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ÚVODNÍK
Začíná doba letních dovolených a to pro některé z nás znamenalo
řešit opět již jednou vyřešené. Daný termín včetně určené zahraniční deﬆinace již měli a najednou bylo všechno jinak. Pokud pominu
ﬆaroﬆi kolem zrušení sjednané dovolené u ceﬆovní kanceláře, bylo
bohužel třeba opět rozmyslet – kde ﬆrávit dovolenou. Výběr se trochu zkomplikoval. Alespoň - co se týká výjezdu mimo hranice naší
republiky. Jít do rizika a i přes všechno vyrazit zásobeni desinfekčními proﬆředky za hranice? Nebo oželet mořský vzduch a vodu a
zásobeni ještě repelentem proti klíšťatům si vybrat některý z našich
malebných koutů. To už je na rozhodnutí každého z nás. Ti, co již od
začátku roku plánovali tuzemskou dovolenou, jsou na tom líp, nemusí se rozhodovat. U nás je spouﬆu krásných míﬆ, která ﬆojí za to
navštívit. Tak ať je pro vás letošní dovolená časem nových poznání,
společně ﬆrávených chvil a plná pohody, ať už je kdekoliv. A dávejte
na sebe pozor.
-rokJosef Fousek

KORONAVIROVÁ BALADA
Kdyby Sibyla tu byla,
asi by se pobavila.
Že ty její temné vize,
přivolaly Světu krize.
Viry cení na nás zuby,
nic akorát, vše naruby.
Marné „Veni vidi vici“,
Caesar nesmí na ulici.
V divadlech se průvan courá,
„Být či nebýt“ – Hamlet mžourá.
Kdopak nám to dává lekce,
míﬆo lásky desinfekce.
Ženám něžným, úﬆa, ouška,
zahaluje bílá rouška.
Na zábradlí i na klice,
ruce kryjí rukavice.
Prázdno vlezlo do ulice,
bufet biﬆro vinotéka,
zavřeny jsou pro člověka.
Lidﬆvo dělá kotrmelce,
zaplať Pán Bůh, že nám v telce
hrají ﬁlmy, kdy jsme žili
a nedbali na Sibyly.
Jedno zda máš nóbl fáro,
rozcuch nebo módní háro.
Fanda zoufá, výraz tklivý,
na ﬆadion prázdný civí.
S milou nesmíš do kavárny,
dištanc držíš u lékárny.
S mobilem se slovy díků.
hledám pomoc zdravotníků.
Teď jsou houby platné prachy,
za oknem se třesu ﬆrachy.
Na Harmasan závěť píši,
v karanténě v smutné chýši,
přemýšlím, zda velcí páni,
mají lék, co není k mání.
Dochází mi jídlo v špajzu,
v břichu kručí, je to v hajzlu.
Nezoufám a hledám víru,
že nás šaman zbaví virů.
Zvedám hlavu, ztrácím splíny,
přiletělo éro z Číny.
Ventilátor pro mne není,
marné je dát na modlení.
Páni tvorﬆva? K smíchu! Ztichni!
V prdeli jsme! Kdo? My všichni!

Před hradní bránou čekaly návštěvníky pracovnice hradu, u kterých obdrželi
zájemci o prohlídku časové pořadové číslo.
Foto Milan Bednařík

HRAD OTEVŘEL NÁVŠTĚVNÍKŮM SVÉ BRÁNY
KŘIVOKLÁT. V pondělí 25. května se otevřely
brány hradu Křivoklátu. Na návštěvníky čeká spouﬆa
novinek, na které doposud nebyli zvyklí. „Všechno zlé
je k něčemu dobré. Po dobu karantény jsme nezaháleli. Mohli jsme udělat věci, na které nebyl po celé
roky čas. Hrad je perfektně uklizený. Za to bych chtěl
poděkovat především mé záﬆupkyni Janě Škodové a
samozřejmě všem zaměﬆnancům. Spouﬆa práce se
udělala i v lese, který patří
k hradu Díky nové správkyni depozitáře Aleně Jakšové
se v expozicích objeví celá
řada exponátů, které až
doposud ,odpočívaly‘ v depozitářích. Myslím, že se
budou návštěvníkům líbit,“
říká kaﬆelán Petr Slabý.
Provoz na Křivoklátě
bude sedmidenní. V pondělí bude ale k dispozici
jen okruh Na hradby, a to
od 9 do 16 hodin. „Pojali jsme ho jako časový. Každých
15 minut bude na okruh puštěno 15 osob. Vﬆupenky je ale nutné zakoupit on-line, protože v ten den
není otevřená pokladna a není umožněn ani vﬆup na
nádvoří. A to tak dlouho, dokud budou platit omezující opatření. Příﬆupná je i velká věž kromě expozice
loveckých zbraní ve 2. patře. Vﬆup i výﬆup na okruh
je věžičkou u bývalé četnické ﬆanice v předhradí,“ vysvětluje kaﬆelán.
Změny čekají na návštěvníky i v oﬆatní dny. „Vﬆup
na nádvoří je bezplatný a není časově omezený. Je
otevřena reﬆaurace, kavárna, věž Huderka a samozřejmě toalety,“ pokračuje Petr Slabý.
Návštěvníci, kteří jdou na prohlídku, jsou posíláni
dveřníkem od brány v Prochodité věži do pokladny,
kde se prokáží on-line vﬆupenkou, nebo si zakoupí
vﬆupenku klasickým způsobem, pokud je ještě volná
kapacita. Do vnitřního hradu vﬆoupí tzv. Zlatou uličkou přes bývalé lapidárium. Všichni prozatím musí

mít roušku nebo respirátor. Prohlídky jsou řetězové, jeden průvodce má na ﬆaroﬆi několik míﬆnoﬆí.
Návštěvníky si budou navzájem předávat. „Průvodci
musí mít štít i roušku, tak jsme nechtěli, aby v nich
běhali po schodech sem a tam. To je velmi vyčerpávající. Podle nařízení NPÚ může denně vﬆoupit do interiérů hradu jen 150 návštěvníků. Udělali jsme to tak,
že prohlídky budou začínat v každou celou hodinu a
v jedné skupině bude zhruba
20 lidí,“ popisuje kaﬆelán další
novinku. Správa hradu nabízí
dva okruhy – Gotické paláce
80 min. a zkrácenou prohlídku na 45 min. Vycházet ven
se bude přes parkán a věžičku u četnické ﬆanice, takže se
bude jednat o jednosměrný
provoz.

„Pro bezpečnost návštěvníků i zaměstnanců hradu jsou
připravena i další opatření,
jako je třeba dezinfekce rukou. Pokladní budou mít
rukavice, o rouškách už řeč byla. Zakoupili jsme dva
ozonové generátory, což jsou dezinfekční prostředky,
které čis� vzduch od mikroorganismů a nežádoucích
příměsí. Tímto způsobem budeme pravidelně dezinﬁkovat jednotlivé místnos�,“ doplňuje kastelána jeho
zástupkyně Jana Škodová.

Úplně ještě není jasné, jak budou probíhat (a jeﬆli
vůbec) letní kulturní programy. Určitě je zrušeno červnové sympozium Open guitar, nejiﬆý je další ročník
Křivořezání. „Dva koncerty v červenci a jeden v srpnu,
včetně muzikálu Noc na Karlštejně, jsme zatím nezrušili. Stejně tak i srpnovou přehlídku Noir ﬁlm feﬆival. Nejspíš ale odpadnou noční scénické prohlídky.
S omezeným počtem účaﬆníků jsou povolené i svatební obřady,“ dodává kaﬆelán Petr Slabý.
Ve dnech 15.-19. června a 22. června bude hrad
z důvodu ﬁlmování uzavře.
Tomáš Bednařík

KAM S NÍM?

