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TUCHOMĚŘICE Šest koster posklá-
daných do zvláštních obrazců na-
lezli archeologové v hrobě starém
asi pět tisíc let u Tuchoměřic. „Po-
city jsme měli po objevu úžasné.
Fantazie pracovala na plné obrát-
ky, přemýšleli jsme o tom, co se tu
odehrálo,“ řekla archeoložka Lu-
cia Šulová.

Co vedlo lidi před 5 000 lety k ta-
kovému počínání? Máme před se-
bou doklad rituální oběti? Byli lidé
obětováni za blaho komunity? Byli
uškrceni, otráveni či jinak zabiti
přímo na místě – a pak takto po-
chováni? Nebo rodina zahynula
při nějakém neštěstí a komunita
jim takto „vzdala hold“ a pochova-
la je přímo do jejich domu s úctou
a zvláštními poctami?

„Na to neumím přesně odpově-
dět. Jisté je pouze to, že nález sku-
tečně indikuje velice zvláštní rituál-
ní praktiky,“ uvedla Šulová, která
vede tým archeologů. Ten se stále
pokouší přijít na to, co se zde před
dávnou dobou odehrálo.

Sídliště na Tuchoměřicku bylo
ještě před Kelty
Archeologické průzkumy skončily
před několika dny. Firma, která
u Tuchoměřic staví parkoviště, mu-
sela nejdřív odkrýt svrchní vrstvu
zeminy, zda tam nejsou nějaké ar-
cheologické nálezy.

„Já jsem si tam osobně dojela,
abych na odkrývání zeminy bag-
rem dohlédla. Po chvíli mi bylo jas-
né, že tam něco je,“ uvedla archeo-
ložka. Byla zvědavá. „Z dřívějších
výzkumů se vědělo, že v těchto

místech bylo keltské sídliště. Hrob-
ka ale patří osadníkům takzvané
řivnáčské kultury, lidí z pozdní
doby kamenné, kteří tu byli dávno
před Kelty,“ vysvětlila archeolož-
ka.

Tajemný hrob
V pravěkém sídlišti byly desítky po-
zůstatků staveb. „Dospělý muž a
pět dětí byli pohřbeni společně.
Kosti byly přes sebe tak přeháze-
né, že nás to mátlo. Zprvu jsme vů-
bec nevěděli, co nás tu čeká,“ po-
psala Šulová.

Do případu vnesli světlo i antro-
pologové. „Těla byla uložena do
kříže přes sebe. Dospělý muž ležel
přes jedince ve věku 9 až 13 let a
dvě děti do devíti let byly rovněž
překříženy. Těla dalších dvou
mladších dětí byla nalezena samo-
statně. Toto uložení do dvou křížů
a skutečnost, že si dva páry pohřbe-
ných hleděly do očí, spolu s orien-
tací těl ke všem čtyřem světovým
stranám nám dává tušit, že zde šlo
o jistý záměr,“ upřesňuje antropo-
ložka Petra Beran-Cimbůrková.

Detektivka z pravěku
Vykopávky trvaly několik týdnů,
teď se budou rok zkoumat. „Z to-
hoto věku, doby středního eneoli-
tu, je málo dokladů o pohřbívání.
Předpokládáme, že je to proto, že
jejich pohřební praktiky nezane-
chají archeologicky zachytitelné
doklady, například kremaci a roz-
ptyl nebo exkarnaci, kdy jsou ostat-
ky vystaveny přírodním živlům,“
uvedla Šulová. Josef Hora

STŘEDNÍ ČECHY (ber) Nejlepší tab-
lo v kraji má Gymnázium Kladno.
Vyhrálo pátý ročník soutěže na in-
ternetových stránkách Rajče.net o
nejoriginálnější maturitní tablo
roku 2011. Čtvrté ročníky střed-
ních škol mohly na stránky nahrát
fotografie z tabla i celkový pohled
na něj. Na internetu se hlasovalo
skoro celý květen a každý mohl
udělit zvolenému tablu jeden hlas.

