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B¤EZEN 2010
O Velikonoce mÛÏou milovníci motocyklov˘ch veteránÛ opût nav‰tívit Muzeum
motorek Jaroslava Antoniho
v Budech. Co nového muzeum nabízí se dozvíte v na‰em ãlánku.
âtûte na str. 3

KdyÏ jsme se zam˘‰leli, jak˘ rozhovor vám, na‰im ãtenáﬁÛm, pﬁineseme tentokráte, volba padla na rybáﬁe. Pﬁiná‰íme
vám povídání s rybáﬁsk˘m hospodáﬁem Jiﬁím Anderlem.
âtûte na str. 4

20 Kã
Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko LesÛ âR Kﬁivoklát pﬁipravilo na stﬁedu 21. dubna 2010 dal‰í podveãer s filmy Fotostudia „B“. Také tentokrát uvidíte dva DVD snímky z produkce studia a usly‰íte
zajímavé hosty. Prvním filmem bude poetická feérie
nazvaná „Kﬁivoklát - âtvero roãních období“. Druh˘m pak dokument o Kﬁivoklátském pivovaru.
V‰ichni jste srdeãnû zváni.

NOVODOBÉ OTROCTVÍ
Témûﬁ dennû nacházíme v tisku ãlánky, v nichÏ je konstatováno, Ïe se
platební morálka v âechách dramaticky zhor‰uje. Stejnû tak ãteme srdcervoucí pﬁíbûhy, ve kter˘ch hlavní roli hraje exekutor. Je mnoho situací,
kdy se obyãejn˘ ãlovûk bez hypotéky nebo úvûru prostû neobejde. Málokdo
si v‰ak pﬁi sjednávání pÛjãky uvûdomuje, Ïe se tímto datem stává jak˘msi
novodob˘m otrokem. Tak pﬁednû – nemûl by alespoÀ po dobu splácení dluhu, coÏ je nûkdy i 20 let, onemocnût (v pﬁípadû Ïen otûhotnût), jinak rodinu uvrhne za hranice chudoby (z jednoho platu se dluhy splácí tûÏce). Nemûl by se rovnûÏ rozvést se sv˘m Ïivotním partnerem, neboÈ dluhy se pﬁi
rozvodu rozdûlují, stejnû jako nabyt˘ majetek. Tento majetek, kter˘ bude
potﬁeba po rozvodu prodat, mnohdy nepostaãí ani na úhradu dluhÛ s úroky, které byly vyuÏity na jeho poﬁízení. A do tﬁetice. âlovûk s dluhem si zpoãátku neuvûdomí, Ïe se bude mûnit i psychicky. UdrÏení zamûstnání pro nûj
bude Ïivotní nezbytností, ztratí tak urãitou ãást své osobní svobody. Pﬁi ‰ikanû v práci by se tﬁeba dﬁíve ozval, nebo pﬁistoupil ke zmûnû zamûstnavatele. Pod knutou nûkolikatisícové mûsíãní splátky ví, Ïe musí b˘t loajálním podﬁízen˘m a skloní hlavu. Toto je pohled do osobní roviny ãlovûka.
Ne jinak je tomu v‰ak i z pohledu celého státu. Staneme se do budoucna lokaji v rukou bank a investorÛ, kteﬁí nám nyní pÛjãují? Ano, zadluÏujeme
nûkolik budoucích generací, abychom se mûli dobﬁe tady a teì. Tûm, kteﬁí Ïijí jen pﬁítomností, to bude vyhovovat. Dnes se máme dobﬁe a zítra nûjak bude. Mû ale silnû zneklidÀuje, Ïe tﬁeba za dva nebo ãtyﬁi roky mohou
zaãít státní (a potaÏmo i soukromé) finance kolabovat. Stále je klid a najednou krach, jak ukazuje nedávn˘ pﬁíklad ¤ecka. Cel˘ Ïivot poctivû pracuji, tak bych byla opravdu ráda, aby dÛchodov˘ a zdravotní systém nezkolaboval a já jsem neskonãila na stará kolena odkázaná na cizí pomoc
v obecní pastou‰ce. Kolem silnic se opût zaãínají objevovat poutaãe, z televize zaznívají debaty volebních kandidátÛ. Sliby jsou to pûkné, ale tûch
se v budoucnu nikdo nenají. Pﬁem˘‰lejme, zda jsou sebevûdomû pﬁedná‰ená ﬁe‰ení vÛbec reálná. Mozek máme proto, abychom si utváﬁeli vlastní
úsudek a ne proto, abychom uvûﬁili plan˘m slibÛm, které zde zaznívají a zaznívaly i v minulosti.
PaP

ZÁPIS DO MATE¤SKÉ ·KOLY
Zápis do Mateﬁské ‰koly Kﬁivoklát na ‰kolní rok 2010 – 2011
probûhne v budovû M· ve stﬁedu 14. dubna v dobû od 10 hod. do
12 hod. a od 14 hod. do 16 hod. Pﬁijímány budou dûti od 3 let
vûku.
Vûra Svobodová, vedoucí uãitelka M·

K¤IVOKLÁTSKÉ LESY – V¯SLEDEK
PRÁCE NùKOLIKA GENERACÍ LESNÍKÒ
„·umavu zniãili ãe‰tí lesníci“ …
i takov˘ názor padl v diskusi, která
se rozproudila po uvedení prezentace Ing. Miroslava Pechy.
V páteãní podveãer dne 19. bﬁezna poﬁádalo Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko LâR na Kﬁivoklátû besedu „Lesnick˘ park – území pro

Ivan Kasalick˘ ze Správy CHKO Kﬁivoklátsko pﬁi besedû prezentoval názor ochranáﬁÛ.
Foto TáÀa Friebertová

pﬁírodu i pro lidi“. Jedná se o velmi
aktuální téma, o kterém se v poslední dobû hodnû hovoﬁí a mimo jiné byl v minulém ãísle uveﬁejnûn
obsáhlej‰í ãlánek v na‰ich KN. Nebudu tedy rozepisovat znovu v‰echna fakta, která uÏ si mohli na‰i ãtenáﬁi pﬁeãíst. Posláním této akce bylo
fundovanû a srozumitelnû vysvûtlit
místním obãanÛm, co to vlastnû lesnick˘ park je, jaké je jeho poslání a
zodpovûdût jim jejich dotazy. Besedu uvádûl jeden z ãelních autorÛ
tohoto projektu, pan Ing. Miroslav
Pecha. V jeho pﬁedná‰ce vyznívala
hlavní my‰lenka a cíl tohoto projektu, a to zvy‰ování pﬁírodních hodnot ovûﬁen˘mi lesnick˘mi zpÛsoby
a tudíÏ bez rizika destrukce na‰ich
krásn˘ch lesÛ. Lesnick˘ park na Kﬁivoklátsku by byl velk˘m pﬁínosem
pro zv˘‰ení prestiÏe ãeského lesnictví ve svûtû. Po celou dobu glosoval Ing. Pechovi Ing. Ivan Kasalick˘, kter˘ aktivnû pracuje
v ochranû pﬁírody jiÏ tﬁicet let. Náv‰tûvníci akce mûli tak moÏnost
(pokraãování na str. 2)

Medvûd Bobí‰ek, princezna Barborka a my‰ák Eda bavili kﬁivoklátské dûti pﬁi Královském ma‰karním bálu ve zdej‰í sokolovnû.
Foto Monika Frencl

KRÁLOVSK¯ MA·KARNÍ BÁL
Rok rychle ubûhl a my jsme se
opût se‰li s dûtmi z ‰irokého okolí
na dûtském karnevale v kﬁivoklátské sokolovnû. Tentokrát to byl bál
opravdu královsk˘. O zábavu se postaral sám pan král Jiﬁí Ladra se svou
dcerou princeznou Barborkou. Na
správném královském plese nesmí
chybût krásn˘ princ, kter˘ si tentokrát pﬁijel na Kﬁivoklát vybrat svou
nevûstu. Vybírat si mohl z velkého

mnoÏství princezen a víl v nad˘chan˘ch ‰atech, které se na ná‰ ma‰karní bál dostavily. Spolu s nimi se
na taneãním parketu veselili piráti,
indiáni, klauni a spousta jin˘ch rÛzn˘ch masek. Nad‰ené tancování
v rytmu diska bylo proloÏeno zábavn˘mi soutûÏemi, pﬁi kter˘ch dûtem pomáhali nejen medvídek Bobí‰ek, ale i rozpustil˘ my‰ák Eda.
Dvû hodinky zajímavého programu

3 . S P O L E â E N S K ¯ P L E S S D H K ¤ I V O K L ÁT
A N P Ú , S P R ÁV Y H R A D U K ¤ I V O K L ÁT U
V poﬁadí jiÏ tﬁetí spoleãn˘ ples hasiãÛ a hradu je minulostí. Jako poﬁadatelé jsme dûlali, co jsme mohli. Proto vûﬁíme, Ïe i letos ná‰ ples byl mezi
tﬁemi nejlep‰ími plesy v Kﬁivoklátû.

Nejvût‰í odmûnou pro nás samozﬁejmû je, pokud se ples líbil zúãastnûné veﬁejnosti. ProtoÏe zatím víme
pouze o jednom nespokojeném náv‰tûvníkovi, tak myslíme, Ïe jsme

Moudrá slova
Jedna Ïenská vidí nûkdy dál neÏ pût muÏÛ s dalekohledem.
(Jan Werich)

ubûhly jako voda a my jsme se museli rozejít. Dûti byly z karnevalu
opravdu nad‰ené. Pﬁí‰tí rok se opût
budeme tû‰it, co pro nás pan Ladra
vymyslí. Tento ma‰karní ples mohla na‰e mateﬁská ‰kola uspoﬁádat
hlavnû díky finanãnímu pﬁíspûvku
LesÛ âR, nemalou ãástkou pﬁispûla
i hodná paní K. K. z âastonic. Za jejich pﬁíspûvky moc dûkujeme.
Jaroslava Vimrová

Na plesy se chodí za zábavou. Dobﬁe se bavil i hasiã Jirka Krycner, zde pﬁi tanci se Zuzanou
Líkaﬁovou.
Foto Milan Bednaﬁík

nedopadli zas aÏ tak ‰patnû.
Opût jsme mûli mírné problémy
s nedostatkem vstupenek pro v‰echny tancechtivé zájemce. Je to bohuÏel evergreen, se kter˘m nelze nic
moc dûlat. Kapacita sokolovny je
daná a zvût‰it nejde.
Velk˘ díky patﬁí v‰em sponzorÛm. Mûli jsme trochu strach z tomboly, ale vûﬁíme, Ïe v‰ichni v˘herci byli spokojeni (anebo mají ‰tûstí
v lásce a tombola je jim fuk). V˘ãet
sponzorÛ by byl dlouh˘, dík patﬁí
v‰em bez rozdílÛ. Podpory si opravdu váÏíme.
Velké a jiÏ tradiãní podûkování
patﬁí Tánû Friebertové za trpûlivou
pomoc s prodejem vstupenek A letos, za v˘pomoci rodiny, i za ‰atnu
a v˘dej tomboly.
Dûkujeme zastupitelstvu obce za
odpu‰tûní poplatku ze vstupného.
Hlasité díky patﬁí TJ Sokol Kﬁivoklát za pronájem sokolovny,
a Milanovi Spoustovi za trpûlivost.
Opût tradiãní a zaslouÏené podûkování putuje na LS Kﬁivoklát a uãili‰tû na Pískách za zapÛjãení stolÛ
(pokraãování na str. 2)

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE

STRANA 2

Anketa KN
Slavili jste letos MDÎ, a co si
o tomto svátku myslíte?
Hana Kecová
48 let, servírka
Já osobnû MDÎ neslavím, ale mamince
jsem vÏdy kytiãku
k MDÎ dávala. Nûkdo slaví tento den,
nûkdo Svátek matek,
nûkdo Valent˘na a
nûkdo moÏná slaví po cel˘ rok.
KdyÏ je to na poãest lásky k nám Ïenám a dívkám, tak proã ne!
Drahoslava Krumniklová
70 let, v dÛchodu
Leto‰ní MDÎ jsem
neslavila, ale oba moji synové mi popﬁáli.
Ani dﬁíve se na mém
pracovi‰ti
(zdej‰í
zdravotní stﬁedisko)
neslavilo, nûjak na to
nebyl nikdy ãas, ale
od ROH jsme dostávaly dárky.
Václav Friebert
71 let, dÛchodce
Neslavili. JiÏ del‰í
dobu si pﬁipomínáme Den matek druhou nedûli v kvûtnu
tak, jak to bylo zvykem v dobû mého
mládí. To ale neznamená, Ïe mám nûco
proti Mezinárodnímu dni Ïen. Domnívám se ale, Ïe by to mûla b˘t oslava v rámci rodiny. Takové ty velké
oslavy z dob totality tento svátek jen
diskreditovaly.
Pavlína Vlãková
39 let, uãitelka
MDÎ jsem neslavila
uÏ dlouho, vût‰ina lidi na nûj zanevﬁela.
Snad, Ïe pﬁipomíná
‰edivou dobu totality. I kdyÏ dûtské básniãky pro maminky,
první snûÏenky, chlebíãky a víno na pracovi‰ti, kdy se
i nejedna dáma vracela domu pod
parou... Mûlo to své kouzlo. KdyÏ o
tom tak pﬁem˘‰lím, moÏná pﬁí‰tí rok
s holkama nûco vymyslíme. A pánové, kytiãka snûÏenek taky potû‰í!
Jan Pelesn˘
22 let, student
Ne, neslavil jsem
MDÎ. Narodil jsem
se v dobû, kdyÏ uÏ se
MDÎ tolik neslavila.

