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Slavnostní rozlouãení budoucích prvÀáãkÛ
s mateﬁskou ‰kolou se
konalo 26. ãervna v obﬁadní síni hradu Kﬁivoklátu.
âtûte na str. 2

ÚVODNÍK

10 Kã

O tom, Ïe se v Budech staví muzeum motocyklÛ se ‰u‰ká jiÏ dlouho. Jsme rádi, Ïe vám jako první
mÛÏeme nabídnout malou procházku tûmito krásn˘mi nov˘mi
prostorami a poodhalit plány majitele muzea pana Jaroslava Antoniho.
âtûte na str. 4

Ztmelování kﬁivoklátského hasiãstva je námûtem reportáÏe na‰eho zpravodaje Pavla Frieberta v
jemnû bulvární úpravû poﬁízené na soustﬁedûní na
Emilovnû.
âtûte na str. 7

âESTN¯ MYSLIVECK¯ ¤ÁD ING. PETRU T¤ÍSKOVI

S nastoupiv‰ím létem se nám trochu pokazilo poãasí. To ov‰em vÛbec neodradilo dámy, které s jeho
pﬁíchodem odhodily teplé svr‰ky. Na
pány tedy ãeká – ne vÏdy – pûkná podívaná na Ïenská poodhalená tûla.
Mladé dámy to podle mne mají
jednoduché. A to jak ve v˘bûru, tak
v moÏnostech, co na sebe. To dámy
star‰í uÏ mají zúÏen˘ v˘bûr. Neslu‰í se pﬁeci v jejich vûku vyjít mezi lidi v takhle krátké sukni, ãi vyz˘vavém triku.
MoÏná uÏ také nepatﬁíte do kategorie dam mlad˘ch a pﬁipadáte si
objemnûj‰í ãi neforemné. Je pro vás
stále tûÏ‰í vybrat si na stránkách
módních ãasopisÛ? Nûkdy se vám
dokonce zdá, Ïe triãko ãi ‰aty uÏ pro
vás „prostû nejsou“ to pravé oﬁechové!
Prostû nepatﬁíte mezi modelky
a jste úplnû normální Ïenské – jako
vût‰ina ostatních.
Nebojte se tedy experimentovat
a obãas si obléci – i pro vás zdálo
by se – nûco úplnû nevhodného.
Chce to jen trochu odvahy a zmûnit
pohled na vûc.
Pﬁeji vám tedy nejen tu odvahu,
ale také dobr˘ pocit ze svého tûla.
–rok–

daloviã za dlouholetou v˘tvarnou
práci v umûlecké dﬁevoﬁezbû zobrazující Ïivot zvûﬁe a propagující myslivost naprosto originálním zpÛsobem. Pﬁedání se zúãastnilo mnoho
hostÛ, panu Ing. Tﬁískovi k získání
ﬁádu gratuloval pﬁedseda âeskomoravské myslivecké jednoty Ing. Jaroslav Palas, za státní správu âR jihoãesk˘ hejtman Jan Zahradník
a mnoho dal‰ích. Na slavnostech bylo celkem udûleno pût ãestn˘ch ﬁádÛ, kromû Ing. Petra Tﬁísky dal‰í tﬁi
za literaturu a jeden In memoriam
Ing. Josefu Wágnerovi, CSc., zakladateli ZOO Safari ve Dvoﬁe Králové, zoologovi a spisovateli. „Slavnost udílení ﬁádÛ probûhla velice
dÛstojnû, nástup ocenûn˘ch byl za
zvukÛ loveck˘ch borlic a ãlovûk jen
stûÏí skr˘val dojetí. Pro mû osobnû
a pro ãleny mé rodiny to bude krásná vzpomínka na cel˘ Ïivot,“ dodal
pan Tﬁíska na‰emu listu.
Milan Bednaﬁík

Vyznamenan˘ Ing. Petr Tﬁíska pﬁebírá âestn˘ mysliveck˘ ﬁád z rukou ministra zemûdûlství Ing. Petra Gandaloviãe. Foto Blanka Tﬁísková

PùTIST¯ DIVOâÁK ULOVEN
PÍSKY. Husarsk˘ kousek se povedl Petru Bubovi ze SOUL Písky
- Kﬁivoklát. Pﬁed nûkolika dny se mu
podaﬁilo ulovit pûtistého divoãáka
v jeho lovecké kariéﬁe. Stalo se tak
v honitbû SOUL Písky a jednalo se
o sanitární odstﬁel.
„Lov divoãákÛ je mou velikou láskou a vá‰ní. Proã? Je to lov ãasto ná-

Petr Buba se sv˘m pûtist˘m divoãákem.
Foto archiv Petra Buby

roãn˘, neboÈ divoãáci jsou nesmírnû chytﬁí, inteligentní, opatrní a houÏevnatí. Na lov ãerné se vÏdy tû‰ím,
ale nikdy nestﬁílím bezhlavû a ukvapenû. Noãní atmosféra krajiny ozáﬁené mûsíãním svitem, kouzelné
chvíle napûtí, kdy se den promûÀuje v noc, vzru‰ení pﬁi prasknutí vûtviãky v noãním tichu. To jsou vÏdy
nezapomenutelné záÏitky,“ svûﬁuje se Petr Buba.
Svého prvního divoãáka
ulovil v ole‰enském revíru v ﬁíjnu 1976. Toho posledního, pûtistého, tedy
sloÏil po 32 letech. Jen ten,
kdo se vûnuje lovu divoãákÛ, ví, Ïe ãas stráven˘
na tomto lovu, není ãasto
adekvátní loveckému
úspûchu.
„M˘m rekordem je ãekání
v mínus sedmi stupních
Celsia od 18 do 5 hodin ráno. Stﬁílel jsem ve 4.30 hodin, ale byl jsem tak promrzl˘, Ïe jsem chybil.
Mnohokrát jsem se za divoãáky plahoãil, mrzl, nespal a neulovil nic. Ulovení divoãáka je pro mû vÏdy
vrcholn˘m mysliveck˘m
záÏitkem. Po kaÏdém lovu
si vedu peãlivû záznamy,
kdy, kde, v kolik hodin, jakou ráÏí, kolik skolen˘ kus
váÏil a jakého byl pohlaví,“
dodává Petr Buba.
Tomá‰ Bednaﬁík

Moudrá slova
Ve vzpomínkách si udûlejte obãas úklid: vymeÈte zbyteãné, spalte
chmurné, opra‰te pﬁíjemné a vyle‰tûte radostné záÏitky své minulosti.
(Anatole France)

TûÏko byste hledali v Kﬁivoklátû
a jeho ‰irokém okolí ãlovûka, kterému by nebylo známo jméno Ing.
Petr Tﬁíska. V‰ichni ho známe jako
na‰eho spoluobãana a umûlce, kter˘ dokáÏe ztvárnit Ïivot zvûﬁe v naprosto ojedinûl˘ch dﬁevoﬁezbách.
V minulosti jsme si mohli jeho práce prohlédnou pﬁi mnoha v˘stavách
nejen zde na Kﬁivoklátû, ale i v blízkém ãi vzdálenûj‰ím okolí. Ing. Petr Tﬁíska vystavoval své práce i v zahraniãí, kde se svojí originalitou
ﬁezby slavil mnoho úspûchÛ. V roce 1995 získal umûleckou cenu, kte-

rou mu udûlila âMMJ. S jeho umûleckou dráhou jsme nûkolikrát v minulosti seznámili i ãtenáﬁe Kﬁivoklátsk˘ch novin a o to s vût‰í radostí
vám pﬁiná‰íme následují zprávu.
âeskomoravská myslivecká jednota Ing. Petra Tﬁísku opût vyznamenala. Stalo se to na Národních mysliveck˘ch slavnostech v sobotu
28. ãervna na nádvoﬁí loveckého
zámeãku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Byl mu propÛjãen âestn˘
mysliveck˘ ﬁád. Toto nejvy‰‰í myslivecké vyznamenání mu pﬁedal ministr zemûdûlství âR Ing. Petr Gan-

Ukázka dﬁevoﬁezby Ing. Petra Tﬁísky.
Foto archiv autora

VELK¯ ÚSPùCH K¤IVOKLÁTSKÉ ·KOLY
V bﬁeznu leto‰ního roku se na‰e
‰kola zapojila do celostátní soutûÏe
s Elektrowinem pod názvem „Ukliìme si svût“. SoutûÏ trvala do kon-

ce kvûtna a cílem byl sbûr star˘ch
a vyslouÏil˘ch elektrospotﬁebiãÛ.
Ty se zdarma sbíraly ve vestibulu
‰koly do pﬁipraven˘ch bagÛ. Pro

vût‰í elektrospotﬁebiãe bylo vytvoﬁeno sbûrné místo venku u tûlocviãny. Îáci 8. roãníku vytvoﬁili plakáty, které roznesli po Kﬁivoklátû i po
v‰ech spádov˘ch obcích. Zájem byl
obrovsk˘. Ke ‰kole zajíÏdûla osobní i nákladní auta a „vyhazovala“,
co se dalo. BohuÏel i to, co není povaÏováno za elektrozaﬁízení, napﬁ.
koberec, linoleum nebo kufry. Tûmto jedincÛm bychom chtûli vzkázat,
Ïe si spletli sbûrné místo elektrospotﬁebiãÛ s neﬁízenou skládkou. Zaãátkem ãervna byla soutûÏ firmou
Elektrowin ukonãena a po posledním odvozu elektrozaﬁízení bylo
rozhodnuto. Na‰e ‰kola po celkovém souãtu sebrala témûﬁ 5,3 tun odpadÛ, coÏ v pﬁepoãtu na 1 Ïáka znamená skoro 33 kg… a vyhráli jsme.
Mimochodem, ‰kola na 2. místû vybrala v pﬁepoãtu na 1 Ïáka jen 9 kg
star˘ch spotﬁebiãÛ. V pátek 13. ãervna zástupci ‰koly (8. B) z rukou pana Romana Abrahama, ﬁeditele zákaznického oddûlení Elektrowinu a.
s. pﬁebrali krásnou cenu:
(Pokraãování na str. 2)

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE

STRANA 2

Anketa KN
Chodíte se je‰tû koupat do ﬁeky
Berounky a pokud ne, kde jinde
se v blízkém okolí Kﬁivoklátu koupáte?
Pavlína Friebertová
43 let, vedoucí po‰ty
Jéje, to je téma na povídku! MÛj roãník si
jistû vybaví Jelínkovic
rybárnu s jejich chlazenou limonádou,
v je‰tû chladnûj‰ím
sklípku, tatranky a polomáãené su‰enky.
Do Berounky jsme se chodívali
koupat jako dûti tak pﬁed tﬁiceti lety, kdyÏ byly okolní bﬁehy udrÏované a deku bylo kde rozloÏit. A
hlavnû se chodilo k JelínkÛm na obãerstvení. Po letech jsme ‰li párkrát
s dûtmi, ale uÏ to nebylo jaksi ono,
a nyní jezdíme obãas na Tyr‰ovo
koupali‰tû do Rakovníka.
Anna Hamouzová
68 let, vedoucí jídelny M·
Letos jsem byla u ﬁeky
zatím dvakrát. Jako dûti jsme chodili k ﬁece
ãasto. U ﬁeky mi v souãasné dobû vadí, Ïe
bﬁeh není posekan˘,
pû‰inky jsou zarostlé.
KdyÏ pﬁijedou dûti na dovolenou,
jezdíme do Rakovníka do bazénu
nebo na koupali‰tû. Letos poãasí
koupání pﬁeje a voda v ﬁece je jako
kafe. Pﬁeji v‰em hezké léto a dûtem
krásné prázdniny.
Petr HÛla
46 let, vedoucí Správy CHKO
Kﬁivoklátsko
Do Berounky se koupat v poslední dobû nechodím. Pokud najdu
trochu volného ãasu,
trávím ho obvykle
u vody, ve které se dá
potápût a fotit. Taková
v‰ak na Kﬁivoklátsku
bûhem léta není. Jinak docela pûkné koupání b˘vá v prostﬁedním rybníku u Nového Jáchymova.
Jaroslav Vávra
78 let, dÛchodce
Îiji na Kﬁivoklátû teprve ‰est˘ rok. A patnáct
let nedokáÏu vlézt do
vody, která má ménû
neÏ 25 stupÀÛ. ¤ekou
mého dûtství byla Îelivka, jako student
jsem s oblibou plaval ve Vltavû pod
Vy‰ehradem. Pak nastaly rodinné
pouti k âernému moﬁi a k Jadranu.
V Berounce jsem se koupal jen jednou v Ïivotû pﬁi v˘letû na Karl‰tejn.
Bylo to tehdy moc pûkné.

