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sv. Bartoloměje
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Výlet první
Městem Nezbedného bakaláře

Výlet druhý
Tajemným Jesenickem

Královské město Rakovník a ﬁlm, to je hlavně historický
snímek Nezbedný bakalář z roku 1946, který vznikl podle dvou
renesančních povídek spisovatele Zikmunda Wintera ze sbírky
Rakovnické obrázky, a to Nezbedný bakalář a Golgota. Scénář
ﬁlmu vzešel z divadelní hry, kterou v roce 1937 napsal
představitel titulní role Zdeněk Štěpánek k Wintrovým oslavám
v Rakovníku, konaným u příležitosti 25. výročí spisovatelova
úmrtí. Nezbedný bakalář má ve ﬁlmograﬁi Rakovníka zvláštní
místo – nejenom, že byl adaptací zřejmě nejznámější literární
práce o Rakovníku, jejíž autor Z. Winter, rodák z Prahy, začal
v Rakovníku svou spisovatelskou dráhu, ale blízký vztah k městu
měl i Zdeněk Štěpánek, neboť v Rakovníku prožil část dětství
a mládí, tady přilnul k divadlu. V Rakovníce a jeho okolí vznikal
také ﬁlm pro mládež Bloudění orientačního běžce (1986),
tragikomedie podle románu L. Pecháčka Vážení přátelé, ano !
(1987) nebo scéna popravy Jana Koziny v komedii
Trhala ﬁalky dynamitem (1992).

Rusalčí jezírko u Bedlna
Zatopený kamenolom poblíž Bedlna se roku 1977 stal
kulisou ﬁlmové adaptace opery Rusalka s Magdou Vášáryovou
v titulní roli. Podle ﬁlmu se jezírku v lomu říká Rusalčí. Opuštěný
žulový lom s dvanáctimetrovou skalní stěnou je od roku 1994
významným krajinným prvkem.

Prohlídka Rakovníka:
Procházka historickým
jádrem města – z náměstí
(historické domy, mariánský sloup) ke kostelu
sv. Bartoloměje (možno
nahlédnout z předsíně do
chrámové lodi s nejkrásnější
kamennou gotickou kazatelnou v Čechách) s dřevěnou
zvonicí a mozaikovým
obrazem z keramiky RAKO,
prohlídka muzea
T. G. M. (pravěk, středověk,
18. a 19. století, cechovní
památky, geologie a hornictví
na Rakovnicku, voda v krajině,
ryby a příroda Rakovnicka,
RAKO 1883–2003), lapidária
muzea (kamenné památky)
a Pražské brány, vyhlídka z Vysoké brány, skvostu českých
městských gotických bran, s expozicí historických fotograﬁí města, prohlídka Rabasovy galerie (stálá expozice tvorby Václava Rabase) v bývalé
synagoze a odtud zpět na náměstí nebo ke hřbitovu s urnovým hájem
(dřevěná zvonice, náhrobky význačných osobností – operní pěvci
bratři Burianové, generál Kholl, továrník František Otta - tvůrce mýdla s
rakem). Prohlídku města možno doplnit o výlet vlakem do železničního
muzea v blízké Lužné (trať 124, směr Lužná; asi 15 min), největšího
muzea svého druhu v Česku.
Jídlo, občerstvení:
Divadelní restaurace, Na Sekyře 144
Vinárna U Zlatého hroznu, Palackého 78
Restaurace Slavia, Husovo náměstí 53
Restaurace Černý orel, Husovo náměstí 120
Restaurace Česká chalupa, U hluboké studny 133
Restaurace a bistro Pamír, Husovo náměstí 10
Restaurace U Primase, Palackého 55
Restaurant U Madly, Vysoká 92
Restaurace U Mušketýra, Poštovní 194

LOM BEDLNO

s Rusalčím jezírk

em

Motorest Zálesák
V motorestu Zálesák na Jesenické křižovatce při silnici
z Prahy do Karlových Varů se v roce 2003 natáčela první česká
komedie o zombiích (oživlých mrtvých) Choking Hazard - příběh
účastníků ﬁlosoﬁckého kursu doktora Reiniše (Jaroslav Dušek)
napadených v odlehlém motelu Halali nemrtvými myslivci,
a také dívčí prázdninová road movie Pusinky (2007).
Vlakem a pěšky:
Z Rakovníka vlakem (trať 161, směr Bečov nad Teplou) do zastávky
Kosobody (cca 30 min.). Odtud po pěší trase KČT 1023: Bedlno 2
(lom Bedlno mimo trasu, 1 km jihozápadně od vsi, u lesíka po polní
cestě vlevo 250 m od silnice na Jesenici – viz mapa. Po stejné cestě
zpět na KČT 1023) – Tobiášův vrch 7,7 (rozhledna) – Vlčí hora, rozcestí
8,2. Dále po KČT 3988: Jesenická křižovatka, motorest Zálesák 10,2
- Vlčí hora, rozcestí 12,2 – Petrohrad, pod zříceninou 17,5. Dále po KČT
0015: Petrohrad, hrad 18 (trosky hradu ze 14. století s kaplí Všech svatých) – Petrohrad, pod zříceninou 18,5. Dále po KČT 6032: Jesenice,
ŽST 23,5 (v Jesenici vlastivědné muzeum, lapidárium drobných
kamenných památek, koupání ve Velkém rybníku). Z Jesenice
vlakem do Rakovníka (cca 40 min.).
Na kole:
Z Rakovníka (Tyršovo koupaliště) po CS 351, směr Jesenice: Soseň
18,5 (tip: 1,5 km jihozápadně od Sosně mohutný Boží kámen,
opředený pověstmi. Kámen uveden v mapě, cesta k němu není
značena) – Kosobody 20,1. Dále po pěší KČT 1023 do Bedlna 24,1.
Dále po silnici a polní cestě k lomu Bedlno 25,7 (viz Vlakem a pěšky)
a odtud stejnou cestou zpět na silnici a dále přes Chotěšov na rozcestí s pěší KČT 3988. Dále po pěší KČT 3988 k rozcestí Petrohrad,
pod zříceninou 31. Dále po pěší KČT 0015 na rozcestí U můstku 34.
Dále po pěší KČT 1020 do Krt 36 (ve vsi lidová architektura – venkovská památková zóna v návrhu, v lese cca 1,5 km jižně vsi bývalé
žulové lomy). Z Krt po silnici do Jesenice, ŽST 39. Odtud zpět vlakem
do Rakovníka nebo po CS 351 do Klečetné 47,4. Dále po CT 8167 do
Čížkova 52,1. Dále po CT 8166: Zderaz 54,5 (ve vsi lidová architektura,
bývalá synagoga) – Kolešovice 57,3 (ve vsi zámek – nepřístupný, park
s alejí památných dubů, sochy světců) – Přílepy 60,5. Dále po CT 8165
do Senomat 64,3 (gotický kostel s dřevěnou zvonicí, na hřbitově
náhrobní deska A. Hochhauzerové z Krásného Dvora). Dále po CS 351
do Rakovníka (Tyršovo koupaliště) 71,9.
Jídlo, občerstvení:
Motorest Zálesák, Jesenická křižovatka
Cukrárna Hana Štefánková, Náměstí 17, Jesenice
Restaurace U čerpací stanice, Ulice 5. května, Jesenice
Restaurant Hotelu Jesenice, Jesenice
Restaurace Kino, Kolešovice
Hospůdka U Kutílků, Přílepy
Restaurace Jiří Cír, Senomaty 55
Cukrárna E + J Spurných, Senomaty

