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---------------------------------------BYLO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pohádkový les na Krašově – 8. 6. 2002
V sobotu 8. 6. 2002 se na hradě Krašově uskutečnil dětský den nazvaný „Pojďte s námi do pohádky“. Jak jsme
již psali, pořádal ho Spolek pro ochranu přírodní rezervace a hradu Krašova ve spolupráci s Kulturním spolkem
Kozojedy. I přes ne příliš příznivé počasí se na Krašov přišly podívat stejně jako loni davy lidí (asi 1000).
Cesta do pohádky začala u Dítětovic roubenky, kde s představením oblíbené pohádky Mrazík vystoupili členové
a přátelé Kulturního spolku.
Po cestě k hradu shlédly děti pohádku O
Šípkové Růžence, ve které tři sudičky
předpovídaly Růžence budoucnost. A
jak to v pohádce dopadlo? Inu, přijel
krásný princ na koni a polibkem
Růženku probudil z dlouhého spánku.
Při dalším putování nemohly děti
minout velkou perníkovou chaloupku.
Jejich úkolem bylo pomoci Jeníčkovi a
Mařence strčit Ježibabu do pece. Opodál
zastavovaly pocestné dvě sličné
čarodějky, které malé i velké pustily
dále, až když se „vykoupili“ písní,
básničkou či vtipem. Pejsek a kočička
upekli krásný dort, který jim snědl zlý
pes a bolelo ho potom břicho. Děti měly
za úkol zazpívat pejskovi písničku
„Skákal pes“, aby se brzy uzdravil.
Na další cestě vyskočil z houští loupežník Rumcajs a Manka na něj hubovala, že už má zase roztrhanou košili.
Děti pomáhaly košili zašívat. Se Šmouly si mohli všichni na lesní cestě zazpívat i zatančit. Pak děti pomáhaly
Machovi a Šebestové hledat kouzelné sluchátko. Poslední zastávkou bylo již tradiční peklo, ve kterém
přikazoval Lucifer čertům, aby neposlušnou a hubatou Káču odnesli zpět na zem. Dospělí čerti v kotli pálili
hříšné duše kolemjdoucích dospělých.
Na další zastávce byla ukázka sokolnictví. Cvičení ptáci létali podle pokynů sokolnice. Na hradě bylo možno
ještě shlédnout šermířské souboje rytířů ze skupiny Malchur z Děčína, dále pak výrobu šperků a mincí.
Poděkování patří malým hercům:
Šípková Růženka - Eliška Růžencová, Petra Mutlová, Jiřina Frőhlichová, Pavlína Knedlíková, Vojtěch Bláha
Perníková chaloupka - Klára Přibylová, Vašek Beránek, Zuzka Kašíková, Vl. Rodková, Daniela Kolmanová
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2 čarodějky – bývalé žákyně kozojedské školy – Kristýna Lhotáková, Irena Godlová
Rumcajs a Manka – Václav Košťál, Jana Bláhová, Vendula Wohlmuthová
Pejsek a kočička – Veronika Volínová, Václav Hach, Václav Šubrt
Tančící Šmoulové – Katka Fraňková, Adéla Karlíčková, Lenka a Krist. Vopatovy, Al. Kazdová, Šárka Čadová
Mach a Šebestová – Václav Folk, Veronika Vodrážková
Čert a Káča – Vendula Lepičová, Klára Kašíková, Petr Štol, Lukáš Fencl, Lukáš Přibyl, Michal Kolman
A poděkování za dozor u dětí:
P.Věra Volínová, p. Václav Košťál, p. Miluše Wohlmuthová, p. Radka Karlíčková, p. Mirka Vrbová, p. Jar.
Benešová, p. Bartoloměj Štěrba, p. Josef Týmr, p. Josef Urban.
Poděkování p. Vendule Peřinové a Heleně Štěrbové za namalování perníkové chaloupky.
(V. Kovářová)

Hráli jsme Mrazíka
sežrat, nesežrat, zabijem, nezabijem…“ Náhle
zakřičela sojka. Loupežník, hlídající cestu tak
oznamoval, že jde oběť na oloupení. Ivan je
přemohl svou chytrostí, odhodil kyje do křoví.
Pokračoval se zpěvem cestou dál: „…když se dívám
na sebe, tak se musím pochválit, nevypadám já věru
zle….“ Potká krasavice Matrjošky: „Ach ty Váňo,
Ivane, jen se podívej na mě, šaty mám vyšívané…“,
lákají Ivánka a jedna z nich mu hází jablíčko. On
však pohrdlivě jablíčko vrátí, že hledá lepší nevěstu.
Přijde k chaloupce na kuří nožce a protože poručil,
aby se obrátila k němu vchodem, probudil Babu

