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Pražský hrad – jeho vznik a budování
Současná podoba Pražského hradu je výsledkem postupné výstavby trvající déle
jak tisíc let. Jako snad téměř všechna opevněná místa je strategicky umístěn co
nejvýhodněji a to na ostroh. Dnes si toto umístění Pražského hradu ani neuvědomujeme, protože je kompozičně srostlé s různými objekty již v samotném areálu hradu a
z jeho původního, drsně obranného, charakteru zbylo málo.
Odborný průzkum nás však informuje o tom, že se tu nacházejí dvě samostatné
kry, které jsou oddělené brázdou, která probíhá napříč jihovýchodní častí III. nádvoří a
pod chrámem sv. Víta do Vikářské ulice. O kolik byl původní terén vyšší než dnešní
hradní nádvoří, je těžké odhadnout, ale jistě se jedná o několik metrů a někde dokonce i desítek metrů. I tomuto místu se nevyhýbaly mimořádné události. Například ve
třináctém století se zdejší svahy daly do pohybu, načež došlo k poničení nebo dokonce ke zřícení některých staveb na severní straně. Od složitých geologických poměrů
postoupíme k rostlinnému pokryvu.
Celý ostroh jistě nebýval do osídlení holou skálou, i když název Praha dává tušit
něco o místě vyprahlém. Severní stranu tvořila habrová javořina, lze předpokládat
také výskyt lip i jasanů. Jižní svah porůstaly stromy tisu, jeřábu i lípy. Představu
skladby porostu může evokovat procházka Jelením příkopem. Po osídlení doznal i
rostlinný pokryv změnu, zvláště, když se Jelení příkop začal využívat jako smetiště
(vrcholný středověk a novověk).
Pražský hrad si nespojujeme s výskytem pravěkého člověka, ale podle posledních výzkumů bylo přesto místo hradu osídleno v mladší době kamenné. Vystřídalo
se zde mnoho kultur před n.l. a až příchod Slovanů dává pozvolna tušit započatou
výstavbu opevněného místa (před r. 850 n.l.). Pražský hrad existoval již koncem 9.
století. Zde se pohybovala a byla pohřbívána tehdejší společenská elita (dokonce to
mohla být i nepřemyslovská elita).
Teprve až nástup prvního knížete Bořivoje I. z rodu Přemyslovců dává Pražskému
hradu jasnější kontury. V blízkosti knížecího stolce (důležitého ceremoniálního místa)
je vystavěn kostel Panny Marie a lze odhadovat, že hrad měl max. tři brány, v jejichž
blízkosti stál vždy kostelík. Mezi další tvůrce Hradu patřil Spytihněv, sv. Václava
jsem zmínil v minulém textu, Karel IV. apod. Na celém areálu hradu se vystřídaly
zcela logicky všechny stavební styly a snad každý panovník zde chtěl zanechat
svoji stopu, a proto pověřovali různé umělce, stavitele a architekty zvučných, později
prokádrovaných, jmen. (Pražský hrad – jeho vznik a budování - dokončení na str. 2)

Anketní otázka z webových stránek

Z obsahu:
l Pražský hrad
l Rekordy
l Webová kamera
l Víte, že...
l Zachraňte
(nejen) kino!
l Anketa

Výsledek ankety, která proběhla na oficiálních webových stránkách města Počátky
(www.pocatky.cz).
Navštěvujete již tradiční počáteckou akci Václavské slavnosti? Jak tuto akci hodnotíte?

l Zeptali jsme se

Zveřejněno od 18.8. do 15.9.2005. Celkový počet hlasujících: 406

l Inzerce

líbí se mi (28%)
ujde to (24%)

l Kino

nelíbí se mi (24%)
akce tohoto typu nenavštěvuji (24%)

VK
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Letem nejen
počáteckým světem

Pražský hrad – jeho vznik a budování

Nad návrhem nového jízdního řádu ČD
Také vám tak rychle letí čas?
S blížícím se koncem roku
přichází ČD opět se změnou
jízdního řádu. Protože mám
k ČD blízký vztah a dostal
se mi do rukou návrh z internetových stránek, jak by
měl vypadat od platnosti
11.12. 2005, krátce se o něm
zmíním.
Trať 225 je nyní vedena v
úseku Veselí nad Lužnicí Havlíčkův Brod (dříve jen do
Jihlavy). Rychlíkové spoje
zůstávají beze změn a jejich
počet s ohledem na to, že
všechny zastavují v naší nejbližší železniční stanici Počátky - Žirovnice, je dostačující. To je dobré vzhledem k
jejich trasám. Většina přímo
Bohumín - Plzeň či Brno Plzeň a opačně.
S návazností na přípoje v
přestupních stanicích se toho
bohužel zase moc nemění.
Co lze kvitovat s povděkem
je, že po několika letech je
obnoveno solidní připojení v
Havlíčkově Brodě směr Pardubice - Hradec Králové. Sice
o hodinu později než bývalo, ale přece. To jsou spoje
dotované státem. O spojích,
na jejichž financování se podílí kraj, raději ani nemluvit.
Chtělo by se říci, že to museli tvořit slušně řečeno omezenci. Z krajského města (ale
tím i z Brna) je k nám poslední spoj s příjezdem v 18:16
hod. Jinak jen do Horní Cerekve. To je, co?
Úsek trati Jindřichův Hradec
- Horní Cerekev je pro osobní vlaky bezprizorní. Zřejmě
se budou muset více bránit
obecní úřady. Zastupitelé Počátek i Žirovnice, jak je všeobecně známo, opět zřejmě nic
nepřípomínkovali a ani už nemohou, už je pozdě. Možná
díky dědictví po našich předcích a tím 3 km vzdálenosti
nádraží od obou měst jsou
vlaky podceňovány.
FRK