3. SPOLEâENSK¯ PLES SDH K¤IVOKLÁT A NPÚ, SPRÁVY HRADU K¤IVOKLÁTU
(dokonãení ze str. 1)
a Ïidlí, a pomoc s jejich dovozem
a odvozem. Spokojeni jsme byli i letos s Pavlem Nûmeãkem a jeho kolektivem.
Nesmíme zapomenout ani na paní Blanku Vá‰ovou, která k nám poslala manÏele Du‰ana a Michaelu
Sofkovi. Ti nám na zaãátku pﬁedvedli, jaké to je, kdyÏ pár umí tanãit.
A protoÏe bez hudby se tanãit dá
jen stûÏí, musíme takto na dálku je‰tû jednou podûkovat také Ideál Bandu za hudební produkci. Na hodinu
jej vystﬁídala ABBA Revival, snad
se líbila pﬁítomn˘m i ona.
Tak za rok nashledanou.
Po 22. hodinû pﬁi‰lo na parket devût ‰ÈastlivcÛ, kteﬁí v tombole vyhráli zvlá‰tní cenu, aby
si vylosovali tu svou. Desát˘ ‰Èastlivec nedorazil, a tak brou‰ená váza propadla poﬁadatelÛm. Bude v tombole pﬁí‰tí rok.
Foto Milan Bednaﬁík

VALNÁ HROMADA
SOKOLA
K¤IVOKLÁT
Kﬁivoklátsk˘
Sokol pÛsobí
v mûstysu jiÏ více jak 100 let,
má cca 56 ãlenÛ,
vlastní krásnou
budovu sokolovny z 20. let a rekreaãnû sportovní areál U Koleãka. Poﬁádá vûhlasné volejbalové turnaje a populární
lesní bûh Malá Kﬁivoklátská. Jednou roãnû se koná valná hromada.
Letos 12. 3. 2010 v budovû sokolovny se konala navíc i s volbou nového v˘boru. Souãástí programu byla zpráva o hospodaﬁení, zpráva
revizní komise a pﬁedev‰ím zpráva
o ãinnosti. Dobr˘m se jeví pﬁedev‰ím vyﬁe‰ení bydlení nového sokolníka Milana Spousty, jenÏ bydlí
v opraveném sokolnickém bytû.
V˘znamnou a potû‰ující zprávou od
hospodáﬁe Ing. Vladimíra âerveného bylo sdûlení o dotaci, kterou Sokol získá za pomoci MAS Rakovnicko na opravu budovy sokolovny
v celkové v˘‰i témûﬁ pÛl milionu korun. Tradiãní sportovní podniky budou letos uspoﬁádány v nezmûnûném rozsahu. Dále probûhly volby
starosty, místostarosty, v˘boru, hospodáﬁe a delegáta na VH Îupy. Starostou byl opût zvolen bratr Pavel
Ka‰par a místostarostou a hospodáﬁem Ing. Vladimír âerven˘.
Zaznamenal Ludûk Frencl,
ãlen Sokola Kﬁivoklát

âESK¯ SVAZ OCHRÁNCÒ P¤ÍRODY
BILANCOVAL A PLÁNOVAL
V sobotu 6. bﬁezna se se‰li na své
pravidelné v˘roãní schÛzi ãlenové
kﬁivoklátské ZO âSOP, aby zhodnotili loÀsk˘ rok a naplánovali akce
na leto‰ek. Se‰li se v Informaãním
stﬁedisku v Budech, aby si mohli také promítnout nûjaké obrázky z akcí, vycházek do pﬁírody a zájezdÛ.
V loÀském roce, kromû tradiãních
aktivit, jako je v˘roãní schÛze a brigáda na ·kolní nauãné stezce, uskuteãnili velkou úklidovou akci „Ukliìme Kﬁivoklát“, která se vûnovala
stráni nad Rakovnick˘m potokem od
Paraplíãka ke hradu. Za sobotní dopoledne zde bylo nasbíráno 21 velk˘ch pytlÛ, po 110 litrech obsahu,
odpadkÛ! Je tﬁeba podûkovat dobrovolníkÛm a obci, která odpadky odvezla. Letos bude tato akce opakována, a to od Paraplíãka na Amalín.
Datum konání 10. dubna. âlenové
âSOP se rozhodli podpoﬁit aktivitu
ÏákÛ Z· v rámci „Otvírání studánek“
spojenou s úklidem rokle na ·kolní

KN 3/2010

nauãné stezce. V loÀském roce tradiãní vycházka do pﬁírody vedla ze
Îebráku, pﬁes Toãník a Údolím ticha na Velíz. Letos je naplánována
vzdálenûj‰í trasa, po horním toku ﬁíãky Javornice, z Jesenice u Rakovníka do KoÏlan. Uskuteãní se 8. kvûtna. Pojede se vlakem do Jesenice,
pak pﬁes Sv. Huberta, podél Javornice do KoÏlan a návrat opût vlakem.
BliÏ‰í informace budou k dispozici
v „Íãku“ a na plakátovacích plochách. A to platí i o plánovaném zájezdu. Vloni se konal do âeského ráje, letos je v plánu jet na jih na
·umavu a do Blanského lesa. Termín byl stanoven na 3. aÏ 5. ãervna.
Letos by se mûla konat je‰tû jedna
vycházka, 18. záﬁí, která povede
z Roztok do NiÏbora, lesem a skonãí na zámku. Na v‰ech akcích jsou
vítání v‰ichni zájemci, sousedé
a pﬁátelé.
Ivan Kasalick˘,
pﬁedseda 13/01 ZO âSOP
Kﬁivoklát

DùTSK¯ KARNEVAL V MùSTEâKU
Poslední únorovou sobotu se konal témûﬁ po 20 letech dûtsk˘ ma‰karní
karneval. Do restaurace „U Romana“ si na‰lo cestu na 50 dûtsk˘ch postaviãek. Mohli jste tam najít princezny, ãarodûjnice, brouãky, beru‰ky, policisty, ale i hajného z kﬁivoklátsk˘ch lesÛ.
Odpolednem provázel klaun Hugo, kter˘ mûl pro dûti pﬁipraven˘ dvouhodinov˘ program pln˘ soutûÏí a odmûn. Nechybûla ani bohatá tombola.
Podûkování patﬁí v‰em, kteﬁí karneval pﬁipravili.
Za mateﬁské centrum Ohniváãek
K. Pokorná

Pavel Friebert,
SDH Kﬁivoklát
Ludûk Frencl,

K¤IVOKLÁTSKÉ LESY – V¯SLEDEK
PRÁCE NùKOLIKA GENERACÍ LESNÍKÒ
(dokonãení ze str. 1)
vyslechnout názory obou stran, linie lesnické i ochranáﬁské. A to bylo velmi zajímavé a podnûtné. Îe
obãanÛm není lhostejné, co se kolem nich dûje, bylo patrné z mnoÏství dotazÛ a pﬁipomínek, které zde
zaznûly. Místy byla diskuse opravdu bouﬁlivá. Nechci hodnotit hlasy

pro a proti, myslím, Ïe mnohem dÛleÏitûj‰í je uvûdomit si zásadní a dÛleÏitou vûc. NechÈ probíhá dialog
zúãastnûn˘ch stran a ne souboj, vymysleme systém ochrany na‰eho zeleného bohatství. Bojujme za správnou vûc, kde pro politické manévry
a obohacování se nebude místo.
TáÀa Friebertová

Aã byla diskuse místy bouﬁlivá, nechybûly ani humorné chvíle a úsmûvy posluchaãÛ.
Foto TáÀa Friebertová

ZÁPIS DO
1. ROâNÍKU
Zápis v Z· a M· Kﬁivoklát probûhl dne 15. ledna 2010. K zápisu
se dostavilo 15 dûtí v doprovodu
sv˘ch zákonn˘ch zástupcÛ. V‰echny dûti i pﬁes svÛj poãáteãní ostych
ukázaly, co se jiÏ ve sv˘ch mateﬁsk˘ch ‰kolách nauãily.
Jsme velice rádi, Ïe mÛÏeme opût
otevﬁít samostatn˘ první roãník.

TO JSOU MI VùCI
Tak, a zima je koneãnû pryã.
Splín studen˘ch a oblaãn˘ch
únorov˘ch dnÛ nám trochu projasnil lesk medailí na‰ich sportsmenÛ na Zimních olympijsk˘ch
hrách ve Vancouveru. Zejména
pﬁed Martinou Sáblíkovou smekám. Ale jarní teplo a sluníãko
jsou nenahraditelné.
Vypadá to, Ïe nenahraditeln˘
je i Jiﬁí Paroubek. Aã se pﬁi setkání s Martinou Sáblíkovou zábavnû pﬁiznal, Ïe jejímu krasobruslení pﬁíli‰ nerozumí, na
hokej si troufá a sportovcÛm slibuje miliardy. Zapsal jsem si to
do not˘sku, jsem zvûdav, co bude ﬁíkat po volbách.
Hejtman David Rath zase chce
na silnicích niÏ‰ích tﬁíd pﬁestat
solit. Pr˘ je to moc drahé. Nápad
je to hezk˘, ale jde o to, z jaké
strany se na to ãlovûk kouká. Kdo
má rád pﬁírodu, zatleská. Kdo
kaÏdé ráno sedá do auta, aby dojel vãas do práce, zanadává.
A kdo trochu sleduje v˘voj krajské truhlice penûz, se nediví.
S paprsky jarního slunce se diví ﬁidiãi. Kudy jezdit a nevjet do
díry, je nûkdy dilema. Myslím,
Ïe i v Kﬁivoklátû zaãíná b˘t stav
silnic na pováÏenou. Pﬁiznám se,
Ïe mû Bubeník o stranu vedle pﬁíli‰n˘m optimismem ve vûci
opravy silnic nenaplnil. Panelová cesta Na Sokolí je hrozná. Ulice Na Ohrádce, zvlá‰tû ve spodní ãásti, je hrozná. Silnice na
âastonice je hrozná. Cesta kolem peãovateláku Na Sokolí není hrozná, ale pﬁestává existovat.
Silnice od hospody na Amalínû
kolem rybníka je ‰patná. Silnice
kolem zdravotního stﬁediska
v Budech se zhor‰uje. Myslím,
Ïe mají-li se opravovat jen ty nejvût‰í díry, bude kum‰t je vybrat.
To je pomalu na zﬁízení komise
pro v˘bûr nejvût‰ích dûr kﬁivoklátsk˘ch silnic. Pokud taková
komise vznikne, hlásím se do ní.
KdyÏ mohu, pomohu. Práce stejnû moc nebude, s penûzi v rozpoãtu na opravu silnic bude hotovo raz dva. Stejnû, jako dva tﬁi
roky zpátky.
Ale abych skonãil optimisticky. Pﬁíchod jara, sluníãko na obloze, dvoje volby pﬁed námi, to
je optimismu habadûj. DÛchodci dostanou mimoﬁádn˘ dÛchod,
zlevní elektﬁina i voda (i kdyÏ nevím, jak tu vodu v Kﬁivoklátû kdo
zaﬁídí). Pﬁestaneme platit poplatky u doktorÛ, zv˘‰í se danû,
tﬁeba mi pﬁed volbami zavolá
sám Jiﬁí Paroubek. Koneãnû nûkdo zaãne myslet na nás, obyãejné lidi. I v Kﬁivoklátû. MoÏná budeme moci na úﬁad opût
i v neúﬁední dny. A kdyÏ ne, tak
se alespoÀ pﬁedûlá ta cedulka na
vchodov˘ch dveﬁích, na které je
napsáno, kdy na úﬁad mÛÏeme
a kdy ne. Ta souãasná je váÏnû
pro ostudu. Já se tak tû‰ím!
Pavel Friebert