KN 7–8/2008

T R A D I C E S E M A J Í D O D R Î O VA T

Ani leto‰ní závûr ‰kolního roku
nebyl odli‰n˘ od pﬁedchozích v tom,
Ïe jsme opût nocovali ve ‰kole. V
posledním t˘dnu se v pondûlí veãer
se‰li star‰í Ïáci. Nejdﬁíve se v‰ichni
ubytovali a potom jsme se se‰li na
‰kolním hﬁi‰ti. âtyﬁi druÏstva zde
soupeﬁila v rÛzn˘ch disciplínách a
nûkteré v˘kony byly skuteãnû na
hranici lidsk˘ch moÏností. Následovalo opékání buﬁtíkÛ a klobásek.
Ti, kteﬁí nemûli sportování je‰tû
dost, se je‰tû probûhli za kulat˘m
nesmyslem. Nejvíce oãekávaná byla – jako jiÏ tradiãnû – diskotéka.
Horní patro ‰kolní budovy oÏilo pﬁípravami a kosmetické, kadeﬁnické a
módní salóny by bledly závistí. Dis-

kotéka konãila úderem dvanácté.
Veãerka v pÛl jedné ov‰em neukonãila ve‰ker˘ ‰epot a hrátky s mobilem. Proto i ranní vstávání bylo
o nûco nároãnûj‰í. Po snídani se
v‰ichni roze‰li do sv˘ch tﬁíd a následoval dopolední program.
Mlad‰í dûti mûly sraz v úter˘ a na
ty ãekal klaun s uÏovkou Îofkou.
âekání na nûj vyplnily dûti hrami na
hﬁi‰ti a na zahradû. Po opeãení buﬁtíkÛ pokraãoval program v tûlocviãnû. Zde probûhl mal˘ koncert,
kter˘ si pﬁipravila nûkterá dûvãata s
paní uãitelkou. I zde následovaly
pﬁípravy na diskotéku (zabraly ménû ãasu a nebyly tak bouﬁlivé a navonûné), kterou pokraãoval cel˘ ve-

ãer. Ti, kteﬁí vydrÏeli, se rozcházeli kolem jedenácté hodiny. Ve tﬁídách jiÏ ãekala pohádka, pﬁi které
postupnû v‰ichni usnuli.
Závûrem pár úryvkÛ z posledního ãísla ‰kolního ãasopisu:
Názory z prvního stupnû:
Kter˘ pﬁedmût bych zru‰il(a)
a proã:
psaní, umím psát,
v praktick˘ch ãinnostech jsem
hrozné tele.
Kter˘ pﬁedmût bych zavedl(a)
a proã?
keramiku, baví mû to,
taneãní v˘chovu, baví mû to,
box, zajímá mû,
pﬁedmût odpoãívání, ale ten by
musel b˘t 1x t˘dnû,
nûjaké bojové umûní na sebeobranu,
sexuální v˘chovu a televizní v˘chovu.
Co si myslím o známkování
a zkou‰ení?
je to blbost,
je to kravina, mÛÏou se tﬁeba dávat nûjaké slova a ne známky,
známky jsou fajn, ale zkou‰ení mû
nebaví, protoÏe to neumím,
je ho moc a známek taky.
Známka 1:
koneãnû jsem nûco udûlala dobﬁe
jsem chytrá,
znamená pochvalu od mámy,
znamená Ïivot,
Ïivot jako v pohádce.
(Pokraãování na str. 6)

ROZLOUâENÍ BUDOUCÍCH PRV≈ÁâKÒ S MATE¤SKOU ·KOLOU
Velk˘m mezníkem v Ïivotû dûtí je vstup do základní ‰koly. Právû tento slavn˘ den ãeká brzy na‰ich ‰est ÏáãkÛ. Slavnostní
rozlouãení s mateﬁskou ‰kolou se
konalo 26. ãervna v obﬁadní síni
hradu Kﬁivoklátu. Úspû‰n˘ start ve
‰kole popﬁál dûtem starosta mûstysu Kﬁivoklát pan Milan Naì a ﬁeditelka Z· a M· Kﬁivoklát paní
Marcela Kasíková. S Terezkou
Merhautovou, Honzíkem Grbálem, Vojtou Rajsk˘m, Tomá‰em
Josífkem, Berná‰kem Dykastem
a Kubíkem Krpálkem se za v‰echny zamûstnance M· Kﬁivoklát rozlouãila vedoucí uãitelka Vûra Svobodová a popﬁála jim mnoho
úspûchÛ v základní ‰kole. Pﬁedala
jim upomínkové pﬁedmûty a vysvûdãení s velkou jedniãkou. Paní
ﬁeditelka Kasíková dûtem pﬁedala
kvûtiny a Ïáci devátého roãníku
pﬁedali dûtem pomyslnou ‰tafetu
a pamûtní ‰erpy. Tak ‰Èastné vykroãení do ‰kolních let.
Jaroslava Vimrová

Kﬁivoklátské noviny vyhla‰ují II. roãník fotosoutûÏe

„K¤IVOKLÁTSKO V HLEDÁâKU
FOTOAPARÁTU“
SoutûÏní témata (kategorie):
1. Z Kﬁivoklátsk˘ch luhÛ a hájÛ
2. MÛj miláãek
3. Svûdkové dávn˘ch ãasÛ
Zvlá‰tní kategorie:
Lidé Kﬁivoklátska
• SoutûÏe se mohou úãastnit v‰ichni zletilí i nezletilí fotografové
vyjma ãlenÛ redakãní rady Kﬁivoklátsk˘ch novin.
• SoutûÏící mohou do kaÏdého tématu zaslat max. 5 fotografií ve
formátu A4 z fotolabu ãi vyti‰tûné ve fotokvalitû na fotopapír.
• KaÏdá soutûÏní fotografie bude na zadní stranû opatﬁena jménem
autora, jeho adresou, uvedením soutûÏního tématu, do kterého je
fotografie zasílána, a názvem fotografie.
• Uzávûrka soutûÏe bude 31. 8. 2008.
• Do uzávûrky soutûÏe musí v‰ichni soutûÏící poslat ãi pﬁedat své
fotografie paní Tánû Friebertové na Informaãní stﬁedisko LesÛ âR.
s. p., Hradní ulice, Kﬁivoklát (telefon 724 525 036).
• Fotografie soutûÏících vyhodnotí odborná porota, která z do‰l˘ch
fotografií pro kaÏdé téma vybere tﬁi nejlep‰í. Jedné fotografii bude
udûlena zvlá‰tní cena redakãní rady Kﬁivoklátsk˘ch novin.
• SoutûÏit se bude o hodnotné ceny!
• Vyhodnocení soutûÏe probûhne v prÛbûhu záﬁí, soutûÏní fotografie budou vystaveny v prÛbûhu ﬁíjna v Galerii Lednice na hradû Kﬁivoklátû.

TO JSOU MI VùCI
âervenec je mírnû uplakan˘
a déle trvající horka let minul˘ch
se zatím nekonají. Pﬁiznám se, Ïe
z toho nejsem nervózní. Nervózní zaãínají b˘t nûkteﬁí politici
z blíÏícího se termínu krajsk˘ch
voleb. âeká nás asi hork˘ pﬁedvolební podzim. Nedávno jsem
ve schránce na‰el letáãek zvoucí na setkání s Davidem Rathem.
Jeho ani âSSD volit nebudu.
ZpÛsoby a rétorika pánÛ Paroubka, Ratha, Ha‰ka ãi Zaorálka je mi cizí, tak proto. I kdyÏ
k nám doktor Rath pﬁijel léãit kde
co, moc lidí o jeho péãi nestálo.
Îe by slu‰nost pro mnohé mûla
svou cenu?
Cenu, bohuÏel ãím dál vy‰‰í,
mají energie. Jste pro ãi proti atomu? Trochu v této vûci nechápu
stranu Zelen˘ch. Bije na poplach, ale reálnou alternativu nenabízí. Spí‰e se v posledních
t˘dnech vûnují kanibalismu ve
vlastních ﬁadách. „Ne“ bez osvûty a alternativy je málo.
Myslím, Ïe osvûta chybûla
i v Kﬁivoklátû. Od ãervence nelze jako jedin˘ zpÛsob v˘vozu
odpadu pouÏívat jednorázové
známky. Tuto zmûnu opakovanû
prosazovala jiÏ b˘valá starostka
Pavla HÛlová. Nikdy pro ni v zastupitelstvu nena‰la dostateãnou
podporu, ale jak pﬁi‰la ﬁeã na odpady, vÏdy a v‰ude o ní mluvila.
Nyní se s osvûtou zaãalo aÏ po
schválení této veskrze dobré
zmûny a nûkteﬁí obãané se cítí
právem nedostateãnû a pozdû informováni. Jistû mi bude opût odpovûzeno, Ïe se m˘lím a v‰ichni vûdûli… Úﬁad je tu v‰ak pro
obãany a b˘t jeho souãástí, informoval bych dﬁíve a dÛkladnûji. Stejnû jako bych úﬁad nezavíral v úﬁední den jen proto, Ïe
nejde proud.
Závûrem prosba pro jednoho
zastupitele (jmenovat nebudu,
dotyãn˘ bude vûdût). MÛÏete si
prosím zjistit aktuální data, neÏ
budete pﬁí‰tû podávat informace
o Kﬁivoklátsk˘ch novinách? Noviny opravdu nestojí tﬁi sta tisíc
roãnû, hrad pro sebe v kaÏdém
ãísle opravdu nemá tﬁi strany
a noviny opravdu nekupují jen
babiãky v ãp. 115. Proto snad nejsou zbyteãné. Dûkuji za redakãní radu.
Pavel Friebert

S mateﬁskou ‰kolou se dûti rozlouãily v obﬁadní síni na hradû. Po prázdninách zamíﬁí do velké ‰koly.
Foto: Jaroslava Vimrová

VELK¯ ÚSPùCH K¤IVOKLÁTSKÉ ·KOLY
(Dokonãení ze str. 1)
poãítaãovou sestavu s LCD monitorem a zájezd pro 30 ÏákÛ ‰koly
s pﬁekvapením, kter˘ se uskuteãní
v záﬁí leto‰ního roku. Bylo to pro
nás velké pﬁekvapení, takovou odmûnu jsme neãekali a tímto bychom
chtûli podûkovat v‰em, kteﬁí nám

pomohli k vítûzství a vûﬁíme, Ïe nás
podpoﬁíte i v dal‰ím roãníku této
soutûÏe.
Pﬁehled toho, co jsme nasbírali:
73 ks lednic,
19 ks praãek,
19 ks rychlovarn˘ch konvic,
13 ks vysavaãÛ,

9 ks Ïehliãek,
7 ks fritovacích hrncÛ,
3 ks bojlerÛ,
3 ks mikrovlnn˘ch trub,
2 ks elektrick˘ch sporákÛ
a mnoho dal‰ího…
Jitka Rajni‰ová

SOKOLOVNA K¤IVOKLÁT 9. 8. 2008
Trofejního candáta ulovil na Berounce poãátkem ãervence Jaroslav Prok‰ z Kﬁivoklátu. Dravec mûﬁil 80 cm a váÏil 5,6 kg. „A na
jakou návnadu,“ bude nejspí‰ va‰e otázka.
MoÏná budete pﬁekvapeni jako já. „Na obyãejn˘ rohlík,“ prozradil pan Prok‰.
Foto Miloslav Poﬁíz

K¤IVOROCK 08
Benefiãní hudební fesÈák ke 40. v˘roãí sovûtské okupace âeskoslovenska.
Vystoupí Torment (trashmetal za M‰ece), The Psichadelic Spiders of the Doctor Spoon (underground z Prahy), Mo‰tárna (sadaﬁská alternativa z Tuchlovic), Las Palmas
(kladenská hudební leganda), Chotûborka (rock and roll z Kladna) a moÏná i pﬁekvapení!
Zaãátek akce v 18.00 – konec?
Vstup 150 Kã
Poﬁádá Jiﬁík and Krab
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Z REDAKâNÍ PO·TY

ANEB O âEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO MùSTYSU
VáÏení obãané a pﬁátelé Kﬁivoklátu, rádi bychom vás v letním ãase dovolen˘ch informovali o souãasném dûní v na‰em mûstysu. Davy
náv‰tûvníkÛ zaplavily ná‰ kraj, coÏ
nejvíce pocítili jistû na hradû, ale také v restauracích a obchodech. Pﬁijdete do obchodu pro rohlíky a jste
nemile pﬁekvapeni ranními frontami u pokladny, velk˘m mnoÏstvím
aut na pﬁilehlém parkovi‰ti. Tak se
pokusíte prchnout do luhÛ a hájÛ,
kde ov‰em narazíte na pátrající houbaﬁe a v‰udypﬁítomné turisty. A tak
si vyrazíte na dovolenou, abyste

unikli tomuto zmatku, jenÏe tam se
z vás stanou turisté. Je tﬁeba si uvûdomit, Ïe Ïijeme v turisticky zajímavé oblasti, coÏ má své v˘hody
i nev˘hody. Zásadní problém, na
kter˘ naráÏíme, jsou odpadky zanechané v na‰í obci. Právû proto se
snaÏíme jít hromadám odpadkÛ
vstﬁíc roz‰iﬁováním moÏnosti separace i posilováním poãtu kontejnerÛ na nejvíce exponovan˘ch místech. PﬁestoÏe jsou kontejnery ãasto
pﬁeplnûny, je vidût, Ïe lidé jsou stále ukáznûnûj‰í a pﬁiná‰í odpad na
místa k tomu urãená a pytle pohá-

Foto Eli‰ka Tﬁísková

Bourací práce v M·.

Pánové Fratina a Hamouz pﬁi opravû kamenné zdi.

âERNÁ KRONIKA
VLOUPÁNÍ OBJASNùNA
K¤IVOKLÁTSKO (bed). Bûhem
loÀského podzimu a zimy policisté intenzivnû pátrali po pachateli, kter˘
mûl na svûdomí velké mnoÏství vloupání do chat na Kﬁivoklátsku, zejména v katastru Újezdu nad Zbeãnem.
Do pátrání se tehdy nûkolikrát zapojil i vrtulník. KriminalistÛm z Rakovnicka a Berounska se nyní podaﬁilo
„v˘teãníka“ vypátrat. Pachatelem je
pûtaãtyﬁicetilet˘ muÏ z Mûlníka. Do
chat vnikal po násilném pﬁekonání
dveﬁí nebo rozbití oken. Pﬁedmûtem
jeho zájmu byly pﬁedev‰ím potraviny,
odûvní svr‰ky, ruãní náﬁadí, elektrospotﬁebiãe a zahradní technika. ·kody dosahují desetitisícÛ. Jen na Kﬁivoklátsku bylo pachateli prokázáno
zatím patnáct pﬁípadÛ a zﬁejmû pﬁibudou dal‰í. MuÏ je obvinûn nejen
z trestného ãinu krádeÏe, ale také z po‰kozování cizí vûci a poru‰ování domovní svobody.
Z KOLA DO VRTULNÍKU
S¯KO¤ICE (bed). K váÏné dopravní nehodû do‰lo na katastru obce
S˘koﬁice. Jedenatﬁicetilet˘ úãastník
silniãního cyklistického závodu poﬁádaného SdruÏením amatérsk˘ch cyklistÛ, kter˘ jel na svém kole zn. Colnago smûrem od NiÏboru na S˘koﬁici,
si v levotoãivé zatáãce nadjel tak, Ïe
se dostal do protismûru právû v okamÏiku, kdy opaãn˘m smûrem projíÏdûl osobní automobil Ford Focus ﬁízen˘ ãtyﬁiatﬁicetilet˘m muÏem
z Kladenska. Do‰lo k ãelnímu stﬁetu,
pﬁi nûmÏ byl závodník zranûn tak tûÏce, Ïe musel b˘t pﬁevezen vrtulníkem
do motolské nemocnice v Praze. ·koda na kole byla vyãíslena na 45 tisíc
korun, na Fordu stejnû tak vysoká.

