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DUBEN 2010
Komunikace oschly, byly
zbaveny nánosu posypového
materiálu a zapoãala oprava
zimních v˘tlukÛ v povrchu
vozovek. Více se dozvíte ve
zprávách obecního bubeníka.
âtûte na str. 3

ZNÁME JE JAKO VELIKONOCE

20 Kã

Po loÀské akci „Ukliìme si
Kﬁivoklát“ jsme vûnovali leto‰ní úklid nepovolen˘m
skládkám ve II. zónû CHKO
a ãásteãnû i v pﬁírodní rezervaci Na Babû - mezi Paraplíãkem a Amalínem.
âtûte na str. 2

Správa hradu Kﬁivoklátu pﬁipravila pro ãtenáﬁe Kﬁivoklátsk˘ch novin volnou vstupenku
na prohlídku nového okruhu hradem, kter˘ je od roku 2009 zpﬁístupnûn.
âtûte na str. 5

HODY, HODY, DOPROVODY, DEJTE VEJCE MALOVAN¯...

Nejv˘znamnûj‰í kﬁesÈansk˘ svátek. Obvykle ho oslavujeme v dobû jarní
rovnodennosti. Jak ale tento pﬁíchod jara vítali na‰i „pohan‰tí“ pﬁedkové? Velikonoce v dne‰ní dobû vnímáme dvojím zpÛsobem. PokaÏdé jde
o „zmrtv˘chvstání“ – jednak jako oslavu vzkﬁí‰ení JeÏí‰e a jednak jako vzkﬁí‰ení pﬁírody k novému Ïivotu. Kromû zimního a letního slunovratu existuje také jarní a podzimní rovnodennost. V tento den, jak uÏ název napovídá, trvá den po stejnû dlouhou dobu jako noc. Slunce je na svûtovém
rovníku a pﬁechází z jiÏní polokoule na severní. Pﬁi rovnodennosti Slunce
vychází pﬁesnû na v˘chodû a zapadá pﬁesnû na západû. Jarní rovnodennost slavili lidé uÏ odnepamûti, a to na celém svûtû – Keltové, Germáni,
Mayové, ¤ekové, ¤ímané… a také Slované. Velikonoãní zvyky mûly po dlouhé zimû pro na‰e pﬁedky magickou moc a sílu. Ty podstatné se ve více ãi
ménû obmûnûné podobû zachovaly aÏ do souãasnosti. Souãástí zvykÛ bylo
po celé vûky provedení oãisty i úklid po zimû. A to nejen konkrétní úklid
v domácnosti (v na‰í dobû i úklid v autû, kanceláﬁi, na zahradû a ve sklepû), ale analogicky i v na‰em tûle a vztazích. Stav, kter˘ má obecnû nejmen‰í nároky na spotﬁebu energie, je stav rovnováÏn˘. Tak se po probûhlé jarní ROVNOdennosti pokusme nalézt i svou osobní jarní ROVNOVÁHU.
Rovnováhu mezi prací a odpoãinkem, rovnováhu mezi realitou a sny, rovnováhu mezi intuicí a rozumem, rovnováhu mezi nadûjí a rezignací a pﬁedev‰ím pak rovnováhu mezi pﬁijímáním a dáváním. Hezké jaro.
PaP

JARNÍ FILMOV¯ PODVEâER
Pohlazení na du‰i ãekalo náv‰tûvníky dal‰ího setkání pﬁíznivcÛ a milovníkÛ filmÛ bratrÛ Bednaﬁíkov˘ch. Jeden z uveden˘ch
snímkÛ „Kﬁivoklát – ãtvero roãních období“ se ponûkud vymykal
dokumentárnímu charakteru dosavadní tvorby obou autorÛ, ale o
to byl zajímavûj‰í a poutavûj‰í.
Dal‰í snímek, kter˘ náv‰tûvníci
Informaãního a vzdûlávacího stﬁediska 21. dubna vidûli, byl „Kﬁivoklátsk˘ pivovar.“ Ten byl uveden
jako první. Mapuje jeho pohnutou
historii od 16. století aÏ do zániku
v 50. letech minulého století. Potom
následovalo zajímavé povídání Ing.
Václava Somola, jednoho z pozvan˘ch hostÛ, kter˘ je sbûratelem pivních lahví a velk˘m znalcem historie piva na Rakovnicku. Kastelán
hradu Ludûk Frencl nás seznámil
s projektem obnovení vaﬁení piva a

ukázal zajímavé historické fotografie i návrhy, jak by mûl znovuobnoven˘ pivovar vypadat. Potom uÏ
pﬁi‰el na ﬁadu poetick˘ snímek „Kﬁivoklát – ãtvero roãních období.“
„Témûﬁ dva roky jsme se snaÏili zachytit Kﬁivoklát v promûnách roãních období. Na dvû kamery jsme
snímali místa známá i ménû známá,
nebo ta, která uÏ místní ãlovûk ani
nevnímá a náhodn˘ náv‰tûvník je
snadno pﬁehlédne. Pﬁíroda, domy,
námûstíãka, rybníky, nejrÛznûj‰í zákoutí. Sami jsme pﬁekvapeni z v˘sledku, je neuvûﬁitelné, kolik pÛvabu tady najdete,“ pﬁibliÏuje vznik
filmu scénárista a reÏisér Tomá‰
Bednaﬁík. Podle slov obou autorÛ
bylo natoãeno ‰est hodin materiálu.
Z toho bylo vybráno dvacet minut
toho nejzajímavûj‰ího. DÛleÏitou
sloÏkou filmu je jeho zvuková stopa.
(Pokraãování na str. 2)

Jako kaÏdoroãnû, tak i o leto‰ní velikonoãní pondûlí bylo moÏno potkat v ulicích Kﬁivoklátu koledníky. Mládenci nevynechali ani jedno stavení, kde se nacházela nûjaká dívka nebo Ïena, aby je sv˘mi pamihodami vy‰lehali, a tak jim za nûjaké to vajíãko zajistili, Ïe v pﬁí‰tím roce
„neuschnou“. Ná‰ objektiv zachytil partu amalínsk˘ch klukÛ na koledû u Kasalick˘ch. KdyÏ brali za kliku u vrátek, jeden kluãina poloÏil ostatním vûcnou otázku, zda sem chtûjí fakt jít, protoÏe co kdyby paní doktorka na nû vytáhla tﬁeba injekci…
Foto Milan Bednaﬁík

BRÁNA HRADU SE NAPLNO OTEV¤ELA
Poslední bﬁeznová sobota je jiÏ tradiãnû zasvûcena otvírání hlavní sezóny hradu. Leto‰ní 27. bﬁezen byl
obzvlá‰tû v˘znamn˘. Na Kﬁivoklátû se zahajovala sezóna v‰ech hradÛ,
zámkÛ, klá‰terÛ, usedlostí a dolÛ ve
správû Národního památkového
ústavu (104 objektÛ) po celé republice.
Pûknû popoﬁádku. JiÏ po nûkolik
let symbolické vytahování Pﬁemyslovského praporu za troubení PraÏsk˘ch pozounérÛ a povû‰ení „klíãÛ“
od ﬁeky Berounky, cyklostezek
a hradu Kﬁivoklátu bylo slavnostnûj‰í o pﬁítomnost ministra kultury

prof. Václava Riedlbaucha a generální ﬁeditelky NPÚ Ing. Arch. Nadi Goryczkové. Zahajovací akcí
programu byla tisková konference,
kde byly pﬁedstaveny novinky sezóny, pﬁedev‰ím projekt OÏivlé památky a Îivé legendy ãi slevové pasy pro náv‰tûvníky.
Správa hradu opût tento rok udûlovala „Ocenûní za mimoﬁádn˘ pﬁínos pro hrad Kﬁivoklát“, kter˘ letos
na‰el v˘jimeãnû dvû osobnosti. Lubomíru Junkovi (In memoriam),
dlouholetému kastelánovi a obãanu
Kﬁivoklátu, a publicistovi, kronikáﬁi, spisovateli, ale i reÏiséru Tomá-

Václav Somol, Tomá‰ Bednaﬁík a Dagmar Pavlíãková sledují prezentaci projektu nového
hradního pivovaru.
Foto TáÀa Friebertová

Moudrá slova
KaÏd˘ si pﬁeje dlouho Ïít, ale nikdo nechce b˘t star˘.
(Jonathan Swift)

Ocenûní „Za mimoﬁádn˘ pﬁínos pro hrad Kﬁivoklát“ bylo letos pﬁedáno In memoriam Lubomíru Junkovi. Slavnostnímu aktu byl pﬁítomen ministr kultury prof. Václav Riedlbauch (na
pravém snímku) a generální ﬁeditelka NPÚ Ing. Arch. Naìa Goryczková.
Foto Monika Frencl

‰i Bednaﬁíkovi za celoÏivotní práci
nejen pro hrad, ale ke slávû celého
Kﬁivoklátska. Ocenûní za zesnulého otce Lubomíra Junka pﬁevezme
aÏ dodateãnû 1. kvûtna v Královském sále hradu (veãer Máchova
Máje) dcera Hana Kynclová.
Poslední ãástí zahajovacího ceremoniálu byla vernisáÏ v˘stavy „Pﬁemyslovské Kﬁivoklátsko“, pﬁipravené k pﬁíleÏitosti 900 let od první
písemné zmínky o hradu. V˘stavu
zahájili autor dr. Vladislav Razím
a ﬁeditel stﬁedoãeského pracovi‰tû
NPÚ Ing. Arch. Vojtûch Láska.
Následovala uÏ jen kaÏdoroãní
„samozﬁejmost“ nové sezóny – nová ãást prohlídkové trasy Krovy královského kﬁídla. Tato vÛbec první
ãást prohlídky pÛdních prostorÛ
a krovÛ horního hradu se bude stále roz‰iﬁovat.
Ludûk Frencl

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE
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Anketa KN
Pomáháte s úklidem obce nebo
vám staãí, jak je její úklid zaji‰Èován?

JARNÍ FILMOV¯ PODVEâER
(Dokonãení ze str. 1)
Cel˘ film provází suita Antonia Vivaldiho âtvero roãních období. Tu

stﬁídá hra na lyru v podání Dagmar
Pavlíãkové, která citlivû jednotlivá
období oddûluje. Po cel˘ film za-

Hana Kecová
48 let, servírka
Myslím, Ïe obec
s omezen˘m poãtem
pracovníkÛ na úklid
pﬁíli‰ nestaãí, ale najdou se místní obyvatelé i náv‰tûvníci, co si
toho poﬁádku ani moc
neváÏí, staãí se podívat okolo sebe. Jinak aÏ vysvitne sluníãko, tak jako kaÏdoroãnû vyhrabeme a uklidíme bﬁeh u potoka pﬁed
na‰ím domem a vyãistíme pﬁístup na
cestiãku k Bukové, Kﬁivoklát si trochu na‰í péãe pﬁeci zaslouÏí.
Drahoslava Krumniklová
70 let, v dÛchodu
Pravidelnû s ostatními
nájemníky uklízíme
okolí na‰eho domu a s
úklidem v obci jsem
spokojená, ty, kteﬁí se
o poﬁádek starají, bych
pochválila.
Václav Friebert
71 let, dÛchodce
V posledních letech s
nûjak˘m vût‰ím úklidem
nepomáhám.
Bydlím u rybníka, a
tak se snaÏím dbát na
poﬁádek kolem nûj a
vytahuji plasty, láhve
a ostatní nepoﬁádek z
vody hlavnû po mládeÏi (ne místní).
Mile mû v leto‰ním roce pﬁekvapilo,
kolik dobré a zásluÏné práce odvedli
noví pracovníci obce a myslím, Ïe jim
patﬁí dík nás v‰ech ostatních obyvatel
obce.
Pavlína Vlãková
39 let, uãitelka
Sehnout se pro papírek nikomu neublíÏí,
obãas to udûlám také.
I kdyÏ teì zjara to moc
ãasto dûlat nemusím,
Kﬁivoklát mi pﬁipadá
celkem hezky uklizen˘. Hor‰í to bude, aÏ
zaãnou na hrad proudit davy turistÛ.
A hlavnû, známe to z na‰ich domácností. Zaãnete uklízet z jedné strany a
neÏ dojdete do konce, mÛÏete zaãít
znovu...