Marcela Kasíková, ﬁeditelka

BùÎECKÉ ZÁVODY
BûÏky sehrály velice dÛleÏitou
úlohu v závodû, kter˘ jsme poﬁádali letos poprvé. Leto‰ní nadílka snûhu, letité ‰kolní bûÏky, poﬁadatelé
z devátého roãníku – v‰e dohromady dává závody na bûÏkách. VyuÏili jsme rozlehlou louku pod Permonem, kde devát˘ roãník pod
bedliv˘m dohledem pana uãitele
Vostatka pﬁipravil zajímavou trasu.
Sportovci z druhého stupnû se tak
mohli sejít na startu závodu. Zvlá‰È
bûhali chlapci a dívky a navíc je‰tû
rozdûleni na mlad‰í (6. a 7. roãník)
a star‰í (8. a 9. roãník). V‰e probûhlo
v duchu hesla: „Není dÛleÏité zvítûzit, ale zúãastnit se.“
Vítûzství si dokázali v‰ichni vychutnat, neboÈ vÏdy vpadli do cíle
pﬁesnû tak, jak to vidûli na právû probíhajících olympijsk˘ch hrách.
Marcela Kasíková

Aã o vítûzství aÏ tak ne‰lo, mnozí do závodu „dali v‰e“.

Foto Tomá‰ Vostatek
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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
VáÏení a milí, domácí i pﬁespolní, uÏ to tak vypadá, Ïe nás koneãnû nav‰tívilo jaro. V‰ak uÏ bylo na
ãase, aby se ukázalo sluníãko, pohladilo du‰i a rozehﬁálo prokﬁehlé
kosti. Díky pﬁíjemn˘m teplotám jiÏ
roztál také v‰echen sníh a objevilo
se v‰e, co bílá ãepice tak milosrdnû
ukr˘vala. V parku kolem kostela, po
‰karpách, ale i na silnici nebo na
chodnících je moÏné objevit obaly
nejrÛznûj‰ích druhÛ, hromady nedopalkÛ a také psích exkrementÛ.
Radost nám nedûlají ani tuny ‰tûrku po celém Kﬁivoklátû.
Na‰tûstí ve chvíli nejtûÏ‰í nám
opût pomohla ‰tûdrá ruka Evropské
unie. Stejnû jako v loÀském roce vypomáhají s úklidem mûstyse pracovníci z Úﬁadu práce, jejichÏ plat
nikterak nezatûÏuje obecní rozpoãet. Nesmíme zapomenout ani na
údrÏbáﬁe Jakuba Kocourka, kterému po nároãné zimní údrÏbû pomoc
pﬁi‰la vhod. Díky dotaci si dnes mÛÏeme dovolit udrÏovat i prostory, na
které nebyl dﬁíve ãas anebo se musely poﬁádat veﬁejné brigády. V souãasnosti zamûstnává Kﬁivoklát tímto zpÛsobem dva pány a dvû dámy.
Nepochybuji o tom, Ïe jste jejich
ãinnost jiÏ zaznamenali. Napﬁíklad
pﬁi proﬁezávání obecní zelenû v parku, ãi‰tûní hﬁbitova, zastávky u ‰koly nebo vymetání chodníkÛ.
Hlavním úkolem celé pûtice nyní
bude vyãi‰tûní obce od posypového
materiálu. Silnice druhé tﬁídy bude
také letos strojovû ãistit Stﬁedoãeská údrÏba silnic. Starosta jiÏ vyjednává o ãasném termínu. Ostatní pak

zbude na nás, sesbíran˘ posyp budeme sváÏet na nové, kryté a oplocené skladovací místo. Obû podmínky na uskladnûní materiálu jsou
bohuÏel velmi podstatné, neboÈ poslední zku‰enost ukázala, Ïe „chmatáci“ z Kﬁivoklátu je‰tû nezmizeli.
Plachta, kterou byl posyp bûÏnû
kryt, zmizela bûhem oblevy a neÏ
jsme ji staãili nahradit, materiál promokl a zmrzl. Byli jsme tak nuceni
kaÏdou dal‰í várku posypu postupnû dokupovat a to se pﬁirozenû prodraÏovalo. Peníze sice nejsou to nejdÛleÏitûj‰í na svûtû, ale v souãasnosti
h˘bou svûtem. Proto muselo zastupitelstvo pﬁikroãit k nepopulárnímu
kroku, sáhnout do úspor z let minul˘ch a posílit rozpoãet na zimní
údrÏbu o cca 50 000 Kã. Leto‰ní zima jiÏ doufejme ztratila ve‰kerou sílu, ale na konci roku 2010 nás je‰tû
ãeká zima následující. Snad k nám
bude svat˘ Petr pﬁí‰tí rok milosrdnûj‰í, abychom si to pak nemuseli
brát osobnû. Po vyãi‰tûní silnic nás
dále ãeká vyspravení nejhor‰ích dûr
na místních komunikacích, ale rozsáhlej‰í opravy vzhledem k blíÏící
se realizaci projektu vodovodu a kanalizace pro Kﬁivoklát nechystáme.
Jestli se projekt zrealizuje, bude jasné na podzim tohoto roku.
Pokraãují také práce na návrhu
územního plánu, k jehoÏ pﬁipomínkování je bûhem roku plánováno veﬁejné zasedání. Termín bude zveﬁejnûn v dostateãném pﬁedstihu na
úﬁedních deskách a webov˘ch stránkách mûstyse www.mestys-krivoklat.cz, kde si mÛÏete návrh prohléd-

nout jiÏ nyní. V jarních mûsících se
do návrhu ÚP zapracovávají pﬁipomínky a stanoviska dotãen˘ch orgánÛ.
Na základní ‰kole do‰lo k dlouho
odkládané revizi technického zaﬁízení pro tlakové odvádûní odpadních
vod do ãistírny v Roztokách. Systém
byl doplnûn o jistící zpûtnou klapku,
na kterou projektant asi zapomnûl.
Podaﬁilo se zprovoznit druhé ãerpadlo a zaﬁízení je nyní plnû funkãní. Problémem stále zÛstává pouze
absence záchytné nádrÏe na hrubé
neãistoty, na kterou se v projektu taktéÏ nemyslelo. Spláchnut˘ pytlík ãi
hadr pak dokáÏe po‰kodit ãerpadlo
a mÛÏe dojít k nemil˘m problémÛm.
Pﬁi úpravách systému odvedl skvûlou práci pﬁedev‰ím pan Ivo Kaminsk˘, kterému tímto dûkujeme.
Podûkování si zaslouÏí také Marián
Beke a obecní údrÏbáﬁi, Ivan Kohout
a kﬁivoklát‰tí hasiãi, kteﬁí zapÛjãili
potﬁebné vybavení. Je‰tû jednou, pánové, dûkujeme za pomoc s touto
„voÀavou“ záleÏitostí.
Závûrem bychom vás rádi informovali o svozu nebezpeãného odpadu, kter˘ probûhne v sobotu 24. dubna 2010. Svozová místa jsou urãena
jako obvykle: pﬁed úﬁadem, u rybníka na Amalínû, v âastonicích a na
Pískách. Svoz provádí firma Becker
Bohemia Kralovice. Pﬁesné ãasy budou vyvû‰eny na úﬁedních deskách,
v obchodû a na webov˘ch stránkách.
Jen pro poﬁádek pﬁipomínáme, Ïe na
základní ‰kole stále probíhá sbûr
elektrospotﬁebiãÛ a hliníku.
Hezk˘ den a teplé poãasí pﬁejí
Petr Tﬁíska a Milan Naì

MUZEUM MOTOREK P¤IPRAVILO NOVINKY
K¤IVOKLÁT. O Velikonoce
mÛÏou milovníci motocyklov˘ch
veteránÛ opût nav‰tívit Muzeum
motorek Jaroslava Antoniho v Budech. Expozice obsahuje v souãasné dobû 110 motocyklÛ znaãek âZ
a JAWA a také tﬁi Pragovky. Pﬁes
zimu pﬁibylo nûkolik zajímav˘ch
novinek a dal‰í budou brzy následovat.
„SnaÏíme se expozici dokompletovat tak, abychom mûli celou v˘robní ﬁadu sériovû vyrábûn˘ch motocyklÛ. Znaãka JAWA je
kompletní do roku 1959 a âZ do roku 1953. Z pozdûj‰í doby je tu v˘bûr nejzajímavûj‰ích kouskÛ,“ vysvûtluje Jaroslav Antoni. Z novinek
upozorÀuje na automobil JAWA
Minor Roadster, motocykl pérák –
rik‰a, jenÏ se montoval v 50. letech
v Indii, motokola a ﬁadu motocyklÛ
âZ Tourist. „Mezi nimi je i jeden
unikát – âZ Tourist 250, kter˘ má
najeto jen 103 km. PÛvodní majitel
ho rozebral a schoval, aby ho nezabrali v roce 1939 Nûmci pro armádu,“ ukazuje pan Antoni na jeden z
vystaven˘ch strojÛ.
Nové exponáty zaznamenala také
expozice strojÛ JAWA. Do sbírek
napﬁ. pﬁibyla JAWA 175 Special z
roku 1936, Ïlutá JAWA, kterou v
70. a 80. letech pouÏívala Veﬁejná

Automobil JAWA Minor Roadster se bûÏnû zúãastÀuje veteránsk˘ch závodÛ.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

bezpeãnost, nebo plochodráÏní
JAWA 500, která získala nejvíc titulÛ mistra svûta ze v‰ech na‰ich
motocyklÛ. Doplnûna byla také ﬁada mal˘ch motocyklÛ o plochodráÏní Stadion.
„Za svoji pomûrnû krátkou existenci se ukazuje, Ïe je o muzeum
zájem. Za pÛldruhého roku ho nav‰tívily uÏ dva tisíce lidí a doufám,

Ïe dal‰í pﬁibudou letos,“ bilancuje
majitel muzea Jaroslav Antoni.
Kﬁivoklátské Muzeum motorek
bude otevﬁeno od Velikonoc o sobotách a nedûlích od 10 do 17 hodin s tím, Ïe poslední prohlídka zaãíná v 16 hodin. V˘pravy ãítající 10
a více osob si mohou prohlídku domluvit i v ostatní dny na tel. 605 580
710.
Tomá‰ Bednaﬁík

Srdeãnû Vás zveme
na

K O N C E RT
ÏákÛ hudební ‰koly
Dagmar Pavlíãkové,
kter˘ se koná
ve stﬁedu 28. dubna
od 17. 00 hodin
v Z· Kﬁivoklát
Program: Nástrojová hra
jednotlivcÛ a skupinek,
pûveck˘ sbor Sedmikrásky.
Vstupné dobrovolné
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Velik˘ pochvaln˘ palec si zaslouÏí pan Miroslav BaÀas star‰í, kter˘ ochotnû a nezi‰tnû pomáhá ﬁe‰it opakující se problémy s kotlem ústﬁedního topení v M·. Za zachránûné teplo v
budovû mu moc dûkují dûti i zamûstnanci Mateﬁské ‰koly
Kﬁivoklát.

