Í
LETN
Roãník XV.

ÍSLO
â
J
DVO

âERVENEC / SRPEN 2009

V sobotu 4. ãervence ve ãtyﬁi
hodiny odpoledne byla ukonãena
materiální sbírka, kterou vyhlásil
starosta Mgr. Milan Naì bezprostﬁednû po niãiv˘ch povodních na
severní Moravû. Kam dorazila
pomoc kﬁivoklátsk˘ch oãanÛ, si
pﬁeãtûte na str. 2.

20 Kã

V celostránkovém materiálu dnes zavzpomínáme s paní Marií Frirebertovou na manÏela Mirka, kter˘ v letech
1976-1980 a 1986-1989 zastával funkci pﬁedsedy a v letech 1980-1986 tajemníka Místního národního v˘boru
Kﬁivoklát. Urãitû zajívavé povídání si
pﬁeãtûte na str. 6.

V rámci Evropského hudebního léta 2009 vystoupil v pondûlí
21. ãervence v Královském sálu
hradu Kﬁivoklátu nizozemsk˘
symfonick˘ orchestr mlad˘ch
umûlcÛ Viotta Youth Orchestra.
âlánek o tomto hudebním svátku si pﬁeãtûte na str. 8.

KONEâNù JSOU TADY…
Tak dlouho oãekávané a ‰koláky mnohdy vymodlené prázdniny. Ti si vychutnávají dny volna. RodiãÛm pak naopak nastala spousta starostí, o které je bûhem ‰kolního roku pﬁipravuje ‰kola. Co s dûtmi cel˘ den? Nûkde
babiãky fungují tzv. na cel˘ úvazek, to je pak pohoda. Co ale tam, kde to
tak není, babiãka je mladá a chodí do práce anebo ji nemají vÛbec.
V tomto pﬁípadû rodiãÛm nezbylo nic jiného neÏ vyuÏít moÏnosti letních
táborÛ. Ani tam to v‰ak letos nemají bez starostí. Bylo bohuÏel jiÏ nûkolikrát nutno leckde tábor evakuovat pﬁed velkou vodou.
Léto je letos opravdu „rozmarné“ a poãasí nám moc nepﬁeje. Krásné
dny se stﬁídají s tûmi de‰tiv˘mi. A teplotní v˘kyvy nejsou zrovna to pravé
oﬁechové asi pro nikoho. Zatím jen málokdo mohl ﬁíct, Ïe mûl slunn˘ cel˘
t˘den dovolené. Pokud ov‰em netrávil dovolenou za hranicemi.
Máme-li za sebou jen jeden nepoveden˘ de‰tiv˘ t˘den dovolené, jsme na
tom vlastnû je‰tû dobﬁe. Na rozdíl tﬁeba od tûch, které velká voda pﬁipravila o v‰echno.
De‰tivé dny se pﬁece také nechají proÏít smysluplnû a zajímavû. Na takovou prohlídku starého hradu, zámku, galerie ãi muzea není potﬁeba sluníãko. Veãerní posezení s pﬁáteli je také moÏné pod stﬁechou, i kdyÏ pod
hvûzdnou oblohou a u praskajícího ohnû to samozﬁejmû nemá chybu.
TakÏe hezké léto v‰em, i kdyÏ okurky rostou jen pomalu a jiÏ dávno dostaly plíseÀ, krátké suknû stﬁídají dlouhé kalhoty a bez de‰tníku se nedá vyjít. I pﬁesto si zachovejte veselého ducha a dobrou náladu! A vûzte, dé‰È
pﬁeci prospívá pleti a takové sblíÏení dvou pod de‰tníkem mÛÏe b˘t i romantické.
–rok–

K¤IVOKLÁT PAT¤IL
MYSLIVECK¯M TRUBAâÒM

K¤IVOKLÁT. Ve dnech 20. aÏ
21. ãervna probûhla na hradû Kﬁivoklátû Národní soutûÏ mysliveck˘ch trubaãÛ, kterou tu z povûﬁení
âeskomoravské myslivecké jednoty a Klubu trubaãÛ âMMJ uspoﬁádala Spoleãnost hájovny Kﬁini‰tû.
„SoutûÏe se zúãastnilo pﬁes 200
trubaãÛ z celé republiky, kteﬁí soutûÏili v pûti kategoriích v sólové a
souborové hﬁe na tradiãní hudební
nástroje ladûné in B a Es,“ uvedl
pﬁedseda organizaãního ‰tábu Pavel
Koﬁan. Dvû poroty, které v˘kony
soutûÏících hodnotily, nemûly snadnou úlohu, protoÏe se na Kﬁivoklát
sjela skuteãná ‰piãka mezi ãesk˘mi
mysliveck˘mi trubaãi.
Ouverturou k celé akci byl páteãní veãer pojat˘ jako neformální trubaãské pozvání veﬁejnosti na blíÏící se sváteãní události. Kﬁivoklátem
a okolními lesy znûly majestátné vícehlasy lesních rohÛ vybran˘ch sou-

borÛ. Impozantní byl i sobotní nástup v‰ech soutûÏících hradní branou na nádvoﬁí, kde byla soutûÏ oficiálnû zahájena. A jak v‰e dopadlo?
V kategorii sólistÛ ve hﬁe na borlici ladûné in B zvítûzili Petr ·ejbl
a Stanislava ·mídová a na lesnici v
ladûní B Jana Kozubíková a Monika âoãková. V soutûÏi sólistÛ v ladûní Es nejvíce porotu zaujal Otakar ·vec. Pro poãetné obecenstvo
mûla velkou pﬁitaÏlivost soutûÏ souborÛ. V ladûní B stanuli na nejvy‰‰í pﬁíãce Trubaãi Zábﬁeh, druh˘ byl
PraÏsk˘ trubaãsk˘ sbor a tﬁetí Li‰áci SL· Hranice. V ladûní Es si prvenství odná‰ejí dva soubory – Trubaãi OMS Pﬁerov a Trubaãi Zábﬁeh.
Pﬁidejme tro‰ku statistiky. Nejvzdálenûj‰ím souborem, kter˘ se soutûÏe zúãastnil, byli Mysliveãtí trubaãi ze Slezské Harty. Nejmlad‰ím
úãastníkem byl devítilet˘ Jan Opr‰tûn˘,
(Pokraãování na str. 2)

SoutûÏní vystoupení souboru Li‰áci SL· Hranice.

Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Moudrá slova
KdyÏ se odehrávají nejv˘znamnûj‰í vûci na‰eho Ïivota,
ãasto v té chvíli nechápeme, co se dûje.
(Clive Staples Lewis)

Radostn˘ úsmûv dûtí je asi tou nejvût‰í odmûnou architektÛm, tvÛrcÛm a investorÛm za odvedenou práci na Lesním dûtském areálu v Kﬁivoklátû. Mûsíãní zku‰ební provoz ukázal, Ïe investice LâR, s.p. nebyla zbyteãná.
Foto Milan Bednaﬁík

N O V ¯ A R E Á L U „ S TA R É H O “ T E N I S U
K¤IVOKLÁT. Od úter˘ 23.
ãervna stojí v prostoru „starého“ tenisového hﬁi‰tû a v jeho okolí Rekreaãnû nauãn˘ areál Kﬁivoklát, kter˘ byl vybudován z prostﬁedkÛ LesÛ
âR, s. p. a s vyuÏitím evropsk˘ch
fondÛ.
„Peníze se nám podaﬁilo získat
z Programu rozvoje venkova, z kapitoly Podpora spoleãensk˘ch funkcí lesÛ. 75% prostﬁedkÛ ‰lo z evropsk˘ch fondÛ, 25% z prostﬁedkÛ
LesÛ âR, s. p.,“ uvedl kﬁivoklátsk˘
lesní správce Vojtûch Pátek. Zodpovûdnost za realizaci projektu,

kter˘ zpracovali projektanti Petr
a Libor KﬁiÏákovi z Rakovníka, nesl na sv˘ch bedrech Jan Povoln˘
z Lesní správy Kﬁivoklát. „Pro nápad jsme si zajeli do Bavorska, kde
podobn˘ areál jiÏ mají. Moc se nám
líbil, navíc prostor, kter˘ jsme vytipovali, navazuje na na‰e informaãní stﬁedisko, na dva vycházkové
okruhy v okolí hradu, na nauãnou
stezku Brdatka, na hipostezku a cyklostezku,“ objasnil Jan Povoln˘.
Dodavatelem prací se stala firma
Stavby Polívka Nové Stra‰ecí, herní a sportovní prvky zajistila spo-

leãnost TR Anto‰ z Turnova.
Areál nabízí celou ﬁadu aktivit.
Jsou zde herní prvky pro men‰í i vût‰í dûti (napﬁ. houpaãky orlí hnízdo,
lanov˘ závûs, sedaãková houpaãka,
síÈ, skluzavka, lanovka, dﬁevûné xylofony ad.), sportovní hﬁi‰tû pro míãové hry, nové cesty pro lesní turistiku s v˘hledem na hrad a celá ﬁada
nauãn˘ch tabulí a interaktivních
prvkÛ slouÏících k poznání rozmanité kﬁivoklátské pﬁírody a historie
lokality. V areálu je umístûno také
nûkolik dﬁevûn˘ch staveb pro odpoãinek, (Pokraãování na str. 2)

O P E N G U I TA R V K ¤ I V O K L ÁT ù
V pﬁedposledním ãervnovém t˘dnu, pﬁesnû od 25. do 28. ãervna, si
moÏná ﬁada kﬁivoklátsk˘ch obãanÛ
pov‰imla neobvyklé záplavy náv‰tûvníkÛ mûstyse s kytarov˘mi
pouzdry. Okolo Berounky se touto
dobou pohybuje spousta trempÛ, do
jejichÏ základní v˘bavy kytara patﬁí, ale to nebyl tento pﬁípad.
Obãanské sdruÏení pod názvem
OPEN GUITAR totiÏ pﬁesunulo své
aktivity z Nového Stra‰ecí na hrad
Kﬁivoklát. Toto sdruÏení jiÏ 6 let
pravidelnû poﬁádá mistrovské kytarové kurzy, kam se mladí kytaristé
jezdí zdokonalovat ve hﬁe na klasickou kytaru. Mají jedineãnou ‰anci potkat zde opravdové mistry svého oboru, protoÏe organizátoﬁi na
kaÏd˘ roãník zajistí úãast nûkterého
ze ‰piãkov˘ch evropsk˘ch nebo
svûtov˘ch interpretÛ a pedagogÛ.
Kurzy pak probíhají tak, Ïe cel˘ den
studenti s mistry pracují. Pﬁehrávají nastudované skladby a pod odborn˘m
(Pokraãování na str. 7)

Fotografie z v˘uky - vyuãuje Paolo Paolini z Itálie a Pavel Steidl z nedalek˘ch Skryj.
Foto Vilém Îák
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N O V ¯ A R E Á L U „ S TA R É H O “ T E N I S U

Anketa KN
Má na Vás vliv Mûsíc v úplÀku,
a pokud ano, jak˘?
PhDr. Tomá‰ Bednaﬁík
55 let
publicista
V bûÏném prostﬁedí a
za normální situace na
mû úplnûk nemá Ïádn˘
vliv, stejnû jako mnû
nevadí zmûny ãasu jedním nebo druh˘m smûrem. Nûkolikrát jsem si
ale vyzkou‰el, Ïe v extrémním prostﬁedí, za mimoﬁádné situace jsem
úplÀkem (hlavnû tím tzv. velk˘m)
silnû ovlivÀován. Bystﬁí moje smysly a „nastaví“ je na frekvenci nadstandardního vnímání. Jeden pﬁíklad za v‰echny: v transylvánsk˘ch
horách, konkrétnû v pohoﬁí Fagara‰,
jsem byl (spolu s nûkolika kamarády) vtaÏen pﬁi úplÀku do neuvûﬁiteln˘ch smyslov˘ch vjemÛ, které
pﬁipomínaly prÛnik ãasoprostorem.
DÛsledkem toho byla druh˘ den totální fyzická i psychická vyãerpanost.
Karel Breník
35 let
servisní technik
Odpovûì je tentokrát
krátká a jasná. Îádn˘
vliv Mûsíce v úplÀku
na sobû nepozoruji, tedy ne. Snad jen, Ïe mû
nûkdy probudí za jasné
noci sv˘m svûtlem, ale
to vyﬁe‰ím zataÏením Ïaluzií a spí
se vesele dál aÏ do rána.
Ale pﬁeci jen nûco... je to krásn˘
pohled, vzít v noci do ruky dalekohled a pozorovat povrch Mûsíce...

(Dokonãení ze str. 1)
jako laviãky, chatka a altánky. Pohyb náv‰tûvníkÛ je usmûrÀován pomocí rozcestníkÛ a znaãek. Provoz
je hrazen z finanãních prostﬁedkÛ
LesÛ âR, s. p. a jeho uÏívání je pro
náv‰tûvníky zdarma.
„Rekreaãnû nauãn˘ areál je souãástí ‰ir‰ího projektu, kter˘ chce Lesní správa Kﬁivoklát realizovat v letech 2010 aÏ 2012. Chtûli bychom
je‰tû vybudovat arboretum nebo
dendrologickou stezku, expozici historického osídlení Kﬁivoklátska se
zamûﬁením na lesnictví na Bu‰ohradû, nauãnou stezku Skryje a venkovní
i vnitﬁní geologickou expozici na‰eho informaãního a vzdûlávacího stﬁediska,“ dodal lesní správce Vojtûch
Pátek.
Tomá‰ Bednaﬁík

Nejfrekventovanûj‰í atrakcí lesního hﬁi‰tû je zajisté sedaãková lanová dráha, která je
v neutálém obleÏení mal˘ch i velk˘ch náv‰tûvníkÛ.
Foto Milan Bednaﬁík

K¤IVOKLÁT PAT¤IL MYSLIVECK¯M TRUBAâÒM
(Dokonãení ze str. 1)
ãlen souboru VLS, s.p. Lipník nad
Beãvou. Nejpoãetnûj‰í byl PraÏsk˘
trubaãsk˘ sbor, sloÏen˘ z 29 hudebníkÛ. Vûková struktura soutûÏících se pohybovala od 9 do 65 let.
Tvoﬁili ji Ïáci odborn˘ch lesnick˘ch
‰kol, stﬁedních ‰kol, studenti univerzit, zamûstnanci lesních správ,
manaÏeﬁi, uãitelé, myslivci...
Národní soutûÏ mysliveck˘ch trubaãÛ mûla pestr˘ doplÀkov˘ program
sestávající z mnoha akcí. Velk˘
úspûch sklidilo poetické dostaveníãko „Kﬁivoklátské snûní“, které u kapliãky sv. Eustacha uspoﬁádal kﬁivoklátsk˘ myslivec Karel Breník.
Nemen‰í ohlas mûla i nedûlní Svatohubertská m‰e, troubená in B v hradní kapli. Svojí kultivovaností zaujal
závûreãn˘ program na dolním ná-

dvoﬁí hradu s vystoupeními vybran˘ch úãastníkÛ soutûÏe, hudebním
prÛvodem, tradiãním honem, ukázkami vábení jelenÛ, autorsk˘mi recitacemi básní ﬁezbáﬁe Petra Tﬁísky
a besedou s v˘tvarníkem a spisovatelem Bohumilem Sieglem a jeho
dcerou Monikou Hobzíkovou. Kdo
chtûl, mohl si v pﬁízemí hejtmanského paláce hradu prohlédnout Okresní mysliveckou v˘stavu trofejí zvûﬁe.
„Chtûl bych podûkovat v‰em trubaãÛm i organizátorÛm soutûÏe za
záÏitek, kter˘ po oba dva dny náv‰tûvníkÛm hradu Kﬁivoklátu pﬁipravili,“ rozlouãil se na závûr soutûÏního víkendu s pﬁítomn˘mi
muzikanty, hosty i náv‰tûvníky Pavel Koﬁan ze Spoleãnosti hájovny
Kﬁini‰tû.
Tomá‰ Bednaﬁík

VEVERKA DLOUHO NEVYDRÎELA
Souãástí Rekreaãnû nauãného
areálu je i nûkolik dﬁevoﬁezeb, které jsou volnû umístûny v plenéru.
Jedna z ﬁezeb, jejichÏ
autorem je Jan Zahradníãek z trutnovské spoleãnosti TR Anto‰,
pﬁedstavuje veverku
sedící na dﬁevûném
podstavci. Umístûna
byla pﬁi jednom ze tﬁí
vstupÛ do areálu, poblíÏ b˘valé skládky.
Spolu s informaãní tabulí „vítala“ náv‰tûvníky, kteﬁí do areálu pﬁicházejí. Na svém místû
v‰ak vydrÏela sotva tﬁi t˘dny, neboÈ ji nûkdo odcizil.