Foto Eli‰ka Tﬁísková

zené po lesích jsou stále vzácnûj‰í.
Poté co probûhla zmûna obecnû závazné vyhlá‰ky o odpadech, pﬁistoupila i vût‰ina kﬁivoklátsk˘ch
obãanÛ k tomuto problému zodpovûdnû, ãehoÏ si zastupitelstvo
mûstysu Kﬁivoklát velmi váÏí.
V‰em, kteﬁí si jiÏ po zmûnû zakoupili ﬁádnou známku, dûkujeme a vûﬁíme, Ïe i ostatní splní svou povinnost, kterou nám nová vyhlá‰ka
ukládá. Dík patﬁí i chataﬁÛm, kteﬁí
se zapojili do na‰eho systému nakládání s odpadem, odkládají jej na
místech k tomu urãen˘ch a také ﬁádnû separují. Pﬁíkladem takového
snaÏení jsou kontejnery na sklo, které jejich víkendovému náporu kapacitou mnohdy nestaãí. Z tohoto
dÛvodu jsme u rybníka na Amalínû
posílili separaci o jeden kontejner
na bílé sklo. Jsou ov‰em lidé, kteﬁí
snahu nás v‰ech maﬁí svojí bezohledností a do kontejnerÛ na separovan˘ odpad odkládají odpad komunální, kter˘ tam nepatﬁí.
Doufejme, Ïe jich do budoucna bude ãím dál ménû.
Jistû jste v‰ichni zaznamenali dokonãení oprav kamenné zídky u kostela. První reakce obãanÛ nás potû‰ily, byly vesmûs kladné. Na
základû nápadu nûkter˘ch obãanÛ
dojde ãasem i na úpravu obecních
úﬁedních desek.
V polovinû ãervence zahájila firma ISP s. r. o. Rakovník bouracími
pracemi adaptaci sociálního zaﬁízení v prvním patﬁe na‰í mateﬁské ‰kolky. Práce probíhají v dobû ﬁádn˘ch
prázdnin celého zaﬁízení a jejich
ukonãení je naplánováno do zahájení bûÏného provozu M·. ZároveÀ
probûhla nutná v˘mûna kotle teplovodního vytápûní, kter˘ byl jiÏ v havarijním stavu. Na v˘mûnu kotle byla vyãlenûna ãástka 90.000 Kã
z finanãních rezerv rozpoãtu mûstysu. V˘mûnu provedla firma Topmont Rakovník, zastoupená majitelem Petrem Slapniãkou.
Pokraãují práce na v˘robû herních
prvkÛ na dûtské hﬁi‰tû, o tom vás bude blíÏe informovat ãlánek manÏelÛ Rajsk˘ch, kteﬁí zastupují obãanské sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska.
Petr Tﬁíska

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNUL¯M PÒLROKEM
Malé ohlédnutí za uplynul˘m pÛlrokem v Informaãním a vzdûlávacím stﬁedisku LâR Kﬁivoklát.
Od poãátku leto‰ního roku aÏ do
zaãátku prázdnin probûhlo v IVS
LâR 45 akcí nejrÛznûj‰ího charakteru. V únoru byla pﬁipravena beseda pro veﬁejnost Za zlatem, medvûdy a lidmi na Alja‰ku. Opût vyprávûl
pan MUDr. Jiﬁí Pertl, kter˘ jiÏ b˘vá
na‰ím stál˘m hostem a jeho besedy
jsou velmi oblíbené a hojnû nav‰tûvované.V únoru probûhla dal‰í zajímavá akce, a to povídání o Lánské
oboﬁe, v dubnu pak Ing. Ivan Kasalick˘ vyprávûl o své cestû na Bajkal
a v kvûtnu sérii poﬁadÛ pro veﬁejnost
dovr‰il veãer Îivot na zámku, coÏ
bylo setkání vûnované Ústavu sociální péãe Leont˘n, které pﬁipravili
bratﬁi Bednaﬁíkové spolu s uvedením stejnojmenného filmu z jejich

dílny. Ráda bych dopﬁedu avizovala dal‰í poãin bratrÛ Bednaﬁíkov˘ch,
kter˘ nás ãeká v listopadu.Pozveme
vás na zajímavou akci, jejíhoÏ hlavního protagonistu necháme prozatím zahaleného tajemstvím. Toto setkání by pro v‰echny mûlo b˘t
pﬁíjemn˘m pﬁekvapením. Naprostá
vût‰ina ostatních aktivit se t˘kala
pﬁírodovûdného vzdûlávání dûtí
a mládeÏe. Nav‰tívilo nás celkem 27
‰kolních kolektivÛ, pro které jsme
pﬁipravili jednotlivé programy i vícedenní pobyty, v jejichÏ rámci zaji‰Èujeme také program doprovodn˘
a oddychov˘.
Stejnû jako v uplynul˘ch letech
jsme poﬁádali ve spolupráci se Správou CHKO Kﬁivoklátsko okresní
kolo olympiády Zelená stezka – Zlat˘ list, úspû‰n˘ byl jiÏ ãtvrt˘
(Pokraãování na str. 6)

Revírník Miroslav Pecha na besedû s mal˘mi náv‰tûvníky areálu Emilovna.
Foto Ing. Milo‰ Pochobradsk˘

NAV·TÍVILI JSME K¤IVOKLÁTSKO
„Dnes jsme byli na v˘letû, ‰li jsme
v 10.30, pak jsme ‰li na vlak a jeli
do Raãic, pﬁedtím je‰tû pﬁijel sir Dag
s Helenou.“ Tak tohle napsal Sa‰a
o na‰em v˘letû, tedy o v˘letû Tyf-

vﬁené v úzkém údolí pod hradem,
v letním ãase jsme zase obdivovali
mohutné lesy kolem Emilovny.
Ov‰em není to jenom poãasí, pﬁíroda a památky, co se nám tu líbilo.

loturistického oddílu. Nevíte, co to
divné slovo znamená? No, pﬁedpona tyflo- znamená, Ïe jde o nûco s ne-

V‰ude jsme totiÏ potkávali vstﬁícné
a aktivní lidi. Z nich bychom chtûli
podûkovat napﬁíklad paní ﬁeditelce

vidom˘mi a dohromady to dává turistick˘ oddíl pro zrakovû postiÏené
dûti.
S na‰ím Tyfloturistick˘m oddílem jezdíváme uÏ dlouhá léta na akce po celé republice, ale s krásami
Kﬁivoklátska jsme se zaãali seznamovat aÏ pomûrnû nedávno. Nebudeme-li poãítat to, Ïe jsme z Roztok
nûkolikrát zaãínali jarní sjezd Berounky, vyrazili jsme poprvé poﬁádnû do kopcÛ nad ﬁekou a je‰tû dále aÏ na pﬁelomu loÀského listopadu
a prosince. Tehdy nám pﬁístﬁe‰í poskytla roztocká základní ‰kola
a hlavním cílem víkendu byl zmínûn˘ v˘let po okolních lesích a samozﬁejmû náv‰tûva hradu.
Podruhé jsme se vrátili o pÛl roku pozdûji na hájovnu Emilovnu. Je
zajímavé sledovat promûny Kﬁivoklátska v roãních obdobích. KaÏdé
mu slu‰í jinak. Sychrav˘ podzim
podtrhuje stﬁedovûkost oblasti se-

a ostatním zamûstnancÛm roztocké
‰koly. Na hradû nás provádûla skvûlá sleãna prÛvodkynû, jejíÏ povídání bylo o dost zajímavûj‰í neÏ ono
obvyklé „pov‰imnûte si této vázy“
nebo „druh˘ majitel v‰ak brzy padl
v bitvû u...“. Dûti si samozﬁejmû nejvíc získala hradní muãírnou a hladomornou, ale hlavnû se v˘bornû
pﬁizpÛsobila tomu, Ïe nûkteﬁí z nás
prostû nevidí. Na Emilovnû jsme zase byli pﬁivítáni milou a vstﬁícnou
paní Friebertovou, která tu spolu
s kolegy z LâR poﬁádala Den lesÛ
– moc zajímavou akci, na které jsme
si mohli zasoutûÏit a dozvûdût se
spoustu nov˘ch vûcí o lese, napﬁíklad poznat krásné dravé ptáky.
Na Kﬁivoklátsko se budeme moc
rádi vracet, a to snad je‰tû letos, takÏe se tû‰íme na dal‰í pûkné záÏitky.
Marek Hladík
www.tyfloturistak.info
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MOTOCYKLY JAWA A âZ V BUDECH – JE NA CO SE Tù·IT!
V Budech se staví muzeum motocyklÛ… zaãalo se po Kﬁivoklátû
povídat zhruba pﬁed dvûma lety,
kdy vedle Sokolovny zaãala rÛst
pﬁístavba domu, kter˘ dﬁíve vlastnil pan Dubsk˘. Zaãátkem léta nov˘ dÛm dostal fasádu a dvû nádhernû vyvedená loga znaãek JAWA

znaãkami mûly nûco spoleãného.
Celkem jiÏ mám pﬁes sto motocyklÛ, u znaãky JAWA se mi podaﬁilo
vytvoﬁit kompletní sbírku sériové
produkce od roku 1929 do roku
1954. Ucelenost sbírky je také její
hlavní devizou. Sbírku chci dále doplÀovat o novûj‰í motorky, zejmé-

mu dodávala motor, tlumiãe, elektrov˘zbroj a nûkteré dal‰í souãástky.
Spolupráce obou firem trvala aÏ do
roku 1960. Motocykl je zajímav˘
jednak tím, Ïe má po stranách lyÏiãky a také, Ïe má zdvojené ovládání – v‰e na ruce. KdyÏ ﬁidiã jel
s nohama v lyÏích, nemohl ﬁadit
a brzdit, a pak se motocykl ovládal jen rukama.“
V muzeu jsou k vidûní
i opravdové rarity. Napﬁíklad „pokus o spolupráci
s rakousk˘m Puchem“ –
jedin˘ dochovan˘ prototyp z roku 1988 na bázi populární Babety. „Vyrobeny byly pouze dva kusy,
a protoÏe znaãka JAWA
mûla ve svûtû zvuk a Babetu neznal mimo âSSR
vlastnû nikdo, dostaly prototypy znaãku JAWA,“
doplÀuje pan Antoni. A uÏ
nás vede o kousek dál, aby
nám ukázal motocykl vyroben˘ v âínû. Pﬁi podrobnûj‰ím pohledu motorka nezapﬁe své koﬁeny,
kter˘mi je legendární Pion˘r 555. „Tato motorka se
v âínû stále vyrábí. K v˘roãí 50. let od vzniku
JAWY v roce 2006 jich byJaroslav Antoni u ‰védské vojenské motorky Monark. JAWA této firmû dodávala motor, tlumiãe, elektro- lo do âeské republiky dovezeno 150 ks v limitovav˘zbroj
né sérii. Tato má ‰títek
a âZ nikoho nenechala na pochy- na z padesát˘ch let minulého stole- s ãíslem 107. Ale koupil jsem jí spíbách, Ïe se bude jednat skuteãnû tí.“ To uÏ jsme se procházeli mezi ‰e jako ukázku, kam to JAWA také
o muzeum motocyklÛ. V tûchto jednotliv˘mi exponáty. Motocykly dopracovala a jak˘ motocykl mÛÏe
dnech jsou jednotlivé motorky in- JAWA budou umístûny v horním také nést slavnou znaãku JAWA,“
stalovány do v˘stavních prostor patﬁe muzea a opravdu je na co se s trochou smutku v hlase uzavírá pan
a Kﬁivoklátské noviny poÏádaly dívat. K vidûní je napﬁíklad první sé- Antoni na‰i krátkou prohlídku rodímajitele a sbûratele v jedné osobû riová JAWA z roku 1929 v licenci cí se expozicí.
pana Jaroslava Antoniho z Roztok nûmecké znaãky Wanderer (Firma
Na‰e poslední otázka znûla, kdy
o moÏnost prohlédnout si vznikají- Wanderer vyrábûla automobily, se v˘stavní prostory otevﬁou pro vecí v˘stavní expozici.
motocykly a jízdní kola v Nûmec- ﬁejnost? „Expozici JAWY budeme
Úvodem jsme se zeptali pana An- ku od poãátku 20. stol. aÏ do roku mít pﬁipravenu dﬁíve neÏ expozici
tonio, jak jeho sbírka vlastnû vznik- 1939). Hned vedle stojí dvû JAWY motocyklÛ âZ. Chtûli bychom ji tela: „Motocykly jsem nezaãal sbírat z let 1933 aÏ 1935 v licenci anglic- dy otevﬁít samostatnû asi od pÛlky
nijak systematicky. První motorku ké firmy Viliers. A následují dal‰í srpna,“ dostalo se nám odpovûdi od
jsem koupil asi pﬁed ãtyﬁiceti lety a dal‰í, k vidûní je slavn˘ „Pérák“, sbûratele Jaroslava Antoniho.
a postupnû pﬁib˘valy dal‰í. Posled- nebo i kultovní moped „Stadion“.
Rozhodnû tedy je na co se tû‰it.
ní ãtyﬁi roky sbírku kompletuji do
A to uÏ se pan Antoni zastavuje Ná‰ ãlánek je malou pozvánkou nepodoby, aby se dala vystavit. Sbí- u zelené motorky s lyÏiãkami: „Ta- jen pro v‰echny milovníky krásn˘ch
rám jen motocykly znaãek JAWA dy je vojenská motorka ‰védské motocyklÛ.
a âZ, nebo motorky, které s tûmito znaãky Monark. JAWA pro tuto firKﬁivoklátské noviny tímto je‰tû
jednou dûkují Jaroslavu Antonimu
za moÏnost náv‰tûvy rodící se expozice.
Pavel Friebert

Muzeum motorek postavil Jaroslav Antoni v Budech vedle Sokolovny. Je pﬁed dokonãením,
fasádu jiÏ zdobí krásnû vyvedená loga firem JAWA a âZ.
Foto Pavel Friebert

První JAWA byla vyrábûna v licenci od nûmecké firmy Wanderer od roku 1929.
Foto Pavel Friebert

TROCHA HISTORIE

Horní patro muzea je plné nabl˘skan˘ch motocyklÛ JAWA. Srdce kaÏdého motocyklového
fandy musí zaplesat…
Foto Pavel Friebert

První pûtistovka OHC, takzvan˘ „·nek“. Lidov˘ název byl odvozen od pohonu královské hﬁídele ‰nekov˘m soukolím.
Foto Pavel Friebert

Jawa je nejstar‰í fungující ãeská
firma zab˘vající se v˘robou motocyklÛ uÏ od roku 1929. Jméno firmy vzniklo sloÏením jména zakladatele Franti‰ka Janeãka, kter˘
zakoupil licenci na v˘robu motocyklÛ Wanderer. V souãasnosti se
firma oficiálnû naz˘vá Jawa Moto
spol. s r. o. a sídlí v T˘nci nad Sázavou. Dále existuje firma JAWA
Divi‰ov, a. s., která se zab˘vá v˘robou plochodráÏních speciálÛ a sídlí
v Divi‰ovû.
Jawa za svou existenci uvedla na
trh desítky modelÛ nejrÛznûj‰ích
motocyklÛ vyrábûn˘ch v továrnû
v Praze na Pankráci, v roce 1931 byla vybudována nová továrna v T˘nci nad Sázavou. V letech 1963 aÏ
1964 v dobû centralizace byla nucena Jawa opustit své moderní provozy na praÏské Zelené li‰ce na
Pankráci a v Libni a zaãít vyuÏívat