(Dokončení ze str. 1)
Naštěstí nerealizovaným projektem z let nedávno minulých zůstala např. tzv. Alej socialismu
– trasa, která měla spojovat monumentální sochu generalisima Stalina na Letenské pláni s
hradním areálem. Lemována by byla přirozeně sousošími ve stylu socialistického realizmu.
Dalším projektem mělo být spojení železobetonovým mostem do Dejvic přes Jelení příkop.
Doba normalizace se nesla v duchu likvidace všeho, co bylo nějakým způsobem spojeno s
T.G. Masarykem. Byl zde budován i kryt. Začalo to v Gottwaldově éře, ale stavba byla pozastavena a znovuoživena až normalizací. Kryt má jedenáct pater pod úrovní hradních paláců, ale
nebyl dokončen. Dnes slouží jako depozitář Archeologického ústavu AV ČR. Areál Pražského
hradu se koncem 80. let stal pevností a symbolem totalitní moci, což dokazoval i nápis u
vstupu do Jeleního příkopu – Vstup přísně zakázán! Vojenský prostor! V roce 1990 došlo
znovu ke zpřístupnění Hradu veřejnosti; některé místnosti jsou však otvírány jen příležitostně.
Chtěl bych připomenout, že i tento článeček je jenom miniaturní sondou do naší státnosti
zaměřené tentokrát na objekt Pražského hradu.
K. Růžička

Z jednání rady města a zastupitelstva města
- Rada města schválila vybudování dětského koutku v městském parku v hodnotě
40.000,- Kč. Mělo by být vybudováno odpočinkové posezení a další vybavení pro
děti. Část bude financováno z prostředků Kulturního zařízení města z příjmů z ubytování v sokolovně.
- Město přijalo dotaci ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2005 ve výši 760.000,- Kč. Z
této dotace se spoluúčastí majitele byly navrženy na opravu tyto objekty: kostel Sv.
Jana Křitele (restaurování vstupních dveří, zhotovení mříží), oprava domu čp. 25,
oprava domu čp. 15, kostel Božího Těla (restaurování oltáře).
- Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření provozu kina k datu
31.12.2005 z ekonomických a technických důvodů
- Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení ideální poloviny
jezera Valcha
- Zastupitelstvo města pověřilo místostarostku města jednáním se starostou obce Horní Dubenky o zafinancování zřízení nové výstupní zastávky v Lázeňské ulici v blízkosti soukromých ordinací ambulantních lékařů
IPR

Rekordy
Hlavním městem rekordů a kuriozit je Pelhřimov. V roce 1990 padl v Pelhřimově první kuriózní
světový rekord v metání kotrmelců. Na jeho základě byli organizátoři pozváni na festival do
Belgie a o rok později už se konala v Pelhřimově 1. vlastní přehlídka rekordů. Postupně se na
pelhřimovské recesisty obracela řada zájemců s žádostí o zaznamenání vlastních rekordů.
Tak byla v Pelhřimově založena Česká databanka rekordů, která začala zpracovávat veškeré
údaje o českých rekordech a kuriozitách. V současnosti se agentura Dobrý den zabývá vydáváním certifikátů pro všemožné české rekordy. Každý rok je zaznamenáno 200 až 300 nových
výkonů a je vydávána Česká kniha rekordů. V agentuře Dobrý den funguje tým komisařů, který
se zúčastňuje pokusů o vytvoření rekordů. Je učiněn zápis na jehož základě je rekord vložen
do České databanky rekordů. Pokud si někdo myslí, že snaha vymýšlet rekordy už musí být
dávno vyčerpána, tak se mýlí. Nápaditost Čechů je bez hranic.
JiZ

Webová kamera
Kulturní zařízení města Počátek v průběhu měsíce srpna 2005 instalovalo na budovu kina
webovou kameru. Návštěvníci webových stránek města se tak mohou živě v kteroukoliv noční či
denní dobu podívat na pohled na Palackého náměstí. Hledejte na stránkách www.pocatky.cz v
sekci užitečné informace.
VK