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Milí spoluobčané, dovolte, abych se krátce předﬆavil
jako nový zaﬆupitel, tedy veřejná osoba a dnes i záﬆupce
ﬆaroﬆy. Nejsem rodák z Křivoklátu ani okolí, byl jsem zde
poprvé asi před 50 lety na školním výletě, a kupodivu mě
tehdy vůbec nenapadlo, že se tu jednou usadím natrvalo.
Přeﬆěhovali jsme se sem s mojí ženou před 20 lety do
domu po jejích prarodičích. Do té doby jsme žili v Praze,
po které se nám vůbec neﬆýská, a máme to tady rádi. Stal
jsem se tu včelařem díky tradici rodu Šimků - dědeček
ženy zde byl dlouholetým předsedou včelařů, já nyní jednatelem míﬆní včelařské organizace. Jeﬆliže já zde kořeny nemám,
moje žena je má naopak velmi hluboké. Jsou to dlouhá pokolení
fürﬆenberských hajných, hospodský na Požárech a také rod mlynářů, kteří zde hospodařili na Podzámeckém mlýně již v 17. ﬆoletí. Díky
tomu jsme tu s kde kým, ač třeba vzdáleně, příbuzní. Vzdělání mám
technické, ale poslední roky pracuji jako ekonom, technologie už
patří mladým. Vyučil jsem se i řemeslu. To vše dohromady mi snad
dává širší přehled, potřebný pro práci ve veřejné funkci.
Jako nový záﬆupce ﬆaroﬆy bych chtěl předně poděkovat svému
předchůdci Petru Třískovi za jeho práci v této pozici, která nebyla
v posledních letech snadná. Nemohu naproﬆo souhlasit s tím, co
napsal ve svém článku o Petru Třískovi zaﬆupitel pan Lukáš. Není
příjemné míﬆo ocenění čelit neuﬆálým invektivám, podávat vysvětlení na policii k treﬆním oznámením a lepit si pořád dokola propíchnuté pneumatiky. To po letech asi odradí od služby veřejnoﬆi každého slušného člověka, který chce zase žít normální život a věnovat se
práci, kterou má rád. Doposud všechna treﬆní oznámení na minulé i
současné zaﬆupitele a další občany policie odložila jako nedůvodná.
Silovým složkám ﬆátu jiﬆě nepřísluší řešit názorové spory v obci na
základě smyšlených obvinění ve snaze druhé kriminalizovat. Opozice vedená Ing. Vajcem ale nelení, a co vím, tak poslední podání je
z letošního února. Šetření vedené policií na podnět z loňského roku

probíhalo i v září, prakticky v souběhu s vyjednáváním
o možné spolupráci v rámci nového zaﬆupitelﬆva. Podle
toho pak ta spolupráce vypadá a věci se bohužel nedaří řešit tak rychle, jak bychom si předﬆavovali. V poslední době
ještě k tomu všemu přišla epidemie koronaviru, která vše
na nějakou dobu prakticky zaﬆavila. Pozitivní je, že i přeﬆo
se začne ﬆavět na Křivoklátě vodovod s čáﬆečným využitím ﬆávajícího řadu, že se také vybuduje zásobní řad z Městečka a Křivoklát tak získá alternativní zdroj pitné vody.
Vždyť v dnešní době, kdy se velké množﬆví obcí potýká
s problémy se zásobováním vodou, je propojování vodovodních
a kanalizačních sítí nepochybně správnou ceﬆou, jak zajiﬆit doﬆatečnou spolehlivoﬆ zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou.
Díky členﬆví ve svazku obcí VSOZČ výﬆavba vodovodu zatíží obec
ﬁnančně jen minimálně, a umožní to tak další potřebné inveﬆice a
cena vodného pro občany zůﬆane na ﬆejné úrovni. Současné naﬆavení dotačních programů týkajících se vody nám neumožňuje získat
proﬆředky na dokončení rekonﬆrukce ﬆávajícího přivaděče v úseku
z Písků na Křivoklát. Ale i na to časem dojde, ať už bude vypsána
příslušná dotace, nebo to obec bude nakonec inveﬆovat z vlaﬆních
zdrojů. Smutné je, že nelze ﬆavět vodovod i kanalizaci současně a
celkově to tak bude ﬆát víc peněz. Poté, co na základě odvolání jiﬆé
skupiny občanů bylo zrušeno ﬆavebního povolení na kanalizaci, je
svazek obcí zdrženlivý ohledně inveﬆic do nových projektů v řádu
miliónů. Jedná se o společné peníze všech obcí sdružených ve svazku a žádný ﬆaroﬆa nechce, aby se zdražovaly služby pro občany
v jeho obci proto, že jeden člen si zahrává s vyﬆoupením ze svazku
a mařením inveﬆic. Kanalizace se tak zatím odkládá a bohužel to
některým našim občanům může způsobit problémy. Nechci ale zabíhat příliš do podrobnoﬆí ohledně budoucích inveﬆic. Více napoví
připravovaný ﬆrategický plán obce.
Jan Rajský

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Zasedání zaﬆupitelﬆva 11. 5. 2020
Zaﬆupitelé na svém jednání zvolili Ing. Jana Rajského novým místoﬆaroﬆou.
Schválili žádoﬆ občanů o umíﬆění kontejnerů na separovaný odpad do ulice pod Informačním ﬆřediskem Lesů ČR. Zároveň pověřili
ﬆaroﬆku přípravou nájemní smlouvy s LČR na pronájem pozemku
p. č. 406/2 pro umíﬆění kontejnerů.
Souhlasili s Dodatkem č. 2 k nájemní smlouvě o pronájmu objektu
Rychlého občerﬆvení, který se týká povolení ﬆavby příﬆřešku.
S poskytnutím příspěvku ve výši 6 000 Kč z rozpočtu Měﬆysu Křivoklát na zajištění varhanního koncertu v koﬆele sv. Petra na Křivoklátě.
Dále bylo schváleno navýšení limitu ﬁnančních proﬆředků pro přesuny výdajů v rámci závazných ukazatelů schvalovaných ﬆaroﬆou na
300 tisíc korun.
Zaﬆupitelé na svém jednání schválili zahájení výﬆavby vodovodu a přivaděče z Měﬆečka a zároveň dali souhlas, aby VSOZČ, se
sídlem v Karlových Varech uzavřelo smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení.

Obecné
V květnu proběhl svoz nebezpečného odpadu. Za jeho likvidaci
měﬆys zaplatil přes 5 tisíc Kč.
Zaﬆupitelﬆvo Měﬆysu Křivoklát zasedalo 11. 5. 2020 po téměř
třech měsících, kdy byl vyhlášen nouzový ﬆav a s ním spojený zákaz
shromažďování osob z důvodu pandemie nemoci COVID-19.
Vzhledem k opatření, které má zabránit šíření nemoci COVID-19,
proběhlo zasedání zaﬆupitelﬆva v sále Sokolovny Křivoklát, kde
mohly být dodrženy doporučené bezpečné vzdálenoﬆi nejen mezi
samotnými zaﬆupiteli, ale i mezi občany, kteří se jednání zúčaﬆnili.
Pan Aleš Pavlík přijal mandát zaﬆupitele a složil slib zaﬆupitele.
KSK uspořádal 30. 5. 2020 Na Sokolí a následně na dětském hřišti
pod obchodem Coop pro děti dětský den. Akce se vydařila.
V sobotu 13. 6. 2020 proběhl opět svoz velkoobjemového odpadu. Občané do připravených kontejnerů mohli odevzdat například
ﬆaré koberce, kusy nábytku, matrace apod. Byly naplněny 2 kontejnery o objemu 30 tun.

