soutěže s mysliveckou tématikou a na závěr došlo i k humornému představení tradiční myslivecké činnosti. V podvečer diváci zhlédli šermířské vystoupení skupiny
Invictum. Ukázku historických tanců předvedla skupina Arvena. Večer patřil hard-rocku.
Zahrály kapely Avidity for a Greymon.

Na začátku letošního července se uskutečnil již 3. ročník Kozojedského kulturního
léta. Jako tradičně ho pořádala obec v úzké
spolupráci se sborem dobrovolných hasičů.
Pro širokou veřejnost byl připravený opravdu bohatý program a možnost prezentace
dostaly i místní spolky.
Hned první den se představil Kulturní
spolek. Po slavnostním zahájení vystoupila
kapela Sunny Girls z Prahy a v podvečer
zahrál k poslechu i tanci Václav Žákovec.
Místopředseda spolku pan B. Štěrba krátce
představil spolek a kozojedská mládež zatančila Staročeskou besedu. Doprovodným
programem tohoto dne byla ochutnávka vín
paní Koudelové.
Další den se konal v režii sboru dobrovolných hasičů, kdy hasiči spolu s okolními
sbory předvedli krátké hasičské cvičení a
ukázali svoji techniku. Krásným zpestřením byl zásah Soptíků z Kralovic. Soptíci
jsou děti od 3 do 5 let, které se věnují hasičské tématice pod vedením zkušených a
starších kolegů. V opravdovém hasičském
oblečení včetně přilby a dýchacích přístrojů
a za pomoci plně vybaveného miniaturního hasičského auta předvádějí záchranné
akce.
Pak si společně s ostatními dětmi užili
odpolední vystoupení klauna a tvoření s balónky. Večer zahrála k tanci i poslechu kapela Harlet. Neděle byla určena především
dětem, kdy pro ně bylo připraveno mnoho
soutěží. V kamenosochařské dílně manželů Štěrbových si děti vyzkoušely sekání do
kamene, v ateliéru slečny Štěrbové si např.
zhotovily sádrové odlitky vlastních rukou,
nechaly si od paní Urbanové namalovat
krásný obrázek na obličej a další. Pro malé

i velké byla zajímavým lákadlem ukázka
dálkově řízených modelů aut. Zvukař Petr
Němec připravil pro děti diskotéku a vpodvečer zahrála kapela Sekvence.
Následující den proběhla ukázka z činnosti Policie ČR. Jednou ze zajímavostí
byl příjezd policistů na policejních kolech.
Večer si návštěvníci mohli poslechnout heligonkáře Honzu Kubíka. TJ Sokol si na
úterní odpoledne připravila soutěže pro
děti a s aerobikem vystoupily „Kozojedské
berušky“ pod vedením paní Prokopcové.
Večerní posezení všem návštěvníkům zpříjemnila kapela Procházka Band.
V polovině týdne se měly na co těšit
opět především děti. S pohádkou Kašpárek
a kopřivka vystoupilo divadlo Osaďáček.
Děj pohádkové komedie nás zavedl do pohádkového království, v jehož lesích řádila
loupežnická banda, bydlela čarodějnice a
bloudil král a královna. Všechny tyto postavy spojovalo jedno - ztracená královská
dceruška. A jak to všechno dopadlo? No
byla to přece pohádka – takže dobře.
A po pohádce následovalo vystoupení
místní kapely „Kozojedské pětky“. Den s
občanským sdružením výtvarníků Nefosin
prožili návštěvníci ve čtvrtek. Měli možnost
zhlédnout ukázku rakování keramiky, výstavu děl nefosinských výtvarníků a další.
Večerní program doplnilo k poslechu a tanci
duo pod názvem „Blues karetního hráče“.
Poslední pracovní den týdne se představilo Myslivecké sdružení Kozojedy.
Hospodář spolku pan Vladimír Hykyš ml.
připravil na tento den opravdu bohatý program. Představily se Dámy české myslivosti, následovala ukázka troubení, sokolnictví,
vábení a kynologie, pro děti byly připravené

Závěrečný den Kozojedského kulturního léta byl opět nabitý programem. První
velmi úspěšné vystoupení dne patřilo tanečnímu souboru Hradecké panenky. Poté
následovalo slavnostní ukončení celého
programu a vyhlášení vítězů doprovodné
soutěže. Asi největším hudebním lákadlem
tohoto dne a možná i celého týdne bylo vystoupení Petry Černocké. Paní Černocká
přijala naše pozvání a spolu se svým manželem Jiřím Pracným, který ji doprovázel na
kytaru, navodili velice příjemnou atmosféru
pro skutečně početné publikum. Jejich přirozená práce s dětským publikem a spousta oblíbených a známých písniček pobavila
a zaujala nejen děti ale i dospělé.
Inspirací pro milovníky motorek a cestování byla poučná a jistě i zábavná beseda
s Igorem Brezovarem, který na svém stroji
BMW 1100 Gs procestoval téměř celý svět.
A jen pro zajímavost, co o Igorovi píše nejmenovaný kamarád na internetu: “Neposedný, temperamentní, veselý, flegmatický člověk, který se raduje z každého dne,
kterého se dožije. Rád tancuje, zpívá, dá si
víno, pivo a občas i všechny „kraviny“, co
se kouří. Rád je ve společnosti, kde obvykle vznikne sranda, když promluví. Když má
dovolenu, tak pracuje!! V normálně pracovních dnech, když jiní dřeme, tak on cestuje.
Neříká tomu dovolená, ale práce. Je velký
romantik a snílek, miluje problémy a stres,
a kde by problém nemusel vůbec být, tak
on ho najde, aby byla prča”.
Po besedě se v ateliéru slečny Štěrbové
promítal český film ze sochařského prostředí Nejkrásnější věk. Doprovodným programem celého závěrečného dne byla nezapomenutelná přehlídka vozidel bývalé NDR
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– EVROPSKÝ IFA klub, jenž sdružuje příznivce značek Trabant, Wartburg, Barkas,
Simson, MZ apod. A večerním programem
bylo retro promítání českého černobílého
filmu Hoří, má panenko.

