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Vážení čtenáři,

 vítám vás u jarního čísla časopisu Po-

hledy AMB, který vás, jak doufám, zajíma-

vým čtením provede místy a světy, které buď 

neznáte, a nebo znáte-li, rádi se na ně po-

díváte z jiných úhlů.

Že výpravy na místa neznámá vůbec nemusí 

znamenat mnohahodinové lety a očkování 

proti exotickým nemocem, vás snad pře-

svědčí článek o kapli svatého Víta v Sinut-

ci, vsi zastrčené v Českém středohoří mezi 

Mostem a Louny. Naopak místem, které ur-

čitě znáte, ale možná se o něm rádi něco 

nového dozvíte, je klášterecký zámecký 

park, na který se letos zaměřila místní rad-

nice. V článku Vlasty Fišrové se dozvíte, co 

chystá.

O trochu dál se vypravil cestovatel Josef 

Dlouhý – po loňské expedici do Patagonie, 

z níž jsme vám přinesli vyprávění, jel odha-

lovat kouzlo jedné z posledních bašt komu-

nismu – Kuby. 

Pokud patříte mezi čtenáře, kteří čtou proto, 

aby se něco nového dozvěděli, ne se jen 

utvrdili ve svých názorech, možná vás za-

ujme rozhovor s hercem a dudákem Ottou 

Liškou – mě tedy rozhodně překvapilo, že 

dudy jsou typický krušnohorský nástroj, 

a vlastně i to, že tu vůbec nějaká lido-

vá hudba žije. U divadla pak ještě můžete 

zůstat s Ivanou Bonaventurovou, která pro 

nás připravila dvojrozhovor s dramaturgem 

a s uměleckým šéfem mosteckého divadla.

Tématem rubriky Trendy jsou tentokrát mu-

zea. Jak se mění v 21. století? Ještě po-

řád sbírají předměty pro budoucí generace? 

Dokážou ta klasická konkurovat nově vznik-

lým „pseudomuzeím“? Hledejte s námi od-

povědi v článku Posbírat, roztřídit a ukázat! 

S muzejnictvím souvisí také článek věnova-

ný obci Braňany na Mostecku, která by ráda 

přiblížila místním obyvatelům i historickým 

nadšencům trochu zapomenuté téma letec-

ké bitvy nad Mosteckem.

Po roku Jana Husa přichází na scénu Ka-

rel IV. A nezapomněli jsme na něj ani my. 

Připravili jsme pro vás dvoustranu s infor-

macemi, kde a jak si můžete připomenout 

život a dílo tohoto českého krále, německé-

ho a římského císaře. Jeho vláda znamenala 

dobu míru, dobu rozkvětu, která se v Česku 

zas tak často neopakovala, a na stopy po 

tomto panovníkovi můžete narazit dodnes 

na mnoha místech naší země. To už ale 

předbíhám, protože místopisu Karla IV. se 

budeme věnovat zase příště.

Mnozí z vás jistě přicházející jaro vítáte 

s úlevou jako nový začátek po těžké zimě, 

jako radost z nového života, jako zárodek 

léta. Musím se tedy přiznat, že s přibývají-

cími léty začínám čím dál lépe rozumět po-

stoji svého přítele Igora, který na adresu jara 

říká, že je to čas, kdy ze země vylézají jedy. 

Ale možná je to jen zaujatý postoj alergika, 

pro kterého je májový zvyk líbat se pod roz-

kvetlou břízou pohanským barbarstvím na 

vlastním zdraví. Tedy doufejme, že letos na 

jaře vyleze i něco lepšího než ze země jedy 

a z politiků hlouposti.