ZPRÁVY OBECNÍHO BUBENÍKA
• Zaﬆupitelﬆvo Měﬆyse Křivoklát plánuje přejít na nový
syﬆém vývozu komunálního odpadu pod názvem „D2D“.
K tomuto tématu proběhne v úterý 23. 6. 2020 od 18 hodin
v Hotelu Sýkora beseda s občany. Zároveň byli občané proﬆřednictvím ankety osloveni, aby se k novému syﬆému vývozu komunálního odpadu vyjádřili.
• Dne 28. 6. 2020 se uskuteční v koﬆele sv. Petra na Amalíně
varhanní koncert.
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• Dne 11. 7. 2020 budou probíhat odečty vodoměrů
v domácnoﬆech. Občané, kteří nebudou v tento termín
doma, mohou ﬆavy vodoměrů nahlásit telefonicky na tel.
číslo 313 558 121, nebo e-mailem na adresu: ucetni@mestys-krivoklat.cz. S odečty pak následně souvisí i platby za
odběr vody, které můžete platit hotově na pokladně, nebo
převodem z účtu. Informace o výši platby a o bankovním
spojení pro platby z účtu obdržíte při odečtu vodoměru.
Křivoklátské noviny XXIV, 2020/3

Jarní měsíce tohoto roku nás všechny překvapily. Doﬆavila se vlna
zákazů a doporučení Vlády ČR a Miniﬆerﬆva zdravotnictví v souvislosti s nákazou způsobenou virem COVID-19. Děti nemusely chodit do
školy, ﬆarší senioři neměli opouštět domovy vůbec a většina dospělých byla doma s dětmi nebo pracovala z domova. Chataři a chalupáři opuﬆili měﬆa a přesídlili na své rekreační objekty. Zdá se, že čas,
kterého najednou měla většina doﬆatek, využili lidé k velkému úklidu svých nemovitoﬆí. A tak vyklízeli dávno zapomenuté „harampádí“
z půd a sklepů. Řešili pak onu Nerudovskou otázku: „Kam s ním?“.
Nejjednodušší bude všechen nepořádek navozit ke kontejnerům na
náves k rybníku, však on to někdo (měﬆys) uklidí. A tak kontejnery u
rybníka (a nejen tam) přetékaly a rozhodně na to nebyl hezký pohled.
A jen co zaměﬆnanci měﬆyse kolem kontejnerů uklidili, jako by to
byl signál k opětovnému navážení odpadu.
Pojďme se na problematiku odpadů podívat podrobněji. V minulém roce vyprodukoval každý občan Křivoklátu 143,39 kg směsného komunálního odpadu. Tříděného odpadu (papíru, plaﬆů, skla,
nápojových kartonů) se vytřídilo na jednoho obyvatele 71 kg. To
znamená, že občané Křivoklátu třídí odpady vcelku zodpovědně. Za
vytříděný odpad v roce 2019 obdržel Měﬆys Křivoklát od společnoﬆi
EKO-KOM, a. s. odměnu ve výši 190 087,50 Kč. Nicméně tato čáﬆka
je jen zlomek proﬆředků, které jsou na likvidaci odpadu vynakládány.
V roce 2019 zaplatil měﬆys za odvoz veškerého odpadu 825 330,83
Kč. Poplatky vybrané od občanů pokryjí necelé 2/3 nákladů, zbytek
jde z rozpočtu měﬆyse.
Jak nakládat s odpadem v naší obci řeší obecné závazná vyhláška
č. 5/2019 (zveřejněna na webových ﬆánkách www.meﬆys-krivoklat.
cz/ Úřad měﬆysu Křivoklát/ Obecně závazné vyhlášky měﬆysu Křivoklát/ 2019). Pro občany je vždy 2x ročně organizován bezplatný svoz
nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Nebezpečným odpadem se rozumí zbytky barev, laků, ředidel, olejů, hnojiv, nemrznoucích směsí, ale i akumulátory, zářivky a pneumatiky. Ty ale mají povinnoﬆ celoročně odebírat všechny pneuservisy. Elektroodpad, který
také řadíme mezi nebezpečný, je v naší obci celoročně vybírán pro
dětské hasiče. Je možné ho přivézt téměř kdykoli. Stačí se telefonicky
dohodnout na čísle 313 558 981. Při svozu velkoobjemového odpadu můžete přivézt ﬆarý nábytek, matrace, sedací soupravy, koberce,
linolea, umyvadla, WC mísy.
BIO odpad a kovy je možné po dohodě odevzdat na sběrné míﬆo
na bývalé kořenové ČOV.

Myslím, že je dobré zde připomenout i to, jak v současné době
probíhá svoz odpadů svozovou ﬁrmou Marius Pedersen:
Plaﬆ – každý čtvrtek odpoledne
Papír – každé úterý odpoledne
Sklo – ﬆředa dopoledne 1x měsíčně (druhý sudý týden v měsíci)
Nápojové kartony – úterý dopoledne 1x za14 dní (vždy sudý týden)
Směsný odpad – ﬆředa dopoledne, každý dle dohodnuté četnoﬆi
vývozu
Neuﬆálý nepořádek kolem kontejnerů, zvláště u rybníka na Amalíně, a také připravovaná změna zákona o skládkách, kdy skládkovné
vzroﬆe oproti současnému ﬆavu na minimálně trojnásobek za tunu,
nás přiměli ke snaze naﬆavit v obci syﬆém vedoucí ke snížení objemu vyváženého směsného (netříděného) komunálního odpadu. Cestu k tomu vidíme přes syﬆém D2D (od dveří ke dveřím, z anglického
door to door).
Podﬆatou tohoto syﬆému je zvýšit třídění odpadu v domácnoﬆech.
Napomoci by tomu měl svoz složek separovaného odpadu (plaﬆ, papír a případně bio odpad) přímo od dveří každého domu. V souvisloﬆi
s novým syﬆémem D2D proběhne pro občany Křivoklátu beseda, která se uskuteční v úterý 23. 6. 2020 od 18 hodin v Hotelu Sýkora. Přijďte se o novém syﬆému dozvědět více. Čiﬆější Křivoklát, bez odpadků
mimo nádoby tomu určené, nemůže zajiﬆit sám ﬆaroﬆa, zaﬆupitel
nebo úředník. To musí být práce nás všech společně. Je třeba být k sobě navzájem ohleduplní, vážit si svého okolí a možná i inveﬆovat trochu svých sil do ﬆaroﬆi o něj.
Libuše Vokounová

KŘIVOKLÁTSKO – CESTA DO DUŠE KRAJINY

JUBILEJNÍ COUNTRY NEBUDE

je název knižní novinky, tryskající přímo ze srdce autora Martina
Kušky, který Vás provede půvabnými kouty této kopcovité krajiny,
kterou přetíná romantická řeka
Berounka.
Vzpomene na skutky a činy,
které už nejsou v dnešní době
běžně v povědomí. Vydáte se
s ním po ﬆopách zapomenutých
řemesel a folkloru předků.
S tímto netradičním průvodcem po zapomenutých příbězích královských lesů plném
fotograﬁí, se můžete vydat do
těchto míﬆ, díky mapě s trasami
cesta do duše krajiny Martin Kuška
ve formě QR kódů, které naleznete v každé kapitole.
Knihu si můžete zakoupit v Informačním ﬆředisku CHKO Křivoklátsko a zároveň se pokochat
zdejší nádhernou přírodou.
Těším se na viděnou
Jiřina Prošková, ředitelka o.p.s. Křivoklátsko