V krásném prostředí řeky Berounky se
žije od nepaměti. Řeka lidem vždy poskytovala obživu nebo udávala směr. Stezky a
cesty, které vznikaly podle toků řek, skýtaly ochranu pocestným v dobách, kdy ještě
neexistovaly silnice tak, jak je známe dnes.
Život na těchto stezkách byl na jednu stranu z našeho pohledu velice romantický, ale
na druhou stranu i velice nebezpečný. Asi
proto vznikla v dávných dobách v údolí řeky
Berounky na zemské stezce stavba, která
se dochovala do dnešních dnů. Mám na
mysli kostelík v Dolanech u Hlinců. Mnozí
z vás ho znají a těm, kteří tam ještě nebyli, doporučuji navštívit tato místa. Historie
kostela a celého údolí je velice zajímavá a
většina návštěvníků je nadšená z krásného
prostředí i romantiky, která na vás na tomto
místě dýchne.
Bartoloměj Štěrba v průběhu loňského
a letošního roku zhotovil tři metry vysokou
kamennou sochu sv. Jana Nepomuckého, která byla letos 29. června odhalena.
Socha mohla vzniknout hlavně díky firmě
Kámen Ostroměř, která dodala kámen, a
firmě Stavpran Plzeň, která kamenný blok
přivezla.
O vzniku sochy v tomto prostoru rozhodlo občanské sdružení výtvarníků NEFOSIN.
Chceme akcí napomoci turistickému ruchu
a kultuře v tomto kraji. Tak jako všechna
kamenná díla přetrvávají staletí, i výtvarníci
věří, že tato socha bude ještě po sto i více
letech připomínat naši dobu budoucím generacím.
Všechno začalo tím, že občané Hlinců,
Dolan a okolí se zapojili do akce obecního
úřadu Hlince a dali tak vzniknout obnově již
rozpadlého kostela, za což jim patří veliké
poděkování.
Po dokončení rekonstrukce stavby se do
těchto míst vrátil život v podobě kulturních
akcí, které začali organizovat výtvarníci
sdružení Nefosin. Po několik let udržovali
v letních měsících provoz galerie a tvořili
zde. Místo jsme nazvali ,,Galerie uprostřed
polí“. Je také třeba zde vzpomenout manžele Knapovy, kteří jsou příznivci sdružení,
o dění v kostele se vždy zajímali a přikládali
ruku k dílu.
Vyvrcholením akcí sdružení Nefosin bylo
vedle již zmíněných pravidelných výstav
odhalení sochy sv. Jana Nepomuckého dne

29. června 2013. Tato akce byla velkolepá a
přesahovala svým pojetím náš region. Sešlo se zde mnoho stovek účastníků, napočítáno bylo přes 800 lidí. Zpívali členové věhlasného pražského spolku Hlahol a soše
požehnal J. Em. Miloslav kardinál Vlk. Akci
do veliké míry podpořil celý region včetně
několika hasičských sborů a Myslivecké
sdružení z Kozojed. Měli jsme ale i přátele,
kteří se aktivně účastnili, až z Chodové Plané či Kadaně.
Požehnání sochy přesáhlo místní zvyklosti, a tak můžeme říci, že se výtvarníci,
kteří jsou převážně z tohoto kraje, zasloužili
o překrásnou akci.
Odhalení sochy bylo velice pestré svým
programem a je třeba poděkovat i muzikantům. Na začátek nám zahrál Honzík Kubík
se svým doprovodem na harmoniky, dále
dechová kapela pod vedením pana Pavla
Saka z Kralovic, Country jagy a Sešlost
vjekem. Velice milé bylo vystoupení mladých muzikantů, členů Mysliveckého sdružení Kozojedy – Bohy pod vedením pana
Václava Trocha, kteří nám předvedli svoje
trubačské umění. Vážnost celé akci dalo
procesí a mše, které se účastnil J. Em. Miloslav kardinál Vlk a náš pan farář Pavel
Vrbenský z kralovické farnosti. Zvlášť bych
chtěl poděkovat malým ministrantům, kteří
doprovodili církevní obřady.

