prÛbûh oslav prozrazovat dopﬁedu.
sahy pﬁispívají k soudrÏnosti me- ruch, prozraìte nám, co se ve va- kterém nevyjedeme ani jednou. Na- Vûﬁíme, Ïe se v‰ichni pﬁátelé hasizi vámi? Hasiãi nejsou zájmov˘ ‰í svatyni dûje, k jak˘m do‰lo zmû- pﬁíklad hodnû v˘jezdÛ jsme mûli ãÛ mají na co tû‰it. Pﬁíprava oslav
krouÏek. Mohou nastat nejrÛz- nám?
v roce 2006, to jsme vyjeli celkem není otázkou jednoho mûsíce. Od
nûj‰í rizikové a nebezzaãátku jsme se snaÏili, aby oslavy
peãné situace…
byly trochu jiné, neÏ ty pﬁedchozí.
PF: Urãitû, kdyÏ se vyUrãitû se ãtenáﬁi Kﬁivoklátsk˘ch nojíÏdí k zásahu, jde v‰echno
vin i ostatní mohou tû‰it na hasiãské
Souãasn˘ velitel kﬁivoklátsk˘ch hasiãÛ Vlastranou. V tu chvíli záleÏí
ukázky, bude hudební vystoupení,
dimír Fuksa.
Foto Milan Bednaﬁík
jen na tom, aby v‰echno
myslíme i na dûti.
VF: Dûlám tuhle práci uÏ dlouho. dobﬁe dopadlo. Musíme
Tajemstvím naopak uÏ není, Ïe
Na zaãátku 80. let mnû k hasiãÛm vûdût, Ïe se na sebe mÛÏejsme natáãeli film o historii i soupﬁivedl mÛj táta, Láìa Pavlíãek, me spolehnout.
ãasnosti hasiãského sboru. DVD
spolu s panem Vránou. Ten v té doVF: Já bych chtûl dodat,
s filmem si kaÏd˘ bude moci pﬁi
bû dûlal velitele sboru. Zaãal jsem Ïe práce velitele je velmi
oslavách zakoupit. Za v˘robu filmu
s nimi jezdit na zásahy, seznamoval zodpovûdná a nároãná.
patﬁí velk˘ dík bratrÛm BednaﬁíkÛm
se s prací, zaãal opravovat techni- Stejnû tomu bylo i v minua vûﬁíme, Ïe se bude v‰em líbit. Máku. Tehdy potﬁebovali nové ãleny, losti, ale poÏárÛ bylo ménû
me pro v‰echny zájemce pﬁipraven
stejnû jako vítáme ty mlad‰í dnes a jiného rozsahu. Dnes je
i dal‰í zajímav˘ a také uÏiteãn˘ sumy. V roce 1981 jsem tedy vstoupil riziko mnohonásobnû vy‰ven˘r k v˘roãí. Podûkování za nûj
k hasiãÛm. Pan Vrána o ãtyﬁi roky ‰í. Dﬁíve se ãasto vyjíÏdûpatﬁí zejména Milanu Pertlovi.
pozdûji pﬁestal b˘t velitelem a já tu- lo na hoﬁící trávu kolem ÏeVF: Tímto bychom v‰echny ãteto funkci pﬁevzal po nûm.
lezniãních tratí, obãas na
náﬁe novin, ale i v‰echny ostatní,
PF: Já jsem k hasiãÛm pﬁi‰el po- poÏáry v lese. Na podobné
chtûli na oslavy 130 let zaloÏení
zdûji, kdyÏ jsem mûl po ‰kole. Pﬁi- poÏáry jezdíme i dnes, ale
Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v Kﬁivedl mnû k nim tady Láìa. V té do- také k hoﬁícím autÛm, na
voklátû pozvat. Pﬁijìte s námi strábû nás bylo víc, je‰tû tﬁeba komíny, na hoﬁící rekreaã- Kﬁivoklát‰tí hasiãi pﬁi natáãení filmu o historii i souãasnosti SDH Kﬁivoklát.
vit pﬁíjemné hasiãské odpoledne
Foto Pavel Friebert
bratránkové Mirek a Jirka. Láìa se ní chaty. Pﬁed pár lety
v Kﬁivoklátû.
nás zeptal, zda nechceme k hasiãÛm. v Kﬁivoklátû krátce po sobû hoﬁela
PF: Nedûje se jen v poslední do- dvanáctkrát. K deseti poÏárÛm a dva
A my chtûli.
jedna garáÏ a na Lánské ulici dÛm. bû, uÏ to trvá del‰í dobu. Po úmrtí v˘jezdy byly technická pomoc. V leCo mi práce v hasiãském sboru Nikdy pﬁedem nevíme, zda v hoﬁící pana Vrány zastupitelstvo obce za tech 2001 a 2003 jsme k zásahÛm
dává a bere? Bere mi urãitû ãas. Ale garáÏi není tﬁeba kanystr pln˘ ben- vydatné podpory tehdej‰í starostky nevyjeli ani jednou. Neznamená to
kdybych u hasiãÛ nechtûl b˘t, tak zínu, kanystr ﬁedidla, na hoﬁící pÛ- Pavly HÛlové souhlasilo s rozsáh- v‰ak, Ïe jednotka nepracovala. KaÏtam nejsem. A co my dává…to se dû plynová bomba. Jiné jsou v˘jez- lej‰í rekonstrukcí zbrojnice. Ta by- doroãnû probíhají tﬁeba námûtová
musí zaÏít. Je to spousta práce, ale dy k Ïivelním pohromám, padl˘m la odstartována poloÏením vodo- cviãení. Zrovna v roce 2003 jsme se
také legrace, záÏitkÛ a obãas pocit, stromÛm nebo zatopen˘m sklepÛm vodní pﬁípojky a stavbou jímky.
úãastnili velkého námûtového cviÏe to má smysl.
domÛ. VzpomeÀme si na rozsáhlé
Následovaly rozvody vody v ga- ãení na zámku Leont˘n.
Láìo, ty uÏ pracuje‰ ve sboru povodnû. Velitel musí b˘t schopen ráÏích i patﬁe, ãásteãná oprava elekProtoÏe oslavy 130. v˘roãí zaloa hlavnû ve funkci velitele spous- pﬁedvídat a vãas reagovat na vznik- troinstalace. Nové zastupitelstvo Ïení SDH na Kﬁivoklátû jsou dotu let, napadá mnû, byly okamÏi- lou situaci. Pﬁi zásahu má odpovûd- hasiãe opût podpoﬁilo a ve zbrojni- slova za dveﬁmi, zeptám se i na
ky, kdy uÏ se ti nechtûlo pokraão- nost za celou jednotku. To není jen ci do‰lo k v˘mûnû oken. Opraveny struãnou historii sboru, jak vznikl
vat dál. Kdy uÏ jsi mûl pocit, Ïe tû o funkci. V té mÛÏe ãlovûk setrvat byly hromosvod a komíny, natﬁeno a v jaké dobû byl bûhem svého tropou‰tí chuÈ a elán?
tﬁeba do ‰edesáti. Je to o potﬁebn˘ch venkovní oplechování.
vání nejaktivnûj‰í?
Od druhé poloviny
PF: Letos slavíme 130 let. Sbor
loÀského roku rekon- byl tedy zaloÏen v roce 1879. Podle
strukci pomalu do- dochované kroniky tehdy hasiãsk˘
konãujeme. Na ﬁadu sbor zaloÏilo deset ãlenÛ. DÛvodem
pﬁi‰la oprava omítek, k jeho zaloÏení byl podle kroniky
malování, pokládka nedostatek úãinné pomoci pﬁi poÏá- Starosta hasiãÛ Pavel Friebert.
Foto Milan Bednaﬁík
lina, natírání. Dnes ru v Dûãích v roce 1879.
máme v patﬁe dokonHistorie Kﬁivoklátsk˘ch hasiãÛ je
Doufáme, Ïe jsme tímto rozhoãeno sociální zaﬁíze- bohatá. TûÏko ji pﬁipomenout v krát- vorem alespoÀ ãásteãnû pﬁispûli
ní, máme si kde sed- kosti. Pravdûpodobnû nejúspû‰nûj- k tomu, aby v‰ichni z nás doceninout na schÛzi.
‰ím obdobím sboru byla padesátá lé- li obûtavou a nároãnou ãinnost haVût‰inu prací si hasi- ta minulého století. DruÏstvo muÏÛ siãÛ. Zcela dobrovolnû musí vstát
ãi udûlali sami svépo- i Ïen se velmi úspû‰nû úãastnilo ha- v kteroukoliv noãní hodinu, nûkdy
mocí, ve svém vol- siãsk˘ch soutûÏí. Vítûzili a vyhráli nestihnou ani zaãátek pracovní
ném ãase. Nûkteﬁí tﬁeba televizi. Do zbrojnice se na ni doby, nikdy neví, jaké riziko a neopravám zbrojnice chodil dívat takﬁka cel˘ Amalín. Ví- bezpeãí na nû pﬁi v˘jezdech ãeká.
vûnovali desítky ho- tûznou cenou byla i Erena, kterou Nepoãítá se voln˘ ãas, rodina, sodin.
mají hasiãi dodnes. Tu vyhrálo druÏ- boty a nedûle. âinnost na‰ich ha¤eknûte nám nûjaké stvo Ïen v roce 1954. V letech 1956 siãÛ pﬁispívá i ke kulturnímu Ïiaktuální informace a 1959 byla pﬁestavûna zbrojnice. votu obce: poﬁádají úÏasné plesy,
ze souãasnosti, jak
Poslední desetiletí se na první po- masopust, pálení ãarodûjnic, povelká je kﬁivoklát- hled nezdají tak slavná, ale kﬁivo- Ïární dozory pﬁi nejrÛznûj‰ích akská ãlenská základ- klátsk˘ sbor se urãitû nemá za co cích a úãast na dûtsk˘ch dnech.
na?
stydût. Jak u poÏárÛ, tak tﬁeba ve vy- Zkrátka je toho spousta, zaã naVF: V souãasné dobû bavení zásahové jednotky. Napﬁí- ‰im hasiãÛm mÛÏeme ﬁíci: dûkumá Sbor dobrovol- klad v posledních deseti letech obec jeme vám...
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Kﬁivoklát v roce 1936.
Foto archiv n˘ch hasiãÛ 36 ãlenÛ.
zakoupila novou cisternu a bylo naTáÀa Friebertová
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…

