Oty Pavla
Když roku 1970 poprvé vyšla tiskem povídka
Smrt krásných srnců, první ze vzpomínkových příběhů
o povedeném tatínku Leovi, králi křivoklátských pytláků
a převozníků Karlu Proškovi, Luhu pod Branovem, řece
Berounce a rybách, její autor, sportovní novinář
a spisovatel Ota Pavel (vlastním jménem Ota Popper)
napsal bratru Hugovi: „Jsem přesvědčen, i když
přiznávám, že se mohu mýlit, že tato povídka se bude
číst ještě za padesát let, až my tu nebudeme.“ Od Pavlovy
předčasné smrti v roce 1973 (bylo mu 43 let), uplynula
tři desetiletí a čtenářů jeho osobitých životopisných
povídek, těch známějších, které se objevily ve sbírkách
Smrt krásných srnců (1971) a Jak jsem potkal ryby (1974)
i méně známých, které se postupem času dostaly
k širšímu okruhu čtenářů z jeho literární pozůstalosti,
neubývá. Spíš naopak, vyprávění Oty Pavla stále patří
v české literatuře k tomu nejoblíbenějšímu. A také
nejlepšímu. „Kdyby to bylo napsaný anglicky, klečel by
Pavlovi svět u nohou,“ prohlásil kdysi herec Jan Werich.

Mapa na cesty Rakovnickem
Při výletech Křivoklátskem a dalších cestách
Rakovnickem nezabloudíte s turistickou mapou,
kterou v roce 2006 vydal Svazek měst a obcí
Rakovnicka ve spolupráci s kartograﬁckým
nakladatelstvím Žaket a s ﬁnanční podporou
Středočeského kraje. Dosud nejobsáhlejší mapa
Rakovnicka obsahuje i řadu dosud neznámých,
nepublikovaných nebo neprávem zapomenutých
výletních cílů v regionu. Kartograﬁckou část, která
vznikla na základě nového soupisu a zaměření
turistických cílů, tras a služeb, doplňuje rozsáhlý
vlastivědný průvodce o 12 tisících slovech, přehled
pěších a cyklistických tras a vybraných kontaktů
včetně informačních center. Mapa v měřítku 1 : 60
000 je v prodeji za doporučenou cenu 40 Kč.
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Zveme vás na třídenní cestu Křivoklátskem, místy,
kde Ota Pavel pobýval a o nichž psal, místy, známými nejen
z jeho vzpomínkových povídek, dopisů a nedokončených
próz, ale i z divadelních a rozhlasových dramatizací či ﬁlmů,
které podle nich vznikly (Zlatí úhoři, Smrt krásných srnců),
místy kraje, který byl pro Otu Pavla „tak krásný a milovaný.“
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DEN 1.
1 - Křivoklát, 2 - Skryje
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Prospekt vydal v roce 2006 Svazek měst a obcí Rakovnicka
se sídlem v Rakovníku za přispění Středočeského kraje.
Texty a graﬁcká úprava: Roman Hartl. Fotograﬁe: Radomír Dvořák,
Roman Hartl. Na titulní straně úryvek z povídky Potok pana inženýra.
Kontakt: region@rakovnicko.info
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