Celý týden se mohli návštěvníci potěšit
výstavou obrazů Anny Urbanové – Krajina
jak ji vidím já, výstavou fotografií Evy Foremanové – Letní toulky Walldemossou a
portréty a výstavou prací studentky designu
Ivany Beranové – figurální portréty, fotografie a další.
Velké poděkování patří všem organizátorům této akce, všem sponzorům, všem
spolkům, všem nejmenovaným, ale velice
potřebným dobrovolníkům, kteří pomohli se
vším, co bylo potřeba, zvukaři Petru Němcovi, bez kterého by to prostě nešlo a hlavně všem návštěvníkům, kteří svojí účastí
přispěli k nádherné letní atmosféře, k dobré
pohodě a chuti organizátorů třeba zase někdy něco podobného připravit.
Dagmar Přibylová

Sochu odhalovala za přítomnosti pana
kardinála krojovaná děvčata z Kozojed a
okolí.
Závěr akce byl v nočních hodinách a vše
vyvrcholilo příjezdem pochodněmi osvíceného kříže po řece Berounce a následným
ohňostrojem. O příjezd kříže po řece se
postarali přátelé vodáci z Kadaně. Vzali na
sebe nelehký úkol plavby s křížem v nočních hodinách. Dokázali nám tak navodit
krásnou romantickou atmosféru ve chvíli
zakončení celé akce. Na závěr ještě jednou
děkuji všem sponzorům i účastníkům za
podporu, především obci Hlince, Kozojedy
a Kulturnímu spolku Kozojedy.
Bartoloměj Štěrba

To, že jsme si mysleli při psaní perliček z
druhého ročníku kulturního léta v roce 2011,
že se toho více vypít a sníst už ani nemůže,
byl omyl. V letošním roce se snědlo o mnoho kilo potravin více - a navíc byla rozšířena
nabídka. Na menu byl gulášek srnčí nebo hovězí (celkem 150 porcí), hasičské koleno (60
porcí), trocha dršťkové polévky, 15 kilo sekané. U klobás jsme se dopracovali k 80 kg,
mnoho bylo i párků (52 kg), kuřecích stehen
(40 kg), dále bramboráčky, utopenci a naložený hermelín.
Vypilo se 48 sudů piva a 10 sudů kofoly.

Ze všech ročníků byl letošní rok nejnáročnější - velké množství produkcí a hlavně
jejich finanční zajištění.
Při kulturním létě byla dána možnost prezentace nejvýznamnějším místním spolkům,
kterou všechny dobře zvládly. O skvělém
vystoupení členů Mysliveckého sdružení se
vypráví ještě dnes s nadšením a s úsměvem
na rtech.
Nejdražší vystoupení ze všech ročníků
bylo účinkování Petry Černocké v doprovodu jejího manžela. Cena byla 31.460,-Kč. Při
zajišťování programu byla tato cena jedna

z nejnižších cen vystoupení známé osobnosti. Tato sobota byla spolu s minulou nedělí
nejvíce navštíveným dnem.
Na dobrovolném vstupném se vybralo
16.593,- Kč.
A na závěr bychom chtěli opět poděkovat
všem sponzorům a pomocníkům, ale hlavně
také vám návštěvníkům, kteří jste nám pomohli vše sníst a vypít a tím velkou měrou
finančně přispěli na celou akci.
Ještě předposlední den jsme byli na vážkách, zda vše finančně zvládneme. Ale nakonec i poslední den se opravdu povedl a po
umoření všech pohledávek bylo předáno hasičům ještě 12.000,- Kč zisku.
Tak snad zase někdy příště .. .. ..
Pořadatelé

kum přijme jejich trochu umělečtější pojetí
rockové hudby, byly pryč. Nakonec došlo
i na přídavek. Poté nastoupili na scénu kladenští powermetalisté FALCAR. V tu chvíli
už bylo prostranství více než slušně zaplněno a Kladeňáci si mohli užívat vřelých reakcí rozmanitého publika. Hymnické zpěvy
a masivní refrény zafungovaly, a tak se členové kapely po skončení vystoupení ocitli
v obležení posluchačů. Pak hrály tradiční
domácí kapely. AVIDITY FOR... představili
nového kytaristu Matěje Fialu a své tradiční songy s monstrózními aranžemi zahráli
s takovou energií a grácií, že je plný parket
nechtěl pustit z pódia. Večer uzavřel heavy
rockový GREYMON, jehož členové se po
celou dobu vystoupení nestačili divit, kolik
lidí jim po celodenním sportování paří před
pódiem.
Už pátým rokem se v některou z prázdninových sobot sjíždí do Lednice fotbalové
týmy z blízkého i vzdálenějšího okolí, aby
změřily síly v tradičním turnaji. Pátým rokem rovněž pokračuje tradice večerního
festivalu na prostranství před hospodou.
Obě části celodenního programu byly v letošním roce v mnoha ohledech rekordní.
Do turnaje konaného 20. července 2013
se přihlásilo hned deset týmů, časový harmonogram tedy musel být velmi nahuštěný a pořadatelský tým kolem Petra Štola a
Jana Kučery musel po celou dobu fungovat
na plné obrátky. Následujících sedm hodin
se tedy nemohlo stát, že by někdo při náhodném pohledu spatřil prázdné hřiště, hrálo se totiž nepřetržitě po celou dobu.
K vidění byly rozdílné herní styly a přístupy a nejeden tým potěšil oko fanouška
vydařenými akcemi, u kterých lze jenom
litovat, že utkání nebyla natáčena a povedenými kombinacemi se tak nemůže potěšit celá republika. Na pátém místě skončil
domácí tým LEDNICE, který se ke svému
umístění dopracoval především vyzrálým
taktickým výkonem, vůlí a trpělivostí. Čtvrté
místo vybojoval tým CESTY BABINA, který patřil k největším překvapením turnaje
a udivoval zejména běhavostí a rychlostí
svých ofenzivních hráčů. Třetí místo vybojovaly KOZOJEDY, tedy tým, který po-