Ke hradu Krašovu vede pěšinka mezi poli, která
se před lesem rozdvojuje. Stezka, stáčející se vlevo
nás přivede na malý kopeček. Otevře se úžasný
pohled na dvě roubená stavení , která jsou
obklopená pohádkovou přírodou. Chaloupka vlevo
s pavlačí , kamenným zápražím se šindelovou
střechou a malými okénky v masivních trámech
dýchá starobylým kouzlem. Druhé stavení
nacházející se téměř naproti (bývalý špejchar) je o
trochu výše a doplňuje obytnou chaloupku . Jde o
hospodářské stavení.
Stejně jako minulý rok mohli i
letos členové kulturního spolku
využít toto pohádkově romantické
prostředí ke svému vystoupení. Loni
zde zahráli krátký úsek pohádky
Princezna ze mlejna. Představení
mělo veliký úspěch. To podnítilo
nadšence našeho spolku k tomu, aby
letos připravili dětem opět hezkou
podívanou.
Tentokrát si vybrali klasickou
ruskou pohádku Mrazík, kterou
většina dětí zná z televize. Režisérka,
scenáristka a organizátorka Helenka
Štěrbová celý kousek úspěšně
vymyslela a přizpůsobila prostředí a
omezenému času, až vznikla krátká
hra se zpěvy:
Osoby a obsazení: Ivánek Přemek Pícl, Nastěnka - Kristýnka Vitoušová,
Mrazík - Honza Kučera, Baba Jaga - Vendul
Peřinová, Dědeček Hříbeček - Luděk Urban,
Loupežníci - Janička Rejmanová, Jarda Pekárek,
Honzík Štěrba, Bárta Štěrba ml., Jára Hlavsa, Pepík
Urban ml., Krasavice - Helenka Štěrbová, Maruška
Zábranská, Maruška Štěrbová, Anička Urbanová,
Vypravěčka - Maruška Štěrbová
Vonící koláče, které se rozdávaly dětem po
představení, připravovaly na mísy a účinkující
zásobovaly teplými nápoji majitelky chaloupky.
„Před naší, za naší, cesta má ať nepráší…“
zpíval Ivánek a kráčel si to lesíkem v doprovodu
dědečka Hříbečka s rolničkami. V houští se ozývalo
mumlání loupežnické bandy: „Oloupit, neoloupit,

Jagu. Ta ho chtěla začarovat. Ivánek poprosil:
„Babo Jago stůj, nijak nečaruj. Musíš ke mně hodná
být, pomoz mi Nastěnku zachránit.“ Baba Jaga ho
vyhání a chce chaloupku vrátit vchodem k lesu:
„Chaloupko, otoč se k lesu vchodem k Ivanovi
zády!“ Ivan dupne: „Ke mně vchodem k lesu zády!“
Jaga“ „Ke mně!“ Ivan: „ Ke mně!“ Baba vidí, že se
Ivánka nezbaví a dá mu sáňky , které ho mají odvést
k Nastěnce. Další obraz se odehrává u stromu, kde
sedí smutná Nastěnka, kterou macecha vyhnala
z domova do mrazu. Nastěnka zpívá: „Proč kukáš,
proč kukáš žežuličko…“ Opodál vychází Mrazík,
důstojný kmet s bílými vousy a berlou mrazilkou.
Zpívá: „Vyrostla
štíhlá jedlička tam mezi
modříny…“ Uviděl Nastěnku a ptá se: „Má milá
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„Chaloupko otoč se k lesu vchodem, k Ivanovi
zády!“ To ovšem neřekla a zapadla rovnou do
chaloupky. Ivánek čeká a čeká, pak prohlásí: „Ona
měla ještě říct, aby se chalupa otočila.“
Loupežník Peki se osvědčil při napodobení
hlasu sojky. Byl pověřen, aby zakukal, až bude
Nastěnka zpívat: „Proč kukáš, proč kukáš
žežuličko...“ Kukal tak procítěně, že se ostatní
loupežníci nezdrželi a ochotně kukali s ním.
Vypadalo to jako na kukaččím sněmu.

