Ohlédnutí za historií spolku Děti Křivoklátska
Spolek Děti Křivoklátska vznikl před více než 18 roky v roce 2000, je tedy vhodný čas vzpomenout, co vše se za
tu dobu událo a podařilo, co přetrvalo do dnes a co nového vzniklo v poslední době.
Spolek nevznikl jen tak z ničeho. Jeho založení vyvolala potřeba organizačně zastřešit činnost dobrovolníků z řad
rodičů dětí navštěvujících ZŠ Křivoklát a Roztoky. Jednalo se o různé kulturní akce, často navazující na bývalé
místní zapomenuté tradice. Vystupovali na nich žáci hudební školy Dagmar Pavlíčkové a děti z místních
mateřských škol společně s rodiči. Spolek na toto navázal a za svou historii uspořádal nespočet sportovních a
kulturních akcí, z nichž některé se pořádají pravidelně dodnes. Mimo to spolek zrealizoval několik
pozoruhodných projektů.
Tradičními kulturními akcemi spolku se staly „Tříkrálové koledování“ s písněmi a improvizovanou kapelou,
„Tříkrálový koncert“ v kostele sv. Petra na Křivoklátě s charitativní sbírkou, „Staročeský masopust“ ve
spolupráci s okolními obcemi, „Dětský karneval“ za přispění LS LČR, „Diskotéka a diskohrátky“, „Vynášení
smrtky“ zakončené táborákem, soutěž ve zpěvu dětí MŠ „Křivoklátský slavík“, „Koncert žáků“ soukromé školy
Dagmar Pavlíčkové, „Ukončení školního roku“ za společného hraní a zpívání dětí a rodičů, „Rozloučení
s prázdninami“ se soutěžemi a kulturním programem, na podzim „Zamykání lesa“ ve spolupráci s MŠ, „Chození
sv. Lucií“, „Advent v podhradí“ s hudebním vystoupením žáků Dagmar Pavlíčkové a žáků MŠ okolních obcí,
dětské předvánoční představení „Křivoklátské jesličky“ - příběh o narození Ježíška se zpěvem koled, resp.
pásmo „Nesem vám noviny“ konané na hradě Křivoklát, později u kostela sv. Petra na Křivoklátě, „Vánoční
besídka pro seniory“, „Plovoucí naděje“ a další. Některé akce se staly natolik populární a hojně navštěvované, a
tedy i organizačně náročné, že nad nimi převzaly záštitu obce, školy, či jiné spolky a Děti Křivoklátska se dnes na
programu jen podílí.
Tradičními sportovními akcemi se staly vodácký výlet s dětmi na Berounce, plavání dětí a rodičů v Tuchlovicích,
bruslení na stadionu v Rakovníku. Několikrát se uskutečnil Dětský den na Kolečku, Dětský den na dopravním
hřišti a „Kuličkování“. V roce 2018 byl poprvé uspořádán „Křivoklátský Boyard“ a připravuje si a na letošní rok.
První větší projekt byl vznik tří hudebních souborů pod taktovkou Dáši Pavlíčkové – Křivoklátský lidový soubor,
Sedmikrásky a Silentium. Soubory často vystupovaly společně na nejrůznějších akcích a účastnily se několika
výměnných zájezdů se školou v Ostravě-Porubě. Křivoklátský lidový soubor vystoupil např. na slavnostech
v Dietzenbachu za přispění Česko-Německého fondu budoucnosti. Silentium vystoupilo na mezinárodním
hudebním festivalu ve Francouzském Elne, natočilo vlastní CD „Zpívej s láskou“ a společné CD s Křivoklátskými
Hudci „Hvězda nad Betlémem“. Financování projektu bylo zajištěno honoráři za vystoupení, prodejem CD a
dary místních občanů a podnikatelů.
V roce 2002 byl založen díky úsilí Simony Matějkové Klub dětí Želva, který získal grant ze vzdělávacího
programu Gabriel NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti). Klub působil v suterénních prostorách ZŠ
Křivoklát a nabízel dětem možnost sportovního a výtvarného vyžití anebo jen poskytl útočiště dětem, které
neměly kde trávit svůj volný čas. Sportovní a další vybavení (některé slouží v ZŠ dodnes) bylo financováno
z grantu Gabriel, Úřad práce poskytl prostředky na mzdy lektorů a městys Křivoklát poskytl bezplatně pronájem
prostor a energie. Bohužel se nepodařilo úplně sladit činnost klubu s představami vedení školy a klub byl zhruba
po 3 letech zrušen a nové prostory nenašel.