„Chtûla bych poprosit v‰echny v‰ímavé lidi,
kdyby náhodou
uvidûli veverku, jejíÏ fotku pﬁipojujeme, u nûkoho na zahrádce nebo na
chalupû, aby ho
upozornili, Ïe plastika není jeho majetkem a poÏádali
ho, aby ji vrátil tam,
kde ji vzal,“ Ïádá
ãtenáﬁe Jitka Pelesná z Lesní správy
Kﬁivoklát. My dodáváme, Ïe plastika
je vysoká asi 120
cm a je umístûna na dﬁevûném
podstavci. Tomá‰ Bednaﬁík

PraÏsk˘ trubaãsk˘ sbor se porotû a kﬁivoklátskému obecenstvu pﬁedstavil skladbou Josefa Selementa Konopi‰Èské halali.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

TO JSOU MI VùCI
Tento zpÛsob léta zdá se mi
trochu podivn˘…nezb˘vá neÏ
zaãít slovy klasika. Léto je
opravdu nûjaké divné. Hezky není snad tﬁi dny v kuse, bouﬁí, pr‰í…a roztoãtí hasiãi mají jeden
v˘jezd za druh˘m. Nûkdy i dva
tﬁi za jeden den. Mnozí si to asi
neuvûdomují, ale zkuste si nûco
naplánovat, zkuste doma nûco
dûlat, kdyÏ vám den co den pﬁijde na telefon SMS, Ïe máte v‰eho nechat a bûÏet do zbrojnice,
protoÏe nûkde padl strom, objevil se roj sr‰ánÛ, nûkomu se zabouchly dveﬁe, ãi havarovalo auto. Kolegové hasiãi z Roztok,
máte mé velké uznání (vím, bohuÏel si za nûj novou zbrojnici
nepostavíte), Ïe v‰echny v˘jezdy zvládáte. Lidí, kter˘m jste jen
v ãervenci pomohli, je dlouh˘ zástup. Co k tomu dodat. Snad jen,
Ïe „Sobû ku cti, domovu k ochranû“ u roztock˘ch hasiãÛ platí
beze zbytku.
V Kﬁivoklátû podle mého zase
platí, Ïe diskuse o vzniku národního parku se nûjak zvrtla. Jak jinak si totiÏ vysvûtlit anketní lístky, které jsme mnozí na‰li ve
schránce? Mnozí, ale sly‰el jsem,
Ïe ne v‰ichni. Máme si „dobﬁe
rozmyslet“, co napí‰eme. Na anketním lístku se uvádí, Ïe zastupitelstvo povûﬁilo starostu…je to
tedy asi jeho text. Tedy pane Nadi, ze ‰koly uÏ jsem nûjak˘ ten
pátek pryã. Myslím, Ïe nepotﬁebuji pouãovat, co si dobﬁe rozmyslet. Vím, co znamená ano
a ne. Myslím, Ïe ostatní kﬁivoklát‰tí to vûdí také. Trochu mi to
pﬁipomíná dobu, kdy jeden byl
hodn˘ a druh˘ zl˘… VÛbec pak
nechápu, jak mÛÏe b˘t anketa pro
zastupitele závazná? Na základû
ãeho, podle nûjakého zákona?
Nepostﬁehl jsem, Ïe o vzniku národního parku máme v Kﬁivoklátû referendum. Jen hypoteticky – kdyby odpovûdûlo jen 20
lidí, 10 bylo pro a 10 proti, co
s tím? Vûcné argumenty pro
a proti od starosty aby pohledal,
stejnû jako mapu s vyznaãením
parku… Anketní lístek nebudu
vyplÀovat. Ale veﬁejnû zde uvádím, Ïe já, manÏelka i plnolet˘
syn jsme pro vznik národního
parku. Víme proã a nestydíme se
za to. Ale rovnûÏ plnû respektujeme názor tûch, co pro jeho
vznik nejsou. I oni jistû vûdí proã.
A jsem ‰Èastn˘, Ïe jiÏ dvacet let
Ïiji v dobû, kdy lidé mohou mít
rozdílné názory. Po tûch dvaceti
letech, to jsou mi vûci.
Pavel Friebert

K¤IVOKLÁT·TÍ HASIâI SOUTùÎILI
K¤IVOKLÁTSKÉ NOVINY VYHLA·UJÍ III. ROâNÍK FOTOSOUTùÎE

„K¤IVOKLÁTSKO V HLEDÁâKU FOTOAPARÁTU“
SOUTùÎNÍ TÉMATA (KATEGORIE):
1. Z Kﬁivoklátsk˘ch luhÛ a hájÛ
2. MÛj miláãek
3. Svûdkové dávn˘ch ãasÛ
4. Lidé Kﬁivoklátska
PODMÍNKY SOUTùÎE:
SoutûÏe se mohou úãastnit v‰ichni zletilí i nezletilí fotografové vyjma ãlenÛ redakãní rady Kﬁivoklátsk˘ch novin.
SoutûÏící mohou do kaÏdého tématu zaslat maximálnû 5 fotografií ve formátu A4 z minilabu ãi vyti‰tûné ve fotokvalitû na fotopapír.
KaÏdá soutûÏní fotografie musí mít na zadní stranû uvedeno jméno autora, jeho adresu, soutûÏní kategorii, do které je fotografie pﬁihla‰ována, a její název.
Uzávûrka soutûÏe bude 31. srpna 2009!
Do uzávûrky soutûÏe musí v‰ichni soutûÏící pﬁedat nebo poslat po‰tou své fotografie paní Tánû Friebertové na Informaãní stﬁedisko LesÛ âR. s. p., Hradní ulice ã. 3, Kﬁivoklát (telefon 724 525 036).
Fotografie soutûÏících vyhodnotí odborná porota, která z do‰l˘ch fotografií v kaÏdé kategorii vybere
tﬁi nejlep‰í snímky. Jedné fotografii bude udûlena zvlá‰tní cena redakãní rady Kﬁivoklátsk˘ch novin.
SoutûÏit se bude opût o hodnotné ceny!
Vyhodnocení soutûÏe probûhne v prÛbûhu záﬁí, soutûÏní fotografie budou vystaveny v prÛbûhu ﬁíjna
ve v˘stavní síni IS LesÛ âR.

V sobotu 4. ãervence oslavovali rovnûÏ netradiãní poÏární útok. Kﬁiv‰etaãtí dobrovolní hasiãi v˘roãí voklát‰tí hasiãi v‰e úspû‰nû zvládli
115 let od vzniku SDH V‰etaty. a v koneãném poﬁadí skonãili „na
V rámci oslav uspoﬁádali hasiãské bednû“ jako tﬁetí.
závody, na které
pozvali i kﬁivoklátské hasiãe. Ti
vyrazili ve sloÏení Michal Temejãík (velitel druÏstva),
David
Havlík (strojník), a dále Ondﬁej Sejpka, Jiﬁí
Krycner a Pavel
Spousta. PoÏadavek poﬁadatelÛ
byl na sedmiãlenné druÏstvo,
kﬁivoklátsk˘ch
Kﬁivoklát‰tí hasiãi Michal Temejãík, David Havlík, Ondra Sejpka
hasiãÛ bylo jen a Pavel Spousta bojovali jako lvi.
Foto Lenka Pelcová
pût, a tak pﬁemluvili Krist˘nu Spoustovou, aby
Kﬁivoklát‰tí hasiãi by touto cestro‰ku vypomohla. PÛvodnû jela tou chtûli opûtovnû podûkovat
s hasiãi jen jako divák. Moc se jí ne- Krist˘nû Spoustové za pomoc. Pochtûlo, ale nakonec souhlasila. Ha- dûkování patﬁí i hasiãÛm ze V‰etat
siãi jí v rychlosti vysvûtlili základy za pozvání a hezkou soutûÏ. SDH
spojování hadic a ‰lo se na start. Prv- Kﬁivoklát jim pﬁeje do dal‰ích let haní byla ‰tafeta. Tu kﬁivoklát‰tí hasi- siãské dﬁiny mnoho zdaru a úspûãi bûÏeli ve ãtyﬁech. Následovala chu.
netradiãní soutûÏ v pﬁetahování proZa SDH Kﬁivoklát
vazem. Poslední disciplínou byl
Michal Temejãík
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Z P R ÁV Y O B E C N Í H O B U B E N Í K A
POMOC OBâANÒ K¤IVOKLÁTU MORAVSKÉMU KUNÍNU
V sobotu 4. ãervence ve ãtyﬁi hodiny odpoledne byla ukonãena materiální sbírka, kterou vyhlásil starosta Mgr. Milan Naì bezprostﬁednû
po niãiv˘ch povodních na severní
Moravû. Na korbu náklaìáku firmy Jiﬁího Hovorky byla naloÏena
humanitární pomoc pro obec Kunín a s ﬁidiãem panem Josefem
Mourkem jsme vyrazili na dlouhou
cestu napﬁíã republikou. Obec Kunín je vzdálena pouhé 4 km od mûsta Nov˘ Jiãín. Rozkládá se po obou
bﬁezích ﬁíãky Jiãínky, která povstala ze svého koryta po dlouh˘ch
padesáti letech. Ani v roce 1997,
kdy se Moravou prohnaly jiné niãivé povodnû, nezaznamenali zde
Ïádné vût‰í ohroÏení. „Tentokrát to
bylo zcela jiné“, uvádí starostka
Kunína paní Dagmar Novosadová.
Voda se valila umûl˘m korytem
v obrovském mnoÏství s neuvûﬁitelnou rychlostí. Bûhem pÛl hodiny se vrátila do svého pÛvodního
koryta a zaplavila na 270 nemovitostí, vãetnû zámku. Nikdo se na‰tûstí neutopil, ale napﬁíklad malé
dûti, které zrovna spaly v budovû
místní ‰kolky, zaÏily opravdu dobrodruÏnou noc, pﬁesnû jak jim paní uãitelky slibovaly, jenÏe ty si to
pﬁedstavovaly rozhodnû jinak. Jeden pán zemﬁel na následky infarktu zﬁejmû po ‰oku, kter˘ s sebou pﬁiná‰el pohled na mnoÏství
valící se vody. Na jedné stranû si
povodeÀ jeden Ïivot vzala, na stranû druhé jin˘ pﬁinesla, nastávající
maminka, zﬁejmû taktéÏ z rozãilení, zaãala rodit a hlavnû díky místním hasiãÛm a jejich vozu se dostala do nemocnice vãas a v‰e
dobﬁe dopadlo. Jak voda pﬁi‰la, tak
také ode‰la, kdyÏ se veãer kolem
desáté hodiny vytvoﬁilo v obci Kunín jezero zaplavující témûﬁ polovinu domÛ, nikoho nenapadlo, Ïe
jiÏ ráno bude Jiãínka ti‰e ‰umût ve
svém korytû a tváﬁit se, jako by se
vÛbec nic nestalo. JenÏe ono se stalo a spou‰È, kterou po sobû ﬁíãka
pÛl ãtvrtého metru ‰iroká a bûÏnû
kolem pÛl metru hluboká zanechala, byla v‰eﬁíkající. Zniãeno bylo
v‰e v dosahu vody: domy, auta,
mosty, zkrátka v‰echno mokré a od
bahna, ve‰kerá zaﬁízení byla na vyhození, netekla voda a ne‰el proud,
studny kontaminované, obchody
zaplavené. Právû v takovou chvíli
nabídli kﬁivoklát‰tí svou pomoc.
Darovali star‰í, ale funkãní lednice, praãky, mikrovlnky, nakoupili
balenou vodu a velké mnoÏství desinfekãních prostﬁedkÛ, nosili matrace, postele a lÛÏkoviny, pﬁinesli
také koleãka, ko‰Èata, lopaty, k˘ble a dal‰í. To v‰echno totiÏ po dohodû s paní starostkou v Kunínû
moc potﬁebovali. Pracovitost
a houÏevnatost obãanÛ této obce je
úÏasná, spojili svoje síly a dali se
do práce, v dobû, kdy dorazil ná‰
náklaìák do Kunína, byla odstranûna jiÏ vût‰ina bahenního nánosu
a zniãená zaﬁízení domÛ byla sváÏena na obrovské hromady v centru. V‰echno bylo dobﬁe organizované a kaÏd˘ si plnil svoje
povinnosti. Uklízelo se nejen ve
vlastních domech, ale také ve veﬁejn˘ch prostorách obecního zámku, ‰kolky a na obecních komunikacích. Zkrátka lidi ne‰tûstí
spojilo, dali se dohromady, nikdo
se nehádal, nebrblal a v‰ichni táhli za jeden provaz. Na pﬁání zastupitelÛ a obyvatel Kunína máme podûkovat v‰em kﬁivoklátsk˘m
obãanÛm, kteﬁí jim pomohli v nouzi. Podûkovat se slu‰í také jménem
zastupitelstva a Úﬁadu mûstysu za
solidaritu, kterou kﬁivoklát‰tí obãané projevili, v‰echna ãest.
Petr Tﬁíska

Na korbu náklaìáku firmy Jiﬁího Hovorky byla u úﬁadu mûstysu naloÏena humanitární pomoc pro obec Kunín.
Foto Milan Naì

