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LISTOPAD 2008
Uplynulo pouh˘ch 15
mûsícÛ od prvotní my‰lenky v˘stavby dûtského
hﬁi‰tû inspirovaného hradem, a dnes je hﬁi‰tû realitou. Historii projektu
shrnuje Jan Rajsk˘.
âtûte na str. 8

10 Kã

Byla leto‰ní Malá kﬁivoklátská
poslední? Nad ortelem tohoto tradiãního závodu se zam˘‰lí ve svém
ãlánku jeho dlouholet˘ ﬁeditel
a starosta Sokola Kﬁivoklát Pavel
Ka‰par. Jistû si jeho ãlánek nenechte ujít.
âtûte na str. 7

V nedûli 19. ﬁíjna o druhé hodinû
odpolední zaplnili informaãní stﬁedisko LâR milovníci fotografie. DÛvodem byla vernisáÏ druhého roãníku fotosoutûÏe Kﬁivoklátsk˘ch
novin. Jak to dopadlo, kdo vyhrál, se
dozvíte v ãlánku Pavla Frieberta.
âtûte na str. 3

ÚVODNÍK
Babí léto bylo letos dost nesmûlé, a tak jsme si ho nemohli dostateãnû vychutnat. Nûjak rychle jsme vklouzli do tepl˘ch bund ãi kabátÛ a v nízk˘ch
botách nás uÏ pár dnÛ studí nohy. A bude hÛﬁ. Dûti se sice mohou tû‰it na
první ledové klouzaãky, na snûhové koulovaãky, no zkrátka na v‰echno to
pﬁíjemné zimní. My dospûláci si to nedokáÏeme tak uÏít. UÏ pﬁedem vidíme zasnûÏené klouzavé silnice, neupravené chodníky, no zkrátka to v‰echno nepﬁíjemné zimní.
Listopad se coby dup pﬁehoupne a ãeká nás poslední mûsíc roku a s ním
nejkrásnûj‰í svátky. Podle prÛzkumu nebude pr˘ letos ·tûdr˘ den – díky
ekonomické krizi – tak ‰tûdr˘ jako obvykle. Na‰tûstí jsem se o tomto prÛzkumu dozvûdûla vãas, synové tedy ty dva mercedesy nedostanou…
Máslo naopak oproti loÀsku zlevnilo, a tak cukroví mÛÏe b˘t opût to pravé máslové. A mne pﬁirozenû napadá, zda to pﬁíjemné zlevnûní nemá vliv
na kvalitu …. A mám opût jako loni dilema, z ãeho budu péct.
Podíváme-li se na to v‰echno trochu optimisticky, pak nám snûhem lehce zapadaná krajina mÛÏe pﬁipadat jako pocukrovaná, celá zasnûÏená dokonce pﬁímo pohádkovû.
Na ·tûdr˘ veãer - byÈ je ãi není ekonomická krize – nakoupíme právû tolik dárkÛ, kolik chceme udûlat radosti, a to tﬁeba jen maliãkostí. VÏdyÈ pﬁece nezáleÏí na tom, zda dárek patﬁí mezi dárky drahé, dÛleÏité je, Ïe jsme
si na podarovaného vzpomnûli.
Cukroví upeãeme dle vlastní chuti – nehledû na mnoÏství a kvalitu. HospodyÀkám se nemusí v‰echno povést tak, jak by mûlo. Hlavnû - aby to dûlaly s láskou a chutí a byly za to patﬁiãnû pochváleny.
Zkrátka v‰echno v prosinci berme s humorem, v pohodû a klidu, právû
tak, jak by to pﬁed Vánocemi mûlo b˘t.
–rok–

STAR DANCE PO K¤IVOKLÁTSKU
Nad tûmi v televizi co do poãtu
vedeme, neboÈ letos jsou to uÏ v poﬁadí páté taneãní, které Simona Matûjková se sv˘mi stále vûrn˘mi
a dal‰ími pﬁibyv‰ími obûtav˘mi pomocníky organizuje. A protoÏe jsem
opravdu u v‰ech asistovala, tak zodpovûdnû prohla‰uji, Ïe tolik tancechtiv˘ch tu je‰tû nebylo. Dívek, pÛvabn˘ch kvûtinek, se nasbíralo 27,
s chlapci to bylo trochu hor‰í, ale za
chybûjící zaskakují náhradníci. Pﬁed
tûmi fakt klobouk dolÛ, protoÏe pro
mladé muÏe to producírování se na
parketu není zas aÏ tak atraktivním
sportem. A pﬁece se tací obûtavci,
kteﬁí sami uÏ mají taneãní za sebou,
na‰li. A protoÏe to jsou uÏ opravdu

pohlední mladí muÏi a navíc zku‰ení taneãníci, je o nû pﬁímo rvaãka.
Zrovna tak jako skoro o ta nejatraktivnûj‰í místa u stolÛ pro opravdu ‰irok˘ okruh pﬁíbuzn˘ch a pﬁátel tanãících. A to zatím byly jen dvû
prodlouÏené. Doufám, Ïe o vûneãku na mne nevyjde sluÏba. Zvlá‰È
u obãerstvení je to fakt nároãné.
I kdyÏ mnozí uÏ se na ‰tûstí pouãili
a kupují si nápoje ne po sklenkách,
ale rovnou po lahvích. Taneãní mistﬁi manÏelé Tenglerovi jsou ‰armantní a skvûlí jako vÏdy, téÏ na‰i
místní d˘dÏejové. A manÏelé Spoustovi jako noví správcové sokolovny nám ve v‰em vycházejí vstﬁíc,
(Pokraãování na str. 2)

Po roãní pﬁestávce oÏila kﬁivoklátská sokolovna taneãními páry pﬁi kurzech spoleãenského
tance pod vedením manÏelÛ Tenglerov˘ch.
Foto Jiﬁí Friebert

Moudrá slova
·koda, Ïe jediní lidé, kteﬁí by dovedli ﬁídit národní hospodáﬁství,
sedí v hospodû u piva.
(Milan RÛÏiãka)

Josef Fousek a Jiﬁí Friebert zavzpomínali na pﬁíhody, které zaÏili pﬁed ‰estatﬁiceti lety, kdy vznikaly jejich amatérské filmy. Jejich povídání
rozesmálo nejen autory projektu Tomá‰e a Milana Bednaﬁíkovy, ale i sedmdesátku pﬁítomn˘ch divákÛ.
Foto Lenka Pelcová

FRIFOFRI – ·ESTAT¤ICET LET POTÉ
K¤IVOKLÁT (paf). Promítání
filmÛ v informaãním stﬁedisku LâR,
které natoãili bratﬁi Bednaﬁíci, jiÏ má
svou tradici. KaÏd˘ z filmÛ je unikátem, kter˘ dokumentuje ãást historie ãi souãasnosti Kﬁivoklátu ãi
blízkého okolí. V sobotu 8. listopadu bylo zcela zaplnûné informaãní
stﬁedisko svûdkem promítání nového filmu z dílny Fotostudia „B“, kter˘ se trochu vymyká jejich dosavadní tvorbû a je takov˘m unikátem
mezi unikáty. Jednalo se o obnovenou premiéru tﬁí filmÛ kﬁivoklátské

spoleãnosti FriFoFRi (Miroslav Friebert, Josef Fousek, Jiﬁí Friebert),
které byly na 16mm pás natoãeny
v letech 1971 a 1972. Filmy pod názvy „1. cena auto“, „Kﬁivoklátské
verbování“ a „KﬁíÏem krátem Kﬁivoklátem“ znovu zpracovalo do digitální podoby, ozvuãilo a opatﬁilo
mezititulky Fotostudio „B“ Kﬁivoklát, tedy zmiÀovaní Tomá‰ a Milan
Bednaﬁíkovi. Promítání se osobnû
úãastnili bohuÏel jiÏ jen dva Ïijící autoﬁi, Josef Fousek a Jiﬁí Friebert. Za
jiÏ neÏijícího Mirka Frieberta byl pﬁí-

tomen jeho syn Míra s manÏelkou.
Za 36 let filmy spoleãnosti FriFoFri ani v nejmen‰ím neztratily své
kouzlo. Promítání doplnily i „vzpomínky autorÛ z natáãení“ a jen ty by
vydaly na samostatnou besedu.
O promítání byl velk˘ zájem, a tak
se bohuÏel s ohledem na kapacitu
sálu zdaleka nedostalo na v‰echny.
Na‰tûstí lze DVD „FriFoFri – ‰estatﬁicet let poté“ u bratrÛ BednaﬁíkÛ
objednat a za symbolickou cenu si
ho tak mÛÏe koupit opravdu kaÏd˘.
Koupû rozhodnû stojí za to.

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE
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Anketa KN
DokáÏete odhadnout, jaká bude letos zima? Vûﬁíte pranostikám?
Pavlína Friebertová
43 let, vedoucí po‰ty
Pranostikám docela
vûﬁím. Ale v dne‰ní dobû globálního oteplování to mají docela tûÏké. No, ale vût‰inou
fungovalo, hodnû slupek na cibuli – krutá
zima, málo slupek – slabá zima. Ale
leto‰ní zima – nevím, nevím. ProtoÏe cibule z hypermarketu, oãi‰tûná a oloupaná, toho moc neprozradí.
Anna Hamouzová
68 let, vedoucí jídelny M·
To nedokáÏu. Myslím
ale, Ïe zima nebude
o moc jiná neÏ loni. Na
pranostiky nevûﬁím,
protoÏe
klimatické
podmínky se v dÛsledku lidské ãinnosti
o mnoho zmûnily a co platilo pﬁed
100 i více lety, dávno neplatí. Pﬁála bych si, aby sníh napadl na Martina a leÏel aÏ do bﬁezna, aby se mohlo vyrazit na bûÏkách, aby zamrzl
rybník, kde by dûti mohly ﬁádit aÏ
do tmy. Tak si to já pamatuji a tenkrát snad je‰tû nûjaká ta pranostika
mûla platnost.
Petr HÛla
46 let, vedoucí Správy CHKO Kﬁivoklátsko
Odhadnout, jaká bude
zima, neumím. Pranostiky vût‰inou vznikly
na základû zku‰eností
generací na‰ich pﬁedkÛ, kteﬁí sice nemûli
dokonalou techniku,
o to víc v‰ak dokázali pozorovat pﬁírodu a její zákonitosti. Vlivem globální zmûny klimatu v‰ak ﬁada pranostik ztrácí na aktuálnosti.
Jaroslav Vávra
78 let, dÛchodce
Nemám rád zimu.
Doufám a vûﬁím, Ïe ta
leto‰ní bude mírná,
i kdyÏ krátkodobé mrazivé v˘stﬁelky nelze
vylouãit. Pranostikám
nemohu vûﬁit, ãasto si
protiﬁeãí. Stejnû v‰ak patﬁí spí‰e do
umûní, neÏ do vûdy. ¤eknûte si pûknû nahlas napﬁíklad: Na Hromnice
musí skﬁivánek vrznout i kdyby mûl
zmrznout. Jak krásnû jadrnû to zní.
To je zvukomalba!
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DùTI I LETOS ZAMKLY LES
I letos, uÏ po osmé, se se‰lo u rybníka na Amalínû nûkolik desítek
men‰ích i vût‰ích dûtí se sv˘mi rodiãi, aby se zúãastnili lampionového prÛvodu, zakonãeného malou
podzimní slavností – Zamykáním
lesa na zimu. Na akci, kterou uÏ tradiãnû poﬁádá kﬁivoklátská mateﬁská
‰kola, se sv˘mi vystoupeními podílely také dûti z roztocké mateﬁinky
a pûveck˘ sbor Sedmikrásky Dá‰i
Pavlíãkové. Hustou mlhou, která leÏela nad Kﬁivoklátem a okolím jiÏ
nûkolik dní, vykouklo k velké radosti v‰ech ve stﬁedu odpoledne sluníãko a pﬁivítalo tak dûti i rodiãe,
kteﬁí se letos u amalínského rybníka shromáÏdili ve zvlá‰È hojném poãtu. Tady pﬁedvedly své pásmo, inspirované
lesními
zvíﬁátky
a myslivci, dûti z M· Roztoky. PrÛvod se pak pod vedením Dá‰i Pavlíãkové, která v‰echna vystoupení
provázela hrou na kytaru, za zpûvu
písniãek o lese vydal dál. U hasiãské zbrojnice pﬁedvedly své vystoupení lesních skﬁítkÛ dûti z M·
Kﬁivoklát a pak pﬁi dal‰ím zastavení nám Sedmikrásky pﬁedvedly své
pásmo o houbách. Do lesa se vstupovalo jiÏ za tmy, na cestu nám svítily jen lampiónky a jiná roztodivná
svût˘lka. Na hﬁi‰ti U nory pak opût
v‰ichni spoleãnû zazpívali písniãku
Zamykám les a volali Huberta, pána zdej‰ích lesÛ, aby mu pomohli
les na zimu zamknout. A lesÛ pán
opravdu pﬁi‰el, aby dûtem podûko-