Víte, že…
1. května 1958 bylo vydáno první číslo Počáteckého zpravodaje z podnětu člena propagační
komise s. V. Hubálka. Počátecký zpravodaj byl občanstvu zdarma k dispozici. Vydávání bez
úhrady značně zatěžoval rozpočet MěNV.
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Stručný přehled vývoje školství v Počátkách 3. část
Dodnes platí třístupňové soudy. Také je třeba zmínit se o soupisu veškeré půdy jak poddanské tak i vrchnostenské podle bonity a sepsání
tereziánského katastru. Pro nás je zajímavá především zásadní reforma školská a převratný historický počin, zavedení povinné školní
docházky a jednotný systém vzdělávání v celé rakouské monarchii. U nás mělo školství významnou tradici již před touto reformou.
V 16. krajích se čítalo kolem 1.500 škol. V důsledku válek, celkového zchudnutí jsme však zaostali proti jiným evropským zemím. Zejména
utrpěly školy nejnižšího stupně, triviální které byly závislé na štědrosti a blahovůli příslušné feudální vrchnosti nebo konšelů ve městech.
Konkrétně v Počátkách jsou zachovány zápisy o opakovaných sporech mezi vrchností žirovnického panství pána ze Šternberka a
městskou radou, kdo má financovat stavbu a opravy školy i platy kantorů a ostatní provozní náklady. Po stísnění školství, které přinesla
reforma, bylo zlepšením dosavadního stavu. Dne 6. prosince 1774 byl vydán Všeobecný školní řád a toto datum můžeme považovat za
počátek povinné školní docházky u nás. Byl dlouho pak pomocí osvícenského učence a osobního lékaře - porodníka Marie Terezie Belgičana
van Svietana.
Malá osobní odbočka: Marie Terezie provdaná v 19 letech za vévodu Františka Štěpána Lotrinského prožila s ním krásné manželství a až do
děsného přechodu ve 40. letech byla prakticky neustále těhotná a porodila celkem 16 dětí z toho 6 zemřelo. Svého lékaře tedy maximálně
využila. Po stránce organizační pomohl významný reformátor školství v Prusku Johan Ignác Felbiger, kterého si císařovna pozvala osobně
od Fridricha II., i když s ním vedla tři války o Slezko. Důležitou roli hrálo i zrušení jezuitů v roce 1773. Majetek řádů byl převeden na nově
zřízený státní studijní fond, ze kterého se potom podporovalo především nižší školství formou výstavby. Jezuité do té doby ovládali školní
výchovu u nás.Vyučovali na pražské univerzitě a vlastnili 57 škol středního stupně - gymnázií. Jmění řádu Tovaryšstva Ježíšova se
odhadovalo asi na 8 milionů zlatých. Povinná školní docházka se týkala dětí od 6 do 12 let typu triviální školy na venkově, ale byla rozšířena
o výuku přírodopisu a praktických nauk. Většinou šlo o školy jedno nebo dvoutřídní a byly stavěny i ve vesnicích, kde nebyla fara.
Podmínkou byl počet dětí nad 40 v obci a vzdálenost nad 4 km do dosavadní nejbližší školy. Ve větších místech se zřizovaly školy střední
nazývané školami hlavními. Ve větších krajních městech byly zřizovány školy normální, při kterých byly i školy odborné pro vzdělávání
učitelů nebo školy industriální, podle místních potřeb. /textilní, atp./
V Počátkách byl prvním učitelem jmenován v r. 1765 Tomáš Žádný a po něm jeho syn Jan. S magistrátem nežili v dobrém vztahu jak vykazují
záznamy v tzv. školní fase. Stěžovali si školnímu komisaři na neplacení povinného platu magistrátem. V zápise je uveden i počet školních dětí
v Počátkách v r. 1790, kde bylo celkem 318 školou povinných dětí - 180 chlapců a 138 dívek. Zámožných, tedy platících, bylo 164 dětí. Plat
učitele se zde vypočítává zhruba na 333 zl, 14 gr za rok, včetně neutrálií. V zápise je také usnesení obce, že stará školní budova se prodá
v dražbě a vydražený obnos bude dán ke stavbě budovy nové. Budovu koupil p. Antonín Horner za 208 zl, 30 kr, ale nová škola se bohužel
bude stavět až za 70 let a bude slavnostně otevřena v roce 1866. Poté asi 70 let nebyla v Počátkách školní budova, vyučování dětí probíhalo
na několika místech, improvizovalo se. Dvě třídy byly v přízemí vpravo na radnici a učilo se tu střídavě 277 dětí. Obec pronajala celou radnici
státu pro umístění okresního úřadu a soudu, místa se nedostávala, ale jednání o stavbě nové školy bylo velmi obtížné. Opakované zápisy ze
zasedání městské rady jen zaznamenávají nespokojenost občanů i stížnosti, zasílané c. k. krajskému úřadu např. panem Fr. Hájkem, Ant.
Vostrým a Tadeášem Kremličkou a důrazné pobídky a důtky, které odtud radě přicházely. Veškeré snažení končilo vždy nezdarem buď
neshodou o výši podpory ze strany žirovnické vrchnosti, nebo prosazováním vlastních osobních ambicí. Také přispělo zchudnutí města
následkem ničivého požáru z roku1821. Nejblíže ke stavbě bylo v roce 1839 na vyhlédnutém placku Panny Marie pod dolní branou, ale jak
je zapsáno v zápise:“ Velmi mnoho psaní, skutku skoro nic“ tentokrát na zásah p. děkana P. Boháčka, který zakročil, jelikož se mu místo ke
stavbě vyhledané blízko kostela nelíbilo.
---pokračování příště--MUDr. Bohumil Peterka