odkud si zabloudila ?“ „Z domova, dědečku.“ „Je ti
teplo, děvče?“ „Teplo, mrazíčku, teplo.“ Odpovídá
uctivá Nastěnka. Mrazík oběhne stromek, přidá
mrazu a když Nastěnka znovu přisvědčí, že je jí
teplo, lituje ji a vezme k sobě do chaloupky. Když
jde zkontrolovat svoje stromečky do lesa, zapomene
doma berlu mrazilku. Nastěnka se berly dotkne a
padne zmrzlá na zem. Mrazík se vrací a hořekuje:
„Ach já hlupák starý, já hlava děravá berlu mrazilku
jsem zapomněl!“ Přijde Ivánek, pokloní se
Mrazíkovi. Během svého putování a hledání
Nastěnky se poučil, že má být skromný. Prosí
zmrzlou Nastěnku, aby mu odpustila jeho pýchu.
Nastěnka oživne a je svatba. Vypravěčka zakončuje
pohádku slovy: „Nevěsta jak z růže květ. A ženich
jakbysmet. Radost na ně pohledět. Zazvonil zvonec
a pohádky je konec.“
Nastěnka a Ivánek jdou mezi děti a rozdávají
tvarohové a makové koláče. Baba Jaga rozdává
omalovánky s obrázkem chaloupky na kuří nožce.
Baby Jagy se ale děti bojí a tak vysvětluje, že je
hodná. Přesto se
některé děti raději dívají
z bezpečné vzdálenosti z náručí maminek nebo
tatínků.
Představení se hrálo během dne mnohokrát.
Děti se šly podívat podruhé, když se vracely z
pohádkového lesa. Všichni účinkující doufají, že
vystoupení se líbilo stejně jako loňské. Reakce dětí
během představení i potlesk nasvědčuje tomu, že se
všichni dobře bavili.

Mrazík stojí u zmrzlé Nastěnky, čekají na
Ivánka. Ivan nikde. Loupežníci ho drží za
chaloupkou a nechtějí ho pustit na scénu. Při tom
padají poznámky typu: „Nech jí bejt, Nasťu, když je
blbá a pořád sahá na berlu, ať si je zmrzlá.“ Chudák
Nastěnka se při těchto poznámkách nemohla udržet
a jak ležela na zemi, hrozně se snažila zadržovat
smích. Některé děti upozorňují na to jaká je jí zima,
že se celá klepe. Když jde rozdávat na konci
představení koláče, jedno z dětí prohlásí: „Nastěnka
je hodná, ta dá každému.“ Tento výrok zaujal hlavně
mužskou část herců i diváků.
Poslední představení. Mrazíkovi, unavenému
z obíhání stromku vypadne text. Vychází a zpívá:
„Vyrostla tenká jedlička …“ Pauza. Vrací se:
„Vyrostla tenká jedlička…“ a nic. Okolo se ozývalo:
„Mezi modříny, mezi modříny.“ Povedlo se,
dozpíval. Tím nekončila jeho smůla. Při obíhání
stromečku se natáhl jak široký, tak dlouhý. Sklidil
veliký potlesk a smích diváků. Hrát to víckrát, byla
by to pěkná pohádková komedie.
(V. Peřinová)

Perličky ze „zákulisí“:
Baba Jaga spletla text, není divu je stará,
sklerotická. Ivan měl navázat na její slova:

------------------------------------ JE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dětské hřiště – práce pokračují
Rodiče dětí z místní základní školy ve spolupráci se členy Kulturního spolku pokračují ve výstavbě dětského
hřiště na školním pozemku. Bylo přivezeno dřevo z Březiny a p. Radek Beran již pracuje na výrobě zařízení. Pan
Wohlmuth s pomocníky zabetonoval rám na skluzavku na svahu u školní jídelny. Pan Košťál, Folk a Beránek
zabetonovali kuny na oplocení pozemku. Z peněz OÚ byl již zabudován stůl na ping-pong a zaplaceno dřevo.
Z peněz občanů a sponzorů se prozatím nakoupil cement a 2 kuny. OÚ dodal zbylé tyče na plot. Ke dni 13. 6.
2002 bylo vybráno celkem 53 250,-- Kč. Přibližné výdaje zatím činí: Stůl na ping-pong …Kč 12 000,--, dřevo …
Kč 10 000,--, cement, kuny … Kč 6 300,-- . Na nákup dalších věcí zbývá tedy asi Kč 24 950,--.
Nadále se snažíme získat další peníze od spolků a sponzorů. Všem, kteří již přispěli velmi děkujeme. Usilovně
také sháníme zedníky a pomocníky – dobrovolníci kontaktujte, prosím, p. V. Kovářovou.
(V. Kovářová)

