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

RAKOVNICKO Kde nebudete vědět kam dřív

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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