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V sobotu pojede pára,
v neděli motorový vůz
Kolešovice – Letošní
sezona na muzejní železnici
Kolešovka (Lužná-Kolešovice) začne v sobotu 3. července, první letošní vlak vyjíždí z Lužné v 9.52. Stejně
jako v loňském roce bude
sobota patřit jízdám historického parního vlaku, neděle pak jízdám červeného motorového vozu z roku
1950. Kolešovka pojede
každý červencový a srpnový víkend, podrobný jízdní řád naleznete na poslední straně turistických novin
a na www.khkd.cz.

Muzeum krojů
vystavuje knoflíky
Kněževes – Novou součástí Muzea lidových krojů
v budově školy v Kněževsi
je výstava knoflíků. Najdete
zde knoflíky nejrůznějších
tvarů, velikostí i materiálů – skleněné, porcelánové,
dřevěné, z kostí i z rohoviny, vidět tu můžete i knoflíky z nejdražších francouzských závodů Piazzi Armando a Meynier. Od dubna do září je muzeum otevřeno od středy do neděle a
o svátcích od 10 do 17 hodin, v ostatních měsících po
domluvě. Více na www.lidovekroje.cz.

ZDARMA

Hrad Křivoklát oživí
legendárního alchymistu
Křivoklát slaví 900 let a pro návštěvníky přichystal řadu novinek.

Křivoklát – Doslova od sklení, historické i současné fotografie,
pa až po půdu si teď turisté mohou
ale také umělecké řemeslo, zbraně,
prohlédnout hrad Křivoklát. Správa
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va Přemyslovské Křivoklátsko, shrnující výjako vězeň císaře Rudolfa II. Podle informací
sledky bádání o Křivoklátu a jeho okolí z poNárodního památkového ústavu budou kažhledu historie, stavební historie, archeolodé postavě věnovány asi dva týdny, během
gie, dějin umění, památkové péče a dalších
nichž postavu a její příběh přiblíží tematicoborů. „Bohatý obrazový materiál, provázeky zaměřené akce. Součástí projektu Živá lený zasvěcenými texty, se věnuje vývoji osídlení
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V botanické zahradě najdete
i tajuplné rostliny z Tibetu
Rakovnická botanická zahrada má otevřeno od dubna do listopadu.
Je až s podivem, jak málo občanů města
i nejbližšího okolí ji zná. Botanickou zahradu Střední zemědělské školy spíše navštěvují individuální turisté či jejich skupiny z míst
mimo Rakovník. V prázdninovém období
nejsou výjimkou návštěvníci zahraniční. Výhodou je příjemná dopravní dosažitelnost,
vždyť zahrada se nachází jen dvě stě metrů
od vlakového nádraží a 350 metrů od nádraží autobusového.
Botanickou zahradu, jež má v současnosti rozlohu dva hektary, začali budovat před
47 lety pedagogové a studenti Střední zemědělské školy podle návrhu bývalého zástupce ředitele školy Václava Pelikána. Za téměř
půlstoletí existence se průběžně měnila její
tvář. Vždy ale zůstalo zachováno oddělení
botanického systému, kde na téměř 400 políčkách jsou seřazeny rostliny podle vzájemné příbuznosti. V této sbírce lze nalézt druhy užitkové, léčivé, okrasné a dokonce i různé plevele. Rostliny jsou opatřeny jmenovkami a tak je zde soustředěna bohatá informační hodnota. Podobnou sbírku takového rozsahu nenajdeme často ani v největších botanických zahradách.
Návštěvníka můžeme pozvat
i do dalších sbírek zahrady. Od března do května
kvetou jarní cibuloviny.
Mezi nimi vyniká kolekce narcisů, šafránů, botanických česneků i botanických
druhů
tulipánů.
Nové výsadby pěnišníků a vřesovcovitých rostlin se ukáží v
plné kráse v druhé polovině května. Následuje
okázalá krása pivoněk na pivoňkové louce a rozkvétá i sbírka kosatců.
Áronovité rostliny z vlastních sběrů v jižní Evropě či lítostky z Tibetu uchvátí svojí tajuplností. Cibulovité a hlízovité rostliny z Jižní Afriky jsou pěstovány jako zajímavý experiment pod širým nebem po celý rok a přežívají dobře již pátou zimu.
Jako doplněk se v zahradě pěstuje i drobné ovoce a zelenina. V druhé polovině léta
předvádí pestrou paletu barev letničky. Vege-
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tační sezonu ukončují květy ocúnů a podzim
se pak honosí barevným listím japonských
javorů a vilínů.
Botanická zahrada Střední zemědělské
školy v Rakovníku je členem Unie botanických zahrad České republiky a v nově vydaném Průvodci po botanických zahradách má
své místo. Vstup je bezplatný a otevřeno je
od dubna do listopadu v pracovní dny od 8
do 13 hodin. V době kvetení ucelených ko-

Městské
informační
centrum
Rakovník
Husovo náměstí 114
Telefon: 313 512 270
Fax: 313 512 331
E-mail: icentrum@
knihovna-rakovnik.cz
www.knihovna-rakovnik.cz

rady.

Prohlídka botanické zah

Provozní doba:
květen-srpen:
po-pá 9-17.30, so 9-12
září-duben: po-pá 9-17.30
IC nabízí:

lekcí rostlin (jarní cibuloviny, hajní rostliny, pěnišníky, pivoňky, letní cibuloviny či při aktivitě motýlů na motýlí zahradě) uveřejňujeme v regionálním tisku termíny, kdy je otevřeno i o
víkendu. Zájemci o návštěvu se
mohou objednat na adrese ředitelství
školy, e-mail: skola@szerak.cz, telefon 313
251 011, a uděláme vše pro to, aby návštěva
mohla být v zahradě přijata.
K dispozici je i razítko pro turisty s logem
vraního oka čtyřlistého – krásné hajní rostliny domácí v našem regionu. Pro návštěvníky
máme připraven také informační leták. Přejeme všem, kteří Botanickou zahradu Střední zemědělské školy v Rakovníku navštíví,
příjemný zážitek v říši krásných květin.

n informace o městě a okolí
n ubytování na Rakovnicku
v hotelích, penzionech
a rekreačních zařízeních
n možnosti stravování
n přehled kulturních
a sportovních akcí
n informace o vlakových
a autobusových spojích
n databanku služeb ve městě
n informační servis Městského
úřadu v Rakovníku
n prodej map, průvodců,
pohlednic, propagačních
materiálů, suvenýrů
n kopírování a veřejný internet
n zprostředkování
průvodcovské služby

WWW.RAKOVNICKO.INFO

Rakovník
(nejen) pro děti
Zůstáváte o dovolené v
Rakovníku? Přijedou vám
na léto příbuzní s dětmi?
Nevíte, co dělat s rozdováděnými dětmi o prázdninách?
Městská knihovna vydala brožurku Rakovník
(nejen) pro děti, která zve
na návštěvu krásných a zajímavých míst města Rakovníka a
jeho okolí
především
děti. Mnoho zajímavostí se z
ní ovšem
dozvědí i
dospěláci.
Barevná nabídka historických zajímavostí, přírodních krás
a odpočinkových aktivit
vás příjemnou
formou provede po místech, která rozhodně stojí za návštěvu. Určitě se na společných cestách městem a jeho okolím
nebudou nudit děti ani dospělí. Brožura je k dostání v
informačním centru na Husově náměstí.

Turistická šeková knížka
nabízí plno slev a výhod
Za vložených padesát korun získáte výhody v hodnotě 800 korun.
Pod pojmem šeková knížka si mnozí z
nás představí movitého člověka, jenž své
útraty namísto peněz zaplatí šekem vytrženým z „bezedné“ šekové knížky. Nedejte se
ale zmást první větou, neboť nejen z peněžních ústavů je možné odejít s šekovou knížkou. V současné době je možné získat šekovku také v informačním
Šeková knížka.
centru, a vaše
osobní konto

nebude tratit více než
padesát korun. Šeková
knížka obsahuje 13 šeků a její držitel získává ke každému šeku určité výhody
ve formě „1+1=3“. Vysvětlení je zcela jednoduché: při zakoupení dvou vstupenek získává třetí člen skupiny volnou vstupenku (tedy
vstup zdarma), případně výraznou slevu ze
vstupného. Slevy lze využít při vstupech na
nejrůznější kulturní a sportovní akce, k návštěvě památek, rozhleden a aquaparků.

Dále je možné do šekové knížky sbírat
razítka. Pilní nadšenci a sběrači získají v informačních centrech vybrané turistické suvenýry.
Šeková knížka není omezena jenom Rakovníkem, neboť vznikla jako společný produkt měst Rakovník, Kladno a Beroun. Je zaměřena na oblast nazvanou český středozápad, což je území nacházející se západním
směrem od hlavního
města.
Šekovou knížku lze
tedy zakoupit v informačních centrech výše
jmenovaných měst a u
dalších smluvních partnerů. Stejně tak výhody
šekové knížky může její
majitel čerpat na území Rakovnicka, Kladenska a Berounska.
Vážení turisté a cestovatelé, pokud plánujete cesty po středních Čechách, zavítejte do našeho kraje, projděte křížem krážem
český středozápad a při svých cestách využijte naše nabízené výhody. S filmovou hláškou „nechci slevu zadarmo“ získáte za vámi
vložených 50 Kč výhody v hodnotě 800 Kč.
A to se vyplatí.
Bližší informace na www.bohemia-centralis.cz a v informačních centrech v Rakovníku, Kladně a Berouně.