V‰ichni, kteﬁí jsme se byli na nové snímky podívat, jsme strávili pﬁíjemn˘ podveãer a na závûr opût velké podûkování a obdiv bratrÛm Bednaﬁíkov˘m a zároveÀ v‰em lidem, kteﬁí se zapojují do kulturního a spoleãenského Ïivota u nás na Kﬁivoklátsku.
Foto TáÀa Friebertová

K¤IVOKLÁTSK¯ SLAVÍK PODVANÁCTÉ
Kﬁivoklátskou ‰kolu ve stﬁedu 14.
dubna 2010 opût po roce rozeznûly
písnû ÏákÛ, kteﬁí se pﬁi‰li utkat v tradiãní pûvecké soutûÏi Kﬁivoklátsk˘
slavík. Do poroty zasedly Dagmar
Pavlíãková (soukromá v˘uka hudby Roztoky), Mgr. Hana Hrube‰ová (za Z· Kﬁivoklát) a Olga ·tûpniãková (za Z· Roztoky), aby co
moÏná nejspravedlivûji rozhodly o
tom, kdo v které kategorii zazpíval
nejlépe.
Jako vÏdy byla úãast velmi hojná,
soutûÏilo celkem 35 dûtí ze Z· Kﬁivoklát a Z· Roztoky. Nejsilnûj‰í
konkurence byla v II. kategorii (Ïáci 3. a 4. tﬁíd), nejslab‰í úãast byla

Marika Varju pﬁi vystoupení na Slavíku.

Jan Pelesn˘
22 let, student
V poslední dobû si
myslím, Ïe úklid v obci se zlep‰il. Pﬁibyly
kontejnery na odpad
okolo autobusové zastávky u rybníka, protoÏe po odjezdu chataﬁÛ tam byl vÏdy bordel.
Jinak uklízím v okolí na‰eho domu.
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Luká‰ Hu‰ek bûhem vystoupení.

bohuÏel jiÏ tradiãnû v kategorii nejstar‰ích ÏákÛ (7. – 9. roãník), kde
soutûÏily pouze 3 dívky z 9. roãníku. Ostatní Ïáci z II. stupnû, i kdyÏ
talenti zde nespornû jsou, nena‰li
odvahu vystoupit. Je to ‰koda, protoÏe jejich repertoár b˘vá obvykle
nároãnûj‰í a zajímavûj‰í, hlasy star‰ích ÏákÛ jiÏ mají typickou barvu, a
jsou posluchaãsky jistû zajímavûj‰í.
BohuÏel zde sehrává velkou úlohu
tréma a nejistota, která v dobû dospívání nab˘vá na síle. A tak mi zb˘vá jen doufat, Ïe pﬁí‰tí rok bude soutûÏících „odváÏlivcÛ“ z nejstar‰í
kategorie snad více.
Ale nyní jiÏ k v˘sledkÛm:
I. KATEGORIE (1. A 2. T¤ÍDA)
– 8 soutûÏících (z toho 7 ze Z· Roztoky):
1. Eva Sadová (Z· Roztoky)
2. Bernard Dykast (Z· Kﬁivoklát)
3. Jakub Knot a Julie Hru‰ková
(oba Z· Roztoky)
II. KATEGORIE (3. A 4. T¤ÍDA)
– 15 soutûÏících (z toho 8 ze Z· Roztoky)
1. Aneta ·ilhavá (Z· Kﬁivoklát)
2. Anna Redlová (Z· Kﬁivoklát)
3. Anna Vokounová (Z· Kﬁivoklát)
III. kategorie (5. a 6. tﬁída) – 9 soutûÏících (z toho 4 ze Z· Roztoky)
1. Monika Zikmundová (Z· Kﬁivoklát)
2. Krist˘na KÛsová (Z· Roztoky)
3. Anna Kasíková a Marika Varju (Z· Kﬁivoklát)
IV. KATEGORIE (7. – 9. T¤ÍDA)
– 3 soutûÏící (v‰ichni ze Z· Kﬁivoklát)
1. Monika Jaro‰ová (Z· Kﬁivoklát)
2. Kateﬁina Razímová (Z· Kﬁivoklát)
3. Renata Nidrlová (Z· Kﬁivoklát)
Závûrem bych chtûla podûkovat
v‰em, kteﬁí se podíleli na pﬁípravû
této soutûÏe, protoÏe bez jejich pﬁispûní by jistû nemûla tak hladk˘ prÛbûh.
Mgr. Lada Razímová

znívají ver‰e opûvující jaro, léto,
podzim a zimu. Nûkteré z nich byly napsány pﬁímo pro film. Jejich autory jsou Monika Pokorná, Jaroslava Pechová a Josef Fousek. Byla
pouÏita i báseÀ pana Ctirada Humla. Citlivû je recitují Ilona Hru‰ková, Milan ·imek a Lubo‰ Keltner.
Tito úãinkující spolu s paní Monikou Pokornou a Dá‰ou Pavlíãkovou
byli ãestn˘mi hosty veãera. Jim patﬁilo na závûr velké podûkování obou
autorÛ, kteﬁí vyzdvihli v˘bornou
spolupráci a maximální nasazení
v‰ech spolutvÛrcÛ. V‰ichni, kteﬁí
jsme se byli na nové snímky podívat, jsme strávili pﬁíjemn˘ podveãer
a na závûr opût velké podûkování a
obdiv bratrÛm Bednaﬁíkov˘m a zároveÀ v‰em lidem, kteﬁí se zapojují
do kulturního a spoleãenského Ïivota u nás na Kﬁivoklátsku. Tû‰íme
se na dal‰í projekty, které v jejich
filmové dílnû vznikají, a pﬁejeme
hodnû úspûchÛ. Je‰tû pﬁipomínám,
Ïe Kﬁivoklát – ãtvero roãních období si mÛÏete objednat a zakoupit pﬁímo u Milana Bednaﬁíka na telefonu
313 558 122 nebo 603 712 287.
TáÀa Friebertová

âARODùJNICE BUDOU…
Stejnû jako v letech minul˘ch
i letos bude v Kﬁivoklátû upálena âarodûjnice. Díky podpoﬁe
LesÛ âR, Mûstysu Kﬁivoklát a
pana Franti‰ka Kratiny Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Kﬁivoklát zve
v‰echny obãany tradiãnû 30.
dubna na tradiãní místo „exekuce“, tedy na louku za „lesácké“
bytovky smûrem na âastonice.
Zapálení hranice se pﬁedpokládá
mezi 20. a 21. hodinou. Dobrou
náladu vezmûte s sebou.
Za kﬁivoklátské hasiãe
Pavel Friebert
PROBùHL ZÁPIS
DO MATE¤SKÉ ·KOLY
Ve stﬁedu 14. dubna 2010 probûhl zápis do Mateﬁské ‰koly Kﬁivoklát. Letos odejde do základních
‰kol z na‰í M· 11 dûtí. Z poãtu novû pﬁihlá‰en˘ch dûtí vyplynulo, Ïe
v pﬁí‰tím ‰kolním roce bude M·
v provozu opût jako jednotﬁídní. Pﬁijaty budou v‰echny pﬁihlá‰ené kﬁivoklátské dûti star‰í 3 let. Z personálních dÛvodÛ nelze pﬁijímat dûti
dvouleté.
Vûra Svobodová,
vedoucí uãitelka M·

UKLIDILI JSME K¤IVOKLÁT
Samozﬁejmû, Ïe nikoli cel˘, ale
jen ãást lesních porostÛ v jeho nejbliÏ‰ím okolí. Po loÀské akci na stráni mezi Paraplíãkem a hradem jsme
leto‰ní akci, v sobotu 10. dubna, vûnovali nepovolen˘m skládkám ve II.
zónû CHKO a ãásteãnû i v pﬁírodní
rezervaci Na Babû - mezi Paraplíãkem a Amalínem, mezi horní cestou a lokalitou Na Sokolí. UÏ dole,
kolem lávky a Rakovnického potoka nad ·varcovic pilou jsme nasbírali dva velké pytle a kolo od auta,
tedy disk i s pneumatikou. V okolí
Paraplíãka bylo rovnûÏ opût dost odpadkÛ, stejnû jako uvnitﬁ v krovu!
Pak jsme „proãesali“ les aÏ k bytovkám. Tam toho bylo úplnû nejvíc. Je to smutné, ale obyvatelé bytovek si ze svého bezprostﬁedního
okolí dûlají skládku, aãkoli mají
pﬁed domy popelnice a kontejnery
na tﬁídûn˘ odpad „co by kamenem
dohodil“! Také kolem horní „nové“
cesty, která ústí u parkovi‰tû, toho
bylo dost, coÏ napovídá, Ïe nûkteﬁí
obyvatelé rodinn˘ch domÛ nad parkovi‰tûm také nemají je‰tû my‰lení
na úrovni XXI. století. Nejsou totiÏ

v‰echny odpadky produktem „lufÈákÛ“. Celkem jsme letos nasbírali
cca 1 m3 odpadkÛ, vesmûs plasty,
plech a sklo, jednu pneumatiku na
disku, jeden prÛtokov˘ ohﬁívaã, karburátor z náklaìáku a nûkolik rozbit˘ch králíkáren. Akce se zúãastnilo 8 dobrovolníkÛ (mezi nimi byli
i jeden zastupitel a dvû pracovnice
OÚ), kter˘m patﬁí velk˘ dík. Nasbíran˘ odpad zlikvidovala obec, které rovnûÏ dûkujeme. Drobnou
odmûnu si úãastníci vybrali v restauraci Nad hradem. Ve stejném termínu se uskuteãnila také tradiãní
brigáda na ·kolní nauãné stezce, kde
potﬁebné práce udûlala skupina sedmi ãlenÛ na‰í ZO âSOP. Provedli
úpravu stezky a její úklid, omytí tabulí apod. Zatím nebyly vymûnûny
po‰kozené panely, které bude tﬁeba
novû zhotovit. I tak je stezka pﬁipravena na novou sezónu. Jen by bylo tﬁeba, aby ji Ïáci na‰í Z· dokázali udrÏet v ãistotû!
Za ZO âeského svazu
ochráncÛ pﬁírody Kﬁivoklát
Ivan Kasalick˘, pﬁedseda

V sobotu 10. dubna jsme se vûnovali nepovolen˘m skládkám ve II. zónû CHKO a ãásteãnû
i v pﬁírodní rezervaci Na Babû - mezi Paraplíãkem a Amalínem Na Sokolí.

Drobnou a jedinou odmûnu si úãastníci vybrali v restauraci Nad hradem.

DùNÍ SOUâASN¯CH DNÒ
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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

Z REDAKâNÍ PO·TY
VYHLÁ·ENÍ LESNICKÉHO PARKU K¤IVOKLÁTSKO

VáÏení spoluobãané, uplynul dal‰í mûsíc, teplota pﬁíjemnû stoupla a
jaro je v plném proudu.
Komunikace oschly, byly zbaveny nánosu posypového materiálu a
zapoãala oprava zimních v˘tlukÛ
v povrchu vozovek. Opravy provádí obecní údrÏbáﬁi tzv. studen˘m asfaltem. Práce ztûÏuje pouze poãasí,
neboÈ je potﬁeba v˘plÀ umístit do plnû vyschl˘ch dûr, aby nedo‰lo dal‰í zimu k jejich opûtovné erozi. Zku‰enosti jsme nabyli loÀského roku,
kdy nám byl tento systém doporuãen pracovníky âNES dopravní
stavby, a.s. Takto o‰etﬁené v˘tluky
vydrÏely bez problémÛ poslední zimu.
Jarní úklid na hﬁbitovû bude zavr‰en znovuosazením mosazn˘ch nábojnic na hrob sovûtského vojáka.
JiÏ krátce po jejich zcizení bylo zahájeno jednání s Armádou âR CO
v Rakovníku. JenÏe v souãasné dobû není lehkou záleÏitostí sehnat
prázdnou nábojnici, protoÏe se jedná o pﬁísnû evidovan˘ materiál, kter˘ se po vyprázdnûní vrací ke znovunabití. Neodbytná pracovnice
Úﬁadu mûstysu paní Iveta BaÀasová získala exempláﬁe ze soukromé
sbírky armádního nad‰ence, kter˘

cích plevelÛ. Ve spodní ãásti parku,
nedaleko hﬁi‰tû, byl osazen ãerven˘
buk, kter˘ daroval mûstysu pan Libor Luká‰ a sám jej vysadil. Dûkujeme, aÈ nám roste.
Podûkování si zaslouÏí taktéÏ truhláﬁi ze SOUL Písky, kteﬁí opravili
dûtem z M· dﬁevûn˘ venkovní vláãek s lokomotivou MáÀou a dvûma
vagónky. ZároveÀ byla instalována

nám nábojnice vûnoval aÏ po podrobném vysvûtlení, pro jak˘ úãel
je mûstys potﬁebuje. Po nezbytn˘ch
úpravách a zabezpeãení proti krádeÏi budou nábojnice osazeny na
hrob.
Dûtské hﬁi‰tû, které je o víkendech
hojnû nav‰tûvované dûtmi ze ‰irokého okolí, pro‰lo podrobnou roãní
kontrolou, kterou nám ukládá zákon. V˘sledn˘ protokol shledává
souãasn˘ stav bez závad a hﬁi‰tû je
plnû funkãní. Pﬁed hlavní sezónou
dojde na nûkter˘ch místech k dosypání dopadov˘ch ploch a maminky
ze sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska vypomÛÏou s odstranûním neÏádou-