Nûkteré motocykly jsou ponechány v pÛvodním stavu, jako tato JAWA 500 OVH z roku 1938.
Foto Pavel Friebert

motorárnu âZ ve Strakonicích (pozn.: z pÛvodního praÏského národního podniku JAWA tehdy vznikl
násilnou reorganizací nov˘ praÏsk˘
podnik âKD Polovodiãe). Nejznámûj‰í z nich jsou Jawa 50 Pion˘r (ten
byl vyrábûn ve slovenském závodû
v PováÏské Bystrici), Jawa 500
OHC, Jawa 250 (k˘vaãka, panelka,
pérák) a série motocyklÛ Jawa 350,
jejíÏ prodej v âR byl ukonãen v r.
2005. V˘roba dále pokraãuje pro trhy tﬁetího svûta. Jezdci na motocyklech JAWA získali v pﬁedváleãn˘ch letech 51 vítûzství v soutûÏích
·estidenní a mnoho dal‰ích úspûchÛ
v rÛzn˘ch motocyklov˘ch soutûÏích. Pro Jawu vybojovali v ‰edesát˘ch letech 20. století mnoho titulÛ
v silniãních závodech legendární

Babeta u nás byla velmi roz‰íﬁená, stejnû jako Pion˘r. Uprostﬁed mezi nimi stojí naprost˘ unikát, jedin˘ dochovan˘ prototyp vznikl˘ v roce 1988 z pokusu o spolupráci s rakouskou firmou Puch.
Foto Pavel Friebert

Franti‰ek ·Èastn˘ a Gustav Havel.
V minulosti, zejména v padesát˘ch letech 20. století, byla Jawa ve
‰piãce motocyklov˘ch v˘robcÛ, exportovala do mnoha zemí svûta, zejména péráky, k˘vaãky a panelky,
v˘znamn˘ byl export pro SSSR. Po
roce 1990 nastal v˘razn˘ útlum v˘roby, kter˘ mûl koﬁeny jiÏ v dﬁívûj‰ích socialistick˘ch letech, kdy se
do motocyklového prÛmyslu prakticky neinvestovalo.
Nyní se jiÏ jen velmi obtíÏnû snaÏí konkurovat znaãkám jako Honda, Yamaha, Suzuki svou novou ﬁadou motocyklÛ se ãtyﬁtaktním
motorem o objemu 650 ccm.
V âeské republice i v zahraniãí
jezdí stále mnoho veteránÛ znaãky
JAWA.
Zdroj – Wikipedie

âínsk˘ „Pion˘r“. Ano, i toto je JAWA.

Foto Pavel Friebert
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
LÉTO NA HRADù K¤IVOKLÁTù

„Co chceme, tomu taky ochotnû vûﬁíme, a doufáme, Ïe si i ostatní myslí, co si myslíme sami.“
(Gaius Julius Caesar)

„Leto‰ní léto je ponûkud rozmarné...“ to se dá ﬁíci o poãasí provázející leto‰ní roãník multiÏánrového festivalu na hradû. Poãasí se
poãátkem ãervence rozhodlo, Ïe
nebude pﬁát veãerním poﬁadÛm
a dávalo to najevo dû‰Èov˘mi sráÏkami. Poslední tﬁetina ãervence ale
jiÏ slibuje letní teploty i veãer bez
de‰tû a vûtru.
V ãervenci jiÏ probûhla velice
úspû‰ná pﬁedstavení jak divadelního Moliérova Skapinova ‰ibalství,
tak koncerty Roberta KﬁesÈana, YoYo Bandu. K velk˘m úspûchÛm poloviny ãervence lze pﬁisoudit dvojkoncert skupin Irish Dew a Bran,

30 DNÒ MINULOSTI
Oprava stﬁechy jiÏního kﬁídla –
kaple, pokraãuje dle harmonogramu
a nenaru‰uje náv‰tûvnick˘ provoz.
V prostoru dolního nádvoﬁí probûhla putovní v˘stava ãasopisu Lidé a Zemû ve fotografii II. Ve dnech
23. 6. – 14. 7. 2008.
Leto‰ní sezóna je provázena rozmary poãasí a náv‰tûvnost mírnû po

klesla. Díky druhé polovinû léta se
snad podaﬁí dosáhnout loÀsk˘ch ãísel náv‰tûvnosti.
âervenec je sráÏkovû nadprÛmûrn˘ a velmi chladn˘.
10. ãervence startují tiskovou
konferencí prohlídky speciálnû pﬁipravené pro nevidomé a slabozraké
pod názvem NASLEPO HRADEM.
Ludûk Frencl

kde zvlá‰tû druhá jmenovaná rozh˘bala posluchaãe k bouﬁlivému veselí a nádvoﬁí se stalo jedním taneãním parketem. Hned druh˘ den
v sobotu (19. 7.) zavítala stálice folku opût na Kﬁivoklát a pﬁivezla kapelu NezmarÛ oslavovat 30. v˘roãí
ãinnosti. Jako vÏdy Nezmaﬁi nezklamali a pﬁilákali témûﬁ 350 divákÛ, kteﬁí protáhli koncert témûﬁ na
2 hodiny. V ãervenci nás je‰tû ãeká
3. roãník jazzov˘ch dnÛ. Stále probíhají (do konce srpna) nûkteré v˘stavy: Obﬁí leporelo Lucie Seifertové „Dûjiny ãeského národa“
v b˘valé spilce, Natura Aquatica –
Nekoneãn˘ pﬁíbûh, v˘stava fotografií Petra HÛly z podmoﬁského
svûta a v˘stava ‰perkÛ „Dekolt“ v˘tvarnice Dá‰i Nové. Lidové divadlo
Tereza Marcely Slavíkové hraje
„Malované pohádky“ ve Zlaté uliãce.
Ludûk Frencl

Kapelník Václav Vesel˘ (harmonika) a houslista Jan Vesel˘ pﬁi vystoupení skupiny Irish Dew
na hradû.
Foto Pavel Friebert

„NASLEPO HRADEM“
PILOTNÍ PROJEKT NASLEPO HRADEM K¤IVOKLÁTEM
Jde o zpﬁístupnûní hradu Kﬁivoklát lidem se zrakov˘m postiÏením.
Prohlídkou je doprovází prÛvodkynû se speciálním v˘kladem, tak, aby
skloubila detailní popis vnitﬁních
prostor s barvit˘m líãením historie.
Prohlídka je po celé trase doplnûna
o hmatové exponáty, které jsou pro
tento projekt vybrány za odborného
dohledu odborníkÛ památkové péãe. Zvlá‰tním doplÀkem celé prohlídky je schematick˘ model hradu,
kter˘ má náv‰tûvník k dispozici po
dobu prohlídky.
Tento pilotní projekt je zatím první moÏností v této republice, kdy je
takto speciálnû pﬁipravena celá prohlídková trasa. Nejde tedy pouze
o jednu místnost vyãlenûnou v rámci objektu s nûkolika hmatov˘mi exponáty, ale o speciální zpÛsob poznávání celého hradu.
MoÏnost této speciální prohlídky
je nabídnuta také lidem vidícím, kteﬁí mají chuÈ a odvahu si zakr˘t oãi
a vstoupit do tmy. Hned u vstupu do
hradu je náv‰tûvníkovi nabídnuta
neprÛsvitná oãní clona k zakrytí oãí
a nauãí se pohybovat poslepu v zástupu s rukama na ramenou pﬁedchozího náv‰tûvníka. Po dobu prohlídky pak v kaÏdé místnosti vnímá
jiné záÏitky doplnûné o hmatové poznání skuteãnosti, jinou atmosféru
i jiné pocity du‰e. Náv‰tûvník vyuÏívá sluchov˘ch a hmatov˘ch vjemÛ, pohybu v prostoru, sly‰eného
popisu, vlastního hlasu apod.
Maximální poãet náv‰tûvníkÛ ve
skupinû je 12, proto je z kapacitních
dÛvodÛ nutné si prohlídku objednat
pﬁedem na www.prohlidky-pama-

Pro slabozraké a slepé je pﬁipraven mal˘ dﬁevûn˘ model hradu, hmatem se nevidomí náv‰tûvníci orintují v jeho prostorách.
Foto Ludûk Frencl

tek.cz. Pilotní projekt je souãástí aktivit agentury TERRA AMPLA, (
prostorná zemû) její hlavní my‰lenkou je vyuÏití smyslového poznávání svûta a proÏitkov˘ch vjemÛ
tam, kde to dosud nebylo aÏ tak bûÏné.
Ludûk Frencl

Dewi Pajot u mikrofonu, Zbynûk „Tokhi“
Krupa (bubny) zahráli se skupinou Bran na
nádvoﬁí hradu bretaÀskou muziku.
Foto Pavel Friebert

Nezmaﬁi pﬁijeli na hrad oslavit 30 let své ãinnosti. âekalo je poãetné publikum, které si vytleskalo pût pﬁídavkÛ.
Foto Pavel Friebert

OPRAVA FO·NOVÉ PODLAHY NA
HAMOUSOVù STATKU VE ZBEâNù

Leto‰ní první série noãních prohlídek opût potvrdila velk˘ zájem o nûco
v˘jimeãného a mystického.
V‰echny tﬁi ãasy za veãer byly vyprodány a nov˘ scénáﬁ se velmi líbil.
Pﬁíbûh z kﬁivoklátské historie doby renesance o arcikníÏeti Ferdinandovi
a jeho manÏelce Filipínû budou moci náv‰tûvníci zhlédnout je‰tû 15. a 16.
srpna 2008 opût vÏdy ve tﬁech veãerních ãasech.
Ludûk Frencl

V jednom z minul˘ch ãísel kﬁivoklátsk˘ch novin byl popsán archeologick˘ prÛzkum, kter˘ na statku
probíhal od ledna tohoto roku.
V‰echny tyto práce pﬁedcházely
opravû fo‰nové podlahy.
Teì nûco k opravû a pokládce samotné podlahy.
Stavební a obchodní firma Karla
Breníka z Kﬁivoklátu jiÏ pﬁed archeologick˘m prÛzkumem provedla opatrné sejmutí staré podlahy, její oãi‰tûní a konzervaci proti
dﬁevokaznému hmyzu. Od února
byly archeologické sondy postupnû
zasypávány a zhotoveny nové modﬁínové pol‰táﬁe. Tesaﬁ Jan Koláﬁ ruãnû vytesal nov˘ dubov˘ stûnov˘
trám, kter˘ musel b˘t vymûnûn ve
spodní ãásti stûny mezi malou a velkou svûtnicí. Podél stûny smûrem ke
kostelu bylo vsypáno mezi zásyp

První scénku o Filipínû Welserové vidûli náv‰tûvníci noãní prohlídky v Augustovû vûzení.
Foto Milan Bednaﬁík

Archeologové Mgr. Jan Kypta, Mgr. Jan Neustupn˘ a Mgr. Barbora Marethová pﬁi v˘zkumu
odkryté podlahy hlavní svûtnice Hamousova statku.
Foto Lubo‰ Vokoun

Jak slabozrací a slepí vnímají prohlídku, to si mohli vyzkou‰et i bûÏní náv‰tûvníci za pouÏití
klapek a ‰átku na oãích.
Foto Ludûk Frencl

NOâNÍ PROHLÍDKY

a star˘ trám dﬁevûné uhlí za úãelem
o‰etﬁení styku dﬁeva s hlu‰inou. Tato technologie je velmi stará a byla
popsána jiÏ antick˘m stavitelem
Vitruviem v 1. století pﬁ.n.l. Mezi
pol‰táﬁi byla vsypána smûs písku
s drtí star˘ch drcen˘ch cihel. Na toto podloÏí byly nasucho poloÏeny
staré fo‰ny a po ·afáﬁovû dvoreãku
do‰lo na její citlivé pﬁitluãení. Tﬁi
dny trvalo samotné usazení, vypodkládání a pﬁitluãení fo‰en. Vyplatilo se pracovat s rozvahou, jelikoÏ
Mgr. Janou Berkovou z NPÒ, která
vykonává památkov˘ dozor na statku jiÏ od roku 1992, byly tyto práce na opravû podlahy hodnoceny jako velice zdaﬁilé a citlivé. Velk˘ dík
patﬁí rovnûÏ staviteli Karlu Breníkovi za kvalitnû odvedené dílo.
Lubo‰ Vokoun
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ZE SPRÁVY CHKO K¤IVOKLÁTSKO
T¤ICET LET CHKO K¤IVOKLÁTSKO
Letos uplyne uÏ tﬁicet let od vy- lebovali a nedevastovali. A tak ães- teligentních lidí v tehdej‰í vládû, zeÈ
hlá‰ení Kﬁivoklátska chránûnou kra- koslovensk˘ stát pﬁebral od nich generála Ludvíka Svobody), zﬁídit
jinnou oblastí. Tﬁicáté v˘roãí zaﬁa- Kﬁivoklátsko po v‰ech stránkách chránûnou krajinnou oblast Kﬁivození tohoto území mezi biosferické dobﬁe zaopatﬁené. Jak lesní hospo- klátsko. Pojìme na tûch uplynul˘ch
rezervace UNESCO, v rámci mezi- dáﬁství, aãkoli jej postihly dost roz- 30 let zavzpomínat. Na to, co se ponárodního programu MaB (ãlovûk sáhlé kalamity, tak zemûdûlství by- vedlo, co nás trápilo nebo naopak
a biosféra), uplynulo uÏ dokonce ly na ‰pici z pohledu jejich potû‰ilo, na ﬁadu spolupracovníkÛ
vloni. Tﬁicet let uÏ je dost dlouhá do- ekonomick˘ch ukazatelÛ, ale také a pﬁátel, aÈ z ﬁad odborníkÛ nebo
ba, abychom se mohli ohlédnout bez váÏn˘ch devastaãních dopadÛ i místních nad‰encÛ, na rÛzné akce
a zkusit bilancovat, co ta doba pod na zdej‰í pﬁírodní podmínky. Deva- konané s cílem zachránit nûkteré
ochranou znamenala pro krajinu tenácté století a poãátek století dva- ohroÏené plochy nebo odvrátit nái pro lidi, kteﬁí jsou s Kﬁivoklátskem cátého byly na Kﬁivoklátsku obdo- pady ohroÏující celou podstatu
nûjak blíÏ spojeni. Návrhy na vy- bím relativní rovnováhy mezi CHKO. A bylo by jen dobré, kdyby
hlá‰ení nûjakého typu velkoplo‰né pﬁírodou a lidskou ãinností. A aã- sv˘mi pﬁíspûvky tyto vzpomínky
ochrany pﬁírody nad Kﬁivoklátsk˘- koli se po pozemkové reformû ne- obohatili i ti, kteﬁí na Správû CHKO
mi lesy jsou velmi dávného data. UÏ podaﬁilo tuto ‰piãkovou úroveÀ Kﬁivoklátsko pﬁímo nepracují a na
Otec vlasti, císaﬁ a král Karel IV, ve vÏdy udrÏet, setrvaãností se mnoho celou problematiku se dívají z jinésvé Maiestas Carolina (nikoli staﬁí pozitivních dÛsledkÛ promítlo aÏ do ho úhlu. Mohla by tak vzniknout ja¤ímané, jak se obãas ﬁíká), chtûl druhé pÛlky minulého století, ze- kási neformální kronika CHKO KﬁiKﬁivoklátsko vyjmout z tehdy bûÏ- jména v lesním hospodáﬁství. To ta- voklátsko, která by byla zdrojem
ného zpÛsobu uÏívání a vyhradit ja- ké pﬁedev‰ím zdÛvodÀovalo vyhlá- pouãení i pro dal‰í generace zdejko v˘jimeãné, zvlá‰tní reÏim zaslu- ‰ení ochrany nad zdej‰ím krajem ‰ích obãanÛ. Máte-li tedy chuÈ nûhující území. Ale uÏ tenkrát narazil a pﬁes urãitou nechuÈ nûkter˘ch teh- ãím pﬁispût do tohoto „sborníku“,
na odpor jin˘ch velmoÏÛ a cel˘ ten- dej‰ích mocipánÛ se podaﬁilo rok po posílejte své pﬁíspûvky buì pﬁímo
to jeho projekt „nepro‰el“ pansk˘m rozhodnutí UNESCA, které jiÏ v ro- redakci Kﬁivoklátsk˘ch novin, nebo
snûmem. My‰lenka v‰ak nezapadla ce 1977 zahrnulo Kﬁivoklátsko do na adresu: Správa CHKO Kﬁivoa po cel˘ stﬁedovûk, v období rene- celosvûtové sítû tzv. biosferick˘ch klátsko, ã.p. 5, Zbeãno, 270 24, ãi
sance i po Bílé Hoﬁe, se v‰ichni uÏi- rezervací, 24. listopadu 1978, v˘- e-mailem: ivan.kasalicky@nature.cz
vatelé Kﬁivoklátského panství cho- nosem tehdej‰ího ministra kultury
vali vÛãi zdej‰í pﬁírodû a krajinû Doc. Dr. Milana Klusáka, CSc. (jeIvan Kasalick˘,
trochu „jinak“ neÏ bylo úplnû ob- den z mála vzdûlan˘ch a hlavnû inSpráva CHKO Kﬁivoklátsko
vyklé. Zejména pak bylo dílem pﬁízniv˘ch
okolností, Ïe soukromí
vlastníci Kﬁivoklátského panství, tedy kníÏecí rody Vald‰tejnÛ a po
nich FürstenberkÛ, kter˘m zdej‰í kraj patﬁil aÏ
do roku 1929, se zde
chovali velmi rozumnû
a tvÛrãím zpÛsobem
ve‰ker˘ rozvoj ﬁídili
tak, aby tento kraj zve- Panoramatická fotografie pﬁírodní rezervace âertovka, jedné z hlavních dominant CHKO Kﬁivoklátsko.