Jako kaÏdoroãnû, tak i letos se vydaly dûti z Kﬁivoklátska zamknout pﬁed blíÏící se zimou les.
Foto Dagmar Pavlíãková

val za v‰e, co pro lesní zvíﬁátka a pro
les dûlají. Chovají se ti‰e, nepla‰í
zvíﬁátka, neniãí rostliny, naopak pomáhají pﬁi v˘sadbû nov˘ch stromeãkÛ a pﬁi jejich o‰etﬁování. Sbírají také po nepoﬁádn˘ch lidech
odpadky, které do lesa nepatﬁí.
Zvlá‰È Huberta potû‰ilo, Ïe dûti se
sv˘mi rodiãi pro zvíﬁátka nasbírali
velké mnoÏství ka‰tanÛ, aby bylo co
dát do krmelcÛ v zimû. Dûti pak Hubertovi pﬁedaly klíã, kter˘m symbolicky les zamkl: „Zamykám, zamykám les, aby mohl v klidu spát,

HALLOWEEN VE ·KOLNÍCH LAVICÍCH

nové síly nasbírat a na jaﬁe zase probudil se v pestré kráse.“ Zvonky potom tu novinu, Ïe je les pﬁipraven˘
na zimu, oznámily do v‰ech svûtov˘ch stran a lesÛ pán Hubert se se
v‰emi zas na rok rozlouãil.
Vûra Svobodová

KAPLE A K¤ÍÎE
se naz˘vá v˘stava Michala Janského, kterou mÛÏete spatﬁit ve v˘stavní síni Kﬁivoklátska o. p. s. od
1. listopadu do 31. 12. 2008.
Naleznete zde perokresby kaplí a
kﬁíÏÛ z okolí Kﬁivoklátska (La‰ovic,
Roztok, Kﬁivoklátu,…) a nejen to,
dozvíte se i zajímavosti z historie
kﬁíÏÛ – napﬁ. kter˘ z nich vydává
nejvût‰í energii a kterého se máte radûji vyvarovat.
V˘stava je otevﬁena:
út – pá od 8 – 15 hod.
so – ne od 10 – 15 hod.
Srdeãnû Vás zve
Jiﬁina Pro‰ková,
ﬁeditelka o.p.s. Kﬁivoklátsko

Kdysi typick˘ anglosask˘ svátek pronikl uÏ i do kﬁivoklátské ‰koly.

STAR DANCE PO K¤IVOKLÁTSKU
(Dokonãení ze str. 1)
prostû spolupráce s nimi je pﬁímo
radost. Nûkteﬁí náv‰tûvníci z ﬁad na‰í mládeÏe, zﬁejmû trochu osmûleni
vypit˘m alkoholem, nûkdy trochu
moc nahlas kritizují je‰tû ne úplnû
perfektní v˘kony tûch na parketu,
jako by uÏ zapomnûli, jak si pﬁed pár
lety vedli oni. Zato rodiãe po právu
v˘konÛm sv˘ch ratolestí po zvlá‰È
vydaﬁen˘ch figurách tleskají a povzbuzují je. Taneãní jsou asi jednou
z mála akcí, kdy je vidût dospívající mládeÏ a rodiãe pospolu. A jak
jim to v‰em slu‰í! Focení uÏ mají za
sebou, je‰tû pár lekcí, závûreãn˘ vûneãek a zas pár sleãen a mladíkÛ
moÏná pro Ïivot získalo nûjaké to
spoleãenské vychování. No a „Dûti
Kﬁivoklátska“ zas z v˘tûÏku za taneãní získají nûjakou tu korunu na
dûtské hﬁi‰tû.
Gudun Humlová
Album star˘ch pohlednic
„K¤IVOKLÁTSKO A âESK¯ KRAS“
Tomá‰e Bednaﬁíka a Pavla D. Vinkláta
Opût po roce se nám podaﬁilo získat tuto pﬁekrásnou dárkovou publikaci plnou star˘ch pohlednic z Kﬁivoklátska. Vzhledem k tomu, Ïe její cena byla
sníÏena z 495 Kã na 119 Kã, vûﬁím, Ïe udûlá radost v‰em, kdo má rád ná‰
krásn˘ kraj a jeho vzpomínky na za‰lé ãasy.
Do vyprodání zásob nabízí o. p. s. Kﬁivoklátsko, IVS Budy.
Otevﬁeno: út – pá 8 – 14.45 hod., so – ne od 10 – 15 hod.

Foto Petr Tﬁíska

Po podzimních prázdninách, které nám témûﬁ celé propr‰ely, nastal
ãas vrátit se znovu do ‰kolních lavic. Konãí nám první ãtvrtletí a Ïáãci mají poslední moÏnost doladit
známky do nejlep‰í moÏné podoby,
aby byli spokojení rodiãe i oni sami. Pátek 31. ﬁíjna jsme se v‰ak rozhodli dûtem zpestﬁit mini projektem
zamûﬁen˘m na zvyky a tradice anglicky mluvících zemí v období svátku V‰ech svat˘ch. Cílem nebylo a
není pﬁenesení cizích zvyklostí do
na‰ich krajÛ, ale seznámení s tolik
sledovan˘m svátkem duchÛ, slaven˘m hlavnû v USA. PÛvod Halloweenu ov‰em hledejme v keltském
Irsku pod názvem „Samhain“ jako
oslavu konce pohanského léta, na
kter˘ pozdûji velmi pravdûpodobnû
navázal i kﬁesÈansk˘ svátek V‰ech
svat˘ch. UÏ bûhem pﬁíprav do‰lo na
populární dlabání d˘ní. Jednu obﬁí
jsme si sami vypûstovali na na‰em
‰kolním pozemku a dûti z ní vytvoﬁili „ Jack o´lantern“. Lucernu, kterou vydlabávali uÏ staﬁí Keltové z tuﬁínu nebo ãervené ﬁepy a umísÈovali
ji do oken nebo na verandy. Lampy
mají pﬁedstavovat du‰e ode‰l˘ch lásek nebo slouÏit jako ochrana proti
zl˘m skﬁítkÛm. Projekt byl zamûﬁen
pﬁedev‰ím na Ïáky ‰estého roãníku,
kteﬁí se nejprve dozvûdûli nûco o pÛvodu Halloweenu.
(Pokraãování na str. 3)

TO JSOU MI VùCI
Nemohu neÏ zaãít v˘sledky nedávn˘ch voleb. âSSD drtivû zvítûzila v krajsk˘ch i senátních volbách. ODS pak musela drtivû
prohrát, jak jinak. Ostatní politické strany snad nebyly ani do
poãtu. Sláva vítûzÛm, ãest poraÏen˘m… a o to právû jde. Jako
stupidní voliã (myslím pane Paroubku, Ïe voliãÛm vûdomû lÏete, a na komunisty u moci si zvykat nemíním), budu mít leto‰ní
volby v hlavû vÏdy spojeny s následujícím: Pár dnÛ pﬁed 17. listopadem je to âSSD, která pﬁizvala komunisty opût k moci.
Nevûﬁil jsem, kolik lÏí se dá vypustit ve jménu zru‰ení 30 korun
poplatku u lékaﬁe. Nevûﬁil jsem,
Ïe podle mého názoru neslu‰né
zpÛsoby poslance Davida Ratha
mohou ve volbách porazit exhejtmana Petra Bendla. Kdybych
potkal Járu Cimrmana, tak se ho
zeptám: Opravdu jsme chtûli komunisty v krajské vládû? Opravdu vûﬁíme, Ïe âSSD splní v‰echny své sliby? Proã je na‰e pamûÈ
tak krátká? Co by Jára Cimrman
asi odpovûdûl?
Já osobnû s pamûtí obãas problémy mám, hlavnû ta jména… Pamatuji si v‰ak dobﬁe, Ïe v zimû
obãas snûÏí. Proto mû trochu vydûsila zvûst, Ïe pluh na protahování kﬁivoklátsk˘ch silnic je zaji‰tûn, s posypem je to v‰ak hor‰í.
Pr˘ loni také moc nesnûÏilo…
Pﬁedpokládám, Ïe se jedná o humor unikl˘ z nácviku silvestrovské estrády nebo o ‰kodolibou
leÏ.
Mohutnû fini‰uje stavba dûtského hﬁi‰tû. ByÈ se stavby osobnû
neúãastním, pﬁeji dokonãení dﬁíve, neÏ slota a mráz dostavbu
znemoÏní. Jen mû nedávno napadlo, Ïe jsem nikde neãetl kalkulaci nákladÛ na údrÏbu. Ale
v novém rozpoãtu na rok 2009
tato poloÏka jistû bude obsaÏena.
Bez údrÏby to nepÛjde, a tak jsem
trochu zvûdav, kolik bude stát.
Mnohem více zvûdav jsem byl
na FriFoFri. Nejvíce mû zaujal
tﬁetí promítan˘ film „KﬁíÏem
krátem Kﬁivoklátem“. Pﬁipomenout si Kﬁivoklát pﬁed 36 lety, vidût dûdu, jak s humorem sobû
vlastním „blbne“ pﬁed kamerou… FriFoFri dûkuji, díky i vám
bratﬁi Bednaﬁíci.
Skonãím opût citátem: „MuÏ s bíl˘mi vlasy je jako dÛm, na jehoÏ
stﬁe‰e leÏí sníh. To je‰tû zdaleka
nedokazuje, Ïe v krbu není
oheÀ.“
Pavel Friebert

CHCETE MÍT UNIKÁTNÍ FILMY?
K¤IVOKLÁT (bed). V sobotu
8. listopadu byla v IVS LesÛ âR
uvedena obnovená premiéra tﬁí filmÛ kﬁivoklátské spoleãnosti FriFoFRi (Miroslav Friebert, Josef Fousek, Jiﬁí Friebert), které byly na
16mm pás natoãeny v letech 1971
a 1972. Filmy 1. cena auto, Kﬁivoklátské verbování a KﬁíÏem krátem
Kﬁivoklátem znovu zpracovalo do
digitální podoby, ozvuãilo a opatﬁilo mezititulky Fotostudio „B“ Kﬁivoklát. Navíc je doplnilo v˘povûìmi dvou Ïijících ãlenÛ spoleãnosti
FriFoFri Josefa Fouska a Jiﬁího Frieberta a v‰e dohromady sumarizovalo do sedmdesáti minutového
snímku nazvaného FriFoFri – ‰estaﬁicet let poté...
Jako bonus pak pﬁiãlenilo k filmÛm kolekci fotografií Josefa Fouska Kﬁivoklátské lidiãky, zachycující zajímavé osobnosti na‰í obce 60.
a 70. let 20. století. Po dohodû s obûma autory pÛvodních filmÛ nabízí
Fotostudio „B“ DVD FriFoFri –
‰estatﬁicet let poté v‰em zájemcÛm
za reÏijní cenu 150 Kã za jeden v˘lisek v dárkovém balení. Pokud máte o toto DVD zájem, objednejte si

ho u paní Táni Friebertové v Informaãním stﬁedisku LesÛ âR, s.p.
(telefon 313 558 242 nebo mobil
724 525 036) nebo pﬁímo u Fotostudia „B“ (tel. 313 558 122,
603 712 287) do konce mûsíce listopadu. DVD bude dodáno je‰tû do
Vánoc leto‰ního roku.
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Z P R ÁV Y O B E C N Í H O B U B E N Í K A
ANEB O âEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO MùSTYSU
JDEME DO FINÁLE
Díky úsilí mnoha lidí se podaﬁilo
promûnit slova v ãiny. Projekt dûtského hﬁi‰tû jiÏ není jen na papíﬁe a
jeho skuteãnou podobu si mÛÏete

stupitelstva nebo jako volební ãi obﬁadní místnost. Nyní budou postupnû vymûnûny rozvody na matrice,
v kanceláﬁi úãetní, na sociálním odboru a v archivu. Nejvût‰í zmûnu

