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Maximilian
princ von Croÿ
9. 9. 1932 - 17. 6. 2015

Výstava v Čechově mlýně. Vzpomínkovou výstavu ke 105. výročí narození Alexise Croÿe (1910-2002) uspořádal Občanský spolek Mlýnice v Čechově mlýně ve
Slabcích. Otevření výstavy v sobotu 23. 5. se zúčastnil i syn Alexise Croÿe, princ
Albrecht s rodinou, starosta a místostarosta městyse a další vzácní hosté. Na své
přátelství s Alexisem Croÿem zavzpomínal formou přednášky publicista Ing. Stanislav Wieser z Karlových Varů (na snímku). S Alexisem Croÿem ho pojil zejména
společný zájem o problematiku takzvaných smírčích křížů. Foto: Roman Hartl

Zbývá položit poslední kilometr
Pokládka hlavního potrubí kanalizace spěje k závěru, s přípojkami se začne ve druhé půli srpna.
Slabce – Výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod ve Slabcích
běží podle plánu.
Do uzávěrky tohoto vydání zpravodaje byla dokončena pokládka tří čtvrtin
celkové délky hlavního kanalizačního
potrubí, zbývalo položit cca 1 kilometr
potrubí, především v okolí zámku. Zároveň s pokládkou kanalizačního potrubí
pokračovala výstavba objektu čistírny
odpadních vod. Po stavební stránce se
objekt podařilo už dokončit. Do výběrového řízení na provozovatele čistírny
se přihlásily tři firmy. Komise k oteví-

rání obálek s cenovými nabídkami se
sešla až po uzávěrce tohoto vydání. Po
dokončení pokládky hlavního potrubí,
které se předpokládá ve druhé polovině
srpna, začne budování sto třiceti domovních přípojek a současně bude zahájen
zkušební provoz čističky. Podle aktuálních informací nedojde kvůli budování
přípojek k úplné uzavírce hlavní silnice
v obci.
Městys děkuje občanům Slabec za
jejich trpělivost a toleranci při zvládání
dopravních a dalších komplikací, které
výstavbu kanalizace provázejí.
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Po dlouhé nemoci zemřel
17. června 2015 v Rakovníku
slabecký rodák Maximilian princ
von Croÿ. Po nedobrovolném
odchodu rodiny Croÿ ze Slabec
v roce 1945 vyrůstal v Bavorsku,
kde získal technické vzdělání
a později se stal úspěšným obchodním šéfem u firmy Mercedes.
Po listopadu 1989 se vrátil do Čech
a společně s panem L. Vybíralem
vybudoval v Rakovníku prosperující
firmu CROY. Od roku 1991 žil
trvale v Rakovníku.
Poslední rozloučení s panem
Maximilianem princem von Croÿ
se konalo 27. 6. 2015 v Rakovníku
a ve Slabcích. Podle svého přání
byl pohřben v rodných Slabcích.
•••

dění v městysi
VydařeNé SPOrtOVNí kláNí. ZO ČSŽ Slabce uspořádala v sobotu 13. června na
hřišti TJ Slabce IV. ročník Sportovního
klání u příležitosti Mezinárodního dne
dětí. Počasí akci velmi přálo. Sešlo se 22
dětí, které soutěžily ve třech věkových
kategoriích. Nejmladší kategorii do 6 let
reprezentovalo 11 dětí, mladší kategorii
do 10 let 5 dětí a starší kategorii do 14
let 6 dětí. Soutěžilo se v pěti sportovních
disciplínách. Nejen děti, ale i „dospěláky“ zaujala ukázka modelů aut a letadel RCA Rakovník. Občerstvení zajistili MATY&MÁCHAL. Disciplínou navíc
bylo prokousávání se domácím koláčem.
Koláče upekla naše členka D. Solarová.
Akce byla dobře načasována, jelikož po
jejím ukončení se strhla průtrž mračen.
dokončení na str. 3