T R A D I C E S E M A J Í D O D R Î O VAT
(Dokonãení ze str. 2)
Známka 5:
ne‰tûstí, smÛla, smrt,
nebudu hrát na poãítaãi,
breãím, musím se uãit.
STEJNÉ OTÁZKY A NÁZORY
Z DRUHÉHO STUPNù:
Kter˘ pﬁedmût bych zru‰il(a)
a proã:
ãe‰tinu, matiku – nemám je ráda,
spalují moc mozkov˘ch bunûk,
v‰echny, protoÏe je stejnû nevyuÏijeme,
ãe‰tinu, protoÏe jsme âe‰i,
asi chemii, protoÏe z rovnic mi jde
hlava kolem,
dûjepis, pﬁírodopis, fyziku – pro
blond˘ny moc sloÏit˘,
matiku, protoÏe se uãíme kraviny,
co nikdy nebudeme potﬁebovat.
Kter˘ pﬁedmût bych zavedl(a)
a proã?
zvlá‰tní pﬁedmût – balení klukÛ,
hodinu spaní, protoÏe spánek je dÛleÏit˘,
televizní v˘chovu,
veﬁejné práce na ‰kole,
psychologii, protoÏe nûkteﬁí Ïáci by
to hodnû potﬁebovali,
mnû je to úplnû ukraden˘.

Opékání buﬁtÛ na ‰kolní zahradû mûlo úspûch. Zdravá v˘Ïiva projednou dostala prázdniny.
Foto Pavel Procházka

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNUL¯M PÒLROKEM
(Dokonãení ze str. 3)
Den s Lesy âeské republiky, na kterém vyhrávala kapela Leont˘nka,
podíleli jsme se na pﬁípravû Pochodu Joachima Barranda a na poﬁádá-

Co si myslím o známkování
a zkou‰ení?
blbost, ale musí to b˘t,
zkou‰ení docela ujde, dá se v‰echno vokecat; známkování – to je mi
jedno,
musíme ‰prtat – stres, nervy,
ztráta ãasu,
naprosto s tím souhlasím, ale uãitelé by mûli lépe poslouchat,
mûlo by se to zru‰it, protoÏe to sou
akorát nervy.
Známka 1
uÏ zase?
jsem ‰ikovná!
Známka 5
uÏ zase?
uãitelka má ‰patn˘ den?!
Marcela Kasíková

Revírník P. ·ebek vysvûtluje mûﬁení dﬁeva
v rámci lesní pedagogiky.
Foto Ing. M. Pochobradsk˘

ní oblíbené soutûÏe Indiánská stezka. Mezi na‰imi náv‰tûvníky byly
také kolektivy vysoko‰kolsk˘ch
studentÛ, laické i odborné veﬁejnosti z ﬁad na‰ich lesnick˘ch kolegÛ
z ostatních lesních správ u nás,
z Nûmecka a Polska.
V prostorách na‰eho stﬁediska nadále probíhají jazykové kurzy, tvoﬁivé podveãery a schÛzky na‰í redakãní rady. Prostory jsou vyuÏívány
i komerãnû, pro firmy a jiné organizace zaji‰Èujeme ‰kolení a semináﬁe.
Nyní probíhá turistická sezóna,
ale my se jiÏ pﬁipravujeme na záﬁí,
kdy k nám opût zaãnou jezdit ‰koly. V souãasné dobû probíhá rekonstrukce prostor vedle stálé expozice
Les kolem nás, kde bychom chtûli
uvádût v˘stavy. Jsme rádi, Ïe díky
tûmto prostorám budeme moci obohatit nabídku pro na‰e náv‰tûvníky.
Pﬁipomínám jen, Ïe poskytujeme
kvalitní ubytování za pﬁíznivé ceny
a aÏ do záﬁí máme otevﬁeno kaÏd˘
den. Pokud vám pﬁijede náv‰tûva,
a to nejen dûtská, mÛÏete s ní zavítat k nám do stﬁediska, budeme se
tû‰it na shledanou.
TáÀa Friebertová

BLÍÎÍ SE V¯ROâÍ 130 LET OD ZALOÎENÍ
SBORU DOBROVOLN¯CH HASIâÒ
V K¤IVOKLÁTù
V roce 2009 si Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ v Kﬁivoklátû pﬁipomene kulaté v˘roãí 130 let od zaloÏení sboru. V kronice hasiãského sboru se mÛÏeme doãíst, Ïe sbor byl zaloÏen v roce 1879 deseti kﬁivoklátsk˘mi obãany.
Impulzem k zaloÏení sboru byl vût‰í poÏár v Dûãích v roce 1878, kter˘ vyvolal potﬁebu organizovan˘ch a cviãen˘ch hasiãÛ v obci. Novû zaloÏenému sboru byla poskytnuta ruãní kolová stﬁíkaãka kníÏecím ústﬁedním ﬁeditelstvím. Sbor ji pouÏíval aÏ do roku 1900, kdy za 650 zlat˘ch zakoupil první
vlastní ruãní kolovou stﬁíkaãku od firmy Smekal z Prahy Smíchova.
Na poãátku padesát˘ch lét minulého století zaãala zatím nejslavnûj‰í éra
dobrovoln˘ch hasiãÛ v Kﬁivoklátû. DruÏstva muÏÛ i Ïen bojovala o první
místa v krajsk˘ch soutûÏích v hasiãském sportu. DruÏstvo Ïen patﬁilo k absolutní ‰piãce i na celostátní úrovni. Za vzornou reprezentaci druÏstvo Ïen
obdrÏelo od zástupcÛ kraje 20. 11. 1954 nové zásahové vozidlo – automobilovou stﬁíkaãku Praga RN. Kﬁivoklát‰tí hasiãi ji mají aÏ do dne‰ních dnÛ
a s „Erenou“ sklízí úspûchy na srazech veteránÛ i mnoha hasiãsk˘ch oslavách. V letech 1956 aÏ 1959 byla provedena pﬁístavba hasiãské zbrojnice.
Úspû‰né období sboru probûhlo i v uplynulém desetiletí. Kﬁivoklát‰tí hasiãi se mimo jiné úspû‰nû podíleli na likvidaci následkÛ velké povodnû v roce 2002, podaﬁilo se v˘znamnou mûrou zlep‰it vybavení sboru, byla provedena ãásteãná rekonstrukce zbrojnice. Tolik krátce z historie.
V˘roãí 130 let od zaloÏení sboru je jistû hodné dÛstojné oslavy, která by
pﬁipomnûla historii hasiãského sboru v Kﬁivoklátû a jeho v˘znam. Hasiãi
by rádi seznámili nejen kﬁivoklátské obãany se souãasn˘m dûním ve sboru, pouÏívanou technikou i s v˘hledy do budoucna. Proto jiÏ v tomto období probíhají jednání ve sboru i navenek o programu oslav a zaji‰tûní organizace.
Oslavy by mûly probûhnout na konci kvûtna ãi zaãátkem ãervna pﬁí‰tího
roku. O pﬁípravû oslav budou Kﬁivoklátské noviny v následujících ãíslech
pﬁiná‰et dal‰í informace. Jejich souãástí by mûlo b˘t i postupné podrobnûj‰í seznámení s historií sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v Kﬁivoklátû od jeho
zaloÏení aÏ do souãasnosti.
Závûrem bychom chtûli poprosit obãany Kﬁivoklátu i ostatní ãtenáﬁe Kﬁivoklátsk˘ch novin o pomoc. Pokud nûkdo vlastní nûjaké archivní materiály, jako jsou fotografie, texty, novinové ãlánky a podobnû, které se váÏou
k historii nebo i souãasnosti hasiãského sboru v Kﬁivoklátû, a byl by ochoten je zapÛjãit k okopírování, budeme za to velmi vdûãni. Hasiãsk˘m slovem samozﬁejmû garantujeme, Ïe by zapÛjãené materiály byly po zhotovení kopií ihned vráceny majitelÛm bez jakéhokoliv po‰kození. V této vûci je
moÏné se obracet na Pavla Friebert, telefon 313 558 732 nebo 739 447 042.
Pﬁedem dûkujeme.
Pavel Friebert, SDH Kﬁivoklát

Hasiãsk˘ sbor v Kﬁivoklátû v roce 1929. Sedící: Augustín Kratina, Otto Steiner, Karel Benda, Franti‰ek ·ubrt, Karel Franûk a Josef Jirásek. Stojící: Franti‰ek Valenta, Franti‰ek
Rosenbaum, Josef Jordán, Josef ·nobl, Josef Pertl a Antonín ·varc.
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·KOLKOVÉ ROZLOUâENÍ SE ·KOLNÍM ROKEM
V závûru ‰kolního roku nás ãekalo velmi mnoho akcí. Mezi nejzajímavûj‰í patﬁil autobusov˘ v˘let do
„Pohádkové zemû“. Îe nevíte, kde

tÛÏky s ﬁádnou svaãinou, pitím a nûãím „na zub“, jsme se vydali po nauãné stezce Brdatka na Píska a odtud po znaãené turistické trase aÏ na

V‰ichni, i ti nejmlad‰í, ‰lapali na Klíãavu opravdu stateãnû.

leÏí? Nedaleko odtud, smûrem na
Pﬁíbram se nachází malá vesniãka
Piãín a v ní pohádkov˘ dÛm, kde Ïije mezi skﬁítky, vílami, vodníky
a ostatními pohádkov˘mi bytostmi
známá stra‰idloloÏka a v˘tvarnice
Vítûzslava Klimtová. Její krásnû
ilustrovanou kníÏku o skﬁítcích
a stra‰idlech máme i v na‰í ‰kolce.
V Piãínû jsme si prohlédli v˘stavu
pohádkov˘ch bytostí, která nás od
sklepa aÏ po pÛdu provedla cel˘m
domem. Potom jsme spoleãnû s dûtmi z M· Mûsteãko a nejmlad‰ími
Ïáky Z· Kﬁivoklát zhlédli pﬁedstavení Malované písniãky, kde se dûti dozvûdûly mnoho o Ïivotû a vlastnostech skﬁítkÛ. Na závûr jsme se
pro‰li kouzelnou zahradou, kde na
nás ze stromÛ, zpod keﬁÛ i za paﬁezy vykukovaly vyﬁezané postaviãky z pohádek. V˘let se nám moc líbil a v‰em vﬁele doporuãujeme.
Dal‰í velmi oblíbenou akcí b˘vá
na konci ‰kolního roku pû‰í v˘let na
Klíãavu. Brzy ráno, vybaveni ba-

Foto Jaroslava Vimrová

Klíãavu. Cesta nám pûknû ubíhala,
cestou jsme sbírali houby – nevûﬁili byste, co jsme kolem cesty na‰li

hﬁíbkÛ – prohlíÏeli jsme si okolní
krajinu a poznávali kytiãky. V‰ichni, i ti nejmlad‰í, ‰lapali opravdu stateãnû. V cíli na‰í cesty jsme si prohlédli hráz pﬁehrady a povûdûli si
nûco o její historii a v˘znamu. Potom uÏ jsme sebûhli dolÛ pod hráz,
kde na nás ãekal pan Jungmann
z PískÛ, kter˘ nás „babosedem“ odvezl zpût do ‰kolky na chutn˘ obûd.
V leto‰ním ‰kolním roce jsme mûli mezi pﬁed‰koláky pﬁeváÏnû chlapce, a proto se téma „Kdo nás chrání“, kterému jsme se vûnovali
v ãervnu, setkalo s velk˘m ohlasem.
Povídali jsme si o práci hasiãÛ, policistÛ, vojákÛ i lékaﬁÛ záchranné
sluÏby. Nav‰tívili jsme základnu
Hasiãského záchranného sboru
v Rakovníku, kde nás velmi ochotnû provedli a ukázali dûtem svoji
moderní techniku, vybavení i zázemí pro ãleny sboru. Nejvíce dûti zaujala prohlídka hasiãsk˘ch vozidel.
Nejeden z chlapcÛ projevil zájem
stát se hasiãem.
O práci vojákÛ nám zajímavû ve
‰kolce povyprávûla jedna z maminek. Pﬁekvapení chlapcÛ, kdyÏ ji
spatﬁili v uniformû, bylo veliké.