T ¤ I N Á C T É K O M N AT Y
ZP¤ÍSTUPNùNY OD KONCE KVùTNA

Vlast nemÛÏe existovat bez svobody,
svoboda bez ctnosti a ctnost bez obãanÛ.
(Jean Jacques Rousseau)

P¤EDPRODEJE JIÎ
NA V·ECHNO
Od ãervna hrad Kﬁivoklát startuje dal‰í novou sluÏbu pro náv‰tûvníky, a to pﬁedev‰ím z ﬁad zájemcÛ
o kulturní akce. Vût‰ina regionálních Infocenter bude nabízet v pﬁedprodeji ve‰keré vstupenky na koncerty, divadla i na vût‰í akce –
Kﬁivoklání, Advent, atd. Ti, kteﬁí nevyuÏijí moÏnost tohoto nákupu v kamenné prodejnû, mají moÏnost uãinit totéÏ z pohodlí domova a online
zakoupit vstupenku pﬁím˘m prodejem za pomoci platební karty. Pﬁedprodejní místa budou oznaãena speciálním logem. Zde v okolí mûstysu
budou místa v pokladnû hradu a jedná se i o Infocentru v Budech a dal‰ích místech. Leto‰ní letní program
bude opût velmi atraktivní. Na nádvoﬁí opût zavítá skupina âechomor, poprvé zde vystoupí slovenská
skupina No Name, usly‰íme Hradi‰Èan, Kameloty. Z divadelních
souborÛ zavítá na nádvoﬁí ústecké
âinoherní studio.
Ludûk Frencl

Staré toãité schodi‰tû na oratoﬁ.

Tﬁináctá komnata vÏdy znamenala nûco tajného a neprozkoumaného. 30. kvûtna od pÛl jedenácté se
poprvé veﬁejnosti pﬁedstaví dal‰í nepﬁístupná ãást hradu, a to v samotném nejstar‰ím jádru. Z kaple budou moci náv‰tûvníci vystoupat po
starém toãitém schodi‰ti na oratoﬁ.
Schodi‰tû je velmi úzké a je témûﬁ
v autentické podobû, kterou mu
vtiskla jagellonská úprava hradu.