Hotovo, naloÏeno a mÛÏe se vyrazit smûr Kunín.
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POCTA PùVKYNI IRMù REICHOVÉ
K¤IVOKLÁT. Pﬁed 150 lety, 14.
bﬁezna 1859, se v kﬁivoklátském podhradí narodila svûtoznámá pûvkynû
Irma Reichová. Její otec, kníÏecí fürstenbersk˘ úﬁedník, dal na rady odborníkÛ, kteﬁí v Irmû (pÛvodnû Marii) rozpoznali obrovsk˘ pûveck˘
talent, a nechal ji vystudovat na proslulé Pivodovû ‰kole. Své profesionální pÛsobení v operním svûtû zahájila v Teplicích. Její píle a talent ji
dovedly aÏ do Národního divadla,
kde pﬁi jeho slavnostním otevﬁení
zpívala ve Smetanovû Libu‰i roli
Krasavy. Roku 1884 ztvárnila jako
první ãeská pﬁedstavitelka postavu
Carmen. Závist a pomluvy ji v‰ak brzy z Prahy vyhnaly do Budape‰ti, kde
se stala sólistkou tamní Královské
opery. Zemﬁela v Praze 5. ãervna
1930. V osobnosti Irmy Reichové
mÛÏeme spatﬁovat jednu z nejv˘znamnûj‰ích ãesk˘ch pûvkyÀ pﬁelomu 19. a 20. století a také jednu z nejslavnûj‰ích kﬁivoklátsk˘ch rodaãek.
Na její poãest uspoﬁádala obecnû
prospû‰ná spoleãnost Domovem
ãeské hudby v Praze ve spolupráci
s Mûstysem Kﬁivoklát v sobotu
27. ãervna v kostele sv. Petra na
Amalínû v˘roãní koncert. Osobnost
Reichové pﬁipomnûli tﬁi mladí
umûlci - sopranistka Libu‰e Myﬁátská, varhanice Kateﬁina Málková
a violoncellista Jan Îìánsk˘.
Bûhem podveãera zaznûla napﬁ.
Ave Maria G. Cacciniho, Bist du
bei mir a Mein gläubigen J. S. Ba-

cha nebo Biblické písnû op. 99 Ant.
Dvoﬁáka, v‰e v brilantním pﬁednesu absolventky ãeskobudûjovické
konzervatoﬁe a AMU v Praze Libu‰e Myﬁátské, která m. j. spolupracuje i se Státní operou v Praze.
Absolventka brnûnské konzervatoﬁe a praÏské AMU, varhanice Kateﬁina Málková, která se pravidelnû
vûnuje interpretaci hudby 20. a 21.
století, pﬁednesla na Kﬁivoklátû repertoár star‰ího období. Samostatnû zahrála Praeludium a fuga e-moll
N. Bruhnse a Panis Angelicus C.
Francka, v duetu s violoncellistou
Janem Îìánsk˘m pak chrámovou
sonátu e-moll A. Vivaldiho a Vocalise pro violoncello a varhany S.
Rachmaninova. Absolvent pardubické konzervatoﬁe a posluchaã
praÏské AMU Jan Îìánsk˘ , kter˘
je ãlenem Tria IUNO a Kaprova
kvarteta a hraje na unikátní nástroj
vídeÀského mistra Josepha Wassermanna z roku 1748, pak sólovû
uvedl Suitu G Dur J. S. Bacha.
V‰ichni tﬁi umûlci spoleãnû pﬁednesli skladbu C. Saint-Saense Ave
Maria a Alleluja - Exsultate Jubilate W. A. Mozarta. Bouﬁliv˘ potlesk
jim byl odmûnou za jejich pﬁedveden˘ v˘kon. Jménem posluchaãÛ
jim podûkovala nejstar‰í obãanka
Kﬁivoklátu paní Marie Ma‰ková. Je
jen velká ‰koda, Ïe si do kostela sv.
Petra nena‰lo cestu více posluchaãÛ. Koncert stál urãitû za to.
Tomá‰ Bednaﬁík

Foto Milan Naì

Jan Îìánsk˘, Libu‰e Myﬁátská a Kateﬁina Málková se nechali po koncertu vyfotografovat
pro KN na kÛru kostela sv. Petra.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

V¯UKA HUDBY V P¤Í·TÍM ·KOLNÍM ROCE
Zniãeno bylo v‰e v dosahu vody: domy, auta, mosty, zkrátka v‰echno mokré a od bahna.
Foto Petr Tﬁíska

Pomoc dorazila do Kunína: zleva místostarostové Kﬁivoklátu a Kunína P. Tﬁíska, M. Vlãek,
ﬁidiã J. Mourek a starostka Kunína D. Novosadová.
Foto Eli‰ka Tﬁísková

âERNÁ KRONIKA
NA·LI V BYTù
MRTVÉHO MUÎE
K¤IVOKLÁT (bed). Na rakovnické záchranáﬁe se obrátili policisté
z Obvodního oddûlení Roztoky, které upozornili na to, Ïe v ulici Na Sokolí v Kﬁivoklátû jeden ze star‰ích
sousedÛ nevychází a nereaguje na
klepání. Poté, co hasiãi byt otevﬁeli
zjistili, Ïe tﬁiaosmdesátilet˘ majitel je
mrtv˘. Cizí zavinûní jeho smrti bylo
vylouãeno.

OPIL¯ MUÎ VEZL DCERY
NOV¯ DÒM (bed). Jedenaãtyﬁicetilet˘ muÏ zKladenska ohrozil svoje dvû malé dûti. I kdyÏ mûl dost upito, sedl za volant Volkswagenu
a navíc do auta posadil i své dcerky.
KdyÏ projíÏdûl pravotoãivou zatáãku u Nového Domu ve smûru od Kﬁivoklátu na Lány, nezvládl ﬁízení
a prav˘m pﬁedním rohem narazil do
protijedoucího Opelu, za jehoÏ volantem sedûl dvacetilet˘ mladík
z Kladenska. Po pﬁíjezdu policie tvrdil, Ïe neﬁídil, Ïe za volantem sedûla
osoba blízká, coÏ ale druh˘ ﬁidiã
sv˘m svûdectvím vyvrátil. Pﬁi dechové zkou‰ce se ukázalo, Ïe viník

Dûkuji obûma obecním úﬁadÛm,
‰kolám, ‰kolkám a rodiãÛm za spolupráci, díky které probûhl leto‰ní
‰kolní rok úspû‰nû.
Celkovû i Ïáci byli letos pilnûj‰í
a dokonce jsme po devíti letech
mohli díky vût‰ímu mnoÏství chlapcÛ v pûveck˘ch krouÏcích obnovit
pásmo jarních zvykÛ „Vítání jara“
a vystupovat s ním na hradû o velikonocích.
Nyní se pﬁipravujeme na táborák,
kter˘ bude na konci ‰kolního roku
na Alja‰ce – v restauraci manÏelÛ
Kohoutov˘ch, kde bychom vám
chtûli zahrát a zapívat a pﬁivítat tím
prázdniny. Na prázdniny se dûti moc
tû‰í, ale hudební dûti nemohou svÛj
nástroj uklidit do skﬁínû a oprá‰it jej
aÏ v záﬁí. Musí si opakovat i o prázdninách, aby v záﬁí zase mohly hladce pokraãovat.
Koncem srpna pak zasedneme
s uãitelkami z M· Roztoky, Kﬁivomá v dechu 1,79 promile alkoholu.
Nehoda se na‰tûstí obe‰la bez zranûní, ‰koda byla vyãíslena na 80 tisíc
korun.

P¤ED JÍZDOU SI DAL
PERVITIN
ZBEâNO (bed). KdyÏ okolo
22. hodiny zastavili policisté z OO
Roztoky na katastru Zbeãna ﬁidiãe
vozu Ford Galaxy, nestaãili se divit.
Za volantem sedûl pûtadvacetilet˘
muÏ z Rakovnicka, kter˘ jevil známky poÏití návykové látky. Tu také policisté orientaãní dechovou zkou‰kou
odhalili. Mládenec pﬁiznal, Ïe kolem
17. hodiny poÏil pervitin.

klát a Mûsteãko a budeme dávat dohromady kulturní program na pﬁí‰tí
rok a dobﬁe zvaÏovat, od kter˘ch akcí upustit, aby v‰echny ãinnosti byly pro dûti pouze zábavou a ne drilem, a které naopak pro radost dûtí
opakovat. Máte-li nûjaké podnûty
a nápady, mÛÏete nám je poslat mailem.
Nové dûti se mohou pﬁihlásit do
tûchto hudebních oborÛ:
Pﬁi klubu maminek Îelviãka bude 1x mûsíãnû zpívání batolátek.
V M· Roztoky a Kﬁivoklát bude
probíhat 1x t˘dnû dopoledne pûveck˘ krouÏek pro dûti od 3 let.
Ve stﬁedu bude v Z· Roztoky po
ukonãení druÏiny pûveck˘ sbor Sedmikrásky, kter˘ je urãen pro chlapce a dûvãata od 1. tﬁídy.
Dûti pﬁed‰kolní (od 5 let) a Ïáci
1. tﬁídy se mohou bûhem ãervna pﬁihlásit na skupinovou v˘uku hry na
sopránovou zobcovou flétnu (probíhá 1x t˘dnû).
Novinka: Naveãer bude probíhat
1x t˘dnû skupinová v˘uka hry na
klávesy zamûﬁená pro uãitelky M·,
pﬁípadnû Z· 1. stupeÀ, kde bude procviãována teorie tvorby akordÛ
a hraní jednoduch˘ch písní urãené
mal˘m dûtem.
Podmínkou je mít vlastní klávesov˘ nástroj.
Dagmar Pavlíãková
soukromá v˘uka hudby
dagmar.pavlickova@cmail.cz
tel.: 604 895 623
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Z REDAKâNÍ PO·TY
PROâ JSEM SE ROZHODLA ODSTOUPIT
Z FUNKCE âLENKY ZASTUPITELSTVA
MùSTYSE K¤IVOKLÁT
VáÏení obãané Kﬁivoklátu,
pro na‰i obec jsem pracovala 11
let, nejprve jako tajemník úﬁadu
a dvû volební období po sobû jako
starostka obce. Po volbách v roce
2006 mû ve funkci starosty vystﬁídal pan Mgr. Milan Naì. âlenem
zastupitelstva jsem byla va‰imi hlasy zvolena i v tomto tﬁetím volebním období. Po letech práce pro
obec jsem si opravdu váÏila toho, Ïe
mû i v roce 2006 volilo témûﬁ tﬁi ãtvrtiny obãanÛ. Za Ïivot obce i fungování úﬁadu jsem cítila a cítím velkou
zodpovûdnost. I z tûchto dÛvodÛ
jsem se tû‰ila na práci v novû zvoleném zastupitelstvu. Pamûtníci vûdí,
Ïe od roku 1998 obec bojovala o konsolidaci financí i provozu po v˘stavbû ãistírny a kanalizace. Platili
jsme sankce za pﬁedchozí nedodrÏování zákonÛ pﬁi ãerpání dotací a podobnû. Na základû tûchto zku‰eností jsem vÏdy prosazovala, aby
v‰e na obci bylo v souladu se zákony, otevﬁené, jasné a prÛkazné,
pﬁipravené na základû podrobnû
zpracovan˘ch finanãních rozvah
a podkladÛ.
S tímto názorem jsem zaãala pracovat a vystupovat i v novû zvoleném zastupitelstvu. Od poãátku

konzultaci na Krajském úﬁadû, mi
dal pan starosta za pravdu. Co to ale
bylo platné, kdyÏ úvazky jiÏ byly
zmûnûny ãi nav˘‰eny a pracovní
smlouvy podepsány…
Dal‰ím sporn˘m bodem bylo znûní zápisÛ ze zasedání zastupitelstva.
Zápis by mûl b˘t vÏdy struãn˘m, ale
pﬁesn˘m obrazem toho, jak zasedání probíhalo a co a s jak˘m v˘sledkem se na nûm odsouhlasilo. V zápisech z jednání se velmi ãasto
neobjevily pﬁipomínky a dotazy,
které se zﬁejmû „nehodily“. Naopak
mnohdy se podrobnû objevilo i to,
co zaznûlo okrajovû v jedné vûtû.
Za velmi závaÏnou pﬁekáÏku v mé
práci zastupitele povaÏuji zpoãátku
témûﬁ chybûjící, posléze nepravidelnû zasílané podklady pro rozhodování zastupitelstva. Opakovanû
jsem o materiály Ïádala. Starosta je
jen jedním z ãlenÛ zastupitelstva,
kter˘ je uvolnûn pro v˘kon své funkce a povûﬁen ﬁe‰ením provozních vûcí obce. Nemá tedy pﬁi rozhodování v zásadních otázkách obce
Ïádnou rozhodující roli – je pouze
jedním ze sedmi zastupitelÛ. Pro mû
pak bylo velmi uráÏející, kdyÏ ãlenové zastupitelstva schvalovali
smlouvy, které obec zavazují v ob-

Naopak, po uji‰tûní pana starosty
obec investovala 220 tis. Kã do traktÛrku Bivoj. Písemnû je potvrzeno
jak od v˘robce, tak i od vedoucího
dopravního inspektorátu a navíc i od
odboru dopravy, Ïe Bivoj nesplÀuje ani minimální poÏadavky, které
by zaji‰Èovaly jeho bezpeãné pouÏívání na silnicích a místních komunikacích, a Ïe na silnici tedy pouÏíván b˘t nesmí. A co na to pan
starosta i místostarosta? Na mé opakované dotazy odpovûdûli, Ïe b˘t
pouÏíván smí, navíc nechali vyrobit
na káru dﬁevûné sajtny a tato vût‰í
sekaãka je pouÏívána i k dopravû
pracovníkÛ po státní silnici. Nemûl
by to b˘t pﬁedev‰ím pﬁedstavitel obce, kdo zákon prosazuje, a ne poru‰uje?
Odstoupit z funkce ãlena zastupitelstva jsem se rozhodla po zralé
úvaze. Pﬁispûlo k tomu
i to, Ïe jsem se velmi obtíÏnû dostávala k informacím. Jako ãlenka zastupitelstva a pﬁedsedkynû
kontrolního v˘boru jsem
pro v˘kon své práce poÏadovala podklady ke kontrolám. Emotivní reakcí
pana starosty bylo, „Ïe
jsem na ránu“. Poskytování informací zﬁejmû
vnímá jako útok na svou
osobu. Následnû pak zastupitelstvu navrhoval
mé odvolání z funkce
pﬁedsedy kontrolního
v˘boru proto, Ïe se pﬁi
kontrole nejedná o kontrolu, ale ‰ikanu. Jeho
postoj nechápu, sama
jsem vÏdy ke kontrolám
pﬁistupovala vstﬁícnû
(v roce 2003 jich na obPavla HÛlová na prvním zasedání nového zastupitelstva na podzim roku 2006.
Foto Pavel Friebert
ci probûhlo celkem 19),
neboÈ jsem si alespoÀ
jsem se snaÏila upozorÀovat pﬁede- chodních vztazích bez toho aby je ovûﬁila, Ïe dûlám vûci správnû.
v‰ím na zákon o obcích, podle kte- obdrÏeli pﬁedem. Starosta zastupiNa závûr pak zmíním vyjádﬁení
rého by se práce zastupitelstva mû- telstvu pouze pﬁedãítal „v˘Àatky“ ze pana starosty obce Modrava na bela ﬁídit. Strávila jsem pomûrnû svého v˘tisku smlouvy a je‰tû se sedû k uvaÏovanému Národnímu
mnoho ãasu tím, Ïe jsem opravova- rozãiloval, Ïe se mi to nelíbí. Z tûch- parku. Pan starosta obce Modrava,
la zápisy ze zasedání, zastupitelstvu to dÛvodÛ jsem odmítla o nûkter˘ch (podle sv˘ch slov) po projednání se
posílala rozbory toho, o ãem musí bodech hlasovat a trvala na tom, aby starostou na‰í obce, na závûr svého
rozhodovat zastupitelstvo a nikoli to bylo poznamenáno v zápise. Stej- vystoupení sdûlil pﬁítomn˘m obãasám starosta. Vysvûtlovala jsem, Ïe nû tak jsem se odmítla úãastnit za- nÛm, … „Ïe b˘valá starostka obce
pod bodem „provozní záleÏitosti ob- stupitelstva, pokud jsem nedostala Pavla HÛlová pracuje na Pozemkoce“ ve vyvû‰eném programu zase- podklady k jednání.
vém fondu a Ïe mu bylo vyhroÏodání zastupitelstva obce nelze schoDal‰ím, pro mû velk˘m problé- váno tím, Ïe fond nepﬁevede Modvávat smlouvu na pronájem mem je poptávání zakázek, tak, jak ravû pozemky, pokud bude pan
parkovi‰tû nebo zv˘‰ení vodného. na obci probíhá. Nejprve by se za- starosta na besedû mluvit proti parTakto dÛleÏitá rozhodnutí vÏdy mu- stupitelé mûli rozhodnout, jakou ku.“ Jak jsem obvykle v˘ﬁeãná, tak
sí b˘t projednána jako samostatné sluÏbu nebo zakázku a v jakém roz- po téhle sprosté lÏi, navíc pronesebody. Proto, aby obãané byli infor- sahu si chce zastupitelstvo objednat. né na veﬁejném fóru a s velmi konmování o tom, co se bude na zase- Z diskuse na zastupitelstvu by pak krétními informacemi o mé osobû,
dání zastupitelstva projednávat, mûla vzejít pﬁesná specifikace pra- mi do‰la slova…
a mohli se úãastnit rozhodování. cí. A teprve po odsouhlasení rozsaCel˘ Ïivot jsem si myslela, Ïe pocOd nástupu pana starosty jsem jej hu prací by mûl b˘t starosta povûﬁen tivá a dobrá práce se pochválí sama
opakovanû upozorÀovala na to, Ïe tím, aby poptal firmy a zastupitel- a Ïe slu‰nost a ãestnost není slabost.
rozdûlení pravomocí v obecním úﬁa- stvu pﬁedloÏil k rozhodnutí obdrÏe- Po této besedû jsem usoudila, Ïe s tadu a stanovení celkového poãtu za- né nabídky. Z praxe vím, Ïe bez pﬁes- kov˘mi lidmi spolupracovat dál nemûstnancÛ úﬁadu pﬁíslu‰í zastupi- né specifikace nejsou nabídky firem mohu a ani nechci. Uvûdomila jsem
telstvu a ne starostovi. Rozdûlení porovnatelné a pﬁi následné faktura- si, pﬁestoÏe obec Kﬁivoklát miluji
pravomocí úﬁadu, tak, jak jej pan sta- ci je pak sporné, zda se je‰tû jedná a 14 let jsem ji vnímala v Ïenském
rosta pﬁevzal od pﬁedchozího zastu- o práce v rámci poptávky, nebo o ví- slova smyslu jako „svoji vlastní zapitelstva (jehoÏ byl ãlenem) na zá- cepráce. Jako pﬁíklad uvádím panem hrádku“, Ïe mÛj ãas je opravdu drakladû platn˘ch pracovnû-právních starostou pﬁipravenou poptávku ty- h˘ na to, abych jej trávila tím, Ïe buvztahÛ, bylo mûnûno bez souhlasu pu: „nabídnûte nám cenu za prove- du stále dokola nûkoho opravovat,
zastupitelstva. Opakovanû jsem dení zimní údrÏby komunikací a let- upozorÀovat na chyby a poru‰ováupozorÀovala na to, Ïe zmûnám by ní údrÏby veﬁejné zelenû v obci ní zákona, za které obci do budoucmûl pﬁedcházet komplexní rozbor, Kﬁivoklát“, bez specifikace, o kolik na mohou hrozit sankce, a je‰tû za
kter˘ bude zahrnovat i pﬁedpoklá- se jedná km komunikací, které plo- to budu osobnû napadána. Z tohoto
dané náklady, a to nejen mzdy a od- chy zelenû budeme chtít o‰etﬁovat, dÛvodu jiÏ ve stávajícím zastupitelvody, ale i náklady na pro‰kolení pﬁípadnû kolik stromÛ oﬁezávat, stvu dále nemohu vykonávat funkúﬁedníkÛ, zkou‰ky státní zpÛsobi- a podobnû. Na základû podobné po- ci ãlena zastupitelstva Mûstysu Kﬁilosti, cestovné, kanceláﬁskou tech- ptávky na‰tûstí smlouva uzavﬁena voklát.
niku a ostatní provoz. Nakonec, po nebyla.
Pavla HÛlová
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Kﬁivoklát
Jen popel k popelu
a kámen na kameni.
To staré dobré dnes.
A zítra moÏná uÏ to není.
Kamenné zdi
k nebi se py‰nû tyãí.
Kdo kromû ohnû
tak snadno by je zniãil?
Na kﬁivé skále
monument z minulosti.
Zdi jeho byly svûdky
radosti, lásky a i zlosti.
Îili tu v‰ichni.
Pánové, knûÏí, plebs i lokaji.
Veﬁejnû.
A obãas i potají.
Poslední chléb,
voda a láhev vína.
Vzpomínka na Ïenu,
dceru, syna…
Smrt v pﬁímém pﬁenosu
nebo smrt v osamûní.
Vybrat si nemohli…
Na v˘bûr stejnû není.
Obskurní okázalost.
V soukromí v du‰i bída.
Jen v˘raz ve tváﬁi je stejn˘.
Ten poﬁád si kaÏd˘ hlídá.
Pokleknout pﬁed oltáﬁ.
K modlitbû ruce sepnout.
Kdo odváÏil se ru‰it?!
Hlavu mu dejte setnout!