Krásné jarní dny

Kateřina Táborská, šéfredaktor

Foto na obálce: Archiv Pohledy AMB
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KRÁLOVY POKLADY
Od 12. dubna do 12. června bude v Oblast-
ním muzeum v Lounech k vidění výstava 
Poklady Karla IV. Den před královými naroze-
ninami ji doplní část karlštejnského pokladu. 
Děti v lounském muzeu zaujme komiksové 
ztvárnění života tohoto českého panovníka. 
Výstavy jsou součástí celoroční série oslav 
Lucemburské Louny, které připo-
mínají význam Lucemburků v his-
torii města. Součástí programu 
jsou koncerty, přednášky a v du-
chu Karla IV. se ponese i Muzejní 
noc 27. května. Od května do října 
se bude konat i série zájezdů po 
hradech krále Karla IV. V lounském 
informačním centru můžete získat 
výroční turistickou vizitku „Lucem-
burské Louny 2016“ a obtisknout 
výroční razítko.

LUCEMBURSKÁ VLÁDA NA 
SEVERU
Jedinečná výstava uměleckých 
děl, uměleckořemeslných artefaktů 
a kulturně-historických a archivních 
dokumentů, spojených s vládou Lu-
cemburků v severozápadních Čechách z re-
gionálních sbírek bude příspěvkem Ústecké-
ho kraje k oslavám výročí Karla IV. Podílela se 
na ní řada muzeí a archívů, jejichž zřizovate-
lem je Ústecký kraj. Konat se bude v jízdárně 
teplického zámku, kde sídlí Regionální muze-
um, od 6. května do 30. října 2016. Návštěv-
níky čekají nejen krásné umělecké předměty, 
které se z této historické epochy zachovaly, 
ale i předměty denní potřeby. Výstavu dopl-
ní i obsáhlý katalog a doprovodný program 
včetně komentovaných prohlídek.  Na závěr 

výstavy je plánována krátkodobá prezentace 
kopie císařské koruny Svaté říše římské. 

OSLAVA NAROZENIN U KOSTELA
Přesně v den narození Karla IV. - ovšem v době 
narození pokřtěného jako Václav – tedy v pá-
tek 14. května se budou konat historické oslavy 
v Mostě. 

Hlavní program bude probíhat 
u přesunutého kostela Nanebevzetí Panny 
Marie. V programu je rytířský turnaj na koních, 
šermířské vystoupení, dobové tance a hudba, 
pouliční divadlo či ukázky sokolnictví, chybět 
nebudou středověké řemeslné dílny nebo 
dobové tržiště. Město Most plánuje u příleži-
tosti letošního výročí také výstavu v městské 
knihovně a koncert středověké hudby. Do 
repertoáru Městského divadla v Mostě by se 
měla vrátit hra Jaroslava Vrchlického Noc na 
Karlštejně, kterou však proslavilo spíš muziká-
lové zpracování Zdeňka Podskalského.

PROCHÁZKY KARLOVÝM MĚSTEM
Císař Karel IV. stál u zrodu slávy léčivých pra-
menů i samotného města, jež po něm bylo 
nakonec pojmenováno – Karlových Varů. Zá-
padočeské lázeňské město proto patří k těm, 
které se vedle Prahy podílejí na oslavách nej-

výrazněji. V průběhu sezóny můžete 
například projít městem s pouličním 
divadlem V. Braunreitera po stopách 
Karla IV. (6. května, 18. června, 8. čer-
vence, 13. srpna a 7. října). V rámci 
filmového festivalu čeká návštěvní-
ky výstava dochovaných originálů 
kostýmů z kultovního filmu Noc na 
Karlštejně, jejíž součástí bude i inter-
aktivní část, například formou velko-
plošných puzzle. 8. května a 7. srpna 
bude možné vyjít Po stopách Karla 
IV. na trase nordic walking pochodu 
z Karlových Varů do Lokte. Květ-
nový pochod je součástí zahájení 
lázeňské sezóny (od 6. do 8. květ-
na), jehož vyvrcholením je průvod 
družiny Karla IV. městem 7. května. 
Oproti každoročnímu programu 

bude letos slavnost rozšířena o řemeslný trh, 
půjčovnu gotických kostýmů, soutěže a rytíř-
ské souboje. Podrobnosti lze získat na webu 
http://700.karlovyvary.cz/.