Návrat domů - vzpomínka
na Maximiliana prince von Croÿe
n Roman Hartl
Odvahu vrátit se domů, do zámku ve Slabcích, sbíral Maximilian Croÿ dlouho. Obával
se, že návrat psychicky nezvládne. Stále návštěvu oddaloval, až se zdálo stále pravděpodobnější, že se nikdy neuskuteční. Pak mi
ale jednou dopoledne zazvonilo na mobilu
neznámé číslo. „Pan Croÿ by rád přijel.“
Do roku 1945 Croÿům zámek ve Slabcích patřil. Desátého září 1945 však odtud
museli ve strachu o život utéct. Tehdy třináctiletý Max nechápal proč. Nerozuměl,
proč musí opustit svůj domov, přestože neprovedl nic špatného, nechápal, proč někdo
vyhrožuje smrtí jeho rodičům, sourozencům, milované babičce. Odjížděl s rodinou
na korbě nákladního auta a držel se očima
rodného zámku, dokud nenávratně nezmizel za horizontem.
Ve svém dalším životě Maximilian Croÿ
procestoval kus světa, ale od rodných Slabec se nikdy nedokázal odpoutat.
Paní Marie Čechová mi jednou vyprávěla, jak kdysi zastihla Maximiliana Croÿe
při kterési z jeho příležitostných návštěv ve
Slabcích sedícího na židli, s hlavou opřenou o zeď a s očima zavřenýma. Zlehka mu
položila ruku na rameno. „Pane Maxi, vy
spíte?“. Otevřel oči, podíval se na ni. „Maruško. Tady,“ poklepal si prsty na temeno
hlavy, „tady jsem pořád ve Slabcích.“
Maximilianu Croÿovi bylo 78 let, když
toho listopadového odpoledne v roce 2010
přijel navštívit svůj rodný zámek. Byl tehdy
už hodně nemocný. Působil vyčerpaně a velmi špatně chodil.
Z vozu vystoupil nejprve jeho řidič. Podívali jsme se na sebe. „Myslíte, že to zvládne?,“ zeptal jsem. Řidič zavrtěl hlavou.
Cíl pana Maxe ležel až ve druhém patře
zámku, osmapadesát schodů vysoko.
Zámek a panství Slabce koupil v roce
1866 Maximilianův pradědeček Alexis za
600 tisíc zlatých. Do Slabec přijel na koni
a čemu se podivoval nejvíc, byla přehnaná
úslužnost, s jakou ho tady lidé vítali. Croÿové si totiž nikdy nepotrpěli na panské manýry. Ora et labora. Modli se a pracuj, to bylo
krédo, které vyznávali.
První Croÿ, který se ve Slabcích narodil,
byl v roce 1910 Maximilianův otec Alexis.
Slabce miloval. V roce 1931 se oženil s Elisabeth Beaufort-Spontin a do roku 1943 se
jim na zámku narodily čtyři děti. Dva synové a dvě dcery. První přišel na svět v roce
1932 právě Maximilian. Maminka Elisabeth
při komplikovaném porodu málem zemřela.
Doktorovi, který jí zachránil život, věnoval
Maximilianův dědeček auto. Sami Croÿové
jezdili tehdy stále ještě jen v kočáře.
Za druhé světové války Alexis Croÿ nezištně nasazoval krk za Čechy, Židy i partyzány. Stál neustále jednou nohou v hrobě,
ale přesto se zas a znovu pouštěl do nebezpečí, aby lidem ze svého rodného kraje
pomohl přežít okupaci. Živil je moukou, semletou načerno v Čechově mlýně, zaměstnával je na svém velkostatku, aby je uchránil před otrockou prací v říši, vysvobozoval
je ze spárů gestapa.
Jakmile válka skončila, lidé ze Slabec,
Skupé, Svinařova, Skřivaně a dalších obcí,
kterým za války pomohl a v mnoha případech i doslova zachránil život, písemně do-

Maximilian Croÿ při návštěvě zámku
ve Slabcích v roce 2010.