Foto Ludûk Frencl

Z oratoﬁe s nádhern˘m dﬁevûn˘m
obloÏením, kde se naskytne fantastick˘ pohled na Ïebroví klenby kaple, pokraãuje prohlídka starou spojovací chodbou na hlavní schodi‰tû…
ale to uÏ mÛÏete v‰e vidût sami. První den otevﬁení mají v‰ichni vstup
voln˘ a vûﬁím, Ïe „Cesta královskou
historií“ bude dal‰ím lákadlem k náv‰tûvû hradu Kﬁivoklátu.
Ludûk Frencl

âERVEN VE ZNAMENÍ DAL·ÍCH V¯STAV
LoÀského roku otevﬁená Galerie
Lednice nabírá na popularitû a zájem vystavovatelÛ je velik˘. Od
konce bﬁezna zde vystavuje své fotografie Jan ·roubek, ke kterému
pﬁibudou do vût‰í ãásti Lednice dﬁe-

vené loutky z dílny Tomá‰e Brandnera. âerven se jiÏ tradiãnû stává v˘stavním mûsícem myslivosti a lovu.
Pﬁízemí Hejtmanství zaplní opût v˘stava trofejí Okresního mysliveckého sdruÏení v Rakovníku. Konec

ãervna bude ve znamení velk˘ch hudebních slavností.Ve dnech 20.–21.
ãervena se uskuteãní Národní pﬁehlídka lesních rohÛ a od 25. 6. do
26. 6. ‰est˘ roãník Open guitar festival.
Ludûk Frencl

Z E L E N Á S T E Z K A – Z L AT ¯ L I S T

Hradní kaple z netradiãního pohledu.
Foto Ludûk Frencl

JAK JSME SLAVILI DEN ZEMù
Den Zemû se v âeské republice
slaví od roku 1990. I na‰e základní
‰kola oslavovala Den Zemû. Letos
ale jinak. Úklid okolí ‰koly provádíme prÛbûÏnû, nejen v Den Zemû.
Slavili jsme jinak. Vyrábûli jsme
nejrÛznûj‰í „jarní“ obrázky z odpadového materiálu. Umûleck˘ch nápadÛ bylo dosti, radosti jsme si pﬁi
tom uÏili dosytnosti. Ale objevily se
i problémy, posuìte sami v reportáÏi
od Evy Polákové.
Tﬁída IX. A mûla za úkol vyrobit
kvûtiny z plastov˘ch lahví. Na tom
by nebylo nic neobvyklého, v˘roba
se nezdá pﬁíli‰ sloÏitá. Ov‰em nikdo
neví, jací jsme doopravdy umûlci.
KaÏd˘ si mûl
pﬁinést dvû prázdné plastové lahve.
UÏ zde nastal první velk˘ problém.
Spousta z nás lahve zapomnûla a já
jsem také byla mezi tûmi, kteﬁí lahve nemûli. Informaci jsme obdrÏeli vãas, ale znáte
to. Co si nenapí‰eme, to nemáme.
Dokázali jsme si v‰ak poradit (pomocnou ruku nám podala paní uãitelka). Vybrali jsme lahve, které uÏ

byly pﬁipravené k vyhození, a pouÏili jsme je na v˘robu kvûtin.
Na‰ím prvním úkolem bylo odﬁíznutí dna lahve tak, aby nebylo
moc hluboké. Ale jak vlastnû poznat, co je hluboké a co nikoli. Paní uãitelka nám ﬁekla, abychom v‰e
udûlali tak, aby se koneãn˘ v˘robek
dal povûsit na stûnu a nespadával.
Moc moudﬁí jsme z této informace
stejnû
nebyli.
KaÏd˘ pracoval
podle svého uváÏení a v˘sledek
byl uspokojiv˘.
Dále jsme dno natﬁeli a vytvoﬁili
jsme tak tvar kvûtiny. Zase se
vloudila chybiãka. S velik˘m nad‰ením jsme se
pustili do malování, aniÏ bychom tu‰ili, Ïe se
má dno natírat
z vnitﬁní strany,
ale nikoli z té
vnûj‰í. Jednodu‰e jsme barvu
omyli a zaãali
s nov˘m nátûrem.
Koneãn˘ v˘sledek byl velmi pﬁekvapiv˘. Nikdy bych neãekala, Ïe
z plastov˘ch lahví mÛÏou vzniknout
tak krásné kvûtiny.
Jitka Rajni‰ová

Na Emilovnu se 29. dubna leto‰ního roku opût sjeli Ïáci ze základních ‰kol rakovnického okresu, aby
pomûﬁili svoje znalosti z pﬁírodovûdy a ekologie. SoutûÏilo celkem 132
dûtí, které byly rozdûleny do 22
druÏstev. Na trase dlouhé 3 kilometry se nacházelo 9 stanovi‰È s nejrÛznûj‰í tematikou. Odborn˘ lektorsk˘ dohled zajistili pracovníci
Lesní správy Kﬁivoklát a Správy
CHKO Kﬁivoklátsko ve Zbeãnû.
Novû bylo zaﬁazeno stanovi‰tû Myslivost a kynologie, jinak nechybûly
tradiãní disciplíny, jako je dendrologie, botanika, neÏivá pﬁíroda, plazi a obojÏivelníci a dal‰í. V rámci
oboru ochrana pﬁírody byla hodnocena prezentace, kterou si dûti vypracovaly jiÏ dopﬁedu a na soutûÏ ji

pﬁivezly s sebou. Obsahem prací byla prezentace pﬁírodních zajímavostí z okolí ‰koly nebo obce.
Akce probíhala od rána aÏ do odpoledne a pro druÏstva, která zrovna nebyla na trase, byl pﬁipraven i
bohat˘ doprovodn˘ program. Ten
probíhal formou soutûÏe o velk˘
dort. Lukostﬁelba, skládání origami,
kﬁíÏovky, opiãí stezka, skákání
v pytli, stﬁelba ze vzduchovek na pohyblivé terãe, povídání o netop˘rech
s praktick˘mi ukázkami, to v‰e vyplnilo voln˘ ãas dûtí. V‰ichni soutûÏící opût prokázali, Ïe je pﬁírodovûda baví a zajímá, jejich znalosti
byly velmi dobré a bodové v˘sledky vyrovnané. Je pravda, Ïe vût‰ina
tûchto dûtí se vûnuje pﬁírodû i mimo
‰kolní v˘uku. V kategorii mlad‰ích