Chtûl bych na tomto místû podûkovat v‰em hasiãÛm a hradním, kteﬁí pﬁiloÏili ruku k dílu pﬁi pﬁípravû tﬁetího spoleãného plesu. Práce bylo více neÏ
dost a bez va‰ich rukou by ples nebyl.
Pavel Friebert
Tﬁi palce nahoru (i za pﬁedchozí dva roky) má u hasiãÛ Radek Holeãek
s PískÛ, kter˘ jiÏ tﬁi roky ochotnû v pátek pﬁed plesem pﬁiveze, a v nedûli
po plese zase odveze zapÛjãené Ïidle. Radku, má‰ to u nás jako v záloÏnû.
Pavel Friebert, SDH Kﬁivoklát
Palec nahoru patﬁí také úﬁadu Mûstyse Kﬁivoklát za zaji‰tûní pﬁedvelikonoãního úklidu hﬁbitova. Velmi nás to pﬁi jeho nedûlní náv‰tûvû potû‰ilo.
Milan a Tomá‰ Bednaﬁíkovi

Z REDAKâNÍ PO·TY
Tak nám v hradu královském skonãil svíãkaﬁ. Pﬁed ním divadlo, je‰tû
pﬁed ním vinotéka, kováﬁ, jako první zbrojíﬁ.
Roky budovan˘ Ïivot v hradních zdech je fuã. Já vím, ekonomika, ale
pust˘ hrad tolik lákat nebude. O personální politice nemluvû.
Panu Krrrbcovi zbyly na hradû Kulíkovû alespoÀ zvíﬁátka a Ruprecht.
PS. Mlíkaﬁ, kam se podûl mlíkaﬁ? (citace B. Hrabal)
Jiﬁík z HávÛ v.r.

ROZHOVOR KN – âERNÁ KRONIKA
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VÍTE, ÎE RAKOVNICK¯ POTOK JE NEJDEL·Í POTOK V âESKÉ REPUBLICE?
Je jedním z míst, kam se rádi
vydávají ...
Moc toho nenamluví, bedlivû sledují vodní hladinu avychutnávají klid
pﬁírody. Pak pﬁijde ten okamÏik a srdce zaplesá nad úlovkem mrskajícím
se na konci udice. Na bﬁehu dokáÏou
prosedût celé hodiny a rybáﬁská vá‰eÀ je obvykle provází po cel˘ Ïivot.

Jiﬁí Anderle pﬁi vydávání povolenek.

KdyÏ jsme se zam˘‰leli, jak˘ rozhovor vám, na‰im ãtenáﬁÛm, pﬁineseme
tentokráte, volba padla právû na rybáﬁe. Nahlédnûme tedy pod pokliãku
Místní organizace rybáﬁského svazu
na Kﬁivoklátû. Na moje otázky odpovídal pan Jiﬁí Anderle, ãlen v˘boru místní organizace a její hospodáﬁ.
Povídali jsme si v klubovnû na Kﬁivoklátû a vyprávûní to bylo moc zajímavé.
Prozraìte mi, jestli jste ãlen MO
také náruÏiv˘m rybáﬁem a podaﬁil
se vám loni nûjak˘ kapitální úlovek?
Samozﬁejmû, já rybaﬁím uÏ od
‰kolního vûku. Jako dítû jsem chodíval k vodû s tátou, kter˘ mû k rybaﬁinû pﬁivedl, a uÏ mi to zÛstalo.
Vystudoval jsem dokonce rybáﬁskou ‰kolu a jeden ãas pracoval
u Státního rybáﬁství Bene‰ov.
V‰echny vûdomosti a zku‰enosti se
mi samozﬁejmû dnes hodí pﬁi mé
práci ve v˘boru MO. No zrovna kapitální úlovek mne nepotkal, ale
chytil jsem pár kaprÛ a také ãtyﬁiceticentimetrového okouna, coÏ je
uÏ docela rarita.
Jak velká je místní organizace
a kam aÏ sahá její pÛsobnost?

Na‰e organizace patﬁí v rámci kraje mezi silnûj‰í subjekty. K 31. 12.
2009 jsme mûli 806 ãlenÛ, z toho 83
dûtí do 15 let. Na leto‰ní rok se nám
pﬁedbûÏnû hlásí 40 nov˘ch ãlenÛ.
KdyÏ jsem zaãínal zhruba pﬁed tﬁiceti lety dûlat hospodáﬁe, ãlenÛ bylo 280. Vidíte, jak jsme se rozrostli. Máme také dvû místní skupiny,

Foto TáÀa Friebertová

které k nám patﬁí, a to Broumy
a Kublov. Mnoho na‰ich ãlenÛ je
z jin˘ch okresÛ, mají tady chaty
a jsou zaregistrováni u nás. Hospodaﬁíme na tﬁech revírech. Revír Ryzavá je chránûnou rybí oblastí, revír
Rakovnick˘ potok 1, kde se bude
nasazovat pstruh potoãní, a Berounka 5, coÏ je revír, kter˘ zaãíná
u Nezabudického jezu a konãí v Raãicích, tam je celkem 90 hektarÛ
vodní plochy.
B˘t aktivním rybáﬁem to ale není
jen sezení u vody a nahazování prutÛ. Urãitû se za v‰ím skr˘vá i spousta práce a povinností.
Povinností kaÏdého ãlena je brigádnická ãinnost a to v rozsahu 10
hodin za rok. Brigáda mÛÏe b˘t jak
odpracována, tak uhrazena nebo nahrazena dodáním obilí. Uznáváme
i dárcovství krve. Práce se odvádí
na revírech, vût‰inou se jedná
o úpravu cest a bﬁehÛ, úklid jednotliv˘ch lokalit, sbírání odpadkÛ, úklidové práce po velk˘ch vodách. Dal‰í povinností je zakoupení ãlenské
známky, a pokud chcete chytat, tak
samozﬁejmû povolenky. KaÏd˘ rybáﬁ musí také dodrÏovat rybáﬁsk˘

ﬁád, zapisovat docházky a úlovky.
DodrÏování ﬁádu kontroluje 18 ãlenÛ rybáﬁské stráÏe. V loÀském roce
probûhlo 345 kontrol a byly zji‰tûny povût‰inou jen drobné pﬁestupky. PytlákÛ jsme odhalili pût a byli
pﬁedáni k dal‰ímu ‰etﬁení.
Jak funguje chod organizace a její hospodaﬁení?
Plynul˘ chod na‰í MO zaji‰Èuje
její v˘bor, kter˘ má 13 aktivních ãlenÛ. KaÏd˘ má svou funkci a dan˘
rozsah práce a povinností. Nejsme
asi sami, koho trápí velk˘ a stále narÛstající objem administrativy.
Scházíme se jednou mûsíãnû v na‰í
klubovnû v Budech. Ta je majetkem
na‰í organizace. V minul˘ch letech
byla provedena rekonstrukce vnitﬁních prostor pﬁízemí, kde je klubovna a v˘dejna povolenek. Pﬁed
dvûma lety byl kompletnû opraven
byt v horním patﬁe. Tam v souãasné dobû bydlí pan BlaÏek, kter˘ má
na starosti správu majetku a v˘dej
povolenek. Ukázalo se, Ïe je v˘hodné, Ïe ten, kdo vydává povolenky, zároveÀ v objektu i bydlí. Do budoucna plánujeme je‰tû v˘stavbu
ãistiãky, pokud nebude v obci kanalizace a novou fasádu. Zb˘vá také je‰tû doﬁe‰it problém s pozemkem pod klubovnou. Ten není
souãástí majetku MO. V souãasné
dobû je nám nabídnut k odkoupení
za 328 000 Kã, coÏ je pro nás naprosto nepﬁijatelná ãástka. Nehledû
na to, Ïe jsme v zátopovém území
a zároveÀ dlouholet˘mi uÏivateli
objektu, kter˘ na pozemku stojí. Neradi bychom se doãkali toho, abychom se stali pouze nájemníky. To
je asi hlavní úkol, kter˘ pﬁed námi
teì stojí. Jsme bezpﬁíspûvková organizace, prostﬁedky na hospodaﬁení pocházejí ãásteãnû z pﬁíspûvkÛ za
ãlenské známky a z brigád. Z penûz
za povolenky se provádí zarybÀování a zbytek putuje do kasy Rybáﬁského svazu.
Jaké druhy ryb plují v na‰ich vodách?
Na jednotliv˘ch revírech se musí
dodrÏovat druhová skladba podle
plánu. Máme tady kapra, ‰tiku, lína,
cejna, tlou‰tû, parmu, candáta, bolena a ostatní bílé ryby. Nasazuje se
také úhoﬁ, pﬁed pár lety jsme zkou‰eli nasadit mníka. V loÀském roce
bylo podle sumarizace uloveno pﬁes
ãtyﬁi a pÛl tisíce kusÛ ryb o celkové

NA HORÁCH S PLN¯M NASAZENÍM
Leto‰ní zima byla dlouhá a pﬁinesla bohatou nadílku pûkného snûhu.
Mohli jsme se proto naplno vûnovat
zimním sportÛm. Hodiny tûlocviku
byly plné hokeje, krasobruslení,
klouzání, her na snûhu, ale nejlep‰í
bylo bûÏkování. To, co jsme se nauãili na bûÏkách, jsme pﬁedvedli na
závodech na bûÏkách. Ti nejmlad‰í,
kteﬁí nám fandili, ﬁíkali, Ïe se spûchají podívat na zimní olympiádu.
Bylo to fajn. Pobavili jsme se, zasoutûÏili.
První t˘den v bﬁeznu byl pro nás
vyvrcholením zimní sezóny – lyÏaﬁsk˘ v˘cvikov˘ kurz ve sjezdovém lyÏování na Bublavû v Kru‰n˘ch horách. Ráno osmého bﬁezna
jsme se se‰li pﬁed ‰kolou, rozlouãili se stateãnû s rodiãi a zamávali na‰í ‰kole. Bublava nás uvítala spoustou kvalitního snûhu a sluneãn˘m
poãasím, zkrátka jako v pohádce.
Hned po obûdû jsme na malém
svahu vyzkou‰eli a pﬁedvedli, co
umíme. Následující dny i ti, kteﬁí lyÏe mûli na nohách poprvé, lyÏovali
na modré, pozdûji i na ãervené trati. Fakt to bylo super.
Cel˘ pobyt jsme se zdokonalovali a nevynechali ve svém úsilí ani minutu. Mûli jsme to ‰tûstí, Ïe jsme byli pod dohledem na‰eho nového
uãitele tûlocviku Tomá‰e Vostatka,
kter˘ je absolventem rakouské ‰koly ve Vídni ve v˘uce lyÏování a trenérství. Bohaté zku‰enosti poté naãerpal v rakousk˘ch Alpách
v Kaprunu jako cviãitel lyÏování.
A letos radil nám. Ti nejzdatnûj‰í je‰tû pﬁidali veãerní lyÏování a dva krát-

ké v˘lety na bûÏkách po hﬁebenu.
Vyvrcholením celého v˘cviku byl
závod v obﬁím slalomu. TraÈ jsme
zvládli v‰ichni, nikdo nebyl diskvalifikován, jenom husté snûÏení provázelo cel˘ závod.
V‰ichni jsme netrpûlivû oãekávali vyhlá‰ení v˘sledkÛ. A bylo to tady. Mezi nejlep‰í dívky se zaﬁadily
Jana Loskotová, Mí‰a Boriková
a Nikola ¤íhová; mezi kluky Matyá‰ Kuãera, Dan Jirásek a Vladimír
Kraus. Pan uãitel vyhlásil i cenu za
nejlep‰í lyÏaﬁsk˘ styl pro ·árku Komendovou a Vláìu Krause.