Rakovnické cyklování
23. – 25. července 2010
Cross country - závod horských kol v centru města
Downhill z Bendovky na náměstí / Mountainboard závod
Noční orientační závod dvojic / Cyklo-show / Noční výlet
Výlety po Greenway Berounka-Střela
- s možností her pro děti a návštěvou zajímavých míst
Cyklistická cestovatelská přednáška
Soutěže pro nejmenší, jízdy zručnosti
Prezentace kol / Tematicky zaměřené výstavy / Koncerty
Vyhlášení výsledků jednotlivých soutěží
Informace o programu a časový harmonogram jednotlivých závodů
na www.rakovnickecyklovani.cz nebo www.knihovna-rakovnik.cz
Pořádá Město Rakovník ve spolupráci s Horolezeckým klubem Rakovník, Kulturním centrem Rakovník a Městskou knihovnou Rakovník

RAKOVNICKO Kde nebudete vědět kam dřív
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Anton Špelec ostrostřelec je náš vzor
Sbor rakovnických ostrostřelců působí v Rakovníku už téměř pět set let.
Rakovník - V roce 2014 čeká město
Rakovník sláva, jakou možná ještě nezažilo. Sbor rakovnických ostrostřelců
bude slavit pětisté výročí. „Bude to obrovská sláva,“ říká Milan Sklenář, praporečník sboru. „Do Rakovníka se sjedou
ostrostřelecké sbory z celé republiky. Salvy, parády, kapely… Bude to veliký,“ říká.
Rakovničtí ostrostřelci se v historických pramenech objevují už počátkem 16. století. „První písemná zmínka pochází z
roku patnáct
set čtrnáct,“
upřesňuje
Milan Sklenář. Stejně
jako mnohá další města té doby,
ani Rakovník neměl
stálou vojenskou posádku, a tak
se obrany města museli
ujmout sami měšťané. Tak
vznikli ostrostřelci. „Z účelového spolku se časem stala
prestižní záležitost. Členství
v ostrostřeleckém sboru bylo
neobyčejnou výsadou a přijímáni byli pouze vážení měšťané,“ říká
Milan Sklenář.
Po první světové válce sbor ztratil
svůj původní charakter i název, v roce
1939 zanikl. „Po druhé světové válce se
sice objevily pokusy ostrostřelecký sbor
obnovit, doba tomu však nepřála, a tak
k obnovení sboru došlo až po revoluci v
roce 1995,“ říká Milan Sklenář. Během
uplynulých patnácti let získalo jméno
Rakovničtí ostrostřelci skvělý zvuk, a
to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Například při střelbách v Belgii, kterých se před časem zúčastnilo na
patnáct tisíc ostrostřelců z celé Evropy,
patřili ti rakovničtí k nejlepším.
V současnosti má sbor třicet členů
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včetně několika žen. Stát se rakovnickým ostrostřelcem není jednoduché.
„Žadatele o přijetí musí nejdříve členská schůze schválit jako čekatele. Během
následujícího roku se čekatel účastní
akcí sboru, sleduje se jeho zájem i osobní vlastnosti. Po roce, pokud se osvědčí,
je čekatel přijat za člena sboru, jinak je

Velkým vzorem rakovnických ostrostřelců je filmový Anton Špelec.
„Jeho píseň je naší sborovou písní, je
nám blízký i proto, že nosí uniformu velmi podobnou té naší,“ vysvětluje Milan
Sklenář.
Kromě červencové Svatovojtěšské
bitvy, o které se více dozvíte na následující straně, se s rakovnickými ostrostřelci můžete běDefilé ostrostřelců na Husově náměstí.
hem roku setkat
na řadě dalších
akcí. „Velmi zajímavá bude například slavnost Božího těla šestého černa na Křivoklátě. Po bohoslužbě v
kostele půjde procesí k sedmi oltářům
umístěným v okolí
kostela. Zastávku u
každého oltáře doprovodíme salvou,“
říká Milan Sklenář.
V září čekají sbor
střelby Ostrostřelců zemí Koruny české, jakési ostrostřelecké mistrovství
České republiky. „Akcí bude
určitě ještě víc,
květnové ostrostřelecké střílení
pro děti na Vysoké
bráně v Rakovníku
mu prodlouženo čekatelství
a samozřejmě i náš
o další rok, popřípadě je odmítvelký ostrostřelecký ples v
nut,“ popisuje Milan Sklenář.
Rakovníku, který je vždy hned
Přestože se rakovničtí ostrostřelvyprodaný, přestože na něj nikdy
ci mohou pochlubit téměř pětisetletou
nedáváme plakáty,“ říká Milan Sklenář.
historií, za svůj vzor si obnovený sbor
vzal ostrostřelce z přelomu 19. a 20.
století. „Je to doba, která je nám blízká,
Chcete vědět víc?
a především pro ni máme hodně archivních pramenů, takže je na čem stavět,“
Podrobnou historii rakovnicvysvětluje Milan Sklenář. Parádní zelekých ostrostřelců a informace o
né uniformy, které dnešní ostrostřelci
jejich činnosti najdete na stránnosí, jsou stejné jako ty, které rakovničkách www.ostrostrelci.cz, navštítí ostrostřelci oblékali před sto padesávit můžete také ostrostřeleckou
ti lety, dobu Rakouska-Uherska připoexpozici na Pražské bráně v Rakovníku (www.muzeumtgm.cz).
mínají i zbraně ostrostřelců včetně tříliberního horského kanónu.
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Zachrání ostrostřelci
knížete Schwarzenberka?

Kroučovské slavnosti
jsou i pro přespolní

Vrcholem ostrostřelecké slavnosti v Kounově bude bitva u místní kaple.
Kounov – Kdykoliv kníže SchwarzenKounově merenda pod širým nebem. „Naší
berk přijel na inspekci svého hospodářského
představou je uspořádat u sokolovny merendu
dvora v Kounově, neopomněl navštívit zdejv podobě, jaká byla běžná před sto lety, včetší kapli svatého Vojtěcha a strávit tu pár chvil
ně výzdoby – lampiónů a girland,“ říká Mipři tiché modlitbě. Tentokrát však na knílan Sklenář. Jestliže vzbudil váš zájem, požete v osamělé lesní kapli čekalo nepříjemčkejte, až představí program, jaký ostrostřelné překvapení… Tak nějak začne v sobotu
ci na merendu chystají – zabíjačkové hody,
10. července dramatická
slavnostní vyhlášení letošnípodívaná, při níž se na
ho Krále rakovnických osKaple sv. Vojtěcha.
sto ostrostřelců ozbrojetrostřelců a především konných puškami a děly pocert kapely 35. pěšího plukusí dát za vyučenou luku z Plzně. Pro ty, kteří snad
pičům, kteří v kapli svatéhudbu Pětatřicátníků neho Vojtěcha zajali knížete
znají: „Představte si orchesSchwarzenberka.
tr, ve kterém hraje čtyřicet
Svatovojtěšská bitva u
chlapů v parádních uniforkounovské kaple bude vrmách tu nejlepší a nejřízcholným bodem progranější dechovku,“ líčí Mimu letošních výročních
lan Sklenář nadšeně. Konkrálovských střeleb rakovcert hudby Pětatřicátníků
nických ostrostřelců. „Nad
zpestří pásmo ospodrobným scénářem bitrostřeleckých pístvy ještě přemýšlíme, každoní, taneční vystoupádně však počítáme s účaspení kounovských
tí kolem stovky ostrostřelHašlerek, vystouců a pěti až sedmi děl,“ říká
pení Senomatské
Milan Sklenář, člen výboru
gardy ve skotských
Hudba Pětatřicátníků.
rakovnických ostrostřelsukních a veselá osců. Bitva potrvá půl až tři
trostřelecká scénka
čtvrtě hodiny a ostrostřelAnton Špelec. „Souci při ní ukážou nejen svou odvahu, ale i sílu
částí večera bude také soutěž pro dospělé ve
svých zbraní. „Těšte se na spoustu rámusu,
střelbě ze vzduchovky,“ dodává Milan Skledýmu a efektů,“ říká Milan Sklenář.
nář.
Program výročních královských střeleb
V případě nepříznivého počasí se merenzačne dopoledním neveřejným střílením na
da uskuteční uvnitř sokolovny. Kdo bude mít
malované terče na střelnici v Senomatech, ze
chuť, může ve společnosti ostrostřelců zůstat
kterého vzejde letošní Král rakovnických osi po koncertě hudby Pětatřicátníků. „Večer
trostřelců. Na oběd se ostrostřelci přesunou
bude pokračovat posezením při hudbě, třeba
do Kounova a ve dvě hodiny odpoledne zaaž do rána,“ dodává Milan Sklenář.
čne program u kaple. Zahájí ho polní mše,
kterou bude sloužit páter Vilém z Liběšic. Po
mši rozpoutají ostrostřelci Svatovojtěšskou
Může se vám hodit
bitvu o život knížete Schwarzenberka. Třem
desítkám rakovnických ostrostřelců pomůže
Na stránkách www.obec-kounov.cz
při obléhání kaple na 70 ostrostřelců z dalnaleznete kromě informací o poutní
ších českých měst, v jednání je také účast
kapli svatého Vojtěcha a Kounovských
polských ostrostřelců a ukrajinských kozáků.
kamenných řadách také praktický leták
s orientační mapkou s vyznačenou
Po skončení bitvy můžete nervy pocupřístupovou cestou (pouze pro pěší)
chané bitevní vřavou uklidnit při komentoz Kounova ke kapli sv. Vojtěcha.
vané vycházce na Kounovské kamenné řady.
Přibližně v 17 hodin začne u sokolovny v
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Kroučová – Podtitul letošních Kroučovských slavností, které se uskuteční v sobotu 29. května zní
„Kroučováci sobě“, podle
starostky Hany Hajné však
návštěvníci odjinud nemusí
mít obavy, že by nebyli vítanými hosty. „Rádi samozřejmě uvidíme i přespolní, každý je na Kroučovské slavnosti srdečně zván,“ říká Hana
Hajná.
Kroučovské slavnosti se
uskuteční pod širým nebem
v zahradě místního hostince, začíná se v deset hodin
dopoledne. „Na programu
ještě pracujeme, ale to hlavní už víme. Programem bude
provázet divadelní ansámbl
Bezevšeho z Postoloprt, těšit se můžete na vystoupení kejklířů, rytířů, mažoretek, ptáčníka, polykače ohně
nebo ohňovou show, chybět
nebudou historické stánky,“
říká Hana Hajná. Podrobný
program naleznete na plakátech a na www.obecni-urad.net/kroucova.

Muzeum motocyklů
najdete v Křivoklátě
Křivoklát – Kompletní
řadu cestovních, sériově vyráběných motocyklů Jawa a
ČZ od roku 1929 do roku
1953 si můžete prohlédnout
v Muzeu motocyklů v Křivoklátě. Uvidíte tu také několik novějších strojů obou
značek, skútry ČZ, motocykly Praga, mopedy Stadion, motocykly Pionýr a další stroje.
Muzeum najdete v ulici
Dr. Miroslava Tyrše č. 117,
otevřeno je od dubna do října o sobotách a nedělích od
10 do 17 hodin, jinak pro
skupiny po domluvě. Více
informací najdete na www.
muzeum-krivoklat.cz.
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Výstava o Kolbenech
v Čechově mlýně
Šlovice – Výstava Příběh rodiny Kolbenů, věnována také osobnosti známého průmyslníka Emila
Kolbena, se stěhuje z pražské Galerie Roberta Guttmanna do Elektroskanzenu Čechův mlýn ve Šlovicích. „Zůstane tu už nastálo,“ řekl Ing. Petr Čech, majitel mlýna a provozovatel
elektroskanzenu.
Sedm panelů v češtině a
angličtině představuje především život a dílo slavného
českého průmyslníka Emila
Kolbena (1862-1943), elektrotechnika, vynálezce a zakladatele pozdějšího koncertu Českomoravská-Kolben-Daněk a spolupracovníka Thomase Edisona i Nikoly Tesly.
Čechův mlýn s malou
vodní elektrárnou je od
loňského listopadu kulturní
památkou, jeho prohlídku
si můžete domluvit na telefonech 313 550 249 nebo
604 754 449. Více informací
naleznete na www.mlynamveslovice.ic.cz.