ÏákÛ zvítûzilo druÏstvo ze Základní
‰koly Jesenice a v kategorii star‰ích
se na prvním místû umístil kolektiv
z Gymnázia Zikmunda Wintera v
Rakovníku.
Poãasí bylo sice chladnûj‰í a vûtrné, ale na‰tûstí bez de‰tû. KaÏdé
dítû dostalo malé obãerstvení, sedûlo se u táboráku, kdo mûl za sebou
i doprovodn˘ program, sportoval na
hﬁi‰ti. Myslím, Ïe za v‰echny organizátory, kter˘m tímto velmi dûkuji, mohu ﬁíci, Ïe se akce podaﬁila.
Není dÛleÏité zvítûzit, ale tû‰í nás,
Ïe jsme v‰em úãastníkÛm mohli pﬁipravit den pln˘ poznání i zábavy,
ãas stráven˘ v pﬁírodû na ãerstvém
vzduchu.
TáÀa Friebertová

Kolem netop˘rÛ bylo poﬁád plno. Zajímavû o nich vyprávûla paní Anna Hoffmannová ze Správy CHKO Kﬁivoklátsko.
Foto TáÀa Friebertová
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OBECNÍ KNIHOVNA
KNIHA MÉHO SRDCE II
Ne v‰ichni dnes ãtou, a ne v‰ichni, kteﬁí ãtou, mají internet, ale
v‰ichni urãitû mají televizi, takÏe o
Knize mého srdce jste povût‰inou
asi alespoÀ sly‰eli. A pár lidem jsem
rozdala letáãky, které jsem dostala
pro knihovnu, a v‰ichni je poctivû
vyplnili, pﬁi ãemÏ mi moc pomohla
Jana Rajská s maminkami ze Îelviãky a já je pak v‰echny zaslala na
pﬁíslu‰né místo do televize. KaÏd˘
má samozﬁejmû jinou tu svou nejoblíbenûj‰í a tak je to správnû, byla
by to nuda, kdyby se v‰em líbilo to
samé. No a taky se nám na‰e záliby
mûní. Jako dítko ‰kolou povinné
jsem nûkdy v páté tﬁídû milovala Babiãku, neboÈ to tehdy pro mû byla
úplná âervená knihovna: Viktorka
a její vá‰niv˘ a tragick˘ milostn˘
pﬁíbûh, Hortensie paní knûÏny, no
v‰ak to znáte urãitû v‰ichni. A dnes
oceÀuji na této kníÏce její dal‰í klady. A tak je to asi s kaÏdou knihou,
ke které se stále znovu vracíme a objevujeme její dal‰í a dal‰í pÛvaby.
Ale svÛj hlas jsem teì, kdyÏ uÏ se
do uÏ‰ího v˘bûru po vãerej‰ku dostalo celkem sto knih, a má se jich
uÏ vybrat jen dvanáct, dala Saturninovi. Ten mi vÏdycky spolehlivû
zvedne náladu. V‰echny ty knihy
jsem si vytiskla a ‰la dolÛ do knihovny, abych zjistila, jak na tom
s v˘bûrem knih jsme. Musím pochválit mou pﬁedchÛdkyni Hanu Závorovou za dobr˘ vkus, neboÈ vût‰ina knih z té stovky uÏ v knihovnû

byla, kdyÏ jsem ji pﬁevzala. No a neskromnû musím pochválit i sebe,
protoÏe i já jsem dobﬁe vybírala, takÏe nyní v knihovnû máme skoro celou tu stovku „bestselerÛ“. Autora i
titul máme u 81 knih, z tûch novûj‰ích jsou to tﬁeba: Harry Potter, Mistr a Markétka od Bulgakova, Nesnesitelná lehkost bytí od Kundery,
Obsluhoval jsem anglického krále
od Hrabala, Babky na divoko od
Holcové, Bílá Masajka i její pokraãování. Pak jsou tu zastoupeni autoﬁi, i kdyÏ ne pﬁímo ty jejich knihy,
které se umístily: William Saroyan,
Josef Formánek, J.R.R.Tolkien, J.Irving, Paulo Coelho nebo Simona
Monyová (a ta je tu opravdu hojnû
zastoupena, jen zrovna ten Deník citového vydûraãe nemám, takÏe raduj
se, Jaru‰ko, pﬁibude dal‰í Monyová).
Jen osm knih u nás v knihovnû nemá své zastoupení, mezi nimi Medvídek Pú, kter˘ tu, bych tipovala, asi
nûkdy byl, ale jak se to tak nûkdy
praktikovalo, kdyÏ byl knih nedostatek, ãtenáﬁ ji prostû „jako ztratil“.TakÏe si teì dávám za úkol koupit ãi „sehnat“ ty knihy, které z té
stovky je‰tû nemáme. A jak vidíte,
moc nám jich nechybí. A abych nezapomnûla, objevila jsem pﬁi té pﬁíleÏitosti v knihovnû dvû knihy (z té
stovky), které jsem je‰tû neãetla. A
uÏ jsem zaãala a hned ta první, Poslední kabriolet Antona Myrera, vypadá velice slibnû. Fakt tu máme

úplné poklady a nejen na té hromádce, kde jsou nejnovûj‰í knihy.Ta druhá je Spolãení hlupcÛ, kterou napsal
J. K. Toole. UÏ ten název je lákav˘,
no ne?
Tak se podívejte na www.knihasrdce.cz a hlasujte.
Gudrun Humlová
UPOZORNùNÍ
Z dÛvodu dovolené bude
v úter˘ 26. kvûtna 2009
knihovna uzavﬁena.

V¯STAVBA DùTSKÉHO H¤I·Tù POKRAâUJE II. ETAPOU
V tomto roce bude dokonãena 2.
etapa v˘stavby dûtského hﬁi‰tû na