A veãery? Jednou dobrovolníci
utuÏovali své zdraví v místní saunû,
jiní si ãetli, vedli hovory o dÛleÏit˘ch vûcech nebo ve spoleãenské
místnosti sledovali DVD. Nav‰tívili nás také ãlenové horské sluÏby,
kteﬁí nám vyprávûli o jejich zajímavé, av‰ak nelehké práci.
To, Ïe nám pobyt utekl jako voda, jsme poznali poslední den. Ani
se nám nûkter˘m domÛ nechtûlo
a klidnû bychom takovou sportovní
‰kolu nav‰tûvovali po cel˘ rok.
Ilona Hájková

váze sedm a pÛl tuny. Nejvíce se
chytilo kaprÛ, pro zajímavost sumcÛ bylo dvacet o prÛmûrné váze pﬁes
deset kilogramÛ. Vidíte a to si nûkteﬁí stûÏují, Ïe ve vodû nic není...
Ve va‰í základnû je hodnû dûtí do
15 let. Jak se vûnujete mládeÏi, která
jednou bude kráãet ve va‰ich stopách?
Pod hlaviãkou na‰í organizace
probíhají dva rybáﬁské krouÏky, a to
v Kublovû a Broumech. Nedávno
spustil Rybáﬁsk˘ svaz osvûtovou akci „StaÀ se i ty rybáﬁem“, která mûla pﬁitáhnout dûti od poãítaãÛ a televizí zpátky do pﬁírody. Stále je‰tû
probíhá soutûÏ Zlatá udice, a to na
nûkolika úrovních – od místních aÏ
po celonárodní kolo. SoutûÏ má velmi vysokou úroveÀ, je pﬁekvapující
i její nároãnost, kterou ale mnohé
dûti s pﬁehledem zvládají. Byl dokonce vydán i multimediální v˘ukov˘ program. Rybáﬁsk˘ svaz poﬁádá také dûtské letní tábory. Já moc
rád vzpomínám na velkou tradici rybáﬁského krouÏku na Kﬁivoklátû,
kter˘ zaloÏil pan uãitel Ctirad Huml a po nûm pokraãovali pan Slapniãka a pan Gutvald. V té dobû sklízela rybáﬁská kﬁivoklátská mládeÏ
velké úspûchy v nejrÛznûj‰ích soutûÏích a závodech. Staãí jen se rozhlédnout po diplomech, kter˘ch tady v klubovnû visí nepoãítanû. Je jen

hodnout se jestli je to bude bavit.
Dnes uÏ musí mít dítû od 8 let zkou‰ky a vlastní povolenku.
Jaké zajímavé akce chystáte na leto‰ní rok?
Rybáﬁsk˘ ples v Broumech se stal
jiÏ tradicí, probíhá kaÏdoroãnû a lidi
na nûj moc rádi chodí. Po dlouhé odmlce byl ples také v Roztokách. Zájem o nûj pﬁedãil v‰echna na‰e oãekávání a na pﬁí‰tí rok s ním poãítáme
zase. 1. kvûtna budou v Broumech rybáﬁské závody, pro dûti i dospûlé. Je
to zábavná akce, máme tam obãerstvení i kapelu. Chytání si mÛÏou vyzkou‰et i nerybáﬁi. Poslední kvûtnovou sobotu probûhnou závody
vRoztokách, poãítáme súãastí aÏ 100
ãlenÛ. V listopadu pak ukonãíme sezonu na dolovné v Hotelu S˘kora.
âas plynul a já jsem se dozvûdûla spoustu zajímav˘ch vûcí. Tﬁeba
to, Ïe rybáﬁská organizace funguje
na Kﬁivoklátû jiÏ od roku 1922, kdy
byl zaloÏen tehdy nazvan˘ rybáﬁsk˘
klub. A nejstar‰í ãlen MO byl ãinn˘ aÏ do loÀského roku, kdy mu bylo úctyhodn˘ch 88 let. Pﬁedstavte si,
Ïe spousta rybáﬁÛ chytá metodou
„chyÈ a pusÈ“, zkrátka ulovenou rybu vodû vrátí. Hlavní a dÛleÏit˘ je
pro nû proÏitek, klid a krása pﬁírody. Rybaﬁení je jistû nádhern˘ koníãek, kter˘ dokáÏe ãlovûka naplnit

Jiﬁí Anderle v klubovnû ukazuje získané diplomy a ocenûní.

‰koda, Ïe pﬁed vydáním nového zákona mohly dûti do 10 let chytat na
prut dospûlého ãlena. Mûly tak moÏnost si k rybaﬁinû pﬁivonût a roz-

Foto TáÀa Friebertová

a obohatit. Pﬁejeme proto v‰em rybáﬁÛm, nejen tûm kﬁivoklátsk˘m, aÈ
se jim daﬁí. PetrÛv zdar!
TáÀa Friebertová

JARNÍ FILMOV¯ PODVEâER
K¤IVOKLÁT. Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko LesÛ âR Kﬁivoklát
pﬁipravilo na stﬁedu 21. dubna 2010 dal‰í podveãer s filmy Fotostudia „B“.
Také tentokrát uvidíte dva DVD snímky z produkce studia a usly‰íte zajímavé hosty. Prvním snímkem je poetická feérie nazvaná „Kﬁivoklát âtvero roãních období“.
Cel˘ film provází suita Antonia Vivaldiho âtvero roãních období, kterou hraje stﬁídavû symfonick˘ orchestr a Dagmar Pavlíãková na lyru. A dále ver‰e opûvující jednotlivá roãní období. Citlivû je recitují Ilona Hru‰ková, Milan ·imek a Lubo‰ Keltner.
Druhou ãást podveãera vyplní snímek nazvan˘ Kﬁivoklátsk˘ pivovar.
Promítání filmu doplní beseda se sbûratelem Ing. Václavem Somolem a
kastelánem Luìkem Frenclem. Jarní filmov˘ podveãer zaãíná v 17.30 hodin.
TáÀa Friebertová

âERNÁ KRONIKA
ODNESL SI TELEVIZOR A PILU
NEZABUDICE (bed). Nepﬁíjemné pﬁekvapení ãekalo na majitele stavební buÀky stojící nedaleko Nezabudic, která slouÏí jako rekreaãní objekt.
Její ãtyﬁia‰edesátilet˘ majitel z Prahy oznámil na OO Policie âR v Roztokách, Ïe se do buÀky kdosi vloupal a s sebou odnesl LCD televizor a ﬁetûzovou pilu. ·koda byla vyãíslena na 30 tisíc korun.
FEËÁK ZA VOLANTEM?
VELKÁ BUKOVÁ (bed). Podezﬁení ze spáchání trestného ãinu ohroÏení pod vlivem návykové látky ãelí ‰estadvacetilet˘ ﬁidiã Citroenu. Roztoãtí
policisté ho zastavili v dopoledních hodinách nedaleko Velké Bukové. Dechová zkou‰ka na alkohol sice dopadla negativnû, leã chování ﬁidiãe z Prahy se zdálo muÏÛm zákona podivné. Proto ho vyzvali k lékaﬁskému vy‰etﬁení a odbûru biologického materiálu, které prokáÏe, zda ﬁídil pod vlivem
drog. Jak v‰e dopadne bude záleÏet na v˘sledku toxikologického rozboru.

Na kru‰nohorské Bublavû panovala pozitivní nálada. DÛkazem je smûjící se Honza Hrub˘.
Foto Tomá‰ Vostatek

UÎITEâNÁ INFORMACE
Jakmile se ocitnete v situaci, kdy jste pﬁinuceni násilníkem a musíte
pod nátlakem vybrat peníze z bankovního automatu, zadejte svÛj PIN
opaãnû: tzn. od konce - napﬁ. máte-li 1234, tak zadáte 4321 a automat
vám peníze pﬁesto vydá, ale téÏ souãasnû pﬁivolá policii, která vám pﬁijede na pomoc.Tato zpráva byla pﬁed nedávnem vysílána v TV, pﬁesto
ji vyuÏili doposud jen 3 lidé, protoÏe se o této skuteãnosti mezi lidmi
neví. Povûzte to co nejvíce lidem, nikdy nevíte, kdy se to mÛÏe hodit.
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
BRÁNA HRADU SE ZCELA OTEVÍRÁ 27. B¤EZNA

„Není málo ãasu, kter˘ máme, ale
mnoho ãasu, kter˘ nevyuÏijeme“
Seneca Lucius Annaeus

Zimní ãást celoroãního provozu
hradu, mÛÏeme vzhledem k velk˘m
pﬁívalÛm snûhu nazvat velmi dobrou. Zimní prohlídkovou trasu nav‰tívilo od ledna do 26.bﬁezna témûﬁ
1000 náv‰tûvníkÛ.
Hlavní sezonu zahajujeme 27.
bﬁezna od 11 hodin, kdyÏ jiÏ od 10
hodin se koná tisková konference
pro zástupce médií. Zastánci nordicwalkingov˘ch holí mohou jiÏ od 9
hodin okusit tento nov˘ zpÛsob turistické chÛze. Start krátké procházky je u b˘val˘ch SklepÛ pivovaru pod pokladnou hradu a ti, kteﬁí
hole nemají, mohou si je zapÛjãit na
místû (objednávky holí u Radka
Dvoﬁáka, dvorak@krivoklatsko.cz,

probíhající oslavy 900 let od první
zmínky o Kﬁivoklátu. V˘stava bude
otevﬁena v dubnu, kvûtnu a záﬁí kaÏdou sobotu a nedûli a v ãervnu-srpnu dennû (kromû pondûlí) vÏdy od
9 do 17 hodin. Vstupné na v˘stavu
se nevybírá.
Zavr‰ením slavnostního dne je
prohlídka opût novû zpﬁístupnûné
ãásti hradu, kdy se tentokráte ubírají náv‰tûvníci do krovÛ královského
kﬁídla. Tato vÛbec první ãást prohlídky pÛdních prostorÛ a krovÛ
horního hradu se bude stále roz‰iﬁovat.
Ludûk Frencl
Foto archiv

NOVÁ EXPOZICE KROVÒ
KRÁLOVSKÉHO K¤ÍDLA –
SPECIÁLNÍ PROHLÍDKA
PRO âTENÁ¤E
K¤IVOKLÁTSK¯CH NOVIN
Správa hradu pﬁipravila na nedûli 16. kvûtna speciální prohlídku pro
ãtenáﬁe Kﬁivoklátsk˘ch novin. V následujícím ãísle obdrÏíte volnou
vstupenku na prohlídku nového
okruhu „Cesta královskou historií“,
jejíÏ souãástí jsou krovy královského kﬁídla. Vûﬁím, Ïe ãtenáﬁi vyuÏijí
tuto v˘jimeãnou pﬁíleÏitost k náv‰tûvû hradní expozice.
Ludûk Frencl

tel.: 606 668 974). Vlastní slavnostní otevﬁení, jako jiÏ po mnohá
léta, doprovodí sv˘mi fanfárami
PraÏ‰tí pozounéﬁi, na hradbách zavlaje prapor s âesk˘m lvem, a na
dubové desce opût ulpí 3 symbolické klíãe pospolu – klíã od hradu, od
ﬁeky Berounky a od cyklostezek.
Slavnostní program pokraãuje
v prostorách lednic a b˘valého pivovaru pﬁedáním „Ocenûní za mimoﬁádn˘ pﬁínos hradu“.
Druhá ãást je vûnována otevﬁení
v˘stavy „Pﬁemyslovské Kﬁivoklátsko“, která zavr‰í po celou sezonu

„ D U B E N J E · T ù TA M B U D E M ? “
Tak to doufám, Ïe ne. Po vyãerpávající zimû jiÏ snad jaro pﬁevezme vládu a vytáhne národ ãesk˘ z kﬁesel a od svíticích bed˘nek do krásné kﬁivoklátské pﬁírody. V nedûli 25. dubna je pﬁipraven jiÏ 2. roãník akce „Za obojÏivelníky na Kﬁivoklát“, kdy se na vás budou tû‰it na‰i známí obojÏivelníci
– Ïáby, ãolkové a dal‰í. Uvidíte a usly‰íte, jak se chytají, zkoumají, ale i dorozumívají a rozmnoÏují. Nebude chybût vysvûtlení, proã se stavûjí u silnic záchranné bariéry, a malí i velcí uvidí krmení ãolkÛ. Na setkání se tû‰í pracovníci CHKO Kﬁivoklátsko od 12.30 hodin na dolním nádvoﬁí hradu
(v Hejtmanství pﬁi nepﬁízni poãasí).
Ludûk Frencl

Krásn˘ a tajemn˘ obyvatel Kﬁivoklátsk˘ch lesÛ, kter˘ si zaslouÏí na‰i ochranu, je mlok skvrnit˘ (Salamander Salamander).
Foto archiv CHKO