Padesát tisíc
pro greenway
Nadace Partnerství věnovala letos 50 tisíc Kč na
vylepšení cyklistické greenway Berounka-Střela. Peníze budou použity na úklid
stezky, úpravu zeleně, doplnění značení a také instalaci
parabolického zrcadla pro
zlepšení bezpečnosti v zatáčce na rizikovém sjezdu z
Pustovět do Městečka. Část
grantu bude věnována na
propagaci stezky prostřednictvím webových stránek
www.berounka-strela.cz.
Ty by v letošním roce měly
získat zcela nový vzhled.
Grant na rozvoj greenway
získala obecně prospěšná
společnost Rakovnicko.

Začít s nordic walkingem
je nejlepší u specialistů
NW prospívá celému tělu, důležité je, vědět jak na to, a mít správné hole.
Nordic walking neboli severská chůze je
tifikovanými instruktory. Na Křivoklátsku a
příjemnou a pro naše tělo užitečnou sporRakovnicku je takovým centrem turistická
tovní činností. Při chůzi se speciálními hoagentura Rakovnicko o. p s. Kromě předání
lemi dochází k podobným pohybům jako u
teoretických poznatků o prospěšnosti nordic
běžeckého lyžování, nordic walking procviwalkingu, zde doporučí nebo zapůjčí pravé
čuje, aktivně a rovnoměrně zapojuje a posinordic walkingové
luje svalstvo.
hole, vysvětlí, uká„Důležité
žou a naučí správje osvojit si
nou techniku sehned od zaverské chůze. Inčátku
nástruktoři pak přicviku chůpraví na míru
ze její správpodle výkonnostnou techniních skupin kurku a k tomu
zy a vycházky s
mít správné a
nordic walkinodpovídající
govými holemi
sportovní vyve vybraných lobavení, zejmékalitách Křivona speciální
klátska a Rakovhole na nordic
nicka. Formou
walking,“ říká
turistických baRadomír Dvolíčků nabízí Rařák, certifikokovnicko o. p. s.
vaný instrukněkolikadenní
tor nordic walpobyty zaměkingu z obecně
řené na výluč.
pro NW ideální terény
Na Rakovnicku najdete
prospěšné sponě na nordic
lečnosti Rakovwalking nebo i
nicko.
kombinované produkty, jejichž součástí je i
severská chůze s holemi.
Jak nordic walking prospívá tělu?
Hlavním přínosem nordic walkingu je,
že aktivně zapojuje a posiluje devadesát proKam pro víc informací?
cent svalů celého těla, zlepšuje pohyblivost
páteře a uvolňuje napětí krčních, ramenních
Individuální vyznavači nordic wala mezilopatkových svalů. Pozitivně přispívá
kingu si mohou naplánovat nepřeke správnému držení těla a přitom ulevuje
berné množství tras a výletů pomocí
zádovým partiím. Umožňuje regulovat zátěž
interaktivní turistické mapy na stránhorní a dolní poloviny těla, posiluje srdce,
kách www.krivoklatsko.cz. Zájemci
oběhový systém a dýchací ústrojí. Zlepšuo absolvování nordic walkingových
je koordinaci pohybů a metabolismus. Opokurzů, vycházek a pobytů najdou na
ra prostřednictvím holí snižuje výrazně zátěž
stejné adrese nabídku nordic walkinkloubů při chůzi. Nordic walking je dobrou
gových programů turistické agentury
volbou při onemocnění osteoporózou, artróRakovnicko o. p. s. Prostor pro příprazou, při nadváze. Ideální je pro rehabilitaci
vu turistických produktů a balíčků šionemocnění pohybového ústrojí a poúrazotých na míru klientům je prakticky nevých stavů či operaci srdce.
omezený, stačí kontaktovat průvodce
a instruktory Rakovnicko o. p. s.
Jak s nordic walkingem začít?
Nejlépe v nordic walking centrech s cer-
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Kalivodské hůlkování je pro každého
Druhý ročník nordic walkingového pochodu nabídne pohodu pro začátečníky i extrém pro zkušené.
Kalivody – Ať máte chuť jen na pohoním převýšením. Start pochodu je mezi
pěší turisty“ dodává. Obec se proto snadovou vycházku nebo si chcete dát po9 a 10 hodinou u hostince v Kalivodech.
ží rostoucímu zájmu turistů, cyklistů i
řádně do těla, druhý ročník nordic wal„Ještě uvažujeme, že start necháme jen
hůlkařů vyjít vstříc, například novým
kingového pochodu Kalivodské hůlna devátou hodinu, přesnou informaci
posezením u místního pohostinství.
kování, který se uskuteční v sobotu 26.
o době startu uveřejníme na plakátech a
Podle pořadatelů Kalivodského hůlčervna v Kalivodech na Novostrašecku,
našich internetových stránkách www.kakování prý nehrozí, že by jejich předbude mít pro každého to pravé. „Stejně
livody.cz,“ dodává Milena Volfová.
sevzetí připravit pro každý ročník nové
jako vloni budou letos na výběr tři růzV cíli Kalivodského hůlkování bude
trasy narazilo v dohledné době na neně obtížné trasy, takže si na své přijdou
pro účastníky pochodu připraveno vydostatek vhodných cest. „Na dlouhou
začínající i zkušení hůlkaři,“ říká Milena
dobu máme kde brát. Samozřejmě se nehodnocení se slosováním o ceny a přeVolfová, starostka Kalivod.
lze vyhnout tomu, aby trasy nekřižovadáním pozorností pro „Nej“ účastníPrvní ročník Kalivodského hůlkovály místa, kudy vedly v minulých letech,
ky pochodu - nejstaršího, nejmladšíní předčil vloni všechna očekávání, traale nikdy to nebude stejná trasa,“ říká
ho atd.
sy okolím Kalivod si prošlo na osmdesát
Milena Volfová. Velkou výhodou pořaLoňské hůlkování udělalo Kalivohůlkařů, někteří i zdaleka, z Mělnicka
datelů prý je, že se mohou spolehnout
dům mezi vyznavači nordic walkinnebo Karlových Varů. Trasy, které pro
na pomoc lidí, kteří dobře znají zdejgu dobrou reklamu. „Určitě,“ potvrzuje
ně pořadatelé připravili, se hůlkařům líší okolí a vědí o dobrých cestách, kudy
Milena Volfová, „větší zájem hůlkařů o
bily, mnozí se nechali slyšet, že na Katrasy hůlkování vést. Pro účastníky
zdejší kraj byl po hůlkování určitě znát.
livodské hůlkování přijedou i příště. A
hůlkování to mimo jiné znamená, že se
Zajímavé to tu je ale nejen pro hůlkaprávě na ně mysleli pořadatelé při příbez obav z bloudění projdou po krásře, ale i cyklisty a
pravě letošných místech, která by jinak nepoznali.
desát hůlkařů.
osm
ního ročnís
pře
alo
lák
při
í
ván
Loňské Kalivodské hůlko
ku. „Chtěli bychom každý
rok nabídnout
hůlkařům jiné
trasy, aby je tu
pokaždé čekalo něco nového
a měli důvod se
sem znovu vracet,“ říká Milena Volfová. Co
však pořadatelé
Kam se půjde
chtějí zachovat,
jsou tři stupně
obtížnosti tras.
Kostel, který zachránil anglické uprchlíky
„Díky zdejší členité krajině, kde
O poutním kostele Nejsvětější Trojice nad Srbčí se vypráví, že stojí nad hrobem
se střídají kopce a hluboká údolí, není
nešťastných milenců. Jindřicha, nejstaršího syna majitele Srbče Adama Hrušky z
problém připravit trasu jak pro začátečBřezna, a Johanky, dcery mlynáře z mlýna V Hájku na Srbečském potoce. Jindřiníky, kteří se jen chtějí projít po rovince,
chův otec vztahu svého syna nepřál a usmyslel si, že synovi napraví hlavu, stůj co
tak pro zkušené hůlkaře, kteří si chtějí postůj. Když to nešlo po dobrém, zkusil to po zlém. Vzal na svého syna pušku a pořádně šlápnout. Nejdelší, zhruba patnáchrozil mu, že ho zastřelí, jestli se Johanky nevzdá. Nechtěl mu ublížit, chtěl ho jen
tikilometrová trasa, ta už je opravdu napostrašit. Jenže si nevšiml, že je puška nabitá a když náhodou zavadil o spoušť, vyhoru dolů,“ říká Milena Volfová.
létla z hlavně kule a zabila Jindřicha i jeho milou, která se k Jindřichovi ustrašeně
Letošní trasy nasměrovali pořadatetiskla. Zdrcený otec uložil Jindřicha a Johanku do společného hrobu a nad hrobem
lé napříč zdejšími nádhernými lesy k
postavil kostel Nejsvětější Trojice.
poutnímu kostelíku Nejsvětější Trojice
Historie kostela sahá snad až do 16. století a v minulosti býval významným
nad Srbčí a budou se vzájemně prolínat
poutním místem. Na konci druhé světové války se v kostele ukrývali dva angličtí
tak, aby se hůlkaři mohli až během cesvojáci, kteří uprchli z kteréhosi zajateckého tábora ve Slezsku. Když je němečtí voty rozhodnout, zda-li mají chuť a sílu jen
jáci přišli do Srbče hledat, ukryli se vojáci až v krovu věžičky, jeden z nich pozděna krátkou procházku, nebo si troufnou
ji vyprávěl, že mu tenkrát tak bušilo srdce, že si byl jistý, že to musí němečtí vojána delší a obtížnější trasu, popřípadě i
ci slyšet. Neslyšeli.
na tu nejdelší a nejobtížnější s extrém-
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Antonín Pelc - malíř, který
dal tvář Mužům v offsidu