stﬁí‰ka nad zahradní vchod, která zabrání zahánûní de‰tû a snûhu na dveﬁe. Pánové Martin Libovick˘ a Petr
Izaj se opravdu vyznamenali a jejich práce udûlala radost desítkám
dûtí i jejich uãitelkám a rodiãÛm.
Jarní úklid ve ‰kolce mimo jiné
odhalil havarijní stav sochy sv. Jana Nepomuckého, která byla vytvoﬁena v roce 1733 a je umístûna
v zadním traktu zahrady. Z tohoto
dÛvodu jsou pﬁipravovány podklady na jednání ZM ve spolupráci
s NPÚ Praha, odborem restaurování.
Drobné zmûny lze zaznamenat
také na parkovi‰ti. Po nûkolika le-
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Ve dnech 13. a 14. 5. 2010 probûhne v hotelu Roztoky konference na téma „Kﬁivoklátské lesnictví ve 3. tisíciletí“, kterou poﬁádá Republikov˘ v˘bor âeské lesnické spoleãnosti spolu se Základní poboãkou âLS Kﬁivoklát. Souãástí této konference bude 13. 5. 2010 v areálu lovecké chaty
Emilovna vyhlá‰ení „Lesnického parku Kﬁivoklátsko“ jako prvního lesnického parku v âR a souãasnû ve stﬁední Evropû.
Základní poboãka âLS Kﬁivoklát oznámila konání této konference i zámûr vyhlásit Lesnick˘ park Kﬁivoklátsko panu prezidentovi Klausovi souãasnû s pozváním pana prezidenta k osobní úãasti na této akci.
Pan prezident se z dÛvodu uÏ naplnûného programu ve dnech konání konference ze své úãasti omluvil, své stanovisko k vyhlá‰ení Lesnického parku Kﬁivoklátsko ale vyjádﬁil v dopisu zaslaném pﬁedsedovi Základní poboãky âLS Ing. Miroslavu Pechovi.
Pﬁedkládáme toto stanovisko hlavy státu k problému, kter˘m v souãasné dobû Ïijí obyvatelé kﬁivoklátského regionu.
Miroslav Pecha

K ¤ I V O K L ÁT S K ¯ PA L E C

Pﬁed pár dny jsem si neoãekávanû vymûnil s paní Dá‰ou Pavlíãkovou nûkolik mailÛ. Cítil jsem z nich její únavu a chybûjící síly b˘t nadále hnacím motorem masopustÛ, vyná‰ení
smrtek, tﬁíkrálov˘ch koncertÛ a v‰ech ostatních kulturních akcí, které se
bez ní léta neobe‰ly.
Kdyby Dá‰a Pavlíãková pro kulturu na Kﬁivoklátsku neudûlala uÏ vÛbec
nic, i tak si zaslouÏí ne jeden, ale minimálnû deset palcÛ nahoru.
A protoÏe lidí jako je Dá‰a Pavlíãková je stál˘ nedostatek, vûﬁím, Ïe jaro a léto jí dodá nov˘ch sil.
Pavel Friebert

V¯ZVA PRO ZÁJEMCE
O LETO·NÍ TANEâNÍ
Poﬁadatelé taneãních kurzÛ oznamují, Ïe
ke dni 16. 4. 2010 bylo rozebráno 40 pﬁihlá‰ek, ale pﬁihlá‰eni jsou pouze 3 zájemci. Vyz˘váme tedy ostatní zájemce,
aby co nejdﬁíve odevzdali alespoÀ pﬁihlá‰ky, i kdyÏ nemohou ihned zaplatit
(termín zaplacení je do 31. 5. 2010). Jedná se totiÏ o to, abychom zjistili, kolik
máme nespárovan˘ch a kolik spárovan˘ch zájemcÛ a mohli vãas zajistit pﬁípadné náhradníky. Dûkujeme.
Za obãanské sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska
Simona Matûjková

tech do‰lo na celkovou rekonstrukci zadního schodi‰tû mezi horní a spodní plochou. Jednotlivé
stupnû byly znovu osazeny a z bezpeãnostních dÛvodÛ bylo nainstalováno nové postranní zábradlí,
které poslouÏí nejen turistÛm, ale
taktéÏ místním, kteﬁí si tudy krátí
cestu na vlak. Tato cesta je rozhodnû bezpeãnûj‰í neÏ neudrÏovaná pû‰ina za kioskem, která se nenachází na obecních pozemcích a
vzhledem k terénu je její schÛdnost
jen velmi tûÏko udrÏitelná. PrÛchod
touto trasou lze tudíÏ absolvovat
pouze na vlastní nebezpeãí. Povrch
spodního parkovi‰tû taktéÏ doznal
zmûny v podobû svrchní vrstvy
jemného ‰tûrku, kter˘ by mûl zabránit zabahnûní po de‰ti.
JiÏ dlouhá léta se rÛzná zastupitelstva snaÏila získat do majetku obce panelovou ãást plochy, která
slouÏí k parkování vozidel v centru
Kﬁivoklátu. Pﬁedev‰ím díky vstﬁícnému jednání ze strany vedoucího
Lesní správy LâR ing. Vojtûcha
Pátka do‰lo k dohodû mezi ním a
souãasn˘m starostou, a po odsouhlasení ZM Kﬁivoklát a nadﬁízen˘ch
orgánÛ LâR byla podepsána kupní
smlouva na zmínûn˘ pozemek. Plocha o v˘mûﬁe cca 1200 m2 byla zakoupena za ãástku rovn˘ch 300 000
Kã. Získáním tohoto pozemku se
scelila jediná plocha pro organizované parkování vozidel v centru
mûstysu. Smlouva taktéÏ zavazuje
budoucí zastupitelstva pﬁedkupním
právem ve prospûch LâR, aby se zabránilo eventuelním spekulacím
s tímto lukrativním pozemkem a jeho pﬁípadn˘m prodejem do soukrom˘ch rukou. Na Ïádost LâR byla
tato podmínka zanesena také do katastru nemovitostí jako bﬁemeno.
Petr Tﬁíska, Milan Naì

POZVÁNKA
Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko LâR na Kﬁivoklátû a Lesní
správa Kﬁivoklát zvou v‰echny
na tradiãní Den s Lesy âeské republiky, kter˘ se koná dne 29.
kvûtna 2010 na Emilovnû. Pro
náv‰tûvníky je zaji‰tûn hromadn˘ svoz autobusy následovnû:
9.00 hod. – Kﬁivoklát u rybníka,
9.10 hod. – Mûsteãko,
9.20 hod. – Velká Buková –
u ka‰tanu,
9.30 hod. – Roztoky – zastávka
u mostu.
Druh˘ autobus bude pﬁistaven
pro pﬁijíÏdûjící vlakem od Rakovníka v 9.30 hodin u hotelu S˘kora.
Zaãátek akce je v 9.30 hodin,
ukonãení se pﬁedpokládá kolem
16.00 hodin.
âeká vás den stráven˘ uprostﬁed
krásn˘ch kﬁivoklátsk˘ch lesÛ,
den pln˘ zábavy a aktivního odpoãinku. Je pﬁipravena soutûÏní
stezka pro dûti i dospûlé a bohat˘ doprovodn˘ program.
TáÀa Friebertová

ROZHOVOR KN – ZE ÎIVOTA ·KOLY
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S T O L N Í T E N I S H R A J E M E H L AV N ù P R O R A D O S T
Strávila jsem s Robertem a Martinou ·ímov˘mi moc hezk˘ veãer,
bylo to pûkné pﬁátelské posezení.
Jestli z toho ale vykutám rozhovor
o oddíle stolního tenisu, to se je‰tû
ukáÏe. Nejsem pro to jakoÏto absolutní sportovní n˘mand ta správná
osoba.

pit. ¤íkal jsem si, to bude hraãka,
toho pﬁece musím porazit. A jak mû
paneãku vyklep!
A dnes uÏ ví‰, v ãem to tﬁeba bylo?
R·: Hrát stolní tenis, to není jen
o rychlém bûhání, to je o souhﬁe nohou a rukou, ale pﬁedev‰ím je to o

B druÏstvo v plné síle. Pepík ·i‰ka a Robert ·íma stojí vzadu, Pepík Durãiak a Jindra Pavlíãek stojí vpﬁedu.
Foto Martina ·ímová

Jak jsi k tomuto sportu pﬁi‰el?
R·: Základy jsem pochytil uÏ jako kluk ve ‰kolní druÏinû, kde s námi „pinães“ hrály obû na‰e tehdej‰í
vychovatelky, paní Jarmila Pouznarová a paní Kvûta Koneãná. Obû
hrály dobﬁe, paní Koneãná nám dávala zabrat, paní Pouznarová byla ta
hodná, ta nás nechávala vyhrávat.
A od kdy jsi hrál závodnû?
R·: UÏ ve 12 letech jsem hrál za
muÏe v TJ Sokol Kﬁivoklát spolu
s Ládíkem SpoustÛ. Vzpomínám na
pana Slávu Vostatka z Újezda nad
Zbeãnem, kterému tehdy bylo tak
kolem 40 let a po úraze pﬁi‰el o nohu, proti kterému jsem mûl nastou-

psychice. Nebát se b˘t „hajzlík“.
A to znamená hrát nefér?
R·: Jak bych to ﬁekl? Hrát samo
sebou v rámci dan˘ch pravidel, ale
umût si vyãíhat kaÏdou soupeﬁovu
slabinu. ¤ekl bych, Ïe je to záludn˘
sport.
Jak to bylo dál s tvou dráhou sportovce?
R·: Pár let po vojnû se dala dohromady parta stejnû star˘ch klukÛ,
pﬁidali se k nám i z Roztok a z Mûsteãka, ale zpoãátku jsme nebyli nijak organizovaní.
Ale do‰lo na to?
R·: Jsme teì oddíl stolního tenisu TJ Sokol Kﬁivoklát.

Kolik asi máte ãlenÛ?
R·: Je nás kolem 20, ale poãty se
mûní, v‰ichni aktivnû nehrají.
MÛÏe‰ mi nûjak podrobnûji pﬁiblíÏit organizaãní strukturu va‰eho
oddílu, tedy jestli to pochopím?
R·: Máme tﬁi druÏstva asi po pûti ãlenech, druÏstvo A hraje druhou
tﬁídu, B a C hrají tﬁetí tﬁídu.
MÛÏe nûkdo, kdo je o tﬁídu lep‰í,
hrát za druÏstvo s niÏ‰í kvalifikací?
R·: Je to moÏné. Hráãe, kteﬁí v minulosti hráli vy‰‰í tﬁídu, je moÏné si
pÛjãovat, pokud s tím oni souhlasí.
A souhlasí?
R·: Ne v‰ichni, nûkomu se mÛÏe
zdát, Ïe je to pod jeho úroveÀ.
A pak se hraje okresní pﬁebor?
R·: Zaãínáme na podzim, na jaﬁe
se konãí.
Jak to zvládáte organizaãnû?
R·: Na‰e B druÏstvo má pﬁes administrativu na starosti Pepík ·i‰ka.
Hraje kaÏd˘ s kaÏd˘m (a to se t˘ká
v‰ech druÏstev) pravidelnû kaÏdou
nedûli v 10 hodin, coÏ ale lze po dohodû i zmûnit. Jednou u nás, jednou
v místû, které urãí soupeﬁ.
A va‰e umístûní?
R·: B˘váme tak tﬁetí nebo ãtvrtí
odzadu, ale fakt nejsme moc ambiciózní, na‰e parta hraje pro radost,
abychom se náleÏitû zpotili a líp nám
chutnalo pivo, na které pak spoleãnû jdeme. Kdy? Po tréninku v úter˘
nebo po zápase. A je‰tû k tûm ambicím. Pﬁece jen urãit˘ stimul tu je.
Za kaÏd˘ prohran˘ zápas dáváme do
kasiãky, krásné starobylé dﬁevûné
krabiãky, kterou nedá Pepík ·i‰ka
z ruky, 10 Kã. TakÏe ãím více proher, tím více penûz.
A to v‰echno jen propijete?
R·: Ale ne, pﬁed nûkolika lety
jsme si za to tﬁeba dopﬁáli, jak ﬁíkaly na‰e lep‰í poloviãky, „Dûtsk˘
den“ U koleãka. SoutûÏili jsme
v rÛzn˘ch disciplinách, zahráli si nohejbal, dobﬁe se pomûli, prostû prima „chlapsk˘ den“.
To tam bylo jen va‰e B druÏstvo?
R·: Ale ne, byli jsme tam v‰ichni. A na‰emu B druÏstvu je‰tû pení-