PRAGA CAROLI
Velké oslavy samozřejmě chystá hlavní město 
Praha, za jehož rozkvětem ve 14. století Karel 
IV. stál. Hlavním bodem oslav bude týdenní 
program Praha Caroli od 14. do 21. května. 
Díky festivalu se centrum města převlékne do 
středověkého hávu – budete moci navštívit 
středověké tržiště s ukázkami dobových ře-
mesel a výrobků, venkovní představení a vy-
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stoupení různých umělců s ukázkami středo-
věké hudby, divadla či tance. Každý ze sedmi 
dnů festivalu bude vyplněn programem, jenž 
představí působení Karla IV. v jednotlivých 
regionech a zároveň se jednotlivé regiony na 
festivalu představí prostřednictvím vystoupe-
ní svých umělců.

KORUNOVAČNÍ KLENOTY
Během roku 2016 budete moci na několika 
místech České republiky zhlédnout mistrov-
ské repliky Českých korunovačních kleno-
tů. Putovní výstavu doplní i další exponáty 
a zajímavosti ze středověku a doby Karla IV. 
V březnu a dubnu budou k vidění v Mu-
zeu Vyškovska, poté se stěhují do Znojma, 
o prázdninách budou k vidění v Českém 
Krumlově a od 21. září do konce října v Kar-
lových Varech. 

DRAHOKAMY PRO CÍSAŘE 
Od dubna do září chystá muzeum v Kadani 
výstavu Karel IV. a Kadaňsko, která přiblíží 
jednak okolnosti dvou návštěv císaře v Ka-
dani a také příběh naleziště drahých kamenů 
v nedalekém Ciboušově. Ten je totiž význam-
ným pojítkem mezi Kadaňskem a císařem. 
Z naleziště pocházejí polodrahokamy, který-
mi jsou vyzdobeny kaple na Karlštejně a Sva-
továclavská kaple v Katedrále sv. Víta na Praž-
ském hradě. Součástí expozice budou kromě 
mnoha dalších exponátů i jaspisy a ametysty 
z Ciboušova. Vernisáž na kadaňském hradě 
je plánována na pátek 29. dubna a výstavu 
doprovodí i další program. Právě o drahoka-
mech bude například přednáška 23. dubna 
v 17 hodin. Na 7. května je připraveno ne-
tradiční scénické čtení z vlastního životopisu 
císaře Svým nástupcům... v podání Divadla 
Navenek. Ani letos samozřejmě nemůže chy-
bět v Kadani Císařský den na závěr srpna, kte-
rý připomíná právě jednu z návštěv Karla IV. 
v tomto městě.

OSLAVA VÍNA
Dalším místem na severu Čech, s nímž je 
jméno Karla IV. úzce spjato, jsou Litoměřice. 
Považován je za zakladatele zdejší vinařské 
tradice, takže velká část programu bude za-
měřena právě na víno. Například v dubnu 
můžete ochutnávat burgundská vína nebo 
pokrmy doby Karla IV. Od května do srpna 
čekají návštěvníky kostýmované prohlídky 
města a vše vyvrcholí 17. září příjezdem císa-
ře na Vinobraní. 
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DUDY BYLY TRADIČNÍM 
KRUŠNOHORSKÝM 
NÁSTROJEM
SLOVNÍ SPOJENÍ „KRUŠNOHORSKÁ LIDOVÁ HUDBA“ MI TROCHU PŘIPOMÍNALO ZNÁMOU KULATOU 