Na stavbû dûtského hﬁi‰tû v parku pod kostelem na Amalínû se v ﬁíjnu i listopadu ãile
pracovalo.
Foto Petr Tﬁíska

prohlédnout v parku pod Jednotou.
K velké vûÏi a vûznici pﬁibyly v poslední dobû klece, lezecké sloupy,
archeologické nalezi‰tû a hlavnû
královsk˘ palác pln˘ prolézaãek.
StráÏní vûÏ ve spodní ãásti ozdobily malované erby a u vchodu se brzy objeví náv‰tûvnická tabule s provozním ﬁádem a podûkováním
sponzorÛm, kteﬁí nám umoÏnili celou vûc realizovat. Areál jiÏ získal
potﬁebnou atestaci bezpeãnosti a nyní zb˘vá provést dokonãovací práce, aby si dûti mohly zaãít hrát.
Slavnostní zahájení provozu je naplánováno na nedûli tûsnû po Mikulá‰i, tedy sedmého prosince. Pﬁesné informace k vernisáÏi najdete
v pozvánce, budou vyvû‰eny na
úﬁedních deskách mûstyse a vyhlá‰eny rozhlasem. Dûkujeme za pomoc a tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.
Ú¤AD V NOVÉM KABÁTù
V mûsíci listopadu byla zahájena
druhá etapa v˘mûny elektrick˘ch
rozvodÛ v budovû úﬁadu. K tomuto
kroku nás zjara donutila havárie
v kanceláﬁi mzdové úãetní a podatelnû. V souvislosti s tím do‰lo i na
rekonstrukci starostovy kanceláﬁe,
která zároveÀ slouÏí k zasedání za-

v‰ak zaznamená stavební odbor, kde
po v˘mûnû rozvodÛ a následném vymalování plánujeme i nov˘ nábytek. Na chodbû u matriky pﬁi sekání zdiva objevil pan Ivo Kaminsk˘
poklad. Pod rukama se mu objevila
stará nástûnná mapa zobrazující b˘val˘ Kﬁivoklátsk˘ okres, zru‰en˘
v roce 1949. Ostatní práce ‰ly stranou a v‰ichni pﬁítomní se zájmem
sledovali postupné odkr˘vání malby. BohuÏel se ukázalo, Ïe mapu
pﬁeru‰ila pﬁíãka vystavûná pﬁi dûlení velk˘ch prostor do men‰ích kanceláﬁí. Podstatná ãást, vãetnû Kﬁivoklátu je pﬁesto ve velmi dobrém
stavu. Po dokonãení nezbytn˘ch
prací, spojen˘ch s rekonstrukcí rozvodÛ, dojde k jejímu vyãi‰tûní a zakonzervování. Pﬁi dal‰í Va‰í náv‰tûvû si tedy budete moci tuto
zajímavost sami prohlédnout.
Vzhledem k rozsahu prací bylo nutné uzavﬁít Úﬁad mûstyse v období
od 6. do 19. listopadu. Tímto se
omlouváme za zpÛsobené potíÏe
a dûkujeme za pochopení.
DIGITALIZACE KRONIK
Po pravidelné kontrole archivní a
spisovní sluÏbu, kterou provádí
Okresní archiv Praha – oblastní pra-

covi‰tû Rakovník, byly odvezeny
obecní kroniky zaznamenávající
ve‰keré dûní v Kﬁivoklátû. Oblastní
archiv v Rakovníku zpracuje kroniky z let 1924 aÏ 2001 do digitální
podoby. Takto upravená data bude
moÏné umístit na oficiální stránky
mûstyse www.mestys-krivoklat.cz
a kdokoli bude mít moÏnost si je poté na webu prohlédnout.
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VOLBY 2008
V termínu 17. a 18. ﬁíjna 2008 probûhly volby do Zastupitelstva kraje
a Senátu Parlamentu âR. Obãané,
kteﬁí se ze zdravotních dÛvodÛ nemohli dostavit do volební místnosti, mûli moÏnost vyuÏít mobilní hlasovací schránku. Voleb se zúãastnilo
229 voliãÛ z celkového poãtu 550.

To znamená asi ãtyﬁiceti procentní
volební úãast, která platí i pro druhé
kolo senátních voleb. V Kﬁivoklátû
zvítûzila v krajsk˘ch volbách ODS
o 16 hlasÛ pﬁed âSSD. Senátorem
zvolili kﬁivoklát‰tí Marcela Chládka
z âSSD, kter˘ o 32 hlasÛ porazil Jana Kernera z ODS.
Petr Tﬁíska

KONTROLA HOSPODA¤ENÍ
MùSTYSE ZA ROK 2008
Dílãí pﬁezkoumání, které provedl
Krajsk˘ úﬁad Stﬁedoãeského kraje,
se uskuteãnilo dne 18. 9. 2008. Pﬁedmûtem kontroly bylo plnûní pﬁíjmÛ
a v˘dajÛ rozpoãtu, vãetnû penûÏních
operací t˘kajících se rozpoãtov˘ch
prostﬁedkÛ, vyúãtování a vypoﬁádání finanãních vztahÛ ke státnímu
rozpoãtu a k rozpoãtÛm krajÛ, nakládání a hospodaﬁení s majetkem
ve vlastnictví územního celku, zadávání a uskuteãÀování veﬁejn˘ch
zakázek, ruãení za závazky fyzick˘ch a právnick˘ch osob, hospodaﬁení a nakládání s majetkem a s pﬁíspûvky poskytnut˘mi zﬁízen˘m
pﬁíspûvkov˘m organizacím z rozpoãtu územního celku – tj. ‰kola,
‰kolka a Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ.
Pﬁi dílãím pﬁezkoumání hospodaﬁení mûstyse Kﬁivoklát v období od
1. 1. 2008 do 18. 9. 2008, stejnû jako v minul˘ch letech, nebyly zji‰tûny chyby ani nedostatky.
Petr Tﬁíska

V˘mûnu elektroinstalace na úﬁadû provádí
Ivo Kaminsk˘ ze S˘koﬁice. Foto Petr Tﬁíska

HALLOWEEN VE ·KOLNÍCH LAVICÍCH
(Dokonãení ze str. 2)
Pak se pﬁevlékli do stra‰ideln˘ch
kost˘mÛ a na vlastní kÛÏi si vyzkou‰eli koledu „Trick or treat“
(Koledu nebo Vám nûco provedu),
která v mnohém pﬁipomíná na‰i ·tûpánskou z období Vánoc. Obû koledy mûly v minulosti za cíl pﬁedev‰ím nasytit chudé dûti. Zatímco u
nás se na ·tûpána uÏ témûﬁ nekoleduje, v Americe tradice v zábavné
podobû pﬁetrvaly dodnes. ·esÈáci
podle amerického vzoru pro‰li ‰ko-

lou od první tﬁídy do devítky, cestou rozdávali sladkosti a provádûli
rozpustilé lumpárny. U‰etﬁen nezÛstal nikdo – Ïáci, uãitelé, kuchaﬁky,
uklízeãky, ‰kolník i paní ﬁeditelka
poznali na vlastní kÛÏi ﬁádûní mal˘ch duchÛ. Po koledû vedly dal‰í
jejich kroky do tûlocviãny, kde probíhala soutûÏ „Apple pass“, ‰tafetová hra s jablky, která se pﬁemisÈují
jen za pomoci brady. Nejznámûj‰í a
nejoblíbenûj‰í halloweenskou zábavu „Bobbing for apples“ si mohli dû-

ti vyzkou‰et ve ‰kolní jídelnû. Cílem hry je uchopit a vyndat jedno
z jablek plavajících ve velké kádi
jen za pomoci úst. Kdo nemûl odvahu se ponoﬁit do nádoby s vodou,
mohl zkusit „Apple paring“. To je
soutûÏ o nejdel‰í a nejuÏ‰í oloupanou slupku z jablka. Závûrem, místo páté vyuãovací hodiny, si duchové mohli zatanãit v tûlocviãnû na
diskotéce s DJ ‰kolníkem.
Foto a text Petr Tﬁíska

DEN STROMÒ NA K¤IVOKLÁTSKU
Obecnû prospû‰ná spoleãnost
Kﬁivoklátsko poﬁádala 18. ﬁíjna
2008 v rámci Dne stromÛ exkurzi
do Ploskovské ka‰tanky a zámeckého parku Leont˘n. Nádhernou
podzimní pﬁírodou se pokochalo 26
milovníkÛ pﬁírody, kteﬁí se dozvûdûli od lektora Ing. Pavla Mouchy,
zástupce vedoucího Správy CHKO
Kﬁivoklátsko, ve‰keré informace t˘kající se ochrany památn˘ch stromÛ
v chránûné ka‰tanové aleji, ale i za-

jímavosti o jednotliv˘ch stromech
v nádherném leont˘nském parku.
Dûti pﬁipravily mini v˘stavku obrázkÛ z ka‰tanÛ.
V‰ichni spokojení úãastníci si na
památku odnesli publikaci „Památné stromy Kladenska“.
Tuto akci finanãnû podpoﬁil Stﬁedoãesk˘ kraj a NSEV Kladno – âabárna, o. p. s.
Jiﬁina Pro‰ková

DùNÍ SOUâASN¯CH DNÒ

STRANA 4

K¤IVOKLÁTSKO V HLEDÁâKU FOTOAPARÁTU PODRUHÉ
K¤IVOKLÁT (paf). V nedûli
19. ﬁíjna o druhé hodinû odpolední
zaplnili informaãní stﬁedisko LâR
milovníci fotografie. DÛvodem byla vernisáÏ druhého roãníku fotosoutûÏe Kﬁivoklátsk˘ch novin Kﬁivoklátsko v hledáãku fotoaparátu.
Na úvod vernisáÏe zahrála Dá‰a
Pavlíãková se sv˘mi Ïáky, úvodní
slovo pronesl Tomá‰ Bednaﬁík. Zcela zaplnûn˘ sál informaãního stﬁediska pak byl svûdkem vyhlá‰ení vítûzÛ v jednotliv˘ch kategoriích.
Celkem 83 snímkÛ zaslalo 13 fotografÛ. Redakãní rada mezi nimi vybrala tyto vítûze:
Z kﬁivoklátsk˘ch luhÛ a hájÛ
Martin Kopeck˘ – Chaos nebo ‰achovnice?
Alan Breník – V zapadajícím slunci
Karel Pavlíãek – Svítání na Velké
Bukové 1
Svûdkové dávn˘ch ãasÛ
Stanislav HÛla – Karl Egon Fürstenberg
Martin Kopeck˘ – Kolikát˘ západ
slunka?
Jaroslav Konrád – Pohled z hradeb
MÛj miláãek
Milena Písaãková – Ptaãí láska

Tomá‰ Bednaﬁík pﬁedává jako sponzor v˘hru Martinu Kopeckému z Velké Bukové, jehoÏ fotografii „Vidûl jsem v‰e, i vznik Zemû“ ocenila redakãní rada zvlá‰tní cenou Kﬁivoklátsk˘ch
novin.
Foto Milan Bednaﬁík

Martin Kopeck˘ – Mike‰
Lubo‰ Vokoun – Zbeãensk˘ obecní
kozel
Lidé Kﬁivoklátska
Alan Breník – Pan BlaÏek

Jeden z úãastníkÛ fotosoutûÏe Jaroslav Konrád si prohlíÏí vystavené fotografie s místostarostou Petrem Tﬁískou.
Foto Milan Bednaﬁík
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VÍTùZNÉ FOTOGRAFIE

Kategorie „Z kﬁivoklátsk˘ch luhÛ a hájÛ“
1. místo Martin Kopeck˘ – Chaos nebo ‰achovnice?

Lubo‰ Vokoun – Milan Bednaﬁík
Alan Breník – Paní ·ilhavá
Zvlá‰tní cenu Kﬁivoklátsk˘ch novin
udûlila redakãní rada Martinu Kopeckému za fotografii „Vidûl jsem
v‰e, i vznik Zemû“.
Dvû zvlá‰tní osobní ceny udûlil za
svoji firmu Milan Bednaﬁík.
Fotografie úãastníkÛ soutûÏe jsou
v informaãním stﬁedisku LâR stále
vystaveny a urãitû stojí za zhlédnutí. ProtoÏe v‰ak ne v‰ichni mají moÏnost fotografie zhlédnout, stejnû jako loni vítûzné fotografie najdou
ãtenáﬁi postupnû na stránkách Kﬁivoklátsk˘ch novin.
Závûrem by redakãní rada opûtovnû chtûla podûkovat sponzorÛm:
Mûstysu Kﬁivoklát, LesÛm âR, Penzionu U Jelena, Hotelu S˘kora, Restauraci nad hradem, Obci Zbeãno,
Správû CHKO Kﬁivoklátsko, Správû hradu Kﬁivoklát, Annû Friebertové, Îanetû Friebertové a Tomá‰i
Bednaﬁíkovi. Zvlá‰tní podûkování
patﬁí Tánû Friebertové.

Kategorie „MÛj miláãek“
1. místo: Milena Písaãková
– Ptaãí láska

NA HRADù BUDE NÁRODNÍ SOUTùÎ TRUBAâÒ
K¤IVOKLÁT. Kﬁivoklátsko je
ãasto naz˘váno kolébkou myslivosti. Proto není divu, Ïe Klub trubaãÛ âeskomoravské myslivecké
jednoty rozhodl, aby pﬁí‰tí rok byla
na hradû Kﬁivoklátû uspoﬁádána Národní soutûÏ mysliveck˘ch trubaãÛ.
Stane se tak 20. ãervna 2009 a organizací soutûÏe byla povûﬁena
Spoleãnost hájovny Kﬁini‰tû, která
leÏí na katastru obce Hracholusky.
Pﬁedzvûstí této v˘znamné myslivecké události bylo ﬁíjnové setkání
dvou mysliveck˘ch trubaãsk˘ch
sborÛ, spojené s charitativní akcí,
odborn˘m semináﬁem a veﬁejn˘m
koncertem.
V sobotu 25. ﬁíjna se charitativním koncertem pﬁedstavil klientÛm
Domova pro osoby se zdravotním
postiÏením Leont˘n PraÏsk˘ trubaãsk˘ sbor. Odpoledne téhoÏ dne
bylo „zasvûceno“ semináﬁi, kter˘
pod vedením hornisty âeské filharmonie a ﬁeditele Trubaãské ‰koly J.
Selementa âMJ Petra Dudy probû-

hl v hejtmanském domû
hradu Kﬁivoklátu. âlenové souboru Kﬁivoklát‰tí
trubaãi spolu s kolegy
z PraÏského trubaãského
sboru probrali hudební teorii notov˘ch partÛ oficiálních záznamÛ lovecké
hudby prof. Antonína Dyka a dal‰ích autorÛ vãetnû
tûch souãasn˘ch, aby se
poté vûnovali spoleãnému
nácviku nejslavnûj‰ích dûl
myslivecké hudební literatury.
Vyvrcholením dvoudenní akce byl nedûlní veﬁejn˘ koncert obou souborÛ u kapliãky sv. Eustacha.
Mysliveãtí trubaãi za ﬁízení Petra Dudy a doprovodného slova Jakuba
Jandy pﬁedstavili v pÛsobiv˘ch vícehlasech i sólov˘ch v˘stupech hudební díla ãesk˘ch klasikÛ

Jubilant Ing. Bohumil Siegl.

Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Kategorie „Lidé
Kﬁivoklát1ska“
1. místo: Alan Breník
– Pan BlaÏek

i souãasn˘ch skladatelÛ lovecké
hudby. Posluchaãi byli provedeni
tradiãním ãesk˘m honem, vyslechli lovecké signály a fanfáry a na závûr si poslechli i ãást slavné Hubertské m‰e. Koncert byl i dárkem
dvûma jubilantÛm, kteﬁí v tûchto
dnech oslavili svá v˘znamná Ïivotní jubilea. Kytici a blahopﬁání obdrÏel osmdesátilet˘ rodák, spisovatel, malíﬁ a grafik Ing. Bohumil
Siegl, velk˘ znalec kﬁivoklátské
myslivosti, a Dana Koﬁanová, pokraãovatelka mysliveck˘ch tradic
v mlad‰í generaci.
Setkání mysliveck˘ch trubaãsk˘ch sborÛ naznaãilo, Ïe 20. ãervna roku 2009 ãeká náv‰tûvníky Národní soutûÏe mysliveck˘ch trubaãÛ
nev‰ední záÏitek.
Dvoudenní setkání mysliveck˘ch trubaãsk˘ch sborÛ na Kﬁivoklátsku vyvrcholilo koncertem
u kapliãky sv. Eustacha.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Tomá‰ Bednaﬁík

Zvlá‰tní cena Kﬁivoklátsk˘ch novin
Martin Kopeck˘ – „Vidûl jsem v‰e, i vznik Zemû“

Kategorie „Svûdkové dávn˘ch ãasÛ“
1. místo: Stanislav HÛla – Karl Egon Fürstenberg

UDÁLOSTI NA HRADù
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
J E D I N É L E T O · N Í F I L M O VÁ N Í

Lidí se nebojme, bojme se sebe.
(Tomá‰ BaÈa)

·árka Kubelková v Kﬁivoklátském vûzení pﬁi
natáãení publicistického poﬁadu o nevûﬁe.
Foto Ludûk Frencl

Pﬁede‰lé roky byly velmi „bohaté“
na pﬁítomnost filmov˘ch ‰tábÛ. PﬁipomeÀme natáãení LetopisÛ Narnie, ãi náv‰tûvu Angeliny Jolie
ztvárÀující hlavní roli ve filmu
Wanted. BohuÏel silná koruna
a chybûjící daÀové pobídky jsou
velkou brzdou pro filmové spoleãnosti. Proto natáãení ãeského pohádkového seriálu âeské televize
je jedin˘m leto‰ním poãinem. Sedmidíln˘ seriál natáãí pro âT spoleãnost Three Brother (bratﬁi Kry‰tofové) na nûkolika hradech
a tvrzích – Lipnice, Cukn‰tejn, Kﬁivoklát a dal‰í. Pﬁíbûh nás zavede do

stﬁedovûku, kdy musí otec – David
Prachaﬁ (jiÏ vdovec) odjet do bojÛ
a rodina (bez matky) zÛstává na rodinné tvrzi sama. Musí hájit svÛj
domov pﬁed nájezdy „zlého“ rytíﬁe
(Pavel KﬁíÏ), kter˘ chce získat jejich tvrz a majetek. Otec se spû‰nû
vrací, aby tomu zabránil. Rodinû –
vlastnû dûtem pomáhá otcÛv pﬁítel
a v‰ichni se snaÏí utéci do pevného hradu ke své tetû (ZdeÀka Îádníková). Nakonec v‰e konãí, tak jak
to v pohádkách b˘vá – ‰Èastn˘m
koncem – táta se vrací, vyÏene zlého rytíﬁe a je i svatba. Co víc dnes
chtít?
Ludûk Frencl

David Prachaﬁ, hlavní hrdina pohádkového seriálu – AÏ se táta vrátí.
Foto Ludûk Frencl

VZÁCN¯ DAR

Souprava cínového nádobí – dar docenta Jana Klímy.

Foto Ludûk Frencl

SEZÓNA NA HRADù NEKONâÍ,
V ZIMù BUDE POPRVÉ OTEV¤ENO
Celkov˘ pokles turistického ruchu v âR pocítil i náv‰tûvnick˘ provoz hradu a rovnûÏ i mnoÏství náv‰tûvníkÛ kulturních akcí. Jsme
velmi rádi, Ïe celkové procento poklesu se pohybuje tûsnû kolem 9 %.
Pokud oddûlíme náv‰tûvníky nav‰tûvující jen prohlídkové okruhy,
jedná se k polovinû listopadu o pokles 7000 osob, a o 4800 osob na
ostatní poﬁady (koncerty, velikonoce, Kﬁivoklání, atd.). Pﬁíãin je velmi mnoho, ale mezi ty v˘znamné lze
zaﬁadit siln˘ kurs koruny, zmûna dopravních moÏností turistÛ (odliv autobusov˘ch zájezdÛ), zvy‰ující se
nároky na poskytované sluÏby (velká bolest regionu) a rovnûÏ i nestabilní ekonomická situace v Evropû.
Jak se k tûmto pﬁíãinám postavit, to
bude hlavní ãinností zimního období. Celkovou roãní náv‰tûvnost oãekáváme nad stotisícovou hranicí.
Státní hrad Kﬁivoklát má sice za
sebou hlavní ãást sezóny, ale své
brány nezavírá. Letos poprvé bude
hrad otevﬁen celoroãnû. Od listopadu je otevﬁen bûhem víkendÛ, v prosinci také a navíc bûhem vánoãních
svátkÛ a prvních lednov˘ch dní.
Zimní provoz od listopadu 2008 do
bﬁezna 2009 je urãen pro pﬁedem objednané skupiny náv‰tûvníkÛ (nad

10 osob), pro které je urãen hlavní
prohlídkov˘ okruh „Hradní paláce“
v kter˘koli den v t˘dnu kromû pondûlí. Cena vstupného je nav˘‰ena
v zimním období jen o cca 50%.
Zv˘‰ení ceny jsme se velmi bránili,
ale nutnost upravovat v tûchto mûsících klima v hradních interiérech
byla urãující. Ceny vstupného do
prohlídkov˘ch tras se pro rok 2009
nemûní.
Velkou novinkou, jeÏ bude rovnûÏ velk˘m hybatelem náv‰tûvnosti, je spu‰tûní „ostrého provozu“ Rezervaãního a prodejního systému
vstupenek. Systém od 1.11.2008
funguje zatím na zámku Konopi‰tû
a hradû Kﬁivoklátû. Hrad Kﬁivoklát nabídne on-line nákup vstupenek na prohlídkové okruhy a tím
i zaji‰tûní „svého ãasu“ vstupu do
prohlídky, ale rovnûÏ pﬁedprodej na
v‰echny své kulturní poﬁady. Rezervaãní a prodejní systém vstupenek je pﬁístupn˘ ze stránek hradu –
www.krivoklat.cz, nebo z rozcestníku http://rezervace.npu.cz. Zpestﬁením bude i spu‰tûní internetového
obchodu se zboÏím prezentující
stﬁedoãeské hrady a zámky ve správû NPÚ (odkaz opût z webu hradu).
Ludûk Frencl

V mûsíci ﬁíjnu pﬁibyl do sbírek
státního hradu Kﬁivoklátu unikátní
soubor pﬁedmûtÛ, které hradu vûnoval kﬁivoklátsk˘ rodák doc. MUDr.
Jan Klíma CSc., znám˘ ãesk˘ pediatr, jenÏ uÏ dlouhá léta je propagátorem vesniãek SOS.
Zejména hodnotná je fürstenberská cínová souprava nádobí z konce
18. století, ãítající 20 kusÛ mal˘ch
a velk˘ch talíﬁÛ, dÏbánÛ s poklicí,
cukﬁenek, dóz atd. vãetnû dﬁevûné
police, na které je nádobí umístûno.
Dar je o to cennûj‰í, Ïe patﬁil pﬁím˘m
pﬁedkÛm dárce. Ti zde pracovali ve
sluÏbách kníÏecího rodu FürstenberkÛ a souborem nádobí byli odmûnûni. Díky laskavosti pana doc. Klímy
se soubor nádobí vrací zpût na hrad
Kﬁivoklát a správa hradu je veﬁejnosti
bude ukazovat v hlavním prohlídkovém okruhu.
K tomuto souboru navíc vûnoval
pan doc. Klíma je‰tû dal‰í pﬁedmûty vztahující se ke kﬁivoklátskému
panství nebo jeho majitelÛm. Jedná
se pﬁeváÏnû o pﬁedmûty z konce 19.
a tﬁicát˘ch let 20.století. Jde o kovovou cestovní truhlu s kováním
a víkem, stﬁíbrnou mísu na ovoce
s vûnováním knûÏnû von Fürstenberg, mapu panství FürstenberkÛ
(Fideicommiss), modlitební kníÏku
vázanou v perleti s hedvábnou pﬁedsádkou , cestovní skládací zlacen˘
kalí‰ek na pití uloÏen˘ v krabiãce
a dvû fotografie.
Touto cestou bychom je‰tû jednou
chtûli podûkovat panu docentu Klímovi za velkorys˘ dar, kter˘ má pro
historii hradu Kﬁivoklátu velk˘ v˘znam.
Ludûk Frencl

FILM
O HAMOUSOVù
STATKU VE ZBEâNù
Pﬁijmûte prosím omluvu za
chybnû uvedenou cenu DVD
filmu v minulém ãísle Kﬁivoklátsk˘ch novin – film se správnû prodává za 140 Kã a je k dostání v pokladnû hradu ãi na
Hamousovû statku ve Zbeãnû.
Omlouváme se za chybn˘ údaj.
Ludûk Frencl

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ FÓRUM
Dne 29. 10. 2008 probûhlo Regionální fórum cestovního ruchu TO
(turistické oblasti) Stﬁední âechy –
západ v prostorách Galerie Lednice
hradu Kﬁivoklátu. Fóra se zúãastnili zástupci regionÛ Hoﬁovicka, Karl‰tejnska, Kladenska, Rakovnicka,
Slánska, Kralupska. Hlavním tématem byla situace ke zv˘‰ení turistické atraktivity Stﬁedoãeského kraje, krokÛ k zamezení poklesu
náv‰tûvnosti kraje. DÛleÏit˘m momentem celého zasedání bylo hromadné vyslovení podpory ãinnosti
Stﬁedoãeské turistické a informaãní
sluÏby. Tato organizace zﬁízená
Stﬁedoãesk˘m krajem se stává páte-

ﬁí a hybatelem smûﬁování, zkvalitÀování, ale i rozvoje turistického ruchu v kraji. Po skonãení fóra byl
symbolicky sejmut klíã od regionálních cyklostezek a klíã od ﬁeky
Berounky. Klíã od hradu zÛstává na
svém místû, hrad má otevﬁeno celoroãnû.
Ludûk Frencl

OCHRANA P¤ÍRODY
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K¤IVOKLÁTSKO NÁRODNÍ PARK – CO SE MINULE NEVE·LO
ÚZEMÍ POSUZOVANÉ Z HLEDISKA MOÎNÉHO PROHLÁ·ENÍ ZA NÁRODNÍ PARK

ZÁMùR VYHLÁ·ENÍ NP K¤IVOKLÁT OâIMA
LESNÍKA, MYSLIVCE A OCHRANÁ¤E P¤ÍRODY
Zﬁízení parku by se hluboce dotklo zejména hospodaﬁení v lesích
a znamenalo by do jisté míry ukonãení tradice kﬁivoklátského lesnictví, která se zde budovala nûkolik
set let.
Abychom pochopili postavení
souãasného lesnictví na Kﬁivoklátsku, je tﬁeba si pﬁipomenout nûkolik ãasov˘ch etap, v kter˘ch se formovalo.
I kdyÏ to mÛÏe znít pﬁekvapivû,
historie kﬁivoklátsk˘ch lesÛ není
pﬁíli‰ stará. Na konci doby ledové
(pﬁed 13 tis. let) pokr˘vala území
Kﬁivoklátska pustinná kamenitá
step. Toto období pﬁeÏívaly jen nejodolnûj‰í dﬁeviny, jako napﬁ. borovice lesní a nûkteré druhy nízk˘ch
vrb na chránûn˘ch místech podél
vodních tokÛ. Pak pﬁi‰lo období postupného oteplování a zvlhãování
klimatu, v kterém se sem z jiÏnûji
poloÏen˘ch oblastí stûhovaly jednotlivé druhy nároãnûj‰ích dﬁevin.
6 000 aÏ 1 300 let pﬁ.Kr. bylo klima dokonce v˘raznû teplej‰í a vlhãí neÏ dnes (aÏ dvojnásobn˘ úhrn
sráÏek) a Kﬁivoklátsko opanoval vysok˘ zapojen˘ les. Lesní porosty byly v té dobû ovlivÀovány dvûma ãiniteli:
velká zvûﬁ – tur, zubr, divok˘ kÛÀ,
los, a spárkatá zvûﬁ, kterou známe
dnes,
ãlovûk z období mlad‰í doby kamenné – první rolníci zakládající
pole. Tato ãinnost ovlivnila zejména sousední oblasti. Centrální Kﬁivoklátsko nebylo nikdy velkoplo‰nû a trvale odlesnûno. Bylo ale
ovlivÀováno pastvou hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat, hrabáním steliva a neﬁízenou tûÏbou zejména v okolí lidsk˘ch sídel.