Robert ·íma – autoportrét

ze staãily na bezva víkendov˘ pobyt na Stﬁíbrné.
A co tomu va‰emu sportování a
následnému spolãování se mimo domov ﬁíkají va‰e manÏelky? ¤ekni,
Martino.
M·: Jen aÈ se ho‰i spolãují dál.
KdyÏ se to nepﬁeÏene, tak hospoda
je vlastnû prima kulturní a spoleãenské zaﬁízení. U dobrého moku se
semele v‰echno, co Ïivot nese. Trochu politická stﬁelnice, trochu sportovní zpravodajství, trochu psychologická poradna, a hlavnû po té
ukrutné dehydrataci v tûlocviãnû
doplÀování tekutin nanejv˘‰ vhodn˘m zpÛsobem (doufám, Ïe jsem je
trochu potû‰ila). To k tûm aktivitám
následn˘m, sport jako takov˘ je uÏ
ze své podstaty skvûlá vûc.
A kdyÏ uÏ jsme u tûch penûz. Dostáváte taky nûjaké dotace?
R·: Pokud jedeme do herny k soupeﬁi, máme nárok na cesÈák, protoÏe tyhle vyjíÏìky poﬁádáme vlastními vozy. Mimochodem, hernou je
my‰leno v‰e, kam se vejdou dva stoly plus pár metrÛ okolo, od Sokolovny v Rakovníku pﬁes b˘valou
mateﬁskou ‰kolu v LuÏné aÏ po hospodu v Krupé. Za totality se taky
hrávalo v ãisteckém kostele, no není ten stolní tenis bohulibá ãinnost?
Teì to pÛjde urãitû k lep‰ímu.
Nûco jsem ve zprávách zaslechla, Ïe
budete mít nového pﬁedsedu ÚV
âSTV a ten slibuje pro sport víc penûz… Je‰tû k té psychice, která, jak
ﬁíká‰, je moc dÛleÏitá. Má‰ nûjaké
konkrétní pﬁíklady?

R·: Tak tﬁeba to nûkomu moc nejde, nebo má pocit, Ïe je nûjak˘m
zpÛsobem po‰kozen rozhodãím, tak
flákne pálkou do opony.
Proã zrovna do opony?
R·: No, uleví si, ale tu drahou pálku (i za 2 500 Kã) si nerozbije. Nûkdo prostû musí zvítûzit za kaÏdou
cenu, pﬁestane se kontrolovat, ãastuje soupeﬁe vulgárnostmi, je to prostû najednou nûkdo úplnû jin˘.
A nûjak˘ pozitivní postﬁeh?
R·:Mám taky spoluhráãe, kter˘ je
velmi dobr˘, ale nic ze sebe nedûlá,
ani tu pálku nemusí zrovna znaãkovou. ProtoÏe podle pravidel musí b˘t
pálka z obou stran barevnû rozli‰ená, tak sice poﬁád pouÏívá tu svou
starou osvûdãenou, ale jednu stranu
si prostû nastﬁíkal sprejem.
A co tvoji kluci, taky se dali na
stolní tenis?
R·: V‰ichni hrají rekreaãnû, ale ti
star‰í svého ãasu hráli fotbal, mlad‰í Adam se zas upsal hokeji. CoÏ je
velmi nároãné pﬁi tréninku 3x t˘dnû a nedûlních zápasech.
Ale rodiãe urãitû obûtavû pomáhají jako dopravci?
R·: A nejen my, stﬁídáme se s dal‰ími rodiãi.
Tak ti moc pﬁeju, abys zÛstal otcem, kter˘ má pro své kluky pochopení, i kdyÏ si zrovna nevybrali
stolní tenis, a tobû, aby ti radost ze
hry vydrÏela je‰tû hodnû, hodnû
dlouho.
Za redakãní radu se ne moc fundovanû rozhovoru zhostila
Gudrun Humlová

„ V O D A N A D Z L AT O “ V Z · K ¤ I VO K L ÁT
Z· Kﬁivoklát se zapojila do projektu Otvírání studánek vyhlá‰eného ekologick˘m sdruÏením TEREZA. Pod patronátem vody Rajec
jsme se ujali ãi‰tûní potoka, kter˘ teãe podél ‰kolní nauãné stezky aÏ do
Berounky, a plnili ﬁadu dal‰ích úkolÛ. Projekt jsme nazvali „Voda nad
zlato“, protoÏe voda je nezbytná
podmínka Ïivota na Zemi. Velmi
podrobnû se vodû vûnovali Ïáci 1. a
2. roãníku, kteﬁí si ãetli pohádky a
básniãky o vodû, ﬁe‰ili slovní úlohy
o vodû, malovali Îivou a Mrtvou
vodu. Dûti si vyrobily lodiãky z kÛry, ke kter˘m pﬁipojily vzkaz pro
ostatní lidi o nezbytnosti chránit vodu. Lodiãky pak pustily po Berounce. NejdÛleÏitûj‰ím úkolem nejmen‰ích byl prÛzkum úniku vody
doma a ve ‰kole. O poãtu kapajících
kohoutkÛ v na‰í ‰kole pak vyhotovily záznam a pﬁedaly paní ﬁeditelce k dal‰ímu ﬁe‰ení.
Tﬁetí a ãtvrt˘ roãník se pokusil na-

jít odpovûì na otázku: Proã je voda
tak dÛleÏitá pro ãlovûka? Také
zkoumal, jaké rostliny rostou u vody a kteﬁí Ïivoãichové Ïijí u vody.
Svoje poznatky pak shromáÏdili v
„knize“ pod názvem Voda. Co zjistili Ïáci 3. a 4. roãníku?
Voda uzdravuje, voda ãistí, je darem, jehoÏ hodnota je nevyãíslitelná.
Díky vodû rostou rostliny, Ïijí Ïivoãichové a díky ní Ïijeme i my.
Voda pomáhá na‰emu tûlu lépe
neÏ drahé léky.
Voda nám pomáhá pﬁeÏít, a kdyby nebyla, tak bychom si teì nehráli
ve ‰kole ani ve ‰kolkách.
Voda ãlovûku i pomáhá. Její sílu
vyuÏívá k v˘robû elektﬁiny. Nûkdy
ale dokáÏe voda ãlovûka potrápit,
napﬁ. pﬁi povodních
PáÈáci na téma voda zase vymysleli básniãky s vlastními ilustracemi.
VODA
U vodopádu jsme byli,

koupali se a myli.
Na‰li jsme tam jeskyni,
v ní byl svût zcela jin˘.
Byl tam mal˘ potÛãek
a v nûm plaval kapﬁíãek.
KdyÏ jsme vy‰li z jeskynû,
ﬁekli jsme to Martinû.
Koukali jsme na vodu
z úplnû jiného pohledu.
Jistû víme o vodû,
Ïe potﬁebná je v pﬁírodû.
VODA
Moﬁe – to je spousta vody,
Îraloci tu mají hody.
Rybník – ten je men‰í,
rybky se tu venãí.
Potok – ten je mal˘ pán,
krajinou si ‰umí sám.
KaluÏ – to je malá dáma,
kapkama se plní sama.
A co spoleãného mají?
Îivou vodu pﬁedstavují.

První a druhá tﬁída pou‰tûla lodiãky se vzkazy.

KAPKOV¯ DEN
Kapky padají, je velká bouﬁe,
z toho bude veliká louÏe.
Kapka spadla z nebe
pﬁímo vedle tebe.
Bydlíme tu v pﬁírodû,
cestujeme po vodû.
Máme tu Tﬁi prameny,
u nich velké kameny.
Berounku pod okny máme,
díky ní i ryby známe.
¤EKA A RYBNÍâEK
PoblíÏ vísky, tam kde teãe ﬁeka,
skáãe Ïába, kousek váÏka létá.
Rybiãka u mostu skáãe,
poblíÏ zkou‰í létat ptáãe.
V ﬁece plavou v‰ude rybky,
nûkdy zkou‰í skákat ‰ipky.
Kousek tam je rybníãek,
v nûm mal˘ vodníãek.
V‰ude je tu vody dost,
i pro nás, pro radost.
TﬁeÈáci, ãtvrÈáci a páÈáci zhotovili z krabic od bot malá akvária
s papírov˘mi rybiãkami.
Îáci 2. stupnû se tématu voda vû-

Foto Jitka Rajni‰ová

novali hlavnû v pﬁírodovûdn˘ch
pﬁedmûtech. ·estáci se zab˘vali
spotﬁebou vody v domácnostech, ﬁe‰ili zdroje vody pro ‰kolu, ale i cestu odpadní vody ze ‰koly. Sedmáci si vyzkou‰eli jednoduché pokusy
s vodou: napﬁ. vytvoﬁili vodní hodiny; dokázali, Ïe na hladinû rozkvetou rÛÏe z papíru; zahráli si na skleniãky s vodou ãi zkonstruovali
jednoduch˘ ArchimédÛv ‰roub. Osmáci se vodû vûnovali v ãeském jazyce a v pﬁírodopise si pﬁipomnûli
v˘znam vody pro lidské tûlo. DeváÈáci v ekologick˘ch praktikách
zkoumali pH z rÛzn˘ch zdrojÛ vody na Kﬁivoklátsku. I Ïáci 2. stupnû
vodu malovali rÛzn˘mi technikami
a vytváﬁeli napﬁ. 3D ryby. V‰echny
poznatky, které dûti zjistily, spolu
s jejich v˘tvarn˘mi pracemi jsou vystaveny ve vestibulu ‰koly.
Posledním úkolem celého projektu bylo mechanické vyãi‰tûní potoku tekoucího kolem ‰kolní nauãné
stezky. O tom pﬁí‰tû.
Jitka Rajni‰ová

UDÁLOSTI NA HRADù
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
K¤IVOKLÁTSKÉ PIVO – JAK TO V·ECHNO ZAâALO
Psal se rok 2004, kdy jsem se potkal s Martinem Matu‰kou, ãesk˘m
sládkem, majícím za sebou práci
v nejslavnûj‰ích ãesk˘ch a svûto-

v˘ch pivovarech. Tehdy minipivovary nemûly je‰tû takov˘ ohlas, ale
my‰lenka to byla dobrá. K první studii ubûhly 3 roky a 15. záﬁí 2007 by-

la pﬁedstavena pﬁi Kﬁivoklátském panování a slavnostnû bylo navráceno
právo váreãné na hrad Václavem IV.
RovnûÏ byl posvûcen základní kámen novodobého pivovaru. PÛvodní v˘roba probíhala v pﬁízemních
prostorách Hejtmanského domu jiÏ
od r. 1517 a byla nucenû ukonãena
1. ﬁíjna 1951. Nov˘ pivovar bude vyuÏívat budovu b˘val˘ch „SklepÛ pi-

vovaru“ situovanou v pﬁedhradí.
Studie stála za vzor kompletní stavební dokumentaci, kterou jsme dokonãili v rekordnû krátké dobû –
v ãervnu 2008 a zaãaly pﬁípravy na
podání projektu pro dotaci z fondÛ
EU. Zmûna v rozloÏení priorit dotaãních titulÛ po krajsk˘ch volbách
2008 znamenala pozastavení projektu – snad doãasnû.

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

DEN
K¤IVOKLÁTSK¯CH
NOVIN NA HRADù
Správa hradu Kﬁivoklátu pﬁipravila pro ãtenáﬁe Kﬁivoklátsk˘ch novin volnou vstupenku na prohlídku nového okruhu hradem, kter˘ je
od r. 2009 zpﬁístupnûn. „Cestou královskou historií“ si prohlédnete nejv˘znamnûj‰í ãásti hradu a zavítáte
téÏ do novû otevﬁen˘ch krovÛ královského kﬁídla.
Vstupenka, kterou naleznete jako
pﬁílohu na‰ich Kﬁivoklátsk˘ch novin, ãtenáﬁe opravÀuje 16. 5. 2010
v dobû od 9 do 17 hodin k bezplatné prohlídce uvedeného okruhu,
platí pro 2 osoby (nezáleÏí na vûku).
Vzhledem ke kapacitû prohlídky
max. 20 osob musí b˘t volné vstupenky pﬁedkládány v pokladnû pro
rozdûlení do skupin. Pﬁejeme v‰em
ãtenáﬁÛm – náv‰tûvníkÛm krásn˘
záÏitek.
Ludûk Frencl

Vizualizace pﬁedpokládané podoby nového pivovaru, pro kter˘ by mûl b˘t vyuÏit objekt
„SklepÛ pivovaru“ pﬁed hradem.