Asi sedmiletý Max Croÿ (druhý zleva)
se svými slabeckými kamarády.

svědčili jeho statečné činy a zaručili se za
něj. Nikdy vám nepřestaneme být vděční
za to, co jste pro nás udělal, nikdy nezapomeneme, stojí v listinách, které podepsali.
Těch podpisů jsou desítky.
Pak ale, 23. června 1945, vstoupil
v platnost první z konfiskačních dekretů
prezidenta Beneše.
Alexis Croÿ neměl zdánlivě důvod
k obavám. Dekret sice nařizoval urychlenou konfiskaci a rozdělení zemědělského
majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců
a nepřátel českého a slovenského národa,
z nařízení však vyjímal majetek osob, které se aktivně zúčastnily boje za zachování
celistvosti a osvobození Československé republiky. Že se výjimka vztahuje i na Alexise
Croÿe, bylo nesporné. Byl hrdina. Za to, co
udělal, si zasloužil metál.
Přesto Croÿové přišli o všechno. Především o iluze o spravedlnosti.
Ztraceného majetku nelitovali, ztráta
milovaného domova je nepřebolela nikdy.
„Půjdeme?“
Maximilian Croÿ se poněkud napřímil
a odhodlaně přikývl. Pustil se dveří auta,
o které se dosud opíral, a váhavě posunul
nohu směrem k hlavnímu vchodu do zámku.
Dvacet metrů ke schodišti. Pak devětadvacet schodů do prvního patra, pak čtyři
metry k dalšímu schodišti a devětadvacet
schodů do druhého patra. Každý práh, každý schod znamenal pro nemocné nohy pana
Maxe závratně vysokou, nepřekonatelnoou
překážku.
Maximilian Croÿ se zavěsil jednou rukou do svého řidiče a druhou do mé ženy

Markéty. Pomaličku se drobnými, nejistými
krůčky sunul vpřed.
Před prvním schodem dlouho odpočíval. Nikdo nemluvil. Nevěděli jsme, co říct.
Maximilian Croÿ stál shrbený, s hlavou hluboko skloněnou a sbíral síly. Náhle ukázal
na dřevěné zábradlí u schodiště. Na něco si
vzpomněl. „Tady místo toho byl takový silný
pletený provaz, červený,“ řekl. Prsty obou
rukou spojil do kroužku a ukázal, jak silný
ten provaz byl.
Pak položil na zábradlí ruku, vzepřel se
na levé noze, opatrně zvedl pravou nohu
a položil ji na první schod.
Nikdy jsem neviděl člověka s takovou
vůlí a odhodláním dokázat nemožné. Stoupal vzhůru, přestože to naprosto odporovalo jeho fyzickým možnostem. I s pomocí
svých průvodců se sotva držel na nohou
a přesto bez jediného bolestného povzdechu tvrdošíjně zdolával schod za schodem,
až pokořil i ten poslední, osmapadesátý.
Zbýval poslední práh, poslední dveře.
Už byl skoro v cíli, už byl skoro doma.
Vešli jsme do podlouhlé místnosti ve
druhém patře zámku, ve které jsou dnes
vystavené historické fotografie zámku a letecké snímky místních částí městyse.
Stál jsem po levém boku pana Maxe,
má žena po pravém. Jeho mohutné dlaně
spočívaly na našich předloktích, která mu
sloužila za oporu. „Tak tady byl váš dětský
pokoj,“ řekla Markéta. Byla to otázka i konstatování zároveň. Maximilian Croÿ hleděl
upřeně do prázdné místnosti. Stál strnule
a mlčel. Myšlenkami tam nebyl s námi. „Asi
jo,“ odvětil konečně, ale jeho hlas jakoby
přicházel z obrovské dálky. Z otázek, připravených pro tuto chvíli, jsme nepoložili
žádnou. Netroufali jsme si.
Pak vykročil, stále s rukama na našich předloktích, do sousední místnosti,
do ložnice svých rodičů. Jak jsme se blížili
k průchodu mezi oběma pokoji, vybavilo se
mu tajné schodiště, které se v jeho dětství
skrývalo za dřevěným obložením v silné
zdi po pravé straně průchodu. „Je tu pořád, podívejte,“ odvětila Markéta a ukázala
k odhalenému vysokému vstupu ve zdi, ve
kterém ústí strmé, úzké schody, stoupající
z někdejšího velkého salonu, kde jsou dnes
kanceláře úřadu městyse. Pan Max nevnímal. Nepřítomně hleděl dopředu a zdálo se,
jako by se jen snažil přidat do kroku, popohnat své nemohoucí nohy.
Vstoupili jsme do prázdné velké čtvercové místnosti, osvětlené dvěma velkými
okny ve východní stěně. Pod okny stávala
za dětství pana Maxe postel jeho rodičů. Po
válce ji někdo koupil za pár korun stejně
jako většinu zámeckého inventáře, který
přečkal rabování.
Pan Max pevně stiskl Markétě předloktí
a tiše řekl: „Tak tady jsem se narodil.“
Brada se mu zachvěla dojetím, ale ovládl své rozrušení. Oči mu zvlhly, ale slzám
se ubránil.
Maximilian Croÿ se po dlouhých pětašedesáti letech vrátil domů, na úplný začátek
svého života.
Desátého května 1945 stál na stejném
místě v ložnici rodičů a vzrušeným hlasem
jim oznamoval, že před zámkem jsou američtí vojáci. Bylo mu tehdy dvanáct let, za
měsíc měl oslavit třináctiny. Tatínek Alexis
spěchal s Maximilianem k oknu. „To nejsou
Američané,“ řekl. „To jsou Rusové“. Maminka Elisabeth zesinala. Byla přesvědčená, že
je Rusové zabijí jako každého jiného Němce. Vinného či nevinného.
Mýlila se. Útrapy, které měli prožít, jim
připravili lidé, od nichž to čekali nejméně.
---