První a zejména pak druhé tisíciletí n.l. sebou pﬁiná‰í rozvoj ﬁemesel, pozdûji prÛmyslu (skláﬁství, hutnictví) a tím dochází k nové vlnû
ovlivÀování lesÛ ãlovûkem. Kﬁivoklátské lesy jsou obrovskou surovinovou základnou pro v˘robu energie ve formû dﬁevûného uhlí. Po
nûkolik století tak dochází k tûÏbám
a pálení uhlí v milíﬁích ve v‰ech kﬁivoklátsk˘ch lesích a tûÏba se nevyh˘bá ani lokalitám pro jiné vyuÏití
naprosto nepﬁístupn˘m. Prakticky
100% lesních porostÛ bylo po dlouhá staletí takto hospodáﬁsky vyuÏíváno. To znaãnû pozmûnilo zejména druhovou skladbu, vûkovou
strukturu i formu lesa – na mnoha
místech se z té doby zachovaly paﬁeziny.
Stav lesÛ v 18. století byl Ïalostn˘. Rozlehlé vytûÏené holiny s nárosty dﬁevin niãen˘mi pastvou dobytka, velké plochy zarostlé

Ing. Miroslav Pecha

âTENÁ¤I NÁM PÍ·Í

pleveln˘mi dﬁevinami s jednotlivû
vtrou‰en˘mi pﬁestárl˘mi stromy,
které se nehodily k Ïádnému zpracování. To byl stav, kter˘ vyburcoval k rozhodn˘m krokÛm i osvícené panovníky. Marie Terezie
vydává 1752 první Lesní zákon, po
kterém následují Lesní ﬁády. Pﬁísnû
se trestají krádeÏe v lesích, zakazuje se pastva dobytka v lesích i hrabání steliva. Pokrokovûj‰í majitelé
– na Kﬁivoklátsku to byli Fürstenberkové – se zaãínají zab˘vat my‰lenkou, jak poniãené lesy ozdravit.
V druhé polovinû 18. století (kolem
roku 1780) se tak rodí základy cíleného pûstování lesa a tedy lesního
hospodáﬁství v dne‰ním slova smyslu. Napﬁed se zaãíná s v˘sevem semene na holiny, pozdûji s pﬁesazováním náletov˘ch sazeniãek,
nakonec s pûstováním sazenic
a umûlou obnovou.
Pﬁed 230 lety tak zaãala na Kﬁivo-

Bukov˘ les u Leont˘na.

Les nad Klucnou.

Ilustraãní foto Milan Bednaﬁík

klátsku práce lesníkÛ, která s mravenãí pílí lidí a s obrovsk˘mi náklady postupnû budovala kﬁivoklátské
lesy aÏ do dne‰ní podoby. Zakládání bukov˘ch, dubov˘ch i smí‰en˘ch
porostÛ pﬁed 150 aÏ 180 lety, kter˘mi se dnes py‰níme, bylo provádûno
kousek po kousku síjemi a dal‰ími
lesnick˘mi technikami umûlé obnovy lesa a v˘chovy porostÛ, a vyÏádalo si nesmírné finanãní náklady,
ohromn˘ objem lidské práce i znaãn˘ um tehdej‰ích generací lesníkÛ.
Jsou to právû tyto porosty, pro jejichÏ
hodnotu byla vyhlá‰ena pﬁed 31 le-

Ilustraãní foto Milan Bednaﬁík

ty biosférická rezervace UNESCO,
pﬁed 30 lety chránûná krajinná oblast, pozdûji celá ﬁada národních pﬁírodních i pﬁírodních rezervací na lesním pÛdním fondu a v nedávné
minulosti i ptaãí oblast a dal‰í lokality v rámci projektu NATURA
2000. Pouze díky vysoce odborné
práci kﬁivoklátsk˘ch lesníkÛ v minulosti a trvale udrÏitelnému zpÛsobu hospodaﬁení dnes jsou kﬁivoklátské lesy ve stavu, kter˘ budí
obdiv jejich odborn˘ch i laick˘ch
náv‰tûvníkÛ.
(Dokonãení pﬁí‰tû)

ZAZNAMENALI JSME

STRANA 7

K O N E C M A L É K ¤ I V O K L ÁT S K É ?
Leto‰ní Malá kﬁivoklátská byla
tak trochu zvlá‰tní, aspoÀ z mého
pohledu, z pohledu ﬁeditele závodu.
JiÏ v loÀském roce jsem v prÛbûhu
závodu veﬁejnû naznaãil, Ïe nevím

Závod star‰ích ÏákÛ krátce po v˘stﬁelu startéra.

zda bude dal‰í roãník, zda jej budu
opût organizovat. V prÛbûhu roku
ve mnû hlodal stále ãervíãek uspoﬁádat letos závod je‰tû jednou, neboÈ závod byl zapsán v celoroãním
bûÏeckém kalendáﬁi, coÏ uÏ dnes není. Proto jsem se v létû obrátil na firmu âNES Praha, která stavûla mÛj
nov˘ dÛm, zda by nepﬁispûli na
uspoﬁádání závodu a navrhl jsem
z mého pohledu vysokou ãástku
20 000 Kã, coÏ je minimum, aby závod fungoval pﬁibliÏnû v té podobû
jak jsem byl zvykl˘. Doufal jsem,
Ïe odmítnou a mé váhání uspoﬁádat
je‰tû letos závod bude definitivnû
rozhodnuto. K mému pﬁekvapení mi
byla nabídnuta polovina, a tak
bylo rozhodnuto. Potﬁebné peníze
k uspoﬁádání závodu se dají dát tedy dohromady a tak ke konci ãervence zaãala pro mû pﬁíprava závodu.
PﬁestoÏe prÛbûh leto‰ního závodu
se viditelnû neli‰il od tûch pﬁedchozích, pﬁesto byl jin˘. Nemûl jsem
starosti jako kaÏd˘ pﬁedchozí závod,
aby v‰e dopadlo dobﬁe. On stejnû
kaÏd˘ pﬁedchozí závod probíhal tak
jak mûl bez mého velkého pﬁispûní.
Organizace probíhala jako nastartovan˘ stroj, semlela pﬁíchozí lidiãky,
vypustila je na traÈ a na konci nûkteré odmûnila, a to bûhem ãtyﬁ ho-

din pﬁi kapacitû 200 aÏ 300 závodníkÛ. Letos to byla pro mne vût‰í pohoda.
Leto‰ní Malou kﬁivoklátskou vyhrál závodník z kategorie muÏi 40-

Foto Tomá‰ Bednaﬁík

49 let Antonín Klika z Loko Beroun
ãasem 21:50. Stalo se tak poprvé

Tentokrát na závod nepﬁijeli ti závodníci, kteﬁí tvoﬁili vÏdy ‰piãku závodního pole, neboÈ závod jiÏ nebyl
zaﬁazen ve Stﬁedoãeském poháru
a oni ‰li shánût body na jin˘ závod.
V historii se stalo pouze tﬁikrát, kdy
se do absolutního poﬁadí probojoval
nûkdo z jiné kategorie. V roce 1976
to byl dorostenec Jiﬁí Such˘ ze Spartaku Praha 4 s ãasem 20:36 na tﬁetím místû, v roce 2003 Josef Podu‰ka z AC Kladno s ãasem 21:12
rovnûÏ na tﬁetím a v roce 2005 Zdenûk Dúbravãík z AC Slovan Mariánské Láznû s ãasem 20:51 na druhém místû.
V leto‰ní závod také ukázal, Ïe
startovní pole ÏákÛ b˘vá hlavnû sloÏeno z organizovan˘ch bûÏcÛ v klubech nebo sportovních oddílech.
Bylo jich, tûch vût‰ích, sedm s 97
závodníky a tvoﬁily 72 % v‰ech ÏákÛ. Na pﬁíklad jen ten nejpoãetnûj‰í Atletika Loko Beroun byl s 26 zapsan˘mi bûÏci.
Leto‰ní roãník byl opravdu poslední, kter˘ jsem organizoval. Je to
‰koda, Ïe takov˘ závod nemá jasné
pokraãování. Pﬁímo na Koleãku se
nabídli kladen‰tí k pﬁevzetí otûÏí a je
tedy moÏné, kdyÏ se nenachází ni-

CESTA ZA VODNÍKEM
V záﬁí jsme si povídali o barvách
a proÏili jsme ãtyﬁi „barevné dny“.
âerven˘ – jablíãkov˘, Ïlut˘ –sluníãkov˘, modr˘ – ‰vestkov˘ a zelen˘ – vodnick˘. Právû bûhem zeleného dne, kdy jsme si hráli vodnické
hry a vyrábûli klobouky i hrneãky
pro vodníka, jsme se za vodníkem
vypravili aÏ k rybníãku do lesa. Cestu za ním nám ukazovaly zelené fábory a na místû, kde jsme na‰li barevn˘ hrneãek, jsme splnili zadan˘
úkol. Cestou jsme prokázali, Ïe jsme
se jiÏ barvy nauãili dobﬁe poznávat.
Na konci cesty u rybníãku „Kalu“

nás ãekalo pﬁekvapení. Vodník „ âesílko“ tam právû chytal ryby. Z náv‰tûvy dûtí mûl velkou radost, vesele si s nimi zazpíval a poÏádal je,
aby mu v trávû posbíraly barevné
kuliãky a roztﬁídily je do barevn˘ch
hrneãkÛ. Nakonec mu dûti je‰tû pomohly nachytat ryby. S vodníkem
se dûti rozlouãily písniãkou „Pláãe
vodníãek, Ïe mu vyschl rybníãek“.
Poãasí nám pﬁálo, a tak se nám putování za vodníkem vydaﬁilo a budeme na nûj dlouho vzpomínat.
Jaroslava Vimrová

Na konci cesty u rybníãku Kalu ãekalo na dûti pﬁekvapení – vodník âesílko.
Foto Jaroslava Vimrová

VESELE DO NOVÉHO ·KOLNÍHO ROKU

¤editel závodu Pavel Ka‰par gratuluje k 36. úãasti na Malé kﬁivoklátské Alanu Breníkovi ze
Sokola Kﬁivoklát.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

v historii Malé kﬁivoklátské, Ïe nejrychlej‰í bûÏec nebyl z kategorie 1839 let. Antonín Klika v roce 2005 se
seznámil s Malou kﬁivoklátskou
a v roce 2006 a 2007 vyhrál kategorii muÏi 40-49 let. V loÀském roce mûl ãas 21:20 a to ho v absolutním poﬁadí ﬁadilo na páté místo.
Letos to bylo zmínûné první místo.

kdo z místa, Ïe dojde k dohodû, která by udrÏela závod. V tom pﬁípadû
jsem schopen poradit a pomoci s nûkter˘mi organizaãními záleÏitostmi
kolem místa konání. Doufám, Ïe
Malá kﬁivoklátská nezanikne.
Pavel Ka‰par,dosavadní ﬁeditel
závodu, kter˘ závod organizoval
pﬁesn˘ch 20 let.