KRYCHLI. JE PROSTĚ TĚŽKÉ SI PŘEDSTAVIT, ŽE POLOPRÁZDNÝMI HORSKÝMI VESNICEMI S LUFŤÁKY 

PROCHÁZÍ NĚKDO V KROJÍCH NEBO JAK SE HUČENÍM TĚŽEBNÍCH STROJŮ PROLÍNÁ ZVUK DUD 

A HOUSLÍ. MUZIKANTI Z KRUŠNOHORSKÉ DUDÁCKÉ MUZIKY, KTEŘÍ PŘED VÁNOCI VYDALI NOVOU 

DESKU, MĚ ALE PŘESVĚDČILI, ŽE JDE JEN O MÉ PŘEDSUDKY A MEZERY VE VZDĚLÁNÍ. O TOM, JAK 

TYPICKÉ JSOU DUDY PRO SEVERNÍ ČECHY, JAK SE NAUČIL TENTO SLOŽITÝ NÁSTROJ VYRÁBĚT 

A JAK SE PŘES PRAHU VRÁTIL DO KRUŠNÝCH HOR, JSEM SI POVÍDALA S HERCEM, DUDÁKEM 

A VÝROBCEM HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ OTTOU LIŠKOU.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHÍV KRUŠNOHORSKÉ DUDÁCKÉ MUZIKY

Začnu, s dovolením, rozborem názvu vaše-
ho souboru – Krušnohorská dudácká muzi-
ka. Připadá mi to jako hodně zvláštní spoje-
ní – dudáci v Krušných horách?
Dudy skutečně byly tradičním nástrojem 
v Krušných horách. Na přelomu 19. a 20. sto-
letí se v příhraničí od Šumavy až po Krušné 
hory hrávalo v kapelách na dudy běžně. Pan 
Josef Režný, velký znalec dudáckého umě-
ní ze Strakonic, sběratel písniček, objevil, že 
v Teplicích ve 20. a 30. letech minulého století 
existovala velice slavná sudetsko-česká kapela 
s dudákem, která hrála na plesech. Pak bohu-
žel přišly válečné události. Ale v chebském 
muzeu je část expozice věnována dudám. 

Já mám osobně pocit, že společně se dvě-
ma odsuny obyvatel v první polovině mi-
nulého století se ‚odsunula‘ i lidová hudba 
a z Krušných hor se zcela vytratila. Pro vět-
šinu lidí je to naprosto neznámý pojem.
Byl to tvrdě zkoušený kraj. Když jsme dělali 
první CD v roce 2008, připravoval jsem se na 
to dva roky, kdy jsem hledal materiály o hud-
bě z tohoto regionu. Nakonec se nám poda-
řilo najít zpěvník Severní Čechy v lidové písni, 
vydaný někdy v 80. letech, kde jsou písně od-
tud. Takže existují, málokdo je ale provozuje. 
Myslím, že se to ale začíná obracet a lidová 
hudba se vrací, z čehož mám radost. Napří-
klad v Karlových Varech byl obnoven soubor 
Dyleň, v Krásné Lípě existuje kapela Dykyta.

Je to i vaším cílem - vrátit lidovou hudbu do 
povědomí zdejších obyvatel?
Při svých koncertech vyprávíme o historii 
zdejší hudby. Spojili jsme síly s hornickým 
spolkem, který také udržuje krušnohorské 
tradice. Zařadili jsme proto do repertoáru 
i hornické písně a jezdíme s nimi na různé 
hornické slavnosti. Párkrát jsme byli pozváni 
hrát do sousedního Saska, kde existuje mno-
ho hornických kapel. Teď připravujeme kom-
ponovaný pořad s vánoční tématikou - kole-
dami, písněmi, tradicemi z Krušnohoří, s nímž 
bychom chtěli jezdit po Krušných horách od 
Chebu po Děčín. Začneme na Lesné, kde 
máme dobré kontakty v místním muzeu. Teď 
sháníme historické materiály. Chceme být 
prostě takovou pravou regionální kapelou.

Jak Otto Liška k dudám přišel?
Když jsem hrál v Praze, zkoušeli jsme Strako-
nického dudáka, kterého hrál Ivan Vyskočil, 
a režisér chtěl, aby hrál na dudy živě. Já jsem 
se už v té době věnoval hodně hudbě, hrál 
jsem na banjo a dvanáctistrunnou kytaru a byl 
jsem blázen do folkové muziky. Když ale při-
šel profesionál na dudy, aby učil Ivana Vysko-
čila, bylo rozhodnuto. Už je to 31 let, co jsem 
si nechal vyrobit své první dudy.