Jaroslav Ondrá‰
V srdci bÛh
a v du‰i hﬁích.
Hradem zaznûl
ìáblÛv smích.
Konû do konírny,
chudobu ÏeÀte holí!
Kdo narodit se neumí,
toho aÈ Ïivot bolí.
Rytíﬁi do zbroje!
Husité kolem slídí.
Stejnû nás nenajdou,
smûjí se ti‰e lidi.
Do saní, prosím, moje paní,
cihla uÏ hﬁeje v sedátku.
Projedeme se po okolí
obhlédnout na‰i ãeládku.
Knihovna pro pány,
aÈ nemají dlouhou chvíli.
Co pﬁeãíst nestaãí,
odnesou do ciziny.
Katovy nástroje
v temnotû smutnû stály.
Pán se jen usmívá.
Poctivého pr˘ nepálí…
Natáhnout na skﬁipec,
nasadit paleãnici!
A potom na pran˘ﬁ
po‰lete nevûrnici.
Jen popel k popelu
a kámen na kameni.
V‰ichni, co vidûli,
aÈ dne‰ek zkusí zmûnit.

POCHVALA
Nedávno jsem byla se sv˘mi dûtmi na novém lesním hﬁi‰ti, které zbudovaly Lesy âR, s.p. za pomoci dotací z EU. Byla jsem naprosto nad‰ená. ÚÏasn˘ nápad promy‰len˘ do detailÛ a perfektní provedení.
V‰em místním i tûm, co Kﬁivoklátem jen projíÏdûjí, vﬁele doporuãuji. Navíc v létû bájeãné místo k odpoãinku (pokud vás dûti nechají).
V‰em, kteﬁí se o vybudování tohoto areálu zaslouÏili, patﬁí obrovská pochvala.
Milena Karvánková, Nové Stra‰ecí

S HUDCI A TRUBAâI DO KRONACHU
Oslovili mû Kﬁivoklát‰tí hudci, se
kter˘mi jsem zpívávala, jestli bych
jim nepﬁeloÏila prÛvodní slovo k jejich repertoáru, neboÈ pojedou
v rámci prezentace na‰eho regionu
pﬁedvádût své umûní do Nûmecka,

Tak co si dáme…

vaná hospÛdka, kde toãili polotmavé pivo, pr˘ podobné tomu, se kter˘m pﬁijela do Kronachu i na‰e v˘prava
–
mûli
pﬁipravenou
ochutnávku a následnû prodej rakovnického Bakaláﬁe. Je‰tû jsme si
sehnali pár Ïidlí a mohlo se zaãít
s vystoupením. Spolu s námi na stanovi‰ti byli i Kﬁivoklát‰tí trubaãi,
kolem kter˘ch se hned zaãali toãit
trubaãi Mysliveckého sdruÏení Kronach. A velmi stáli o to, aby si zahráli spoleãnû. To se mi moc líbilo,
Ïádná nadirigovaná „druÏba“, ale
naprosto spontánní navázání kontaktÛ. Nejlep‰í byla domluva, co
vlastnû znají obû skupiny trubaãÛ,
co by si mohli zahrát spoleãnû. Prostû si kousek toho motivu zapískali
a bylo hned jasno. TakÏe nastoupili a spoleãnû zahráli skladbu „Vítáme vás“ a pak kaÏd˘ zvlá‰È se stﬁídali a hráli ty své lovecké signály.
Sklidili velik˘ aplaus, lidi jim tles-

do mûsteãka Kronach. Díky tomu
zaﬁadili do svého repertoáru dvû nûmecké písnû a jednu ãeskou v nûmeckém pﬁekladu. Spolu s nimi
jsem nacviãovala a pak nebylo nikoho, kdo by to mluvené
slovo nûmecky odmluvil,
tak jsem se nakonec nauãila i ty ostatní písnû, abych
tam jen tak nestála, a jela
jsem s nimi. Byla to nároãná ãtyﬁhodinová cesta tam
a pozdû odpoledne zase
zpût, ale na místû samém se
v‰em moc líbilo. Kronach
je pÛvabné mûsteãko s poãetn˘mi hrázdûn˘mi domy,
s gotickou katedrálou, úz- Kﬁivoklát‰tí hudci v akci.
k˘mi stﬁedovûk˘mi uliãkami, s pevností nad mûstem. Musím kali a fandili a nebylo jasno, jestli
se pﬁiznat, Ïe jsem si odtamtud ne- víc tûm sv˘m, nebo tûm na‰im. Pak
odnesla Ïádného prÛvodce mûstem, si to je‰tû zopakovali na dal‰ích
ani jsem s nik˘m o historii mûsta ne- dvou stanovi‰tích. Nesmím zapomluvila. To, o ãem pí‰u, byl jen cel- menout na úãinkování Kﬁivoklátkov˘ dojem, a ten byl velice pozi- sk˘ch hudcÛ, taky jsme byli úspû‰tivní, hlavnû díky lidem, se kter˘mi ní, lidi se chodili ptát, co to zpíváme,
jsme se tam seznámili. Po cel˘ den v˘bûr vût‰inou ãesk˘ch lidov˘ch
tam probíhal stﬁedovûk˘ jarmark písní se jim líbil. A zvlá‰È ty pijács mnoha stánky, ﬁemeslníky, potul- ké, které jsme zpívali pﬁed improvin˘mi umûlci, hospÛdkami… Nám zovanou hospÛdkou pﬁímo na ulici,
bylo vykázáno stanovi‰tû u kostela, se líbily. ·koda, Ïe nebylo víc ãasu
pûknû ve stínu, kter˘ jsme v tom hor- na prohlídku mûsteãka. Tak snad nûkém dni 27. kvûtna v‰ichni uvítali. kdy jindy.
Gudrun Humlová
A kousek od nás byla i improvizoFoto I. a E. Kasalick˘ch
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ZE SPRÁVY CHKO K¤IVOKLÁTSKO

Z REDAKâNÍ PO·TY
PROâ JSEM PODAL NÁMITKU PROTI POSTUPU ZASTUPITELSTVA?
Na pﬁelomu ãervna a ãervence
jsem podal na Krajsk˘ úﬁad Stﬁedoãeského kraje námitku proti postupu zastupitelstva pﬁi poﬁizování
územního plánu obce. Jedná se o námitku proti nedodrÏení schválen˘ch
pokynÛ pro zpracování návrhu
územního plánu.
Nejdﬁíve bych chtûl vysvûtlit,
proã jsem podal námitku pﬁímo na
Krajsk˘ úﬁad Stﬁedoãeského kraje,
a ne u kﬁivoklátského zastupitelstva.
Je to prosté. Zastupitelstvo nechÈ mi
promine, ale starosta si s dodrÏováním zákonn˘ch pﬁedpisÛ nedûlá velkou hlavu a já prostû nevûﬁím, Ïe za
souãasného sloÏení zastupitelstva
v nûm jakákoliv námitka proti jeho
konání má nûjakou ‰anci na objektivní projednání.
A o co v námitce vlastnû jde?
Mûstys Kﬁivoklát v roce 2005
(tehdy je‰tû jako Obec Kﬁivoklát)
zahájil zpracovávání územního plánu obce. Na základû v˘bûrového ﬁízení byli jako zpracovatelé vybráni
ing. arch. Barto‰ek a ing. arch.
Hanãl, kteﬁí v prÛbûhu let 2005
a 2006 zpracovali zadání a koncept
územního plánu. Zadání bylo po
ﬁádném projednání schváleno v roce 2006. Koncept vãetnû pokynÛ pro
zpracování návrhu územního plánu
po nûkolikamûsíãní zcela zbyteãné
prodlevû, zavinûné starostou Nadûm, schválilo zastupitelstvo usnesením dne 10. 12. 2007.
V kvûtnu, na jednání zastupitelstva mûstysu dne 18. 5. 2009, zastupitelstvo usnesením schválilo
„Roz‰íﬁení pokynÛ pro zpracování
návrhu Územního plánu mûstysu
Kﬁivoklát o pozemky parc. ã. 501/1,
501/6 a 501/7 v k. ú. Kﬁivoklát“.
Na následujícím jednání zastupitelstva mûstysu dne 15. 6. 2009 zastupitelstvo usnesením schválilo
„Nové Pokyny pro zpracování
Územního plánu pro mûstys Kﬁivoklát, vãetnû zmûny v bodû 1.3 – zhotovitel ÚP ing. arch. Vlasta Poláãková, urbanistick˘ ateliér UP 24,
zaﬁazení pozemkÛ p. ã. 501/1, 501/6
a 501/7 v k. ú. Kﬁivoklát do ploch
urãen˘ch pro v˘stavbu rodinn˘ch
domÛ a vyjmutí pokynÛ ke zpracovávání Dopravní studie.“
Zastupitelstvo souãasnû revokovalo „Bod Usnesení ze dne 10. 12.

Zejména v letní sezónû je Kﬁivoklát zavalen parkujícími automobily. I to je dopravní problém,
kter˘m se v‰ak souãasné vedení obce zab˘vá jen velmi okrajovû. Hlavní je vybrat parkovné…
Ilustraãní foto Milan Bednaﬁík

2007, kde byly schváleny Pokyny
pro zpracovávání Územního plánu
pro mûstys Kﬁivoklát.“. Jen zapomnûlo uvést, jak tento bod revokuje…
Jako obãan Kﬁivoklátu, b˘val˘ tajemník OÚ a b˘val˘ vedoucí stavebního úﬁadu Kﬁivoklát, nemohu
s tímto postupem souhlasit.
Pominu, Ïe rozhodování zastupitelstva je trochu zmateãné. Dne 18.
kvûtna 2009 schválí „Roz‰íﬁení PokynÛ…“ a dne 15. 6. 2009 zase „Nové Pokyny…“. Pominu, Ïe podle
mého názoru ustanovení § 49 stavebního zákona neobsahuje zákonnou moÏnost zpracované a schválené pokyny mûnit. Pominu, Ïe
zastupitelstvo Mûstysu Kﬁivoklát na
svém jednání dne 15. 6. 2009 nemohlo schválit „Nové Pokyny…“,
kdyÏ Ïádné „nové pokyny“ nebyly
zpracovávány, zastupitelstvo o jejich zpracovávání nikdy nerozhodlo, ani nebylo zru‰eno usnesení
z jednání dne 10. 12. 2007, kde byly pokyny jiÏ jednou schváleny
v rámci schvalování konceptu ÚP.
Nemohu v‰ak pominout, Ïe vyﬁazení poÏadavku na zpracování dopravní studie z PokynÛ pro zpraco-

DùTSK¯ DEN V MùSTEâKU
V sobotu 20. ãervna 2009 se na
hﬁi‰ti SK Ohnivec konaly oslavy
Dne dûtí. Po loÀském „cirkusovém
dni“ zavítali do Mûsteãka mezi dûti „loupeÏníci“ s pokladem. O tom
se dozvûdûla i redaktorka „Zorka“,
která u takovéto akce nemohla chybût, aniÏ aby ji náleÏitû okomentovala. Poãasí akci pﬁálo, a tak si v‰ichni mohli vychutnat ukázku zásahu
pﬁíslu‰níkÛ mûstské policie z Rakovníka. âas zbyl i na soutûÏe a opékání ‰pekáãkÛ. Na závûr si kaÏdé dí-

Dûtsk˘ den v Mûsteãku byl pln˘ her a soutûÏí.