Stravování
v mateřské škole
Rodiče jsou povinni zakoupit stravenky v pokladně
Nemocnice s.r.o. na celodenní stravu pro své dítě. Doporučujeme kupovat stravenky minimálně po 10-ti kusech (a více). Zároveň uveřejňujeme úřední hodiny
pokladny.
Pondělí:
8,00 – 9,00 / 14,00 – 15,30
Středa:
8,00 – 9,00 / 14,00 – 15,30
Pátek:
8,00 - 9,00 / 14,00 – 15,30
1., 2. a 3., den v měsíci je pokladna pro veřejnost vždy
uzavřena. Stravenka musí být denně odevzdána s přicházejícím dítětem nejpozději do 8 hodin. Dítě, které
nepřijde je automaticky odhlášeno.
Cena stravného: 21,50 Kč
Pitný režim:
2,- Kč
-------------------------------------Celkem:
23,50 Kč

Kulturní kalendář města
Období: říjen 2005 – září 2006
Změna možná, sledujte vývěsky a www.pocatky.cz!
15.10.2005 – Vinobraní, sokolovna
28.10.2005 – Jakub Smolík, kino
12.11.2005 – Taneční merenda, sokolovna
18. a 19.11.2005 – koncert Div. soubor J. K. Tyl, kino
3.12.2005 – Mikulášská nadílka, sokolovna a náměstí
10.12.2005 – Vánoční trhy, sokolovna
18.12.2005 – Živý betlém, náměstí
13.1.2006 – Společenský ples, sokolovna
28.1.2006 – Hasičský ples, sokolovna
17.2.2006 – Valentýnský ples, sokolovna
3. a 4.3.2006 – pohádka Div soubor J. K. Tyl, kino
první polovina r. 2006 – natáčení pořadu Nikdo není dokonalý, kino
únor – březen 2006 – profesionální pořad, kino
8.4.2006 – Velikonoční výstava, sokolovna
6.5.2006 – Děti maminkám, sokolovna
27.5.2006 – Den přírody
červen 2006 – premiéra + repríza Divadelní soubor J. K. Tyl
činohra, kino
červenec – srpen 2006 – profesionální pořad, kino
23.9.2006 – Václavské slavnosti
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KINO POČÁTKY
ŘÍJEN 2005
Prodej vstupenek 20 minut před
zahájením představení.
Vstupné již zvýšeno o 1,- Kč podle
zákona ČNR 241/1992 Sb.
Změna programu vyhrazena!
Obvyklé vstupné 50,- Kč.
Minimální počet návštěvníků pro
uskutečnění představení je 5
platících osob.

ROMÁN PRO ŽENY
ČR 2005; 95 MINUT; DO 15 LET
NEVHODNÝ
Román pro ženy je jemně
groteskním příběhem dvou žen:
dvacetileté Laury (Zuzana
Kanócz), která pracuje v redakci
dámského týdeníku Vyrovnaná
žena, a její ovdovělé matky,
tlumočnice
sobota
01.10.2005
19 hod.

MOJE VELKÁ INDICKÁ
SVATBA

KINO – jeho minulost a přítomnost
Na 21. zasedání Zastupitelstva města Počátek (9.9.05) se mimo jiné diskutovalo o ukončení
promítání kina z ekonomických a technických důvodů. Budova č.p. 8 na Palackého náměstí
je ve špatném stavu a rekonstrukce by byla finančně velmi nákladná (střecha, krov, elektroinstalace, topení, izolace, nové promítací zařízení…) Promítání filmů je, bohužel, prodělečné z důvodů nízké návštěvnosti. Průměrná návštěvnost v období leden – srpen 2005 je 15
osob na představení.
Nejde však jenom o promítání filmů! Budova
kina má nezastupitelné místo v kulturním životě celého města. Jde o práci místních ochotníků, vystoupení hostujících profesionálních
souborů, vystoupení ZŠ a MtŠ… Pokud se přestanou promítat filmy, co se tím vyřeší? Možná
se ušetří trochu peněz, ale v budově se tím
pádem bude topit ještě méně než doposud.
Ukončení činnosti kina nijak nezmění nutnost
rekonstrukce budovy. Jak využít velké „pivovarské“ sklepy pod kinem? Sokolovna je sice
pěkná, dobře využívaná, ale k výše jmenovaným kulturním akcím nevhodná. A aby toho
nebylo málo, bude nutné vykoupit dům, kde jsou šatny. Bez tohoto zázemí, by ochotníci
nemohli fungovat.
Reakce místních občanů jsou takřka shodné: Zrušení promítání filmů mi tak moc nevadí.
Máme doma video, DVD a větší pohodlí. Co ale bude s kulturou v našem městě? Opravte
budovu, je to kus naší historie. Nedělejte z našeho města vesnici!
JiZ