SLABCE. Letošní jubilejní
25. ročník feﬆivalu Dobře
utajený country nebude.
Jeho pořadatelé rozhodli,
vzhledem k současné epidemiologické situace, poprvé
za čtvrt ﬆoletí feﬆival zrušit.
„I když víme, že do srpna
je ještě daleko, nikdo z nás nemůže odhadnout, jak se bude vyvíjet
současná situace, kdy přijde další vlna zákazů a přísných opatření souvisejících s konáním kulturních akcí a zda byﬆe se případně
nebáli přijít. Proto jsme se dlouze, a ne zcela lehce rozhodovali, zda v přípravách feﬆivalu pokračovat, či nikoliv. Nakonec padlo
rozhodnutí přesunout 25. ročník do roku příštího, kdy snad bude
lépe, nebo se společnoﬆ naučí žít s tím, co nás nyní provází,“ vysvětlil zrušení Dobře utajené country její prezident Vladimír Škrlant.
„Zachovejte nám, prosíme, přízeň. Moc rádi vás druhý srpnový víkend roku 2021 všechny ve Slabcích přivítáme a věříme, že si na
nás i vás tento ani jiný virus nepřijde a čtvrtﬆoletí feﬆivalu budeme
moci spolu oslavit, jak se patří – skvělou muzikou, dobrou náladou a
družením se bez větších zábran,“ dodává pořadatelský tým feﬆivalu.
;
Tomáš Bednařík

KNIŽNÍ NOVINKA

������������
Tato kniha nemá za úkol být jen dokonalým průvodcem po nejznámějších místech Křivoklátska.
Chceme vám dát nahlédnout do všech půvabů tohoto koutu naší země – možná však trochu
jinak, než očekáváte. Vzpomeneme na skutky a činy, které už nejsou v dnešních dnech běžně
v povědomí; vydáme se po stopách zapomenutých řemesel a folklóru předků. To všechno totiž autor díky svému putování kopcovitou krajinou, kterou přetíná romantická řeka Berounka,
vlastně náhodně objevoval. Stačilo vnímat okolí, nechat ho k sobě promlouvat, být čistě v přítomnosti a pryč od starostí. V každé kapitole najdete i mapu s trasami ve formě QR kódů.

Kde knihu získáte?
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� na e-shopu www.dobredarky.cz
� u všech dobrých knihkupců

Kontejnery u rybníka (a nejen tam) přetékaly a rozhodně na ně nebyl hezký
pohled pro míﬆní, natož pro návštěvníky Křivoklátu. Foto Ivan Kasalický
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RAKOVNICKÉ MOPEDY 2020
Problémy s karanténou a omezené shromažďování spojené s koronavirem bylo příčinou, že hrozilo, že letošní propagační jízda mopedů
Stadion, které pořádá křivoklátské Muzeum motocyklů, se nebude moci
uskutečnit. Vývoj situace naštěﬆí na poslední chvíli vše změnil, a tak
se v neděli 7. června na ﬆartu již 11. ročníku mohlo sejít 105 příznivců
těchto legendárních ﬆrojů. Propagační jízda se již několik let jezdí jako
memoriál Míry Pancnera, zkušebního jezdce rakovnické Sadionky. Startovalo se od Hotelu Roztoky směr Velká Buková, Všetaty a Pavlíkov, aby
první etapa skončila na Husově náměﬆí v Rakovníku. Zde účaﬆníkům
a návštěvníkům pro dobrou náladu zahrál skvělý Dixieland Band Zdice.
Zájemci si také mohli prohlédnout vyﬆavené mopedy. Druhou etapu
pořadatelé nasměrovali přes Lubnou, Oráčov, sv. Huberta, Čiﬆou, Krakovec, Slabce a Týřovice zpět do Roztok, kde proběhlo vyhodnocení a
bylo nabídnuto malé občerﬆvení. Každý účaﬆník si na památku odvezl
krom vzpomínek na podařenou akci také pamětní liﬆ a plakát letošního
srazu. Pořadatel Muzeum motocyklů Křivoklát děkuje všem za účaﬆ a
bude se těšit na viděnou na 12. ročníku v roce 2021. Milan Bednařík

nechová líp, nesnaží se žít v souladu s přírodními, dříve božími, zákony.
Na jednu ﬆranu dokáže mnohé překonat, díky své schopnoﬆi myšlení a
tvůrčí fantazie, na druhou ﬆranu si ﬆále myslí, že jsou tyto jeho schopnosti nekonečné, že věda a technika jsou silnější než příroda. Věda nám ﬆále více odhaluje tajemﬆví okolního světa, ať už do detailů přírody nebo
dálek vesmíru. A technika, tedy lépe technologie nám otvírají netušené
možnoﬆi v získávání dat, komunikaci, ceﬆování, využití nových přírodních surovin, přičemž si ale ﬆále ničíme vlaﬆní životní proﬆředí devaﬆací
krajiny, znečisťováním vody, produkcí skleníkových plynů a urychlováním
klimatické změny. Technologie, které by naše životní proﬆředí chránily
totiž nejsou podnikatelsky tak zajímavé, takže se jim zdaleka nevěnuje tolik pozornoﬆi a podpory. Miniﬆerﬆvo životního proﬆředí na jedné
ﬆraně mluví o důležitoﬆi environmentální (o životním proﬆředí) výchovy a vzdělávání, ale realizaci přenáší na nevládní neziskové organizace,
protože zároveň potřebuje šetřit ﬁnance ze ﬆátního rozpočtu. Ale tak to
dělat nejde! Když na něčem záleží, je tomu třeba věnovat potřebnou péči
a podporu. A životní proﬆředí nezná hranice a týká se každého z nás, bez
ohledu na míﬆo pobytu, pohlaví, etnický původ, ﬆupeň vzdělání, sociální poﬆavení, politické smýšlení nebo náboženské přesvědčení. Planeta
Země je jen jedna! A člověk je jediný, kdo ji může zachovat pro budoucí
pokolení, nebo zničit. Je jen na nás, kterou ceﬆou se dáme. Každý má
svoje možnoﬆi něco udělat a i svůj díl odpovědnoﬆi. Nakolik si to, kdo
uvědomuje je vidět na odpadních kontejnerech před naším domem (viz
fotograﬁe) každý končící víkend.
Hezké léto přeje Ivan Kasalický

Dětský den na Křivoklátě

Také Křivoklát a Roztoky měly v pelotonu jezdců své záﬆupce. Foto T. Bednařík

LÉTO JE (SKORO) TADY

Dne 30. května 2020 se uskutečnil 2. ročník Pohádkové ﬆezky pro
děti v rámci oslavy Dne dětí. Na pořádání této akce by nebylo nic
zvláštního, pokud bychom neprožili letošní velmi neﬆandardní jaro
v souvisloﬆi s koronavirovou epidemií. Kulturní spolek byl bohužel
nucen právě kvůli této epidemii zrušit několik plánovaných akcí a ani
v případě dětského dne se okolnoﬆi zprvu nevyvíjely úplně pozitivně.
Nakonec se vše v dobré obrátilo a dětský den se podařilo naplánovat,
zorganizovat a provéﬆ za pouhých šeﬆ dní.
Stejně jako loni vedla pohádková ﬆezka lesem na Amalíně. Oproti loňskému ročníku byla pozměněna trasa z toho důvodu, aby bylo
možné zachovat rozeﬆupy mezi návštěvníky. Na každém ﬆanovišti
byla oproti loňsku také připravena desinfekce a upozornění o dodržování bezpečného rozeﬆupu mezi návštěvníky. Na konci ﬆezky, kterou
děti provázely opět poﬆavy známé z českých večerníčků jako Maková
panenka a Motýl Emanuel, Mach a Šebeﬆová s Jonatánem a paní Kadrnožkovou, Křemílek a Vochomůrka nebo největší hvězdy pohádkové
ﬆezky Pat a Mat.
Na konci pohádkové ﬆezky děti za splnění všech úkolů na ﬆanovištích obdržely balíček s překvapením. Zbytek programu probíhal na
proﬆranﬆví pod koﬆelem, kde na děti čekal zábavný program plný
dětských písniček, hasičská ﬆříkačka, jízda na sekacím traktůrku nebo
malování na obličej.
Překvapením pro děti byl také papírový ohňoﬆroj, který sklidil velký
úspěch nejen mezi dětmi, ale také u dospělých návštěvníků.
Dětský den byl velmi úspěšný jak z hlediska organizace, tak co do
počtu návštěvníků, který překonal naše očekávání. Chtěla bych za celý
tým KSK poděkovat všem, kteří se s námi podíleli na přípravě, organizaci či na samotném průběhu akce. Díky všem těmto lidem se Den dětí
na Křivoklátě opět velmi povedl. Těšíme se zase za rok.
Za KSK Veronika Hájková