Muziku jste provozoval, jak říkáte, skoro 
odjakživa – vlastně celý život děláte muzi-
ku a divadlo...

Zdědil jsem to asi po tátovi, který na co sáhl, 
na to hrál. Pátráním v rodině jsem zjistil, že 
můj dědeček Liška pocházel z Českobudějo-
vicka a dokonce jsem vyštrachal písničku, kte-
rá pochází přímo z vesnice, kde on žil. Zpívá 
se v ní „...kdo chce k Liškovům za dceruška-
ma...“. Tedy mám k hudbě a dudám možná 
blízko i po dědovi. A protože moje dcery se 
mnou hrají v kapele, doufám, že se mi ji poda-
ří prosadit do repertoáru (se smíchem).

Vystudoval jste ale něco jiného.
Když jsem se rozhodoval, že půjdu na diva-
delní fakultu, nechtěl jsem studovat na gym-
náziu. Bydlel jsem v Nejdku, tak jsem vystu-
doval keramickou školu, abych měl maturitu. 
Pak jsem pokračoval na divadelní fakultu.

Uměl byste udělat hrnek?
Asi ne, nikdy jsem se tomu nevěnoval.

Ale nějakou manuální zručnost jste si jistě 
odnesl, protože dnes nejen na dudy hrajete, 
ale sám je stavíte.
Mé první dudy mi vyrobil Vladimír Kovářík, 
později se z nás stali přátelé a on mě do stav-
by dud zasvětil. Stal jsem se vlastně jeho žá-
kem. Je to pro mě hobby, odpočinek od diva-
dla. Teď zrovna stavím dvoje – jedny pro svoji 
dceru a jedny pro strakonické muzeum, kde 
budou mít současní výrobci stálou expozici 
svých nástrojů. Je to už vzácnost, protože kva-



Otto Liška
– 61 let
– herec činohry Městského divadla v Mostě
–  dudák a zakládající člen Krušnohorské dudácké muziky
–  absolvent Střední keramické školy a divadelní fakulty AMU, v minulosti způsobil v Praž-

ském dudáckém sdružení, Divadle Jiřího Wolkera, Městském divadle v Kladně
–  postavil na 35 kusů dud i další lidové hudební nástroje

litních výrobců je dnes v celé republice ma-
ximálně deset. Kromě dud mám teď rozesta-
věnou i niněru a občas udělám vozembouch 
- ten se v lidové muzice hodně používá.

Učíte si taky následovníka?
Vladimír už mezi námi není a tak přemýšlím, 
že bych taky měl někoho zaučit. Takže žáka 
hledám.

Hrát na dudy mi ale přijde hrozně technic-
ky složité. Každou rukou musíte dělat něco 
jiného...
Já bych neřekl. Hrát dobře – to je složité s kaž-
dým nástrojem. Je ale pravda, že technicky 
náročné na koordinaci pohybu dudy jsou. Na 
Strakonicku se hojně učí děti v uměleckých 
školách, ale začínají až tak ve dvanácti letech, 
protože to je i fyzicky náročné.

Jaký je rozdíl mezi dudákem ze Strakonic 
a ze Skotska?
Ve středověku byly dudy po celé Evropě 
velmi podobné, ale později si je jednotlivé 
národy začaly uzpůsobovat podle mentality 
i způsobu jejich využití. U nás to byl většinou 
tanec a zábava, ve Skotsku se z toho stala vo-
jenská hudba. Dnešní české dudy jsou proto 
velmi odlišné od skotských. Ale existují rozdí-
ly i u nás – moravské dudy, tam řečené gajdy, 
jsou jinak laděné než jihočeské.