Vydařené Sportovní klání Dokončení ze str. 1

Chtěla bych tímto poděkovat za pomoc při organizaci této akce především našim členkám,
že mají zájem pro místní děti podobné akce pořádat, a také za velkou pomoc Davidu Solarovi
a Lukáši Opatovi. Zároveň děkuji městysi za příspěvek na sladké odměny pro děti a hlavně TJ
Slabce za půjčení hřiště a kabiny, která sloužila
jako zázemí pro nás, pořadatele. Eva Razímová

Scrapbookové tvoření. Ve středu 20. května
odpoledne jsme se sešly v naší škole ve Slabcích
na příjemné tvořivé odpoledne pod vedením
paní Renaty Záhorové. Pro ty z vás, kteří nevíte, o co se jedná, přináším stručné vysvětlení.
Slovo scrapbook pochází z angličtiny a jedná
se o knihu nebo album na vlepování výstřižků tímto způsobem se tvoří různá přání, pozvánky,
fotoalba, cestovatelské deníky apod. Hlavním
materiálem jsou různé druhy papíru, dále pak
fotografie, výstřižky, vstupenky atd., které lze
„dozdobit“ nejrůznějšími dekoracemi (razítka,
gelové třpytky, samolepky apod.). Pro tento účel
se vyrábějí rozličné dekorace, které jsou běžně
dostupné ve specializovaných prodejnách nebo
na internetu. My jsme si jako téma zvolili Velkou
Británii, kterou jsme v nedávné době navštívili, a vytvořili jsme si vzpomínkový arch na tuto
zemi. Myslím si, že jsme se nejen s touto technikou seznámily, ale především jsme si ji užily.
Velké díky patří nejen lektorce Renatě Záhorové, ale také děvčatům 8. ročníku (M. Hejdukové,
E. Hlaváčkové a E. Brožíkové) za skvělou atmosféru, a samozřejmě p. řediteli J. Hůlovi za umožnění konání této akce. Karin Kochánková,
učitelka ZŠ Slabce
Šlágry v kulturním domě. Všichni, kteří jste
se zúčastnili 6. června hudebního odpoledne
v Kulturním domě ve Slabcích, které uspořádala místní organizace zahrádkářů, jste jistě
odcházeli spokojeni. O dobrou zábavu se postarala známá dvojice z TV Šlágr Václav Žákovec
a Anička Volínová. Byla to skvělá sešlost lidiček
se zpěvem, tancem a občerstvením. Díky všem,
kteří jste přišli. Další akcí bude již 11. květinová
výstava od pátku 7. srpna do neděle 9. srpna.
Na desátého října chystáme hudební odpoledne
s Piňakoládou. Těšíme se na vás. Dagmar Zusková, jednatelka ZO ČSZ Slabce
POSEZENÍ V MODŘEJOVICÍCH. V Modřejovicích je