Informační
a vzdělávací středisko
LČR Křivoklát

Skvělý ilustrátor, malíř a karikaturista se narodil před 115 lety.
Lišany - Postavy Poláčkových Mužů v offsidu natolik srostly s ilustracemi Antonína
Pelce, že podle nich v roce 1931 tvůrci filmové
adaptace Poláčkova příběhu vybírali představitele hlavních rolí. Tak
výstižné Pelcovy kresby byly.
Antonín Pelc ilustroval ještě celou řadu knih,
svými skvostnými obrazy
doprovodil české vydání
Chaloupky strýčka Toma,
Steinbeckovy Hrozny hněvu, Maupassantovo Dědictví a další tituly.
Antonín Pelc
Ještě více než ilustrace proslavily Antonína Pelce karikatury. Zvlášť jeho karikatury nacistických hrůz, které vytvořil za druhé světové války ve Spojených státech, patří k tomu nejlepšímu, co kdy ve světové karikatuře vzniklo.
Antonín Pelc, rodák z Lišany, chtěl být původně hercem, stal se však malířem. V roce
1919 dostal nabídku nakreslit svou první karikaturu. Přestože se tomuto umění do té doby
nevěnoval, hned prý věděl jak na to. O patnáct
let později, v roce 1934, to byly právě Pelcovy karikatury, které museli organizátoři pražské výstavy mezinárodní karikatury z výstavy odstranit, protože se
nezamlouvaly velvyslanci nacistického Německa. Mohl Antonín Pelc
dostat lepší vysvědčení
své práce? Totéž se opakovalo o rok později při
členské výstavě Spolku
výtvarných umělců Mánes.
Po obsazení Československa v roce
1939 unikl Antonín
Pelc před odplatou nacistů do Francie. Byl to
však útěk z bláta do louže. Spolu s dalšími československými umělci a intelektuály byl brzy zatčen
pro nesmyslné podezření z
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„činnosti ohrožující vnější bezpečnost státu“ a
uvězněn v pařížské věznici La Santé.
Postupně prošel několika internačními
tábory, na svobodu se dostal teprve v
roce 1941 zásluhou svých přátel Voskovce a Wericha, kteří Pelcovi a dalším internovaným umělcům obstarali americké vízum. Pelcova cesta do
Ameriky vedla přes ostrov Martinique, kde získal námět ke svému možná nejslavnějšímu obrazu Hoch z
Martinique, který se v roce 1973 dostal i na poštovní známku.
Po válce se Pelc vrátil domů a
stal se profesorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, později na
Akademii výtvarných umění. Postupně opustil karikaturu, a když se ho ptali, proč, odpověděl: „No, když se to dělá pětatřicet, vlastně skoro čtyřicet let, tak to člověka unaví. Vono je to těžký, každej den vymyslet
fór. Večer ho nakreslit, aby to hned ráno bylo v
redakci, je to… je to… no prostě těžký. A taky,
jak jsem už pověděl, karikatura se kreslí většinou večer, a já si hrozně kazil voči.“
Poslední léta Pelcova života patří malbě a
především knižní ilustraci, jen v letech 19531963 ilustroval více než tucet
knih, za některé získal i významné mezinárodní ceny.
Antonín Pelc zemřel
24. března 1967, v roce
1990 byla na jeho rodném
domě odhalena pamětní deska. Pelcův rodný
dům najdete na návsi u autobusové zastávky.

Další výročí
V letošním roce si Rakovnicko připomíná
také 140. výročí narození spisovatele
Jaroslava Maria, autora řady soudních
a společenských románů, které ve své
době způsobily nemalý rozruch.
Připomínka Mariova výročí se uskuteční
na podzim v jeho rodném Rakovníku.
Více na vlastivedny-sbor.webnode.cz.

Hradní ulice čp. 3

Otevírací doba:
po–pá 8.00–16.00
so–ne 10.00–16.00
V budově je umístěna stálá
interaktivní expozice

„Les kolem nás“
pro malé i velké návštěvníky.
Středisko nabízí také
výukové přírodovědné
programy a kvalitní
ubytování za dostupné ceny.

Kontakt:

friebertova.ls180@lesycr.cz
telefon - 724 525 036

IVS LČR Křivoklát
vás také zve k návštěvě

Rekreačně naučného
areálu Křivoklát

Areál se nachází v lese nad
Křivoklátem (přístup vlevo
za obcí ze silnice směr Lány)
a nabízí několik okruhů aktivit – herní prvky pro menší i větší děti, sportovní hřiště pro míčové hry, turistika v lese, poznávání území a jeho specifik, informace o rostlinách, ptácích, dřevinách, myslivosti, lesním
hospodaření a historii území
Křivoklátska. Dále je v areálu umístěno několik dřevěných staveb pro odpočinek a
ohniště s posezením.
Vstup zdarma!
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To bude jízda – na váš vlak udeří kotláři
Letečtí modeláři zaútočí s maketami stíhaček na parní vlak. Cestující čeká výjimečný zážitek.
Kolešovice - Když Skupina historie
všechno sledovat z bezpečného pohodjenského a policejního letectva připravojenského a policejního letectva předlí vlaku, útok si nafotit nebo natočit,“
vuje jako připomínku 65. výročí konvedla před dvěma lety u Kolešovic drauvedl René Černý. Pro ty, kteří nepojece 2. světové války, vychází z reálných
matickou válečnou scénu útoku stíhadou vlakem, a přesto budou chtít náleudálostí. „Úkolem kotlářů bylo zastačů na parní vlak, sehráli úlohu cestuty sledovat, prozradil i místo a čas, kde
vit železniční dopravu v zázemí Třetí
jících členové vojenských spolků. Tenk útokům dojde – v úseku muzejní žeříše a v posledních týdnech války byly jetokrát, a to v sobotu 8. května, dostane
leznice Kolešovka u zahrádkářské kojich útoky i na Rakovnicku na denním
příležitost každý, kdo si zakoupí jízdenlonie v Kolešovicích v 10.40 (dopolední
pořádku,“ říká René Černý a připomíku a bude mít odvahu do vlaku, který
vlak) a v 14.40 (odpolední vlak).
ná například nálety na nádraží v Čisté
na jeho cestě z Lužné do Kolešovic zaPřestože všechno bude jen jako, a
nebo na nádraží v Rakovníku, kde kotstaví útok amerických stíhačů, nasedskutečné stíhačky zastoupí do detailu
láři měli poškodit nebo zničit až dvaanout. Aby se dostalo na všechny zápropracované makety, věří pořadatetřicet lokomotiv.
jemce, pojedou vlaky hned dva. Jeden
lé, že cestující v napadeném vlaku buNa nádraží v Kolešovicích čeká na
dopoledne, druhý odpoledne. „Chcedou mít pocity, jako by vše bylo skunávštěvníky akce s názvem „Květen
me lidem dát
tečné. Určitě v prvních chvílích,
1945 na železnici aneb Kotláři útočí“
možnost, prokdy vlak nedoprovodný program – koncert skužít si pocity panadále zastapiny Tomgrass band a výstava artefaksažérů napadeví a bude jasné
tů a fotografií dokumentujících aktiného vlaku na
– teď to přijde.
vity kotlářů na území Čech. Dopoledvlastní kůži,“
Na vlak zaútočí
ne bude doprovodnému proříká René Čergramu vyhrazen čas od 11 do
ný z pořádající
11.50 hodin, odpoledne od
skupiny letec15 do 15.50 hodin.
kých modeláPro ty, kteří se v sobotu
Útok na vlak v
řů a dodává:
8. května do Kolešovic nedoroce 2008
„Se vším bezstanou, a přece by rádi útok
pečím, samozřejmě.“
kotlářů sledovali, ať už z vlaBude to prý jízku nebo zvenčí, má Skupida pro fajnšmekna historie vojenského a pory. „Lidé mohli milicejního letectva dobrou
nule sledovat útok
zprávu – stejný program
jen jako diváci, tenpředstaví na stejném místě
tokrát budou přímo
ještě 3. července, 21. srpna
v centru dění, všecha 16. října, vždy dopoledne
no budou mít z první
kolem 10.40 hodiny a odruky,“ říká René Čerpoledne kolem 14.40 honý. Dostat se na paludiny. Vstup pro diváky je
bu zvláštního parního
vždy zdarma, cenu jízdenvlaku, na který zaútoky vlakem, který bude terMustang P-51
čí letka kotlářů, není
čem útoku kotlářů, najdenijak těžké. Stačí si jen
te na internetových stránzakoupit jízdenku, napětice stíhakách spolupořádajícího Klubu historie
stoupit a pak už jen čeček Mustang
kolejové dopravy www.khkd.cz.
kat na náhlé zastavení
P-51 a návlaku, které těsně před
let potrvá asi
Více informací
cílem jeho cesty z Luždeset minut,
né do Kolešovic ohlásí
které vyplní
blížící se útok. „Kdynejen hemVíce informací o činnosti Skupiny
historie vojenského a policejního
Útok na vlak v roce 2008
by byl skutečný, prožení útočíletectva najdete na internetových
vedli by kotláři nejdřících letounů,
stránkách www.shvpl.info.
ve varovný nálet, kteale také odrým by cestujícím dali na srozuměvetná střelba
Informace o muzejní železnici
nou, aby z vlaku utekli, protože jim neozbrojeného doprovodu vlaku a samoKolešovce hledejte na adrese
www.khkd.cz.
jde o ně, ale o zničení lokomotivy. Teď
zřejmě pyrotechnické efekty.
ale nikdo utíkat nemusí a naopak může
Scéna, kterou Skupina historie vo-
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Karel Burian, bohem nadaný Král pěvců
Před 140. lety se narodil fenomenální tenorista, který dobyl svět. Čechám však nebyl „dost dobrý“.
Když Karel Burian, rodák z Rousínova u Rakovníka, zpíval v New Yorku
Siegfrieda, po představení za ním přišel
Enrico Caruso a prohlásil: „Lepšího Siegfrieda jsem nikdy neslyšel.“ Uznání,
které Caruso Burianovi projevil, bylo
jednou z mnoha poct, které si Karel Burian svým uměním ve světě vydobyl. A
byl to opět Caruso, který po jiném z Burianových strhujících vystoupení před svým kolegou
z Čech smekl: „Já dokážu jen něco, on všechno.“
Od narození fenomenálního pěvce Karla Buriana, který ve své rodné
zemi stále čeká na trvalé a důstojné ocenění svého mimořádného umění,
uplynulo letos 140 let.
Důvodem, proč Karel
Burian stojí ve stínu svých
současníků Enrica Carusa
nebo Emy Destinnové nejsou jeho umělecké kvality. Přestože se Burianovu
umění klaněli i králové a
Paříž rovnou pasovala Buriana na Krále pěvců, pro
Čechy nebyl „dost dobrý“, jak si nejednou stěžoval svým přátelům. „Jestli
Eman Ondříček, zajisté talentovaný mládenec, v Jílovém koncertoval, o tom lze
čísti kroniky. Jestli jsem já
pomohl svým uměním českému jménu k slávě v cizině, to je úplně šuvix!“
Zatímco noviny doma
štvaly Buriana jako lovnou
zvěř pro kdejakou malichernost, v cizině sklízel za svá
vystoupení „velkolepé, nadšené ovace“ a jeho „nádherný hlas zářící vítěznou silou“ probouzel v posluchačích bouře nadšení, referáty o jeho
výkonech se jen hemžily superlativy o
„nejvyšším umění“ a čemsi „nadlidském“ v Burianově hlase. Burianova
hruď se plnila vyznamenáními a řády
a jeho sláva se šířila daleko za hranice operního světa. „Každý den přichází německé, ruské, americké, anglické a
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francouzské ženy a dívky do Café Central, aby zblízka obdivovaly tohoto proslulého muže,“ referovaly v roce 1905
Drážďanské listy.
Karel Burian debutoval v roce 1891
v Národním divadle v Brně rolí Jeníka
v Prodané nevěstě. Po neúspěšném pokusu o angažmá v pražském Národním