GB, USA 2004; 111 MINUT;
MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ; ČESKÉ
TITULKY
Film s drzým humorem,
okázalými tanečními scénami
a
svéráznou
romancí
bombajských
kasovních ve výši 230.-Kč se platí hotově ve třídách MtŠ vždy 1. týden v měsíci. Rodiče, pobírající sociální příspěvek jsou od platby osvobozeni. Udržovací poplatek je nutno platit měsíčně za
trháků.
přihlášené, dočasně nechodící dítě ve výši 115,-Kč. Při nedodržení termínu platby se částka
sobota; 08.10.2005; 19 hod.
zvyšuje o 80%.
JiZ

ŠKOLNÉ – úplata za vzdělávání

PŘÍŠERNÁ TCHÝNĚ

USA 2005; 102 MINUT; DO 12
LET NEVHODNÝ; ČESKÉ
TITULKY
sobota; 15.10.2005; 19 hod.
Napiš pět stejných číslic, aby jejich součet byl 14

Pro mozkový závit
11+1+1+1=14

DŮMVOSKOVÝCH FIGURÍN
USA 2005; 113 MINUT; DO 12
LET NEVHODNÝ; ČESKÉ
TITULKY
sobota; 22.10.2005; 19 hod.

MR. & MRS. SMITHOVI
USA 2005; 120 MINUT; DO 12
LET NEVHODNÝ, ČESKÉ
TITULKY; ŠÚP
sobota; 29.10.2005; 19 hod.

Vážení občané, rádi přivítáme vaše názory na téma budoucnost počáteckého kina. Opravit celou budovu? Uzavřít celý objekt úplně nebo jen ukončit
činnost kina? Nebo kino prodat, zbourat, přestavět k jiným účelům? V příštím vydání počáteckého zpravodaje zveřejníme všechny připomínky či názory na toto téma. Vaše příspěvky prosím směrujte do redakce PZ.