K¤IVOKLÁTSKÉ PIVO OPùT OÎÍVÁ
Na Velikonoãní pondûlí, 5. dubna v pravé poledne, byl na nádvoﬁí hradu spí‰e listopadov˘ chlad a podzimní vûtrno. Na podestû schodi‰tû Starého purkrabství na dolním nádvoﬁí zaãala malá slavnost, která symbolicky
odstartuje éru obnoveného Kﬁivoklátského piva. Rakovnick˘m vikáﬁem p.
Jánem Petroviãem spolu s jeho tﬁemi pomocníky je poÏehnáno první várce svûtlé tﬁináctky a ãerné ãtrnáctky. O pivû vypráví znalec a v˘znamn˘
ãesk˘ sládek Martin Matu‰ka, majitel pivovaru v Broumech. Jsou polity a
pokﬁtûny první lahve zlatavého moku z kﬁivoklátsk˘ch hvozdÛ, kter˘m jako stÛl slouÏil základní kámen Kﬁivoklátského pivovaru ... pivo zde opût
oÏívá.

K¤IVOKLÁTSKÉ PIVO SE ROKU 2010 PIJE
Rakovnick˘ vikáﬁ p. Ján Petroviã spolu se tﬁemi pomocníky Ïehná první várce svûtlé tﬁináctky a ãerné ãtrnáctky.
Foto Monika Frencl

V¯STAVA P¤EMYSLOVSKÉ K¤IVOKLÁTSKO
Letos je tomu právû 900 let od data, ke kterému Kﬁivoklát poprvé
zmínil první ãesk˘ kronikáﬁ Kosmas. JiÏ stﬁedovûké osudy hradu
jsou úzce spojeny s dodnes krásn˘m
a turisticky atraktivním prostﬁedím
stﬁedního povodí ﬁeky Berounky.
Romantická lesnatá krajina leÏící
nedaleko sídelní Prahy, a pﬁesto odlehlá a nepﬁístupná, mûla jiÏ nejpozdûji v 11. století funkci kníÏecího
hvozdu, kam vládnoucí Pﬁemyslovci zajíÏdûli lovit a odpoãívat. Sláva
a v˘znam Pﬁemyslovského hvozdu
pohasínaly jiÏ od vymﬁení starobylého ãeského rodu v roce 1306. Lucembur‰tí panovníci navázali na odkaz sv˘ch pﬁedchÛdcÛ jen zãásti a
zkázu pﬁinesly husitské války.
I kdyÏ se o obnovu nûkdej‰ího lesku Kﬁivoklátu pokusili je‰tû Jagellonci na pﬁelomu 15. a 16. století,
zbyl z jejich zámûru jen zlomek.
V dal‰ích stoletích se kdysi v˘sostné zemûpanské území drobilo a pﬁecházelo do soukrom˘ch rukou, a
teprve roku 1929 se Kﬁivoklát opût
vrátil do majetku (ãeskoslovenského) státu.
V nedávno zpﬁístupnûn˘ch prostorách b˘val˘ch pivovarsk˘ch lednic jsou pﬁedstaveny v˘sledky bádání historie, stavební historie,
archeologie, dûjin umûní, památkové péãe a dal‰ích oborÛ nejen o Kﬁivoklátu samotném, ale i o celém regionu nûkdej‰ího zemûpanského
loveckého hvozdu. Bohat˘ obrazov˘ materiál, provázen˘ zasvûcen˘mi texty, se vûnuje v˘voji osídlení,
hradÛm, sídlÛm drobné ‰lechty,
mûstÛm (zejména Berounu a Rakovníku), vesnicím, ale také krásám
zdej‰í krajiny. Na v˘stavních panelech a v nûkolika vitrínách najde náv‰tûvník historické mapy, plány,
stará zobrazení, historické i souãasné fotografie, ale také umûlecké ﬁemeslo, zbranû, archeologické nálezy, stavební fragmenty, listiny ãi
peãetû. Pomíjivé záÏitky mÛÏe ná-

v‰tûvník prodlouÏit zakoupením v˘pravné, ale cenovû velmi dostupné
publikace. V˘stavu lze nav‰tívit od
27. bﬁezna buì v rámci prohlídky
nebo samostatnû (v dubnu, kvûtnu a
záﬁí bûhem víkendÛ a svátkÛ, v hlav-

ní sezónû od ãervna do srpna dennû
kromû pondûlí). V˘stava potrvá do
30. 9. 2010 a vstup je zdarma.
Ludûk Frencl

Kﬁivoklátské pivo se proslavilo pﬁedev‰ím „ãern˘m portrem“ 20° pivem
„Kastelán“, vyrábûla se i prostá desítka, dvanáctka a nechybûlo ani bûÏné
ãerné. Nové Kﬁivoklátské se zatím ve zdej‰ím pivovaru nevaﬁí. Pivo vaﬁíme z kvalitních ãesk˘ch surovin, rakovnického chmele a opravdové vody
z Kﬁivoklátska v minipivovaru v Broumech u sládka a majitele Martina
Matu‰ky. Zatím byla pﬁedstavena svûtlá tﬁináctka plné chuti a syté barvy
pod názvem „Karel Egon II.“ a ãerná ãtrnáctka s vynikající aÏ karamelovou chutí, kde na etiketû je Magistr Kelly. Obrovsk˘ zájem bûhem Velikonoc o lahvové i toãené pivo pﬁedãil ve‰keré oãekávání a nezÛstal ani litr. Dal‰í várka se chystá na polovinu kvûtna. Nejpozdûji od ãervna budete
moci Kﬁivoklátské zakoupit pﬁímo na hradû.

DùNÍ DNE·NÍCH DNÒ
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OBECNÍ KNIHOVNA
MILO· BLAÎEK – P¤EÎIL JSEM V MORAVCOVù PEKLE
Minul˘ mûsíc, 15. bﬁezna, si pﬁátelé historick˘ch dat vzpomnûli na
smutné v˘roãí. Dne 15. 3. 1939 do‰lo k obsazení âech a Moravy nacistick˘m Nûmeckem a k následnému zﬁízení Protektorátu âech
a Moravy. Patﬁím ke „knihomolÛm“,
a pﬁestoÏe násilí, represe a váleãná
literatura není úplnû „moje parketa“,
chtûl bych se s vámi o proÏitek z jednoho takového díla, nebo spí‰ dílka
(ale jen pokud jde o poãet stránek),
podûlit. K útlé kníÏce v˘‰e zmínûného autora jsem se dostal díky svému putování po na‰ich lesích a skalách. Milo‰ BlaÏek svÛj pﬁíbûh sepsal
na pﬁání Památníku v Terezínû a byl
vydán v roce 2003 k jeho osmdesátinám. V úvodu popisuje své bezstarostné mládí, které proÏil v píseckém Junáku, poãátky okupace,
pak své zatãení a následnou internaci v Terezínû. My‰lenka na útûk
v nûm ani nestaãila uzrát a podaﬁilo
se! Urãitû tím nechtûl demonstrovat,
Ïe je tﬁeba se nebát, nepoddat se ani
fa‰istÛm, ani jak˘mkoliv diktátorÛm, ‰lo mu pﬁedev‰ím o záchranu
„svého kejháku“, ale z ve‰kerého jeho konání to nenásilnû vypl˘vá. Sáhnout si aÏ na dno sv˘ch sil, vytﬁíbit
si ryzí hodnoty, to, o ãem mnozí sní
a pokou‰ejí se tím ﬁídit. Snad právû
proto, Ïe BlaÏek není spisovatel, je
to svûÏí a pravdivé dílo, nejsou tu
Ïádné zbyteãné „kecy“. NakaÏlivû
optimisticky se ãtou pasáÏe, kdy na-

DESET LET âINNOSTI DùTÍ K¤IVOKLÁTSKA, O. S.
V pátek 16. dubna se v hotelu S˘kora konala valná hromada obãanského sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska.
Byla tak trochu i bilanãní, protoÏe
letos sdruÏení oslaví jiÏ desáté v˘roãí od svého zaloÏení v roce 2000.
V‰e ale zaãalo je‰tû mnohem dﬁíve,
kdy se parta pﬁátel s nad‰ením pustila do obnovy regionálních a kulturních tradic na Kﬁivoklátsku
a slavností spojen˘ch s roãními obdobími. Vznik obãanského sdruÏení byl iniciován potﬁebou organizaãnû zastﬁe‰it tyto akce, které
postupnû pﬁerostly ze zábavy skupiny pﬁátel ve v‰elidovou zábavu na
Kﬁivoklátû a okolních obcích. Nûkteré slavnosti se tak konají letos jiÏ
po sedmnácté. Poslání obãanského
sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska nezÛstalo jen u obnovy a udrÏení lidov˘ch tradic a slavností, pﬁibyl zámûr
podpory vyuÏití volného ãasu dûtí
a mládeÏe, zejména aktivit zamûﬁen˘ch na vzdûlání, kulturu a sport pro
dûti, mládeÏ i dospûlé.
Za bohat˘ program po cel˘ch deset let existence sdruÏení patﬁí podûkování pﬁedev‰ím Dá‰e Pavlíãkové, na které vÏdy leÏela hlavní
tíha organizace a reÏie tradiãních lidov˘ch slavností. Pravidelnû to bylo chození Tﬁí králÛ, Masopust,
Vyná‰ení smrtky, velikonoãní a vánoãní vystoupení, koncerty a dal‰í
pﬁíleÏitostná vystoupení. Podûkování patﬁí také Simonû Matûjkové
za organizování jiÏ tradiãních a oblíben˘ch kurzÛ spoleãenského tance. Podûkování patﬁí i Janû Rajské
za vedení ãinností s náplní mateﬁského centra - Klub maminek Îelviãka a Tvoﬁivé podveãery. Podûkování patﬁí i v‰em dal‰ím, kteﬁí se
na akcích dobrovolnû podílejí - lektorÛm Tvoﬁiv˘ch podveãerÛ, úãinkujícím na lidov˘ch slavnostech
a vystoupeních, organizacím i jednotlivcÛm. Podûkování patﬁí také
v˘boru a nûkter˘m ãlenÛm i neãlenÛm sdruÏení za v˘kon pﬁi v˘stavbû dûtského hﬁi‰tû na Amalínû ve
spolupráci s Mûstysem Kﬁivoklát, aÈ
uÏ se jedná o organizaãní práce, ãi
získání potﬁebn˘ch finanãních prostﬁedkÛ, ãi pﬁiloÏení rukou k dílu na
brigádách. âást hﬁi‰tû zbudovaná
sdruÏením a dal‰í vybavení v celkové hodnotû 231 tis. Kã byla po dokonãení v loÀském roce pﬁedána
bezúplatnû mûstysu Kﬁivoklát.
V loÀském roce se podaﬁilo získat

dotaci z rozpoãtu Stﬁedoãeského
kraje na projekt Podpory provozu
a materiálního zabezpeãení ve v˘‰i
23 tis. Kã, to sdruÏení umoÏnilo nabídnout sv˘m ãlenÛm, ale i veﬁejnosti, rodiãÛm a dûtem je‰tû více akcí z oblasti spoleãenské, vzdûlávací,
tvoﬁivé a sportovní, neÏ tomu bylo
v pﬁedchozích letech. Bylo to napﬁ.
divadelní pﬁedstavení Spící zámek
na dûtském hﬁi‰ti, akce na dopravním hﬁi‰ti, sportovní den, dûtsk˘
karneval, plavání, populárnû nauãné pﬁedná‰ky, podpora Îelviãky
a Tvoﬁiv˘ch podveãerÛ a dal‰í. V roce 2009 sdruÏení organizovalo nebo se zúãastnilo celkem 75 akcí, podrobn˘ pﬁehled lze nalézt na
internetov˘ch stránkách. Je aÏ s po-