s Emou Destinnovou, která zpívala titulní roli Salomé, obdržel od francouzského prezidenta řád Čestné legie.
V letech 1906 až 1912 Burian pravidelně hostoval v Americe. Výší svých
honorářů se Burian sice nemohl měřit
se svým kolegou a přítelem Carusem,
který publikum hýčkal líbivými italskými áriemi, zatímco Burianovou doménou byl těžký Wagner, přízeň znalců však byla na Burianově straně. Jeho výkony velebili jako ohromující,
všechny Pucciniho opery
nabízeli za jediného Tristana s Burianem.
První osudová rána zasáhla Buriana v roce 1913,
kdy jedna z milostných
afér bohémského Buriana skončila před drážďanským soudem. Jistý drážďanský drogista, kterému
ženatý Burian svedl ženu,
ho obvinil z cizoložství.
Soud dal drogistovi za
pravdu a Buriana odsoudil v nepřítomnosti k měsíčnímu vězení. Burian
nemohl do Německa, kde
mu hrozilo vězení, ani do
Ameriky, jejíž imigrační
zákony zakazovaly vstup
odsouzeným zločincům.
Azyl našel ve Vídni a Budapešti, která byla svědkem posledních Burianových triumfů.
Druhá rána, která
bohem nadanému pěvci
definitivně zlomila vaz,
Karel Burian jako Tristan.
postihla Buriana v roce
1920, kdy nedopatřením
divapozřel doušek žíravého louhu a trvale
dle odešel do estonského Talinu (tehdy
si poškodil hrdlo.
Revalu), odkud po pouhých sedmi měPokoušel se zpívat dál, konec Krásících zamířil do Německa, kde se běle pěvců byl však neodvratný. Předčashem deseti let vypracoval na „nejkrásně zestárlý a hluboce sklíčený se uchýlil
nější hlas německé opery“. V roce 1905
na svůj statek v Senomatech u Rakovzpíval v drážďanské opeře Heroda při
níka, kde 25. září 1924 v tichosti a osasvětové premiéře Straussovy Salome,
mění zemřel.
na Straussovo přání zpíval Heroda i při
Na poslední cestě vyprovázel Krápařížské premiéře Salomé o dva roky
le pěvců Karla Buriana Wagnerův smupozději. Za svůj výkon tehdy společně
teční pochod ze Soumraku bohů.
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Při oslavách nahlédnete
i do Burianova soukromí

Turistická rozhledna

Velká Buková

Hlavní část oslav Burianova výročí se uskuteční 7. srpna v Rousínově.

Vstupné 15 Kč, děti do 10 let
zdarma. Prodej upomínkových
předmětů. Parkování přímo
u rozhledny. Více na
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www.velkabukova.cz
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Po - zavřeno
Út - 9:00-17:00
St - 9:00-17:00
Čt- 9:00-17:00
Pá - 9:00-17:00
So - 9:00-17:00
Ne - 9:00-17:00
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Oslavy letošního 140. výročí narození
ději tři roky lvem, než třicet kotětem. Myslím,
Karla Buriana začnou v květnu v Rakovníku
že vyprávění o jeho milostných eskapádách a
XXIII. ročníkem hudebního festivalu Rakovdalších aférách rozhodně nebude nudné,“ naník bratří Burianů (viz str. 14), hlavní událosznačil Roman Hartl, co na posluchače čeká.
tí oslav bude v sobotu 7. srpna slavnostní odNa vzpomínkové pásmo naváže koncert,
poledne v Rousínově, Burianově rodišti. Proskutečná lahůdka. „Pokud se vše podaří, zagram s názvem Burianův Rousínov připrahraje a zazpívá Jan Burian, prasynovec Karla
vují občanská sdružení Rousínov (www.rouBuriana,“ prozradil Roman Hartl.
sinovurakovnika.cz) a Vlastivědný sbor RaV burianovských slavnostech by v Roukovnicka s okolím (vlastivedny-sbor.webnosínově rádi pokračovali i v dalších letech.
de.cz). „Nechceme na Buriana jen pietně vzpo„Mnohostranná osobnost Karla Buriana namínat a opakovat, jakým velikánem světobízí tak velké množství námětů, že je nelze běvé opery byl, chtěli bychom ho lidem předstahem jediného odpoledne vyčerpat. Karel Buvit především jako člověka, dát lidem nahlédrian nebyl jen fenomenální tenorista, ale také
nout do jeho soukromí, do zákulisí jeho strhujípřekladatel, sběratel lidových písní, básník,
cích uměleckých výkonů,“ uvedl Roman Hartl
gurmán i nadšený pěstitel kedluben. To vše
z vlastivědného sboru.
bychom rádi lidem přiblížili, stejně jako jeho
Odpoledne začne setkáním u Burianova
vztah k dalším operním hvězdám – Emě Derodného domku, při němž by měla zaznít i
stinnové nebo Carusovi,“ říká Roman Hartl.
Burianova zamilovaná lidová píseň Ó řebíčKarla Buriana si letos připomenou i v Seku zahradnický. Následovat bude komentonomatech, kde Burian obýval velký statek,
vaná prohlídka burianovské výstavky v bukterý koupil v roce 1907, a kde v roce 1924
dově bývalé místní školy. Umístěním výstavy
zemřel. „Na neděli sedmnáctého října připrav bývalé škole pořadatelé chtějí zároveň upovujeme Hudební slavnost s koncertem Benzornit na záměr občanského sdružení Rousínewitzova kvarteta, výstavkou a besedou o
nov vytvořit v budově, dominující rousínovBurianově životě a díle,“ uvedl Tomáš Valer,
ské návsi, místní společenské a kulturní censtarosta Senomat.
trum. „Zajímavá tak
pro návštěvníky bude
matech.
Bennewitzovo kvarteto zahraje v Seno
už sama možnost se
do bývalé školy podívat. Má velmi zajímavou historii i architekturu, původně se jednalo o sýpku, na školu
byla upravená ve druhé polovině devatenáctého století,“ dodal Roman Hartl.
Z bývalé školy se
návštěvníci slavnosti přesunou do statku
Kam pro podrobnosti?
U Faflíků, kde se uskuteční slavnostní předVíce informací o letošních oslastavení publikace s buvách 140. výročí narození Karla Buriarianovskou tématikou
na naleznete na internetových stránspojené s pásmem složeným z vyprávění o
kách www.mesto-rakovnik.cz (Rakovník
osudech Karla Buriana, ukázkami z jeho verbratří Burianů), www.slabce.cz (Buriašované korespondence a vzpomínkami jeho
nův Rousínov) a www.senomaty.cz (Hudební slavnost).
kolegů a přátel. „Karel Burian žil velmi bohémský život, přesně podle svého kréda – ra-

VELKÁ BUKOVÁ

Nové turistické razítko!

V Sýkořici můžete
prozkoumat dno moře
Sýkořice – Nevšední
stálou výstavu věnovanou
hlubokomořskému výzkumu nerostných surovin na
mořském dně můžete navštívit v Sýkořici čp. 135.
Výstavu připravil Ing. Vratislav Kubišta.
Na výstavě najdete řadu
tematických dokumentů,
ale také vzorky hlubokomořských surovin, kuriozitou jsou pak žraločí zuby
získané při odběru konkrecí na mořském dně.
Více informací o zajímavé výstavě v Sýkořici najdete na stránkách www.sykorice-morskesuroviny.cz.
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Koho rozbolí nohy,
může jet povozem
Senomaty - Pro letošní
pochod Putování za duhou,
který se uskuteční v sobotu 1. května, zvolili pořadatelé stejnou trasu jako vloni. Líbila se, tak proč ji měnit – půjde se ze Senomat
do Nouzova, přes Šanovský les ke Třem křížům nad
Kolešovicemi, kolem Francouzského kříže a sochy
svaté Valburgy do Kolešovic, odtud do Přílep a přes
Nouzov zpátky do Senomat. „Pochod bude opět doprovázet koňský povoz pana
Vašmuciuse, takže koho budou bolet nohy, může se kus
cesty svézt,“ řekl Tomáš Valer, starosta Senomat.
Start asi dvacetikilometrového pochodu je mezi devátou a půl desátou od Úřadu městyse Senomaty (náměstí Karla Buriana). V cíli
čeká na účastníky pochodu
posezení s opékáním buřtů.
Více na www.senomaty.cz.

Hrad Křivoklát ...
(Dokončení ze str. 1)
Obměny se letos dočkají oblíbené noční prohlídky hradu Křivoklátu. Pro
inspiraci tentokrát na Křivoklátě sáhli do životopisu Otce vlasti Karla IV. a v
několika scénách přiblíží
návštěvníkům jeho dětství
nedobrovolně strávené na
Křivoklátě i šťastnější dobu
jeho návratu z Francie, kdy
na Křivoklátě ubytoval svou
první ženu Blanku z Valois,
která tu porodila v květnu
roku 1335 dceru Markétu.
Velkou událostí bude na
Křivoklátě zářijový Královský vzorkový veletrh pivovarnictví. „Bude se konat o
víkendu jedenáctého a dvanáctého září a představí se
při něm pivovary, vyrábějící
pivo tradičním způsobem,“
uvedl Luděk Frencl.

Ochutnejte nové pivo
z Poddžbánského pivovaru
Poddžbánský pivovar s restaurací najdete v Mutějovicích.
Mutějovice – Nový pivovar s kuřáckou i nekuřáckou restaurací až pro sto
dvacet lidí zahájil provoz v
Mutějovicích.
Poddžbánský pivovar vaří originální světlou, polotmavou a tmavou dvanáctku, při významných
příležitostech také
slavnostní
čtrnáctku.
Poddžb ánské
pivo se vyrábí klasickým
dvourm u t o vým způsobem, s
h l av n í m
kvašením
v kádích na spilce
a dokvašováním v
ležáckých tancích.
K jeho výrobě se
používá český slad
plzeňského
typu
pro světlá piva, slad
bavorský karamelový a barevný pro tmavá piva. K
dalším surovinám patří granulovaný chmel a voda z ar-

tézské studně. Vše bez přídavků enzymů, jiných náhražek, filtrace a pasterace.

Po uvaření mladiny odpovídající extraktivnosti ve
varně se mladina zchladí na
zákvasnou teplotu, zakva-

sí pivovarskými kvasnicemi a poté proběhne hlavní
kvašení v kvasných kádích
po dobu odpovídající druhu piva. Zároveň se udržuje maximální teplota hlavního kvašení dle druhu piva.
Po ukončení hlavního kvašení a zchlazení kádí na sudovací teplotu, se mladé
pivo přečerpá do horizontálních ležáckých tanků, kde zraje
podle druhu
od 20 do 240
dní.
Technologický postup
výroby piva
vypracoval sládek Pavel Rottenborn, který
28 let pracoval
na všech pozicích v pivovaru Velké Březno, včetně pozice ředitele a sládka.
Restaurace nabízí kromě Poddžbánského piva
také tradiční českou kuchyni, otevřeno má denně od 11 do 23 hodin. Více
informací najdete na www.
poddzbanskypivovar.cz.