K¤IVOKLÁT·TÍ HASIâI P¤ED KAMEROU
K¤IVOKLÁT (paf). V pﬁí‰tím
roce uplyne 130 let od zaloÏení Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v Kﬁivoklátû. Oslavy tohoto v˘roãí probûhnou
v sobotu 23. kvûtna. Hasiãi oslavy
intenzivnû pﬁipravují a díky velkému pochopení a pomoci Fotostudia
„B“ je k oslavám pﬁipravována jedna pomûrnû netradiãní záleÏitost.
Místo ti‰tûného sborníku o historii
a souãasnosti sboru se kﬁivoklát‰tí
hasiãi rozhodli natoãit film na DVD.
MoÏná se nûkteﬁí pousmûjí, ale taková legrace to zase není. Tomá‰

KN 11/2008

a Milan Bednaﬁíkovi k natáãení pﬁistoupili naprosto profesionálnû a ani
ze strany hasiãÛ se o Ïádné „Hoﬁí
má panenko“ rozhodnû nejedná.
Existuje tedy scénáﬁ, popis jednotliv˘ch zábûrÛ a odehrálo se také
úmorné opakování nûkter˘ch scén
do doby, neÏ reÏisér Tomá‰ Bednaﬁík byl spokojen. Zatím jsou natoãeny „akãní“ scény, jejich natáãení
zabralo dva dny. I kdyÏ druh˘ den
poãasí filmování pﬁíli‰ nepﬁálo, nakonec se podaﬁilo natoãit v‰echny
plánované zábûry. Natáãení bude

dále pokraãovat i bûhem zimních
mûsícÛ tak, aby DVD bylo hotové

Nov˘ ‰kolní rok jsme zaãali odpoãatí po prázdninách, plni nov˘ch
sil a s nov˘m vybavením na‰í ‰kolky. Dûti si mohou hrát na krásném
novém koberci, kter˘ pokryl podlahu v na‰í velké hernû. Nejvût‰ím pﬁekvapením pro dûti v‰ak byla nová
um˘várna a WC pro dûti i personál,
za kterou dûkujeme panu starostovi
a celému zastupitelstvu Kﬁivoklátu.
Nov˘ ‰kolní rok jsme zahájili s plnû
obsazenou kapacitou 28 dûtí. Hned
v prvních t˘dnech nového ‰kolního
roku jsme si spoleãnû s dûtmi vy-

tvoﬁili pravidla souÏití v M· – tzv.
„·kolkové desatero“, podle kterého
se neustále ﬁídíme, aby nám v‰em
spoleãnû bylo ve ‰kolce dobﬁe. Pﬁehlednou tabuli se „·kolkov˘m desaterem“ nám jako sponzorsk˘ dar
vyrobil pan Miroslav Hrub˘, kterému tímto dûkujeme. Spolu s dûtmi
se tû‰íme na spoustu legrace, zajímav˘ch dobrodruÏství a mnoho nov˘ch poznatkÛ, které nás v novém
‰kolním roce ãekají.
Jaroslava Vimrová

K¤IVOKLÁTSKO O. P. S. PRO PEDAGOGY
Kﬁivoklátsko o. p. s. pﬁipravilo ve
dnech 8. – 10. ﬁíjna 2008 semináﬁ
s názvem „V˘znam a funkce lesÛ
v rámci environmentální v˘chovy
dûtí a mládeÏe“, jehoÏ cílem byla pomoc pﬁi sestavování programÛ environmentální v˘chovy na ‰kolách.
Uãitelé ze základních ‰kol z Prahy,
T˘nce nad Sázavou, Zbeãna a Hoﬁovic se zúãastnili v hojném poãtu
(25). Program byl sestaven ve spolupráci obou informaãnû - vzdûlávacích kﬁivoklátsk˘ch stﬁedisek.
Úãastníky semináﬁe pﬁivítali zástupce Správy CHKO Ing. Pavel
Moucha a LâR s. p., Lesní správa
Kﬁivoklát TáÀa Friebertová.
Tﬁídenní program byl velice pestr˘. IVS Lesy pﬁipravilo pﬁedná‰ku
Ing. Miroslava Pechy „Historie
a souãasnost lesnictví v âR“, ukázkov˘ program na NS U Eremita
(Ing. M. Pecha st. a ml.) a svoji ex-

pozici „Les kolem nás“ s pﬁedná‰kou „Lesnická pedagogika a její vyuÏití“ vãetnû pozvánek a informací
o sv˘ch programech (revírník Pavel
·ebek).
IVS Budy se sv˘mi lektory Bc. Josefem Jedliãkou a Jiﬁinou Pro‰kovou
pﬁiblíÏili pedagogÛm CHKO Kﬁivoklátsko oãima ochranáﬁÛ a ekologÛ.
Podnikli spoleãnû lesnicko-geologickou exkurzi na zﬁíceninu T˘ﬁov,
prohlédli si malebné údolí Oupoﬁského potoka a názornû pﬁedvedli
ekologické aktivity v praxi na ·kolní nauãné stezce. Po ukázkách vzdûlávacích programÛ pro ‰koly pﬁevzali pedagogové úãastnické listy.
Úspûchem tohoto semináﬁe, kter˘
finanãnû podpoﬁily Lesy âR s.p., bylo porozumûní Ïivotu, práci i funkci lesa v chránûné krajinné oblasti
Kﬁivoklátsko.
Jiﬁina Pro‰ková

Nejmlad‰í ze strojníkÛ David Havlík v plném
soustﬁedûní pﬁi natáãení scény.
Foto Pavel Friebert

k oslavám. Bude se jednat o film
v délce cca 25 minut a hasiãi vûﬁí,
Ïe poutavou formou pﬁipomene jak
historii kﬁivoklátsk˘ch hasiãÛ, tak
umoÏní nahlédnout do hasiãské souãasnosti. Pﬁi oslavách i po nich si
budou moci v‰ichni zájemci DVD
zakoupit.
Natáãení jedné z „akãních“ scén probûhlo na nádvoﬁí hradu pod bedliv˘m dohledem velitele sboru Vladimíra Fuksy.
Foto Pavel Friebert

Uãitelé pozornû naslouchají v˘kladu Ing. Miroslava Pechy pﬁi ukázkovém program na NS
U Eremita.
Foto Jiﬁina Pro‰ková
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OBECNÍ KNIHOVNA
âTENÍ NA ZIMU
Zas máme soubor knih v‰ech
moÏn˘ch ÏánrÛ z v˘mûnného fondu
z Kladna. Je jich pﬁes sto, takÏe je
z ãeho vybírat. Nebudu se o nich podrobnû rozepisovat, kdo bude mít
zájem, aÈ si pﬁijde. O na‰ich nov˘ch
knihách napí‰u, abych vás, a pﬁípadnû i nûjaké ty nové ãtenáﬁe, nalákala. Zaãnu osvûdãenou Simonou
Monyovou a jejími Pletkami s osudem. Ty její minulé pﬁíbûhy se jistû
mohly stát, leckterá Ïena se v nich
mohla poznat, ale tady toto, to uÏ mi
pﬁipadá dost pﬁitaÏené za vlasy. Poslat vlastního muÏe, aby vyhledal nûjakou je‰tû ne moc zkaÏenou prostitutku, aby s ní poãal dítû, aby si
ho pak mohli osvojit, protoÏe
o vlastní se marnû pokou‰ejí. Hned
tak zas Monyovou kupovat nebudu,
ostatnû jich v knihovnû máme dost.
Hana Marie Körnerová, autorka
pﬁedlohy pro Tro‰kÛv film Andûlská tváﬁ, napsala Nevûstu ze zámoﬁí. Najdete tam romantiku, intriky,
exotiku. Chudá mladá váleãná vdova (odehrává se po první svûtové
válce) z âech odjíÏdí do zámoﬁí, aby
si vzala bohatého plantáÏníka, pÛvodem âecha. SÀatek zprostﬁedkovává str˘c, ãerná ovce rodiny, kterého zná jen z vyprávûní své
babiãky. V knihovnû mám dal‰í historické knihy, ãtenáﬁi bohuÏel opomíjené, od Vladimíra Körnera. Nevím, jsou-li pﬁíbuzní, nebo je to jen
shoda jmen. Mary Lawson, Návrat
do Crow Lake. Rodiãe Kate, vlastnû uÏ její prababiãka, snili o tom, Ïe
jejich dûti budou studovat, vymaní

DùTSKÉ H¤I·Tù REALITOU
Uplynulo pouh˘ch 15 mûsícÛ od
prvotní my‰lenky v˘stavby dûtského hﬁi‰tû inspirovaného hradem
a prvního nákresu „trojbokého hradi‰tû“ propiskou na list papíru A4.
Pﬁesto budeme uÏ za pár dnÛ svûdky slavnostního otevﬁení hﬁi‰tû.

Pomocnou ruku pﬁidali malí i velcí.

Je dokonãena 1. etapa v˘stavby,
která zahrnuje podstatnou ãást hﬁi‰tû a vût‰inu herních prvkÛ. Za tûch
15 mûsícÛ se toho událo opravdu
mnoho. Po prvním ideovém nákresu zpracovaly své v˘tvarné návrhy
také dûti ze ‰koly, v‰e pak pﬁevzala
projektantka Lenka Klodová a zpracovala studii, kterou pﬁedloÏila loni
v záﬁí. Na podzim schválilo zastupitelstvo umístûní hﬁi‰tû v parku na
Amalínû, byla podepsána partnerská smlouva o v˘stavbû hﬁi‰tû mezi
Mûstysem Kﬁivoklát a obãansk˘m
sdruÏením Dûti Kﬁivoklátska, mûstys pﬁislíbil pﬁispût na v˘stavbu ãástkou 200 tis. Kã. Oslovili jsme sponzory z ﬁad firem i jednotlivcÛ,
vyhledávali moÏné dotaãní zdroje
z fondÛ ministerstev a dal‰ích organizací. Ze studie byl zpracován projekt a do jara se podaﬁilo získat od
sponzorÛ cca 200 tis. Kã. Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotaãní program vhodn˘ pro ná‰ zámûr, a tak jsme zpracovali spoleãnû
s mûstysem Kﬁivoklát Ïádost s témûﬁ 100 str. textu a fotografií, dokládající splnûní podmínek pro pﬁidûlení dotace. Máme obrovskou
radost z toho, Ïe v Ïádosti deklarované zapojení obãanÛ do komunit-

ního Ïivota v obci tak vysoce pﬁedãilo na‰e oãekávání. VÏdyÈ kdy naposled se se‰lo tolik lidí na dobrovolné brigádû, pracovali s radostí
a nakonec se s úsmûvem ptali, kdy
pﬁí‰tû. Kdy naposledy místní obãané a firmy pﬁispûly finanãnû v tak

Foto Eli‰ka Tﬁísková

hojné míﬁe na nûjak˘ projekt v obci. V kvûtnu jsme byli vyrozumûni
o pﬁidûlení dotace 300 tis. Kã z ministerstva, resp. byl vyrozumûn
mûstys, neboÈ se jednalo o dotaci urãenou obcím, a tak se role vymûnily a investorem se stal Mûstys Kﬁivoklát. Je‰tû pﬁed prázdninami byla
uzavﬁena dodavatelská smlouva
s firmou Enfant Terrible projektantky Lenky Klodové, která se stala generálním dodavatelem 1.etapy
v˘stavby hﬁi‰tû. Financování této

V‰ichni pracovali s velkou radostí.
Foto Eli‰ka Tﬁísková

etapy bylo zaji‰tûno ze zmínûné dotace ministerstva, nutného pﬁíspûvku Mûstysu a zbytek z pﬁíspûvku
Dûtí Kﬁivoklátska, o.s., pﬁevedeného na úãet mûstysu. Dûti Kﬁivoklátska, o.s. budou investorem dal‰ích
doplÀkÛ pro hﬁi‰tû ve 2. etapû v˘stavby na jaﬁe pﬁí‰tího roku. JiÏ
o prázdninách se rozbûhla v˘roba
herních prvkÛ, ãást v dílnách Enfant
Terrible a ãást v dílnách SOUL Písky. V záﬁí byly zahájeny terénní
úpravy, poté byly osazeny herní prvky vyrobené uãni ze SOUL Písky
pod vedením mistrÛ Martina Libovického a Petra Izaje. V ﬁíjnu v rámci brigády místních obãanÛ byly
zbudovány palisády, na pﬁelomu ﬁíjna a listopadu osazeny zbylé herní
prvky z dílen Enfant Terrible
a v rámci brigády obãanÛ navezeny
dopadové plochy z „kaãírku“ a ãásteãnû upraven terén. V prvé polovinû listopadu probûhly je‰tû drobné
úpravy tak, aby v‰e vyhovovalo normám a byly dokonãeny terénní úpravy, jak to poãasí dovolilo. V této formû bude hﬁi‰tû pﬁedáno veﬁejnosti.
Na jaﬁe bude v rámci 2. etapy v˘stavby do hﬁi‰tû umístûno archeologické nalezi‰tû s pokladem, tﬁi pruÏinová houpadla (koníci) pro
nejmen‰í dûti a bude také upravena
zeleÀ v nejbliÏ‰ím okolí hﬁi‰tû.
Vzniklo zde jistû nepﬁehlédnutelné originální dílo, které neujde pozornosti místních obãanÛ ani náv‰tûvníkÛ z daleka. Je moÏné, Ïe
nûkteﬁí z usedlej‰ích obãanÛ si budou muset chvíli zvykat. Îe to byl
ale poãin správn˘, o tom nás pﬁesvûdãila spousta dûtí, které si pﬁi‰ly
pﬁes dosavadní zákaz vstupu na staveni‰tû hﬁi‰tû vyzkou‰et. Po setmûní to nedalo ani nûkter˘m dospûl˘m.
Také nás pﬁesvûdãil velk˘ zájem náv‰tûvníkÛ obce, kteﬁí se zajímali
o termín otevﬁení. Jeden z místních
kolemjdoucích obãanÛ nazval hﬁi‰tû vtipnû „Hrádek“. Dodnes není totiÏ jasné, kde kdysi pÛvodní dﬁevûn˘ Hrádek stál, neÏ byl vystavûn
souãasn˘ kamenn˘ hrad Kﬁivoklát.
No, moÏná jednou za tisíc let, aÏ budou archeologové dûlat prÛzkum na
místû dne‰ního parku, naleznou tu
jakousi novou stopu.
Jan Rajsk˘,
ãlen Dûtí Kﬁivoklátska, o.s.