Po podivném počátečním jaru, a to nejen kvůli covidovému nouzovému ﬆavu, ale také skrze suchou zimu a nedoﬆatečné srážky (tedy dešťové) v začátku vegetačního období, se příroda Křivoklátska probudila
velmi dobře. Všechno rozkvetlo, a to dokonce tak, jak jsme to už dlouho
nezažili. Pozdní mrazíky sice přišly, ale celkem nic moc nepoškodily, takže
to vypadá, že letošní úroda ovoce by mohla být dobrá. Včelaři si pochvalují bohatou snůšku pylu, která posílila včelﬆva po nepříznivé zimě
a dobrou produkci květového medu. Na druhou ﬆranu je ale ﬆále málo
vody. Děšťové srážky sice zavlažují povrchové vrﬆvy půdy, ale hlubší zásoby vody se nedoplňují. Tyto řádky píšu 9. června, kdy je letošní bilance
jen 179 mm, což je cca 33% celoročního průměru (550 mm), zatímco
optimálních by bylo aspoň 50%. A když teď, v době kolem svátku sv. Medarda, začalo trochu pršet, přijdou naopak lokální povodně (zrovna včera
na severu Moravy), jejichž dopad není o nic menší než velké sucho. Takže
na přicházející léto se sice těšíme, ale není vůbec jiﬆé, že bude
příznivé. K velkému optimismu
není rozhodně důvod. Bude ﬆačit několik tropických týdnů bez
deště a dobře nasazená úroda
zaschne. Nebo prudká bouřka
s krupobitím, které také všechno
zničí. A takové, neveselé scénáře
jsou pravděpodobnější než letní pohoda, s občasným deštěm, přiměřeným slunečním svitem apod., tedy takové to „normální“ léto. To nás
příroda „treﬆá“ za naše hříchy. Klimatickou změnou, která přináší nejen
rozkolísané počasí s delšími obdobími sucha, vyﬆřídanými přívalovými
dešti, ale také třeba nové viry, které se pak v naší globální, přelidněné
společnoﬆi šíří rychleji, než na to dokážeme adekvátně reagovat. V médiích jsme mohli, a ﬆále můžeme, číﬆ a slyšet mnohé úvahy a názory na
to, jak bychom se měli z této situace poučit, jak svět nebude teď už ﬆejný
jako před koronavirem apod. Bohužel se, při pohledu do minuloﬆi, ale
zdá, že lidﬆvo je nepoučitelné. Vždyť všechno tu už bylo, ale člověk se Pohádkové bytoﬆi se na závěr povedené akce společně vyfotili.
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Foto V. Hájková
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VYPUSTILI JSME VLASTNÍ MOTÝLY DO PŘÍRODY

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ...

Po dvou měsících domácí izolace jsme se mohli konečně sejít v mateřské škole. Nejen děti, ale i paní učitelky, se nemohly dočkat, až spolu
budou objevovat a zkoušet nové věci.
To nejhezčí z jara, probouzení přírody, nám letos uteklo. Moc jsme
z něj neviděli, a tak jsme se rozhodli pro zajímavý pokus. Do školky
jsme si objednali housenky babočky bodlákové a těšili se, jak se nám
přemění v krásné motýly.
Nedočkavě jsme vyhlíželi pošťáka, a když konečně zazvonil, se zatajeným dechem jsme rozbalovali tajemný balíček. V průhledném kelímku k nám dorazilo pět housenek spolu se správným krmením. Každý
den jsme housenky bedlivě pozorovali a divili se, jak nám roﬆou před
očima. Po víkendu na nás ve školce čekali už hotoví housenkoví obři.
Během několika dnů se housenky na víčku kelímku zakuklily. To byl ten
správný čas, kdy jsme je přemíﬆili do motýlí zahrádky, sítěného domečku, ze kterého nám motýli neuletí, ale přitom je můžeme krásně ze
všech ﬆran pozorovat. Se zájmem jsme sledovali kukly, a když přišel čas
a motýli se začali líhnout, ani jsme nedutali. Z kukel se nám vylíhlo pět
krásně zbarvených motýlů. Do motýlího domečku jsme jim připravili
hoﬆinu – šťavnaté ovoce a květinky, které jsme podle návodu ochutili
sladkým nektarem. Po několika dnech pozorování jsme naše motýlky
s velkou slávou vypuﬆili na školní zahradě. Rozletěli se do všech ﬆran
hledat nektar z květů.
Děti byly z tohoto zajímavého pokusu nadšené, dozvěděly se spouﬆu
zajímavoﬆí o životním cyklu motýlů a přímé pozorování líhnutí motýlů
jim přineslo nevšední zážitek.
Z papíru jsme si ﬆejné motýlky i vyrobili. Při vycházkách do přírody
pozorujeme i další druhy motýlů, i když jich už nevidíme zdaleka tolik
jako dřív, a to je velká škoda...
Jaroslava Vimrová

Jaký je aktuální rozvoj měﬆysu Křivoklát?

Vypouštění vylíhlých motýlů na školní zahradě.

Foto J. Vimrová

Po komunálních volbách 09/2019,když byla opakovaně zvolena ﬆaroﬆkou paní L.Vokounová, řekla občanům. Mezi „ﬆěžejními problémy
obce jsou opravy moﬆů, vytápění v mateřské školce, komunikace na
soukromých pozemcích, vytvoření Strategického pláni obce a další“.
Do dnešního dne od ﬆaroﬆky Vokounové k plnění ničeho z jejích
prohlášení od zvolení nedošlo. Uplynul rok času, ﬆrategický plán neexistuje (máme plán z r. 2007).
Náhle na zasedání zaﬆupitelﬆva 11. 5. 2020 bylo ﬆaroﬆkou oznámeno, že VSOZČ začne ﬆavět vodovod Měﬆečko – Křivoklát (přivaděč)
a vodovod v Křivoklátu podle platného povolení projektu Křivoklát- kanalizace a vodovod (bez kanalizace). Po propojení Křivoklát - Měﬆečko
se ﬆane vodojem a vodní zdroje měﬆyse nadobecní infraﬆrukturou
VSOZČ. Toto zrychlení v poﬆupu VSOZČ je evidentně způsobeno přípravou úﬆavního zákona o vodě, již předloženým MZE do Sněmovny,
jehož záměrem do budoucna je, aby vodárenská infraﬆruktura pro
veřejnou potřebu byla pouze ve ﬆátním či municipálním vlaﬆnictví
a zabránění developerského budování této infraﬆruktury se záměrem
budoucího vlaﬆnictví.
Náš Křivoklát občanům předkládá základní témata pro infraﬆrukturu
z jeho plánu rozvoje Křivoklátu pro roky 2020 – 2024. Snad toto ﬆaroﬆku přivede i k plnění toho, o čem mluvila dvakrát vždy po svém
uvedení do funkce veřejného funkcionáře ﬆaroﬆy měﬆyse Křivoklátu.
Bývá základní povinnoﬆí práce ﬆaroﬆy - věnovat se rozvoji obce. V sekání trávy a vyplňování výtluků štěrkem v rozbitých komunikací udržení
majetku obce a rozvoj obce nespočívá. Měﬆys by měl přeﬆat čekat
na to, co s ním udělá VSOZČ a začít se sám ﬆarat o to, co by mělo být
a aby bylo, a především v souladu s připravovanými zákony ČR, které
začnou platit „zítra“.
Infraﬆruktura:
- Obnova ﬆávajících zdrojů pitné vody včetně přivaděčů a posílení
novými vlaﬆními zdroji ve vlaﬆnictví měﬆyse s využitím dotačních
programů SFŽP
- Provedení spolehlivé gravitační kanalizace ve vlaﬆnictví Křivoklátu
s využitím platného ﬆavebního povolení a dotačního programu SFŽP
(bude vyhlášen 9/2020- 6/2021)
- Kanalizační přípojka ZŠ v bezkolizní trase se zdrojem pitné vody pro
ZŠ
- Využití vody z obecní ﬆudny na parkovišti pro hrad a provoz WC na
parkovišti
- Rekonﬆrukce komunikací, komunikace pro pěší na trase Amalín,
Budy, ZŠ Křivoklát
- Obecní rozhlas
- Zajištění opravy komunikace Lánská
ing Zdeněk Vajc, „Náš Křivoklát“