Jednou z nejnav‰tûvovanûj‰ích akcí Dûtí Kﬁivoklátska, o.s. je jarní slavnost Vyná‰ení
smrtky.
Foto Jana Jirásková

divem, co v‰echno se za minul˘ rok
podaﬁilo pﬁipravit. Zamrzí pak, kdyÏ
Kﬁivoklátské noviny pﬁinesou zprávu z pera ãlena redakãní rady, Ïe
Kﬁivoklát je mrtvé mûsto.
Na závûr v diskuzi valné hromady byl projednáván plán ãinnosti na
dal‰í rok. Na valnou hromadu byli
pozvání starostové obcí, kastelán
hradu Ludûk Frencl, zástupci redakãní rady Kﬁivoklátsk˘ch novin,
zástupci uãitelÛ M· a Z· Kﬁivoklát
a Roztoky a zástupci dal‰ích místních organizací, tedy v‰ichni ti, kteﬁí se nûjak˘m zpÛsobem zapojují
nebo mohou zapojit do spolkového Ïivota regionu. Hlavním bodem
byl plán vzdát se organizace nûkter˘ch akcí dosud poﬁádan˘ch
sdruÏením, pﬁedat je jin˘m subjektÛm a uvolnit tak stres, kter˘ mnoÏství akcí pﬁiná‰í. Dûti Kﬁivoklátska
se i nadále budou tûchto akcí aktivnû úãastnit, ale nebudou
jejich poﬁadateli. Jedná se o Svatováclavsk˘ koncert, veãerní chození Tﬁí králÛ, Masopust, Vyná‰ení
smrtky na Kﬁivoklátû a nûkteré hudební akce. Dobﬁe fungujícím pﬁíkladem je Plovoucí nadûje, kdysi
akce poﬁádaná sdruÏením. Za mûstys Kﬁivoklát pﬁislíbil organizaci
Masopustu starosta Milan Naì, jedin˘ pﬁítomn˘ starosta. Konání dal‰ích akcí zÛstalo zatím v jednání.
Dûkujeme v‰em, kteﬁí po celá ta
léta podporovali na‰e sdruÏení, aÈ uÏ
finanãnû, aktivní úãastí na akcích nebo dobrovolnou prací. Také dûkujeme hotelu S˘kora za bezplatné poskytnutí salonku pro konání valné
hromady a minerálních vod a kﬁupinek, aby se v‰em lépe diskutovalo.

vzdory nedostatku jídla, ve‰kerému
strádání, které s sebou nese jeho témûﬁ dvouleté skr˘vání se ve skalách
a v jeskyni s pﬁíznaãn˘m názvem
Moravcovo peklo, se v BlaÏkovi nezapﬁe du‰e trampa. Hledá moÏnosti
spojení s partyzány, navzdory nebezpeãí prozrazení se vydává na
místa, která touÏil poznat: Boubínsk˘ prales, zﬁíceninu hradu Hus na
ﬁíãce Blanici a dal‰í. A na konci války si ironicky povzdechne, Ïe je ‰koda, Ïe konãí „Ïivot pod hvûzdami,
okoﬁenûn˘ trochou toho napûtí“. Já
jsem znal Moravcovo peklo z knihy
mistra ãernobílé fotografie, Karla
Plicky, Vltava, kde jsou i romantické zábûry tûchto míst. To mû motivovalo, abych se tam podíval. A tato má první v˘prava mû, co se
estetick˘ch záÏitkÛ t˘ká, nezklamala. Divoce rozervané pﬁíkré skalní
stûny spadají kolmo do temné vodní hladiny na konci Orlické pﬁehrady. A pﬁestoÏe je to mohutná stûna,
pod vodou zb˘vá je‰tû zhruba 15 aÏ
20m k pÛvodní hladinû ﬁeky. Jeskynû, kde se ukr˘val hlavní hrdina knihy, je v souãasné dobû 5 aÏ 10m pod
vodou. Knihu Moravcovo peklo
jsem si koupil na Zvíkovci a její pﬁeãtení mû inspirovalo k druhé v˘pravû, tentokrát horolezecké. Chtûl
jsem uskuteãnit v˘stup stûnou Moravcova pekla a vzdát tak hold „chlapáctví“ ãlovûka, kter˘ neztratil ani
v tûch nejtûÏ‰ích chvílích víru v sebe, ve vítûzství nad fa‰ismem. Podaﬁilo se nám po dvou dnech vylézt
obtíÏnou smûs spárového a komínového lezení neznámou stûnou, za-

konãenou skvostnou stûnovou pasáÏí na jednu z vrcholov˘ch vûÏiãek,
kter˘mi je cel˘ masiv ukonãen. Jako prvov˘stupci jsme mûli z pohledu klasického skálolezectví nárok ho
pojmenovat. Inspirací nám byl nápis
Milo‰e BlaÏka v jeskyni na konci
války: „·el jsem domÛ!“ Jedna kniha putuje po ãlenech tûlov˘chovnûvlasteneckého spolku Jestﬁábi kﬁivoklátska, druhou jsem vûnoval
Obecní knihovnû mûstysu Kﬁivoklát. Útlost kníÏky a síla vyprávûní
by mûly dát ‰anci na její pﬁeãtení
i tûm s „br˘lemi nablízko“ na nose
a snad si ji pﬁeãtou i ti, kteﬁí jsou veãer co veãer paralyzováni blikajícím
monitorem TV nebo poãítaãe.
Marian Beke

DEN ZEMù NA K¤IVOKLÁTSKU
IVS Budy, Kﬁivoklátsko o. p. s., pﬁipravilo na Den Zemû 17. dubna exkurzi do evropsky v˘znamné lokality Toãník, kterou finanãnû podpoﬁil
Stﬁedoãesk˘ kraj a NSEV Kladno âabárna o. p. s.
Tﬁicet ãtyﬁi úãastníkÛ provázeli lektoﬁi Správy CHKO Kﬁivoklátsko, samostatn˘ odborn˘ referent Ing. Josef Jedliãka s botaniãkou Bc. Petrou Kare‰ovou.
Jak se exkurze líbila? Posuìte sami podle fotografie nad‰ené fotografky
paní J. Jiráskové a vyprávûní úãastnice J. Pro‰kové ml.
„Nebe bez mráãku, svûÏí jarní vánek, den jako vystﬁiÏen˘ z pohádkové
kníÏky. Ano, pﬁesnû tak to vykouzlila matka pﬁíroda na oslavu svátku Zemû, pro v‰echny nad‰ence, kteﬁí se brzy ráno se‰li v Budech, aby se zúãastnili exkurze na hrad Toãník a Îebrák.
V devût hodin jsme nasedli do autobusu, kter˘ nás malebnou kﬁivoklátskou krajinou dovezl aÏ k cíli. Nejprve to vypadalo, Ïe nás moc nebude,
ale na parkovi‰ti pod Toãníkem se na‰e skupinka poﬁádnû rozrostla, a také
obohatila o sympatickou sleãnu botaniãku Bc. Petru Kare‰ovou a její velkou posilu fretku Emánka. Cestou jsme se od ní mohli dozvûdût spoustu
zajímavostí o teplomilné kvûtenû, zatímco o faunu a geologii se skvûle postaral Ing. Josef Jedliãka. Na zvíﬁátka jsme narazili jiÏ cestou k hradu. A to
v tﬁe‰Àovém sadu v podhradí, kde se páslo nûkolik desítek ovcí a koz i s mláìaty a také jedno ãerné prasátko. V hradním pﬁíkopu na nás pak ãekal medvídek Jarda. Pﬁímo v prostorách hradu letní kolonie netop˘rÛ velk˘ch. Následoval hodinov˘ rozchod a kdo chtûl, mohl se individuálnû vypravit na
zﬁíceninu hradu Îebrák. Samozﬁejmû jsem neodolala a musím uznat, Ïe to
stálo za to!
Jsem moc ráda, Ïe jsem se této exkurze zúãastnila a poznala tak oba hrady nejen ze stránky historické, ale i té pﬁírodní, kterou bûÏn˘ náv‰tûvník
nemá ‰anci spatﬁit. No, uznejte sami, zda by Vás pﬁi bûÏné prohlídce zavedl prÛvodce aÏ do tajné loÏnice netop˘rÛ…“
A jestli Vás mrzí, Ïe jste tento v˘let propásli, nezoufejte a pﬁihlaste se na
dal‰í exkurze, které se uskuteãní 22. kvûtna (Lánská obora) a 5. ãervna
(Vraní skála) na oslavu Evropského dne parkÛ opût v pﬁekrásné kﬁivoklátské krajinû.
Tû‰ím se s Vámi nashledanou
Jiﬁina Pro‰ková, ﬁeditelka
Kﬁivoklátsko, o. p. s.

Jan Rajsk˘

14. KVùTINOV¯ DEN
Dûti Kﬁivoklátska, o.s. se v leto‰ním roce opût zapojí do celostátní
akce poﬁádané Ligou proti rakovinû Praha – âesk˘ den proti rakovinû 2010 (14. kvûtinov˘ den). Cílem sbírky je preventivnû pÛsobit na
‰irokou veﬁejnost prostﬁednictvím letákÛ s informacemi a za nabízené
kvítky mûsíãku lékaﬁského získat prostﬁedky na boj proti rakovinû - na
nádorovou prevenci, zlep‰ení kvality Ïivota onkologick˘ch pacientÛ,
podporu onkologické v˘chovy, v˘zkumu a vybavení onkologick˘ch
center. Hlavní téma leto‰ní sbírky je prevence rakoviny prostaty. Minimální pﬁíspûvek za jednu kytiãku je 20,-Kã.
Sbírka probûhne ve stﬁedu 12. kvûtna na Kﬁivoklátû, v Roztokách,
Karlovû vsi a Branovû. BliÏ‰í informace (prodejní místa a ãas) sledujte
na plakátech.
Úãastníci exkurze v podhradí Toãníku.

Foto Jana Jirásková
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NESEëTE DOMA ANEB TIP KN NA V¯LET (XIV)
BOÎÍ STUDÁNKA
V PETROVICÍCH
Ve druhé polovinû 17. století se
pr˘ stala v lese u obce Petrovice podivná událost. Jednoho dne se do
míst, kde byla pod rozloÏit˘m dubem studánka, vydaly tﬁi dívky, aby
zde nahrabaly suchou trávu na podest˘lku a nasbíraly bukvice na krmení. Práce jim ‰la dobﬁe od ruky,
a tak si s chutí zazpívaly. Najednou
se zpoza vûtví stromu ozval slab˘
hlásek, kter˘ notoval s nimi. Dívky
se rozhlédly, komu jemn˘ hlas patﬁí, ale nikoho nevidûly. Za chvíli se
ozval zpûv znovu. Dívky se pozornû zadívaly mezi listy a spatﬁily
zvlá‰tní úkaz. Ve vûtvích stromu se
vzná‰ela krásná paní s nemluvÀát-

BoÏí studánka v Petrovicích.

Foto -bed-
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DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
VZK¤Í·EN¯ A TOMÁ·

kem na ruce, kterému ti‰e zpívala.
Dûvãata se ulekla a utekla do vsi. Za
nûkolik dní se tajemn˘ úkaz opakoval. Teì uÏ vystra‰ené dívky nemlãely a v‰e doma vypovûdûly. Rázem
byla celá vesnice na nohou. Jak uÏ
to tak ale b˘vá, mnozí dívkám nevûﬁili a povaÏovali jejich vyprávûní
za v˘mysl. A tak byly pﬁedvolány k
v˘slechu na petrovick˘ vrchnostensk˘ úﬁad. KdyÏ stále tvrdily, Ïe ve
vûtvích dubu u studánky vidûly
krásnou paní s nemluvÀátkem, naﬁídil vrchní drábovi, aby byly zmrskány dÛtkami. Jaké bylo pﬁekvapení v‰ech pﬁítomn˘ch, kdyÏ dívky pﬁi
v˘prasku ani nemukly. Îádnou bolest totiÏ necítily. Dráb jim prohlédl záda a po stopách biãování nikde
ani stopy. Brzy se krajem rozneslo,
Ïe pravdomluvn˘m neboÏaãkám
pomohla Panenka Marie a lidé na-

byli pﬁesvûdãení, Ïe to byla právû
ona, kdo se dívkám ve vûtvích stromu zjevil. Dub i studánka zaãaly b˘t
uctívány jako posvátné a studánka
byla naz˘vána BoÏí studánkou.
Majitel petrovického panství,
svobodn˘ pán Otto z Helversenu,
dal studánku vyzdít a nedaleko ní
postavil kapli. Do Petrovic proudily davy poutníkÛ a léãily se zázraãnou vodou. Roku 1709 se stal majitelem Petrovic hrabû z Vald‰tejna.
KdyÏ usly‰el o BoÏí studánce, nechal u ní zﬁídit láznû, aby se zde
mohli nemocní pohodlnû léãit. Na
místû staré kaple dal postavit v˘stavn˘ kostel, kter˘ nazval na pamûÈ
slavné události kostelem Nav‰tívení Panny Marie. Opravenou BoÏí
studánku mohou poutníci nav‰tívit
i dnes, po více neÏ tﬁech stovkách
let.
Tomá‰ Bednaﬁík

íl
14. d
pouÏijete staré brambory, dejte
mouky ménû), 1 vejce, 1 lÏiãka pálivé papriky, sÛl podle chuti, 30 dkg
marinovaného (sladkokyselého) zelí, 10 dkg turistického salámu, 20
dkg uzeného masa, olej na potﬁení,
mouka na podsypání
Uvaﬁené brambory nastrouháme
najemno, pﬁidáme vejce, sÛl, papriku, mouku a zpracujeme tûsto. Nebude tak tuhé jako na bramborové
knedlíky. Tûsto rozválíme na placku cca 35x35 cm. (Pﬁi válení si tûsto podsypáváme, aby se nelepilo).
Na tûsto rozloÏíme salám, rozhrneme slité a vymaãkané zelí (mÛÏeme
si ho i najemno rozsekat, je to lep‰í), a na strojku rozemleté uzené maso (nejlep‰í krkoviãka nebo libovûj‰í bÛãek) a opatrnû srolujeme
jako závin. Roládu krájíme na plátky asi 1 - 1,5 cm silné a pokládáme
na plech, kam jsme dali olejem pomazan˘ peãicí papír. Navrch opût
tûsto ma‰lovaãkou
potﬁeme olejem.
Peãeme po obou
stranách dozlatova
po 20 minutách
z kaÏdé strany. Pﬁi
otáãení podeberte
‰neãky nûãím ‰ir‰ím, aÈ se vám nevysype jejich obsah.
Podáváme
teplé s ãerstvou nebo sterilovanou zeleninou, pﬁiãemÏ
fantazii se meze nekladou.