vedenými akcemi rozdával radost všem
divákům, ale kterému opět o chlup unikl postup do finále. Těsně pod vrcholem zůstal
tým PLAS WEGAS. Zdánlivě nenápadné
výsledky a především zodpovědná hra je
přivedly až do finále a ke konečnému druhému místu.
Vítězství si nakonec zaslouženě odvezl
tým SUCHÝ TRIKA ZRUČ, který po celou
dobu předváděl útočnou kombinační hru se
spoustou vtipných akcí, kterým i nezávislí
pozorovatelé tleskali vestoje. Zaujal zejména výkon Petra Hucla, který byl vyhlášen
nejlepším hráčem celého turnaje. Z týmů
zaznívalo přání vrátit se do Lednice za rok
znovu. Můžeme si jen přát, že se tak nakonec i stane. Dost možná je načase najít
rovnou plochu pro druhé turnajové hřiště.
Po slavnostním vyhlášení následoval
rychlý přesun. Útulné občerstvení v hasičské zbrojnici bylo vyměněno za ještě útulnější nálevnu v místní klubovně. Na asfaltové prostranství před bývalým obchodem
se během chvilky přestěhovaly též všechny
stoly a stany, aby mohl začít večerní rockový festival.
Původně ohlášená skupina Vetrol nakonec bohužel nemohla přijet, ale byla sehnána skvělá náhrada. Jakmile plzeňští progressive rockeři STRAMGEMIND odstartovali
svůj set, veškeré obavy z toho, jak publi-

Večerní festival asi nejlépe zhodnotí pár
pohledů kladenských muzikantů, kteří se
divili zejména složení publika zahrnujícího spektrum od předškolních dětí pařících
téměř o půlnoci v první řadě před pódiem
až po důchodce neskrývající svou spokojenost při poslechu dosti hlučných metalových
kapel. Slavnou éru rockových zábav připomněla všem přítomným kozojedská omladina, která dorazila na akci pěšky ve skupince
čítající asi 20 lidí. Troufám si tvrdit, že něco
takového bylo k vidění naposledy někdy v
80. letech, kdy se takto chodilo na zábavy
běžně. Myslím, že ve chvíli jejich příchodu
ukápla na zem nejedna nostalgická slza.
Stoly jsou sklizeny, ledničky vypnuty,
flašky vyprázdněny a klobásy snědeny.
Návštěvníci zachovávají LEDNICE FESTU
přízeň i v drsné konkurenci desítek prázdninových akcí, za kterými stojí mnohem větší
kapitál a které lákají na mnohem provařenější kapely. Lednice Fest půjde nadále
svou vlastní cestou a za rok opět přiveze
kapely, které dokážou, že kvalita rozhodně
nemusí jít ruku v ruce se všeobecnou známostí. Děkujeme všem, kteří svou účastí tento přístup podporují, bez nichž by to
nešlo a jsou motorem pro všechny kapely,
které se jezdí do Lednice vyřádit.
Tomáš Pícl

obranu města, vystavěli si zde svoje domy
a opevnili je hradbami. Gotické, často dřevěné město velice utrpělo dvěma velkými
požáry, které v letech 1532 a 1559 zničily
většinu měšťanských domů. Požáry tak
nastartovaly výstavbu kamenného města do podoby, kterou v mnoha případech
můžeme obdivovat jako kulturní památku
dodnes. Tábor také velice poničila švédská
vojska ve třicetileté válce. Po těchto pohromách nastal rozkvět a výstavba renesanční
i barokní doby, která je patrná i v dnešním
pohledu. Bylo zde také veliké obrozenecké hnutí. Bylo založeno reálné gymnázium
s výlučně českým vyučovacím jazykem
(první svého druhu v tehdejší habsburské
monarchii).
Zájezd Kulturního spolku na Moravu do
vinného sklípku nebyl jen zájezdem za vínem, ale i za poznáním a kulturními hodnotami, které jsme mohli navštívit po cestě.
Z Kozojed jsme měli naplánováno odjet
v 5 hodin ráno čtrnáctého září. Samozřejmě nikoho neopustil humor ani po zjištění,
že dva účastníci zaspali a muselo se na ně
čekat.
Jako první zastávku jsme naplánovali
Punkevní jeskyně u Blanska v Moravském
krasu. Cesta se nám vydařila a do Skalního mlýna, odkud začínají prohlídky jeskyní,
jsme se dostali asi hodinu předem. Byl čas
na kávu a odpočinek po jízdě autobusem.
Nastoupili jsme do malého vláčku, který
nás odvezl až k jeskyním, kde jsme kupovali hromadnou vstupenku.
V oblasti jeskyní v tu dobu hrozily záplavy, a tak jsme dostali náhradní trasu
prohlídky. Měli jsme tak možnost podívat
se i do chodby, kam normálně turisté nesmějí. Jeskyně jsou velice krásné a každý,
kdo ještě nenavštívil tato místa, byl jistě
uchvácen tím, co spatřil. Krásné přírodní
krápníkové výzdoby chodeb střídaly obrovské jeskynní prostory, ve kterých náš dojem
umocňovala hudba z reproduktorů.
Dlouhé schody, které jsme museli cestou
zvládnout, mě již ve třech čtvrtinách jejich
výšky zmáhaly natolik, že jsem pokračoval
jen se sebezapřením, ze strachu, aby mě
ostatní návštěvníci nechtěli hodit dolů, že
je zdržuji. Nahoře jsme se dozvěděli, že se
schody nazývají infarktové. Byla to zřejmě
prověrka fyzické zdatnosti účastníků zájezdu.
Odměnou za vyšplhání schodů nám byl
krásný pohled při vstupu na dno propasti
Macochy. Pohled na zelené stěny a pohled
vzhůru provázela hudba, která se nesla
celou propastí. Jistě mně všichni účastníci
zájezdu dají za pravdu, že návštěva jeskyní stála za podívanou a můžeme každému
doporučit jejich návštěvu.
Cestou od jeskyní jsme míjeli průmyslové objekty světoznámých strojíren, dnes
ale v dost žalostném stavu. Průmysl v této