Pojďme na chvíli k divadlu. Je zajímavé, že 
jste v Mostě chvilku hrál, pak jste se na sko-
ro třicet let ztratil a zase se vrátil...
Když jsem dodělal školu v Karlových Varech, 
řekl jsem si, že si musím divadlo zkusit od píky. 
Ještě ve starém mosteckém divadle jsem rok 
hrál jako elév a teprve potom jsem nastoupil 
na divadelní fakultu. Po škole jsem dostal an-
gažmá v Praze, a tak už jsem tam zůstal. V 96. 
roce naše divadlo zrušili – dnes se jmenuje 
Divadlo v Dlouhé – a já jsem byl chvíli v Klad-
ně a poté na volné noze. To ale nebylo nic pro 
mě. Napsal jsem tehdy Vlastovi Novákovi do 
Mostu a… už tu hraju třináctý rok.

Hodně lidí z Mostu utíká naopak do Prahy, 
vy jste tu spokojený?
Jsem tu spokojený. Mám to kousek od mi-
lovaných Krušných hor, kde jsem prožil své 
dětství a kam se stále rád vracím. Moje dcery 
- obě herečky - jsou se mnou v Mostě a přišla 
za mnou i moje maminka. Takže mám všech-
ny své blízké u sebe.

Na byste co pozval diváky do divadla?
Zajímavou novinkou je Cabaret režiséra Pav-
la Ondrucha, kterému se vloni moc povedla 
inscenace Balada pro banditu. Budeme taky 
dělat Saturnina a Starce na chmelu a vím, že 
obě představení mě neminou, na to se moc 
těším. 
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Od Fide 

KDYŽ NĚKDO ŘEKNE KUBA, ZJEVÍ SE MI PŘED OČIMA NĚKOLIK OBRAZŮ, S JINOU ZEMÍ NAPROSTO 

NEZAMĚNITELNÝCH. MEZI NIMI DOMINUJE CHE GUEVARA S FIDELEM, NÁDHERNÉ STARÉ AMERICKÉ 

VOZY, SLUNEČNÉ PLÁŽE, DOUTNÍKY A – RUM... JAK VYPADÁ TATO ZEMĚ, ZATÍM ODOLÁVAJÍCÍ 

VÁBENÍ SMĚREM KE KAPITALISTICKÉMU ROZVOJI, DNES, JSEM SI POVÍDAL S JOSEFEM DLOUHÝM, 

KTERÝ SE TAM ZAJEL PODÍVAT, ABY STIHL JEŠTĚ VIDĚT PRÁVĚ TU STAROU, REVOLUČNÍ, 

KOMUNISTICKOU KUBU...

TEXT: FRANTIŠEK DOČEKAL
FOTO: JOSEF DLOUHÝ, ARCHIV POHLEDY AMB

Myslíš, že změny na Kubě přijdou tak rych-
le?
No nevím, Kubánci jsou zatím zjevně spoko-
jeni s tím, jak žijí. Přijde mi, že ani netuší, co 
je čeká. Některé podniky sice již samostatně 
podnikají a vliv západního světa je viditelný, 
ale tak dramatické to asi nebude. I když po-
dle toho, jaké obrovské šance pro zahranič-
ní kapitál zde zjevně jsou, to Kuba nemůže 
ustát do nekonečna. Španělé považují Kubu 

stále za svou kolonii, z Ameriky je to kousek, 
Kanaďané ji mají pomalu za svůj druhý do-
mov a překvapivě je tam hodně Francouzů. 
A ti všichni čekají...