Tip na návštěvu kina
„PŘÍŠERNÁ TCHÝNĚ“
KINO POČÁTKY * SOBOTA 15. 10. 2005 od 19:00 hod. * VSTUPNÉ 50,- KČ * USA 2005 * 102
MINUT * DO 12 LET NEVHODNÝ * ČESKÉ TITULKY
Charlotte Cantiliniová hledala dlouhé roky toho pravého. Teď konečně našla muže svých snů
Kevina Fieldse, jenomže se naneštěstí ukázalo, že jeho matka Viola je přímo ztělesněná noční
můra. Viola, osobnost televizního zpravodajství, která nedávno přišla o práci, se obává, že
ztratí i svého syna, a tak se rozhodne, že jeho snoubenku zapudí tím, že se změní v co
nejpříšernější tchyni. S jejím šíleným plánem jí pomáhá její asistentka Ruby. Charlie se ale
rozhodne, že si to nenechá líbit, a protože se svou protivnicí rozhodně nehodlá jednat v
rukavičkách, strhne se nelítostný boj o to, kdo zaujme v Kevinově životě první místo... Webové
stránky filmu ve světě: http://www.monsterinlaw.com.
VK
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Listujeme kronikou města – KINO
1954 - 1957
Zřízením samostatného kina bylo již dávným přáním počáteckého občanstva. Filmy byly promítány v tělocvičně Spartaku,
dříve sokolovna, a to od postavení sokolovny v parku. Zde konaly se plesy, hrála divadla, kino, cvičilo se, takže stále se volalo
po vhodné kulturní místnosti, kde by mohlo býti kino a hráti se divadlo. Byl zde starý, z provozu vyřazený, pivovar patřící
rodinám tzv. „právovárečníků“…..
Iniciativou předsedy MNV s. B. Malého a tajemníka s. Lehejčka uvažovalo se o využití prostorů bývalého pivovaru a to ke zřízení kina a
divadla. Občanstvo tento návrh vřele přivítalo a závody hlásily pracovní úvazky, občanstvo též a zvláště naše ženy z Výboru žen byly
nejmocnějšími agitátory v městě. Plány, které vypracoval arch. Kozák z Ústředí čsl. filmu v Praze byly schváleny a po dohodě s příslušnými úřady a krajskou správou čsl. filmu, která plně vše podporovala, bylo započato s úpravou dalších varen v pivovaru, sladovny a
sklepů na potřebný stav. Musely býti zbourány silné zdi, klenuté
stropy, takže ze všeho zůstaly jen nerovné venkovní zdi. Dozor a
vedení prací až do konce měl s. Karel Zadražil z Počátek, komín
pivovaru zbourán a čapí hnízdo přeneseno na bývalý hotel Koruna
na náměstí. Hluboké sklepy, které byly vybudovány asi z bývalých
příkopů před hradbami, byly z části bouračkou zasypány, podlaha
vyrovnána, začali zedníci křivé zdi uvnitř vyrovnávati a vyzdívati a
upravovati podle plánu. Řada občanstva podílela se brigádnickými hodinami na této přestavbě, na níž se plně uplatnily velké
zkušenosti vedoucího stavby p. Zadražila. Práce nebyla snadná. Nastala řada obtíží v obstarávání materiálu, finanční a jiné
věci, které díky předsedovi MNV a jeho spolupracovníkům byly zdárně překonány, takže během dvou let byla práce všech
občanů zúčastněných na této stavbě korunována krásným úspěchem. Každý pracoval na tomto díle s láskou a radostí, jak
každý se přesvědčí při shlédnutí sám. Vnitřní výzdobu stropu a stěn provedl s. Josef Povolný s Karlem Lehejčkem, obložení
stěn a dveře navrhl a provedl s. Prokop Haruda z Komun. podniku, elektroinstalaci provedly závody z Brna. Právem mohou býti
naši občané hrdi na své krásné dílo, jakého není v kraji. Svědčí o tom řada pochval z řad odborníků a také slova náměstka
předsedy KNV s. Fr. Pelce, který na slavnostní schůzi při otevření kina dne 8.5.1957 ocenil vše za krásné dílo……
Kino bylo slavnostně otevřeno 8.5.1957 v rámci oslav osvobození sovětskou armádou. Otevření předcházel slavnostní lampionový průvod městem s hudbou, kterého se zúčastnilo 700 dospělých osob a přes 300 dětí. Po průvodu v sále nového kina
(sál doslova nabit průvodem) měl projev předseda MNV s. Malý a kulturní vložkou bylo pásmo písní pěveckého kroužku
pionýra za řízení s. uč. B. Raffa. Dále byl promítán film o Počátkách, pořízený ještě za 1. republiky a poté barevný širokoúhlý film
Labakan. Naše kino ve výpravě nejkrásnější v kraji a jako širokoúhlé je třetí. Sál byl do posledního místečka nabit a občanstvo
s radostí a pýchou na své krásné dílo shlíželo….
Ale ještě není vše hotové. Je potřeba šaten pro herce a omítnutí budovy. Ku zřízení šaten koupen od Fr. a R.Tolknerových
sousední domek č.p. 249, který bude zbourán, přestavěn a spojen s jevištěm. V 1. poschodí bude bytová jednotka pro
zaměstnance kina.
1959 - šatny
Po jarním vyzdění základů bylo přikročeno ke stavbě z cihel a budova byla do zimy dostavěna pod krov. Ku konci roku byl dán
krov a poté krytina. Práci vedl p. Jan Lehejček s brigádníky. Další práce vnější a vnitřní budou provedeny v roce příštím. JiZ

