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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