už zvykem, že prázdniny začínáme posezením
pod kaštany. Letos se posezení poprvé konalo na
dvorečku Hasičského klubu. Sešlo se nás na 90.
Krásně hrál k poslechu i k tanci Martin Koutecký, nechybělo občerstvení. Díky všem za podporu a těšíme se na další společné akce. Dagmar
Zusková, jednatelka SDH Modřejovice

1. BluesRousFest se povedl. První pokusný

bluesový minifestiválek v Rousínově BluesRousFest proběhl 4. 7. ve stodole u Faflíků a troufám
si říct, že byl úspěšný. I přes velké vedro a konkurenci lákavých akcí v okolí posluchači průběžně přicházeli, někdo se zdržel celý večer, někdo
přišel jen na jednu či dvě kapely. Milovníků blues
je, jak vidno, stále dost, takže 2. ročník příští rok
nevylučujeme. Ludmila Faflíková

potlesk pro dětské herce. Asi před dvěma
měsíci jsme začali nacvičovat pohádku Šípková
Růženka. Paní učitelka rozdělila role mezi celou
třídu. Postavy byly: král, královna, princezna
Růženka, tři studánkové víly, víla z močálu, zahradník, Kuba, Honzík a vypravěč. Nácvik nás
bavil a text si všichni zapamatovali. Také jsme
si sami vyrobili jednoduché kulisy. Namalovali
jsme hrad, erb a růže. Na fotbalovou síť jsme

přidělali růže a zelené větvičky, kterými pak „zarostl hrad“. Na představení si každý přinesl kostým. Já
jsem byl zahradník, proto jsem si
přinesl klobouk a motyčku. Pohádku jsme hráli pro všechny žáky naší
školy. Když jsme hráli pro 1. – 4.
ročník, tak jsem trému neměl. Před
staršími žáky jsem však začal trému mít. Pohádka se nám moc hezky
hrála a byli jsme rádi za velký potlesk. Paní učitelka nás pochválila.
Daniel Večeřa, 5. ročník ZŠ Slabce

KURZY VE MLÝNĚ. Začaly prázdniny

a s nimi i víkendové kurzy ručních
prací v Čechově mlýně. Na tom prvním 4. 7. jsme si vyrobili a ozdobili
svíčku, potom z živých květů ozdobné dortíčky. Den jsme zakončili
poslechem pěveckého sboru Václav
z Čisté. Přehled dalších kurzů najdete na str. 4. Dne 25. 7. od 19 h zahraje po sobotní části kurzu nová skupina HULDUFLOK. Sledujte plakáty
a www.mlynice-slabce.estranky.cz.
Vlasta Uhrová, o. s. Mlýnice

Ordinační hodiny MUDr. Josefa Hůly od 1. 7. 2015

Ordinační hodiny ve Slabcích (zámek, 313 550 161, diplomovaná zdravotní
sestra Jana Hnízdilová): PO 7:00-10:30 (odběry), 12:00-15:30 ● ÚT 7:00-9.30
(sestra do 11:00) ● ST - Administrativa, návštěvy, obj. ● ČT - 7:00-9:30 (sestra
do 11:00) ● PÁ - neordinuje se. Ordinační hodiny v Rakovníku (Tyršova 737,
313 516 804, diplomovaná zdravotní sestra Jindřiška Čechová: PO 7:00-11:00
● ÚT 13:00-16:00 ● ST 7:30-11:00 ● ČT 15:00-18:00 ● PÁ 7:30-11:30