Náv‰tûvu obvodního oddûlení Policie âR v Roztokách si uÏili hlavnû kluci, není nad to si pohrát s opravdov˘m samopalem.
Foto Jaroslava Vimrová

...a natoÏ pak si vyzkou‰et „zaﬁídit“ pravé hasiãské auto…

V Piãínû jsme si prohlédli v˘stavu pohádkov˘ch bytostí.

Foto Jaroslava Vimrová

Abychom poznali lépe i tûÏkou
práci pﬁíslu‰níkÛ Policie âR, vydali jsme se nav‰tívit policejní oddûlení v Roztokách. Velmi vﬁele nás
pﬁivítal nadstráÏmistr Jiﬁí Nidrle.
Spoleãnû se sv˘m kolegou ukázal
dûtem nejen prostory sluÏebny, ale
i sluÏební vozidlo. Zvídaví kluci si
vyzkou‰eli i neprÛstﬁelnou vestu,
odebírání otiskÛ prstÛ a potûÏkali si

Foto Jaroslava Vimrová

zbranû. Mezi nejãastûj‰í otázky patﬁilo: Máte také pouta? A kde je vûzení? MÛÏete nám pustit houkaãku?
Do mateﬁské ‰koly jsme se vraceli
se spoustou nov˘ch informací a záÏitkÛ.
Ke konci ‰kolního roku jsme toho zaÏili je‰tû spoustu, ale to uÏ zase nûkdy pﬁí‰tû…
Jaroslava Vimrová

HASIâI ZA SPORTEM NA EMILOVNU

aneb bulvární reportáÏ o strastech hasiãského Ïivota
JiÏ na plese hasiãÛ a hradu v únoru leto‰ního roku visel na sále v sokolovnû plakát s v˘stiÏn˘m nápisem: „B˘t hasiãem není Ïádn˘
med.“ MoÏná se nûkdo pousmûje,
ale je tomu tak! Ani v létû hasiãi
jen neodpoãívají na dovolen˘ch.
ProtoÏe velitel je Pes, co nezná slitování, vyrazili kﬁivoklát‰tí hasiãi
na konci ãervna za sportem na Emilovnu. Omluvenkou od sportovních aktivit byla pouze lékaﬁská
zpráva a zlomenina v sádﬁe. Horko, nehorko, hrál se fotbal a nohejbal Z mrazivého úsmûvu velitele
nesoucího míãe ‰el strach. V˘sled-

kem fotbalového maãe bylo nejedno propocené triãko a nejedna po
dechu lapající osoba potácející se
rÛznû po hﬁi‰ti. Na‰tûstí také moÏná první historick˘ zápas s poloprofesionály z Roztok. Bohudík
jich pﬁijelo málo a nûkolika fotbalisty jim Kﬁivoklát‰tí mohli pomoci (ano, tûmi hor‰ími…). I kdyÏ
Roztoãtí bojovali jako lvi, vítûzství
nakonec na svou stranu strhli hasiãi kﬁivoklát‰tí. Aby také ne, kdyÏ
v bránû kﬁivoklátsk˘ch stál velitel,
kter˘ hrubky jako Petr âech nedûlá. Odmûnou byla dobrá nálada
a foto, které vstoupí do historie.

Líté boje se odehrály i v nohejbalu, nûkteﬁí do toho ‰li opravdu naplno, a po hlavû. Bylo to málo... Velitel se starostou si objednali
natáãení nohejbalového zápasu na
videokameru. Po trápení na hﬁi‰ti
následoval obsáhl˘ rozbor zkaÏen˘ch pﬁihrávek, taktick˘ch chyb
a ‰patného pohybu na hﬁi‰ti aÏ do
pozdních noãních hodin. Zaznûla
opravdu silná slova a mnozí si v duchu ﬁíkali, proã platí: „Rozlícenému Ïivlu zmar, statnému sboru
zdar!“
Závûrem váÏnû – Ohni zmar!
–Paf–
âest poraÏen˘m, sláva vítûzÛm aneb spoleãné foto na závûr fotbalového maãe.
Foto Pavel Friebert

Fotbalová bitva. Jeden za druh˘m se valil útok Roztock˘ch na kﬁivoklátskou bránu. Marnû.
Foto Pavel Friebert

Úsmûv velitele byl zlovûstn˘. Trochu nelogické noviny
v jeho ruce znamenají jediné – starosta sboru se s Bleskem na záchodû schovával marnû! Foto Pavel Friebert

Na síti ‰lo mnohdy o Ïivot. Na‰tûstí mladá a krásná tûla
nûco vydrÏí. O hezké sportovní momenty v‰ak také nebyla nouze.
Foto Pavel Friebert
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V¯STAVBA DùTSKÉHO H¤I·Tù ODSTARTOVALA
O prÛbûhu v˘stavby informoval
místostarosta Petr Tﬁíska v minulém
ãísle KN. V‰e je v plném proudu,
i kdyÏ zatím je vidût jen upravená
plocha v parku na Amalínû. Na dílnách se ale uÏ rozbûhla v˘roba jednotliv˘ch herních prvkÛ, pracuje se
téÏ na organizaãní pﬁípravû osazení
celého hﬁi‰tû do terénu, které probûhne na podzim.
Ráda bych na informace v minu-

l˘ch KN navázala podûkováním
a uvedením na‰ich sponzorÛ
a v‰ech, kteﬁí nám pomáhají a podporují nás. Doposud v˘stavbu hﬁi‰tû podpoﬁili aÈ uÏ finanãními dary
(k dne‰nímu dni celkem 230 tis. Kã)
nebo dodávkami sluÏeb tyto firmy
a soukromé osoby: Procter & Gamble Rakona, s. r. o., Rakovník; âeps,
a. s., Praha 10; Becker Bohemia s.r.o.,
Kralovice; Restaurace a penzion
U Jelena, Kﬁivoklát; Hotel S˘kora,
Kﬁivoklát; Ravos, s. r. o., Rakovník;
Restaurace Nad Hradem, Kﬁivoklát;
Petra Spilková, âastonice; Josef Pánek, âastonice; MUDr. Eva Kasalická, Kﬁivoklát; Memos Software
s. r. o., Praha 4; Josef Karbusick˘,
Praha 10; Ivan Dlouh˘, Kﬁivoklát;
Kvûtu‰e Kratinová, âastonice; Eli‰ka Tﬁísková, Kﬁivoklát; zastupitelé
mûstysu Ing. Jan Jungmann, Píska;
Mgr. Jitka Rajni‰ová Kﬁivoklát;
Ale‰ Pavlík, Kﬁivoklát a JUDr. TáÀa DráÏníková; Kﬁivoklát; Skcité,
s.r.o., Trenãín; Správa státního hradu Kﬁivoklátu; SOU lesnické Písky;
Lesy âR, Lesní správa Kﬁivoklát;
Josef Durãiak, Kﬁivoklát; Karlow –
Karlshof a.s., Karlov.
Za podporu pﬁi Ïádostech o granty dûkujeme TJ Sokol Kﬁivoklát, Z·
a M· Kﬁivoklát, Lesní správû Kﬁivoklát – Informaãnímu stﬁedisku
LesÛ âR.
Za nûkolik tun darovaného Ïelezného ‰rotu, jehoÏ v˘nos byl vûnován rovnûÏ na v˘stavbu hﬁi‰tû, dûkujeme Z· Kﬁivoklát, Lesnickému
SOU Písky, firmû Tolman&Tol-

man, s.r.o., firmû Permon, s.r.o. Roztoky, panu Robertu Vokáãovi a v‰em
obãanÛm Kﬁivoklátu.
Dûkujeme ÏákÛm Z· Kﬁivoklát za
v˘tvarné návrhy na deskové erby do
vyhlídky. Dûkujeme brigádníkÛm,
kteﬁí se úãastnili brigád pﬁi úpravû
pozemku na Amalínû. Na poslední
brigádu se obãané dostavili ve velmi hojném poãtu, pﬁestoÏe byla svolána velmi narychlo. Máme obrov-

skou radost z toho, jakou podporu
obãané Kﬁivoklátu v˘stavbû hﬁi‰tû
projevili. Rozhodnû si nemusíme
dûlat starosti s naplnûním jednoho
z kriterií pro získání rozvojov˘ch
dotací, kter˘m je zapojení obãanÛ,
dûtí a mládeÏe do komunitního Ïivota v obci.
Na závûr je‰tû malou reakci na
otázky vyslovené ve sloupku pana
Frieberta. Na poãátku pﬁi‰lo s plánem v˘stavby dûtského hﬁi‰tû obãanské sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska,
podepsalo ohlednû v˘stavby hﬁi‰tû
partnerskou smlouvu s mûstysem,
kter˘ pﬁislíbil také finanãnû pﬁispût.
Pﬁedpokládali jsme, Ïe sdruÏení
hﬁi‰tû postaví a po té bezúplatnû pﬁevede na obec. Pﬁi hledání moÏností
financování se objevil vhodn˘ dotaãní titul, kter˘ byl ale urãen jen obcím. Z tohoto dÛvodu se stal stavebníkem mûstys, s tím, Ïe vloÏené
finanãní prostﬁedky mûstysu nepﬁesáhnou pÛvodní schválenou v˘‰i,
zbytek bude financován ze získané
dotace a prostﬁedkÛ Dûtí Kﬁivoklátska, o. s., získan˘ch vlastní ãinností a z darÛ. No a Ïe se to celé zlevnilo proti pÛvodnímu rozpoãtu, to je
pﬁeci pﬁi tak silném zapojení obãanÛ do komunitního Ïivota v obci
zcela pochopitelné. No tak takhle se
to posunulo, ale není pravda, Ïe se
o tom nemluvilo. ZáleÏitosti v˘stavby hﬁi‰tû se projednávaly témûﬁ
na kaÏdém veﬁejném jednání zastupitelstva.
Jana Rajská,
Dûti Kﬁivoklátska, o. s.

NATURA AQUATICA – NEKONEâN¯ P¤ÍBùH
Ve v˘stavní místnosti IVS Budy,
Kﬁivoklátsko o. p. s. mÛÏete zhlédnout do konce srpna 2008 v˘stavu
fotografií RNDr. Petra HÛly s názvem „Natura Aquatica – nekoneãn˘ pﬁíbûh“.
Proplujete slan˘mi i sladk˘mi vodami s fotografem-potápûãem a zá-

roveÀ vedoucím Správy CHKO Kﬁivoklátsko RNDr. Petrem HÛlou.
K fotografování ho v 15-ti letech
pﬁivedl jeho otec, kdyÏ mu vûnoval
první fotoaparát Exa. Od roku 1999
se zamûﬁuje zejména na fotografování svûta pod hladinou potokÛ, ﬁek,
jezer a moﬁí. Úãastní se také soutûÏí kreativní fotografie v bazénu. Snímky prezentuje v mnoha ãasopisech a kniÏních
publikacích. Pro fotografování pod vodou pouÏívá digitální fotoaparát Olympus C-8080
Wide Zoom s podvodním
pouzdrem PT-023 a ‰irokoúhlou pﬁedsádkou WCON-08D +
dva podvodní blesky OMPM
D2000 a D-2000S.
Nejvût‰ím úspûchem RNDr.
Petra HÛly bylo 1. místo na
Mistrovství âR ve fotografování v bazénu v roce 2004
a 2006.
Natura Aquatica – nekoneãn˘
pﬁíbûh je ãástí stejnojmenné
v˘stavy, kterou naleznete na
hradû Kﬁivoklát.
Jiﬁina Pro‰ková,
Kﬁivoklátsko o. p. s.
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OBECNÍ KNIHOVNA
âTENÍ NA LÉTO
Paní Alena BlaÏková pﬁi stûhování ponûkud zredukovala svou knihovnu, a tak nám pﬁibyla ﬁada kvalitních krimi a ‰pionáÏních thrillerÛ,
které já vût‰inou moc nekupuji, od
renomovan˘ch autorÛ této literatury. Nûkolik jich uvedu: Iluze, Jeffery Deaver, Kat ãeká, Bernard Cornwell, Kouﬁová clona, Vincent
Patrick, âas zemﬁít, David Hewson.
Ta poslední je pﬁirovnávána k románÛm Dana Browna, neboÈ se jedná o sérii krut˘ch vraÏd ve stínu Vatikánu, z nichÏ kaÏdá symbolizuje
smrt nûkterého kﬁesÈanského muãedníka. Králové, kacíﬁi a inkvizitoﬁi, to jsou hrdinové stejnojmenné
knihy z oblasti literatury faktu od
Miroslava Hrocha a Anny Sk˘bové.
Já jsem také podlehla nákupní horeãce, neboÈ knihy na rozdíl od ãehokoliv jiného nakupuji opravdu ráda. V akci jsem koupila tﬁi Steelové:
Druhou ‰anci, StráÏného andûla,
ThurstonÛv dÛm. Dále Dívku od ﬁeky od Janii Crosse, ManÏelské okovy od Kláry Janeãkové, kterou jste
mohli vidût a sly‰et ve známém televizním poﬁadu Karla ·ípa. Odeon
ani v minulosti nikdy nezklamal,
takÏe vﬁele doporuãuji Rodová znamení Nancy Hustonové, anglofonní Kanaìanky, která nejen za tento
román, ale i za své dal‰í práce získala ﬁadu literárních ocenûní. Vypravûãi románu jsou ãtyﬁi ‰estileté
dûti, kaÏdé zastupující jinou generaci, ale patﬁící k téÏe rodinû. AÏ mû
mrazilo, kdyÏ jsem ãetla nûkteré je-

jich v˘povûdi. Nechce se mi vûﬁit,
Ïe by to vÛbec mohlo b˘t autentické, ale to by musel zhodnotit psycholog. S hrdiny ve zpûtném letu let
proÏijeme postupnû mezipﬁistání
v Kanadû, USA, Izraeli a Nûmecku.
Jizvy, které dût‰tí hrdinové utrÏili,
se jako rodová znamení pﬁená‰ejí na
generace jejich potomkÛ. Mezi svûtovû proslulé autory se zaﬁadil japonsk˘ autor Haruki Murakami, jehoÏ Norské dﬁevo si mÛÏete
vypÛjãit. Po vydání tohoto románu
vzrostl poãet jeho ãtenáﬁÛ na miliony. Norské dﬁevo nabízí smûsici japonsk˘ch reálií a pohledÛ do nejhlub‰ího nitra du‰e. Exotika,
milostné vztahy, studentsk˘ Ïivot,
nespoutan˘ sex – to v‰e lze v románu nalézt. Hlavním hrdinou pﬁíbûhu
je student Tóru Watanabe. Musí pﬁevzít odpovûdnost za svÛj Ïivot a nauãit se sdílet pocity blízkého ãlovûka. Nejvût‰í v˘zvu v‰ak pﬁedstavuje,
aniÏ by si to plnû uvûdomoval, otázka volby mezi Ïivotem a smrtí. Smrt
je jiÏ v na‰em Ïivotû skryta, takové
poselství mu pﬁedává jeho pﬁítel Kizuki, neÏ spáchá sebevraÏdu. Poznává, Ïe smrt má nejen svou tíÏi, ale
i své kouzlo pro ty, kdoÏ nemají kam
jít. Bible je pokladnicí nejrÛznûj‰ích
pﬁíbûhÛ, jejichÏ znalost by mûla patﬁit k základÛm v‰eobecného vzdûlání. Neznáte-li bibli, pﬁeãtûte si
Biblické pﬁíbûhy Slavomíra Ravika.
Je to reprezentativní v˘bûr z pﬁíbûhÛ Starého i Nového zákona, doplnûn˘ zasvûcen˘m komentáﬁem a

ilustrovan˘ stovkami obrazÛ vynikajících umûlcÛ minul˘ch století. A
na závûr je‰tû jedna detektivka, Minulá provinûní Tami Hoag. Tato autorka je uÏ v knihovnû zastoupena,
takÏe milovníkÛm tohoto Ïánru ji
snad ani nemusím podrobnûji pﬁedstavovat. Taky tu jsou pohádky psané velk˘mi písmeny pro zaãínající
malé ãtenáﬁe a v zajímavé úpravû jako Pohádkov˘ slabikáﬁ.
Hezké léto s knihami z obecní knihovny, která tu pro vás bude i pﬁes
prázdniny kaÏdé úter˘ v obvyklém
ãase otevﬁena, v‰em pﬁeje
Gudrun Humlová