lokalitě začal již zhruba před třemi sty lety
prvním hamrem na řece Punkvě. Pokračovali jsme autobusem pana Vavřičky přes
Brno dále na Pálavu. Kousek od cíle jsme
ještě navštívili našeho kamaráda ve Strachotíně, který je majitelem jednoho z mnoha sklípků v této oblasti. Dostalo se nám
uvítání a možnosti občerstvení vínem i slivovicí. Mnozí si prohlédli celou ulici, která
je lemována vinnými sklípky. Asi po hodině
a půl jsme pak konečně dojeli do cíle našeho zájezdu, do Pavlova. Všichni se ubytovali a sešli jsme se na společné večeři ve
sklípku, kde jsme se asi do dvou hodin ráno
občerstvovali. O příjemné prostředí sklípku
se snažil místní muzikant, se kterým jsme
si i zazpívali. Ráno jsme po deváté hodině
v klidu posnídali a většina z nás si prohlédla městečko Pavlov, které má památkovou
zónu lidových staveb. Někteří si ještě nakoupili víno do zásob.
Při cestě zpět k domovu jsme se zastavili na krátkou procházku a občerstvení ve
městě Tábor. Měli jsme štěstí, že jsme se
do města, které na vás dýchne svou historickou atmosférou, dostali ve chvíli, kdy zde
probíhaly Táborské slavnosti.
V krátkosti lze o tomto městě říci, že ho
založil Jan Žižka z Trocnova jako vojenské
město pro svoje vojsko za husitského hnutí. Táborité využili přírodní podmínky pro

Prošli jsme se po hrázi rybníka Jordán,
který je nejstarší vodní nádrží ve střední
Evropě. Dnes slouží jako zásobárna vody
a k rekreačním účelům. V roce 2013 se začalo s prvním čistěním v jeho historii. Dno
odhaluje nejčastěji pozůstatky po druhé
světové válce, zejména náboje a granáty.
Většina z naší výpravy se šla občerstvit
do restaurace Beseda a možná si ani neuvědomila, že v tomto domě se odehrávaly
obrozenecké snahy našeho národa. Přednášky, besedy, koncerty, které vedly ke
všeobecnému vzdělávání národa v duchu
českého jazyka a české kultury.
Mnozí se po večeři v Besedě šli podívat
po středověkých uličkách a po kostelích,
které díky slavnostem byly všechny otevřené. Prohlédnout město Tábor za dvě a půl
hodiny nelze, ale i tak jsme si odvezli krásné dojmy z jeho všudypřítomné historie.
Na závěr mi dovolte, abych za všechny
zúčastněné poděkoval panu Oldřichu Procházkovi, který vzal s sebou harmoniku,
zpříjemnil nám tak cestu i návštěvu vinného
sklípku ve Strachotíně. Děkuji také panu řidiči
Josefu Vavřičkovi za jeho trpělivost a ochotu
vyhovět nám ke vší spokojenosti. Také děkuji
všem za příjemnou společnost a doufám, že
se zase někdy najde možnost vyjet za zábavou, kulturou a poučením zároveň.
Bartoloměj Štěrba

V sobotu 24. srpna uspořádalo naše myslivecké sdružení ve spolupráci s Obecním
úřadem a Sokolem Kozojedy myslivecké
odpoledne, které navštívilo kolem tří stovek občanů Kozojed a přidružených obcí.
V krásném slunečném odpoledni naplněném klidem a pohodou připravili členové
mysliveckého sdružení v Kozojedech ukázky ze své činnosti a pro děti řadu soutěží.
A protože nepřijel „sokolník“ se svými
dravci a účast na odpoledni odřekly také
myslivkyně z Klubu Dámy české myslivosti, byli nuceni celý program zajistit samotní
myslivci. Režii celého odpoledne opět bravurně zvládl hospodář MS Vladimír Hykyš.
I tentokráte si mohli návštěvníci akce prohlédnout malou výstavku trofejí zvěře ulovené v naší honitbě. Děti i dospělí si ověřili
své znalosti přírody na výstavce stromů,

keřů a bylin rostoucích v naší lokalitě.
Mysliveckou akci již tradičně zahájili
mladí trubači našeho sdružení. Po krátkém
úvodním slově předsedy Václava Prusíka
seznámil přítomné s naším sdružením a
jeho celoroční pestrou a na čas náročnou
prací Vladimír Hykyš. Kynologický referent
Petr Pánek s dalšími majiteli psů představili
několik loveckých plemen a předvedli plnění několika disciplín, které jsou součástí
zkoušek pro lovecky upotřebitelné psy, ale
také samozřejmě každodenní náplní práce
našich čtyřnohých pomocníků v honitbě.
Ukázkově zvládla disciplínu „odložení“ fena
alpského brakýře jezevčíkovitého NORA
z Vikštejna, vůdce Petr Pánek. Anglický
špringršpaněl GASTON z Větrné paseky
zvládl na výbornou disciplinu „dohledání,
přinášení a předání střelené pernaté zvěře“, vůdce Václav Folk. Se svým úkolem
v disciplině „vlečka“ se rovněž výborně vypořádal další anglický špringršpaněl vůdce
Vladimíra Hykyše, DIX od Petronila. Zejména v části přinášení tomuto již osmiletému psu fandili všichni přítomní. DIX tuto
disciplinu zvládl s grácií a dohledaného zajíce nejen že svému pánovi donesl, ale také
ho bezchybně předal.
Členové MS návštěvníkům předvedli

