KULTURA

Josef Šlajchrt - příkladný nálezce opukové hlavy
Kelta ze Mšeckých Žehrovic
Již 21. 4. 2011 bude v Muzeu Nové Strašecí slavnostně zahájena výstava
Příběh nejkrásnější keltské hlavy, která je věnována významnému nálezu opukové hlavy Kelta, jeho zhodnocení a nálezcům. Mezi nimi vyniká osobnost
pana Josefa Šlajchrta ze Mšeckých Žehrovic, jehož podíl na záchraně předmětu pro českou kulturu je nepřehlédnutelný. Jeho památku bychom dnes
rádi připomněli v rámci pozvánky na výstavu, kde bude k vidění na jeden den
i originál vzácné keltské plastiky 20. května v rámci Muzejní noci.
Nenápadný mladý horník Josef Šlajchrt (1913 – 2008), pracující v Rynholci
na dole Anna, dojížděl denně do práce ze Mšeckých Žehrovic za každého
počasí na kole. Možná také proto zůstal až do vysokého věku ﬁt, přestože
hornické povolání je velmi fyzicky náročné a horníci odcházeli do důchodu
ve věku padesáti let. Kondici mu pomáhala udržovat také celoživotní náklonnost k hudbě. Už na vojně se stal členem plukovní hudby 5. pěšího pluku T. G.
M., s níž se mimo jiné zúčastnil pohřbu prezidenta Masaryka 21. září 1937.
Josef Šlajchrt neobdržel za odevzdání nálezu žádnou ﬁnanční odměnu a ani
ji nikdy nežádal, protože celou záležitost považoval za samozřejmou. Za svůj
citlivý přístup, jakým se zasloužil o záchranu památky, obdržel děkovný dopis
z Národního Muzea a doživotní vstup do jeho expozic zdarma. Nikdy neztratil zájem o osud vzácného nálezu a v archivu jeho korespondence a dalších
materiálů, týkajících se opukové hlavy, včetně novinových článků a odborných statí, můžeme nalézt řadu zajímavých kontaktů s Národním Muzeem,
ale i dopisů ze zahraničí. Všechny svědčí o tom, že sám aktivně kontaktoval
odborníky, aby se dozvěděl nové poznatky o nálezu. Například v roce 1958
obdržel pozvánku na výstavu Pravěk Československa do Národního Muzea,
kde měl být nález vystaven, ovšem bez uvedení naleziště se zajímavým odůvodněním, že to není pro zmapování historického vývoje české kotliny důležité. Mezi korespondencí je také dopis z roku 1976 od londýnské společnosti
Visual Publications, která reagovala na dopis Josefa Šlajchrta poděkováním

za zaslání kopií článků o nálezu pro účely dokumentárního ﬁlmu. Ani regionu
nebyl jeho příběh neznámý, v roce 1993 otiskly jeho vyprávění Novostrašecké
listy. Rozhodně bychom neměli opomenout také fakt, že jedna z planetek
sluneční soustavy (konkrétně 24837), objevená v roce 1995 astronomem Milošem Tichým na hvězdárně na Kleti, dostala jméno Mšecké Žehrovice na počest významného keltského nálezu.
Od počátku 21. století se o osobnost nálezce začali zajímat také zástupci nově
se rodící vlny zájmu o keltskou tematiku. Byl to např. Ing. Zdeněk Ministr, zabývající se archeoastronomií a v neposlední řadě také Pavel Roháč známý spíše
pod označením Keltoman, na jehož stejnojmenných webových stránkách se poprvé v roce 2004 objevily dobové dokumenty a fotograﬁe poskytnuté Josefem
Šlajchrtem. Setkání s ním zanechalo ve všech posluchačích, ať už z řad laiků
nebo odborníků, vždy hluboký dojem pro jeho obyčejně lidský přístup a vnímání významu svého nálezu, za který nečekal žádnou slávu ani vděk. Povzbuzený
zájmem okolí vždy potěšeně vyprávěl svůj příběh.
Ke konci života měl příkladný nálezce ještě jednu možnost pohlédnout
do tváře keltské opukové hlavy, když byl v roce 2004 při příležitosti svých
90. narozenin na žádost jeho dětí pozván do Národního Muzea na prohlídku originálu památky. Pár měsíců před smrtí Josefa Šlajchrta v roce
2008 byla uspořádána v Muzeu Nové Strašecí poslední a nezapomenutelná beseda při prvním ročníku Dne s Kelty, pořádaného u příležitosti oslav
65. výročí nálezu v nové expozici Keltové na Rakovnicku. Náklonnost všech
přítomných si tento obdivuhodně dobře vypadající 94letý bývalý horník získal
i díky svému vyprávění o koloritu doby na pozadí svého životního příběhu.
V tento den také zažil svou první a poslední autogramiádu v životě.
Kateřina Blažková,
Muzeum T. G. M. Rakovník
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Ze dvou se to lépe táhne
Zdeněk Izer v NKC
Oceněné masky. Foto: MKZ

Na 13. února jsme pro děti připravili dětský karneval. I letos jsme byli mile překvapeni, kolik dětí
a rodičů přišlo strávit společné odpoledne. S ohledem na zkušenosti z předchozích karnevalů každé
dítě u vchodu obdrželo sladkost pro případ, že by nebylo mezi oceněnými maskami. Celým odpolednem provázela opět Barborka se svými kamarády. Při slavnostním deﬁlé se předvedlo velké množství
masek, ze kterých porota jen těžko vybírala tu nejhezčí.
Na závěr byly vítězné masky odměněny věcnou cenou. Po skončení nás i letos hřál pocit z dobře připravené akce. Děkujeme rodičům, babičkám a dědečkům za to, že k nám přivedli tak skvělé děti a že se rozhodli
strávit nedělní odpoledne s námi. Již teď se těšíme na nové maškarní kreace v příštím roce.
Iveta Dušková, vedoucí MKZ
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Ve středu 30. 3. 2011 od 19.00 hod. pobaví
v NKC novostrašecké publikum oblíbený komik
Zdeněk Izer. Představí svůj nový program, ve kterém se diváci mohou těšit na parodie mnoha
českých a zahraničních zpěvaček a zpěváků,
na originální převleky a typický Izerův humor.
Jeho partnerkou v novém programu bude zpěvačka Šárka Vaňková.
Iveta Dušková, vedoucí MKZ
Novostrašecký měsíčník