„Bﬁezen, za kamna vlezem, duben, je‰tû tam budem…“ Jak v˘stiÏné je toto ãeské pﬁísloví, jsem si
uvûdomil, kdyÏ po nûkolika jarních
slunn˘ch dnech jsem musel opût zaãít pﬁitápût. Také máte ten pocit, Ïe
leto‰ní zima pﬁetrvá asi aÏ do prázdnin? Mû o tom pﬁesvûdãil sníh, kter˘ první dubnov˘ t˘den pﬁivezla na
stﬁe‰e svého auta paní Romana
Mouchová z Velké Bukové a já na
to koukal z okna jako v Jiﬁíkovû vidûní. Dokonce je‰tû tﬁetí dubnov˘
t˘den jsem musel ráno vyndat jiÏ zazimovanou ‰krabku na okénko auta
s dovûtkem, Ïe jsem se s jejím úklidem zﬁejmû unáhlil. Tak, jaro, kde
jsi, stromy mám proﬁezané, trávník
vyhraban˘, okolo domu zameten
zbytek posypu. Tím se musí zaãít
neÏ se zaãnou m˘t okna. Sice mám
pocit ze zbyteãnû vynaloÏené práce, protoÏe okna vedle silnice se stejnû za tﬁi dny po umytí vrátí k pÛvodnímu, tedy ‰pinavému stavu.
Ale jednomu to nedá, protoÏe zvyk
je Ïelezná ko‰ile. Motorka uÏ na mû
v garáÏi také netrpûlivû pomrkává,
jakoby se domáhala první jarní vyjíÏìky. Nejsem pﬁece blázen, abych
v takové zimû lezl na ma‰inu jako ti
horkokrevní mladíci, které zatím
je‰tû netrápí revma. Tak tu svoji Yamahu alespoÀ vÏdycky láskyplnû
pohladím po sedaãce a v duchu ji
uklidÀuji: „VydrÏ, holka, v‰ak se
doãká‰, to ale je‰tû neví‰, Ïe aÏ ti vylezu na hﬁbet, tak se zapotí‰, protoÏe jsem pﬁes zimu pﬁibral ãtyﬁi kila…“ Budu proto muset vyﬁe‰it

dilema, jak je dostat dolÛ a nadále
vytváﬁet tuto rubriku. Nevím, ale
mám pocit, Ïe bych pÛsobil nevûrohodnû, kdybych recepty jen opsal a
sám je nevyzkou‰el a neochutnal.
Dobrá literatura, byÈ o jídle, je pocitová záleÏitost, tak musím nad nûjak˘m tím kilíãkem pﬁimhouﬁit oko.
Dnes jsem opût sáhl do receptÛ od
Gudrun Humlové, na‰í milé paní
knihovnice, a vybral takovou lahÛdku, kterou se ctí mÛÏete naservírovat coby jazyku i oãím lahodící
veãeﬁi. Pojìte ochutnat bramborové ‰neãky s uzen˘m masem a se zelím. Snad tou vÛní, linoucí se z va‰ich kuchyní, to jaro koneãnû
pﬁilákáme i do na‰ich konãin. Dobrou chuÈ vám pﬁeje Milan Bednaﬁík

âERNÁ KRONIKA
PROHLÍÎEL SE A NABOURAL

korun. PoÏití alkoholu u ﬁidiãe pﬁed
jízdou policisté dechovou zkou‰kou
vylouãili.

0,34 promile alkoholu. Oba ﬁidiãi jsou
podezﬁelí z maﬁení v˘konu úﬁedního
rozhodnutí.

K¤IVOKLÁT (bed). Pﬁíãiny nûkter˘ch nehod jsou velmi kuriózní. Jako ta, k níÏ do‰lo 1. dubna dopoledne
na silnici z Kﬁivoklátu na Písky. Dvaadvacetilet˘ ﬁidiã nákladního automobilu se prohlíÏel ve zpûtném zrcátku tak dlouho, aÏ se zapomnûl
vûnovat ﬁízení. ByÈ jel po rovném úseku silnice, skonãil v pﬁíkopu, kde narazil do telefonního vedení. Sloup náraz nevydrÏel, kabel se ale na‰tûstí
nepﬁetrhl. Nehoda se obe‰la bez zranûní, ‰koda byla vyãíslena na 70 tisíc

MA¤ILI Ú¤EDNÍ ROZHODNUTÍ
K¤IVOKLÁT (bed). Nûkteﬁí ﬁidiãi jsou nepouãitelní. Mohli by o tom
vyprávût i roztoãtí policisté. Ti pﬁi namátkové kontrole odhalili dva ﬁidiãe,
kteﬁí nemûli za volantem co dûlat, protoÏe mûli uloÏen˘ zákaz ﬁízení motorového vozidla. Nejprve policisté zastavili u Eustacha vÛz Peugeot 405,
jehoÏ ﬁidiã mûl zákaz do leto‰ního ãervence, posléze 45 letého muÏe z Kladna, kter˘ nesmûl ﬁídit aÏ do dubna
2012! Tento ﬁidiã mûl navíc v dechu

DRAHÁ ZAPOMNùTLIVOST
RAâICE (bed). Nemile pﬁekvapená byla ‰estapadesátiletá Ïena z Raãic, kdyÏ zjistila, Ïe se v její nepﬁítomnosti vloupal do jejího rodinného
domu neznám˘ poberta a odcizil zde
finanãní hotovost a ‰perky v celkové
hodnotû 27 tisíc korun. Spolu s cennostmi zmizel i technick˘ prÛkaz od
automobilu. Majitelka domu zlodûji
krádeÏ velmi ulehãila. Odjela a zapomnûla zamknout, takÏe pobertovi staãilo pouze otevﬁít dveﬁe a vejít.

BRAMBOROVÍ ·NEâCI
SE ZELÍM A UZEN¯M
50 dkg nov˘ch uvaﬁen˘ch brambor, 30 dkg hrubé mouky (jestliÏe

V Janovû evangeliu se nachází velikonoãní pﬁíbûh
o Tomá‰ovi (svor. Jan 20,24-29). Stejnû jako ostatní velikonoãní evangelia, i tento velikonoãní pﬁíbûh
je potﬁeba vidût na pozadí proÏité katastrofy Velkého pátku.
Tomá‰, jeden z Dvanácti, utekl, nebyl s ostatními
uãedníky, kdyÏ zmrtv˘chvstal˘ JeÏí‰ pﬁi‰el. KdyÏ Tomá‰ opût na‰el cestu zpût k ostatním uãedníkÛm, hned
mu v‰ichni zvûstují radostnou zprávu: „Vidûli jsme
Pána!“ (Jan 20,25), Ïije. Tomá‰ v‰ak trvá na viditeln˘ch a hmatateln˘ch dÛkazech.
I mezi námi je mnoho „Tomá‰Û“ – jsou to v‰ichni hledající, v‰ichni, kteﬁí potﬁebují znamení a zku‰enosti pro míru víry v ukﬁiÏovaného JeÏí‰e, kter˘ Ïije. Jen kdyÏ uvidím na jeho tûle rány, uvûﬁím.
Tomá‰ovi jde o to, aby vidûl, aby se pﬁesvûdãil, Ïe ukﬁiÏovan˘ JeÏí‰ skuteãnû vstal
z mrtv˘ch. Katastrofa kﬁíÏe se nesmí prostû „odklidit“, neboÈ potom by JeÏí‰ovo
poselství a jeho skutky nemûly trval˘ v˘znam. Za své poselství a za svou ãinnost ‰el
JeÏí‰ na smrt. A jedinû pokud ukﬁiÏovan˘ JeÏí‰ Ïije, je také pravda, co ﬁekl, konal
a co si nárokoval. Jen tehdy má jeho Ïivot a smrt vûãn˘ v˘znam. V tom spoãívá
smysl a nadûje pro konkrétní Ïivot a Ïivotní osud kaÏdého jednotlivého ãlovûka.
Spolu s Tomá‰em hledám smysl svého nynûj‰ího Ïivota, pﬁedev‰ím ran, které mi
zasazuje, i smrti, která jednodu‰e pﬁijde. Spolu s Tomá‰em hledám smysl utrpení a
ran mnoh˘ch lidí, kteﬁí jsou podle mûﬁítek tohoto svûta bezv˘znamní nebo zapomenutí. Co je s onûmi nesãetn˘mi lidmi, které Ïivot zklamal a jejichÏ nadûje byly
po‰lapány? Co je s tûmi podceÀovan˘mi a obûtovan˘mi vãera, dnes a zítra? Anebo snad nadûje a budoucnost patﬁí vÏdy jen tûm ‰Èastn˘m, siln˘m a vítûzn˘m? I kvÛli tomu, jak zji‰Èujeme, jde Tomá‰ovi o rány Vzkﬁí‰eného. JestliÏe UkﬁiÏovan˘ Ïije,
pak ani moje rány nejsou nesmyslné. Právû utrpení trpících pﬁispívá k záchranû tohoto krutého svûta. Pﬁíbûh konkrétnû proÏit˘ a protrpûn˘ kaÏd˘m jednotlivcem je
nadûjí pro naplnûn˘ Ïivot v budoucnosti. To vyjadﬁuje rány Vzkﬁí‰eného. I proto
chce Tomá‰ vloÏit svou ruku do jeho boku.
J. P.

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
V mûsíci bﬁeznu oslavili v˘znamná jubilea tito spoluobãané:
82 let Vlasta BlaÏková

84 let Jana Wildová

Blahopﬁejeme
S BOLESTÍ V SRDCI VZPOMÍNÁME
Milena Strejãková,

+ 22. 3. 2010

ve vûku 79 let

MOTIV VELIKONOâNÍ
V shonu minuly dny sváteãní, ná‰ Pán zemﬁel a opût vstal z mrtv˘ch, v˘roãní
trh jiÏ skonãil a trhovci kvapem pospíchají k hradebním branám. Peníze
v mû‰cích mají jiÏ dávno spoãteny a na hradû zÛstávají opût jiÏ jen hradní chystající se k úklidu a k návratu do obvyklosti v‰edních dnÛ.
Mám rád ty chvíle, kdy po celodenním shonu zavládne klid, ustane zvonûní kovadlin, kﬁepãení kejklíﬁÛ, to tam je vyvolávání ‰enk˘ﬁek a vÛnû peãen˘ch klobás se rozplyne v povûtﬁí. Pak o to víc v onom poklidu vyvstane opût pﬁed kaÏd˘m majestátnost hradních zdí a najednou vûÏe k nebi ãní jakoby py‰nûji a sv˘m stínem v‰em
ukazují v místa, kudy kráãeli hrdí králové, pí‰íce dûjiny na‰e, ba celé Evropy.
Mám rád tyto chvíle. âasto pak usedám na lavici pod star˘m ka‰tanem a oddávám se pocitÛm, jeÏ ve mnû vyvolávají hradní zdi.
Sly‰ím pak úpûnlivé modlitby vûzÀÛ v temn˘ch hradních kobkách, pláã AugustÛv, na ‰estnácte jar zde nevinnû pohﬁbeného, ale i hlahol a hudbu v hradních sálech. A hle, tu sliãná paní Filipína mi vlídnû pokynula a od brány ke mnû míﬁí, och,
sám mlad˘ kralevic Karel po boku se spanilou Blankou.
Ale co to?! V‰ichni najednou zmizeli a v‰ude je najednou takové ticho!
Ó, uÏ vím, ãím to je. DÏbánku, ze kterého jsem upíjel opojného malvazu, jsem se
podíval ﬁádnû na dno! V‰ak lehká pomoc. Soudek byl teprv dnes naraÏen a pro
v‰echny je v nûm jû‰tû dost ﬁízné chmeloviny. A jaké!
Je to pivo Kﬁivoklátské. JiÏ opût mÛÏe ‰íﬁit svoji povûst v ‰ir˘ kraj. Pravda! Tak
koneãnû z poruãení na‰eho pána hradního hejtmana se opût pivo na hradû vaﬁí!
Inu, dám si je‰tû dÏbánek. VÏdyÈ to Kﬁivoklátské je tak silné jako hrad sám a ﬁízné
jak kázání husitského knûze, opojné jak krása paní Filipíny, s nádechem temna
z hradních sklepÛ, v‰ak s jiskrou z Blanãin˘ch oãí a pûnou hebkou jako její pohled,
a pﬁesto hoﬁké jako slzy Augustovy.
Tak opût sedím na lavici pod star˘m stromem, chutû si zavdávám a jiÏ opût vidím pﬁicházet své známé. Karla, teì jiÏ císaﬁe, za ním Václava, a teì cosi mi proklouzlo mezi nohama. To Îito se promûnil v malého kocourka.
Nu, zavdejte si ﬁádnû i Vy Kﬁivoklátského a pak tﬁeba doma poãastujete náv‰tûvou zrovna kralevice Karla. VÏdyÈ to pivo je v‰ím, ãím je Kﬁivoklát. Je obrazem dûjin na‰í zemû.
Michal Kuchta