Kﬁivoklátû. V souãasné dobû probíhá instalace koníkÛ, dvou pruÏino-

Dovnitﬁ hﬁi‰tû pﬁibude mezi klece a vyhlídku archeologické nalezi‰tû s pokladem.
Foto Jan Rajsk˘

v˘ch a jednoho závûsného – beranidla. Bûhem kvûtna bude také upravena zeleÀ uvnitﬁ a v nejbliÏ‰ím okolí hﬁi‰tû, budou rozmístûny laviãky
a odpadkové ko‰e. Dovnitﬁ hﬁi‰tû
pﬁibude mezi klece a vyhlídku archeologické nalezi‰tû s pokladem.
To bude spolu s koníky slouÏit hﬁe
nejmen‰ích dûtí.
Máme radost, Ïe hﬁi‰tû, pﬁestoÏe
není je‰tû zcela dokonãeno, se tû‰í
velkému zájmu dûtí i dospûl˘ch, aÈ
uÏ Kﬁivoklátsk˘ch nebo pﬁespolních. Trochu nás mrzí, Ïe nûkteﬁí
místní obãané, kter˘ch si jinak váÏíme, se nemohou stále s hﬁi‰tûm
v parku smíﬁit a tvrdí, Ïe tam stejnû
Ïádné dûti nechodí a podobné jiné
nesmysly. Radost z toho, Ïe se hﬁi‰tû povedlo a Ïe jeho v˘stavba byla
dobrá vûc, nám to nezkazí. O víkendech za hezkého poãasí není
hﬁi‰tû ani chvíli prázdné a o velikonocích bylo obleÏeno od rána do pozdního veãera. Nûkolikrát jsme vidûli a sly‰eli na hﬁi‰ti se sv˘mi dûtmi
i cizince. Hﬁi‰tû se jim podle slov líbilo a fotografovali si nejen své dûti pﬁi hﬁe, ale i hﬁi‰tû jako takové.
Máme také radost, Ïe na‰e hﬁi‰tû se
stalo i inspirací pro zbudování hﬁi‰È
jinde. Je‰tû jednou bychom chtûli
podûkovat v‰em pﬁíznivcÛm a lidem, kteﬁí nám jak˘mkoliv zpÛsobem pomohli.
Jan Rajsk˘,
Dûti Kﬁivoklátska, o. s.

BRAT¤I BEDNA¤ÍKOVÉ P¤EDSTAVILI SVÒJ DAL·Í FILM
Ve stﬁedu 8. dubna leto‰ního roku se opût se‰li obãané a pﬁátelé
Kﬁivoklátu na dal‰í z akcí, které poﬁádalo Informaãní a vzdûlávací
stﬁedisko LâR. Poﬁad byl vûnován
Hamousovu statku ve Zbeãnû –
nejstar‰í zpﬁístupnûné památce lidové architektury ve Stﬁedních âechách.
Na úvod byl promítnut film, kter˘ se skládal ze tﬁí ãástí. Ta první
mapovala historii Hamousova statku a následnû pak jeho rozsáhlou
rekonstrukci. Úãelem razantních
oprav bylo objekt upravit a zakonzervovat na pﬁí‰tích 100 aÏ 150 let.
Byly pouÏity ‰etrné zpÛsoby jako
tﬁeba klasická staroãeská metoda
ruãnû tesaného dﬁeva pﬁímo na místû stavby. Ve druhé ãásti filmu dostali prostor odborníci, kteﬁí se na
rekonstrukci podíleli, vãetnû archeologÛ, provádûjících zde v˘-

zkum. Na závûr probûhla kolekce
zhruba 100 fotografií, ta zachytila
HamousÛv statek od roku 1993 aÏ
po souãasnost.

Hlavní slovo pak dostal správce
statku pan Lubo‰ Vokoun. Ten se
o tuto unikátní památku stará jiÏ 16
let. Pan Vokoun okomentoval nûkteré fotografie, seznámil posluchaãe s prÛbûhem rekonstrukce, s
mnoha problémy, které ji doprová-

zely. Dozvûdûli jsme se spoustu zajímavostí o zaﬁizování objektu nábytkem a ostatními pﬁedmûty, stavbû kachlov˘ch kamen a pece na
peãení chleba a koláãkÛ, které jsou
dnes jiÏ proslulé. Prozradil nám i
to, co se chystá v nejbliÏ‰í budoucnosti, a pﬁipomnûl, Ïe v kvûtnu znovu zaãíná náv‰tûvnická sezóna. V závûru vystoupil i kastelán
hradu Kﬁivoklát pan Ludûk Frencl,
kter˘ znovu vyzdvihl nekoneãnou
a mravenãí práci pana Lubo‰e Vokouna.
Pﬁipraven je i dal‰í „bonbónek“,
kter˘ bude uveden v listopadu.
Tentokráte se podíváme k místním
hasiãÛm. Jak s úsmûvem slíbil Tomá‰ Bednaﬁík: „Chybût nebudou
ani akãní zábûry ze souãasnosti...“.
Myslím si, Ïe se máme v‰ichni na
co tû‰it, takÏe na podzim nashledanou.
TáÀa Friebertová
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ZANIKL¯ HRÁDEK
SOBÍN
V listnatém lese na hranû svahu
pﬁi cestû z Rynholce do Lán je místo, kde je terén pravidelnû zvlnûn
hlubok˘mi pﬁíkopy a prohlubnûmi,
jinde zase vystupují nad okolí táhlé
hﬁbety. Tady stával ve stﬁedovûku
hrádek Sobín, o kterém nevíme témûﬁ nic, jisté dokonce není ani jeho
jméno. Písemné prameny o nûm mlãí a skromné vûdomosti, které se dosud podaﬁilo o Sobínu shromáÏdit,
pocházejí z povrchov˘ch prÛzkumÛ a spor˘ch archeologick˘ch nálezÛ. Ty napovídají, Ïe hrad o velikosti vût‰í tvrze mûl pravideln˘
obdéln˘ pÛdorys a byl postaven
zﬁejmû v 15. století. O podobû hradu chybí pﬁesnûj‰í údaje, získané po-

znatky ukazují na existenci
tﬁí hlavních
zdûn˘ch staveb v severní,
v˘chodní a jihov˘chodní
ãásti areálu
a zﬁejmû nûkolika
dﬁevûn˘ch hospodáﬁsk˘ch
stavení. Ze severu chránila
stavbu pﬁíkrá
stráÀ, z jihu,
v˘chodu
a z ãásti severní strany hlubok˘ pﬁíkop. Z vykopané hlíny navr‰ili stavitelé hrádku
pﬁed pﬁíkopy mohutné valy.

Pﬁi cestû z Rynholce do Lán kdysi stával hrádek Sobín.