tû odneslo balíãek sladkostí a mal˘
dárek z tomboly. V dûtsk˘ch oãích
bylo vidût radost z povedené akce,
která by se ale nemohla konat bez
‰tûdrosti sponzorÛ a ochoty nad‰encÛ z ﬁad dospûlákÛ. Po ukonãení akce dûti vyzvídaly, co asi bude za rok.
Od „loupeÏníkÛ“ se jim dostalo odpovûdi, aÈ pﬁijdou napﬁesrok zase
a nechají se pﬁekvapit. UÏ nyní se
na v‰echny tû‰íme.
Redaktorka „Zorka“
alias Mirka Pokorná

Foto Jana HÛlová

vání návrhu územního plánu povaÏuji nejen za protizákonné, ale za
zcela neodÛvodnitelné. Degraduje
to budoucí územní plán obce na dokument, kter˘ nebude komplexnû
ﬁe‰it otázky rozvoje obce.
Vám nevadí prÛjezdy kamionÛ
obcí? Vám nevadí problémy s parkováním v letní sezónû, pﬁi velikonocích a pﬁi adventu? Vám nevadí
chybûjící chodníky na silnici k Základní ‰kole ãi na Hradní ulici? Vám
nevadí, Ïe Kﬁivoklát stále nemá ani
jeden mûﬁiã rychlosti ãi nasvûtlen˘
pﬁechod pro chodce? Vám nevadí,
Ïe se ﬁe‰ením tûchto problémÛ zastupitelstvo takﬁka vÛbec nezab˘vá?
Mnû to vadí a vûﬁím, Ïe nejsem
sám. Jestli má Kﬁivoklát v posledních letech nûjaké problémy, mezi
nejvût‰í patﬁí problémy dopravní.
Dopravní studii, která mohla na
úrovní územního plánu ukázat cestu, jak problémy s dopravou ﬁe‰it,
zdá se nepotﬁebujeme. U‰etﬁili jsme
pár desítek tisíc…
PovaÏuji to za krátkozraké.
A i kdyÏ podávání takov˘ch podnûtÛ není zrovna mÛj styl, nevidûl jsem
jinou moÏnost.
Pavel Friebert

RYCHL¯ ZÁSAH HASIâÒ U HO¤ÍCÍCH
KONTEJNERU
K¤IVOKLÁT (paf) Ve ãtvrtek 16. ãervence se krátce po 16. hodinû rozhoukala siréna na hasiãské zbrojnici. Ohlásila poÏár dvou
kontejnerÛ na separovan˘
odpad v Budech, na parkovi‰ti vedle telefonní ústﬁedny. Ani pﬁes rychl˘ zásah
kﬁivoklátsk˘ch hasiãÛ Vladimíra Fuksy, Franti‰ka
Pelesného a Pavla Frieberta se v‰ak hoﬁící kontejnery nepodaﬁilo zachránit.
Uha‰en˘ oheÀ se v‰ak nestaãil roz‰íﬁit do okolí.
K poÏáru byli povoláni i
hasiãi z Roztok, jejich pomoci v‰ak nebylo tﬁeba,
pouze doplnili kﬁivoklát- Takto dopadly kontejnery na tﬁídûn˘ odpad v Budech
sk˘m vodu do cisterny.
po útoku Ïháﬁe.
Foto Pavel Friebert

NOâNÍ SVÍTÍCÍ OBLAKA NAD K¤IVOKLÁTEM
Noãní svítící oblaka (NLC, Noctilucent
Clouds)
jsou velmi zajímav˘m a málo
ãast˘m pﬁírodním
úkazem. Objevují
se v zemské mezosféﬁe ve v˘‰ce mezi 88 aÏ 90 km nad
zemí, v pásu mezi
zhruba 60. rovnobûÏkou a pólem.
Vyskyt u j í
se
p o u z e v letním
období, tj. na severní polokouli od
konce kvûtna do
konce ãervence,
na jiÏní pak od lis- Svítící oblaka nad Kﬁivoklátem.
topadu do ledna,
v pﬁípadû, Ïe teplota vzduchu u hor- objevují na obloze zejména v obdoní hranice mezosféry klesne pod - bí minima sluneãní ãinnosti, které
130 °C. Do takov˘ch obrovsk˘ch právû v této dobû zvolna pﬁechází
v˘‰ek se dokáÏe dostat vodní pára v zaãátek nového sluneãního cyklu.
od zemského povrchu, ale není za- V roce 2006 byla NLC u nás k vitím pﬁesnû známo, kde se tam berou dûní docela ãasto, letos je jejich v˘pevné ãástice – kondenzaãní jádra, skyt znatelnû vzácnûj‰í.
potﬁebná ke vzniku mal˘ch ledoOblaka sama o sobû nezáﬁí. Jsou
v˘ch krystalkÛ. Soudí se, Ïe tato jád- v‰ak tak vysoko (takﬁka uÏ ve vesra se do vysoké atmosféry mohou míru), Ïe odráÏejí sluneãní svûtlo od
dostávat napﬁíklad po sopeãném v˘- slunce, které je v noci pod obzorem
buchu (prvnû byla NLC pozorová- a neru‰í sv˘m svitem temnou oblona po rozsáhlém v˘buchu sopky hu. Oblaka, která pozorujeme nízko
Krakatoa v roce 1885), anebo tak pﬁi severním obzoru, se nacházejí
mohou pÛsobit napﬁíklad spaliny nûkde nad Skandinávií. Vypadají jaz raketov˘ch motorÛ.
ko lehk˘ namodral˘ pavuãinov˘ záZajímavostí je, Ïe se tato oblaka voj, kter˘ níÏ u obzoru pﬁechází

Foto Petr Dvoﬁák

v oranÏov˘ a ãerven˘ nádech. V noci z 14. na 15. ãervence 2009 byla
prÛzraãná letní obloha, na severu se
po setmûní objevila jasnû záﬁící
NLC, která byla velmi dobﬁe viditelná dokonce i od kﬁivoklátské po‰ty. Je‰tû krásnûj‰í podívaná se naskytla z kopce nad Roztoky, od malé
vodárny, kde je pûkn˘ v˘hled na severní obzor, lemovan˘ Velkou Bukovou. Odtud byly také poﬁízeny fotografie sugestivní oblaãnosti,
vzná‰ející se vysoko na rozhraní atmosféry a kosmického prostoru.
RNDr. Petr Dvoﬁák,
meteorolog
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Na Miroslava Frieberta, b˘valého hokejistu, hasiãe, tajemníka a pﬁedsedu MNV, vzpomíná jeho manÏelka Marie

SLOUâENÍ OBCÍ NESL TùÎCE – TU·IL, ÎE K¤IVOKLÁT BUDE HRÁT DRUHÉ HOUSLE
K¤IVOKLÁT. V na‰ich celostránkov˘ch rozhovorech jsme prozatím hovoﬁili s lidmi, s nimiÏ se mÛÏete prakticky dennû na Kﬁivoklátû
potkat. BohuÏel, s nûkter˘mi spoluobãany uÏ jsme rozhovor nestaãili
udûlat, i kdyÏ by urãitû mûli co ﬁíct.
ProÏili v obci cel˘ Ïivot, mûli ji rádi a zanechali zde v˘raznou stopu.
Jedním z takov˘ch byl pan Miroslav Friebert, kter˘ v letech 19761980 a 1986-1989 zastával funkci
pﬁedsedy a v letech 1980-1986 tajemníka Místního národního v˘boru Kﬁivoklát. V mládí byl aktivním
hokejistou, pracoval ve v˘boru Sokola i v tehdej‰ím Sboru poÏární
ochrany. Kdo lépe by mûl Mirka
znát, neÏ jeho manÏelka Marie, kterou jsme poÏádali o rozhovor.
Ochotnû nám vyhovûla a v˘sledek
více neÏ dvouhodinového vzpomínání vám nyní pﬁiná‰íme.

Maru‰ka Friebertová dnes.

Jak jste se s Mirkem seznámili?
Bylo to v Humenném na Slovensku, odkud pocházím a kde Mirek
slouÏil na vojnû. Jednou jsem ‰la po
námûstí a za sebou sly‰ím, jak nûkdo ﬁíká: „JeÏi‰, ta má krásné vlasy“. Byl to Mirek, kter˘ tam byl je‰tû se tﬁemi kamarády - vojáky. Veãer
na taneãní zábavû ve vinárnû jsme
se seznámili, Mirek mû pozval na
parket a tak to zaãalo... za pût mûsícÛ jsme se brali a v roce 1964 jsem
se pﬁistûhovala do Kﬁivoklátu. O tﬁi
mûsíce dﬁíve, neÏ se vrátil Mirek z
vojny.
Byla to pro tebe velká zmûna?
Mûsíc jsem tady probreãela. Bylo to hrozné, myslela jsem, Ïe si tady vÛbec nezvyknu. Kolem Humenného samá rovina a tady ty
stra‰né kopce. Nemohla jsem tu jezdit na kole, sotva jsem se plazila po
sv˘ch... no a vidíte, uÏ jsem tady 45
let.
Vyznala ses v tom stra‰ném
mnoÏství FriebertÛ, kteﬁí na Kﬁivoklátû tehdy byli?
Budete se moÏná divit, ale vyznala. âasto jsem si povídala s dûdou Václavem Friebertem, kter˘
mûl tehdy je‰tû dílnu v domû u rybníka, kde jsme bydleli, neÏ jsme se
pﬁestûhovali do bytovek Permonu.
Dûda mû s rodinou podrobnû seznámil. Vûdûla jsem o kaÏdém z rodu FriebertÛ, snad aÏ k pradûdeãkovi.
V 70. a 80. letech jsi patﬁila k
„tahounÛm“ spoleãenského Ïivota v obci...
To je pravda. Byla jsem pﬁedsedkyní âeského svazu Ïen na Kﬁivoklátû, pﬁedsedkyni obãanského v˘boru a jeden ãas i pﬁedsedkyní
dohlíÏecího v˘boru. Moc lidí se do
tûchto funkcí nehrnulo, tak mû do
toho uvrtali. Nejradûji vzpomínám
na doby, kdy kﬁivoklátské Ïeny dostaly od obce b˘valou Pidrmanovic
chaloupku. Poﬁádaly jsme tam kurzy peãení, vy‰ívání pro malé dûti,
bazary, rÛzné humanitární sbírky,
besedovaly jsme se star‰ími ãlenkami svazu Ïen, sbíraly ‰rot a star˘ papír, poﬁádaly dûtské dny. Mûly jsme
tenkrát 127 ãlenek. Byla to hezká
doba, na kterou ráda vzpomínám.

Svatební fotografie z roku 1964.

Nakonec jsme ale o chaloupku pﬁi‰ly. Dva kﬁivoklát‰tí obãané, které
nechci jmenovat, protoÏe uÏ nejsou
mezi Ïiv˘mi, se postarali, Ïe nás odtamtud vyhodili. Závist pr˘ byla na
Kﬁivoklátû odjakÏiva.
âím Mirek pÛvodnû byl?
Vystudoval Stﬁední prÛmyslovou
‰kolu strojní ve Zlínû a od roku 1961
pracoval v STS na Ole‰né jako referent pro zlep‰ovací návrhy. Po
vojnû se tam je‰tû na chvíli vrátil a
pak pﬁe‰el do Náﬁadí Roztoky, pozdûj‰ího Permonu, kde dûlal mistra
v kalírnû.
V roce 1976, po známé aféﬁe
„cestiãky“, kdy byl odvolán tehdej‰í pﬁedseda MNV Franti‰ek
Pouznar, dostal Mirek nabídku,
aby se této funkce ujal...
To nebyla nabídka, ale befel
(smích). Radil se se mnou, jestli to
má vzít. Tu‰il, Ïe uÏ asi nebudeme
mít takov˘ klidn˘ Ïivot, jako pﬁedtím. KdyÏ mu pan Pouznar funkci
pﬁedával, podal mu ruku a ﬁekl:
„Mirku, pﬁeji Ti pevné nervy, protoÏe tady je bude‰ potﬁebovat. A
hlavnû, do niãeho se nezapleÈ, protoÏe pak to s tebou uÏ pÛjde. Pan
Pouznar mu pﬁedal spoustu cenn˘ch
zku‰eností. Byl to miliónov˘ ãlovûk, kterému mnoho kﬁivoklátsk˘ch
obãanÛ ublíÏilo. Nemûlo by se na
nûj zapomenout. Myslím, Ïe i Mirek pro Kﬁivoklát hodnû udûlal.
Vím, kolikrát byl ne‰Èastn˘, kdyÏ
chtûl pro obec nûco prosadit, ale na
okrese ﬁekli ne a on uÏ s tím nemohl nic dûlat. Jenom vodovod, co ho
stál úsilí. S panem Pochmanem ho
pravidelnû procházeli a kontrolovali. Vzpomínám si, Ïe Mirek vÏdycky ﬁíkal, Ïe by si pﬁál, aby se cel˘
vodovod udûlal nov˘ a vybudovala
se kanalizace. Hodnû ho mrzelo, Ïe
se to nepodaﬁilo.
Jak Mirek nesl administrativní
slouãení obcí v roce 1980?
Nesl to tûÏce, velice tûÏce. Tu‰il,
Ïe Kﬁivoklát v tomhle svazku bude
hrát druhé housle. Tehdej‰í pﬁedse-

kl, filmovat zkou‰el uÏ na stﬁední
‰kole ve Zlínû.
O Mirkovi je známo, Ïe byl v˘born˘ parÈák, nic lidského mu nebylo cizí...
To je tedy pravda a byly doby, kdy
jsem to nesla tûÏce. Mûla jsem o nûj
strach. Ale vÏdycky jen do té doby,
neÏ se vrátil domÛ. On byl cel˘ dûda Friebert. KdyÏ to tro‰ku pﬁehnal,
tak kde byl, tam usnul. KdyÏ se
vzbudil, tak pokraãoval dál. K jeho
ãast˘m kumpánÛm patﬁili hlavnû
Lubo‰ Junek, Jindra Bednaﬁík, doktor Poch, MíÈa Butoviã a nûkteﬁí dal‰í. Nejvíc mnû vadilo, Ïe jejich posezení u S˘korÛ b˘vala dosti
pravidelná. A nejhor‰í bylo, kdyÏ
pak v noci pﬁi‰li v‰ichni je‰tû k
nám...
Mirek byl velmi váÏnû nemocn˘, dlouho to ale na sobû nedával
znát...
V‰e zaãalo tak, Ïe mû jednou ﬁekl Pepík Klíma, je‰tû kdyÏ slouÏil
na Obvodním oddûlení SNB v Kﬁivoklátû, které tehdy b˘valo v budovû MNV, Ïe uÏ asi tﬁikrát zvedal
Mirka na toãenkách za hradem, kudy oba chodili do práce. ¤ekl, Ïe
upadl, nemohl se zvednout a bûdoval, Ïe ho bolí záda. Donutila jsem
ho, aby ‰el na vy‰etﬁení. Doktor v
Rakovníku mu ﬁekl, Ïe má málo maziva v koleni a píchal mu nûjaké injekce. To trvalo pÛl roku. Jednou se
uÏ nezvedl z postele a mûl ‰ílené bolesti v zádech. Tehdy mu EvÏen
Krob vyjednal vy‰etﬁení ve Vojenské nemocnici v Praze. Tam zjisti-

Mirek s kamarády, Lubo‰em Junkem, MíÈou
Butoviãem a ZdeÀkem Hechtem.

