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Družinová SuperStar Při dalším ročníku družinové SuperStar ZŠ
Amálská v Kladně malí zpěváčci zpívali s velkým nasazením. Občas sice

utekla nějaká ta nota, ale radost a nadšení ze zpěvu je provázely po
celou dobu soutěže. 3x foto: Eva Vondrušková, www.rajce.net

P
o první knize nazvané
Kladno doteky času se tři-
krát na pultech jen zaprá-
šilo. Nyní autoři zajímavé

publikace pracují na pokračování.
„Tentokrát se nechceme omezo-
vat jen časovými mantinely, ale
sbíráme všechny archivní fotogra-
fie až do konce 80. let,“ řekl
MF DNES duchovní autor knihy,
tajemník kladenské radnice Zde-
něk Slepička.

Spolu s městským fotografem Jo-
sefem Seifertem a historičkou Ire-
nou Veverkovou se pustili do té-
měř detektivní práce – najít domy
a ulice na historických fotografiích
a porovnat je se současností. „To
mě na tom fascinovalo. Kolikrát

jsme dostali fotku bez jakéhokoliv
popisku a třeba jen podle čísla po-
pisného na domu jsme našli ulici,
kde stojí,“ líčí Irena Veverková.

Z doby totality nemají skoro nic
První díl fotografické knihy se za-
býval Kladnem v 70. a 80. letech.
Nyní chtějí být autoři mnohem vel-
korysejší. Narážejí ovšem na nedo-
statek historických snímků. „Za-
tímco třeba ještě z Rakouska-Uher-
ska jich pár máme, z totalitních
časů nacistické okupace a pak z pa-
desátých let komunistické totality
nemáme skoro nic. Jako by se
v této době lidé báli fotit,“ pozna-
menal Zdeněk Slepička.

Dosáhnout mety tří set fotogra-

fií jako v prvním díle publikace
bude náročné. „Bez pomoci lidí to
nepůjde. Pokud mají doma byť
jen jednu starou fotku ulice, kde
vyrůstali oni nebo žili jejich před-
ci, prosíme, aby nám ji půjčili,“ vy-
zývá Slepička Kladenské ke spolu-
práci.

Toho, že by se na pokračování
„Doteků času“ prášilo na pultech,
se nebojí. První díl musela radnice
tisknout hned třikrát, takový byl zá-
jem. „Lidé mají zájem o region,
kde žijí. Baví je sledovat, jak se
mění,“ vysvětluje Veverková.

Baumax na místě rybníka
Podle ní bude druhý díl „Doteků“
ještě atraktivnější. Nabídne totiž

pohled na Kladno tak, jak si hodně
lidí už nepamatuje. Ještě před dru-
hou světovou válkou bylo dnes nej-
větší středočeské město podstatně
menší.

Velké Kladno vzniklo až v roce
1940, respektive o šest let později
připojením okolních obcí. „Největ-
ší kladenská čtvrť Kročehlavy ještě

před několika lety byla pole. Já
jsem tam jako dítě chodila s dědou
sáňkovat a byl to z Kladna výlet na
celé odpoledne,“ vzpomíná Vever-
ková. Řada lidí dnes už neví, že na
místě, kde dnes v Kročehlavech
stojí Baumax, byl rybník, tehdejší
centrum obce.

Město se podřídilo průmyslu
„Tvář města a výstavba se podřídi-
ly těžkému poválečnému průmys-
lu, kam přišlo dvacet tisíc zaměst-
nanců, poznamenala historička.

Obrovský kus práce na knize od-
vádí fotograf Josef Seifert, který
k archivním snímkům pořizuje
současný odraz a u kterého se his-
torické materiály scházejí.

„Je to docela náročné, na někte-
ré místo se třeba i pětkrát vracím.
Práci mi komplikuje počasí, někdy
se mi na fotce nelíbí třeba auto,“
říká Seifert.

On sám na rozdíl od Ireny Vever-
kové nebo Zdeňka Slepičky rodilý
Kladeňan není, ale město už mu
přirostlo k srdci.

„Bude to znít pateticky, ale
do knihy jsme se pustili, protože
máme Kladno rádi, chtěli jsme
sobě i ostatním připomenout, jak
vypadalo a měnilo se v čase,“ při-
bližuje tajemník kladenské radni-
ce Slepička. Publikaci, která by
měla vyjít do konce příštího roku,
prý ocení nejen Kladeňané.

Pavel Eichler

Kladenští připravují pokračování zajímavé knihy o měnící se tváři největšího středočeského města. Vyjde do konce roku 2012

„Pokud lidé mají byť jen
jednu starou fotku ulice,
kde vyrůstali, prosíme,
aby nám ji půjčili.“

Zdeněk Slepička
tajemník magistrátu

Současnost Zrekonstruovaná Ctiborova ulice v Kladně s opravenými domy. Od té původní s oprýskanými
budovami je téměř k nepoznání.

Sháníme staré fotografie Kladna.
Je to ale těžké, říkají autoři nové knihy
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Produkty SOTHYS pro
následnou domácí péči

Profesionální
salonní péče

SOTHYS o pleť a tělo
OTEVÍRÁME

11.11.
9-17 hod

LUXUSNÍ KOSMETICKÝ SALON

20%
BONUS *

[*] Platí pro objednávky Profesionální salonní péče v týdnu od 11.11. do 18.11.
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Minulost Kniha Kladno – doteky času srovnává na fotografiích různá místa v Kladně. Takto vypadala Ctiborova
ulice před desetiletími. 2x reprofoto: z knihy Kladno - doteky času

Vaším objektivem Výběr z fotografií čtenářů na serveru www.rajce.net