Foto Tomá‰ Bednaﬁík

pﬁedstavy, ale co jsem náhodou objevil na Vinohradech já, o tom se
s vámi musím podûlit. KdyÏ jsem
jednou procházel Mánesovou ulicí,
zaujal mû v˘vûsní ‰tít restaurace, nesoucí ne zrovna bûÏn˘ název. Mrknul jsem do nabídkové tabule s jídelníãkem a rázem jsem potvrdil
teorii Pavlovova reflexu o uslintan˘ch psech. Je pravda, Ïe zdej‰í ceny nejsou zrovna lidové, a dva dny
pﬁed braním bych sem cestu nedoporuãoval, ale zase ne takové, abychom si na veãeﬁi museli vzít pÛjãku. Za své peníze dostanete poctivé
sluÏby, a o to jde. Ona restaurace nese tajemn˘ název U Básníka pánve.
Uznejte, Ïe to ne‰lo neprozkoumat.
Pﬁí‰tí akci jsme proto udûlali tam.
Ve‰li jsme do suterénních prostor,
kde se nás ujal vlídn˘ personál
a uvedl nás ke stolu. Interiéry vypadaly jako nûjaké zámecké komnaty
s freskami na zdech. Cel˘ interiér se
nesl v duchu star˘ch hodovních síní. Byla nám nabídnuta místa buì
v kuﬁácké nebo nekuﬁácké ãásti podniku. Pﬁíjemná atmosféra nás mile
pﬁekvapila. Na stole byla zapálena
svíãka a kaÏd˘ jsme obdrÏel jídelníãek vázan˘ v koÏen˘ch deskách.
Názvy chodÛ nám pﬁipadaly, jako
kdybychom se ocitli v Praze v dobách národního obrození. Z nabídky pﬁedkmÛ jsem si objednal: „Libová Adamova Ïebra macerovaná
tak, Ïe srdce jásá se dvûma omáãkami Básníka pánve“. Zaãetl jsem se

DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
Jdou dvû nerozumné vûci: mlãet, kdyÏ je
tﬁeba mluvit, a mluvit, kdyÏ je tﬁeba mlãet…
Perské pﬁísloví

K jak˘m úãelÛm nevelk˘ hrad
slouÏil, badatelé jen odhadují. Podle povûsti sídlil na Sobínû zl˘ loupeÏiv˘ rytíﬁ, kter˘ spoleãnû s dal‰ími lapky okrádal kupce, kteﬁí se
krajem vraceli z obchodÛ v âechách. Jiná vyprávûní mluví o krutém vladykovi, kter˘ t˘ral robotn˘
lid (na rozdíl od mírného a spravedlivého vladyky z tvrze na protûj‰í stráni smûrem ke Stochovu,
která se údajnû jmenovala Holubín)
a kouzelnících, kteﬁí v hrádku mûli
velkou knihovnu, v níÏ vynikala drahocenná latinská kniha modliteb
a liturgick˘ch zpûvÛ. Z hrádku pr˘
také vedly tajné chodby do okolí. Lidová tradice tvrdí, Ïe hrádek se pr˘
nejmenoval Sobín ale Sovín, pojmenovan˘ podle sov. âastûji se mu
v‰ak, stejnû jako mnoha dal‰ím podobn˘m místÛm, ﬁíká prostû Star˘
zámek.
Tomá‰ Bednaﬁík

5. díl
Krásné májové dny, moji milí.
Tak, a jsem zase po mûsíci zde, abychom spoleãnû zavedli ﬁeã na vûãné
téma, kter˘m je gastronomie. Jistû
uÏ v‰ichni máte za sebou „líbaãku“
pod rozkvetlou tﬁe‰ní, abyste neuschnuli. Krásn˘ zvyk, Ïe. Co mÛÏe
b˘t na svûtû krásnûj‰ího, neÏ jarní
romantika mûsíce kvûtna, kdy se na
kaÏdém kroku mÛÏeme setkat se zázraky pﬁírody. Staãí jen otevﬁít oãi
a vstﬁebávat tu krásu vÛkol. Nádhera. V‰imli jste si, Ïe nejen pﬁíroda,
ale i lidé jsou najednou nûjací vlídnûj‰í, ohleduplnûj‰í a veselej‰í.
Krásné májové sluneãné dny pﬁímo
vybízejí k nejrÛznûj‰ím v˘letÛm,
procházkám ãi expedicím. JistûÏe,
kdo by sedûl doma za pecí, kdyÏ je
za oknem taková nádhera. S tím je
nepﬁímo spojená i otázka, jak vyﬁe‰it v˘letní stravování. Dilema, zda si
jídlo pﬁipravit doma nebo se na nû
nûkde cestou zastavit v restauraci.
Chleba s ﬁízkem z domova v baÈohu
je sice jistota, ale na druhou stranu
neobjevíte, ãím v‰ím vás mÛÏe dne‰ní gastronomie pﬁekvapit. Dnes bych
vám chtûl dát jeden tip na kulináﬁsk˘ záÏitek, kter˘ mû pﬁed nedávnem potkal. S pﬁáteli v Praze obãas
zajedeme nûkam na veãeﬁi nebo na
pﬁátelské popovídání si u skleniãky
nûãeho dobrého. PﬁestoÏe je Praha
proslulá tisíci restauracemi, vinárnami, kluby ãi jin˘mi osvûÏovnami,
je nûkdy tûÏké si vybrat. KaÏd˘ má
o parametrech takového zaﬁízení své
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do jídelníãku jako do nûjakého historického románu a jiÏ nyní jsem vûdûl, Ïe nebude lehké si z nabídky vybrat. S kaÏd˘m dal‰ím chodem jsem
zÛstával v nûmém úÏasu. Uznejte, Ïe
„RÛÏovoucí vysmáté plátky z pravé
svíãkové á la rosbeaf rozvalené na
salátku s okurãiãkami, su‰en˘mi rajãátky a omáãkou Jack Daniels“ ãi
„S láskou marinovan˘ losos v panenském oleji s bylinkami na post˘lce trhan˘ch salátÛ, okouzlen kaviárem na rybníãku zakysané
smetánky“ mû nemohly nechat
v klidu. To jsem byl teprve u pﬁedkrmÛ. Jsa hoch z lesÛ, z hlavního menu mû zaujala nabídka zvûﬁiny. Co
se skr˘valo za názvy „Kanãí toulání“, „Jelení troubûní“ nebo „Srnãí
vábení“, jsem si mohl jen dom˘‰let.
NatoÏ kdyÏ jsem se dostal na Básníkovy speciality, moje fantazie zaÏívala skoro orgie. Mám si dát „SameÈák sametov˘“, „Kﬁupavák
chﬁoupav˘“ ãi „Novináﬁskou kachnu“? Vyhrála to lahÛdka nesoucí název „Bééé“ (anglickou slaninou ‰pikovaná jehnûãí panenka na
sametové omáãce s bylinkami a ãesnekem podávána se smetanov˘m
‰penátem a se ‰Èouchan˘m brambÛrkem). Jídlo bylo pﬁipraveno
s mistrovskou dokonalostí a chutnalo skvûle. Byl nám nabídnut nápojov˘ list s nepﬁebern˘m mnoÏstvím
kvalitních ãesk˘ch i svûtov˘ch znaãkov˘ch vín. Já jsem ale typick˘
âech, tak jsem volil v˘born˘ PlzeÀsk˘ leÏák, a nutno podotknout, Ïe nezÛstalo u jednoho korbele. Tato restaurace mû i mé pﬁátele nadchla tak,
Ïe jsme její náv‰tûvu jiÏ nûkolikrát
zopakovali a nutno dodat, Ïe kvalita je tu standardem. V náv‰tûvní knize na internetu je moÏné se doãíst,
Ïe je oblíben˘m podnikem mnoha
v˘znamn˘ch osobností, ale rozhodnû není o ní moÏno ﬁíci, Ïe by byla
snobská. Tak pokud se budete chtít
nûkdy za nûco odmûnit, vyuÏijte její pohostinnosti a uvidíte, Ïe nebudete litovat. Najdete ji na adrese Mánesova 62, Praha 2-Vinohrady. Jako
inspiraci doporuãuji nav‰tívit její internetové stránky www.ubasnikapanve.cz. Nashledanou za mûsíc.
Milan Bednaﬁík