vábení různých druhů zvěře. Za vtipného
moderování hospodářem sdružení se panu
Bechovi z Dolního Hradiště dokonce podařilo na zaječí vřeštidlo přivábit dvě půvabné
mladé dámy.
A pak už hřiště kozojedského Sokola
patřilo dětem.
Ušáčkovo hopsání v pytli, hod šipkami
na terč u hajného Robátka, hod míčkem na
terč v podobě běžící lišky si mohlo vyzkoušet téměř 8O dětských návštěvníků. Střelecké dovednosti na Rumcajsově střelnici
si pak mohli otestovat nejen děti, ale také
dospělí. Zájem o soutěžení na Rumcajsově
střelnici byl veliký, a soutěž se tak protáhla
až do setmění.
Po závěrečném vyhodnocení soutěží
vypustily děti k obloze barevné balónky se
svými jmény a adresou MS. Všechny děti
se tak již dnes těší na příští podobné setkání, na kterém budou oceněny děti, jimž
se ozve nálezce balónku z největší vzdálenosti.
K pohodové atmosféře celého odpoledne přispěl svým kuchařským uměním také
„ mistr“ kuchař pan Václav Sláma, který pro
návštěvníky odpoledne připravil vynikající
občerstvení ze zvěřiny – guláš z divočáka a kančí a jelení řízečky. Nechyběly ani
tradiční zvěřinové klobásy. V pozdních odpoledních a večerních hodinách opět došlo
na grilovaného „pašíka“, kterého připravili a
„urožnili“ Pavel Janda, Marek Peterka a Pavel Štol. Poděkování za příjemně strávené
sobotní odpoledne však patří všem, kteří se
jakkoliv podíleli na přípravě a průběhu této
zdařilé akce. Ať již to byli chlapci Sokola ve
výčepu, mladí myslivci, kteří řídili soutěže,
či duo muzikantů Zbyněk Procházka se synem Vojtou z Jarova.
Nejlepším oceněním pro všechny organizátory akce jsou však slova uznání od
účastníků odpoledne, ale především radost
a štěstí vyzařující z očí a tváří všech přítomných dětí.
S pozdravem „Myslivosti zdar!“
Václav Troch místopředseda MS

Ve čtvrtek 23. května zněly výstavištěm
v Lysé nad Labem krásné tóny lesních rohů.
Klub trubačů Českomoravské myslivecké
jednoty v tento den pořádal v rámci výstavy
Natura Viva 2013 již II. ročník soutěže Mladý
trubač ČR. Soutěžní přehlídky se zúčastnilo
11 dětí ze všech koutů Čech i Moravy ve věku
od 8 do 14 let. Mezi nimi byli také dva mladí
trubači našeho mysliveckého sdružení, Adélka a
František Kučerovi.

Každý soutěžící zahrál povinně jeden signál
z Trubačského desatera a další skladbu podle
vlastního výběru. Výstavní sál zaplnili nejen
příbuzní soutěžících trubačů, ale tóny jejich
lesnic a borlic přilákaly mnoho návštěvníků výstavy, kteří odměňovali soutěžící silným potleskem. I v tomto roce se soutěž mladých trubačů
díky velmi pěkným výkonům mladých trubačů,
díky porotě a moderátorovi soutěže panu Petru Dudovi velice vydařila. Všichni soutěžící za
své výkony obdrželi hodnotné ceny, které jim
předával pan Petr Šeplavý, předseda Klubu trubačů, a šéfredaktor časopisu Myslivost Ing. Jiří
Kasina. Cenu za první místo, originál obrazu od
Václava Nasvětila, předal Petru Vaňáčkovi sám
autor.
Na druhém místě se umístila Adéla Sovková,
třetí skončila Anežka Brziaková. Adélka Kučerová získala cenu poroty.
V červencovém čísle časopisu Myslivost
Miss trubačka 2013 slečna Martina Malzová
mimo jiné napsala: „Teprve osmiletá Adélka
Kučerová oslnila porotu nejen výborným výkonem, ale také zlatými vlásky, které vykukovaly
zpod zeleného kloboučku. Jako nejmladší účastnice obdržela cenu poroty.“
„Porota, skvělé publikum a fanoušci soutěže
byli s výkony mladých trubačů velmi spokojeni a každé vystoupení odměňovali mohutným
potleskem. Všem mladým trubačům přejeme
hodně štěstí a další úspěchy v lovecké hudbě
a těšíme se na setkání na výstavě Natura Viva
v roce 2014.“
Také my se připojujeme k tomuto přání a
našim mladým trubačům Adélce a Františkovi
Kučerovým děkujeme za jejich trubačské výkony a vzornou reprezentaci nejen našeho MS, ale
i obce Kozojedy.
Václav Troch místopředseda MS