KNÍÎECÍ VELIKONOCE NA K¤IVOKLÁTù –
OPùT VOLNÉ VSTUPENKY PRO âTENÁ¤E K¤IVOKLÁTSK¯CH NOVIN
Opût jsme pﬁipravili pro ãtenáﬁe
Kﬁivoklátsk˘ch novin 2 volné vstupenky a barevn˘ program na jeden
z velikonoãních dnÛ 3. – 5. dubna,
aby mohli nav‰tívit bohat˘ program
na nádvoﬁí hradu.
(Volnou vstupenku je nutné pﬁed
vstupem na nádvoﬁí pﬁedloÏit v pokladnû hradu, ãi na prodejních místech).
Ludûk Frencl

PRVNÍ MÁJ,
LÁSKY âAS
JiÏ se stává tradicí v tento krásn˘
den pﬁedná‰et ver‰e krále romantick˘ch básníkÛ. Letos navíc uplyne
200 let od jeho narození. Mácha mûl
i ke Kﬁivoklátsku blízko a vztah
k pﬁírodû, lidem i romantick˘m stavbám pﬁenesl do díla „Kﬁivoklad“.
Leto‰ní „MáchÛv Máj“ v podání
kytarového virtuosa Pavla Steidla a
herce Jaroslava Du‰ka probûhne 1.
kvûtna od 20 hodin v Královském
sále.
Ludûk Frencl

Také leto‰ní „MáchÛv Máj“ bude v podání
kytarového virtuosa Pavla Steidla a herce
Jaroslava Du‰ka. Foto Tomá‰ Bednaﬁík

âISTÁ BEROUNKA, ANEB VODÁCKÉ
âI·TùNÍ NA·Í ¤EKY
Vrcholí pﬁípravy na dal‰í roãník vodáckého ãi‰tûní ﬁeky Berounky. Letos mu bude vyhrazena sobota 24. a nedûle 25. dubna. Akce, kterou letos
poﬁádá Rakovnicko o. p. s. spoleãnû se Správou CHKO Kﬁivoklátsko, Povodím Vltavy, Obcí Roztoky a Správou hradu Kﬁivoklátu, by se mûlo zúãastnit kolem 60 dobrovolníkÛ. Poprvé budou nasazeny zbrusu nové kanoe Turan a spolu s nimi dal‰í vybavení, které poﬁizuje Rakovnicko o. p. s. v rámci
projektu národní spolupráce s Posázaví o. p. s. Co se t˘ãe vlastního ãi‰tûní ﬁeky Berounky, tak na sobotu je plánován úsek Zvíkovec - Roztoky a na
nedûli vyjedou vodáci na úsek Roztoky - Raãice. VodákÛm a v‰em pﬁíznivcÛm ﬁeky Berounky bude vûnován folkov˘ veãer, kter˘ se uskuteãní po
skonãení prvního dne âisté Berounky u jezu v Roztokách. Více informací
o âisté Berounce najdete na www.krivoklatsko.cz.s
Ludûk Frencl

V ﬁece a jejím okolí se najde opravdu leccos. Pﬁi loÀské akci „âistá Berounka“neu‰lo pozorn˘m vodákÛ ani zánovní kﬁeslo, které zde zbylo nejspí‰ po povodních, nebo Ïe by ho zde
zapomnûl nûjak˘ rybáﬁ?
Foto Ludûk Frencl

DùNÍ DNE·NÍCH DNÒ
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3. SPOLEâENSK¯ PLES SDH K¤IVOKLÁT A NPÚ, SPRÁVY HRADU K¤IVOKLÁTU
VE FOTOGRAFIÍCH MILANA BEDNA¤ÍKA

Hasiãi a hradní si na zaãátek plesu vÏdy pﬁipraví malé pﬁekvapení.
Letos ples zahájili „blikající“ starosta hasiãÛ Pavel Friebert a v brnûní „ozbrojen˘“ kastelán Ludûk Frencl.

Pﬁedtanãení bylo v reÏii mistrÛ âeské republiky v taneãním sportu,
v tancích standardních, kategorie nad 35 let, manÏelÛ Du‰ana a Mi- Stejnû jako loni hrála na plese hasiãÛ a hradu hudební skupina Ideal Band pod vedením
chaely Sofkov˘ch z Taneãního klubu Sparta Praha.
kapelníka Josefa Vlãka.

V˘bornû se bavili i manÏelé Spoustovi z Kﬁivoklátu, kteﬁí byli nejstar‰ími úãastníky plesu. Na plese hasiãÛ a hradu nemohl chybût ani velitel hasiãÛ Vladimír FukDobrá nálada je neopustila po cel˘ veãer.
sa. Ná‰ objektiv si ho na‰el v taneãním reji.

NEJSME NA SVùTù SAMI
Jedná se opût o název projektového vyuãování, které jsme tentokrát posunuli aÏ na mûsíc únor. Projekt jsme zahájili 8. února, kdy si vedoucí t˘mÛ vylosovali národ, jehoÏ kulturou se dále jednotlivé t˘my zab˘valy. T˘my ÏákÛ 1. stupnû pracovaly na samostatném zadání, jejich úkolem bylo
vyhledat informace a následnû vytvoﬁit prezentaci zadané lidské rasy. T˘my ÏákÛ z 2. stupnû pak pﬁipravovaly prezentaci, která se t˘kala pﬁedstavení kultury rÛzn˘ch národÛ. Plnili jsme jedno z prÛﬁezov˘ch témat ‰kolního vzdûlávacího programu, které se naz˘vá V˘chova k my‰lení
v evropsk˘ch a globálních souvislostech.
Pro‰li jsme spoleãnû svût kﬁíÏem kráÏem. Zavítali jsme na brazilsk˘ festival, seznámili se s gej‰ami v Japonsku, v Indii jsme potkali uctívanou krávu. Afrikou nám provedl cestovatel, Austrálie pﬁedstavila své domorodé
tance, v Rusku nás oãekával Ivánek z pohádky Mrazík. Na této prezentaci
se do role divákÛ pasovaly dûti z prvního stupnû. V‰ichni jsme se pﬁíjemnû pobavili a zároveÀ i pouãili.
Marcela Kasíková

Utajovan˘m pﬁekvapením leto‰ního plesu hasiãÛ a hradu byla hudební skupina ABBA Revival. Kﬁivoklátskou sokolovnou hodinu znûly ty
nejvût‰í pecky legendární ‰védské skupiny.

Z I M N Í O LY M P I Á D A V M AT E ¤ S K É · K O L E
V únoru v‰ichni po celém svûtû
sledovali Olympijské hry ve Vancouveru. Nechali jsme se touto událostí inspirovat a uspoﬁádali si ve

bobech a na saních. Skandování
nad‰en˘ch fanou‰kÛ bylo sly‰et daleko kolem. V‰ichni závodníci bezpeãnû dojeli do cíle a závod dokon-

dû“. Piruety, skoky i holubiãky odmûnili diváci mohutn˘m potleskem.
Poslední disciplínou byl lední hokej. Herna v mateﬁské ‰kole se promûnila v kluzi‰tû s brankami, z tribun se bouﬁlivû oz˘valo „âe‰i do
toho!“. Boj o puk mezi hráãi byl
opravdu velk˘ a pﬁi vstﬁelení gólu
se ‰kolka otﬁásala v základech.
Zkrátka pravá hokejová atmosféra.
Na závûr olympijsk˘ch her nesmûlo chybût slavnostní zakonãení. Na
stupnû vítûzÛ vystoupili v‰ichni závodníci, protoÏe nám vÛbec nezáleÏelo, kdo je rychlej‰í, nebo vstﬁelí
více branek, ale na tom, abychom si
sportování pûknû uÏili a spoleãnû
proÏili hodnû legrace. V‰ichni
„olympionici“ dostali diplom a medaili za svoje snaÏení. Olympiáda ve
‰kolce skonãila, ale my nejsme
smutní, protoÏe nás ãeká spousta
dal‰ích zajímav˘ch akcí. Urãitû se
o nû zase s vámi podûlíme.
Jaroslava Vimrová

‰kolce také Zimní olympiádu. Nejprve jsme se museli na na‰e ‰kolkové olympijské soutûÏení ﬁádnû
pﬁipravit. Vyrobili jsme si olympijskou vlajku, pﬁipravili olympijsk˘
oheÀ a olympijskou pochodeÀ. Pro
fanou‰ky jsme namalovali malé ãeské vlajky, pﬁipravili jsme startovní
ãísla pro sportovce a Zimní olympiáda v M· mohla zaãít. První den
„Olympiády“ dûti soutûÏily v hodu
papírovou koulí na cíl. Diváci fandili a sportovci se snaÏili podat co
nejlep‰í v˘kony. Druhou disciplínou byl slalom na lyÏích. ProtoÏe
nejsme v‰ichni zdatní lyÏaﬁi, uspoﬁádali jsme tento závod v mateﬁské
‰kole na koberci. Ale ani tak nebyl
závod o nic ménû zajímav˘ a napínav˘. Projet mezi brankami, neupadnout, anebo neshodit kuÏelku
hÛlkou byl opravdu tûÏk˘ úkol, kter˘ v‰ak zvládli i ti nejmen‰í závodníci. Do parku pod obchodem jsme
pﬁesunuli tﬁetí disciplínu – jízdu na

ãil i bob se
startovním ãíslem
13, kter˘ se v cílové
rovince
pﬁevrhl.
Olympijské zápolení pokraãovalo i
druh˘ den. Nev‰ední záÏitky nám pﬁineslo krasobruslení.
Nikomu nevadilo,
Ïe nebudeme mít
opravdové brusle a
Ïe budeme „bruslit“
opût jenom na koberci v hernû, atmosféra byla vynikající. Plné tribuny
mávaly vlajkami na
podporu ãesk˘ch reprezentantÛ. Za doprovodu rytmické
hudby pﬁedvedli
jednotlivci i páry
vskutku neopakovatelné „tance na le-
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Posvátn˘ dub u Zavidova.

Foto -peg-

le. Mít pﬁi sobû kousek dubového
dﬁeva znamenalo nejlep‰í ochranu
pﬁed zlem. Îaludy sesbírané pﬁi
úplÀku zázraãnû pÛsobily na my‰lení.
Od prastar˘ch ãasÛ má dub své
pevné místo i v lékaﬁství a léãitelství, „Vaﬁiti listí dubové, jitrocíl, rÛÏi, jahodník, lékoﬁici a píti zvﬁedování plic a jich ranûní zavírá. TruÀk
vaﬁen˘ z listí dubového dává se proti plynutí bﬁicha, Ïaludku a proti ãervené, i tûm, kteﬁíÏ krví chrkají, tracení odjímá. Prach z listí rány
vym˘vá. Vaﬁiti listí v vínû ãerveném
s aloe a s myrhou a tím usta vym˘vati, smrad odjímá, zuby tvrdí, maso okolo zubÛv ztenãuje, hojí, svaluje a zavírá,“ napsal italsk˘ lékaﬁ
Petr Ondﬁej Matthioli ve svém proslulém Herbáﬁi, jinak bylináﬁi velmi
uÏiteãném, kter˘ kolem poloviny
16. století upravil do ãe‰tiny Tadeá‰ Hájek z Hájku.
Nápoj vaﬁen˘ z ÏaludÛ nebo listí
doporuãuje Matthioli proti otravû jedem, jádro dubov˘ch ãepiãek jako

lék na bolesti zkaÏen˘ch zubÛ, prach
z hálek pr˘ zastavuje krvácení. Protizánûtlivé, svíravé a protikrvácivé
úãinky v˘taÏkÛ z dubové kÛry vyuÏívá lékaﬁství dodnes. Lidové léãitelství doporuãuje koupel z odvaru
dubové kÛry pﬁi omrzlinách, otocích
nebo pocení nohou. VyuÏití dubu
v‰ak je a bylo je‰tû mnohostrannûj‰í. Napﬁíklad z mlet˘ch praÏen˘ch
ÏaludÛ se vaﬁila káva, z hálek, zvan˘ch také dubûnky, bublínky nebo
dubová jablíãka, zase v˘born˘ inkoust a byly i prostﬁedkem k vû‰tûní budoucnosti. Velké hálky bez dírek od ãervÛ lidé krájeli zaãátkem
roku na dvû poloviny a pokud uvnitﬁ
na‰li mouchu, ãekali toho roku válku. âerv uvnitﬁ znamenal neúrodu
a pavouk mor.
AÏ se vydáte k posvátnému dubu
u Zavidova, vzpomeÀte, co jste si
právû pﬁeãetli. Tﬁeba i vám tento
strom pomÛÏe vyléãit nûkter˘ z neduhÛ.
Ve spolupráci s www.rakovnicko.info
Tomá‰ Bednaﬁík