Kronika
Po vzniku Kulturního spolku Kozojedy jsme na podnět p. Věry Kovářové založili také vlastní kroniku. Společně
s Václavou Peřinovou a Kristýnkou Vitoušovou jsme uspořádali informace o prvních akcích Kulturního spolku a
pustili se do díla. Články jsme doplnili fotografiemi a někdy i novinovými výstřižky. Nejde o kroniku s pouhými
fakty a daty, ale zaznamenává i zajímavosti, které se přihodily a byla by škody je zapomenout. Stránky kroniky
jsou vyzdobeny kresbami od p. V. Peřinové. Do kroniky KS je možno nahlédnout vždy při schůzi Kulturního
spolku.
(H. Štěrbová)
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----------------------------------- BUDE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koncert G. Demeterové v kozojedském kostele
Gabriela Demeterová, Město Plasy a Státní památkový ústav v Plzni pořádají pod záštitou Její Excelence,
Margaret Huber, velvyslankyně Kanady pro Českou republiku 2. ročník Mezinárodní tvůrčí dílny a hudebního
festivalu Barokní perly, Plasy, léto 2002. Součástí jsou interpretační kurzy pro mladé hudebníky a koncerty ve
vybraných historických lokalitách – Plasy, Dolní Bělá, Manětín a Kozojedy.
Koncert v kostele sv. Mikuláše v Kozojedech se uskuteční dne 10. 8. 2002 od 20:00 hod s názvem Kouzelné
housle Gabriely Demeterové. Houslistka vystoupí s Collegiem českých filharmoniků. Vstupenky lze koupit před
začátkem koncertu nebo je rezervovat na tel. č. 0182/32 24 95. V Kozojedech se budou prodávat na OÚ,
v Robčicích u pana J.Fencla a na Liblíně u paní Špirkové. Cena vstupenky: Kč 70,--.

Gabriela Demeterová
Začala hrát na housle již ve třech letech. Od roku 1983 studovala v Praze na konzervatoři a na AMU u Nory
Grumlíkové. Od r. 1980 se účastnila mnoha soutěží doma i v zahraničí, kde získala řadu ocenění, mimo jiné na
Kocianově houslové soutěži v ČR nebo na Mezinárodní soutěži Yehudi Menuhina v Anglii, které se poprvé
zúčastnila v r. 1987 a získala jako první Češka titul finalisty.
V r. 1992 získala druhou cenu v houslové soutěži Pražského jara a o rok později vyhrála v Mezinárodní houslové
soutěži Yehudi Menuhina ve Folkestonu v Anglii všechny hlavní ceny včetně titulu absolutního vítěze a zvláštní
ceny za nejlepší interpretaci díla J. S. Bacha. Od roku 1994 nahrává pro firmu Supraphon. Gabreela Demeterová
je sólistkou a uměleckou vedoucí komorního souboru Collegium českých filharmoniků, který se specializuje na
interpretaci barokní hudby a českých autorů.
Gabriela Demeterová se řadu let intenzivně věnuje studiu barokní hudby a její interpretaci na moderním nástroji
s použitím dobových prvků hry . Partnery jí jsou Giedré Lukšaité-Mrázková (cembalo a varhany) a Jaroslav
Tůma (varhany). V r. 2000 dokončila G. Demeterová dvouleté postgraduální studium na Královské hudební
akademii V Dánsku u Varty Líbalové. Gabriela Demeterová hraje na nástroj z dílny italského mistra Giuseppa
Roccy z roku 1855 a také na nástroj Kašpara Strnada z roku 1795.

Letní kino Kralovice tel. 0182/396464
Začátky představení: červenec - ve 21:30; srpen – ve 21:00 hod ………

Občerstvení zajištěno

Červenec
1. 7. – Andělská tvář
2. 7. – Ti druzí
3. 7. – Klikaři
4. 7. – Černý jestřáb sestřelen
5.- 6. 7. – Pán prstenů
7. 7. – Léto k nepřežití
8. 7. – Čistá duše
9. 7. – Král Škorpion
10. 7. – Dannyho parťáci

Srpen
1. 8. – Andělská tvář
2. 8. – Jurský park III.
3. 8. – Pařba
4. 8. – Pearl-Harbor
5. 8. – Traffic-Nadvláda gangu
6. 8. – Křižovatka smrti II.
7. – 8. 8. – Wasabi
9. 8. – Deník Bridge Jonesové
10. 8. – Kate a Leopold

11. 7. – Amores perros – láska
je kurva
12. 7. – Prci, prci, prcičky 2
13. - 14. 7. – Úkryt
15. - 16. 7. – Perníková věž
17. 7. – Mach, Šebestová a
kouzelné sluchátko
18. 7. – Tmavomodrý svět
19. 7. – Formule
20. - 21. 7. – Spider man