Zachraňte (nejen) kino!
Mezi lidem počáteckým se už delší dobu proslýchalo, že Rada města uvažuje o zrušení promítání v kině. Zářijové jednání
zastupitelstva tuto smutnou skutečnost potvrdilo. Podle dostupných informací zatím ke konečnému rozhodnutí nedošlo.
Jaké budou reakce většiny (nejen) počáteckých, lze těžko tipovat. Sleduji v PZ programy našeho kina a uznávám, že je z
čeho vybírat. I pro mě se najdou každý měsíc minimálně dvě představení, která stojí za shlédnutí. A jak jste na tom vy ? Je
jasné, že v dnešní přetechnizované době má skoro každý možnost pustit si na svém videorekordéru, DVD či jiném přehrávači jakýkoliv film, mnohdy i nelegálně vypálený. Zdálo by se tedy, že kina mají „odzvoněno“. Jistě mi ale dáte za pravdu, že
zážitek z filmu promítaného na plátně kina je nesrovnatelný s monitorem.
Je nepochybné, že v současné době vzhledem k návštěvnosti nemůže naše kino vydělávat. Otázkou je, kolik se na jeho
provoz doplácí. To je jedna stránka věci. Je ale třeba zdůraznit, že budova kina neslouží jen k promítání, ale i řadě dalších
kulturních akcí vyžadujících vybavené jeviště, osvětlení, ozvučení, spádové sedačky, atd.... Sokolovna těmto požadavkům
nevyhovuje, navíc má velice špatnou akustiku. Je více než jisté, že zrušením provozu kina by došlo k utlumení většiny
kulturních akcí včetně opět slibně se rozvíjejícího ochotnického dění.
Kdo trochu něco ví, co je v současnosti k udržení chodu budovy kina nutno udělat (je to značně složité), možná pochopí,
proč naši radní o jeho zrušení uvažují. Ono by to pro ně bylo totiž zřejmě nejjednodušší řešení. Být v roli stávajících
představitelů města, považoval bych za věc vlastní prestiže a osobní zodpovědnosti, udělat maximum pro získání prostředků k jeho zachování. V duchu přísloví: “ Když se chce, všechno jde! Když se nechce, je to horší, než když se nemůže!“ A tak
nám dokažte, že chcete provoz počátecké „Zlaté kapličky“ udržet nejen pro nás, ale i pro další generace!
FRK
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Zeptali jsme se…
Ve dnech 16. až 21. srpna 2005 se konaly 20. SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE ( SDM) v Kolíně nad Rýnem v Německu. Zúčastnilo
se jich takřka milion věřících z téměř 200 zemí světa. Jedním z účastníků byl také Jožka Jedlička z Počátek, který se o své
zážitky ochotně podělí se čtenáři PZ.
Kdo organizoval účast počáteckých občanů? Byl tento zážitek finančně náročný?
S nabídkou přišel děkan zdejší farnosti p. Vendelín Zboroň. Pokyny a program cesty „poutníka“ jsme obdrželi z českobudějovické diecéze. Z Počátek jsem jel já s bratrem Jiřím a 2 sourozenci Peroutkovi. Každý jsme zaplatili 4 000,- Kč. Další příspěvek
nám poskytla farnost a diecéze.
Jaká byla cesta a jaké byly první dojmy?
Vyjeli jsme v neděli 15. srpna v 21.00 hodin autobusem z Pelhřimova přes Tábor, Písek a Strakonice, kde přistupovali další věřící. Vezli jsme si spacák, karimatku a osobní věci. V pondělí odpoledne jsme byli v Kolíně nad Rýnem. Ubytování a
stravování jsme měli zajištěno v jedné místní škole.
Zajistit tak velkou akci bylo určitě náročné. Jak
fungovala organizace?
Pokud já vím, tak organizace fungovala dobře.
Všichni jsme dostali na krk vizitku se svým jménem, z jaké jsme diecéze a z jakého státu. Jako
dárek jsem dostali batůžek, šátek a nafukovací
polštářek na sezení. Každá skupina měla určen
kostel, kde se mohla účastnit bohoslužeb. Češi
chodili do kostela sv. Anežky, zde byly mše v českém jazyce a české centrum. Dostali jsme stravenky a ty nám zajišťovaly jídlo na každý den. K snídani jsme dostávali pečivo,
sýr, máslo nebo jogurt, marmeládu, atd. Oběd dostávala vždy šestice lidí najednou v jedné lisované nádobě. Bylo to např.
rizoto, těstoviny, zeleninové pokrmy. Večeře byla studená – pečivo s paštikou nebo rybičkami. Ve škole jsme měli k dispozici
umyvadla, sprchy, mýdla a papírové ručníky. Na ulicích Kolína byly nainstalovány přístřešky, kde byly vyvedeny vodovodní
kohoutky s pitnou vodou, což bylo výborné. Obyvatelé Kolína n. R. byli velmi pohostinní. Na ulicích před svými domy měli
stolky a zdarma nám nabízeli občerstvení, třeba sušenky a limonády.
Jak se „vešel“ milion lidí do Kolína n.R.?
Návštěvníci nebyli ubytováni jen v Kolíně, ale také v Düsseldorfu a v Bonnu. Tam všude také probíhaly různé doprovodné
programy. Metro, vlak a veřejná doprava byly zdarma, po celém městě byly různé ukazatele, mapky a vysvětlivky. Jak jsem se
dočetl, na pořádek dohlíželo 14 tisíc policistů, 25 tisíc dobrovolníků a 7 tisíc lékařů.
Jaký byl program SDM?
Program byl nabitý po celý týden. V pondělí jsme si prohlédli město. V úterý se konal uvítací festival na stadioně, (kde se bude
konat MS ve fotbale). Konala se mše pro 50 tisíc lidí. Každý večer byl program s hudbou, kde jsme zažili úžasnou atmosféru.
Věkový průměr návštěvníků bych odhadoval na 15 až 30 let. Setkávali se lidé z Ameriky, z Japonska, z Indie….vystřídala se
řada hudebních skupin, tanečníků, bubeníků,…součástí programů byly i další atrakce- např. vzducholodě, různé zábavné
skupiny, já to ani nedovedu všechno vyjmenovat. Zároveň probíhaly bohoslužby, diskuse, besedy, meditace. Každý si mohl
vybrat. Jeden den jsme si udělali zdarma výlet do Düsseldorfu, prohlédli si město a TV vysílač. Na město jsme shlíželi z výšky
168m, což byl úchvatný pohled. Hodně na mě zapůsobila atmosféra ve městech. Lidé byli příjemní, ohleduplní, všude se
ozýval zpěv, bubínky, africká chřastítka… Když jsme někde potkali skupinu Čechů, radostně jsme se vítali. Když se v přelidněné stanici metra ozvalo:“Kdo neskáče, není Čech.“ – ihned se skupinky v davu daly do skákání a pokřiku.
První oficiální zahraniční cesta papeže Benedikta XVI. vedla právě na SDM. Viděl jsi papeže?
Bohoslužba, kterou celebroval sám papež, se konala na Mariánském poli o rozloze 260 hektarů. Když papež projížděl
městem, viděl jsem ho v jeho papamobilu ze vzdálenosti asi 3 m. Organizace na MARIENFELD byla zajištěna, myslím,
dobře. Celá plocha byla rozdělena do sekcí (my jsme byli sekce B – 1), mezi kterými byly volné uličky s hustou sítí stanovišť
pro lékaře, občerstvení a WC. Poutníci mohli svatého otce sledovat na 20 velkoplošných obrazovkách, také ve znakové řeči.
Byl tam obrovský jeřáb s namontovanou kamerou, která vše snímala. Tisíce věřících nocovaly na Mariánském poli, ve své
sekci, aby si zajistily místo. Sobotní noční bohoslužba – vigilie – s papežem Benediktem XVI. byla důstojná a krásná. Kolem
sebe jsem viděl statisíce zapálených svíček, byl to nezapomenutelný zážitek. Na Mariánském poli jsme byli celou noc po vigilii
až do dopolední mše svaté. Zažili jsme velké tlačenice při odjezdu, statisíce lidí, auta, autobusy,ale přesto pro mě tento týden
zůstane tím nejsilnějším zážitkem v životě. Na 20. světových dnech mládeže bylo 3 500 Čechů. Příští SDM se budou konat
za 3 roky v Austrálii, což bude pro Čechy málo dostupné. Proto jsem rád, že jsem zde byl!
Prohlížím si hromádku prospektů, novin a fotografií a věřím, že to asi opravdu stálo za to. Děkuji za rozhovor.
JiZ
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Kultura, pozvánky
SK Spartak Počátky, oddíl kopané pořádá v sobotu 15.10.2005 od 20:00 v počátecké sokolovně
tradiční VINOBRANÍ. K poslechu a tanci hraje skupina Chmelařinka z Kamenice nad Lipou. Občerstvení, stáčené víno a tradiční soutěže zajištěny. Vstupné 70,-.
Kulturní zařízení města Počátek zve občany na koncert JAKUBA SMOLÍKA SE SVOU KAPELOU, který se uskuteční 28.10.2005 v sále počáteckého kina od 19:30 hod. Vstupné 200,- a 180,Kč. Vstupenky zakoupíte v infocentru Kulturního zařízení města Počátek, Horní ulice 87, Počátky,
tel./fax: 565 495 474, kultura@pocatky.cz.