Kdosi dal jednomu ãlovûku ve velkomûstském
paneláku tuto radu: „Jdi si pÛjãit sÛl.“ To je
moc dobrá rada pro v‰echny, kdo se cítí sami.
Bydlí v lidsk˘ch mraveni‰tích, na chodbû mají
nejménû ãtyﬁi nebo pût dveﬁí do rÛzn˘ch bytÛ,
v celém vchodu tﬁeba padesát. V‰ichni tam bydlí uÏ nûkolik let. A neﬁeknou si ani „dobr˘ den“.
Jedna paní mi vyprávûla: „ Zaklepu u sousedÛ a ozve se: „Nikomu neotvírám!“ UÏ nemûla odvahu zaklepat je‰tû jednou!
Ten hlas patﬁil také star‰ímu ãlovûku. Asi je‰tû víc samotnému, kter˘ má pﬁikázáno sedût
zamãen˘, nikomu neotvírat, aby mu snad nûkdo neublíÏil. Kdyby ta paní
zaklepala veãer, kdy tam bude hlavní nájemník – tﬁeba syn, dcera, moÏná
by zjistili, Ïe za stûnou bydlí ãlovûk, jemuÏ mohou nechat klíãe, na hodinu
svûﬁit dítû a kter˘ se zase mÛÏe obrátit na nû.
„BûÏ si pÛjãit sÛl!“ MoÏná zjistí‰, Ïe se s tûmi lidmi za stûnou dá mluvit.
Jak ãasto nûco ﬁekneme, aniÏ myslíme na to, co z toho mÛÏe vzejít. Vûta,
která nám nûkdy bezmy‰lenkovitû vypadne z pusy, mÛÏe mít tragické následky: Jedenáctiletá jednoruká dívka pﬁi‰la na hﬁi‰tû na kraji mûsta. Pﬁi
spoleãné hﬁe si poãínala stejnû obratnû jako ostatní dûti s obûma. Zchvácená ale veselá stála ta malá na okraji a ãekala na zelenou. Laskavá stará dáma jí oslovila a povídá: „Ubohé dítû, ty má‰ jen jednu ruku?“ A bylo to venku. Dívka pﬁi hﬁe vÛbec nemyslela na to, Ïe jí nûco chybí. Naopak.
Myslela si, Ïe je rovnocenná s tûmi druh˘mi, i dûtí ji tak braly. A teì ta ne
zle my‰lená, ale bezmy‰lenkovitû vyﬁãená slova! Pro dítû to byla rána…
Jak rychle a ãasto taková vûta vyklouzne a nedá se vzít zpût. Napﬁíklad
kdyÏ otec ﬁekne synovi: „Z tebe nikdy nic nebude!“ Takov˘ v˘raz se mÛÏe
„zaÏrat“ pod kÛÏi a naru‰it chlapci cel˘ Ïivot. Bezmy‰lenkové mluvení
a jednání se podobá lesnímu poÏáru. Nûkdo odhodí z nepozornosti ãi lehkomyslnosti zápalku nebo nedopalek cigarety – a uÏ hoﬁí suchá tráva a hou‰tina je v plameni, kter˘ se zakusuje dál a dál. ·kody jdou do milionÛ.
Za nerozváÏn˘m slovem zÛstane po‰kozen˘, smutn˘, zranûn˘, zlomen˘
ãlovûk. Ukradené peníze mÛÏeme vrátit do halíﬁe, zranûnou ãest nebo sebevûdomí nelze stoprocentnû nahradit nikdy!
A tak neÏ se dnes rozpovídáme, pamatujme, Ïe co bylo ﬁeãeno, nelze vzít
zpátky.
J. P.

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

27. 4.
5. 4.
25. 4.
11. 4.
25. 4.
26. 4.
10. 4.
7. 4.
9. 4.
19. 4.
12. 4.

55 let
71 let
73 let
73 let
74 let
76 let
76 let
77 let
79 let
83 let
87 let

Kﬁivoklát 131
Kﬁivoklát 29
Kﬁivoklát 625
Kﬁivoklát 199
Kﬁivoklát 177
Kﬁivoklát 197
Kﬁivoklát 208
Kﬁivoklát 17
Kﬁivoklát 188
Kﬁivoklát 225
Kﬁivoklát 179
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

Kdo si upeãe párek? Já… aneb na ãarodûjnicích chutná.