22. 7. – Molen Rouge
23. 7. – ZOOLander
24. 7. – Spy Game
25. 7. - Taková zvláštní rodinka
26. 7. – Star wars – Klany útočí
27. 7. – Bulšit
28. 7. – Únos domů
29. 7. – Mumie se vrací
30. 7. – Bratrstvo vlků
31. 7. – Harry Potter - Kámen
mudrců

11. 8. – 3 000 mil na útěku
12. 8. – Vanilkové nebe
13. 8. – Němý svědek
14. 8. – Ti druzí
15. 8. – Protiúder
16. 8. – Z pekla
17. 8. – Pán prstenů
18. 8. – Miliónový závod
19. 8. – Rebelokvé

20. 8. – Scary movie 2
21. – 22. 8. – Muži v černém 2
23. 8. – Černý jestřáb sestřelen
24. – 25. 8. – Spider man
26. – 27. 8. – Sedmý hřích
28. 8. – Mlčenlivej Bob
29. 8. – Hartova válka
30. 8. – Harry Potter – kámen
mudrců
31. 8. – E. T. mimozemšťan
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M. Týnice – tel. 0182/396410
otevřeno út-ne 9-18 hod
- stálá expozice

Plasy – Konvent – tel. 0182/322174
otevřeno út-ne 9-12, 13-17 hod
- stálá expozice
- 13. 7. 2002, 19:00 hod – DIVADELNÍ NOC – noční prohlídky s programem
- 26. 7. 2002, 20:00 hod – zámecká zahrada – Svatopluk Karásek – vystoupení písničkáře
- 27. 7. 2002, 18:00 hod – zámecký sál – Sdružení 1704 – barokní hudba
- 2. – 31. 7. 2002 – klášter – Elena Kudrová – obrazy, kresby; Zdeněk Doležal – kresby
- do 14. 7. 2002 – zámecký sál – Ladislav Nežádal, František Soutner – fotografie

Kaceřov – tel. 0182/332094
otevřeno 6. a 7. 7. 2002 od 13 do 15 hodin

Kožlany – Městské muzeum Dr. E. Beneše – tel. 0182/397333
otevřeno út-ne 9-15:30 hodin

Krašov
Dne 6. 7. a 24. 8. 2002 se uskuteční 2. ročník prodejních ukázek starých řemesel a
historického šermu, pořádá Spolek pro ochranu přírodní rezervace a hradu Krašova ve
spolupráci s Kulturním spolkem Kozojedy v době od 10:00 do 17:00 hodin. Občerstvení je
zajištěno. Vstupné: dospělí Kč 35,--, děti a důchodci Kč 15,--. Opět po roce se zde setkáte
s řezbáři, kameníky, dráteníky i keramiky. Přijďte se podívat na aranžování suchých květin,
různé způsoby paličkování a mnoho dalších zajímavých tradičních činností.

Knihovna v Kozojedech
Každé pondělí je v Kozojedech otevřena knihovna (v budově OÚ Kozojedy), kterou spravuje paní Dagmar
Špirková. Čtenáři si mohou vybírat z nejrůznějších žánrů. Najdeme zde pestrý výběr z beletrie i naučné literatury
(zahradnictví, zvířectvo, kuchařky, aj.). Samozřejmě je zde i mnoho knížek pro děti. Z autorů jsou zastoupeni
nejen klasikové české a světové literatury, ale i současní spisovatelé. Pravidelně po celý rok jsou odebírány
časopisy 100 + 1 a Květy. Je možno zapůjčit si i módní a jiné časopisy. K nahlédnutí je zde i Velká
encyklopedie měst a obcí. Kozojedská knihovna je založena na výměnném systému s Městskou knihovnou
Kralovice. Nabídka titulů je postupně obměňována . V současné době je zapsáno 31 stálých čtenářů. Knihovna
je otevřena každé pondělí od 16:00 do 18:00 hodin. Po domluvě s paní Špirkovou je možná návštěva knihovny i
mimo tuto dobu.
(H. Štěrbová)
Vydává Kulturní spolek Kozojedy - Jaroslava Benešová, H. Štěrbová; distribuce M. Němcová

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Další číslo vyjde 1. 9. 2002
Poděkování všem, kteří přispěli do tohoto čísla: H. Štěrbová, V. Peřinová, V. Kovářová, Z. Týmrová
a dále p. Svobodovi a ing.Finglovi za cenné rady.
Budeme rádi, když do našich novin také přispějete. Příspěvky: J. Benešová, Kozojedy 7.
J.Benesova@post.cz