ŽIVOT S KORONAVIREM V ZŠ KŘIVOKLÁT
V začátcích této neobvyklé doby každý učitel přemýšlel, jakým
způsobem bude dále učit. Jako náﬆroje ke komunikaci se žáky sloužily emaily, elektronická žákovská, telefon, převzetí učiva ve schránce, osobní donáška, google učebna, náﬆroje pro videokonferenci
(Skype, Zoom, Hangout, atd.) a možná i jiné. Po různých zkušenostech jsem pro výuku jazyků nejvíce využíval Skypu, emailu a elektronické žákovské, kterou za tu dobu ﬆačili programátoři vylepšit.
U výuky sportu jsem si zprvu říkal, že to půjde snadno. Budu se se
žáky vídat venku na kole a při turiﬆice. Toto však také nebylo dovoleno. Po čáﬆečném uvolnění jsem se snažil nabídnout cyklovýlety,
které proběhly a ještě proběhnou. Perličkou na konci bylo natáčení
s milovníkem přírody panem Rajnišem, se kterým jsme natočili a
umíﬆili na youtube dva díly přírodovědné soutěže pro žáky naší
školy, kteří společně s rodiči odpovídali na naše otázky po emailu.
Třetí díl bychom ještě rádi ﬆihli natočit. Věci špatné jsou vždy pro
něco dobré, a tak tomu bylo i tentokrát.
Tomáš Voﬆatek
Křivoklátské noviny XXIV, 2020/3

Jeden z cyklovýletů křivoklátských školáků.

Foto Tomáš Voﬆatek
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ANDĚL STRÁŽCE OPĚT CHRÁNÍ POCESTNÉ
ROZTOKY (bed). Půjdete-li z údolí Klucné, nebo chcete-li z Údolí
hříchu směrem do Roztok, určitě si všimnete na vysoké skále nad řekou (proti Višňové) nového obrazu Anděla ﬆrážce. Míﬆní obyvatelé
vědí, že se skále „odnepaměti“ říká U Anděla. Inﬆalaci obrazu mají
„na svědomí“ Jeﬆřábi z Křivoklátska. Na to, co je k tomuto bohulibému počinu vedlo, jsme se zeptali jednoho z Jeﬆřábů – Mariana
Bekeho.“
„Čáﬆí údolí Klucné v minuloﬆi probíhala ceﬆa, ale jen krátký úsek,
a to jako spojnice mezi ﬆarobylým Zbečnem a Branovem. Údolí bylo
spíše využíváno jako transportní ceﬆa, tzv. smyk, kde se koňmi ﬆahovaly klády k vazišti vorů, které bývalo na dnešní pláži u soutoku potoka Klucná a řeky Berounky. Ta se tehdy ještě nazývala Mže. Vaziště
vorů (pramenů) je doloženo roku 1728, kdy byl vyšetřován chalupník
Zíka z Roztok pro krádež tabulového voru, se kterým byl dopaden v
tišině u Čaﬆonic a nebyl schopen vysvětlit, kde k voru přišel.
Později sloužilo údolí Klucné jako poutní ceﬆa na Svatou Horu u
Příbrami. Přibližně u obrázku sv. Jana Nepomuckého (zhruba v místech u nedávno opraveného moﬆku) odbočovala ceﬆa k Vysokému
Toku, protože Karlova Ves tehdy ještě neexiﬆovala (byla založena až
v roce 1828 Fürﬆenbergy a je nejmladší vsí na Křivoklátsku). Nad
míﬆem u sv. Jana je soutěska, která byla rozšířena až se ﬆavbou
silnice. Ceﬆa dále vedla okolo Cvočkaře, Mlynářovým luhem ke Spálenému vrchu okolo Špitálku. Tady byli podle legendy ošetřováni
a jsou pohřbeni vojáci Suvorovovy armády z dob napoleonských
válek. Dále pokračovala k Broumům, Velízu a Kublovu, dále kolem
hradů Točník a Žebrák přes Hořovice a Jince k Příbrami.“
Na skalách před Klucnou původně vedla vysoko nad vodou jen
nebezpečná pěšina, nad kterou poutníci pro svou ochranu při nebezpečném průchodu pověsili obrázek Anděla ﬆrážce. Ten však s
rozšířením ceﬆy zmizel. Správa silnic tehdy usoudila, že rozšířený
úsek už Anděla ﬆrážce nepotřebuje. Škoda. Tak jako dlouhá léta
chránil poutníky před pádem do hlubiny, mohl možná zabránit tragédii, kdy se pod skálou utopili dva kamarádi – trampové z Rakovníka. K neštěﬆí došlo 27. května 1934 a své životy zde ukončili Karel
Novák zvaný Černoušek a Alois Vecka. Jak k tragédii došlo, kroniky neříkají. Podle vzpomínek ﬆarousedlíků se s nimi měla převrátit
loďka. Od té doby, až do dnešních dnů, došlo v hluboké vodě pod
skálou ještě k několika utonutím. Skále tak zůﬆal na dlouhé období
jen pomíﬆní název, ale i ten se pozvolna z myslí lidí vytrácí. Dejme
ještě slovo Marianu Bekemu.
„Jelikož máme za skálou v osadě Údolí hříchu kamarády, rozhodli

VIRTUÁLNÍ KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍ ŠKOLY DAGMAR PAVLÍČKOVÉ

jsme se, že obrázek na skále obnovíme pro ty, kteří se musejí po každém víkendu ﬆráveném v lůně přírody vrátit do náﬆrah velkoměﬆa.
Aby je Anděl ﬆrážce chránil, byl obraz umíﬆěný na opačnou ﬆranu
skály směrem z divočiny do civilizace. Kdo se ale někdy přesvědčil o
ochraně ,shůry‘, cítí, že Anděl ﬆrážce funguje obousměrně. Obrázek
anděla namalovala Verča Fričová a obrázek sv. Jana Nepomuckého
Janča Vopatová. Rámečky s inﬆalací zhotovili a na míﬆo osadili míﬆní kvakeři – Jeﬆřábi Křivoklátsko,“ dodává Marian Beke.