Foto Ludûk Frencl

Miroslav Friebert letos zapálil hranici a vyhnal v‰echny ãarodûjnice z Kﬁivoklátu.
Foto Ludûk Frencl

Kﬁivoklát‰tí hasiãi hranici na ãarodûjnice postavili, po zásluze si ji jdou také zapálit.
Foto Ludûk Frencl

V sobotu 25. dubna probûhl uÏ 4. roãník ekologické akce âistá Berounka. Bﬁehy ﬁeky mezi Zvíkovcem a Roztokami pﬁijelo letos ãistit 104 dobrovolníkÛ, kteﬁí nasbírali celkem 12 kubíkÛ odpadu. âtyﬁi kontejnery byly naplnûny pﬁedev‰ím
plasty v‰eho druhu, nechybûly ov‰em ani „unikáty“ jako staré kanape, kﬁesla, plechovky od barev a pod. Na snímku vlevo roztock˘ starosta Vladimír Melã shromaÏìuje odpad na nákladním autû, uprostﬁed jedna parta sbûraãÛ v cíli nad
jezem v Roztokách, vpravo ex-hejtman Petr Bendl, kter˘ stál u zrodu celé akce.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Je smutné, Ïe rychlost vozidel projíÏdûjících Kﬁivoklátem hlídá pouze soukromá papírová policistka. Pﬁivítali bychom zde alespoÀ obãas i tu Ïivou. Foto T. Bednaﬁík

Herec Jaroslav Du‰ek a kytarista Pavel Steidl uvedli o prvomájov˘ veãer v Královském sálu hradu básnick˘ epos
K. H. Máchy Máj.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

V úter˘ 12. 5. probûhlo v Roztokách ‰kolení kﬁivoklátsk˘ch a roztock˘ch hasiãÛ. Tématem byla zdravovûda a poskytování první pomoci. Kﬁivoklátsk˘ velitel Vladimír Fuksa si právû zkou‰í masáÏ srdce.
Foto Pavel Friebert

KAPITOLY Z HISTORIE K¤IVOKLÁTSKA – XXII
SLAVNÁ K¤IVOKLÁTSKÁ
RODAâKA
Procházíte-li kﬁivoklátsk˘m podhradím, mÛÏete spatﬁit ve stráni,
v tûsném sousedství penzionu a restaurace U Jelena, napÛl opu‰tûn˘
dÛm ã. p. 55. Málokdo z místních
uÏ dnes ví, Ïe právû v tomto domû,
kter˘ kdysi ob˘vali kníÏecí úﬁedníci fürstenberského panství, se 15.
bﬁezna 1859 narodila v rodinû nadlesního Reicha dceru‰ka Marie.
Kdopak mohl tehdy tu‰it, Ïe z nesmûlého dûvãátka vyroste jedna
z nejslavnûj‰ích ãesk˘ch sopranistek v‰ech dob, která pod umûleck˘m jménem Irma Reichová dobude koncem 19. století svût.
Zatímco Mariin star‰í bratr Ferdinand proslul v kraji sv˘mi dobrodruÏn˘mi kousky (kroniky zazna-

menaly jeho riskantní leteck˘ pokus, kdy s primitivním padákem, sestrojen˘m z odloÏené matãiny krinolíny, skoãil z vysok˘ch hradeb
u ãtyﬁboké vûÏiãky proti hradní kapli, pﬁi ãemÏ se ﬁádnû potloukl), vy‰lapávala jeho sestra první krÛãky
na poli umûní. Její pûveck˘ talent
brzy odhalil uãitel F. Pivoda a zaãal ji systematicky pﬁipravovat na
dráhu zpûvaãky ve své ‰kole. První
veﬁejné vystoupení absolvovala
Marie 19. 6. 1879 na ‰kolní produkci.
Krátce na to byla dvacetileté pûvkyni nabídnuta smlouva do divadel
v Teplicích, Tridentu a Kostnici.
Vybrala si nejbliÏ‰í - Teplice v âechách. Odtud ale jiÏ 6. 6. 1880 pﬁestoupila na praÏskou scénu Prozatímního divadla. To uÏ byla známá
pod umûleck˘m jménem Irma Rei-
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Irma Reichová na snímku prestiÏního fotoateliéru Langhans.
Foto archiv autora

TOMÁ· BEDNA¤ÍK
chová. V Prozatímním pÛsobila aÏ do roku 1884
a plnû rozvinula svÛj bohat˘ pûveck˘ rejstﬁík
v operách Libu‰e (jako
první zpívala Krasavu
a jen v roce 1881 ji uvedla ãtrnáctkrát), âertova
stûna (Hedvika), âernohorci (Zajma), Dmitrij
(Xenie). Publikum i kritiku ale uchvátila i v dal‰ích
rolích jako Halka, Markétka, Carmen v operách
P. I. âajkovského, G. Verdiho a mnoha jin˘ch renomovan˘ch autorÛ.
KdyÏ bylo roku 1883 otevﬁeno Národní divadlo,
uplatÀovala Irma Reichová svÛj jedineãn˘ soprán
pﬁi slavnostním pﬁedstavení Smetanovy Libu‰e
v roli Krasavy. Docházely lákavé nabídky k pohostinsk˘m vystoupením
na proslul˘ch evropsk˘ch
scénách. Nûkolik z nich
Irma pﬁijala. Její úspûchy
na zahraniãních scénách
i doma nedaly v‰ak spát
nûkter˘m závistivcÛm
a nepﬁátelÛm. Roztrpãena
neustál˘mi intrikami ode-

‰la Irma Reichová z Prahy do Budape‰ti. Právû tam zahajovala sezónu nová budova Královské opery.
Poprvé zaznûl na její scénû Irmin
hlas 29. 9. 1884.
O dva roky pozdûji zazpívala
v PaﬁíÏi pohostinnû nûkolik árií
z oper Charlese Gounoda. Pﬁítomn˘ skladatel byl jejím pﬁednesem tak
dojat, Ïe ji místo podûkování srdeãnû políbil.
¤editelství Komické opery v PaﬁíÏi nabídlo pak Reichové angaÏmá.
Nemohla v‰ak nabídku pﬁijmout, jelikoÏ byla stále vázána smlouvou
s Královskou operou v Budape‰ti.
To jiÏ byla Irma Reichová provdána za univerzitního profesora Keszlera, coÏ vyvolalo dal‰í bouﬁi nevole
v rádoby vlasteneck˘ch praÏsk˘ch
kruzích. Pﬁesto je‰tû jednou, v ãervnu 1893, vystoupila Irma jako host
v Národním divadle v Praze. Poté
ustoupila z veﬁejného Ïivota, soustﬁedila se na rodinu a vytváﬁela svému manÏelovi klidné zázemí.
Po roce 1927, kdy prof. Keszler
zemﬁel, pﬁesídlila Irma Reichová
natrvalo z Budape‰ti do Prahy. Odtud ãasto nav‰tûvovala rodn˘ Kﬁivoklát, k nûmuÏ mûla hlubok˘
vztah. Zemﬁela 5. 6. 1930 v Praze.
Tomá‰ Bednaﬁík