Společenská rubrika
Životní výročí v červenci 2015 slaví
1. července

Eva Koderová, Slabce 61

50 let

4. července

Zdeňka Slapničková, Svinařov 33

85 let

4. července

Věra Svobodová, Slabce 123

65 let

7. července

Jiří Kohout, Slabce 97

50 let

7. července

Jitka Kasková, Rousínov 26

60 let

13. července

Pavel Svoboda, Rousínov 50

50 let

16. července

Eva Fraňková, Slabce 119

55 let

21. července

Jiřina Vostatková, Skupá 2

65 let

21. července

Eliška Burianová, Rousínov 11

55 let

25. července

Květa Božková, Slabce 121

84 let

29. července

Hana Spalová, Modřejovice 11

50 let

Životní výročí v srpnu 2015 slaví
1. srpna

Růžena Macáková, Kostelík 2

88 let

17. srpna

Anna Chrzová, Slabce 36

85 let

23. srpna

Jaroslav Novák, Slabce 151

65 let

29. srpna

Jiří Slapnička, Svinařov 33

86 let

Jubilantům blahopřejeme! Pokud někdo z příštích jubilantů (září, říjen 2015) nechce
být zveřejněn ve zpravodaji, nechť to oznámí na Úřad městyse Slabce do konce srpna 2015.

Přihlášeni k trvalému pobytu
4. května

Anna Chrzová z Podmokel do Slabec

Odhlášení z trvalého pobytu
4. května

Jana Smažilová

22. června

Adéla Grubnerová

Narození
5. června

Patrik Vágner, Rousínov 62

20. června

Ivan Solar, Slabce 133

Úmrtí
3. května

Ivan Uher, Rousínov 77

Svatby
2. 6., Slabce

Martin Šantora, Lišany, a Lenka Náglová, Lužná

5. 6., Slabce

Radek Vaňha a Denisa Vrchotová, oba Kněževes

6. 6., Slabce

David Bařtipán a Tereza Holá, oba Lubná

6. 6., Slabce

Kamil Pochman a Tereza Wienerová, oba P. Újezd

26. 6., Krakovec

Tomáš Kochlefl a Andrea Jelínková, oba Lužná

pozv á n k y
Občanský spolek mlýnice Slabce vás zve na

víkendové workshopy
do Čechova mlýna ve Slabcích, kde si pod vedením zkušených
lektorek budete moci vyzkoušet různé ruční práce. Přihlásit se
můžete přímo v Čechově mlýně nebo na telefonu 728 308 950,
případně přijít rovnou na konkrétní workshop
Workshopy probíhají vždy od pátku do neděle.
V pátek se začíná přípravou v 18:00, v sobotu probíhá výuka
s lektorkou od 14:00 do 18:00, nedělní část workshopu
proběhne mezi 13:00 a 15:00
17. 7. - 19. 7.
Lenka Fialová - batikování a malování triček
Vlasta Tománková - pedik
24. 7. - 26. 7.
Lenka Fialová - kouzlení z papíru
Vlasta Tománková - pedik / Dagmar Strnadová - sláma

Dobře utajená country
Jubilení XX. ročník festivalu country, folku a bluegrassu
proběhne v pátek 7. 8 a v sobotu 8. 8.
v zámeckém parku ve Slabcích
V pátečním programu, jehož začátek je plánován na 16.30 hodin,
se představí regionální kapely, mj. Hradní Duo, Rakovnickej potok,
Žížeň Band či Gladly SW. Tyto pak doplní dámské trio z Plzeňského
kraje Přelet M. S. a se vzpomínkou na Michala Tučného, od jehož
odchodu do muzikantského nebe letos v březnu uplynulo již 20 let,
skupina Michal Tučný Revival Plzeň.
Sobotní hudební přehlídka začne v deset hodin dopoledne, zahájit by
jej měla kladenská skupina New Rebels. Během dne se pak na pódiu
vystřídají Jindra Kejak, Náplava, Pacifik, Kamelot, Nezmaři, Cop,
Jitka Vrbová, Vojta Kiďák Tomáško, Miroslav Paleček, Honza
Nedvěd, Petr Kocman a prvně v historii festivalu na něj zavítá
zahraniční host, německá zpěvačka Becky Gaber.
Podrobný program najdete včas na www.country-slabce.cz