Karel Novák – Černoušek a Alois Vecka, kteří tragicky zahynuli pod skálou
U Anděla ﬆrážce.
Foto archiv -bed-

Obrazy Anděla Strážce a sv. Jana Nepomuckého v Klucné. Foto M. Bednařík

NA NÁVŠTĚVNÍKY HRADU ČEKÁ ŘADA NOVINEK
KŘIVOKLÁT. Celou řadu novinek připravila pro návštěvníky správa hradu Křivoklátu. Na ty nejvýznamnější jsme se zeptali
správkyně depozitáře Aleny Jakšové.
„Návštěvníci budou moci zhlédnout
exponáty, které desítky let „odpočívaly“‘
v našich depozitářích. Setkají se s nimi jak
v jižním, tak i v severním křídle hradu a také
ve velké věži. Na ﬆoly v knížecí knihovně
jsme nainﬆalovali několik porcelánových
jídelních servisů, ukázky secesního pánského a dámského oděvu a je zde i koutek Alena Jakšová
připomínající slavnou operní pěvkyni Irmu
Reichovou, která se na Křivoklátě narodila. Děti potěší několik dobových
hraček. Otevřeli jsme několik knih, aby lidé viděli, jakým typem písma
byly v různých dobách tištěny.
Obrazárnu jsme doplnili o několik zajímavých exponátů – např. vodu
z Jordánu, kterou v roce 1887 přivezl z Paleﬆiny kníže Max Egon II., bohatě zdobený kalich s polodrahokamy z 19. ﬆol., dobová pouzdra na
doutníky nebo dámské kabelky. Stejně tak i hradní muzeum. Tady mohou návštěvníci nově vidět třeba dřevěný model válečného trojﬆěžníku

6

s vybavenou palubou i podpalubím a se dvěma záchrannými čluny
z přelomu 18. a 19. ﬆol., kuše z 18.
ﬆol. či přilbu z Persie zdobenou zlatými linkami. Také v Rytířském sálu
je několik novinek, např. faksimile
Gelnhausenova kodexu z poč. 15.
ﬆol. a Památná kniha olomoucká.
Doplněna byla i expozice loveckých zbraní ve velké věži. Kromě
chladných a palných zbraní včetně
pytláckých pušek jsme sem nainﬆalovali myslivecké kabátce z přelomu 19. a 20. ﬆol., dřevěné modely Maxovy a Emilovy chaty, další Inovovaná byla i expozice loveckých
obrazy a vycpaniny zvěře.
zbraní ve Velké věži.
Foto -jakS úplnou novinkou se příchozí setkají hned na začátku prohlídky. Bývalé lapidárium se změnilo v konírnu,
neboť tato proﬆora sloužívala k pohotovoﬆnímu uﬆájení koní. Kromě
několika ﬆání pro koně je vybavena doplňkovými artefakty, jako jsou
sedla, ohlávky apod.
Tomáš Bednařík
Křivoklátské noviny XXIV, 2020/3

Všichni jsme se těšili na každoroční koncert žáků hudební školy Dáši
Já si to předﬆavit umím, ale bez pomoci mého manžela je to věc
Pavlíčkové, který se měl konat v tělocvičně křivoklátské školy. Doba co- nemyslitelná. To bych se spíš naučila hrát na další hudební náﬆroj,
vidová všem ale zhatila plány, uvrhla nás do karantény a oko nejedno- než pochopit práci s počítačem. Na závěr bych chtěla moc poděkovat
ho z nás, milovníků kultury, posmutnělo. Co se ale neﬆalo. Jednoho dne všem, co se koncertu aktivně zúčaﬆnili - rodičům, žákům a našim vyjsem objevil v emailu pozvánku na virtuální
ﬆupujícím hoﬆům.
koncert žáků na internetu. S velkým napětím
Napadlo mě, že by nebylo od věci se poptat nějsem si v termínu puﬆil počítač a zhlédl malé
koho z vyﬆupujících, jaký byl koncert z pozice vyﬆui větší muzikanty, kteří si pro nás připravili
pujících, a aby nám pověděl něco z interpretačního
svá vyﬆoupení v domácím proﬆředí. Nahráli
zákulisí. Po zhlédnutí koncertu jsem proto zajel za
je před objektivy kamer a mobilů a my se tak
účinkujícím rodinným týmem Petrem a Michalem
mohli potěšit výsledky jejich výkonů. Byl jsem
Tolmanovými z Roztok a položil jim tři otázky, jak
tím nápadem nadšen a hned jsem věděl, že
viděli koncert oni.
se se svými pocity musím s vámi podělit na
Jak jﬆe se o koncertu dozvěděli a vaše první
ﬆránkách novin. Napsal jsem paní Pavlíčkoreakce?
vé a poprosil o odpovědi na několik otázek,
Petr: Kupodivu jsem se o něm nedozvěděl od
které vám nyní předkládám.
paní Pavlíčkové, ale od své kamarádky Adély HeKdy jﬆe se dozvěděla, že klasický konrinkové, která zprávu o virtuálním koncertu od
cert z důvodů karantény nebude a Vaše
paní učitelky našla dříve než my.
první reakce?
Michal: Zpráva o virtuálním koncertu náš potěšiKdyž jsem 13. března musela ukončit výla,
protože jsme se na skutečný koncert delší dobu
uku, naivně jsem myslela, že všechno rychle
připravovali a naše snaha tak alespoň nepřišla na
pomine a koncert 29. dubna bude. Začátzmar.
kem měsíce už mi bylo jasné, že situace
kolem koronaviru je velmi vážná a pochoZajímalo by mě, jak dlouho jﬆe skladby natáDagmat Pavlíčková si roli moderátorky užívala.
pitelně mě to rozesmutnilo. Ale musela jsem
čeli nebo jﬆe to dali na první dobrou?
se s tím smířit.
Petr: Ani náhodou. Nahrávali jsme to několik dní, protože mamka,
Kdo měl nápad uskutečnit koncert přes internet?
krom toho, že byla spoluvyﬆupující, se ujala i role režisérky, koﬆyPřed velikonoci mi přišlo přes WhatsApp video, které natočila ma- mérky, produkční a odborné poradkyně na všechno a byla náročná.
minka pětileté Štěpánky Matějovské z Měﬆečka, že mě pozdravují, a Dokud vše nebylo dokonalé, hrálo se pořád dokola.
že mi se Štěpánkou nahrály písničku. Moc mě to potěšilo a právě toto
Michal: Natáčeli jsme u nás na chodbě, tam jde správné světlo jen
video bylo impulsem pro virtuální koncert.
dopoledne a v pozadí za námi byla knihovna, která udělala i jakési
Jak se na nápad tvářili žáci a jejich rodiče? Našel se někdo, kdo intelektuální proﬆředí.
to ﬆriktně odmítl?
Třináct žáků ze sedmatřiceti se nezúčaﬆnilo, někdo mi jen oznámil,
že se nezúčaﬆní, někdo napsal, že děti a jejich rodiče jsou zavaleni
kromě svého zaměﬆnání ještě domácí výukou, což byl pádný argument, není to jednoduchá doba.
Byla pro natáčení jednotlivých snímků daná nějaká kritéria, a
to jak technická tak obsahová?
Manžel udělal několik pokusů, aby vychytal všechny nedoﬆatky, na
mně oteﬆoval, jeﬆli dokáží poslat přes internetovou úschovnu video
i úplní techničtí antitalenti a poslali jsme žákům nahrávku s pokyny.
Především se muselo nahrávat na šířku a časový limit byl do 3 minut,
aby koncert nebyl dlouhý. Ne všichni to ale respektovali a něco bylo
natočeno na výšku.
Jak se poﬆavil manžel k úkolu vše zpracovat a na internetu
odprezentovat?
Velice vﬆřícně. Kdyby řekl, že to dělat nemůže, žádný virtuální kon- Rodinný tým Petra, Petr a Michal Tolmanovi při virtuálním vyﬆoupení.
cert by se nikdy nekonal. Strávil nad tím spouﬆu večerů, než byl s
Myslíte si, že by se mohl koncert tímto způsobem někdy zopaprezentací videí spokojen.
kovat i mimo karanténu?
A co Vy, jak jste si užila roli moderátorky?
Petr: Myslím si, že toto bylo krajní řešení v karanténě, ale lepší je se
Vzhledem k tomu, že z technických důvodů moje moderování mupotkávat s posluchači naživo. I když třeba při živém koncertu člověselo být nahrané den dopředu, a nebylo naživo, jak původně bylo
ku nějaká ta nota ujede, je zážitek z bezproﬆřední reakce posluchačů
zamýšleno, tak jsem si ho užila. Zase byl důvod se hezky obléknout a
nenahraditelný.
mluvit na lidi bez roušky.
Michal: Výhodou virtuálního koncertu je, že ho vidí spouﬆu lidí, kteMáte již na takto pojatý koncert nějaké reakce od diváků? Víte,
ří by na koncert jinak nikdy nepřišli. Vždyť jen naše mamka rozeslala
jaká byla jeho sledovanoﬆ?
odkaz na koncert všem známým, aby se mohli na naše vyﬆoupení
Rodiče, jejichž žáci se koncertu zúčaﬆnili, i hoﬆé a známí napsali, kouknout a takových bylo jiﬆě víc. (Smích…)
nebo zavolali, že to bylo hezké, dojemné a že je to potěšilo. Kdo se
Závěrem bych chtěl poděkovat paní učitelce Dáše Pavlíčkové i braz žáků nezúčaﬆnil, nereagoval ani po koncertě, což mě trošku mrzí.
trům Tolmanovým za vﬆřícný příﬆup k tomuto rozhovoru a budu se
Sledovanoﬆ byla ke konci května okolo 300 zhlédnutí.
těšit, jak říká Šárka Humlová „někdy jindy pozdějc“ na viděnou při něInternet je fenomén doby, počítáte, že by se tato forma kon- kterém z jejich vyﬆoupení.
Milan Bednařík
certu či jiné akce takto zopakovala?
Křivoklátské noviny XXIV, 2020/3
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OBECNÍ KNIHOVNA
Vážení čtenáři, tak konečně zas můžete chodit pro svou duševní
potravu. A hned jsem se vypravila pro nové knihy. Začetla jsem
se do veselého čtení o boleﬆech, což je podtitul knihy Jak přežít léčení našeho známého psychiatra Radkina Honzáka, o kterém
jsem psala už v minulém čísle KN. Můžete si tam mimo jiné přečíﬆ
„Chytří lidé jdou v případě potřeby za psychiatrem. Utíkají před
ním jen blázni.“ Knihy
Táni Keleové-Vasilkové znáte, několik
jich máme. Můžete
si přečíﬆ novou, Slib,
o dvou kamarádkách
a jejich rozdílných
osudech. I další kniha je o dvou ženách,
dvou povahách a
žhoucím létě na pobřeží Bretaně v Kráse
noci od Niny George. Tak daleko, tak
blízko napsaly matka
s dcerou, které dělí
půl Evropy a spouﬆa
nevyřčených slov. A
už tu máme oblíbené