íl
13. d
Tak snad jsme se koneãnû doãkali. Tuto nedûli jsme vynesli z na‰í obce „smrtku“ a pﬁivítali první
jarní den za pﬁíjemného jarního poãasí. Na kaÏdém kroku si pozorn˘
ãlovûk musel v‰imnout, jak zimou
unavená pﬁíroda za tûch nûkolik jarních dnÛ pookﬁála, a jak se zaãíná
probouzet. Kvetoucí koãiãky, jehnûdy, snûÏenky, podlé‰ky a dal‰í
jarní kvûtena nás nenechá na pochybách, Ïe jaro je opravdu tady.
Vesna se téÏ pomyslnû usídlila v na‰ich myslích, mám dojem, Ïe s pﬁíchodem prvních sluneãních paprskÛ jsou na sebe lidé nûjak vlídnûj‰í
a více se usmívající. Není divu, protoÏe jen samotn˘ fakt odloÏení teplého zimního obleãení musí v kaÏdém nastartovat pocit, Ïe zima je
koneãnû na lopatkách a uÏ mÛÏe b˘t
jen lépe. Jaro by se mûlo nûjak pﬁivítat i v na‰ich kuchyních. Nevím
jak vy, ale já se jarem vonícího a
velikonoãnû prostﬁeného stolu uÏ
nemÛÏu doãkat. Zalistoval jsem ve
sv˘ch kuchaﬁkách a hledal, ãím
bych zde pﬁivítal jaro já. Nic vhodného jsem ale neobjevil. ProtoÏe
jsem ale klikaﬁ, pomohla mi náhoda. Dostal jsem recept, kter˘ je pﬁesnû to, co jsem mûl na mysli. Lehk˘
jarní pokrm, pﬁitom netradiãní a ne
pﬁíli‰ pracn˘, pﬁesnû takov˘, jak˘
dne‰ní hospodyÀky uvítají. E-mailem mi ho poslala na‰e milá paní
knihovnice Gudrun Humlová, Ïe ho
obdrÏela od známého, bych ho pr˘
vyzkou‰el. Zaujalo mû to a pﬁi své
dal‰í náv‰tûvû supermarketu jsem
mimo jiné pﬁidal do ko‰íku i kuﬁe a
nûkolik plechovek piva. Znám pﬁípravu kuﬁete snad na sto zpÛsobÛ,
ale tento jsem nikdy nesly‰el. Kde
se v lidech bere taková fantazie, netu‰ím, ale nápad vrazit kuﬁeti do
zadku plechovku piva mû tak nadchla, Ïe jsem neodolal si to vyzkou‰et... a ﬁeknu Vám, je to
BOMBA!

DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
KDO SE ROZHODNE PRO KRISTA, TEN
MÒÎE ZEM¤ÍT, ALE NEMÒÎE B¯T P¤EMOÎEN.
Svat˘ Jeron˘m

POSVÁTN¯ DUB U ZAVIDOVA
Obyãejn˘ strom, ﬁeknete si pﬁed
památn˘m dubem v remízu mezi
Zavidovem a Václavy. Nevyniká
stáﬁím (asi 100 let) ani velikostí (je
vysok˘ zhruba dvacet metrÛ a obvod kmene má necelé ãtyﬁi metry),
ve volné krajinû sice ãní, v lese byste ho ale snadno pﬁehlédli. Nechte
si v‰ak nejdﬁív vyprávût pﬁíbûh o tajemné a léãivé moci dubÛ a teprve
pak suìte, je-li to skuteãnû jen obyãejn˘ strom.
Dub byl prvním stromem svûta
a jeho koﬁeny sahají aÏ do podsvûtí, praví ﬁecká mytologie. Posvátnou
úctu mûli k dubÛm Slované, Germáni i Keltové. Byl pro nû symbolem síly, vytrvalosti a dlouhovûkosti.
Byl stromem jejich hromovládn˘ch
bohÛ (snad proto, Ïe duby ãastûji neÏ
jiné stromy pﬁitahují blesky), pod jejich korunami konali mystické obﬁady. Kelt‰tí druidové vyﬁezávali
z dubov˘ch vûtví své magické ho-

KN 3/2010

OÎRALÉ KU¤E
Ingredience:1 celé kuﬁe (cca 1,5 kg),
1 tﬁetinková plechovka piva a coly
Marináda: ve 2 dcl coly rozmícháme 4 lÏíce oleje, 3 lÏíce sojové
omáãky, 1 lÏiãku vinného octa,
4 strouÏky rozmaãkaného ãesneku,
1 lÏiãka chilli v prá‰ku, 1 lÏíce ãervené chilli omáãky nebo ostrého keãupu, sÛl
Vezmûte celé kuﬁe, vyndejte z nûj,
co Vám tam Xaverov nadûlil, omyjte, osolte a vÛbec pﬁipravte jako na
bûÏné grilování. Máte-li nûjak˘ oblíben˘ recept na potírací omáãku,
klidnû pﬁeskoãte následující ﬁádky a
udûlejte si ji po svém. Kdo se chce
nechat vést, nechÈ na pánvi dvû minuty prohﬁeje nahoﬁe popsané ingredience marinády. Kuﬁe vloÏíme
do misky, zalijeme nálevem a necháme za obãasného otoãení nejménû 1 hodinu marinovat. Po této
dobû vezmûte plechovku piva, otevﬁete, asi 1 deci upijte a poté ostr˘m
noÏem vytvoﬁte ve víãku je‰tû dal‰í
dva otvory. Plechovku dejte na peãicí plech, podloÏte peãícím papí-

rem. Vezmûte kuﬁe a posaìte jej na
plechovku s pivem. Kdo si rád hraje, mÛÏe upravit pózu kuﬁete do libovolné polohy, jediná podmínka
je, Ïe musí poﬁád „sedût“. Nyní vloÏte plech i s kuﬁetem do trouby a peãte jej pﬁi 180°C cca 1 hodinu (dle
velikosti kuﬁete) za obãasného potﬁení zbytkem marinády. A nyní,
proã má vlastnû kuﬁe tu plechovku
zaraÏenou tam, kde ji má zaraÏenou.
Pivo dÛsledkem tepla zaãne vzlínat
a vytvoﬁí uvnitﬁ kuﬁete atmosféru
pohody, jak uÏ to jen pivo dokáÏe,
postupnû vyvzlíná do masa, díky
ãemuÏ je maso ‰Èavnaté a kﬁehké, a
to je moÏná slabé pﬁirovnání, to maso je boÏská mana. Myslím, Ïe ode
dne‰ka bude sedût kuﬁe v troubû na
pixle s pivínkem ãasto nejen u mû
doma. Tak a máme hotovo, kuﬁátko
je krásnû dozlatova propeãené, takÏe jej vyndáme z trouby, dvûma papírov˘mi utûrkami pﬁidrÏíme, zaklepeme a plechovka se vlastní
vahou sama vysune. Naporcujte a hurá ke stolu, aÈ Vám ta pochoutka nevychladne jako mnû pﬁi focení. Nashledanou pﬁí‰tû. Milan Bednaﬁík

Bílá sobota je den, kdy se nekonají Ïádné bohosluÏby. Kostely jsou prázdné, pÛsobí jakoby
bezútû‰nû: zhaslá svûtla, prázdné svatostánky
otevﬁené dokoﬁán, holé oltáﬁe. A nic se tu nedûje. Mlãení je krásn˘ symbol oãekávání. Ano,
tato prázdnota je plná nadûje. V kostelech se
nic nedûje, ale pﬁesto se nezavírají – jedinû pﬁed
zlodûji. Neboﬁí se, neru‰í. V domû, kde umﬁe
majitel, je po pohﬁbu také prázdno. Ale pak se
ãekají noví obyvatelé.
V kostele se neãeká nûkdo nov˘, ale ten, jehoÏ smrt se na Velk˘ pátek pﬁipomínala. Mlãení Bílé soboty je hlasit˘m a v˘mluvn˘m kﬁikem
nadûje. Ta se zaãíná naplÀovat slavením veãerního bdûní – vigilie, pﬁi níÏ
pﬁijímají kﬁest vût‰inou dospûlí. V prvotních dobách pﬁijímali dospûlí novokﬁtûnci pﬁi v˘stupu z kﬁestního pramene bílé roucho, nyní jen symbolické; odtud název Bílá sobota. Bílá barva uÏ patﬁí k radosti Velikonoc.
âesk˘ historik Zdenûk Kalista vyprávûl, jak trávil s dirigentem Václavem Talichem velikonoãní víkend na jedné moravské vesniãce. Na Bílou
sobotu odpoledne si vy‰li na procházku ãistû vymetenou vesnicí, provonûnou dechem jara a slunce. Vesnice byla liduprázdná a v‰ude jakési napûtí, jako kdyÏ se má nûco velkého stát. A stalo se. V‰ichni lidé byli uvnitﬁ
kostela na slavnosti vzkﬁí‰ení. KdyÏ se k nûmu oba hosté pﬁiblíÏili, právû
zaznûla trubka, pak se rozeznûly zvony a z kostela se nesla nad‰enû a vroucnû zpívaná píseÀ: Hle, vstalÈ jest nyní Kristus Pán… Oba zÛstali stát hluboce dojati. Po del‰ím mlãení ﬁekl historik dirigentovi: Nepﬁipadá ti, Ïe
v‰echna hudební produkce a v‰echno umûní, které dûlá‰, se nemÛÏe rovnat
tomu, co se tady teì dûje? A Talich, nejvût‰í z ãesk˘ch dirigentÛ, pok˘val
hlavou se slovy: „Nediv se, tady diriguje sám Pán BÛh.“ Je v tom veliká
v˘mluvnost Bílé soboty, dne mlãení, dne oãekávání, ale také úÏasn˘ch promûn!
V Jeruzalémû pr˘ jednou pﬁibûhl k uãenému rabínovi jeho Ïák: „Mistﬁe,
lidé tvrdí, Ïe se objevil Mesiá‰ a vstal z mrtv˘ch.“ Rabín beze slova pﬁistoupil k oknu, nahnul se do ulice a rozhlédl se na v‰echny strany. Pak se
posadil a klidnû ﬁekl: „Nevidûl jsem, Ïe by se nûco zmûnilo.“ Bílá sobota
je den úÏasn˘ch promûn, den, v nûmÏ se v mnoha chrámech hlásá nov˘ Ïivot. KdyÏ se po ní podíváme ven, poznáme, Ïe se nûco zmûnilo?
J. P.