da Slavoj Kejla prosadil hodnû vûcí pro Roztoky a Kﬁivoklát zÛstával
mi ﬁekl: „Nebreã, to bude dobr˘,
hodnû pozadu. Tohle Mirka velmi
hlavnû to nikomu neﬁíkej, je‰tû mutrápilo. Ani vztahy mezi jednotlisím dodûlat svou práci.“ ·el na opev˘mi zástupci obcí v radû nebyly
raci, nádor mu odstranili, bohuÏel
ideální. Je dobﬁe, Ïe se po roce 1989
mûl ale zasaÏenou i míchu, takÏe nûobce zase rozdûlily.
co tam zÛstalo. Doktoﬁi ﬁíkali, Ïe se
Mirek se také hodnû angaÏoval
to mÛÏe za deset let vrátit a projevit
ve spoleãensk˘ch organizacích...
nûkde jinde.
Ano, jako kluk hrál hokej, to jsem
BohuÏel mûli pravdu...
je‰tû zaÏila a jako tûhotná jsem s niPﬁed ‰esti roky zaãal Mirek vymi jezdila na zápasy. Kromû nûj tam
ka‰lávat krev. Doktorka Kasalická
hráli MirkÛv bratr Va‰ek, Eda Miho poslala na vy‰etﬁení do Kladna.
naﬁík, Eman Hamrle, Milou‰ Pavlík
Tam na plicním oddûlení zjistili, Ïe
a spousta dal‰ích. Jednou ve V‰etamá rakovinu plíce ve vysokém statech, to uÏ jsem byla v osmém mûdiu. Pak uÏ to ‰lo hroznû rychle. Prosíci, mû málem pra‰til puk. Hodnû
sil mû, abych ho nenechávala v nese angaÏoval i v Sokole. Za jeho
mocnici, Ïe chce umﬁít doma.
pﬁedsedování se postavila U KoleãBojoval je‰tû ‰estnáct mûsícÛ. Poka ubytovna, kterou
jsme celou spolu zaﬁizovali. Chvilku
jsem tam dûlala i
správcovou. Koleãko v té dobû oÏilo,
byly tam volejbalové turnaje, dûlala se
tam rÛzná sportovní soustﬁedûní, poﬁádaly se dûtské
dny, Malá Kﬁivoklátská a mnohé
dal‰í akce. Mirek se
taky podílel na organizování chodeckého závodu Lány Kﬁivoklát.
Jak to bylo s
Mirkovou filmaﬁskou vá‰ní?
NeÏ udûlali s Pepou Fouskem a Jirkou Friebertem ono
slavné
FriFoFri,
mûl Mirek uÏ natoãeno spoustu filmÛ
na svoji kameru. Mirek s Pepou na vernisáÏi Fouskov˘ch fotografií na hradû Kﬁivoklátû.
Hroznû ho to bavilo.
Snil o tom, Ïe jednou natoãí film o li, Ïe má nádor na páteﬁi. Míra to slední t˘dny Ïivota uÏ jenom leÏel.
Kﬁivoklátsku, o Skryjsk˘ch jezír- vzal úplnû s klidem, jako kdyby mu V Ïivotû jsem od nûj nesly‰ela, Ïe
kách a celém tomhle kraji. Nikdy k ﬁekli, Ïe má zkaÏen˘ zub a zítra mu ho nûco bolí, Ïe nûco chce, vÏdyctomu ale nedo‰lo. Jak mi jednou ﬁe- ho vytrhnou. Já jsem breãela a on ky trpûlivû ãekal, aÏ pﬁijdu a pomÛÏu mu. AÏ doposledka byl tvrdá nátura. Ode‰el 12. záﬁí 2002 ve tﬁi ãtvrti
na ãtyﬁi ráno. Bylo mu 59 let, ‰edesátky se nedoÏil...
Mirek nemûl pohﬁeb, kde by se
s ním mohla veﬁejnost rozlouãit.
Proã?
Nechtûl, v‰em to ﬁíkal. Nejen
mnû, ale i bratrovi Va‰kovi to ﬁekl.
Povídal: „Nedovedu si pﬁedstavit, Ïe
ti tam budou kondolovat lidé, kteﬁí
mû pomlouvali a doná‰eli na mû. To
nechci!“ A tak jsme jeho pﬁání vyhovûli. Ti, co ho mûli rádi, na nûj urãitû vzpomínají s láskou, zapálí mu
na hﬁbitovû svíãku, poloÏí kytiãku...
Jak˘ tedy byl Mirek ãlovûk?
Skvûl˘, hodn˘, myslím si, Ïe na
Kﬁivoklátû nikomu neublíÏil. Byl
obûtav˘ táta a pro své kamarády by
d˘chal. Moc nám v‰em chybí. Mám
pocit, Ïe kdyby vidûl, co se v obci
dneska dûje, tak by si asi ﬁekl, Ïe je
mu lépe tam, kde je. Lidem, kteﬁí
sem pﬁicházejí, chybí ten správn˘
patriotismus. Kﬁivoklát se stra‰nû
mûní, bohuÏel ne vÏdy k lep‰ímu...

Nej‰Èastnûj‰í se Mirek cítil ve velké rodinû FriebertÛ. Ná‰ snímek je z oslavy osmdesátin jeho tatínka.

Rozmlouval Tomá‰ Bednaﬁík,
fotografoval Milan Bednaﬁík
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…

LÉTO NA K¤IVOKLÁTù 2009

Umût se radovat. Ze v‰eho. Neãekat, Ïe v budoucnu pﬁijde nûco, co
bude to pravé, protoÏe je moÏné, Ïe
to pravé pﬁichází právû teì a v budoucnu nic krásnûj‰ího uÏ nebude.
(Ota Pavel)
DRUHÁ K¤IVOKLÁTSKÁ
NETOP¯¤Í NOC
Po velkém úspûchu „první noci“,
konané poãátkem záﬁí 2008, pﬁichází dal‰í, tentokráte 5. záﬁí 2009
od 19,30 na dolním nádvoﬁí. Netop˘ﬁí noc Vám pﬁedvede demonstraci Ïiv˘ch netop˘rÛ, jejich odchyt,
poslech létajících netop˘rÛ. Podíváte se z blízka na tohoto úÏasného
savce, kter˘ je nejhojnûj‰ím obyvatelem hradu. ObdrÏíte pamûtní vstupenku a na závûr ãeká v‰echny velké noãní P¤EKVAPENÍ.
Ludûk Frencl

V sobotu 25. ãervence mûla na hradním nádvoﬁí úspû‰nou premiéru slovenská skupina
No Name. Poãetné publikum neodradila ani pﬁepr‰ka tûsnû pﬁed zaãátkem koncertu.
Foto Pavel Friebert

âervencov˘ program multiÏánrového festivalu Léto na Kﬁivoklátû
pﬁivedl na nádvoﬁí hradu nûkteré hudební skupiny – Poutníky a Pavlínu
Jí‰ovou, Kameloty, opût se pﬁedstavila bretaÀská hudba v podání skupiny Bran nebo temperamentní
Dûda Mládek Illegal Band. Velk˘m
koncertem se 25. ãervence poprvé
pﬁedstavila slovenská skupiny NO
NAME. Nechybûlo ani divadlo
v podání ústeckého âinoherního
studia a jeho nastudování Jáno‰íka.
Závûr ãervence patﬁí Hrabalov˘m
PostﬁiÏinám, které byly pﬁedstave-

ny jako muzikál. Srpnová ãást programu je jiÏ tradiãnû odstartována
Kﬁivoﬁezáním, letos jiÏ 14. roãníkem, s bohat˘m doprovodn˘m programem a se sobotním vyvrcholením velk˘m ohÀostrojem. Bûhem
sympozia vystoupí i skupiny Nezmaﬁi, Hradi‰Èan a dal‰í. Více jak polovina srpna patﬁí Kﬁivoklátsk˘m divadelním slavnostem. Nabídnou
dvû pﬁedstavení. Nejdﬁíve hru Maxe Christiana Feilera – Nápoj lásky,
aneb Mandragora a poté Rostandova klasika – Cyrano z Bergeracu. Na
závûr srpna se vrací na nádvoﬁí âechomor, vystoupí The Beatles revival a plzeÀsk˘ Cop.
Ludûk Frencl

O P E N G U I TA R V K ¤ I V O K L ÁT ù

Kamelot s frotmenem Romanem Hork˘m se
vrátil na hrad v pátek 24. ãervence. Bezvadná hudba, bezvadn˘ veãer, stálo to za to…
Foto Pavel Friebert

(Dokonãení ze str. 1)
dohledem zdokonalují techniku hry,
interpretaci skladeb z rÛzn˘ch období, ale tﬁeba se také uãí peãovat o
nehty, bez kter˘ch Ïádn˘ klasick˘
kytarista nemÛÏe existovat.
Snahou organizátorÛ mistrovsk˘ch kurzÛ není v‰ak jen zaji‰tûní
v˘uky. Hlavním cílem je popularizace klasické kytarové hry v ‰iroké
veﬁejnosti. Proto jsou souãástí kurzÛ také veﬁejné koncerty, na kter˘ch
úãinkují pﬁes den vyuãující zahraniãní hosté. Za normálních okolností by zájemce o takov˘ koncert
musel ujet stovky, ne-li tisíce kilometrÛ do nûkterého z vyhlá‰en˘ch
koncertních sálÛ nûkde v Evropû.
Zahajovací koncert leto‰ních
mistrovsk˘ch kytarov˘ch kurzÛ byl
vûnován 70. narozeninám jednoho
z nejv˘znamnûj‰ích ãesk˘ch kytarov˘ch interpretÛ, pedagogÛ a skladatelÛ – Prof. Milanu Zelenkovi.
Úvod koncertu patﬁil souãasn˘m
mistrov˘m studentÛm z praÏské
HAMU, kteﬁí uvedli jeho skladby.
V dal‰í ãásti koncertu jiÏ posluchaãÛm hrál pan profesor osobnû.

Prof. Milan Zelenka, zahajovací koncert.

Nedûlní koncert úãastníkÛ kurzÛ.

Foto Vilém Îák

Leto‰ními zahraniãními hvûzdami festivalu
byli kytaristé Záhﬁebského kytarového tria
– Darko Petrinjak, István Römer a Goran
Liste‰. Pro diváky i posluchaãe bylo opravdu
siln˘m záÏitkem vystoupení bandoneonisty Cesare Chiacchiaretty a kytaristy
Giampaola Bandiniho
z Itálie. Argentinská
tanga v podání tûchto
skvûl˘ch hudebníkÛ
byla doprovázena taneãním vystoupením
stejnû skvûl˘ch taneãníkÛ – Lenky Kantové
Sekaninové a Eduarda
Zubáka taneãního páru ãeskému televiznímu publiku známému
z populárního poﬁadu
Stardance.
Poslední koncert festivalu mohli náv‰tûvní-

Foto Vilém Îák

ci hradu shlédnout v nedûli dopoledne. Na tomto koncertu tradiãnû
vystupují studenti, kteﬁí se aktivnû
úãastní mistrovsk˘ch kurzÛ. Tento
koncert má vÏdy v˘jimeãnou atmosféru. Vedle sebe totiÏ vystupují kytaristé v‰ech vûkov˘ch kategorií –
Ïáci základních umûleck˘ch ‰kol
stejnû jako studenti hudební akademie. Z kaÏdého vystoupení je cítit
radost ze hry i maximální snaha o
co nejlep‰í v˘kon. Pro diváka je to
opravdu úÏasn˘ záÏitek.
Kﬁivoklát tak v podobû mistrovsk˘ch kytarov˘ch kurzÛ získal dal‰í kulturnû spoleãenskou akci, kterou se mÛÏe bezesporu chlubit.
Podûkování za to patﬁí v‰em, kteﬁí
této organizaãnû i finanãnû nároãné
akci pomohli – Národnímu památkovému ústavu, Správû státního hradu Kﬁivoklátu, LesÛm âR, s.p.,
Správû CHKO Kﬁivoklátsko, ale také Penzionu a restauraci „Nad hradem“.
Ing. Vilém Îák

KULTURA – KNIHOVNA
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OBECNÍ KNIHOVNA
NOVÉ P¤ÍRÒSTKY V REGÁLECH
Zaãátkem ãervence jsem opût zavítala do Kﬁivoklátu a pobyla pár dní
u své kamarádky Gudrun Humlové.
A abych si nemyslela, Ïe se budu
kochat krásami Kﬁivoklátska jen
tak, dostala jsem jako obvykle domácí úkol. Holt tu kantorku v sobû
nezapﬁe. Tentokrát to má b˘t povídání o kníÏce, novém to pﬁírÛstku
obecní knihovny, v níÏ pÛsobí coby
knihovnice.
KníÏka se jmenuje Tajn˘ deník a
napsal ji irsk˘ spisovatel Sebastian
Barry, kter˘ je ze v‰ech irsk˘ch spisovatelÛ v âesku asi nejménû znám˘. I v samotném Irsku je známûj‰í jako dramatik, básník a autor knih
pro dûti. Sv˘mi nûkolika romány
v‰ak zaujal nejen ãtenáﬁe a literární
kritiky v Irsku. Byly pﬁeloÏeny do
nûkolika jazykÛ a získaly nûkolik
prestiÏních cen.
A protoÏe jsou dûjiny Irska plné
nepokojÛ, zvratÛ, krveprolití, náboÏensk˘ch konfliktÛ a bojÛ za nezávislost, stává se historie zemû
ústﬁedním tématem Barryho románÛ.
V románu Tajn˘ deník se prolíná
století irské historie s osudem Ïeny,
která je vût‰inu svého Ïivota uzavﬁená v psychiatrické léãebnû, kde
se doÏívá velmi vysokého vûku.
Prostﬁednictvím svého peãlivû schovávaného deníku vypráví své nejniternûj‰í záÏitky a pocity. Druh˘m
vypravûãem knihy je její lékaﬁ dr.
Grene, snaÏící se uzavﬁenou Roseanne lépe poznat a pﬁipravit ji na
skuteãnost, Ïe se bude nemocnice
v brzké dobû zavírat. âím více pro-

VIOTTA YOUTH ORCHESTRA NA K¤IVOKLÁTù
V rámci Evropského hudebního
léta 2009 vystoupil v pondûlí 21.
ãervence v Královském sálu hradu
Kﬁivoklátu nizozemsk˘ symfonick˘
orchestr mlad˘ch umûlcÛ Viotta
Youth Orchestra pod vedením dirigenta Dicka van Gasterena. Tûleso
z Hágu ãítající na osmdesát hudebníkÛ, jejichÏ vûkov˘ prÛmûr je 16
let, pﬁedvedlo strhující v˘kon, pﬁi
kterém se mi stﬁídavû draly slzy do
oãí a lezl mráz po zádech. Mladí
umûlci studující v Nizozemsku Královskou hudební akademii vystupují nejen v jejich rodné zemi na takov˘ch místech jako je Royal
Concertgebouw v Amsterdamu, ale
ãasto hostují v hudebních sálech Evropy, Palau de la Musica ve Valencii, koncertních síních ve Florencii,
Vídni, Aberdeenu ãi Praze. ZúãastÀují se hudebních festivalÛ pro mladé talenty, kde pravidelnû dosahují
pﬁedních umístûní. Repertoár orchestru je ‰irok˘. Zahrnuje nejen romantická klasická mistrovská díla,
ale i moderní skladby od soudob˘ch
autorÛ. Hlavní repertoár tûlesa se
skládá z dûl Stravinského, Mahlera,

Fenomenální sólistka Emmy Storms a její
kouzelné housle.

teprve ãeká. Po úvodních skladbách
sál potleskem pﬁivítal mladou virtuosku na housle sleãnu Emmy
Storms. Spolu s orchestrem pﬁednesla Koncert pro housle a orchestr
ã. 1 Petra Iljiãe âajkovského. Bravurnû podan˘ v˘kon mladé umûlkynû, která se narodila roku 1988
a která se vûnuje hﬁe na housle od
sv˘ch pûti let, se dá slovy jen tûÏko
popsat. „Emmy je extrémní talent
s velmi charismatick˘m projevem.
Do Viotta Youth Orchestra vstoupila, kdyÏ jí bylo ‰est let“, dozvídám
se z letáãku programu koncertu
a musím dodat, Ïe o jejím talentu ani
tro‰ku nelhali. Housle v rukou Emmy znûly, jako kdyby byly oãarované. Sál bûhem jejího vystoupení
ani ned˘chal a po odeznûní posledního tónu propukl v obrovsk˘ a
dlouhotrvající aplaus. Aplaus, pﬁi
kterém proti sobû stáli posluchaãi
a úãinkující. V oãích na obou stranách pomyslné barikády se dal vyãíst nepﬁehlédnuteln˘ vzkaz. Dûkujeme, Ïe jsme zde dnes mohli s vámi
b˘t. ·koda jen, Ïe Kﬁivoklátské jsem
zde spoãítal na prstech jedné ruky.