se z ubíjející práce na farmû. Pak ale
tragicky zahynuli. Dva star‰í bratﬁi
zanechali studia, aby se mohli o dvû
své mlad‰í sestry postarat. Po letech
jediná Kate zahájila slibnou akademickou kariéru na poli biologie, kterou kdysi nastartoval její bratr, protoÏe ji jako malou brával
k rybníkÛm, kde spolu na vodû i pod
vodou okouzlenû pozorovali v‰e Ïivé. Jí se sen splnil, oba bratﬁi zÛstali na farmû v odlehlém koutu Kanady. Jsou kvÛli tomu ne‰Èastní? To
Kate celé roky trápí. Moc se mi kniha líbila, Ïádná ãervená knihovna,
siln˘ pﬁíbûh ze Ïivota. Mûla jsem teì
kliku na pﬁíbûhy, které se odehrávají nûkde daleko na severu, v drsn˘ch podmínkách a mezi taktéÏ drsn˘mi lidmi. Taková je i Ledová past
Kitty Sewellové, drama, které se
odehrává opût v Kanadû, na jejím
mrazivém severu. Pro mnoho lidí je
to koneãná stanice, poslední v˘chodisko ze zpackaného Ïivota. Málokomu se podaﬁí odtamtud dostat.
Chirurgovi z Walesu se to podaﬁilo.
A najednou po 15 letech dostal dopis, Ïe tam má dvojãata, o která by
se mûl postarat. S jejich matkou,
atraktivní, ale velice prohnanou
zdravotní sestrou, sice pracoval, ale
jinak se s ní nesblíÏil. Ale co pozitivní test DNA? Nezb˘vá, neÏ se
vrátit zpátky a klubko záhad rozmotat. Zajímavé reálie, napínav˘
pﬁíbûh s neãekan˘m rozuzlením.
Mrazivé svûtlo Yrsy Sigurdardóttir
se odehrává na vûtrném islandském
pobﬁeÏí. Dávná legenda o lásce,

smrti a tajemství. A jak to souvisí
s mrtvolou architektky, která tu projektovala hotel, ve kterém údajnû
stra‰í. V‰e se snaÏí lépe neÏ oficiální místa vyﬁe‰it ‰ik advokátka se
sv˘m nûmeck˘m pﬁítelem, kriminalistou na odpoãinku.
P.S. Dostala jsem pro knihovnu
obû knihy Maji Bukowské, o kter˘ch se minule v anketû zmiÀovala
paní Aniãka Hamouzová. VÛbec nepﬁehánûla, taky se mi líbily.
Tak aÈ vás v tom nevlídném listopadu utû‰í aspoÀ knihy.
Gudrun Humlová

âERNÁ KRONIKA
ZLODùJ V PRODEJNù
K¤IVOKLÁT (bed). Vloupání
do prodejny domácích potﬁeb v Kﬁivoklátû nahlásil Policii âR její jedena‰edesátilet˘ majitel. Zatím neznám˘ zlodûj vnikl dovnitﬁ dveﬁmi
zadního traktu, které vypáãil. Ukradl cukrovinky, cigarety, alkohol, holicí potﬁeby, kosmetiku a pokladnu.
Majiteli prodejny tak zpÛsobil ‰kodu za patnáct tisíc korun.
ZÁSOBIL SE NA VÁNOCE
K¤IVOKLÁT (bed). Nezvanou
náv‰tûvu mûla také majitelka rodinného domu na Amalínû. Neznám˘
zlodûj se dostal dovnitﬁ poté, co rozbil okno v kuchyni. V bytû se „porozhlédl“ a odnesl odtud finanãní
hotovost v rÛzn˘ch mûnách, fotoa-

parát, notebook a pánské hodinky.
Dvaatﬁicetileté majitelce domu tak
zpÛsobil ‰kodu za 42 tisíc 350 korun.
SKONâILA V ¤ECE
NEZABUDICE (bed). Rychlá
jízda byla pﬁíãinou dopravní nehody, k níÏ do‰lo na silnici mezi Nezabudicemi a Vi‰Àovou. Pûtadvacetiletá ﬁidiãka osobního automobilu
·koda Favorit z Kladenska podcenila mokrou silnici pﬁi jízdû z Nezabudic smûrem na Roztoky. NepﬁizpÛsobila rychlost stavu vozovky
a vyjela vpravo mimo silnici, kde
narazila do stromu. Zadní ãást auta
navíc uvízla v ﬁece. Îena byla s lehk˘m zranûním pﬁevezena do rakovnické nemocnice. ·koda byla vyãíslena na 20 tisíc korun.
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ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA K¤IVOKLÁTSKU (XXXII)
OHNIVCÒV DVÒR
V MùSTEâKU
Podivuhodné byly v dávn˘ch ãasech nûkteré povinnosti královsk˘ch manÛ k hradu Kﬁivoklátu.
Jedna z nejzvlá‰tnûj‰ích mansk˘ch
povinností pﬁíslu‰ela tzv. královskému ohnivci, kter˘ byl téÏ nûkdy
naz˘ván paliãem. Tato sluÏba naﬁizovala ohnivci táhnout s králem
a pálit v‰ude, kde panovník pﬁikázal. A to nelítostnû, bez milosti. Ohnivec vypaloval vsi a samoty jen
v pﬁípadû váleãného taÏení, ale ani
v dobách míru nescházel v královském prÛvodu se svou Ïhnoucí pochodní a bíl˘m konûm, odûn cel˘ do
rudého ‰atu s kapucí na hlavû.
JiÏ Dalimil ve své kronice, kterou
psal nûkdy kolem roku 1310 aÏ
1315, praví, Ïe „panovníci ãe‰tí,
jsouce pozváni k císaﬁskému dvoru
do Nûmec, pou‰tûli pﬁed sebou
oheÀ.“ Jin˘ autor, Herman Jireãek,
ve Slovanském právu uvádí: „Král
Václav IV. byl pozván roku 1370 do
Norimberka. Pﬁi svém pﬁíchodu dal
po zpÛsobu pﬁedkÛ ãinit oheÀ velik˘ na dvou místech, aby tím byl
oznámen jeho pﬁíchod, neboÈ od starodávna králové mají právo v plamenech a ohni pﬁicházeti.“
První zmínka o kﬁivoklátském ohnivci je ze 14. století. Tehdy tuto
sluÏbu zastával Pﬁibík Kasten z Bu-

dislavi, kter˘ byl v letech 1359 aÏ 1361
purkrabím na Kﬁivoklátû a mûl od roku
1391 statek v Pustovûtech. Po celé 15. století v‰ak o dal‰ích ohnivcích prameny mlãí.
V roce 1601 je jmenován v Mûsteãku do
úﬁadu ohnivce Jakub
Carda. Pocházel ze
Stra‰ecí a plnû poÏíval
v˘hod spojen˘ch se
starou manskou povinností pálit. Ohniv˘
dvorec totiÏ dával král
svému sluÏebníku
zdarma bez úrokÛ
a bﬁemen. Po Cardovi
zasedli na mûsteck˘
paliãsk˘ dvorec ·ípové.
Po dlouhém pátrání
ﬁady badatelÛ se podaﬁilo zjistit, kde se
v Mûsteãku nacházel
pÛvodní ohnivcÛv
dvorec, i kdy jeho sluÏebnost skonãila. Od
roku 1651 drÏel ·imon
·íp grunt oznaãen˘
dnes katastrálním ãíslem 31/1 a odpovídající nynûj‰ímu stavení ãp. 24. Domek
není pÛvodní, neboÈ ten jiÏ po-

Místo, kde stával v polovinû 17. století ohnivcÛv dvÛr v Mûsteãku.

Foto Milan Bednaﬁík

Tak zase po mûsíci vítám vûrné
ãtenáﬁe ve své rubrice o gastronomii. JiÏ po osmadvacáté! Ani se mi
to nechce vûﬁit, od kolika z vás jsem
jiÏ staãil pro ostatní ãtenáﬁe vytáhnout rodinn˘ recept. Musím v‰em
nav‰tíven˘m hospodyÀkám za jejich ochotu je‰tû jednou podûkovat.
BlíÏí se konec roku a s ním také konec tohoto seriálu, kdy jsem se skoro tﬁi roky potloukal po kﬁivoklátsk˘ch kuchyních a zaznamenával
jinde nesehnatelná rodinná kulináﬁská dílka. O pﬁedposlední díl této
rubriky jsem poÏádal jednu milou
dámu, kterou si mnozí z vás s vaﬁením vÛbec nespojují. Je pravda, Ïe
jsem ji svojí prosbou tro‰ku vyvedl
z rovnováhy a jistoty, ale po chvilce pﬁemlouvání mi recept pﬁeci jen
slíbila. Napadla mû totiÏ my‰lenka,
kde se vedou ﬁeãi o v‰em moÏném,

tedy asi i o vaﬁení? U zubaﬁe asi tûÏko, ale co takhle v kadeﬁnickém salonu? Docela chápu, Ïe si zde pﬁítomné dámy musí nûjak krátit ãas
pﬁi frizuﬁe, a tak se tu proberou Ïiví, mrtví. Bingo! Trefa do ãerného.
Tou dÛvûrnou osobou, která je zde
za pomyslnou vrbu, a která musí v‰e
vyslechnout, je jistû paní kadeﬁnice.
O dne‰ní recept pro vás jsem poÏádal paní Ludmilu Hynkovou. „Mám
ráda recepty, které nejsou moc ãasovû nároãné. Jsem sama, a tak moc
nevaﬁím, jedinû kdyÏ má pﬁijít na náv‰tûvu dcera s vnuãkami, tak se pﬁinutím…“, svûﬁila se mi paní Lída.
„Mám jedno oblíbené jídlo, které
holkám chutná, tak se jím pochlubím. Je velmi jednoduché a zvládne ho i zaãínající hospodyÀka.“ Byl
jsem zvûdav˘ a moc jsem se tû‰il na
sobotní poledne, kdy jsem byl po-

DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
SnaÏme se Ïít tak, aby pﬁi na‰í smrti truchlil i majitel pohﬁebního ústavu.
Mark Twain

ãátkem 18. století vyhoﬁel.
Známé je i datum, kdy byl ·íp zbaven sv˘ch v˘sad a sluÏebnost ohnivce zanikla. Bylo to v roce 1653.
Po tﬁicetileté válce nade‰el hospodáﬁsk˘ útlak, spoãívající ve vymáhání berní a robot. Komora rozhodla, Ïe nemÛÏe trpût, aby grunty, které
se dosud pokládaly za svobodné, byly jimi i nadále. V dopise poddan˘ch, poﬁízeném roku 1653, jsou komoﬁe hlá‰eny bernû a úrok placen˘
obyvateli Mûsteãka. O posledním
ohnivci ·imonu ·ípovi je tam poznamenáno: „JelikoÏ se tato sluÏebnost jiÏ nekoná, platí úroku o 40 gr.
více.“ TéhoÏ roku pí‰e se v dopise
povinn˘ch robot: „ ... také musí
v‰ichni, i ten ·íp, robotovat na zámku i v pivovaﬁe.“ Tak definitivnû zanikla jedna z nejváÏenûj‰ích královsk˘ch mansk˘ch povinností.
Tomá‰ Bednaﬁík

DOBROT Y Z BABIČČINY KUCHAŘKY
aneb Expedice za tajemn˘mi vÛnûmi kﬁivoklátsk˘ch kuchyní
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28. díl
zván na degustaci. Musím s uznáním ﬁíci, Ïe jsem si moc pochutnal
a musím paní Lídû vystavit vysvûdãení s velkou jedniãkou. AÏ si její
marinované maso na zeleninû uvaﬁíte, jistû mi dáte za pravdu. Nyní jiÏ
ale pojìme nakouknout do její kuchynû a nechme se inspirovat jejím
receptem. Dobrou chuÈ vám pﬁejí
Ludmila Hynková a Milan Bednaﬁík
MARINOVANÉ MASO
NA ZELENINù
Kuﬁecí prsní ﬁízky, zeleninová
mraÏená smûs, olej, pepﬁ, sÛl, r˘Ïe,
mladá cibulka, tvrd˘ s˘r
Nejprve si pﬁipravíme marinádu
z oleje, pepﬁe a soli. Kuﬁecí prsíãka
opláchneme a naloÏíme do této marinády tak, aby byla potopená. Nenaklepáváme. Dáme do ledniãky nebo do chladu a necháme je asi
2 hodiny marinovat. Po této dobû na
pánev dáme trochu oleje a naloÏené
maso vcelku zprudka opeãeme po
obou stranách, aby chytlo barvu.
Osmahlé maso vyjmeme a na v˘peku zprudka orestujeme zeleninovou
smûs. Mezitím si na prkénku nakrájíme maso na men‰í kousky a pﬁidáme ho k zeleninû a za obãasného
podlévání dusíme domûkka. Smûs
mÛÏeme dokoﬁenit podle chuti
a zvyklostí. Pﬁed podáváním zjemníme pokrm plátkem másla, kter˘
necháme volnû rozpustit. Jako pﬁíloha je nejvhodnûj‰í r˘Ïe, kterou si
pﬁipravíte podle va‰í zvyklosti. Pﬁed
servírováním ozdobíme strouhan˘m tvrd˘m s˘rem a jemnû nasekanou mladou cibulkou.