Městečko
Bylo jedno malé městečko. A to městečko mělo moudré radní. Těm radním ležel na srdci rozvoj městečka. Ale
městečko bylo chudé, a tak milí radní přemýšleli, jak a kde ušetřit. První co je napadlo, bylo kino. Chodí málo lidí,
promítací přístroje potřebují opravit a co víc - do budovy teče. A tak radní s ohledem na bezpečnost návštěvníků
rozhodli zrušit promítání filmů. A úspora - no nic moc. Budovu bude nutno stejně vytápět a i jinak udržovat (oprava
střechy). Další v řadě úsporných opatření by mohlo být zrušení Městské knihovny (v době internetu jistě zbytečné). Následovat by mohly škola a školka - zatěžují rozpočet města ( děti mohou dojíždět do okolí). A co že
zanecháme našim potomkům? Opravené chodníky. Ano i ty opravené chodníky jsou třeba. Ale kulturnost národa je
i v tom, kolik je ochoten investovat do kultury a svého vzdělání.
Vichr František

Oprava:
V minulém příspěvku o sv. Václavovi se stala faktografická chyba. Správně je samozřejmě 28. září 935. KR
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RELAXAČNÍ, REKONDIČNÍ,
SPORTOVNÍ MASÁŽE
- celková masáž
- masáž vybraných částí těla
- možnost využít Vaše domácí prostředí
- příjemné překvapení pro stálé klienty
- dárkové kupony
Objevte hojivou sílu masáží.
Dejte K.O. bolesti zad a hlavy, ztuhlosti svalů,
nervozitě, nespavosti…
Chcete dopřát sami sobě nebo někomu
blízkému fyzický a duševní odpočinek?
Objednat se můžete na 723 938 315
Lažínská Olina
Těším se na Vaši návštěvu.

Koupím

K3 násadu
množství
cca 400 ks,
popř. lína L2, L3.
Tel. 606 609 909.

Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátek, Horní ulice 87, Počátky 394 64, tel./fax: 565 495 474, kultura@pocatky.cz Počátecký zpravodaj je vydáván 12x ročně. Uzávěrka
vždy k 15. předchozího měsíce. Redakční rada: Vít Kratochvíl, Iveta Přibilová, Jitka Zlukyová. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Povoleno pod č.j.
0330014687. Náklad 600 ks. Sazbu a tisk provádí: RAIN s.r.o., Jindřichův Hradec, tel.: 384 362 512 Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo
Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok.
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