UÎITEâNÁ INFORMACE? PùKNÁ PITOMOST!
V minulém ãísle KN jsme zveﬁejnili na str. 4 pod titulkem UÏiteãná informace
„radu“, jak se zachovat, kdyÏ po vás bude nûkdo chtít pﬁi v˘bûru penûz z bankomatu násilím získat vá‰ PIN. âlánek nám poslala tajemnice Úﬁadu mûstyse Eli‰ka
Tﬁísková, takÏe jsme ji povaÏovali za ovûﬁenou. Jak se ale záhy ukázalo, nejednalo se o uÏiteãnou informaci, ale o pûknou pitomost.
Zpráva byla nejspí‰ pﬁevzata z e-mailu, které se jako lavina ‰íﬁí po internetové
síti. Rada, Ïe v pﬁípadû nouze máte zadat svÛj PIN opaãnû a chytr˘ bankomat okamÏitû pﬁivolá policii, udivila nejen pracovníky bankovního sektoru, ale i samotné
policisty.
„Tûmto mailÛm nevûﬁte. Je to absolutní nesmysl. Ke kaÏdé kartû patﬁí jedineãn˘
PIN. Pouze správnû zadan˘ PIN umoÏní provádût v bankomatu transakce s platební kartou. PIN kód zadan˘ odzadu je chybn˘ a nelze po jeho zadání provést jakoukoli transakci, tedy ani v˘bûr hotovosti. Obrácen˘ PIN kód bankomat vyhodnotí
jako chybn˘, Ïádné peníze nevydá a ani nepﬁivolá policii,“ uvedla zástupkynû âeské spoﬁitelny.
O obráceném PIN kódu nevûdûli nic ani policisté. Mluvãí Policie âR v Rakovníku René âern˘ se pokou‰el ovûﬁit pravdivost této informace po sluÏební linii
u nadﬁízen˘ch sloÏek, v˘sledek byl ale negativní. Policie uji‰Èuje, Ïe Ïádné zaﬁízení, které by pﬁivolávalo hlídku v pﬁípadû zadání obráceného PIN kódu, neexistuje
a zveﬁejnûná informace je pûkná kachna. I tady platí: dvakrát mûﬁ a jednou ﬁeÏ!
Tomá‰ Bednaﬁík
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

Mezi ocenûn˘mi byl i Tomá‰ Bednaﬁík, kter˘ pﬁevzal z rukou kastelána Luìka Frencla pamûtní diplom za mimoﬁádn˘ pﬁínos pro hrad Kﬁivoklát.
Foto Milan Bednaﬁík

Tiskovou konferenci u pﬁíleÏitosti zahájení
leto‰ní sezóny sledoval i ministr kultury prof.
Václav Riedlbauch. Foto Milan Bednaﬁík

Prostory b˘valé lednice, ve kter˘ch se nachází v˘stava Pﬁemyslovské Kﬁivoklátsko. Její expozice rozhodnû stojí za zhlédnutí.
Foto Milan Bednaﬁík

Krásné je, kdyÏ mladí lidé pﬁevezmou ‰tafetu a dodrÏují letité tradice, mezi které velikonoãní koleda bezesporu patﬁí. Na Kﬁivoklátû se poslední dobou koleduje pﬁeváÏnû v horní ãásti obce, kde je soustﬁedûno vût‰í mnoÏství mlad‰ích lidí.
Chvíli jsem s koledníky chodil a nasával atmosféru, kterou jsem si pamatoval je‰tû z dob, kdy jsme chodili po koledû my, dne‰ní padesátníci. Ti‰e jsem vûnoval vzpomínku „klukÛm“, kteﬁí jiÏ mezi námi nejsou. Pamatuji, jaká parta se po
koledû scházela u S˘korÛ, kde muselo probûhnout zhodnocení celé akce. A té legrace, co jsme tam uÏili. Vûﬁím, Ïe i dne‰ní mladí si do Ïivota odnesou krásné záÏitky z lidov˘ch obyãejÛ, na které byl, je a doufám, Ïe i do budoucna Kﬁivoklát
bude bohat˘.
Foto Milan Bednaﬁík

N A J A R N Í Ú N AV U H A S I â I N E M A J Í â A S

Pro dﬁevo na âarodûjnice byli hasiãi za kﬁiÏovatkou na Velkou Bukovou a k Vi‰Àové. Chvílemi je to dﬁina, ale hasiãi se práce nebojí.
Foto Pavel Friebert

Jaro mívají hasiãi pomûrnû nabité. Poslední bﬁeznovou sobotu se
úãastnili starosta sboru Pavel Friebert a velitel Vladimír Fuksa ShromáÏdûní delegátÛ SDH okresu Rakovník, které se konalo v obci
Malinová. Na této konferenci byl
opût po mnoha letech zvolen v osobû Pavla Frieberta zástupce kﬁivoklátsk˘ch hasiãÛ do V˘konného v˘boru okresního sdruÏení hasiãÛ
Rakovník. ByÈ se net˘ká kﬁivoklátsk˘ch, tak v˘bornou zprávou je i to,
Ïe Ing. Vladimír Melã obhájil na
dal‰í pûtileté období pozici pﬁedsedy Okresní kontrolní a revizní rady.
Zastoupení v okresních hasiãsk˘ch

orgánech tedy mají nadále i kolegové z Roztok.
JiÏ tradiãnû se v roztocké Ludmile konalo ‰kolení velitelÛ jednotek,
velitelÛ druÏstev a strojníkÛ. Díky
termínu konference v Malinové tentokráte v dubnu. Za SDH Kﬁivoklát
se ho úãastnili Vladimír Fuksa, Michal Temejãík, Franti‰ek Pelesn˘,
Karel Breník a David Havlík. ·kolení poﬁádala stanice HZS v Rakovníku.
V sobotu 3. dubna hasiãi byli na
dﬁevu, aby i letos mohli postavit
hranici pro âarodûjnici. Hned o t˘den pozdûji vyrazili Michal Temejãík, David Havlík, Ondﬁej Sejpka,
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Za osm mûsícÛ se konal ve stejn˘ch prostorách druh˘ soud. Tentokrát s b˘val˘m majitelem textilního
obchodu v Kﬁivoklátû Josefem
Winklerem a jeho spoleãníky. Byli
obÏalováni také ze zatajování soukromého majetku - pﬁedev‰ím zboÏí a cenností. Ironií osudu je, Ïe pan
Winkler nevydrÏel psychické napûtí a v podstatû uãinil oznámení sám
na sebe. Snad se naivnû domníval,
Ïe mu „poúnorov˘“ reÏim jeho „prohﬁe‰ek“ odpustí. Chyba lávky!
Státní Ïalobce Josefa Winklera
obvinil, Ïe zatajil zboÏí v hodnotû
74.000 Kãs a dále pak 13,32 kg ryzího zlata ve slitcích, zlomcích, mincích, 300 prstenÛ, které byly vût‰i-

nou pﬁe‰típané, zuby a zubní protézy v celkové hodnotû 1,201.000
Kãs. Polovinu tohoto zlata mûl u
svého syna Josefa Winklera v Berounû, kter˘ je ukryl na seníku u svého souseda, a druhou polovinu mûl
zakopánu na dvou místech v lese
proti Ïelezniãní zastávce v Kﬁivoklátû. Dále pak mûl Josef Winkler u
svého syna Jiﬁího a snachy Kvûtu‰e
v H˘skovû uschováno 11,5 kg
stﬁíbrn˘ch mincí v hodnotû pﬁes
4.000 Kãs a mimo to 40 - 50 dolarov˘ch bankovek, které v‰ak z H˘skova putovaly aÏ do Karlov˘ch VarÛ k BoÏenû Mace‰kové, ‰vagrové
Jiﬁího Winklera. Ty v‰ak, podle v˘povûdi BoÏeny Mace‰kové, skonãily v Ïumpû.
Také v pﬁípadû Winkler a spol. vy-
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nesl soud pﬁísné rozsudky a
odsoudil Josefa Winklera k
trestu odnûtí svobody na 6
rokÛ, Josefa Winklera ml.
na 5 rokÛ a Jiﬁího Winklera na 1 rok. V‰echny tyto
tresty byly nepodmínûné.
Kvûtu‰e Winklerová byla
odsouzena na 6 mûsícÛ podmíneãnû se zku‰ební dobou
2 roky. BoÏena Mace‰ková
zaplatila za „spláchlé“ dolary 500 Kã. Jmûní Josefa
Winklera st. i Josefa Winklera ml. propadlo ve prospûch státu, jakoÏ i stﬁíbro,
které bylo uschováno u Jiﬁího Winklera v H˘skovû.
Causa Soukup a spol. mûla zajímavou dohru, která
svûdãí o tom, jak to s tou
spravedlností tehdy bylo.
Soukrom˘ majetek rodiny a
vybavení domu byly rozprodány ve veﬁejné draÏbû.
Ta probíhala na zahradû do- Hlavní „obÏalovaní“ ve veﬁejném procesu s rodinou Soumu ãp. 60 v Budech a ﬁídi- kupov˘ch se jiÏ rehabilitace nedoÏili.
li ji úﬁedníci z Okresního
Foto Tomá‰ Bednaﬁík
národního v˘boru v Rakovníku. UÏ krátce po probûhnutí draÏ- Ïeny byly pouhé zbytky majetku. To
by se po Kﬁivoklátû ‰eptalo, Ïe dra- nejcennûj‰í pr˘ zmizelo v kapsách

Jiﬁí Krycner a Pavel Friebert jr. na
netradiãní hasiãskou soutûÏ do Kole‰ovic, kde obsadili slu‰né osmé
místo.
BohuÏel pﬁi zpáteãní cestû se na
cisternû porouchal hlavní pedálov˘
brzdiã. Oprava trvala nûkolik dnÛ,
cisternu opravoval Karel Breník za
pomoci Davida Havlíka. âeká je je‰tû v˘mûna oleje a promazání, poslední dubnov˘ t˘den pak technická prohlídka.
V samém závûru dubna budou hasiãi asistovat u pálení âarodûjnic,
ãeká je odborné ‰kolení a námûtové
cviãení.
Pavel Friebert, SDH Kﬁivoklát

TOMÁ· BEDNA¤ÍK
soudních úﬁedníkÛ a komisaﬁÛ z
ONV. Pak pr˘ pﬁi‰lo na Veﬁejnou
bezpeãnost konkrétní udání a zaãaly „padat hlavy“. Pﬁedseda komise,
která draÏbu provádûla, a nûkteﬁí
dal‰í funkcionáﬁi, kteﬁí se kolem
„znárodnûní“ majetku rodiny Soukupov˘ch pohybovali, byli obvinûni z neoprávnûného pﬁivlastnûní nûkter˘ch vûcí (jak krásn˘ termín pro
rozkradení) a ze zfal‰ování dokumentÛ. Nûkolik mûsícÛ po vítûzství
nad „k‰eftaﬁi“ a „burÏousty“ usedli
na lavici obÏalovan˘ch a posléze i
za katr oni.
Na poãátku 90. let minulého století poÏádala jak rodina Soukupova,
tak Winklerova o soudní revizi pﬁípadu. V obou pﬁípadech byl proces
z let 1960 resp.1961 shledán protiprávním. V‰echny tehdy odsouzené
osoby byly rehabilitovány a obûma
rodinám byly jejich domy s obchody na Kﬁivoklátû (vyklizené) vráceny. Náhradu ‰kod za zabaven˘ majetek jim ale soud nepﬁiznal. Hlavní
„obÏalovaní“ Franti‰ek Soukup,
Marie Soukupová a Josef Winkler
se v‰ak jiÏ rehabilitace sv˘ch osob
a navrácení rodinn˘ch majetkÛ nedoÏili.