Kolikrát jsme uÏ sly‰eli podobenství o boháãi, kter˘ si myslel, Ïe má zaji‰tûn˘ Ïivot tím, co
si nahromadil (Lk 12,16 – 21)? To podobenství
lze zmodernizovat:
Jeden ãlovûk mûl velk˘ diáﬁ a ﬁekl si: „Mûl
bych si zapsat v‰echny dÛleÏité akce, abych na
nûco nezapomnûl. Je‰tû nemám naplánovanou
konferenci X, jednání Y a zasedání Z. Kam si je
ale mám v‰echny zaznamenat? UÏ vím, co udûlám.“ Koupil si vût‰í diáﬁ s rozdûlením i na noãní hodiny. Pak znovu v‰e promyslel, zapsal si
v‰echny konference, jednání, zasedání a ﬁekl si:
„Buì klidná, má du‰e, v‰e je pûknû naplánováno, teì jen nic nezme‰kat!“
âím ménû toho zme‰kal, tím více zaãal stoupat v oãích ostatních. Byl zvolen do v˘boru Q a komise C, stal se místopﬁedsedou, pﬁedsedou a potom
prezidentem. Byl ‰Èastn˘, Ïe jeho dokonale naplánovan˘ ãas v diáﬁi mu pﬁinesl úspûch. AÏ jednoho dne – bylo to pﬁíli‰ daleko, tak to je‰tû nemûl zaznamenáno – mu BÛh ﬁekl: „Blázne, dnes v noci tû mám já ve svém diáﬁi.“
DÛvod takto upraveného podobenství je jednoduch˘. Honíme se, plánujeme, rozdûlujeme ãas, jen abychom v‰echno stihli. V‰e se nám zdá dÛleÏité a podstatné, na v‰echno si najdeme ãas. Ale chybí nám ãas, uvûdomit
si to jediné, nejpodstatnûj‰í – kam a ke komu ten ãas vlastnû spûje!
¤íkáme: „Mám ãas“, a pﬁitom bychom se mûli vyjádﬁit pﬁesnûji: „Zdá
se mi, Ïe disponuji takovou a takovou mírou ãasu.“ Na otázku: „Kolik je
ti let?“ odpovídám: „Padesát.“ Není to ale pravda. Nemám uÏ 50 let, protoÏe z nich uÏ neproÏiji ani sekundu. Mûl bych ﬁíct: „Mûl jsem 49 let, a uÏ
z nich nemám ani sekundu.“ Mûl jsem. Kolik je jich pﬁede mnou, nevím.
Jedin˘ logick˘ závûr je: ten zbytek proÏít lépe, zodpovûdnûji.
Bûloch jel s ãernochem do vzdálené vesnice. Jel tak divoce, aÏ ho ãernoch poprosil, aby zastavil, Ïe by chtûl vystoupit. Potom se posadil na okraj
cesty. Nic nedûlal, jen ti‰e sedûl. A tak se ho bûloch zeptal: „Na co tu ãeká‰?“ „AÏ ke mnû dorazí má du‰e,“ odpovûdûl ãernoch.
Chci to ﬁíci i já, kdyÏ se koneãnû jen tak ti‰e posadím a zaãnu pﬁem˘‰let,
kam jdu.
J. P.
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Blahopﬁejeme
VÁNOCE A TRADIâNÍ
ADVENT NA
K¤IVOKLÁTù

ADVENT
NA HAMOUSOVù
STATKU JIÎ POT¤ETÍ

Vánoce se nezadrÏitelnû blíÏí
a s nimi ãas Adventu, ãas zklidnûní, ãas pohody. âas adventní zahájíme na hradû rozsvícením velkého
vánoãního stromu na nádvoﬁí jiÏ 28.
listopadu. Od soboty 29. listopadu
bude hradní kaple opût slavnostnû
vyzdobena a k vidûní bude i Kﬁivoklátsk˘ betlém v Královském sále.
Vûﬁíme, Ïe mnoho obãanÛ se pﬁijde
podívat do tûchto prostorÛ tﬁeba bûhem bohosluÏeb konan˘ch v kapli
7. a 14. prosince od 10.30 a 26. prosince rovnûÏ od 10.30 hodin.

Neopakovatelnou a komorní atmosféru trávení ãasu adventního na
Hamousovû statku ve Zbeãnû v dobách dávn˘ch nabídne jiÏ tﬁetím rokem Mal˘ Advent. MÛÏete ho
nav‰tívit po v‰echny Adventní víkendy od 29. listopadu do 21. prosince vÏdy od 9 do 16 hodin.
Ludûk Frencl

Ludûk Frencl

CHYBÍ VÁM DÁREK POD STROMEâEK?
IVS Budy, Kﬁivoklátsko o. p. s. nabízí dárkové publikace, které jistû potû‰í Va‰e blízké
Tomá‰ Bednaﬁík: Rakovnicko – pod spoleãn˘m oznaãením Zmizelé
âechy, Morava a Slezsko vydává nakladatelství Paseka edici, která má pﬁipomenou zaniklou tváﬁ mûst i cel˘ch regionÛ se zﬁetelem na jejich historick˘ ãi umûleck˘ v˘znam. Velice ãtivá kniha obsahuje i bohatou fotografickou pﬁílohu, která ukazuje minulost mnoha obcí na Rakovnicku,
nûkter˘ch jiÏ zanikl˘ch.
Tomá‰ Bednaﬁík: Povûsti a pﬁíbûhy z Novostra‰ecka – potû‰í zvlá‰tû
malé ãtenáﬁe.
Petr Dvoﬁák: Kﬁivoklátsko v letecké fotografii – potû‰í nejkrásnûj‰ími a nejzajímavûj‰ími pohledy z ptaãí perspektivy na na‰e malebné Kﬁivoklátsko.
Ludûk ·vorc – Vladimíra ·vorcová: âeské ﬁeky a ﬁíãky – dárková
publikace s pﬁekrásn˘mi fotografiemi v‰ech ãesk˘ch ﬁek a ﬁíãek pﬁinese radost v‰em milovníkÛm vod vãetnû na‰í krásné Berounky a jejích pﬁítokÛ.
Nejen publikacemi, ale i nûkter˘m ze suven˘rÛ mÛÏete udûlat radost Va‰im blízk˘m.
Jiﬁina Pro‰ková, Kﬁivoklátsko o. p. s.
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

V sobotu 4. ﬁíjna se konala v pﬁízemí Správy CHKO ve Zbeãnû vernisáÏ fotografií Bohumila
ProkÛpka „Prales“. Úvod patﬁil hudebníku Michalu Pavlíkovi z âechomoru. Zde na fotografii s Bohumilem ProkÛpkem.
Foto Pavel Friebert

Kﬁivoklátského zamykání lesa se letos zúãastnily se sv˘m programem také dûti z Mateﬁské
‰koly Roztoky.
Foto Dagmar Pavlíãková

Mnohaleté úsilí o odkanalizování ãásti Bud
do Rakovnického potoka bylo koneãnû zrealizováno. O stavbu usilovali jiÏ b˘valí starostové. Jako akci Stﬁedoãeského kraje stavbu
provedla firma âNES Dopravní stavby, a. s.,
velkou zásluhu na provedení má Jaroslav Antoni.
Foto Milan Bednaﬁík

Fotograf Bohumil ProkÛpek po zahájení vernisáÏe pozornû poslouchal úvodní slovo.
Foto Pavel Friebert

Na vernisáÏi fotografií Bohumila ProkÛpka „Prales“ se v budovû Správy CHKO Kﬁivoklátsko se‰lo poãetné publikum.
Foto Pavel Friebert

Natáãení DVD o historii i souãasnosti kﬁivoklátsk˘ch hasiãÛ poãasí pﬁíli‰ nepﬁálo. Kamera
se musela mnohdy schovávat pod de‰tníkem, kter˘ drÏel sám reÏisér Tomá‰ Bednaﬁík.
Foto Pavel Friebert

Dva Ïijící ãlenové FriFoFri Josef Fousek a Jiﬁí Friebert i 36 let po vzniku filmÛ bavili „historkami z natáãení“ zcela zaplnûn˘ sál informaãního stﬁediska LâR.
Foto Pavel Friebert

Obecnû prospû‰ná spoleãnost Kﬁivoklátsko poﬁádala 18. ﬁíjna 2008 v rámci Dne stromÛ exkurzi do Ploskovské ka‰tanky a zámeckého parku Leont˘n.
Foto Jiﬁina Pro‰ková

KAPITOLY Z HISTORIE K¤IVOKLÁTSKA – XVI
POTRAVINÁ¤SK¯
PRÒMYSL ZA
FÜRSTENBERKÒ
Pivovar na hradû Kﬁivoklátû byl
znaãnû po‰kozen také za tﬁicetileté
války. Proto byl roku 1652 zﬁízen
nov˘ pivovar na patnáct ãtyﬁvûderních sudÛ z varu. Roãnû se vaﬁilo 54
várek a strÏilo se 451 zlat˘ch za pivo, 87 zlat˘ch za svaﬁené patoky, za
kvasnice 18 zlat˘ch a za ‰estnáct
vepﬁÛ vykrmen˘ch v˘palky 91 zlat˘ch. V té dobû bralo z pivovaru pivo tﬁináct krãem. Chmel se pûstoval
pod hradem v Budech, kde se rodilo kolem 50 strychÛ, dále pﬁi nezabudickém a hracholuském dvoﬁe.
V˘roba piva stoupala a pivovar
bylo tﬁeba neustále roz‰iﬁovat. Roz-

sáhlé pﬁestavby byly provedeny roku 1848. O tﬁi roky pozdûji zde bylo poprvé pokusnû vyrobeno bavorské pivo na spodní kva‰ení. Po roce
1877 je pivovar jiÏ ãásteãnû pohánûn parou a roãní produkce se zv˘‰ila na osm tisíc hektolitrÛ. V roce
1910 je to jiÏ 17 000 hektolitrÛ. Pﬁed
rokem 1914 byla provedena dal‰í rekonstrukce a pﬁistoupeno ke stavbû
elektrocentrály. Bûhem první svûtové války produkce pivovaru znatelnû poklesla a je‰tû v letech 19201922 se pohybovala okolo 6000
hektolitrÛ. Z hradního pivovaru odebíralo v té dobû pivo 53 hostincÛ ve
34 vesnicích. Specialitou dvacát˘ch
let bylo znamenité tmavé 20 stupÀové pivo Kastelán, které se na Kﬁivoklátû vaﬁilo vedle 10 a 12 stup-
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Ledování pro kﬁivoklátsk˘ pivovar.

Àového piva. V roce 1929, kdy kﬁivoklátsk˘ pivovar spolu s panstvím
pﬁe‰el do rukou státu, ãinil v˘stav
9650 hektolitrÛ. Pivovar pracoval aÏ
do roku 1951, kdy byl 1. ﬁíjna uzavﬁen.
Druh˘m nejv˘znamnûj‰ím pivovarem na Kﬁivoklátsku b˘val pivovar v NiÏboru. ZaloÏen byl nûkdy
pﬁed rokem 1510. Svého vrcholu dosáhl ve tﬁicát˘ch letech 19. století,
kdy jeho majiteli byli Fürstenberkové. Tehdy sv˘m kvalitním pivem

Jako kaÏd˘ rok probíhá pﬁes hradní nádvoﬁí
Kﬁivoklátsk˘ had, jehoÏ hlavním protagonistou je Va‰ek Vydra a jeho kÛÀ (na snímku
ov‰em s manÏelkou Janou Bou‰kovou).
Foto Ludûk Frencl

TOMÁ· BEDNA¤ÍK

Foto archiv autora

zásoboval ‰iroké okolí aÏ k Berounu. Jeho ãinnost prakticky konãí na
jaﬁe 1872, kdy byl pivovar pﬁi velké povodni znaãnû po‰kozen a v˘roba piva zastavena. Do‰lo pouze
k adaptaci sladovny, která nadále
vyrábûla slad pro kníÏecí pivovary
na Kﬁivoklátû a v Kru‰ovicích.
Vût‰ina z dal‰ích pivovarÛ vznikla pﬁeváÏnû ve druhé polovinû 16.
a v první polovinû 17. století pﬁi ‰lechtick˘ch dvorech a statcích. Jejich
v˘stav kryl víceménû vlastní potﬁe-

bu a jen v˘jimeãnû bylo pivo z tûchto pivovarÛ dodáváno do vzdálenûj‰ích míst. Jejich trvání nebylo
dlouhé, vût‰ina z nich zanikla v prÛbûhu 18. století. Svou omezenou v˘robou nestaãily konkurovat tak velk˘m podnikÛm, jak˘mi byly
pivovary v blízkém Rakovníku
a Kru‰ovicích, které postupnû pﬁebíraly monopol na v˘robu piva
i v oblasti Kﬁivoklátska. V˘jimku
tvoﬁily pivovary ve Zhoﬁi, kter˘ spolu s místní vinopalnou pÛsobil aÏ do
roku 1894, a v Podmoklech, kde se
vaﬁilo pivo aÏ do roku 1942.
Vedle pivovarÛ b˘valy dÛleÏit˘mi faktory potravináﬁského prÛmyslu na Kﬁivoklátsku lihovary.
Nejproduktivnûj‰í z nich se nacházely pﬁi dvorech v Pano‰ím Újezdû,
Hﬁebeãníkách, Karlovû, Lánech,
Maxovû, Brejlu, Amálii, Bûlãi,
Ole‰né a NiÏboru. Nûkteré z nich
zmizely ze svûta beze stopy, jiné byly pﬁestavûny na hospodáﬁské budovy. NiÏborsk˘ lihovar byl roku
1960 pﬁemûnûn v závod Aromy, zab˘vající se v˘robou ãesnekového
v˘taÏku. V roce 1978 ho vystﬁídal
podnik Astrid, kter˘ vyrábûl chmelov˘ extrakt. (Pokraãování pﬁí‰tû)