POVÍDÁNÍ O TOM, JAK JSME STRÁVILI NOC V MATE¤SKÉ ·KOLE
Nocování v mateﬁské ‰kole na
konci ‰kolního roku se stalo jiÏ tradicí. Se‰li jsme se jako obvykle odpoledne na ‰kolní zahradû – uãitelky, dûti, rodiãe. Dûti si vybraly
obrázek jednoho zvíﬁátka, paní uãitelka jim ho pﬁipevnila na bﬁí‰ko a
jako mávnutím kouzelného proutku
se kaÏd˘ promûnil v pejska, koãiãku, slepiãku ãi oveãku. „Zvíﬁátka“
se potom vydala se sv˘mi rodiãi do
lesa. Cestu jim znaãily fáborky a na
jednotliv˘ch stanovi‰tích musely
dûti splnit úkol. KaÏdé „zvíﬁátko“
muselo poznat a pojmenovat svoje
mláìátko, zavolat na nûj „svojí ﬁeãí“, poznat svÛj domov, vybrat, co
nejradûji jí a jak˘ dává lidem uÏitek, zazpívat o sobû písniãku. Po návratu dostalo kaÏdé z dûtí za odmûnu hrneãek s koãiãkou a bublifuk.
Potom jsme si v‰ichni opekli buﬁtíky a zazpívali veselé písniãky s Dá‰ou Pavlíãkovou. KdyÏ na kostele
odbíjela ‰está hodina, ‰li jsme do
‰kolky na pohádku a po Veãerníãku
si povídali o skﬁítcích, které jsme vidûli na v˘letû v Piãínû. Rádi bychom
takové skﬁítky objevili i u nás, a proto jsme se je vydali hledat. Dûti si z
domova pﬁinesly baterky, a tak, kdyÏ
se zaãalo tro‰ku ‰eﬁit, vydali jsme se
na v˘pravu. Prozkoumali jsme sklep
i obû pÛdy v mateﬁské ‰kole. Na‰li
jsme spoustu zákoutí, kde by se skﬁítkÛm urãitû líbilo, ale nikde ani Ïiváãka. Nezbylo nám nic jiného, neÏ
se za nimi vypravit do lesa. Cestu
nám ukazovaly „bludiãky“ (svût˘lka) a ostatní obyvatelé lesa – jeÏek,
zajíc, jezevec i pan Hubert. ProtoÏe
jsme na‰lapovali opravdu potichounku, na rozcestí jsme spatﬁili

V podveãer jsme si v‰ichni opekli buﬁtíky a zazpívali veselé písniãky s Dá‰ou Pavlíãkovou.
Foto Jaroslava Vimrová

mal˘ dﬁevûn˘ domeãek a v nûm skﬁítky Dubínky. Vedle domeãku pod dubovou vûtviãkou jsme objevili i poklad. KaÏdé z dûtí si vzalo na
památku malého skﬁítka Dubínka a
malou sladkost z pokladu. Se skﬁítky jsme se hezky rozlouãili a pospíchali do ‰kolky. Pﬁed spaním si dûti
malé skﬁítky Dubínky schovaly pod
pol‰táﬁ nebo do baãkÛrek, aby jim pﬁinesly krásné sny.
Ráno se dûti nasnídaly a s netrpûlivostí oãekávaly pﬁíchod dûtí, které ve
‰kolce nespaly, aby
jim mohly v‰e vyprávût.

Po návratu dostalo kaÏdé z dûtí za odmûnu hrneãek s koãiãkou a bublifuk.
Foto Jaroslava Vimrová

Po svaãinû jsme se vydali do hotelu S˘kora, abychom pﬁijali pozvání manÏelÛ Pavlíkov˘ch na
zmrzlinov˘ pohár. Lep‰í zmrzlinku
jsme je‰tû neochutnali. To se nám
ten poslední den ‰kolního roku ale
vydaﬁil. Dûkujeme.
Jaroslava Vimrová
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ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA K¤IVOKLÁTSKU (XXX)
KNùÎSKÁ SKÁLA

Foto Milan Bednaﬁík

zpût. Rychtáﬁ vypracoval
seznam povozníkÛ, kteﬁí
byli k této nevdûãné roli
urãeni. Cesta trvala dlouho a byla velmi obtíÏná.
Jednoho dne pﬁipadl úkol
dovézt do Skryj faráﬁe na
sedláka Jakuba. Poãasí nepﬁálo, dul siln˘ vítr a co
chvíli byl povoz skrápûn
de‰Èov˘mi kapkami. Není
divu, Ïe faráﬁ d‰til na cestu i vozku síru a pekeln˘
oheÀ. âas od ãasu u‰tûdﬁil
Jakubovi mohutn˘ ‰tulec,
aby ho popohnal k rychlej‰í jízdû. Sedlák, kter˘ si
ale nehodlal zniãit konû, se
jenom na kozlíku pﬁikrãil,
zarputile mlãel a v mysli
kul odplatu.
KdyÏ pﬁidrkotal s povozem do míst, kde poblíÏ
Nezabudic vystupuje k ﬁece mohutná skála, musel

pﬁejet pﬁes brod na druhou stranu,
neboÈ tehdy zde je‰tû dne‰ní silnice
neb˘vala. Vjel do vody, a kdyÏ byl
v polovinû ﬁeky, najednou zastavil.
„Co se dûje?“ spustil bandurskou
knûz. „Koníkovi se uvolnila postroj,“ odpovûdûl Jakub a vypﬁáhl
svého hnûdáka z povozu. NeÏ se udiven˘ faráﬁ nadál, naskoãil sedlák na
odstrojeného konû, pﬁebrodil hravû
Berounku a uhánûl smûrem ke Skryjím. Knûz ﬁval, vyhroÏoval, prosil,
ale nic mu to nebylo platné. Na voze uprostﬁed ﬁeky zaÏil dost trpk˘ch
chvil. Volal na v‰echny strany, ale
nikdo ho nesly‰el. Nebohého knûze, tﬁesoucího se zimou a strachem,
vysvobodili aÏ po mnoha hodinách
náhodnû projíÏdûjící chasníci z Nezabudic. Jak to se skryjsk˘m sedlákem Jakubem dopadlo legenda neﬁíká, ale od tûch dob je skála poblíÏ
Nezabudic naz˘vána KnûÏskou.
Tomá‰ Bednaﬁík

DOBROT Y Z BABIČČINY KUCHAŘKY
aneb Expedice za tajemn˘mi vÛnûmi kﬁivoklátsk˘ch kuchyní
Pﬁeji vám krásné léto, pﬁestoÏe
v okamÏiku vzniku tûchto ﬁádek to
za oknem moc letnû nevypadá. Máme v plném bûhu dovolené, v‰ichni
jsou mimo domov, a ke komu, já
chudák, se mám tentokrát vydat pro
recept? Náhoda mi byla ale nápomocna. Na oslavách 130 let hasiãÛ
ve Zbeãnû jsem potkal jednu milou
du‰i a kﬁivoklátsk˘m obãanÛm navíc dobﬁe známou… „Dobr˘ den,
Aniãko, jak se daﬁí,“ zaãal jsme se
lísat, a v hlavû se mi zaãala spﬁádat
my‰lenka, Ïe jsem právû na‰el tu
hledanou „obûÈ“. Vy, dﬁíve narození, asi uÏ tu‰íte, Ïe pro nûco na zub
jsem si zaskoãil na zbeãenskou faru k hospodyni pana vikáﬁe, Annû
Bure‰ové. Tuto Ïenu jsem obdivoval uÏ jako mal˘ kluk. Prodávala
v obchodû s masem a uzeninami
v Kﬁivoklátû. V m˘ch dûtsk˘ch
oãích to byla dáma na tehdej‰í dobu pomûrnû avantgardní. Rád jsem
se potloukal kolem jejího krámku
a poslouchal nev‰ední dialogy co
vedla se zákazníky, pamatuji si její
vtipné poznámky na v‰elijaké ‰Èoury a vûãné reptaly, o které nebylo na
Kﬁivoklátû nikdy nouze. Chápejte,
ve frontách na maso se proklepli Ïiví i mrtví a lidov˘ folklór v podání
nûkolika desítek „frontov˘ch bojovnic“ ãekajících na „masÀáka“, se

DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
Hospodin má i dává – ãást 2

Zhruba v polovinû cesty z Kﬁivoklátu do Skryj se na levém bﬁehu ﬁeky Berounky tyãí v˘razn˘ skalní
útvar, kterému se ﬁíká KnûÏská skála. Tak jako k nedaleké âertovû skále, tak i ke KnûÏské skále se ve vesnicích podél toku ﬁeky Berounky
traduje zajímavá povûst.
V dobû po tﬁicetileté válce patﬁil
kostel sv. Michaela ve Skryjích pod
správu knûze ve Zbeãnû. Skryj‰tí
museli docházet do kostela aÏ do
Zbeãna, coÏ je asi 25 km daleko.
SlouÏila-li se m‰e ve skryjském kostele, museli faráﬁe ze Zbeãna pﬁivézt
a po bohosluÏbách ho zase odvézt

Berounka pod KnûÏskou skálou.
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na jiném místû dal zaÏít jen stûÏí.
Pamatuji si na její specifick˘, leckdy i jadrnûj‰í humor. KaÏd˘ ho tﬁeba nechápal, ale mû fascinoval a nûkteré její v˘roky si pamatuji dodnes.
A pak, Aniãka jezdívala v kabrioletu Felícia modré barvy, ãímÏ se
v m˘ch klukovsk˘ch oãích ﬁadila na
nejvy‰‰í stupnû Ïebﬁíãku obdivovan˘ch, protoÏe takov˘ vÛz mûl tehdy
jen málokdo, a byl vizitkou úspûchu
jejího majitele. Nezapomenuteln˘m
záÏitkem pro nás, dûti, bylo, kdyÏ
jsme poslu‰nû v maminkou nebo babiãkou vystály frontu bez vût‰ích
kázeÀsk˘ch prohﬁe‰kÛ aÏ k pultu, Ïe
nás pokaÏdé Aniãka odmûnila jedním koleãkem salámu…
S jejím odchodem do dÛchodu jako by se z Kﬁivoklátu vytratil i duch
dobré nálady. Tu Anna Bure‰ová
nezapomnûla vÏdy zdarma pﬁibalit
ke kaÏdému nákupu a jsem moc rád,
Ïe jsem to v Ïivotû mohl zaÏít, a nejen od ní, ale i od ostatních obchodníkÛ v krámcích, které v Budech
v minulosti byly. Dost uÏ ale nostalgie a pojìme si radûji pochutnat
na ‰trúdlu podle Aniããiny tety Hely. Ochutnal jsem ho a musím uznat,
Ïe byl skvûl˘. Jako v˘sluÏku jsem
na cestu domÛ dostal jednu ‰i‰ku,
a tak jsem se o ni „bratrsky“ podûlil s pﬁáteli v hospÛdce. Mám vyﬁí-

26. díl
dit téÏ jejich obdiv a podûkování.
Krásné prázdniny a v záﬁí se tû‰í nashledanou Milan Bednaﬁík

·TRÚDL TETY HELY
25 dkg hrubé mouky, 10 dkg tuku,
10 dkg pískového cukru, 15 dkg
nastrouhan˘ch vaﬁen˘ch brambor,
1/2 kg jablek, 1 vejce, 1 prá‰ek do
peãiva, 1 vanilkov˘ cukr, skoﬁice.
V míse zadûláme tûsto z v˘‰e popsan˘ch surovin. Uvedené mnoÏství
je na tﬁi ‰i‰ky ‰trúdlu na ‰íﬁi plechu.
Tûsto rozdûlíme na tﬁi stejné ãásti
a na vále rozválíme asi na 1/2 cm
pláty. Posypeme strouhankou a ke
stﬁedu rozprostﬁeme nahrubo nastrouhaná jablka, posypeme vanilkov˘m cukrem a skoﬁicí. Pak od krajÛ pﬁeloÏíme tûsto ke stﬁedu a ‰i‰ku
uzavﬁeme. Pﬁeneseme na poma‰tûn˘ plech a peãeme asi 30 minut dorÛÏova. Pﬁed servírováním podle
chuti pocukrujeme mouãkov˘m cukrem.
TANEâNÍ SE BLÍÎÍ
MoÏná se vám to zdá pﬁedãasné,
ale ãas letí rychle, a tak v dobû, kdy
vyjdou tyto noviny, jiÏ bude jen
mûsíc do zaãátku první lekce leto‰ního taneãního kurzu manÏelÛ
Tenglerov˘ch. Proto pﬁipomínám
pﬁípadn˘m opoÏdûn˘m zájemcÛm, Ïe se mÛÏou je‰tû pﬁihlásit
v trafice u paní Procházkové v Roztokách. Dûvãata sice jen, kdyÏ budou mít i taneãního partnera, ale
kluky bereme i nezadané. Tak neváhejte, seÏeÀte partnera, vhodn˘
spoleãensk˘ odûv a obuv a pﬁidejte se k nám na taneãní parket. Budete mít jistû na co vzpomínat a taneãní kroky se vám ve víru Ïivota
spoleãensk˘ch akcí jistû budou hodit. A nezapomeÀte, Ïe úãastí na
na‰ich kurzech podpoﬁíte dobrou
vûc, a to je vybudování nádherného dûtského hﬁi‰tû v Kﬁivoklátû
pod prodejnou Jednoty. Za poﬁadatele srdeãnû zve
Simona Matûjková,
Dûti Kﬁivoklátska o. s.