CHLAP V ZÁSTĚŘE
Dobrý den, moji věrní čtenáři. Vítám vás u dalšího pokračování seriálu o mlsných jazýčcích. Doufám, že to nejhorší s Covidem 19 je už
za námi a svět se pozvolna vrací k normálu. Vracíme se do hospůdek,
kaváren a pivnic, protože za tu dobu domácího karanténního vyvařování si hospodyňky zaslouží trochu oddechu. Vařit pro celou rodinu
dlící doma, nebyl žádný med a leckde to prý vypadalo jako v malé
závodní kuchyni. Já to spíš pojímám jako pomoc oblíbeným hospůdkám, abych jim doplnil ušlé tržby, jejichž výpadek ohrožoval samotné
přežití do lepších časů. Zaznamenal jsem, že hoﬆé se chovají ohledupněji a snaží se o co největší bezpečný pobyt v takovém zařízení, ještě
je vidět určitou obavu. Jak jsem si v hlavě rovnal dnešní téma, tak jsem
si uvědomil, kolik těch hospod a reﬆauací jsem po republice v životě
navštívil. Když jsem pracoval v pražském Orbisu, skoro denně jsme vyráželi po celé republice za reportážemi a ﬆravovat se po hospodách
patřilo k denním rituálům. Dodnes si pamatuji ty vyhledávané, léty
osvědčené, i jejich speciality. Namátkově si vzpomenu na znamenité
ﬁlé ála Orly s omáčkou Arbat v motoreﬆu Bouchalka při ceﬆě na Plzeň, v Obědovicích na Královéhradecku to zase byly nové brambory na
loupačku tuláka Matěje s podmáslím a tvarohem. Obzvláště vyhlášená
reﬆaurace U Nedbálků v Oﬆrovačicích u Brna nezklamala svým kančím
guláškem „speciál“ s domácím chlebem a což pak proﬂáklá hospoda
U Karlíčka ve Velké Bíteši. Tam se doﬆala typická česká kuchyně, i moje
milované pličky na smetaně s domácím knedlíkem. Vidím, kolik z vás
se nyní otřásla odporem. Ale pro mě to byla mana nebeská za šeﬆ
korun sedmdesát haléřů. Nemůžu zapomenout i na jednu pražskou
hospodu na Žižkově, kam mě a mé přátele čaﬆo vedly kroky za fantaﬆickou baštou. Jmenovala se U Dvou Hrabalů a připadali jﬆe si, že
sedíte ve sklepních kójích ﬆarého žižkovského činžáku. Kuchyně ale
jako v Alcronu, ne-li lepší. Tam jsme chodili na jejich specialitu, kterou
jsem si od nich vypůjčil pro dnešní recept. Ocení ji skuteční gurmáni
a vy oﬆatní ji alespoň neodsuzujte, aniž byﬆe ji ochutnali. Pro dnešek
už doﬆ noﬆalgického vzpomínání a hurá do vaření. Krásné léto plné
dobrot vám přeje Milan Bednařík.

krimithrillery.Robert
Bryndza napsal první
případ Kate Marshallové, Kanibal z Nine
Elms, manželská dvojice autorů z mrazivého
severu napsala Sněhurčinu rakev, spletitý
a promyšlený případ,
který vás pohltí do
poslední ﬆránky. J.D.
Robb je pseudonym
autorky Nory Roberts,
od které tu mám novou knihu Stále v tvém
ﬆínu, o otřesném tajemﬆví, které hlavní
poﬆavu románu Naomi léta pronásleduje.
Pod pseudonymem
píše krimiromány, ten
nejnovější Zemřeš
v další kapitole je o
vrahovi, kterého inspiruje kniha. Pro děti tu
mám komiksové zpracování oblíbeného večerníčku Bob Bobek. Knihovna bude ﬆále
otevřená díky mým spolupracovnicím, které mě v případě potřeby
zaﬆupují. Jen v polovině července asi bude jednou zavřeno, ale to
dám včas vědět. Pěkné počtení přeje Gudrun Humlová.

OLOMOUCKÉ TVARŮŽKY PODLE PANA WERICHA
1 balíček olomouckých tvarůžků, 5 dkg pravého uherského salámu,
1 vejce, hladká mouha, ﬆrouhanka, sádlo nebo jiný tuk na smažení.
Proleželé tvarůžky položíme na kolečko uheráku a druhými přikryjeme shora a jemně přimáčkneme. Tyto syrečkové sendviče obalíme v
klasickém trojobalu a pak ještě jednou ve vajíčku a opět ve ﬆouhance.
Tím vznikne silněší obal a syreček nemá šanci při smažení vytéci. Mně
se osvědčilo, když se po obalení před smažením dají ještě na půl hodiny do ledničky. Potom se zprudka opečou na pánvi po obou ﬆranách.
Jako příloha se hodí třeba hranolky nebo reﬆované brambory. Pro
doladění chuti je možné ozdobit tatarkou nebo nějakým dresinkem
podle obliby.
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