OBECNÍ KNIHOVNA
NOVINKY V REGÁLECH
Tak se mi zas nepodaﬁilo najít milovníka ãetby, kter˘ by zároveÀ o pﬁeãteném napsal. A Ïe
je mezi námi vá‰niv˘ch ãtenáﬁÛ
dost. Ov‰em A. Jiráska uÏ snad
neãtou ani studenti jako povinnou ãetbu. ZmiÀuji se o nûm, neboÈ právû dnes uplynulo 80 let
od jeho úmrtí. Jeho ko‰at˘ch historick˘ch románÛ mám pln˘
sklep, F. L. Vûka mám dokonce
tﬁikrát, v rÛzn˘ch vydáních. Jen
aÏ bude hezky, zas zaãne fungovat krabicov˘ antikvariát.
A aÏ zas zaãnou jezdit turisti,
i nûjaká koruna snad za knihy
bude. UÏ mám za 5000 Kã nov˘ch knih zapsan˘ch za tento
rok, jsou to samé dary a o vût‰inû z nich jsem uÏ psala v lednov˘ch a únorov˘ch KN. A tu samou ãástku smím utratit za
knihy do knihovny v tomto roce. Pﬁi dne‰ních cenách knih nic
moc. Ale dal‰í knihy nám zas dodá Kladno, tak nezoufejme. Dnes taky byly nominovány knihy na V˘roãní kniÏní ceny Magnesia litera 2010 a mezi nimi je i Lucka, Mace‰ka a já od Martina Reinera, kterou tu mám zapÛjãenu z Kladna uÏ od minulého roku. Taky jsem o ní napsala pár ﬁádek
uÏ v minulém roce, ale zatím jsem si ji pﬁeãetla jen já sama. To uÏ je osud
tûch autorÛ, kteﬁí sbírají za své dílo ceny po celém svûtû, Ïe je lidi moc neãtou. Kolik ãtenáﬁÛ si pﬁeãetlo Paola Coelha, Haruki Murakamiho, Salmana Rushdieho? A v‰ichni jsou tu zastoupeni, a nejen jednou knihou. Ale
tﬁeba si je pﬁeãtou pﬁí‰tí generace ãtenáﬁÛ, neboÈ v‰ichni ti pánové budou
urãitû patﬁit mezi klasiky. Mezi cenami ovûnãené patﬁí i dal‰í japonsk˘ spisovatel, Jasutaka Cucui, jehoÏ knihu Peklo mám taky z Kladna. Podle autora je peklo místo, kde tﬁi dny trvají déle neÏ deset let, kde si lidé dokáÏou ãíst my‰lenky navzájem, zkoumat potlaãené vzpomínky a závislosti
a pohybovat se v ãase do minulosti i budoucnosti. Îivot po Ïivotû v tomto
(útlém) románu zahrnuje prvky hororu, sci-fi, psychologického románu
i surrealistické prózy. S k˘m byste se po smrti chtûli setkat? A komu byste se chtûli urãitû vyhnout? Zaujala mû i kniha Jana KrÛty Doktor Petarda.
Líãí pﬁíbûh ambiciózního studenta, kter˘ se vlastním pﬁiãinûním a od nuly, kterou ale v Ïivotû nikdy nechtûl b˘t, dopracoval aÏ k postu ve svûtû váÏeného kardiochirurga. Jeho kamarád, kterému pﬁezdívají Hardy, se stal
uznávan˘m novináﬁem a fotografem. Jejich Ïivotní osudy se na pﬁelomu
Ïivotního pÛlstoletí opût protnou. Pﬁíbûh obou zaãíná v devadesát˘ch letech minulého století, kdy zaãali v Praze studovat. Pro milovníky idylick˘ch vesnick˘ch románÛ tu mám spoustu knih Vlasty Javoﬁické a Vlasty
Pittnerové, které jsem rovnûÏ dostala darem, úplnû nové jsem dostala i âtyﬁi z tanku a pes, Vznik a pád tﬁetí ﬁí‰e, Îivotopis Elizabeth Taylorové a souãasné anglické královny AlÏbûty II. A uÏ jsem i nûco zakoupila, pro dûti
komiks Obrázky z ãesk˘ch dûjin a povûstí a DobrodruÏství s my‰kami, pro
dospûlé VraÏdu v den svatého Valent˘na, kterou s pﬁehledem ﬁe‰í b˘valá
jepti‰ka, nyní manÏelka kriminalisty a knihu dost lechtiv˘ch povídek na‰í
autorky Vûry Dumkové, Lolitky. Tak je‰tû neÏ vás jaro definitivnû vyÏene od knih na zahradu, pﬁijìte si nûco vypÛjãit.
Gundun Humlová

FOTOKRONIKA – HISTORIE
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

Královsk˘ karneval pﬁipravil pro kﬁivoklátské dûti t˘m Ladrov˘ch z Lán. Vedle
pana krále Jiﬁího Ladry dûti bavili my‰ák Eda, medvûd Bobí‰ek a princezna Barborka.
Foto Monika Frencl

Masky, které si dûti za pomoci rodiãÛ pﬁipravily, byly oprav- Pﬁi Královském karnevalu se v kﬁivoklátské sokolovnû nejen zpívalo a tancovalo, ale také soudu rozmanité.
Foto Monika Frencl tûÏilo. Dûti hltaly kaÏdé slovo, které jim princezna Barborka ﬁíkala. Foto Monika Frencl

Obãanské sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska spolu s SKOP uspoﬁádaly na první jarní den - 21. bﬁezna - tradiãní lidovou slavnost Vyná‰ení smrtky. V prÛvodu se se‰lo nûkolik desítek úãastníkÛ, kteﬁí s sebou nesli celkem dvanáct smrtek, aby je na
konci cesty vhodili do vln Rakovnického potoka a definitivnû se tak rozlouãili s leto‰ní dlouhou zimou. Pﬁi zastaveních na hradû a u Hotelu S˘kora zahráli a zazpívali Kﬁivoklát‰tí hudci, Sedmikrásky a dûti z M· Kﬁivoklát a Roztoky.
Foto Monika Frencl, Jana Jirásková a Tomá‰ Bednaﬁík

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í U POTÁPùâÒ
Potápûãsk˘ klub Manta Rakovník pﬁipravil na den 17.
dubna 2010 od 8 do 12 hodin v bazénu v Rakovníku pro
‰irokou veﬁejnost „Den otevﬁen˘ch dveﬁí“. O potápûní
mnoho lidí pﬁem˘‰lí, jako o nûãem tajemném, tûÏkém,
ãi nemoÏném. Je to v‰ak jedna z moÏností, podívat se
alespoÀ na krátkou chvíli pod hladinu, tedy do míst, která nejsou ãlovûku pﬁirozen˘m ãi vlastním prostﬁedím.
Pﬁi potápûní musí mít ãlovûk na zﬁeteli pﬁedev‰ím bezpeãnost, která samozﬁejmû souvisí s nejen perfektním
ovládáním potápûãské techniky, ale i s praktick˘m nácvikem dovedností práce s ní. Dobr˘ zdravotní stav je
podmínkou. Pﬁedpokladem pro potápûní je také psychická vyrovnanost, du‰evní klid i znalost zákonitostí
Ïivota i pohybu pod hladinou. To v‰e souvisí i s osvojením základÛ fyziky, podvodní biologie, navigace, zásad první pomoci, tréninkem dobrého fyzického stavu
ãi orientace v terénu. V prÛbûhu dne otevﬁen˘ch dveﬁí
tedy budou mít v‰ichni zájemci, dospûlí i vût‰í dûti, moÏnost si vyzkou‰et potápûãskou v˘stroj v bazénu zdarma a vyzkou‰et si, zda by je tento koníãek lákal a byl
pro nû vhodn˘. Potápûãsk˘ klub Manta Rakovník má

dlouholetou tradici, vedle pravideln˘ch tréninkÛ a potápûãsk˘ch akcí se vûnuje i práci s mládeÏí. Nûkolik juniorÛ jiÏ pod na‰ím vedením sloÏilo potápûãské zkou‰ky a vydali se na vlastní potápûãskou cestu. Klub
finanãnû podporuje formou pﬁíspûvku na provoz i Mûsto Rakovník. Rádi Vás uvítáme a zodpovíme v‰echny
Va‰e dotazy. Pokud vlastníte potápûãské br˘le a ploutve, vezmûte si je s sebou.
PaP

KAPITOLY Z HISTORIE K¤IVOKLÁTSKA – XXX
K¤IVOKLÁTSKÉ PROCESY - II
Zajímav˘ je i pohled do obÏalovacího spisu, kde státní Ïalobce vypoãítává, co v‰echno bylo u SoukupÛ, jejich znám˘ch a pﬁíbuzn˘ch
nalezeno. Veﬁejná bezpeãnost zde
na‰la 6.562 metrového textilu v cenû 135.643 Kãs a vût‰í mnoÏství kusového textilního zboÏí v cenû
49.594 Kãs. V pokladnû, v rÛzn˘ch
místnostech a zakopáno na zahradû
mûli Soukupovi 2.090,74 gramÛ
zlata v cenû 121.456 Kãs. V popelníku u kamen, v ledniãce bylo nalezeno 18 vkladních kníÏek na celkov˘ vklad 173.128 Kãs. V zakopané
sklenici na zahradû bylo nalezeno
200 dolarÛ. Ve stolní lampû u SoukupÛ v pokoji a na rÛzn˘ch místech

objevili pﬁíslu‰níci VB 11.980 Kãs
v hotovosti. V Kﬁivoklátû u BoÏeny Jelínkové bylo nalezeno 153
metrÛ textilií v cenû 8.191 Kãs. Ve
Skryjích u Anny Dubské 360 metrÛ textilního zboÏí v cenû 7.525 Kãs.
V Kublovû Franti‰ek Zíma ukr˘val
901 metrÛ látek a kusové zboÏí v cenû 24.572 Kãs. V NiÏboru pﬁíbuzn˘ SoukupÛ Franti‰ek Maleãek
ukr˘val 334 metrÛ rÛzn˘ch látek
v cenû 8.715 Kãs a vût‰í mnoÏství
zlat˘ch pﬁedmûtÛ ve váze 1.564,02
gramÛ v cenû 39.622 Kãs. Celkem
tedy mûli Soukupovi 3.636,49 gramÛ zlata a zlat˘ch pﬁedmûtÛ, které
pﬁepoãteny na karáty pﬁedstavují
hodnotu 161.078 Kãs. Tyto hodnoty a 8.310 metrÛ látek a textilního
zboÏí chtûla zachránit administra-
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stírali tedy
chudobu. Museli byste v‰ak
vidût jejich
pﬁepychovû
zaﬁízen˘ byt…
tahle nepﬁátelsky na‰emu
lidovû demokratickému
zﬁízení zamûﬁená spoleãnost si spoleãnû zasedne
pﬁed lidov˘
soud, aby se
Obchodní dÛm Josefa Winklera na Nám. Svatopluka âecha v 30. letech
zodpovídala
20. století.
Foto archiv
z toho, co nativní pracovnice OSP Rakovník páchala za ‰kody na‰emu pracujíIvetta Zelenková z Nového Stra‰e- címu lidu.“ (Rozvoj, 6. 8. 1960)
cí, pﬁítelkynû Miroslava Soukupa,
Trestní senát lidového soudu
syna majitele obchodu.
v Rakovníku projednal pﬁípad FranA znovu dejme slovo tisku, kter˘ ti‰ka Soukupa a spol. na v˘jezdním
masíroval „spravedlivû rozhoﬁãen˘ zasedání v sokolovnû v Kﬁivoklátû
lid“ jiÏ mnoho dní pﬁed zahájením 11. srpna 1960. Tûlocviãna praskaprocesu.
la ve ‰vech. Kdo by si také nechal
„Pﬁitom v‰em Franti‰ek Soukup ujít pﬁíleÏitost a nepﬁi‰el se pokoa Marie Soukupová byli navenek chat tím, jak „spravedlivû trestající
úplní chudáci. Franti‰ek Soukup po- pûst dûlnické tﬁídy“ bude drtit kapibíral starobní dÛchod. ManÏelka vy- talistické zrÛdy. Pravdou je, Ïe mnopomáhala na státním statku. Pﬁed- zí se dostavili do sokolovny jen pro-

TOMÁ· BEDNA¤ÍK
to, Ïe jejich nadﬁízen˘mi byla kontrolována úãast a udavaãÛ se najde
vÏdy v‰ude dost.
Rozsudky byly vyneseny podle
oãekávání: Franti‰ek Soukup byl
odsouzen k odnûtí svobody na 6 rokÛ, Marie Soukupová na 8 rokÛ, Miroslav Soukup na 4 roky, Ivetta Zelenková na 18 mûsícÛ, Anna Dubská
na 18 mûsícÛ, Franti‰ek Zíma na 15
mûsícÛ, BoÏena Jelínková na 12 mûsícÛ a Franti‰ek Maleãek na 12 mûsícÛ. Tresty Franti‰ka, Marie, Miroslava Soukupov˘ch a Ivetty
Zelenkové byly nepodmínûné. Podle § 24 a 25 trestního zákona obÏalovan˘m Jelínkové, Dubské, Zímovi a Maleãkovi byl povolen
podmínûn˘ odklad v˘konu trestu
a zku‰ební doba byla u v‰ech stanovena na 3 roky. Podle § 43 trestního zákona vyslovil soud ztrátu
ãestn˘ch práv obãansk˘ch s tím, Ïe
práva uvedená v § 44 trestního zákona ztrácejí: Franti‰ek Soukup na
8 let, Marie Soukupová na 10 let
a Miroslav Soukup na 5 let. U obÏalovan˘ch Franti‰ka, Marie a Miroslava Soukupov˘ch vyslovil soud
propadnutí ve‰kerého jmûní.
(Dokonãení pﬁí‰tû)