Jeden otec vyprávûl o svém rozmazleném
chlapci, kter˘ chtûl mít v‰echno, co vidûl, a kter˘ hlavnû závidûl druh˘m dûtem jejich pﬁepychové hraãky. Procházka mûstem byla pro rodiãe toho chlapce ostudou, protoÏe kolemjdoucí
lidé byli svûdky chlapcovi rozmazlenosti a o jeho rodiãích si jistû pomysleli, Ïe to dítû neumí
správnû vychovat. Jednou v‰ak vzal tatínek toho chlapce do ústavu tûlesnû postiÏen˘ch dûtí.
Tam mu známá zdravotní sestra ukázala dûti,
které nemûly ani pomy‰lení na nûjaké hraãky,
protoÏe byly upoutány na lÛÏko. A tatínek svému chlapci ﬁekl: „Podívej se, Toníãku: ty jsi
zdrav˘, mÛÏe‰ chodit, mÛÏe‰ vidût tolik pûkn˘ch
vûcí, mÛÏe‰ dûlat druh˘m radost. A tyto dûti zde nemohou vÛbec nic. Nemohou mít, co by chtûly, a spoustu vûcí ani neznají a nevidí. A pﬁece nejsou tak protivné a rozmazlené jako ty. Buì rád, Ïe ti BÛh daroval zdraví.“
Ta náv‰tûva toho chlapce docela zmûnila.
Kdybychom pﬁi bohosluÏbû pﬁiná‰eli Bohu jen ty nepatrné dary chleba
a vína, bylo by to zoufale málo. My v‰ak s tûmi nepatrn˘mi dary obûtujeme také sami sebe a chceme Bohu slouÏit cel˘m sv˘m Ïivotem, tedy promûÀovat svÛj Ïivot v bohosluÏbu. Jen tak máme právo, Ïe pﬁi promûÀování chleba a vína v Tûlo a Krev JeÏí‰e Krista mÛÏeme nebeskému Otci obûtovat
také sebe, se sv˘mi radostmi i starostmi, zdravím i nemocemi, úspûchy i zklamáním. A JeÏí‰, kter˘ zná na‰e lidské slabosti, nás potom pﬁi obûtní hostinû posiluje sv˘m tûlem i krví, dává nám podíl na svém boÏské Ïivotû a eucharistick˘m pokrmem posiluje na‰i du‰i i tûlo. To je mnohem zázraãnûj‰í
nasycení, neÏ kdyÏ nasytil hladové zástupy.
Pﬁíbûh o nasycení zástupÛ konãí zmínkou o 12 ko‰ích zbyl˘ch sebran˘ch
kouskÛ. Této úctû k BoÏím darÛm by se mûli lidé jiÏ od dûtství uãit i v na‰í
dobû. Tam na té opu‰tûné pastvinû ‰lo o nasycení nûkolika tisíc lidí. Ale dnes
jsou na svûtû hladov˘ch lidí stamiliony. Kdyby rodiãe pﬁi sledování zpráv
v televizi upozornili své dûti na bídu milionÛ dûtí i dospûl˘ch jinde ve svûtû
a uãili je skromnosti a vdûãnosti za BoÏí dary, ubylo by u nás nespokojen˘ch
a rozmazlen˘ch dûtí i dospûl˘ch. A právû my, kﬁesÈané, bychom mûli jít jin˘m lidem pﬁíkladem ve skromnosti, nenároãnosti a vdûãnosti Bohu za v‰echny jeho dary. A mûli bychom duchovnû sytit i lidi, kteﬁí trpí duchovní podv˘Ïivou a hledají jen hmotnou nasycenost. K tomu nás chce JeÏí‰ vést.
Ne v útûku pﬁed JeÏí‰em, ne v odboãení z jeho cesty, ale ve spojení
s JeÏí‰em pﬁi obûtní hostinû mÛÏeme najít to, co plnû nasytí touhu na‰í
du‰e po lásce, spravedlnosti a pokoji. Jako JeÏí‰ rozdûloval z chlebÛ
a ryb, tak sytí zázraãnû i nás sv˘m tûlem a krví a uãí nás dûlit se s bliÏními o BoÏí lásku.
Ján Petroviã
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Kﬁivoklát 6
Kﬁivoklát 187
âastonice 3
Kﬁivoklát 4
Kﬁivoklát 190
Kﬁivoklát 115
Kﬁivoklát 136
Kﬁivoklát 136
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Miloslava Cedlová
Vladimír ·varn˘
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Kﬁivoklát 36
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH
NOV¯ ÚSEK CYKLOSTEZKY V PROVOZU

Stalo se jiÏ tradicí, Ïe se Ïáci deváté tﬁídy louãí se ‰kolní docházkou do kﬁivoklátské ‰koly pﬁi
slavnostním pﬁedání vysvûdãení na hradû. Nejinak tomu bylo i letos.
Foto archiv Z·

Zpûvaãka a klavíristka ·árka Benetková
s Nezmary potû‰ila více mnoho desítek vdûãn˘ch posluchaãÛ pﬁi koncertû na dolním nádvoﬁí hradu 19. ãervence. Foto P. Friebert

V˘stavu Lidé a zemû si mohli náv‰tûvníci hradu prohlédnout na nádvoﬁí.
Foto –bed–

K¤IVOKLÁT/MùSTEâKO.
Dobrá zpráva pro v‰echny „kolaﬁe“
jezdící po cyklostezce Greenway
Berounka – Stﬁela. UÏ nemusejí
v úseku mezi Kﬁivoklátem a Mûsteãkem jezdit po frekventované a
nebezpeãné silnici, ale pojedou po
novém úseku, kter˘ vede lesem nad
Rakovnick˘m potokem.
„Asi 1 200 metrÛ dlouh˘ úsek spojuje dvû sportovi‰tû – fotbalové hﬁi‰tû v Mûsteãku a areál U Koleãka
v Kﬁivoklátû. Byl zﬁízen díky pochopení LesÛ âR, s. p. Kﬁivoklát,
Obce Mûsteãko, Mûsta Rakovník a
pana Karla Rajmana, kter˘ vûnoval
cyklostezce ãást svého soukromého
pozemku,“ uvedl Milan Kotál z odboru investic Mûstského úﬁadu Rakovník. Investice si vyÏádala ãástku ve v˘‰i 450 tisíc korun. „V této

Reportéﬁi âT natáãeli jeden ze sv˘ch poﬁadÛ i na Kﬁivoklátû. Na snímku redaktor Luká‰ Landa rozmlouvá z Tomá‰em Bednaﬁíkem o novém filmu Juraje Jakubiska Bathory.
Foto Milan Bednaﬁík

Bran vznikl v roce 1999 setkáním bretonsk˘ch a ãesk˘ch muzikantÛ. V breton‰tinû Bran znamená havran, posel z keltsk˘ch legend… Dewi Pajot, zakladatel a frontman kapely, Petra
Scarfogliero, hrající na pﬁíãnou flétnu, kontrabasista Petr Tich˘, Tomá‰ Görtler, hrající na
akordeon, kytarista Vojta Jindra a hráã na perkuse Zbynûk „Tokhi“ Krupa, zahráli 18. ãervence zaplnûnému hradnímu nádvoﬁí.
Foto Pavel Friebert

Obﬁí leporelo Lucie Seifertové „Dûjiny ãeského národa“ v b˘valé spilce.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Slavnostního zahájení provozu na novém úseku cyklostezky se m. j. zúãastnil i námûstek hejtmana Stﬁedoãeského kraje Vilém Îák, kter˘ slavnostnû pﬁestﬁihl pásku spolu s mûsteck˘m starostou Jaroslavem Gorãíkem a zástupcem LesÛ âR, s.p. Kﬁivoklát Vojtûchem Pátkem.
Foto Eli‰ka Tﬁísková

KAPITOLY Z HISTORIE K¤IVOKLÁTSKA – XIV
Skláﬁská tradice
JiÏnû od Kﬁivoklátu leÏí obklopena
hust˘mi lesy starobylá obec Broumy.
Této vsi, o níÏ jsou zprávy jiÏ z poloviny 14. století, patﬁí v˘znamné místo
v dûjinách ãeského skláﬁství. Konãina
kolem Broum byla pﬁitaÏlivá pro zaloÏení skláﬁské v˘roby jiÏ v 16. století.
Hojn˘ v˘skyt kﬁemitého písku a rozsáhlé lesní masivy, sk˘tající mnoÏství
palivového dﬁeva a dﬁevn˘ popel k v˘robû pota‰e, dávaly pﬁíznivé pﬁedpoklady pro provoz skelné huti. Proto se
jiÏ v roce 1572 setkáváme s udûlen˘m
av‰ak nevyuÏit˘m povolením vla‰skému skláﬁi Mikulá‰i Perlo ke zﬁízení
sklárny u Broum, i s obdobnou Ïádostí z roku 1589 skláﬁe neznámého jména z Blatna u Jáchymova.

souvislosti je potﬁeba podûkovat také firmám âLUZ Nové Stra‰ecí, CS
Trans a Dopravní stavby Fronûk,
s.r.o. Rakovník,“ doplnil Milan Kotál. Realizaci projektu zabezpeãily
Lesy âR, s.p. Kﬁivoklát v prÛbûhu
kvûtna a ãervna leto‰ního roku. Po
dohodû se Správou CHKO Kﬁivoklátsko byl povrch cyklostezky
upraven ‰tûrkem.
Slavnostního zahájení provozu na
tomto úseku se m. j. zúãastnil i námûstek hejtmana Stﬁedoãeského
kraje Vilém Îák, kter˘ slavnostnû
pﬁestﬁihl pásku spolu s mûsteck˘m
starostou Jaroslavem Gorãíkem a
zástupcem LesÛ âR, s.p. Kﬁivoklát
Vojtûchem Pátkem. Pak uÏ si první
cyklisté mohli vyzkou‰et nov˘ úsek
cyklostezky na vlastních kolech.
Tomá‰ Bednaﬁík

Zaãátkem 16. století pﬁichází z Mí‰nû do âech star˘ rod proslul˘ch skláﬁÛ SchürerÛ. Roku 1530 vybudoval
Pavel Schürer skelnou huÈ ve Falknovû u Boru na âeskolipsku, kterou
roku 1570 pﬁedal svému synovi Kry‰tofovi. Ten byl, stejnû jako jeho otec,
znamenit˘m odborníkem a sv˘m speciálním technick˘m sklem zásoboval
alchymistické dílny císaﬁe Rudolfa II.
Proto není divu, Ïe vûdychtiv˘ císaﬁ
vyhovûl jeho Ïádosti k dal‰í podpoﬁe
podnikání a majestátem z 10. ãervence 1599 schválil smlouvu uzavﬁenou mezi kﬁivoklátsk˘m hejtmanem
Janem Jindﬁichem Prollhoferem
z Purkersdorfu a Kry‰tofem Schürerem o zbudování nové skelné hutû
u Broum. Se stavbou bylo zapoãato
ihned. Krátce po dokonãení v roce
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Vychází mûsíãnû

hradu a dvora.
Z Broum vycházely cenné v˘robky, vysoce nároãné i po stránce
umûleckého provedení. Pracovali
tu zruãní malíﬁi i
rytci skla.
Po smrti Pavla
Schürera v roce
1647 pﬁevzal huÈ
po ãtyﬁletém dûdickém sporu jeho
syn Ka‰par. Provozoval sklárnu
V Broumech b˘vala slavná schürerovská skelná huÈ. Reprofoto –mb–
aÏ do roku 1671,
1600 v‰ak huÈ vyhoﬁela a byla obno- kdy ji prodal Janu Riegrovi z Rokytvena aÏ roku 1603 Kry‰tofov˘m sy- nice nad Jizerou. Riegrové drÏeli huÈ
nem Pavlem, kter˘ si zakrátko získal aÏ do poloviny 18. století. JiÏ v prvpovûst pilného a v˘borného umûlce. ních letech tohoto vûku v‰ak huÈ poRozsahem v˘roby i druhy v˘robkÛ zvolna pustla, v˘roba se zuÏovala a
patﬁila broumská huÈ svého ãasu k nej- vázl odbyt. V roce 1751 pece vyhasv˘znamnûj‰ím v zemi. Vedle labora- ly nadobro a huÈ zanikla. Pﬁesto v‰ak
torního skla pro alchymistické dílny lze ﬁíci, Ïe broumská skelná huÈ sezásobovala Prahu lékárnick˘m hrála v˘znamnou roli ve v˘voji, ktesklem, zejména lahviãkami na léky, r˘ posléze pﬁivedl ãeské skláﬁství na
a sklem uÏitkov˘m. Z huti se rozvá- stupeÀ svûtové proslulosti.
Ïelo mnoÏství okenních koleãek a taTûÏba a zpracování dﬁeva
bulek, i sklo zrcadlové. âasté dodávTûÏba a zpracování dﬁeva mají na
ky ‰ly pﬁímo pro potﬁeby PraÏského

TOMÁ· BEDNA¤ÍK
Kﬁivoklátsku staletou tradici. Zpráv
o ochranû a vyuÏití kﬁivoklátsk˘ch lesÛ v dobách královsk˘ch se dochovalo jen málo. Kﬁivoklátsko bylo, jako místo blízké sídlu panovníkÛ,
pﬁedev‰ím v˘znamn˘m lovi‰tûm.
Vrchní správu i kontrolu hospodaﬁení v lesích vykonával podkomoﬁsk˘
úﬁad v Praze. Stoupající potﬁeba palivového a stavebního dﬁeva v‰ak mûla postupn˘ vliv i na lesní hospodáﬁství, které aÏ dosud bylo zanedbáváno
a snaha o obnovu lesních porostÛ byla jen minimální. VÏdyÈ první instrukce ze 16. století se omezuje pouze na pov‰echná ustanovení, která
mûla chránit les pﬁed pﬁíli‰nou tûÏbou
hlavnû v místech, kde má zvûﬁ své stanovi‰tû a mûlo se dbát, aby pﬁi m˘cení, prosekávání a pálení lesÛ nebyla zvûﬁ pla‰ena. Ani pozdûj‰í
instrukce z doby zástavy kﬁivoklátského panství SchwarzenberkÛm a po
jeho nabytí Vald‰tejny nepﬁinesly
proti dobám komorním podstatné zásahy k ochranû lesa. Noví majitelé
hledûli pouze zv˘‰it v˘tûÏek intenzivní tûÏbou a ráznû omezovali dosavadní lesní svobody, hlavnû povolení pastvy a sbûr dﬁeva poddan˘mi.
(Pokraãování pﬁí‰tû)