V rámci projektu „Rakovnicko. Kde nebudete vědět kam dřív“
vydal Svazek měst a obcí Rakovnicka i tyto tituly:
¦ Šestidílnou sadu informačních prospektů o turistických oblastech Rakovnicka
¦ Dvanáctidílnou sadu informačních prospektů s tipy na výlety v oblasti Rakovnicka
¦ Brožuru „Rakovnicko – informace pro turisty 2010“ (otevírací doby, trasy atd.)
¦ Brožuru „Rakovnicko – kalendář akcí 2010“
¦ Turistickou mapu Rakovnicka (jednoduchou trhací i skládanou) a Turistický atlas Rakovnicka
¦ Turistické pexeso a kvarteta
Uvedené produkty získáte v kanceláři Svazku měst a obcí Rakovnicka (Husovo náměstí 255, Rakovník)
nebo v Městském informačním centru v Rakovníku. Další informace k projektu na www.rakovnicko.info

Projekt „Rakovnicko. Kde nebudete vědět kam dřív.“ se uskutečnil s podporou ROP Střední Čechy.
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Toulavé kameře se na Rakovnicku líbí
„Námětů na další reportáže o krásných místech je tu spousta“ říká Roman Hartl z Rakovnicko o.p.s.
„Nejtěžší je nebýt nervózní,“ říká o
natáčení pro Toulavou kameru Roman
Hartl z obecně prospěšné společnosti
Rakovnicko. Za minulé dva roky spolupracoval s populárním televizním pořadem na pěti reportážích z Rakovnicka.

odkudkoliv. Protože bohužel nepatřím k lidem, kteří se před kamerou cítí
jako ryba ve vodě, připravím si alespoň zhruba věty, které budu říkat. Jsou
krátké, aby se daly dobře stříhat, a není
jich moc, aby nezabraly příliš mnoho času. Nejčastější připomínka, kterou při natáčení slyšíte je: „Dobré, ale
kdyby to šlo kratší“. Naštěstí už většinou dokážu odhadnout, jak dlouhé vyprávění je ještě únosné a o čem by asi
mělo být. Což má tu výhodu,

Reportáž trvá asi tři minuty. Kolik času zabere její příprava?
Jen samotné natáčení v terénu trvá
tak padesátinásobek času, kolem tří
hodin. Když jsme
vloni na podzim
točili v jeden den
reportáž o Slabcích a Louštínu,
začali jsme v deset hodin dopoledne a skončili po šesté večer.
A to jsme ještě
nestihli všechno, co bylo v
plánu. Nezdá
se to, ale natočit reportáž
pro Toulavou
kameru bývá
dost náročné,
Svatava Pátkov
á z Toulavé kam
ery a Josef Fenc
pivovarnictví v
zvlášť pokud
l z Muzea
Krušovicích př
i natáčení na Lo
se nevydaří
uštíně.
počasí. Někdy zlobí vichr, jindy
mráz, jako teď v lednu
v Mutějovicích, kde
se točilo o tamních
chmelařských statcích.
Po dvou hodinách, ve
kterých jsme většinou
jen někde stáli a čekali, až kameraman poříh.
ě u Duchků v Mutějovicíc
Toulavá kamera v hrnčírn
dí záběry, jsem byl tak
zmrzlý, že jsem skoro
nedokázal mluvit. A saže se povídání větmozřejmě, že se všechno povídání tošinou podaří natočit na první pokus,
čilo až na závěr. Přes všechnu snahu to
takže pak zbude víc času na hledání co
asi bylo na výsledku znát.
nejhezčích záběrů.
Vyžaduje natáčení Toulavé kamery nějakou zvláštní přípravu?
Být připraven je základ. Když se domluvíme, o čem by reportáž měla být,
snažím se vybrat a připravit takové informace, které jednak vystihnou to důležité a jednak zaujmou i diváka, ať je

Jak probíhá výběr, o čem se bude
točit?
To je různé, někdy pošleme Toulavé kameře pár tipů, ze kterých si vyberou, jindy se ozvou sami, například na
základě nějakého článku, který někde o
Rakovnicku vyšel a zaujal je. Do Mu-
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tějovic přivedly televizi informace z internetových stránek obce. Tamní opuková architektura jim přišla jako natolik zajímavé téma, že o ní přijeli točit.
Zpočátku to ovšem vypadalo, že z natáčení nic nebude. Přestože jsem je varoval, že kouzlo mutějovické architektury, poznamenané socialistickým hospodářstvím a necitlivými modernizacemi ocení spíš jen nadšenci, nedali se
odradit. Jenže když přijeli a vystoupili z
auta, ozvalo se místo pozdravu: „Ježišmarjá, co tady budeme točit?“ a vypadali opravdu dost
zoufale. Naštěstí se
nechali přesvědčit,
aby zůstali, a nakonec cesty do Mutějovic nelitovali, dokonce se nechali
slyšet, že tu poznali tolik zajímavého,
že by to vystačilo ne
na tříminutovou, ale
dvacetiminutovou
reportáž. Což samozřejmě potěší.
Už víte, kam se
Toulavá kamera podívá na Rakovnicku
příště?
Oběma
štábům,
které jsem doprovázel,
se na
Rakovnicku pokaždé líbilo a vždy si vyžádaly tipy na další místa. Velice je zaujal hrad Týřov, samostatná reportáž by měla
vzniknout také o Muzeu pivovarnictví v Krušovicích, kam
jsme letmo nahlédli při putování po vrchu Louštíně, rád bych
je nasměroval také na fantastická kruhová tvrziště na Jesenicku. Zajímavých míst je na Rakovnicku spousta, takže určitě ještě dlouho tu bude mít
Toulavá kamera o čem točit.

Podívejte se
Reportáže Toulavé kamery
z Rakovnicka najdete na stránkách
www.toulavakamera.cz.
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19. 5., Nové Strašecí, muzeum, Den s Kelty.
Program o životě a řemeslech Keltů.
www.muzeumtgm.cz

K A L E N DÁ Ř
A KC Í 2 0 1 0
Květen
Rakovník, Muzeum T.G.M., Muzeum
na dvoře. Seznámení veřejnosti s prací
muzejníků v rámci Mezinárodního dne muzeí
a galerií. Termín na www.muzeumtgm.cz
Rakovník, Muzeum T.G.M., Muzejní noc. Netradiční prezentace muzejních expozic a sbírek
v netradičním čase. Termín na webu
www.muzeumtgm.cz
Do 31. 5., IVS Budy, Křivoklát, Výstava
- barevné fotografie Jany Jiráskové - lidové
tradice a příroda Křivoklátska.
www.is-krivoklat.cz
1. 5., Křivoklát, hrad, Máchův Máj. Účinkují
Jaroslav Dušek a kytarista Pavel Steidl.
www.krivoklat.cz
1.5., Senomaty, Putování za duhou.
IV. ročník turistického pochodu.
www.senomaty.cz
5. - 9. 5., Krakovec, hrad, Pouť mistra Jana
Husa. Pětidenní putování z hradu Krakovce
do Bärnau v Hornofalcku v Německu.
www.hrad-krakovec.cz
8. 5., Kolešovice - muzejní železnice
Kolešovka, Květen 1945 na železnici aneb
Kotláři útočí. Nálet radiem řízených maket
dobových letounů na historický vlak (10.40
a 14.40), doprovodný program na nádraží
Kolešovice (11.00-11.50 a 15.00-15.50):
koncert skupiny Tomgrass band, výstava
artefaktů a fotografií dokumentujících aktivity
kotlářů na území Čech. Vstup pro diváky
zdarma, jízdné v historickém vlaku
na www.khkd.cz. Info: www.shvpl.info
7. - 8. 5., Rakovník, Vysoká ulice, Vysoká
brána. Slavnostní otevření městských bran,
středověký jarmark, historický průvod
městem. www.muzeumtgm.cz
15. 5., Rakovník, Skryje, Barrande a trilobit.
11. ročník turistického pochodu – trasa
5, 8, 10 a 18 km. Start: 9 hod. - nádraží ČD
Rakovník (trasy 5–10 km). Start: 8.00–10.00
- nádraží ČD Křivoklát (trasa 18 km). Cíl: Skryje
(všechny trasy). Odjezd autobusu směr
Rakovník v 15.00 hod. Startovné 5 Kč. Soutěže
pro děti, vědomostní kvíz. V cíli možnost
opékání špekáčků. www.kct-rakovnik.ic.cz,
www.muzeumtgm.cz.
15. - 16. 5., Lužná, železniční muzeum, První parní víkend. Parním vlakem na trase Praha
Masarykovo nádraží - Lužná u Rakovníka,
Milostín a zpět. www.os.cd.cz/muzeum
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22. 5., Lánská obora, Evropský den parků
na Křivoklátsku - exkurze do Lánské obory
(management zvěře, Kouglův rybník, PR
Svatá Alžběta, botanické lokality, EVL Lánská
obora, Klíčavská přehrada, zřícenina hrádku
Jivno). Lektor Anna Hoffmannová, Petra
Karešová, Pavel Moucha, Josef Jedlička.
www.krivoklatsko.nature.cz
22. 5., Skryje, Skryjská pouť. Od 8 hodin.
Od 19 hodin Pouťová zábava.
www.obecni-urad.net/skryje
29. 5., Branov, Emilovna, Den s Lesy ČR.
Zveme vás na návštěvu krásné lokality
křivoklátských lesů, můžete u nás strávit den
plný zábavy, poznání a aktivního odpočinku.
Zajištěn svoz autobusem z Křivoklátu
od hotelu Sýkora v 9.30 hodin. Informace:
IVS LČR Křivoklát, tel.: 24 525 036,
friebertova.ls180@lesycr.cz
29. 5., Lišany, Běh osvobození.
www.obec-lisany.cz
29. 5., Rakovník, Husovo náměstí,
Zlatá kulička. 36. ročník soutěže ve cvrnkání
kuliček. www.mujweb.cz/spolecnost/ddmrako

Rakovník
bratří Burianů
23. ročník festivalu vokální tvorby
Pondělí 3. 5., Tylovo divadlo, od 19 h

HUMOR A LÁSKA V OPEŘE
Scény z oper W. A. Mozarta, B. Smetany
a G. Verdiho v provedení mladých
operních sólistů.
Účinkují - Barbora Perná, Karolina
Žmolíková, Vendula Stryková, Lukáš
Sládek, Jan Ondráček, Martin Kux
Režie: Regina Szymiková
- pedagog DAMU
Klavírní doprovod: Lukáš Klánský
Pondělí 10. 5., Urnový háj, 16 h

PIETNÍ AKT U PAMÁTNÍKU
BRATŘÍ BURIANŮ
Pondělí 10. 5. Tylovo divadlo, od 19 h

SLAVNOSTNÍ KONCERT
Árie z oper B. Smetany, A. Dvořáka,
G. Rossiniho, P. I. Čajkovského, G. Bizeta
a G. Pucciniho
přednesou přední sólisté
Státní opery Praha
Jitka Burgetová - soprán
Svatopluk Sem - baryton
Orchestr Severočeského divadla
opery a Baletu Ústí nad Labem
Dirigent - Norbert Baxa
Průvodní slovo:
PhDr. Radmila Hrdinová
Koncertu se zúčastní emeritní sólisté
opery Národního divadla v Praze,
představitelé Jednoty
hudebního divadla
a Odborové asociace divadelníků.