V roce 2004 vznikl Klub Želvička pro děti předškolního věku pod vedením Jany Rajské s náplní mateřského
centra. Nejprve jako odnož Klubu Želva, později se osamostatnil a působil v prostorách MŠ Křivoklát. Bylo to v
době, kdy se školka potýkala s nedostatkem dětí a měla tak volné prostory. Maminky i děti si Želvičku oblíbily,
děti si zde zvykly a velmi jim to usnadnilo nástup do školky. Ve školce se tak opět naplnil stav a Želvička se
musela odstěhovat. V současnosti je činnost klubu pozastavena pro nedostatek aktivních rodičů s dětmi,
rozběhnout by se měl opět na podzim. Financování projektu bylo zajištěno vybíranými příspěvky a v roce 2009
se podařilo získat grant SČK na kulturní a sportovní činnost, ze kterého byly financovány výlety, např. do

IQ parku v Liberci, plavání, bruslení a další. V Klubu Želvička se v roce 2007 zrodil nápad pořádat vedle setkání
maminek a dětí také výtvarný kroužek jen pro maminky a vznikly tak Tvořivé podvečery.
V roce 2002 byly poprvé uspořádány kurzy společenského tance pro mládež, v roce 2005 pak poprvé také
kurzy společenského tance pro dospělé. Díky dobrovolné práci členů Dětí Křivoklátska na organizaci a
personálním zajištění běhu kurzů byly kurzy výdělečné a bylo možno z těchto prostředků financovat další
činnosti a projekty dle poslání spolku.
Největším naším projektem spolku co do objemu finančních prostředků a množství občanů, kteří se do projektu
zapojili, je dětské hřiště v parku na Amalíně pod názvem „Pojďte si hrát na náš hrad“. Původně se jednalo čistě
o projekt spolku, vytvořili jsme prvotní studii hřiště ve tvaru trojbokého hradiště a konečný projekt nám dodal
ateliér „Enfant Terrible“ (Hrozné dítě). Spolek uzavřel ohledně výstavby hřiště partnerskou smlouvu
s Městysem Křivoklát, na jehož pozemku hřiště stojí. Městys přislíbil přispět částkou 200 tis. Kč. Spolek Děti
Křivoklátska získal na výstavbu hřiště od sponzorů z řad místních občanů a podnikatelů z blízkého i vzdáleného
okolí celkem 255 tis. Kč, k tomu si ještě vlastní činností vydělal dalších 57 tis. Kč. Vhodná dotace od Ministerstva
pro místní rozvoj ČR byla vypsána pouze pro obce, a tak se stal hlavním stavebníkem městys Křivoklát a ve
spolupráci s naším spolkem získal dotaci ve výši 300 tis. Kč. Celkem získané finanční prostředky na výstavbu
činily 812 tis. Kč. Část herních prvků vyrobili žáci lesnického učiliště na Pískách, do stavby se zapojila brigádnicky
spousta tatínků, samotné výstavbě předcházelo vyčištění parku od náletů, kterého se účastnily celé rodiny i
s dětmi. Díky širokému zájmu a zapojení občanů se podařilo výstavbu výrazně zlevnit a zbylo ještě dost peněz
na úpravu zeleně v okolí hřiště a doplnění herních prvků. Hřiště slavnostně otevřel Mikuláš, čert a starosta dne
7. 12. 2008, záznam odvysílala ČT. Projekt dětského hřiště se stal úžasnou ukázkou toho, jak se může rozvíjet
komunitní život v obci. Na jiném projektu jsme nic podobného nezažili, jen těžko se asi podaří v budoucnu něco
podobného zopakovat. Po dokončení hřiště jsme v Informačním středisku LČR uspořádali výstavu
dokumentující celý proces výstavby od prvotních nákresů představ dětí až po slavnostní otevření. Velký dík za
realizaci celého projektu patří i bývalému starostovi Milanu Naďovi. Ze začátku z nás sice nebyl úplně nadšen
s ohledem na budoucí odpovědnost městysu za hřiště, ale postupně si vzal hřiště za své a měl lví podíl na
koordinaci celé stavby a úspěchu projektu vůbec.
A čím ohlédnutí zakončit? Ve spolku to bylo vždy tak, že se výbor generačně obměňoval, přicházeli rodiče, kteří
měli malé děti a elán pro ně něco nového vytvořit. A naopak odcházeli ti, jejichž děti odrostly, svoji práci
odvedli a chtěli se věnovat už jiným zájmům. V současné době se projevuje generační vlna slabších ročníků, a
tak nám chybí více mladších a hlavně aktivních rodičů, kteří by přišli s novými výzvami, nápady, nebo kteří by
alespoň převzali otěže již zaběhlých a úspěšných akcí. Ale i přes to všechno Děti Křivoklátska stále fungují a mají
podporu i uznání široké veřejnosti, a to nejen na Křivoklátě, a naše práce nás stále těší.
Jana Rajská