Hudebníci tûlesa Viotta Youth Orchestra zabrali polovinu Královského sálu hradu Kﬁivoklátu.

Brucknera, Rachmaninova ãi ·ostakoviãe. Orchestr má za sebou
mnoho úspû‰n˘ch vystoupení v televizích mnoha evropsk˘ch zemí.
Pro kﬁivoklátsk˘ koncert si mladí
Holanìané pﬁipravili pﬁedehru
z opery Cyrano z Bergeracu od Johna Wagenaara a první vûtu ze Symfonie ã. 4 od Petra Iljiãe âajkov-

ského. JiÏ pﬁi prvních tónech, které
se vznesly ke gotické klenbû Královského sálu, mi bylo jasné, Ïe nás
bude ãekat nev‰ední umûleck˘ záÏitek. Zcela zaplnûn˘ sál posluchaãi zÛstával v nûmém úÏasu nad mistrnû odveden˘m kum‰tem mlad˘ch
hochÛ a sleãen z Hágu. To jsme je‰tû netu‰ili, Ïe nás ta pravá lahÛdka

„No nic, jejich ‰koda, nepﬁi‰li, neode‰li…“, praví staré moudro. Za
svoji osobu moc dûkuji poﬁadatelÛm
za zprostﬁedkování tohoto nev‰edního záÏitku, kter˘ ve mnû zÛstane
hodnû dlouho.
Milan Bednaﬁík
Foto Ludûk Frencl

niká do Ïivota této záhadné Ïeny úzkostlivû stﬁeÏící svou minulost, tím
více ji obdivuje. ZároveÀ doktor objevuje minulost své zemû, kdy se nepohodlné Ïeny zavíraly do klá‰terÛ
ãi psychiatrick˘ch léãeben. Oba dva
vypravûãi osvûtlují irské dûjiny z jin˘ch úhlÛ, stejnû tak jako svÛj osobní Ïivot. Doktor Grene se na situaci
dokáÏe dívat s urãit˘m odstupem,
protoÏe vyrÛstal mimo Irsko, kam
se poté vrátil a získal nadhled na Irsko a jeho historii. Proto také ví, Ïe
nemÛÏe Roseanne pomoci lep‰ím
zpÛsobem, neÏ kter˘ na‰la ona sama – psát o svém osudu deník, ve
kterém sdûlí pravdu o svém Ïivotû.
Ale nic bliÏ‰ího uÏ ãtenáﬁÛm nebudu prozrazovat, abych jim nepokazila ãtenáﬁské proÏitky.
Sám autor prozradil, Ïe podnût
k vytvoﬁení postavy Roseanne mu
dala vlastní prateta. V jeho rodinû
bylo témûﬁ tabu o ní mluvit, jako dospívající chlapec pochopil, Ïe nûkam zmizela, kdyÏ poru‰ila jedno
z pravidel katolického Irska. Dûdeãek o ní ﬁíkal, Ïe nebyla dobr˘ ãlovûk, ale na druhou stranu kolovaly
vzpomínky na její neobyãejnou krásu. Nemûla ale jméno, místo v rodinû, nevûdûlo se o ní nic podrobnûj‰ího… „Cítil jsem témûﬁ jako svoji
povinnost vytáhnout její osud na
svûtlo a vtisknout jí vlastní Ïivotní
pﬁíbûh.“
Autor je znám˘ otvíráním spoleãensk˘ch tabu:“SnaÏím se zachránit postavy, osudy a pﬁíbûhy ze studené ruky minulosti a zapomnûní, a
hlavnû z ticha, které obklopuje nûkteré momenty irsk˘ch dûjin. Vzpomínky nás mohou zachránit od
minulosti tím, Ïe nám dovolí je pﬁemodelovat ãi pozmûnit. SnaÏil jsem
se zboﬁit zdánlivû samozﬁejmé milníky irské historie. KaÏdá kniha je

urãit˘m zpÛsobem i pocta, tato kniha je pocta Ïenám jako je Roseanne.“
Sebastian Barry nastoluje v knize
nové otázky, ãasto provokující, o
nás sam˘ch a subjektivnosti vzpomínek a minulosti. Fascinuje ho nespolehlivost a vrtkavost v‰eho, co
kdy bylo napsáno. I nejobjektivnûj‰í fakta jsou vÏdy napsána ãlovûkem, kter˘ pochází z urãitého prostﬁedí, okolí a jeho zpÛsob vnímání
se odráÏí ve v‰ech faktech. Ústy Roseanne ﬁíká: „Pﬁítel nebo nepﬁítel,
nikdo nemá monopol na pravdu. Ani
já ne, coÏ mû znepokojuje a dûlá mi
vrásky.“ K tomu mohu jen dodat, Ïe
mnû taky…A myslím si, Ïe stojí za
to si kníÏku pﬁeãíst. Sebastian Barry za ni letos získal ocenûní Costa
Book Awards za nejlep‰í knihu roku.
Zdena Veãerníková

PRAÎSK¯ EKOT¯M NA K¤IVOKLÁTù
Dûti ze Základní ‰koly Generála
Janou‰ka 1006 z Prahy 9 jsme pﬁivítali jiÏ potﬁetí na Kﬁivoklátsku.
PRÁZDNINOV¯
POBYTOV¯ V¯TVARN¯
KURZ KRESLENÍ PRAVOU
HEMISFÉROU
V IVS Budy, Kﬁivoklátsko, o. p. s.,
probûhl základní kurz I. – Tváﬁe kolem nás (základní kurz kresby tuÏkou) s lektorkou Miloslavou Fi‰erovou a Karlem Mikolá‰kem –
Studio KMM Praha.
Zúãastnilo se ho 20 úãastníkÛ
z ﬁad pedagogick˘ch pracovníkÛ a
jiné odborné veﬁejnosti. Náplní kur-

zu byla nejenom realistická kresba
– tuÏka – portrét, ale také poznávání CHKO Kﬁivoklátska oãima kreslíﬁe.
Souãástí pobytu byly vycházky po
okolí, na kter˘ch úãastníci vybírali
vhodná témata pro svoji dal‰í tvorbu. Uãili se dívat a pozorovat svût
kolem sebe.
V˘sledkem kurzu bylo neobyãejné pﬁekvapení v‰ech kreslíﬁÛ, Ïe podle fotografie dokázali nakreslit nejen celebritu, ale i sami sebe.
V‰ichni se shodli na jediném, Ïe se
setkají v pﬁí‰tím roce znovu na pokraãování tohoto kurzu.
Tû‰ím se na shledanou s nimi nebo moÏná i s Vámi na tomto kurzu.
Jiﬁina Pro‰ková,
ﬁeditelka IVS Budy,
Kﬁivoklátsko o.p.s.

První ãervnov˘ t˘den se ãlenové
‰kolního Ekot˘mu vypravili na Kﬁivoklátsko. Jsme parta dûtí od tﬁetí
do deváté tﬁídy. Na Kﬁivoklát jsme
pﬁijeli s cílem je‰tû lépe se poznat,
nauãit se navzájem si pomáhat, poznat krajinu Kﬁivoklátska a upevnit
si zásady správného chování v pﬁírodû. âekali jsme toho hodnû a ono
toho bylo mnohem víc. ¤editelka
Informaãního stﬁediska paní Pro‰ková pro nás pﬁipravila bohat˘ a zajímav˘ program, kter˘ vedli odborníci ze Správy CHKO. Cel˘m
pobytem nás provázely ‰ifrované
úkoly „Kﬁivoklátského Skﬁítka“.
Program jsme zahájili besedou s ing.
Ivanem Kasalick˘m, kter˘ nás seznámil s terénem, rostlinstvem a s
Ïivoãichy a ostatními zajímavostmi
Kﬁivoklátska. Nauãn˘mi stezkami
nás provázela Bc. Petra Kare‰ová a
ing. Pavel Moucha. Nejvíc se nám
líbila exkurze vedená lesníkem Josefem Jedliãkou, kter˘ nás seznámil
s geologií a paleontologií Kﬁivoklátska, provedl pﬁírodní rezervací
Jezírka, památníkem J. Barranda,
pﬁiblíÏil nám historii a v˘znam
Skryjí, a umoÏnil nám najít si „svého“ trilobita. Také se nám moc líbilo povídání a plnûní úkolÛ na ‰kolní nauãné stezce, kterou nás
provedla ﬁeditelka Informaãního
stﬁediska paní Pro‰ková. PﬁestoÏe
jsme se vraceli kaÏd˘ den plni záÏitkÛ a poﬁádnû unavení, tû‰ili jsme
se na úkoly, které pro nás pﬁipravoval „Kﬁivoklátsk˘ Skﬁítek“. T˘den
ubûhl jako voda, v pátek dopoledne
jsme si zasoutûÏili v Kﬁivoklátském
„Îaboriskuj“ a cel˘ pobyt jsme zakonãili pﬁedstavením projektÛ a
„SkﬁítkÛ“, které jsme podle sv˘ch
pﬁedstav vyrobili z pﬁírodních materiálÛ. Program byl nejen zajímav˘, ale i finanãnû dostupn˘ díky
podpoﬁe M·MT a MÎP v rámci spoleãného programu Národní sítû
EVVO.
Karolína Lacinová 5. A,
Vendula Ursacherová 5. A,
ãlenky ‰kolního Ekot˘mu

SPOLEâENSKÁ STRÁNKA – ZAJÍMAVOSTI

STRANA 9

NESEëTE DOMA ANEB TIP KN NA V¯LET (VII)
PAMÁTN¯ BUK
U M·ECK¯CH ÎEHROVIC
Kromû známé keltské hlavy jsou
obyvatelé M‰eck˘ch Îehrovic py‰ní je‰tû na jeden skvost. Zelen˘ krasavec, kter˘ roste ve stráni pﬁi silnici ze M‰eck˘ch Îehrovic do
M‰eci, je oznaãován za nejkrásnûj‰í buk v âeské republice. Buk za toto oznaãení vdûãí nejen své nádherné mohutné korunû, ale také
umístûní. Roste solitérnû na kopci
nad vesnicí, na niÏ má niãím nezastínûn˘ v˘hled. V krajinû jiÏ z dálky pÛsobí velmi dÛstojnû a vzne‰enû. Îehrovick˘ buk byl jiÏ koncem
sedmdesát˘ch let 20. století prohlá‰en památn˘m stromem. Jeho
stáﬁí se odhaduje na 360 let. MÛÏe
b˘t v‰ak aÏ dvojnásobnû star‰í, neboÈ roste na tvrdém podloÏí, a pro-

pomaleji.
Buk je vysok˘ zhruba patnáct metrÛ.
Obvod kmene
ve v˘‰ce 1,3
metry je 5,56
metrÛ. Jeho
koruna
má
prÛmûr kolem
tﬁiceti metrÛ a
je pÛsobivû
pravidelná.
Pﬁed nûkolika
lety se sice po
silné bouﬁce
jedna ze spodních siln˘ch
vûtví rozlomila a musela b˘t
odstranûna,
pﬁesto tento
zásah není na

DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ

to

ZBABùLOST JE, KDYÎ VÍME, CO
MÁME âINIT, A NEâINÍME TO

buku znát. Pocestné k buku dovede Nauãná stezka Novostra‰ecko. Na trase zelenû znaãené
stezky, jejíÏ první panel je umístûn na vlakovém nádraÏí v Novém Stra‰ecí, je dvanáct˘m zastavením. I kdyÏ není známa
Ïádná povûst, která by se k buku
vztahovala, je pﬁeci jen Ïehrovick˘ krasavec nûãím unikátní.
Uchváiil totiÏ filmaﬁe dokumentárního seriálu âeské televize PamûÈ stromÛ natolik, Ïe z nûj udûlali hvûzdu jeho znûlky. Památn˘
buk byl pro znûlku nasnímán
z nûkolika úhlÛ ve v‰ech roãních
obdobích. A nejen to, závûreãné
slovo kaÏdého dílu proná‰í prÛvodce seriálem Ludûk Munzar
právû pod Ïehrovick˘m bukem.
Strom v‰ak pronikl i pﬁímo do seriálu, konkrétnû do patnáctého dílu, kter˘ nese název Stromy s
„nej“. Buk je zde oznaãen jako
nejkrásnûj‰í buk v âechách.
Tomá‰ Bednaﬁík s vyuÏití materiáluwww.rakovnicko.info

Památn˘ buk u M‰eck˘ch Îehrovic.

7. díl
Krásné léto, moji vûrní ãtenáﬁi. Je
doba letních prázdnin a dovolen˘ch,
doba, ke které patﬁí vÛnû lesa, rozkvetlé louky, chladivé vody horsk˘ch bystﬁin, ale i vÛnû kouﬁe ohníãkÛ táboﬁících vodákÛ podél ﬁek.
Kdykoliv jedu okolo Berounky a do
nosu se mi vkrade ta niãím nezamûnitelná vÛnû táboráku, vzpomenu na
doby dûtství a jino‰ství, kdy jsme
s kamarády skoro dennû u takovéhoto ohnû sedávali, meditovali a snili o Ïivotû v dalek˘ch zemích, brnkali na kytary a opékali v‰e, co se
dalo. Krom ‰pekáãkÛ, které tehdy byly je‰tû z masa a ‰peku, to byl tﬁeba
nûkdy jen krajíc chleba nebo jablko
utrÏené nûkde na mezi nebo v cizí zahradû. ChuÈ, která se mi vryla nesmazatelnû do pamûti, se mi vÏdy
v tuto dobu vrací. Vrací se spolu se
vzpomínkami na ãasem odváté kamarády a pohodu spoleãnû proÏit˘ch
prázdnin. Dnes je doba jiná, a já nevím, mám-li dne‰ním mlad˘m závidût nebo je litovat, Ïe mají neomezené moÏnosti cestování a poznávání
svûta. Poznávání jin˘ch kultur a zvykÛ je jistû obrovsk˘m pﬁínosem
k utvoﬁení srovnávacího Ïebﬁíãku
hodnot, které si kaÏd˘ jedinec v sobû od mládí utváﬁí. To, o ãem my
v mládí snili u táboráãkÛ, je dnes bûÏné a skoro v‰ední. Kolikrát vyslechnu rozhovor mlad˘ch v tramvaji ãi
metru a nestaãím valit oãi. Takové
„‰tûnû“ si stûÏovalo kamarádce, Ïe
musí letût na víkend s rodiãi do Lond˘na, pak na pár dnÛ do ¤ecka se vykoupat, a pak na to blbé mûsíãní stipendium do Francie na jazykov˘
kurz, no prostû vopruz a nuda…
Já si obãas také rád procestuji svût,
ale protoÏe netouÏím po adrenalinu
z moÏn˘ch následkÛ krachÛ cestovních kanceláﬁí, padajících AirbusÛ
do oceánÛ, v‰udypﬁítomn˘ch tero-
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ristÛ s bombami okolo pasu a epidemií praseãí ãi jiné chﬁipky, tak si
jiné kultury svûta uÏívám pomocí jejich tradiãních kuchyní zde doma.
Díky otevﬁenému svûtu je dnes v relativnû bezpeãné Praze moÏné zajít
do podnikÛ, kde si mÛÏete pochutnat na specialitách z celého svûta.
PﬁestoÏe jsem milovníkem tradiãní
ãeské kuchynû, nevzpírám se ochutnat i nûco cizokrajného, na‰im zvyklostem na míle vzdáleného a leckdy lehce mé zaÏívací ústrojí
rozechvívajícího. Po nûkolikamûsíãním pﬁemlouvání m˘m praÏsk˘m
kamarádem jsem si dodal odvahy
a nechal se pozvat do japonské restaurace Samurai na sushi. Toto tradiãní japonské jídlo sushi se vyznaãuje tím, Ïe má ve svûtû jen dva póly
konzumentÛ. Ty, kteﬁí ho milují,
a ty, kteﬁí ho po prvním soustu navûky zatratí. Pﬁi pohledu na ceny
v jídelníãku jsem si pﬁál, abych se
zaﬁadil do té druhé party. V den „Dé“
jsme se se‰li pﬁed restaurací a já vyzbrojen doma nacviãen˘mi grify,
jak se najíst hÛlkami, se nechal uvést
do podniku, kter˘ jiÏ ode dveﬁí na
mû d˘chl exotikou. Japonsk˘ i ãesk˘ personál byl obleãen do tradiãních odûvÛ a byl vybraného chování, ze kterého jsem mûl pocit, Ïe
jsme tu opravdu vítaní. Luxusní restaurace byla kupodivu dosti zaplnûná hosty, a tak jsem se uklidnil, Ïe
tu pﬁece nemohou vaﬁit ‰patnû. Kamarád, kter˘ je z titulu své funkce
ãast˘m hostem v podobn˘ch podnicích, mi ﬁekl, abych dûlal v‰e podle
nûj. Nechtûl jsem mu udûlat ostudu
a snaÏil se neb˘t ze v‰eho vyvalen˘
jako buran, proto jsem nechal v˘bûr
menu na nûm. âí‰ník vyslechl objednávku a na chvilku nám zmizel
z oãí. Já se zadíval k vedlej‰ímu stolu, kde kuchaﬁ, pﬁipomínající zá-