VÝPIS
z usnesení 20. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy, které se konalo
ve čtvrtek 20. června 2013 od 20:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy.
Usnesení č. 413 - ZO schválilo program dnešního jednání
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 414 - ZO schválilo ověřovatele dnešního jednání ing. Michala,
pí. Ouhrabkovou. Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 415 - ZO schválilo návrhovou komisi dnešního jednání
pí. Kolmanovou, p. Jakeše. Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 416 - ZO schválilo celoroční hospodaření obce, závěrečný účet
obce za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2012, a to bez výhrad. Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 417 - ZO schválilo příjem dotace ve výši 250.000,-Kč z KÚPK
na opravu sociálního zařízení ZŠ Kozojedy-nižší stupeň.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 418 - ZO schválilo výběr firmy na akci „Rekonstrukce střechy ZŠ
v Kozojedech“ - I.V., spol. s.r.o., V Homolkách 518/10, 312 00 Plzeň za cenu
2.697.847,84 Kč bez DPH Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 419 - ZO schválilo pověření pana starosty výběrem stavebního
dozoru na akci „Rekonstrukce střechy ZŠ v Kozojedech“.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 420 - ZO schválilo příspěvek ve výši 30.000,-Kč pro TJ Sokol
Kozojedy na úpravu volejbalového hřiště a běžnou činnost organizace.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 421 - ZO zamítlo možnou úpravu katastrální hranice KozojedyBorek. Pro: 2 Proti: 7 Zdržel se: 0
Usnesení č. 422 - ZO schválilo úhradu povodňových výdajů z rozpočtových
prostředků určených na krizovou pomoc. Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 423 - ZO schválilo odstranění domečku s konstrukcí pro houpačku
na dětském hřišti u školního pozemku v Kozojedech z důvodu nevyhovujícího technického stavu. Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 424 - ZO zamítlo příspěvek na pobyt zdravotně postižených dětí
v areálu DDM Praha v lokalitě obce Střelské Hoštice v podhůří Šumavy.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 425 - ZO zamítlo poskytnutí sponzorského daru na opravu kostela
sv. Petra a Pavla v Kralovicích Občanskému sdružení Gryspek.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 426 - ZO schválilo firmu Swietelsky, Plzeň, na zhotovení
parkovacích míst před nižším stupněm ZŠ Kozojedy za cenu 128.296,30Kč
včetně DPH. Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 427 - ZO schválilo nákup nových světel do dvou tříd budovy ZŠ
Kozojedy čp. 37. Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Máme rok 2013. Pro někoho je číslo třináct šťastné a pro někoho zase nešťastné.
Jak a proč tyto pověry vznikly, nevím. Také
nevím, proč někteří vnímají třináctku jako
šťastné číslo a druzí jako nešťastné. Letošní Vodník ve znamení třináctky asi bude mít
také svoje štěstí i neštěstí.
Měl bych začít jako vždy tím, že se nám
tato akce zdařila. V sobotu 3. srpna nás
celý den provázelo krásné počasí a pohoda
příjemného prostředí starého historického
mlýna. Zahrály nám kapely Country Jagy,
Cumpáni, Houston, Lichí samcý, Nijak, Old
band. Kapely uvedené na plakátu ještě doplnili jako každým rokem další, kteří si chtěli
zahrát. Ať už jednotliví muzikanti, nebo celá
kapela. Dobrá pohoda a nálada panovala
celé odpoledne a protáhla se až do pozdních nočních hodin. Krásné prostředí v údolí řeky Berounky, které bylo zalito sluncem,
nám v odpoledních hodinách zpříjemnily
stráně, které poskytly příjemný chládek.
Musím jako vždy vzpomenout našeho
dobrého kamaráda Marko Čermáka, který
je po celých jedenáct let, kdy tato akce trvá,
naším hostem. Vždy si rád zahraje, jak se
svojí kapelou, tak s dalšími kamarády. Letošní ročník pomáhal organizovat Petr Němec, který dával dohromady především kapely a jako vždy zajišťoval svojí aparaturou
ozvučení. Zapůjčuje nám na tuto akci svoje
stany, a tak je třeba mu zvlášť poděkovat
za jeho snahu a pomoc. Poděkovat musíme všem sponzorům i účastníkům.
Nelze však jmenovat všechny, kterým
bychom chtěli vyjádřit svoje poděkování a
obdiv za všechno, co pro tuto krásnou akci
udělali. Poděkování v letošním roce patří
všem organizátorům. Dovolím si jmenovat
Standu Soukupa za službu na parkovišti,
kterou zajišťuje již několik let, a Josefa Zusku, který vydržel až do nočních hodin udržovat pořádek a jako první ráno pomáhal
s dalším úklidem.

Již po jedenácté jsme se sešli u vodníka Vojtěcha a někteří již berou toto setkání
jako tradici. Musím však říci, že akce má i
svoje problémy, které si nese od začátku.
Je to především malý prostor v soukromé
zahradě mlýna. Je zde od začátku obava,
aby se nám akce nerozrůstala do obřích
rozměrů. Na jednu stranu máme obavy,
abychom akci utáhli finančně, a na druhou
stranu, abychom udrželi pořádek a možnosti kapacitního naplnění prostoru. Vždy také
šlo o dohodu s majiteli mlýna. Již několikrát
se řešilo, jestli setkání u vodníka zrušíme,
nebo pojedeme dál. Řešilo se to asi před
pěti lety, loni i letos. Výbor Kulturního spolku se sešel 15. 8. 2013 a na svém zasedání hlasováním rozhodl o zrušení Vodníka.
Zrušení by se pro někoho mohlo zdát neštěstím pro tuto akci a přisuzovat ho třináctce v datu. Dovolím si k tomu poznamenat,
že slovo neštěstí uvedené na začátku bych
nahradil slovy ,,krásný konec“. Jsem rád,
že vznikla a jedenáct let trvala tato pěkná
akce u sochy vodníka Vojty, určitě budeme mít na co vzpomínat. Na druhou stranu
všechno má svůj začátek i konec, a tak je
třeba brát tyto věci rozumně. Přes všechny hezké chvíle prožité v Podkrašovském
mlýně bylo již neúnosné dále pokračovat ve
stále se rozrůstající akci.
Jedenáctý ročník Vodníka v Podkrašovském mlýně byl hezkou tečkou a já věřím,
že Kulturní spolek nepoleví ve své snaze
o kulturní vyžití občanů Kozojed a blízkého
okolí.
Na závěr mi dovolte poděkovat majitelům Podkrašovského mlýna za poskytování
prostor k uskutečňování těchto akcí a za
velkou toleranci.
Bartoloměj Štěrba