Čím je Kuba pro investice zajímavá?
Hlavně je ve hře turistika a s ní spojená 
infrastruktura – hotely, banky, zábava, ka-
sina, prostě vše, čím byla Kuba před Fide-
lem zajímavá a proslulá. Další věcí je tech-

nologická zaostalost. Mobilní telefon je vám 
v této zemi prakticky k ničemu. Pouze ve 
vybraných hotelech si můžete koupit na pár 
minut kartu na jakousi místní wifi síť, přečíst 
si e-maily a podívat na internet, než se spo-
jení ukončí. Zajímavé je i to, že je tam zcela 
zakázáno používat navigaci GPS. Kdybych si 
doma nepořídil off-line mapu Kuby do mobi-
lu, byli bychom při našich toulkách poněkud 
ztraceni. 

kapitali 



la ke 

Kudy a jak dlouho se na Kubu létá a jak vy-
padá pasová kontrola?
Letěli jsme po ose Praha-Paříž-Havana. Z Pa-
říže trvá let do Havany přibližně 10 hodin tam 
a 8 hodin zpět, protože se létá takzvaně po vě-
tru. Imigrační zaměstnanci se chovají korektně, 
vyzpovídají cestující základními dotazy, vyfotí 
při příletu i odletu. Porovnávají fotky s databá-
zí mezinárodních padouchů a nežádoucích 
osob, ale nijak neprudí, takže žádný problém.

Hodně turistů si stěžuje, že dostat se mimo 
hotelové komplexy je složité. Jak se po 
Kubě cestovalo vám?
Projeli jsme autem z půjčovny asi 1800 km, 
což je zhruba západní polovina Kuby. Je to 
země zajímavých kontrastů, směrem od Ha-
vany do vnitrozemí s malými vesničkami. 
Běžně se tam jezdí po silnicích rozdílné kva-
lity a značení se moc nenosí. Občas se nám 
stávalo, že jsme přijeli na rozcestí a nevěděli, 
kudy dál. Pomalu žádná pravidla se nedodr-

žují, ale překvapivě slušně se řidiči chovají na 
přechodech pro chodce, které se sporadicky 
vyskytují. Zastaví bez ohledu na to, zda tam 
chodci jsou nebo ne. Zajímavostí také je, jak 
všichni drasticky šetří žárovky v autech a roz-
svěcují světla, až když jde opravdu do tuhého 
a není v dešti nebo tmě vidět na krok. Takže 
jakmile jsme ze zvyku rozsvítili my, blikala na 
nás všechna auta, ať si koukáme zhasnout, 
neb jsme na to asi zapomněli. Čekal jsem, 
že rozsvítí aspoň v klasické tropické bouři, 
ale kdepak. Byli jsme vždycky jediní, kdo ‚vy-
měkl‘ a rozsvítil…

Jsou místní policisté na turisty přísní?
Mají tady zajímavý systém. Motorizované tu-
risty poznají podle speciálních espézetek půj-
čoven a pokuty zapisují do nájemní smlouvy 
z půjčovny. Ty pak zinkasují z kauce při pře-
bírání vozu a odešlou do státní kasy. Takže je 
lepší nijak moc nevyčnívat. Na Kubě je stále 
populární a prestižní zaměstnání vojáka či po-

licisty, ale není žádný důvod se jim vyhýbat, 
jsou v pohodě.

Mají na Kubě třeba dálnice?
Divil by ses, kdybys viděl místní čtyřproudou 
dálnici v obou směrech... po které ale moc aut 
nejezdí. A pozor – najednou končí, jako bys ji 
uťal! Jednalo se o nějaký sovětský megapro-
jekt, který skončil s rozpadem socialistického 
sektoru v Evropě, kdy došly finance. O tom, 
jak měl být precizní, svědčí fakt, že každých 
pár kilometrů je vybudováno přemostění se 
sloupy na budoucí navazující komunikace, 
které ale už nikdo nedodělal. Prostory pod 
mosty jsou využívány jako velké čekárny pro 
autobusovou dopravu. Raritou je to, že na 
Kubě neexistují jízdní řády. Lidé sedí na za-
vazadlech, čekají, až přijede nějaký autobus, 
a pak se k němu běží zeptat, zda jede tam, 
kam potřebují. Buď nastoupí nebo ne, pořád 
pobíhají sem a tam, hledají ten svůj bus, na-
stupují, vystupují….