pasníka sumo, právû pﬁipravoval
jídlo pﬁímo u stolu. Nemohl jsem
z nûj odtrhnout oãi. To nebylo vaﬁení, ale vystoupení mága. VÛnû se
tam odtud linula tak náramná, Ïe
vím, co si objednáme pﬁí‰tû.
Ná‰ ãí‰ník se po necelé ãtvrthodince vrátil a ná‰ stÛl zaãal plnit nejrÛznûj‰ími mistiãkami, talíﬁky, skleniãkami a jin˘mi hejblátky, o jejichÏ
pouÏití jsem nemûl potuchy a vûdûl,
Ïe nade‰la chvíle mé maturity z konzumace sushi, které se na nás smálo z velkého podnosu. Prvnû je potﬁeba si otﬁít ruce a obliãej do
pﬁineseného navlhãeného ubrousku,
jak˘si japonsk˘ rituál. Pak jsem si
vzal hÛlky a snaÏil se je umístit
správnû mezi prsty, aby vytvoﬁily
pomyslné kle‰tiãky. Úkon, kter˘
zvládne kaÏdé malé japonãe dﬁív neÏ
se nauãí mluvit. V‰ichni kolem nás
jedli hÛlkami tak pﬁirozenû, jako
kdyby niãím jin˘m nikdy nejedli.
Velmi jsem se snaÏil a první sousto
jsem pomocí tûch dvou dﬁívek do-

O odvaze a stateãnosti se mluví málo. Îijeme
ve svûtû, v nûmÏ se za odvahu platí vysoká cena.
Proto se velmi málo lidí rozhoduje pro tuto ctnost. Svût se v‰emoÏnû stará o to, aby se neobjevovali pﬁíli‰ odváÏní lidé; zlo se totiÏ nejvíce bojí odvahy. Manipulovat se dá jenom s lidmi
bázliv˘mi. Snad proto se neustále mluví o nûjak˘ch hrozbách: hvûzdné války, jaderná munice,
nemoci, na nûÏ nemáme léky, terorismus, mafie
aj. Lidé se bojí uÏ od mateﬁské ‰koly – napﬁed vychovatelky, pak uãitelky, pak nadﬁízeného… Bojíme se o místo v práci, profesionálního selhání
a nakonec smrti. Strach niãí v ãlovûku sílu bojovat. V boji o skuteãnou zralost ztroskotáváme na tom, Ïe se nedokáÏeme niãemu odváÏnû postavit, ﬁíct NE.
Prvním krokem na cestû ke zralosti je odvaha. Ov‰em vnûj‰í tlak na ãlovûka není to jediné, co mu bere odvahu. Existuje jeden vnitﬁní dÛvod: zbabûlost. O této slabosti se tûÏko mluví, protoÏe titul „zbabûlce“ není nijak
lichotiv˘. Lidé se chlubí svou touhou po penûzích, sexuálními záÏitky, leností, pohodlností, ambicemi. Zpovídali jste se ale nûkdy z toho, Ïe jste byli zbabûlí? Já takové vyznání snad nikdy nesly‰el – ani jsem je sám nikdy
nevykonával! Slabost zbabûlosti skr˘vá ãlovûk nejãastûji za oznaãení „nenávidûl jsem“. My ov‰em nenávidíme to, ãeho se bojíme. Strach je tedy
vnitﬁním koﬁenem nenávisti v‰eho druhu.
Odvaha je vnitﬁní síla schopná pﬁekonat v‰echny pﬁekáÏky, jeÏ nám stojí v cestû k nejvy‰‰ím hodnotám. Nesmíme si ji v‰ak plést s bravurností, coÏ
je odvaha, které schází moudrost. Opravdová odvaha dokáÏe jednat bleskovû, ale dokáÏe si také rozloÏit síly dlouhodobû. A na‰e Ïivotní úsilí je
dlouhá cesta, obraznû ji lze pﬁirovnat k v˘pravû na Mount Everest a rozloÏit na tﬁi etapy. První – nejdel‰í – vykonáváme dopravním prostﬁedkem.
V urãitém okamÏiku v‰ak pohodlná cesta konãí, je tﬁeba vysednout, vzít náklad a jít pû‰ky po vyznaãen˘ch cestách. To je etapa druhá. Cesta ov‰em
zdaleka nekonãí. Pﬁicházíme k upozornûní, Ïe dále je moÏné jít jenom s prÛvodcem a bez zátûÏe. Následuje zkou‰ka chudoby a odvahy: nechat nûco
na místû a vydat se za prÛvodcem. Jedinû tak se dá dojít aÏ na vrchol.
BÛh nás bude soudit podle toho, jak jsme vyuÏili v‰ech moÏností, abychom se pﬁiblíÏili vrcholu. Jedno je v‰ak jisté: opravdové radosti a svobody dosáhneme jen tehdy, najdeme-li odvahu vydat se strmou stezkou tﬁetí
etapy.
J. P.
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+ 3. 7. 2009 ve vûku 83 let

pravil do úst celkem úspû‰nû. Pravda, tak jsem se na tuto ãinnost soustﬁedil, Ïe jsem si ani neuvûdomil,
jak sousto chutnalo. Druh˘ pokus
byl jiÏ jistûj‰í a já se pﬁi tom vítûzoslavnû zatváﬁil jako ostﬁílen˘ náv‰tûvník orientálních banketÛ. Ono
donést sousto sushi, skládající se
z pûticentimetrového váleãku r˘Ïe
zabaleného v rybû, z mísy do úst
a je‰tû ho pﬁi tom namoãit v mistiãce se sojovou omáãkou vypadá na
první pohled lehce, ale vûﬁte, Ïe to
zase taková legrace není. Po nûko-

Kﬁivoklát 225

lika minutách mû z této ãinnosti zaãala brát kﬁeã do prstÛ, jak jsem hÛlky svíral. Kamarád obãas propukl
ve smích a já ho zaãal podezírat, Ïe
mû sem pozval jen proto, abych ho
pobavil. Neu‰lo mi také, Ïe mladiãká japonská servírka si mé poãínání z povzdálí také docela uÏívala. No
nic, nikdo uãen˘ z nebe nespadl. Dojedli jsme a já si uvûdomil, Ïe jsem
ztracen˘ pﬁípad a Ïe zde jistû nejsem
naposledy. NuÏe jin˘ kraj, jin˘ mrav
a jiné chutû. Na shledanou pﬁí‰tû se
tû‰í Milan Bednaﬁík.
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

Leto‰ní Okresní v˘stava mysliveck˘ch trofejí se opût uskuteãnila v hejtmanství hradu Kﬁivoklátu. Na trofeje se pﬁi‰li podívat nejen myslivci, ale i bûÏní náv‰tûvníci hradu.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Ve dnech 20. aÏ 21. ãervna probûhla na hradû Kﬁivoklátû Národní soutûÏ mysliveck˘ch
trubaãÛ.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Lesní hﬁi‰tû se sv˘mi atrakcemi je vyhledávané krom místních dûtí také náv‰tûvníky hradu
a obce. Pﬁíjemn˘ chládek lesa v letním parnu a v‰udypﬁítomn˘ klid zaruãuje mal˘m i velk˘m
náv‰tûvníkÛm pohodovû proÏit˘ ãas.
Foto Milan Bednaﬁík

Aã venku lilo jako z konve, ve velké svûtnici Hamouzova statku ve Zbeãnû o ·afáﬁovû dvoreãku bylo pﬁíjemno a útulno. Znûla zde hudba a pûkn˘ zpûv lidov˘ch písniãek v podání Kﬁivoklátského lidového souboru a souboru Sedmikrásky pod
vedením Dá‰i Pavlíãkové z Roztok. Nálada byla opravdu v˘borná a v‰ichni si s vystupujícími rádi zazpívali.
Foto Jana Jirásková

Osmdesát˘ v˘roãní oheÀ trampské osady Údolí hﬁíchu v Klucné vzplanul tradiãnû o první ãervencovou sobotu. Také letos si do údolí na‰lo cestu nûkolik stovek divákÛ. Podle nûkter˘ch
osadníkÛ se ale potlach v této „monstrózní“ podobû konal naposledy. Pﬁí‰tû uÏ bude mnohem skromnûj‰í.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Dvûma obrázky se vracíme k pﬁedávání vysvûdãení. V dobû vzniku tûchto snímkÛ v roztocké ‰kole byly jiÏ kﬁivoklát‰tí ‰koláci ãtyﬁi dny na prázdninách. Roztocké dûti jako jedny z mála na Rakovnicku si pﬁi‰ly pro svá vysvûdãení aÏ v úter˘ 30. ãervna. Nic to ale neubralo na slavnostní atmosféﬁe, která tyto chvíle provázela a dokonce se v nejednom oku rodiãÛ objevila i slziãka dojetí.
Foto Milan Bednaﬁík

KAPITOLY Z HISTORIE K¤IVOKLÁTSKA – XXIV
JEDEN
Z TROJHVùZDÍ
SLAVN¯CH
Na Kﬁivoklátû, v sousedství kostela sv. Petra, se nachází chaloupka,
ve které v 70. letech 19. století pob˘val geniální houslov˘ virtuóz Ferdinand Laub. Spolu s pﬁedchÛdcem
Josefem Slavíkem a duchovnû
spﬁíznûn˘m následovníkem Franti‰kem Ondﬁíãkem tvoﬁí nejslavnûj‰í
trojhvûzdí ãesk˘ch houslistÛ první
éry praÏské konzervatoﬁe v letech
1822 - 1922.
Ferdinand Laub se narodil 19. ledna 1832 v Praze na Újezdû jako syn
chudého uãitele hudby. Jeho otec br-

zy rozpoznal jeho mimoﬁádné nadání a od ãtyﬁ let ho uãil hﬁe na housle. KdyÏ bylo Ferdinandovi ‰est, poﬁádal s ním otec jiÏ produkce po
praÏsk˘ch hostincích a kavárnách
a pak i veﬁejné koncerty po âechách
a Moravû.
·tûstím pro tehdy desetiletého hocha bylo, Ïe se jeho správné v˘chovy nezi‰tnû ujal koncertní mistr orchestru Stavovského divadla
a profesor praÏské konzervatoﬁe
Moﬁic Mildner. Bûhem ãtyﬁ let rozvinul jeho geniální vlohy tak, Ïe
chlapcova hra a jeho veﬁejné v˘kony uvedly do úÏasu i nejslavnûj‰í hudebníky vãetnû slavn˘ch skladatelÛ
Hectora Berlioze a Franze Liszta.
Ferdinand Laub si sv˘m velk˘m
umûním podmanil kdekoho. V pﬁí‰-
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Ferdinand Laub jako velkovévodsk˘ komorní
virtuóz v˘marského dvora v roce 1851. Reprofoto dopisnice vydané Aloisem Kalvodou.

tích osmadvaceti letech, které mu
byly v dÛsledku chatrného zdraví

TOMÁ· BEDNA¤ÍK
osudem vymûﬁeny, zaujal milióny
posluchaãÛ celé Evropy. Dosáhl
nejvy‰‰ích poct. Byl napﬁ. jmenován trojnásobn˘m komorním virtuozem (saskov˘marsk˘m, berlínsk˘m a vídeÀsk˘m) a ãestn˘m
ãlenem takﬁka v‰ech evropsk˘ch
hudebních spoleãností. Jeho pﬁáteli a spolupracovníky byly nejslavnûj‰í osobnosti hudebního svûta té
doby: za v‰echny jmenujme alespoÀ Bedﬁicha Smetanu, Franze
Liszta, Hanse Richtera, Petra Iljiãe
âajkovského nebo bratry Rubin‰tejnovy.
Roku 1853 byl Laub pozván Lisztem do V˘maru, kde mu bylo udûleno trvalé saskov˘marské obãanství. V letech 1855 - 1862 pÛsobil
v Berlínû a 1863 - 1866 ve Vídni.
Odtud odev‰ad podnikal rozsáhlé
koncertní cesty. Se sv˘mi kvartetními soubory ‰íﬁil hudební kulturu,
zvlá‰tû Haydnovy, Mozartovy, Bachovy, Beethovenovy a Schubertovy skladby. V‰ude, kde se Laub objevil, byly plné sály. Na pozvání
P. I. âajkovského odjel i s celou rodinou roku 1866 do Moskvy, aby
zde pomáhal zﬁídit druhou ruskou
konzervatoﬁ. Pﬁi ní zaloÏil houslo-

vou ‰kolu, která si brzy získala skvûlou povûst.
Unaven dlouh˘mi cestami a vysilující prací se na poãátku 70. let 19.
století vrátil geniální houslista do
âech a stále ãastûji vyhledával klid
a odpoãinek na Kﬁivoklátû. Jeho
manÏelka Anna (rozená S˘korová)
zde zdûdila domek ãp. 19 (dnes 31)
na Amalínû u kostela, kter˘ poskytoval Ferdinandovi „azyl“ k naãerpání nov˘ch sil. Mûl jich zapotﬁebí,
protoÏe jeho vleklá choroba jater
a plic se rok od roku zhor‰ovala.
SnaÏil se ji léãit v Sedmihorkách,
v Karlov˘ch Varech a nakonec se
rozhodl k cestû do sanatoria v severoitalském Meranu. Tam v‰ak jiÏ nedojel a zemﬁel cestou 17. bﬁezna
1875 v Griesu nedaleko Bolzana.
Odtud byl pﬁevezen do Prahy a pohﬁben na Ol‰anech. Jeho pﬁítel a obdivovatel Petr Iljiã âajkovskij sloÏil pod dojmem pﬁedãasné Laubovy
smrti III. smyãcov˘ kvartet es moll,
kter˘ v záhlaví partitury oznaãil vûnováním „Posvûceno památce F. G.
Lauba“. (Dokonãení pﬁí‰tû)
Tomá‰ Bednaﬁík

