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Kounov – Kdykoliv kníže Schwarzen-
berk přijel na inspekci svého hospodářského 
dvora v Kounově, neopomněl navštívit zdej-
ší kapli svatého Vojtěcha a strávit tu pár chvil 
při tiché modlitbě. Tentokrát však na kní-
žete v osamělé lesní kapli čekalo nepříjem-
né překvapení… Tak nějak začne v sobotu 
10. července dramatická 
podívaná, při níž se na 
sto ostrostřelců ozbroje-
ných puškami a děly po-
kusí dát za vyučenou lu-
pičům, kteří v kapli svaté-
ho Vojtěcha zajali knížete 
Schwarzenberka. 

Svatovojtěšská bitva u 
kounovské kaple bude vr-
cholným bodem progra-
mu letošních výročních 
královských střeleb rakov-
nických ostrostřelců. „Nad 
podrobným scénářem bi-
tvy ještě přemýšlíme, každo-
pádně však počítáme s účas-
tí kolem stovky ostrostřel-
ců a pěti až sedmi děl,“ říká 
Milan Sklenář, člen výboru 
rakovnických ostrostřel-
ců. Bitva potrvá půl až tři 
čtvrtě hodiny a ostrostřel-
ci při ní ukážou nejen svou odvahu, ale i sílu 
svých zbraní. „Těšte se na spoustu rámusu, 
dýmu a efektů,“ říká Milan Sklenář. 

Program výročních královských střeleb 
začne dopoledním neveřejným střílením na 
malované terče na střelnici v Senomatech, ze 
kterého vzejde letošní Král rakovnických os-
trostřelců. Na oběd se ostrostřelci přesunou 
do Kounova a ve dvě hodiny odpoledne za-
čne program u kaple. Zahájí ho polní mše, 
kterou bude sloužit páter Vilém z Liběšic. Po 
mši rozpoutají ostrostřelci Svatovojtěšskou 
bitvu o život knížete Schwarzenberka. Třem 
desítkám rakovnických ostrostřelců pomůže 
při obléhání kaple na 70 ostrostřelců z dal-
ších českých měst, v jednání je také účast 
polských ostrostřelců a ukrajinských kozáků. 

Po skončení bitvy můžete nervy pocu-
chané bitevní vřavou uklidnit při komento-
vané vycházce na Kounovské kamenné řady. 
Přibližně v 17 hodin začne u sokolovny v 

Kounově merenda pod širým nebem. „Naší 
představou je uspořádat u sokolovny merendu 
v podobě, jaká byla běžná před sto lety, včet-
ně výzdoby – lampiónů a girland,“ říká Mi-
lan Sklenář. Jestliže vzbudil váš zájem, po-
čkejte, až představí program, jaký ostrostřel-
ci na merendu chystají – zabíjačkové hody, 

slavnostní vyhlášení letošní-
ho Krále rakovnických os-
trostřelců a především kon-
cert kapely 35. pěšího plu-
ku z Plzně. Pro ty, kteří snad 
hudbu Pětatřicátníků ne-
znají: „Představte si orches-
tr, ve kterém hraje čtyřicet 
chlapů v parádních unifor-
mách tu nejlepší a nejříz-
nější dechovku,“ líčí Mi-
lan Sklenář nadšeně. Kon-
cert hudby Pětatřicátníků 

zpestří pásmo os-
trostřeleckých pís-
ní, taneční vystou-
pení kounovských 
Hašlerek, vystou-
pení Senomatské 
gardy ve skotských 
sukních a veselá os-
trostřelecká scénka 
Anton Špelec. „Sou-

částí večera bude také soutěž pro dospělé ve 
střelbě ze vzduchovky,“ dodává Milan Skle-
nář. 

V případě nepříznivého počasí se meren-
da uskuteční uvnitř sokolovny. Kdo bude mít 
chuť, může ve společnosti ostrostřelců zůstat 
i po koncertě hudby Pětatřicátníků. „Večer 
bude pokračovat posezením při hudbě, třeba 
až do rána,“ dodává Milan Sklenář.

Zachrání ostrostřelci 
knížete Schwarzenberka?

Vrcholem ostrostřelecké slavnosti v Kounově bude bitva u místní kaple.

Kroučová – Podtitul le-
tošních Kroučovských slav-
ností, které se uskuteč-
ní v sobotu 29. května zní 
„Kroučováci sobě“, podle 
starostky Hany Hajné však 
návštěvníci odjinud nemusí 
mít obavy, že by nebyli víta-
nými hosty. „Rádi samozřej-
mě uvidíme i přespolní, kaž-
dý je na Kroučovské slavnos-
ti srdečně zván,“ říká Hana 
Hajná.

Kroučovské slavnosti se 
uskuteční pod širým nebem 
v zahradě místního hostin-
ce, začíná se v deset hodin 
dopoledne. „Na programu 
ještě pracujeme, ale to hlav-
ní už víme. Programem bude 
provázet divadelní ansámbl 
Bezevšeho z Postoloprt, tě-
šit se můžete na vystoupe-
ní kejklířů, rytířů, mažore-
tek, ptáčníka, polykače ohně 
nebo ohňovou show, chybět 
nebudou historické stánky,“ 
říká Hana Hajná. Podrobný 
program naleznete na pla-
kátech a na www.obecni-u-
rad.net/kroucova.

Kroučovské slavnosti
jsou i pro přespolní

M ů ž e  s e  v á m  h o d i t

Na stránkách  www.obec-kounov.cz 
naleznete kromě informací o poutní 
kapli svatého Vojtěcha a Kounovských 
kamenných řadách také praktický leták 
s orientační  mapkou s vyznačenou 
přístupovou cestou (pouze pro pěší) 
z Kounova ke kapli sv. Vojtěcha.

Kaple sv. Vojtěcha.

Hudba Pětatřicátníků.

Křivoklát – Kompletní 
řadu cestovních, sériově vy-
ráběných motocyklů Jawa a 
ČZ od roku 1929 do roku 
1953 si můžete prohlédnout 
v Muzeu motocyklů v Kři-
voklátě. Uvidíte tu také ně-
kolik novějších strojů obou 
značek, skútry ČZ, moto-
cykly Praga, mopedy Stadi-
on, motocykly Pionýr a dal-
ší stroje.

Muzeum najdete v ulici 
Dr. Miroslava Tyrše č. 117, 
otevřeno je od dubna do říj-
na o sobotách a nedělích od 
10 do 17 hodin, jinak pro 
skupiny po domluvě. Více 
informací najdete na www.
muzeum-krivoklat.cz. 

Muzeum motocyklů
najdete v Křivoklátě