Vítězové se vybírali zvlášť v kaž-
dém kraji. Ve středních Čechách
zvítězilo tablo třídy 4. B z Gymná-
zia Kladno. Na fotografiích byli čer-
nobíle zobrazeni jednotliví studen-
ti s různými druhy ovoce nebo ze-
leniny – ty už byly barevné. „Na-
padlo to napůl mě a fotografa.
Chtěli jsme fotografie s něčím, s
nějakými předměty. S ovocem a ze-
leninou přišel nakonec fotograf,“
říká Štěpánka Borisovová, student-
ka, která tablo své třídy do soutěže
přihlásila. „Účast v soutěži napad-
la mě. Už dva tři roky totiž sleduji
soutěže na Rajčeti,“ dodává. Tablo

přihlašovala do soutěže mezi prv-
ními a s vítězstvím nepočítala. Z
Gymnázia Kladno přihlásila 4. B
své tablo jako jediná ze čtvrtých
ročníků. Některé třídy tablo nemě-
ly vůbec.

O tématu fotografií se ve třídě
nediskutovalo, studentům se líbi-
lo. Ovoce a zeleninu, se kterými se
studenti fotografovali, vybírali
sami podle svých preferencí a také
podle dostupnosti, ne všechny plo-
diny totiž byly k dostání. Tablo
pak studenti vystavili ve výloze Uč-
ňovské cukrárny a kavárny v Klad-
ně. Fotografoval a snímky násled-
ně upravoval Ondřej Kodra.

Největší konkurencí gymnáziu
byla třída ze Střední průmyslové
školy stavební a Obchodní akade-
mie též z Kladna, která se nakonec
umístila druhá. Vyhrála však Cenu
odborné poroty. Fotografie měly
hororový nádech – studenti se ne-
chali fotografovat se sekáčky, kladi-
vem nebo motorovou pilou a vypa-
dali, jako by byli od krve.

MĚLNÍK

Blíží se Mělnický vrkoč
Ve čtvrtek v 19 hodin začne festival
Mělnický vrkoč. Sjedou se na něj
folklorní soubory z Česka i ze za-
hraničí. Na programu jsou vystou-
pení na náměstí Karla IV., náměstí
Míru, ale i na mělnickém zámku.
Festival končí 12. června. (ber)

MLADÁ BOLESLAV

Ulice Na Radouči bude
uzavřena
Ulice Na Radouči bude do 31. čer-
vence úplně a později částečně
uzavřena, s možností obousměrné-
ho průjezdu mezi ulicemi Jana Pa-
lacha a U Stadionu. (ber)

KLADNO

Budova školy slaví 50 let
Oslava 50. výročí školy ve Vodáren-
ské ulici proběhne ve čtvrtek. Ná-
vštěvníci si mohou prohlédnout
učebny a v 17 hodin začne kultur-
ní program. Setkají se i bývalí a
současní zaměstnanci školy. (ber)

KOLÍN

Kumšt v Kolíně
Ve středu od 19 hodin v kolínském
divadle uvedou komedii s názvem
Kumšt. Diváci uvidí Jana Třísku,
Jana Hrušínského a také Jana Kače-
ra v roli tři nerozlučných kamará-
dů. Hru režíruje Jan Hřebejk. (ber)

NYMBURK

Knihovna pasuje
prvňáky na čtenáře
Knihovníci nymburské knihovny
v úterý a ve středu pasují prvňáčky
na rytíře Řádu čtenářského. Bu-
dou však nejdříve muset předvést
své čtenářské umění. (ber)

RAKOVNÍK

Všechnopárty
v kulturním centru
V Kulturním centru Rakovník ve
čtvrtek uvedou zájezdovou verzi te-
levizního pořadu Karla Šípa Všech-
nopárty. Hostem bude Josef Náh-
lovský. Vstupné je stanoveno na
220 korun. (ber)
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INZERCE

Tablo vítězů Gymnazisté
zabodovali černobílými
portréty a barevným
ovocem. Foto: Ondřej Kodra

Unikátní hrob Experti se snaží zjistit, za jakých
okolností šestice lidí před pěti tisíci lety zemřela. Dva
starší jedinci leželi do kříže jeden přes druhého, každý
měl hlavu na opačnou stranu a oči obrácené k sobě.
Stejně položena byla i dvojice mladších. Objev zkoumali
odborníci několika odvětví. Na horní fotografii
antropoložka Petra Beran-Cimbůrková. Foto: Lucia Šulová

Gymnazisté s ovocem porazili i krvavé řezníky
V soutěži o nejlepší maturitní tablo na serveru Rajče.net
ve středních Čechách zvítězilo Gymnázium Kladno.

Muže a ženu pohřbili tváří v tvář
Unikátní objev učinili archeologové u Tuchoměřic. Odkryli hrobku s šesti pochovanými nebožtíky. Vědci teď zkoumají, zda nebyli například oběťmi rituálu