ČERVEN
Rakovník, Muzeum T. G. M., Rakovnická
nokturna. Letní cyklus večerních koncertů.
Termíny na www.muzeumtgm.cz
Křivoklát, hrad, Léto na Křivoklátě. Festival
koncertů, divadelních představení a výstav.
Termíny akcí na www.krivoklat.cz
1. - 30. 6., IVS Budy, Křivoklát, Výstava
- Emil Pejša - dřevěné plastiky, obrazy a kresby.
www.is-krivoklat.cz
5. 6., Pavlíkov, Klání o krakovecký meč.
Dobrodružná soutěž se zábavným
programem. www.rakovnicko.info
5. 6., Skryje, kurty, Den dětí. Soutěž o nejhezčí
masku, soutěže a hry, dětská diskotéka, kurty,
od 14 h. www.obecni-urad.net/skryje
5. 6., Lužná, železniční muzeum, Dětský
den v železničním muzeu. Parním vlakem
do Železničního muzea ČD v Lužné
u Rakovníka. www.os.cd.cz/muzeum
5. 6., Vraní skála u Svaté, Evropský den
parků na Křivoklátsku - exkurze
do PR Vraní skála u Svaté, břeková alej
Kolna, zřícenina proboštství Velíz.
Lektor Petra Karešová, Pavel Moucha,
Josef Jedlička, Irena Benková.
www.krivoklatsko.nature.cz.
6. 6., Kněževes, park u kostela, Dechparáda.
Festival dechovky. www.mestys-knezeves.cz
6. 6., Roztoky u Křivoklátu, Rakovnické
mopedy Stadion 2010. Setkání majitelů
mopedů Stadion s propagační jízdou
se sportovními prvky. Program s časy
na www.muzeum-krivoklat.cz
12. 6., Senomaty, místní část Draha,
Senomatské slavnosti aneb Senomatská
senoseč. Soutěž v sečení trávy.
www.senomaty.cz
12. 6., Rakovník, Pohádkový les. 25. ročník
procházky pohádkami ke Dni dětí.
www.mujweb.cz/spolecnost/ddmrako
17. - 20. 6., Křivoklát, hrad, Open Guitar.
7. ročník mistrovských kytarových kursů,
koncerty. www.krivoklat.cz,
www.openguitar.cz
26. 6., Lužná, hřiště, Keltování, 8. ročník
festivalu keltské hudby a tance. Od 12 hodin.
www.skotsko.net/keltovani.
26. 6., Krakovec, hrad, Stranou
na Krakovci. Třetí ročník autorských čtení
evropských básníků v intimitě Krakovce,
cca od 14 hodin. www.hrad-krakovec.cz
26. 6., Lužná, železniční muzeum, Setkání
parních lokomotiv řady 475.1. Zvláštní
vlaky na setkání parních lokomotiv
a v okolí muzea. www.os.cd.cz/muzeum
26. 6., Kalivody, Kalivodské hůlkování.
2. ročník nordic walking pochodu. Pořádá
Obec Kalivody spolu s Informačním centrem
Slaný a mikroregionem Novostrašecko.
www.kalivody.cz

ČERVENEC
Třeboc, Rybářské závody. Temín a bližší
informace: tel. 723 212 117

WWW.RAKOVNICKO.INFO

Rakovník, Muzeum T.G.M., Rakovnická
nokturna. Letní cyklus večerních koncertů.
Termíny na www.muzeumtgm.cz
Rakovník, Rabasova galerie, Výstava lilií.
Tradiční přehlídka květin. Informace
a termín výstavy: ZO ČZS Martagon,
tel. 313 513 953
Rakovník, městská knihovna, Léto
s knihovnou. Divadla, výtvarné dílny, přednášky. Na dvorku V Brance. Tel: 313 513 310,
Termíny na www.knihovna-rakovnik.cz
1. 7. - 31. 8., IVS Budy, Křivoklát, Výstava
- Jiří Polák - „Příroda a my“ (akvarely,
olejomalby, ilustrace). www.is-krivoklat.cz
3. 7., Kolešovice - muzejní železnice
Kolešovka, Květen 1945 na železnici aneb
Kotláři útočí. Nálet radiem řízených maket
dobových letounů na historický vlak (10.40
a 14.40), doprovodný program na nádraží
Kolešovice (11.00-11.50 a 15.00-15.50):
koncert skupiny Tomgrass band, výstava
artefaktů a fotografií dokumentujících aktivity
kotlářů na území Čech. Vstup pro diváky
zdarma, jízdné v historickém vlaku
na www.khkd.cz. Info: www.shvpl.info
3. - 6. 7., Rakovník, Putování za mistrem
Janem. 51. ročník dálkového etapového
pochodu IVV. Start 6.30 – 10.00 hodin
od sokolovny v Rakovníku, ubytování tamtéž
ve vlastním spacím pytli 35 Kč/noc. Informace:
Jan Jeňýk Laibl, 313 512 138, 721 132 464,
jiri.laibl@trelleborg.com
10. 7., Kounov, Svatovojtěšská bitva.
Ostrostřelecké manévry a polní mše u kaple
sv. Vojtěcha - od 14 hodin. Po skončení bitvy
komentovaná vycházka na Kounovské řady.
Od 17 hodin letnicová merenda u sokolovny
v Kounově. Hraje kapela 35. pěšího pluku z Plzně. Doprovodný program, zabíjačkové hody,
soutěž ve střelbě ze vzduchovky.
www.obec-kounov.cz
10. 7., Velká Chmelištná, Memoriál Jiřího
Uvíry. Hasičská soutěž spojená s bohatým
kulturním a sportovním programem a velkou
tombolou. obecvelkachmelistna@quick.cz
10. 7., Krakovec, hrad, koncert kapely Kacu!.
www.hrad-krakovec.cz
17. 7., Osada Tú, Tú Manitů - Děkov,
Indiánské léto. Sdružení místních
dobrovolníků zve všechny příznivce zábavy
na 10. ročník Indiánského léta. Od 14.00 hodin
hry pro děti i dospělé. Od 20.00 hodin taneční
zábava se skupinou Faethon z Jihlavy.
17. - 18. 7., Zbečno, Hamousův statek,
Šafářův dvoreček. Lidová řemesla a zvyky
na zbečenské rychtě, pečení chleba, jarmark.
www.zbecno.cz

25. 7., Lužná, Luženská pouť. www.luzna.cz
31. 7., Lužná, železniční muzeum, Parním
vlakem z muzea k Berounce. Prázdninový
výlet k řece s možností návštěvy hradu
Křivoklát. www.os.cd.cz/muzeum
31. 7., Krakovec, hrad, koncert Oldřicha
Janoty. Od 18 hodin, vstupné 50 Kč.
www.hrad-krakovec.cz

SRPEN
Přílepy, Řezbářské sympozium.
Součástí programu koncerty pod širým
nebem. Termín na www.prilepy.eu
Rakovník, Jiráskův memoriál.
Týdenní šachový turnaj jednotlivců
s mezinárodní účastí pod záštitou města
Rakovníka. Termín na tel.: 732 965 232
Nesuchyně, Pohádkový les.
Termín a informace: tel. 313 575 162
Rakovník, Muzeum T. G. M., Rakovnická
nokturna. Letní cyklus večerních koncertů.
Termíny na www.muzeumtgm.cz

28. 8., Kněževes, park u kostela, Kněževeská
chmelová šiška. Den rekordů, soutěží
a her. Pořadatel: Občanské sdružení Kněževes
21. století. www.mestys-knezeves.cz.
28. - 29. 8., Rakovník, Krajem Nezbedného
bakaláře. 30. ročník dálkového etapového
pochodu IVV. Start: 6.30 – 10.00 hod.
– sokolovna Rakovník, ubytování tamtéž,
vlastní spací pytel, 35 Kč/noc. Bližší informace:
Jan Jeňýk Laibl, tel. 313 512 138, 721 132 464,
jiri.laibl@trelleborg.com
29. 8., Senomaty, Šibeniční vrch, Strašidýlka
ze Šibeníku. Pohádková cesta plná
zajímavých úkolů a strašidelných postav,
místo konání – u Šibeničního vrchu.
www.senomaty.cz
29. 8., Křivoklát, Rakovník, Rakovnická
patnáctka. 32. ročník běhu na 15 km
z Křivoklátu do Rakovníka. Informace: p. Pilík,
tel. 721 719 126, slavapilik@centrum.cz

2. - 7. 8., Křivoklát, hrad, Křivořezání.
15. ročník řezbářského sympozia.
www.krivoklat.cz

ZÁŘÍ

7. 8., Rousínov, Burianův Rousínov 2010
- Král pěvců Karel Burian. Slavnostní
odpoledne u příležitosti 140. výročí
narození Karla Buriana. Setkání u rodného
domu Karla Buriana, výstava, představení
publikace s burianovskou tématikou, pásmo
o životě Karla Buriana, koncert.
www.slabce.cz, www.rousinovurakovnika.cz

4. - 5. 9., Rakovník, Rakovnické posvícení.
Jarmark, bohatý kulturní program.
www.kulturnicentrum.cz

7. 8., Skryje, kurty, Skryjský triatlon.
Od 13 hodin. www.obecni-urad.net/skryje
13. - 14. 8., Slabce, park, Dobře utajená
country. XV. ročník festivalu country a folkové
hudby. www.country-slabce.cz
21. 8., Skryje, kurty, Tenis open. Od 9 hodin.
www.obecni-urad.net/skryje
21. 8., Osada Tú, Tú Manitů - Děkov,
Nohejbalový turnaj. 4. ročník memoriálu
Ládi Bielika st. Zájemci o účast prosím
o kontakt na mob. 777 136 460 nejpozději
do 18. 8. 2010. Startovné na místě v den
konání. Občerstvení zajištěno, od 20.00 hodin
posezení s hudbou. Na vaši účast se těší OÚ
Děkov a sdružení místních dobrovolníků.
21. 8., Přílepy – náves, Rock chmele.
Rockový festival věnovaný česáčům chmele
na Rakovnicku. Informace: Radomír Dvořák,
Rakovnicko o.p.s., tel. 606 668 974,
dvorak@krivoklatsko.cz

24. 7., Lhota pod Džbánem, hasičský klub,
Letní zábava. Začátek 20 hodin, k poslechu
a tanci hraje MUSIC DANCE.