To, že se v Bohách kulturně a sportovně
žije, je bez pochyb. Zejména uplynulé dva
víkendy to potvrdily.
V sobotu 7. září se na hřišti u Hašišboudy konal již 6. ročník nohejbalového
turnaje za účasti 16 družstev. Počasí
bylo jako na objednávku a celý den rychle utekl při sledování zápasů různých
úrovní - zúčastnily se dokonce dvě dámy
v družstvu Plasy B. Nejlepšími „kopáči“ byli
letos poprvé „Rychlý pípy“ z Rakovnicka.
O týden později, 14. září, se uskutečnilo v historii první vítání občánků
v Bohách. Jsme pyšní na to, že se naše
malá vesnička za poslední rok rozrostla
o tři nové občánky - Terezku Fraňkovou a
dvojčátka Julinku a Šimona Soukupovy.

Při této příležitosti se otevřela bývalá
hospoda ve staré škole a velká třída se
vesele vyzdobila. Paní starostka Lenka
Havlíčková krátkým proslovem přivítala
dětičky, předala jim knížky a plyšové
hračky a maminkám květiny. Poté
následovalo dlouhé focení. Atmosféra
byla uvolněná a děti překvapivě klidné
a spokojené. První měl dost pózování
fotografům Šimon a důrazně upozornil
okolí, že má hlad.
Protože nám počasí opět přálo, mohli
poté všichni posedět venku a děti se
zabavily na novém dětském hřišti. V 16
hodin začalo divadelní představení pro
malé i velké „Mňam pohádky“ (v podání
již osvědčeného plzeňského Divadýlka
Kuba), kde jsme viděli klasické pohádky přepracované do příběhu o zdravé
výživě. Humor a dvojsmyslnost udržely
v pozornosti diváky všech věkových kategorií.
Na závěr odpoledne věnovaného
hlavně dětem jsme rozdělali oheň a
opekli buřty. Touto pochoutkou nepohrdli
ani oba herci a asi se jim u nás líbilo,
neboť ještě dlouho seděli v hospůdce a
diskutovali s místními.
Tyto akce dokazují, že se lidé stále
rádi scházejí a chtějí se bavit. Soudržnost
božských občanů a jejich přátel budiž
příkladem pro ostatní obce.
Jana Soukupová

Dne 17. srpna 2013 jsme v Bohách na
hřišti u „Hašišboudy“ mohli zhlédnout další
z mnoha představení tvůrců Svěrák - Smoljak - Cimrman v podání TRrnovské Umělecké Společnosti. V uplynulých letech zde tito
Trnováci vystoupili s hrami Dobytí Severního pólu a Dlouhý, Široký a Krátkozraký.
Letos se nám předvedli ve hře s detektivní zápletkou Vražda v salonním coupé, jejíž
námět známe z televizního filmu Rozpuštěný a vypuštěný. Hlavní postavou je proslulý
inspektor Trachta (v podání Petra Randy) a
jej obdivující policejní praktikant Hlaváček
(Luboš Erhard).
Společně během jízdy vlakem řeší záhadné úmrtí továrníka Bierhanzela (Josef
Kraus), který při projíždění tunelem nečekaně umírá. Mezi podezřelé spadají Bierhanzelův konkurent továrník Mayer (Petr
Švamberk), steward hovořící maďarsky
(Jan Vajz), z něhož se nakonec vyklube
houslový virtuos, a dokonce i sám praktikant Hlaváček poté, co se sblíží s Vilmou
- cestující v sousedním kupé - při hledání
tužky v jejím výstřihu.
Usvědčen je steward, který se chtěl Bierhanzelovi pomstít za to, že po aplikaci jeho
přípravku na růst vlasů přišel i o zbytek svého porostu hlavy. Hra končí šťastně, neboť
v závěru se zdánlivě mrtvý Bierhanzel (jemuž steward při pokusu o otrávení zavrtal
do bolavého zubu arzén) probouzí.
Vzhledem k příznivému počasí se na
vystoupení sešlo asi 150 diváků všech
věkových kategorií ze širokého okolí. Na
improvizovaném podiu - přívěsu, postaveném na nohejbalovém hřišti - se už herci
cítili jako doma. Představení v Bohách se
pro TRUSáky stává prázdninovou tradicí a
my doufáme, že mají dostatečný repertoár,
aby nás za rok opět mohli s nějakou hrou
pobavit.
Jana Soukupová

Vážení rodiče,

Vaše římskokatolická duchovní správa

římskokatolická duchovní správa také v tomto školním roce nabízí výuku náboženství – základy křesťanství. Naši nabídku najdete ve vašich školách a můžete se také přihlásit přímo
na níže uvedený kontakt. Nebojte se zvednout telefon nebo napsat email. Těším se na Vás.
P. Pavel Vrbenský Telefon: 776389539 Email: pavelvrbensky@seznam.cz