Místní organizace ČSZ ve Slabcích vás zve na

31. 7. - 2. 8.
Pavlína Klemerová - výroba svíček
Andera Bláhová - sítotisk a fimo

11. květinovou výstavu

14. 8. - 16. 8.
Alena Mrázová - výroba svíček, zdobení kraslic
Andrea Bláhová - malování na trička horkým voskem

Bližší informace najdete plakátech

21. 8. - 23. 8.
Dagmar Strnadová - sláma, základy drátkování
28. 8. - 30. 8.
Andrea Bláhová - savo technika na trika,
šperky z hmoty crystal cloy

od pátku 7. 8. do neděle 9. 8. v Kulturním domě Slabce

Rous 17
Týden řemeslných kurzů, divadla a koncertů
od 10. do 15. 8. ve stodole u Faflíků v Rousínově

Více na www.mlynice-slabce.estranky.cz nebo na facebooku

Řemeslné kurzy:

Městys Slabce vás zve na výstavu

Od pondělí do pátku 14-16 hodin. Keramika, dřevořezba, malování
na hedvábí, sítotisk, fimo, pletení z pedigu, ze slámy a sena, navlékání
a lepení korálků, malování a zdobení horkým voskem. Kurzovné je
100 Kč / 2 hodiny. U některých lektorů je nutno si připlatit na materiál.
U kurzu keramiky je kapacita omezena na 16 účastníků denně.

Svět dětí srdcem a dlaní
Výstavu můžete navštívit v galerii ve 2. patře zámku ve Slabcích.
Vernisáž proběhne v pátek 24. 7. 2015 od 16.30 hodin.

koncerty, divadlo atd.
Pondělí 10. 8. od 20 hodin:

1. část expozice je věnována 29. výročí otevření mateřské školy
ve Slabcích - fotodokumentace a práce dětí. 2. část expozice
nabídne fotografie dětí, dětské výtvarné práce a náměty,
textilní a jiné hračky.

Vyprávění starého vlka (rodinné představení)
Divadlo Koňmo z Českých Budějovic

Výstava bude otevřena vždy v sobotu a v neděli od 14 do 17 h,
a to až do 30. 8. 2015. Mimo otevírací dobu můžete výstavu
navštívit po domluvě na tel. č. 313 550 144 nebo 603 195 839.

Koncert rakovnické shoegaze kapely, komety české hudební scény
» Vítěz ankety Aktuálně.cz o objev «
» domácí nezávislé scény pro rok 2014 «

Úterý 11. 8. od 20 hodin:

Manon Meurt
Středa 12. 8. od 20 hodin:

Občanské sdružení Rousínov a Vlastivědný sbor vás zvou na

burianův rousínov
v sobotu 8. 8. 2015 v Rousínově
Neformální slavnost k poctě světoznámého rousínovského rodáka,
operního pěvce Karla Buriana (1870-1924)
Od 16 hodin položení kytice a vzpomínka na Karla Buriana
u pamětní desky na jeho rodném domě
Od 16.45 ve stodole u Faflíků přednáška Romana Hartla
„Jak jsem zpíval s Carusem“, věnovaná barytonistovi Emilu
Burianovi, mladšímu bratrovi Karla Buriana
Od 19 hodin koncert

písničkáře Jana Buriana
www.rousinovurakovnika.cz, www.romanhartl.cz

Staré pověsti české (rodinné představení)
Divadlo Dell Arte z Českých Budějovic
Čtvrtek 13. 8. od 20 hodin:

Elvis a Janis žijí! - hudební retro večer
Koncert Elvis Presley revival + Janis Joplin revival
(dobové oblečení návštěvníků velmi vítáno!!)
Pátek 14. 8. od 18 hodin:
středověký podvečer
Ukázky šarvátek a soubojů v podání Společnosti života
středověkého W-Arlet. Pro děti: zkoušení zbroje, ležení, lukostřelba
Sobota 15. 8.:
od 16 hodin - Loutková pohádka pro děti
Divadlo Před Branou Rakovník
OD 20 hodin - falešná ozvěna
Populární rock-popová rakovnická kapela