21. 8., Kolešovice - muzejní železnice
Kolešovka, Květen 1945 na železnici aneb
Kotláři útočí. Nálet radiem řízených maket
dobových letounů na historický vlak (10.40
a 14.40), doprovodný program na nádraží
Kolešovice (11.00-11.50 a 15.00-15.50):
koncert skupiny Tomgrass band, výstava
artefaktů a fotografií dokumentujících
aktivity kotlářů na území Čech. Vstup
ro diváky zdarma, jízdné v historickém vlaku
na www.khkd.cz. Info: www.shvpl.info

24. 7., Lužná, Meziluženský turnaj v kopané.
Hrají: Lužná u Rakovníka, Lužná u Vsetína,
Liptovská Lúžná. www.luzna.cz

28. 8., Skryje, kurty, Rozloučení
s prázdninami. Od 14 hodin.
www.obecni-urad.net/skryje

23. - 25. 7., Rakovník, Rakovnické cyklování.
Cyklistické soutěže a výlety Rakovníkem
i Rakovnickem, noční přejezdy, koncert
na Husově náměstí v Rakovníku atd.
www.mesto-rakovnik.cz

28. 8., Lužná, železniční muzeum, Parním
vlakem na rozloučení s prázdninami.
Prázdninový výlet parním vlakem „Z muzea do
muzea“. www.os.cd.cz/muzeum
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Rakovník, Muzeum T.G.M., Rakovnická
nokturna. Letní cyklus večerních koncertů.
Termíny na www.muzeumtgm.cz

5. - 26. 9., Rakovník, Heroldův Rakovník.
Festival komorní hudby. www.rabasgallery.cz
7. - 25. 9., IVS Budy, Křivoklát, Výstava
- Ochrana přírody a krajiny v ČR.
www.is-krivoklat.cz
11. - 12. 9, Křivoklát, hrad, Královský
vzorkový veletrh pivovarnictví. 1. ročník
historického pohledu na tradici výroby piva
v českých zemích, představí se pivovary
s výrobou tradičním způsobem, hlavní cenou
v soutěži bude „Královský glejt“. Celý program
doprovázen kulturním programem
a soutěžemi. www.krivoklat.cz
11. - 13. 9., Nové Strašecí, Novostrašecké
posvícení. www.novestraseci.cz
11. 9., Nové Strašecí, sál NKC, Posvícenská
zábava. Začátek ve 20 hodin.
www.novestraseci.cz
11. - 12. 9., Lužná, železniční muzeum, Model
víkend. Výstava železničních modelů a jízdy
parního vlaku. www.os.cd.cz/muzeum
13. 9., Nové Strašecí, sál NKC, Pěkná hodinka
s hudbou. Od 11 h. www.novestraseci.cz
18. 9., Křivoklát, hrad, Křivoklátské panování.
7. ročník setkání rychtářů na hradě, jarmark.
www.rakovnicko.info
19. - 20. 9., Lužná, Luženské posvícení
a Pěkná hodinka. www.luzna.cz
23. - 24. 9., Lužná, železniční muzeum,
Poslední parní víkend. Parní vlaky do ŽM
a v jeho okolí. www.os.cd.cz/muzeum
25. 9., Lhota pod Džbánem, Velhotská
drakiáda. Bližší informace: Veronika
Kestřánová, tel. 739 626 639
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26. 9. - 31. 12., IVS Budy, Křivoklát, Výstava
- Josef Seibert - „Křivoklátsko“ (barevné
a černobílé fotografie z CHKO Křivoklátsko).
www.is-krivoklat.cz
28. 9., Nové Strašecí, náměstí,
Svatováclavský den. www.novestraseci.cz

ŘÍJEN
2. 10., Skryje, hospůdka U Grillů,
Posvícení s kytarou. Od 19 h.
www.obecni-urad.net/skryje

30. 10., Lhota pod Džbánem, hasičský klub,
Podzimní posezení s hudbou aneb Ukončení
chalupářské sezony. Od 20 h.

listopad
3. - 7. 11., Rakovník, Popelka. 29. ročník
národní přehlídky amatérského činoherního
divadla pro děti. www.kulturnicentrum.cz
13. 11., Skryje, Lampionový průvod.
Od 18.00 hodin. www.obecni-urad.net/skryje

4. 10., Skryje, kurty, Pěkná hodinka.
Od 13 hodin. www.obecni-urad.net/skryje
9. 10., Rakovník, Drakiáda. 18. ročník
soutěže o nejkrásnějšího draka.
www.mujweb.cz/spolecnost/ddmrako

27. 11., Skryje, kostel, Adventní koncert.
Od 18 hodin. www.obecni-urad.net/skryje
27. - 28. 11., Zbečno, Hamousův statek,
Malý advent. Řemesla, vánoční zvyky.
www.zbecno.cz
28. 11., Kněževes, kostel, Adventní koncert.
Pořádá Úřad městyse Kněževes.
www.mestys-knezeves.cz

13. - 17. 12., Kněževes – prostory úřadu
městyse, Vánoční výstava. Pořádá
Občanské sdružení Kněževes 21. století.
www.mestys-knezeves.cz
22. 12., Rakovník, kulturní centrum, Vánoční
koncert s Hradním Duem. Předvánoční
setkání s populární rakovnickou skupinou.
www.kulturnicentrum.cz
24. 12., Nové Strašecí, náměstí, Setkání
u vánočního stromu. Od 23 hodin.
www.novestraseci.cz
26. 12., Rakovník, od sokolovny, Vánoční
pochodáček. Trasa cca 10 km, start 13.00 hod.
Informace: Jan Jeňýk Laibl, tel. 313 512 138

MUZEJNÍ PROVOZ KHKD

16. 10., Kolešovice - muzejní železnice
Kolešovka, Květen 1945 na železnici aneb
Kotláři útočí. Nálet (u zahrádkářské kolonie)
radiem řízených maket dobových letounů na
historický vlak (10.40 a 14.40), doprovodný
program na nádraží Kolešovice (11.00-11.50
a 15.00-15.50): koncert skupiny Tomgrass
band, výstava artefaktů a fotografií
dokumentujících aktivity kotlářů na území
Čech. Vstup pro diváky zdarma, jízdné
v historickém vlaku na www.khkd.cz.
Info: www.shvpl.info

Prosinec

Navštivte rozhlednu
na Mackově hoře
Rozhledna na Mackově hoře
leží 1 km západně
od Nového Strašecí

KOLEŠOVKA 2010
4. - 5. 12., Křivoklát, hrad, Knížecí advent
na Křivoklátě. Adventní mše, vánoční jarmark,
řemesla, divadelní a taneční vystoupení.
www.krivoklat.cz

Věž je vysoká 36 metrů
a na vyhlídkovou plošinu
ve výšce 21 metrů vede
4. - 5. 12., Zbečno, Hamousův statek,
98 točitých schodů.
Malý advent. www.zbecno.cz
Po vystoupání budete
Ruční česání chmele do5.věrtelů
se
stalo
již
minulostí
stejně
jako pravidelné
odměněni pohledem na horu
12., Rakovník, Husovo náměstí, Rozsvícení
16. - 17. 10., Křivoklát, hrad, Křivoklání.
parní vlaky. Právě lokálka Krupá
Kolešovice
prochází řadou
chmelnic
Říp, Lovoš,
Milešovku, Klínovec,a Kněževsí,
vánočního–stromu.
www.mesto-rakovnik.cz
Rytířská klání, trhy, řemesla, divadlo, tanec.
území přírodního parku Džbán,
která byla o sklizních domovem
tisíců
česáčů
chmele.
www.krivoklat.cz
7. 12., Rakovník, kulturní centrum,
křivoklátské lesy a také část
16. Jazzové vánoce. Tradiční setkání příznivců
Nového Strašecí.
17. 10., Senomaty, kulturní dům, Hudební
jazzové hudby. www.kulturnicentrum.cz
slavnostVydejte
u příležitosti 140.
narození
se výročí
s námi
historickým
vlakem a navštivte krajinu s chmelnicemi a dalšími
Otevírací doba:
Karla Buriana. Koncert Bennewitzova kvarteta,
11. - 12. 12., Křivoklát, hrad, Knížecí advent
zajímavostmi.
tak třeba
vlastní vzpomínky z mládí na chmelovou
květen, červen:brigádu.
výstavka
a beseda o životěProbudíte
a díle Karla Buriana.
na Křivoklátě. Adventní mše, vánoční
so–ne
9–17 hod.
www.senomaty.cz.
jarmark, řemesla, divadelní a taneční
červenec,
srpen:
vystoupení.
www.krivoklat.cz
V Kněževsi
můžete
navštívit
výstavu
historických železničních denně
vozidel
23. 10., Skryje,
Drakiáda. Soutěž
o nejhezčího
9–17 hod. KHKD a v
aLužné
nejdéle létajícího
draka. Od 14 hodin.
11.ujít
- 12. 12.,
Zbečno, Hamousův
statek,
září:
u Rakovníka
si nenechte
prohlídku
Železničního
muzea ČD.
www.obecni-urad.net/skryje
Malý advent. www.zbecno.cz
so–ne 9–17 hod.
29. - 31. 10., Skryje, hospůdka U Grillů,
Zvěřinové hody. Od 12 hodin.
www.obecni-urad.net/skryje

12. 12., Nové Strašecí, sál NKC, Dětská
vánoční diskotéka. Moderuje J. Ladra,
od 14.30 hodin. www.novestraseci.cz

Více informací na
www.novestraseci.cz

Muzejní železnice
Kolešovka
- jízdní řád historických
vlaků
pro sezonu
JÍZDNÍ
ŘÁD HISTORICKÝCH
VLAKŮ PRO
SEZÓNU
2010 2010
Parní vlak
9:52
10:00
10:10
10:20
10:25
10:31
10:32
10:35
10:42

13:52
14:00
14:10
14:20
14:25
14:31
14:32
14:35
14:42

Motorový vlak
10:38
10:46
10:49
10:59
11:04
11:10
11:11
11:14
11:21

13:38
13:46
13:49
13:59
14:04
14:10
14:11
14:14
14:21

Železniční
stanice / zastávka
odj. Lužná u Rakovníka příj.
příj.
odj.
Krupá
odj.
příj.
Olešná u Rakovníka
↓
↑
Chrášťany zastávka
↓
↑
příj.
odj.
Kněževes
odj.
příj.
↓
Přílepy
↑
příj.
Kolešovice
odj.

Motorový vlak
13:03
12:55
12:52
12:42
12:37
12:30
11:37
11:34
11:26

15:20
15:12
15:09
14:59
14:54
14:47
14:37
14:34
14:26

Parní vlak
12:46
12:38
12:25
12:15
12:10
12:03
11:03
11:00
10:52

16:46
16:38
16:25
16:15
16:10
16:03
15:03
15:00
14:52

Parní vlak jede v sobotu: 3 • 10 • 17 • 24 • 31. července 2010 a 7 • 14 • 21. srpna 2010
PARNÍ vlak
VLAK
: července 2010 a 1 • 8 • MOTOROVÝ
Motorový
jedeJEDE
v neděli:V4 SOBOTU
• 11 • 18 • 25.
15 • 22. srpna 2010VLAK JEDE V NEDĚLI:
Více
železnici
Kolešovka
na www.khkd.cz a www.knezevesko.cz
3 •informací
10 • 17o•muzejní
24 • 31.
července
2010
4 • 11 • 18 • 25. července 2010

7 • 14 • 21. srpna 2010

1 • 8 • 15 • 22. srpna 2010

Turistické noviny Rakovnicko 2010 vydal v roce 2010 v nákladu 10 000 výtisků Svazek měst a obcí Rakovnicka jako součást projektu
„Rakovnicko. Kde nebudete vědět kam dřív.“. Partneři projektu: Městská knihovna Rakovník; Město Rakovník; Místní akční skupina
Rakovnicko, občanské sdružení; Národní památkový ústav. Projekt se uskutečnil s podporou ROP Střední Čechy.