smu



10 | CESTOPIS | KUBA

Patříš mezi cestovatele, kteří jezdí hlavně 
za přírodou. Jak na tebe zapůsobila ta ku-
bánská?
No, jedním slovem – exotika Karibiku. Byli 
jsme tam na konci období dešťů, takže všude 
samá zelená barva. Rostou tam rostliny a stro-
my, které jsme nikde jinde neviděli. Snažili 
jsme se prozkoumat kromě velkých měst vnit-
rozemí a tam je k vidění nepřeberné množství 
nám neznámé vegetace. Zajímavé jsou lány 
cukrové třtiny, banánovníků a všudypřítomné 
exotické ptactvo. Nejsou tam žádná nebez-
pečná zvířata, snad s výjimkou krokodýlů, 
kteří ale turisty nechávají na pokoji.

Rozvíjí se místní turistika? A najdou tu tu-
risté komfort, na který jsou zvyklí z jiných 
karibských destinací?
Kuba má pořád co dohánět a rozvíjet, i když tu 
fungují cestovní agentury, půjčovny aut a síť 
ubytování. Zátoka Sviní nás nijak nenadchla 
a chtěli jsme vidět i venkov. Proto jsme objeli 
část vnitrozemí Kuby a skončili na Varaderu, 
což je poloostrov s hotely naházenými na jed-
né hromadě, kde probíhá to správné ‚ždímá-
ní‘ turistů. Personál se už nechová tak uctivě 
jako v nedaleké Havaně, připomínalo mi to 
porevoluční číšníky u nás. Za hotelem měli 
zaparkované mercedesy, přestože se na Kubě 
žije místním draze. My jsme to vnímali jako 
lidé z bývalého socialistického bloku přece 
jenom jinak, ale bohatí Francouzi a Kanaďa-
né, kterých tam bylo hodně, to zřejmě neřešili 
a jenom platili a platili…Takže turistika trochu 
jiná, ale nedá se říci, že špatná.

Čím se na Kubě platí?
Státní měnou je zde kubánské národní peso, 
ale mají ještě tzv. konvertibilní peso pro turis-
ty, což je něco na způsob našich starých tu-
zexových poukázek. Zajímavé je, že nejlepší 
směnárenský kurz eura je ve státních smě-
nárnách na letištích, kde tě obvykle v jiných 
zemích oškubou. Dolary se aktuálně směnit 
nevyplatí, mají tam jakousi protiimperialistic-
kou přirážku ještě z dob, kdy se s Amerikou 
neměli vůbec rádi…

Na fotkách z Havany nikdy nechybí nádher-
ná stará americká auta...
Těch tam jezdí nespočet ve městech i ves-
nicích. Ve městech je mají majitelé opravdu 
vymazlená, v krásném a neodfláknutém laku, 
místní tuning využívá diody, podsvětlení, 
chrom, přídavná světla… Staré herky ve ves-
nicích už tak krásné nejsou, ale jsou všechny 
pojízdné a slouží svým majitelům.

Jezdí tam i nějaké jiné značky než americ-
ké?

Kromě těch starých amerických tam lze po-
tkat zástupce tehdejšího socialistického sek-
toru - Zily, Uazy, Moskviče, Žigulíky. Z evrop-
ských značek jsme narazili na pár novějších 
Fabií a v půjčovně nám přidělili Renault. Ev-
ropská auta mají spíš na půjčování pro zahra-
niční firmy a turisty. A pak už vládne Čína. Au-
tobusy, náklaďáky, osobáky, kvalitou zjevně 
nic moc. Americké vozy současných značek 
tam překvapivě nejsou…

Chutnal ti vyhlášený kubánský rum?
Od jedné neblahé příhody z mládí můžu rum 
pouze do grogu. Ten kubánský je ale jiná sou-
těž. Kromě známého Havana clubu se prodá-
vají další dvě, tři značky, které jsou výtečné. 
Škoda, že z nějakých prapodivných důvodů 
je možné z Kuby vyvézt bezcelně pouze litr 
lihoviny a 25 kusů doutníků. Asi všemocná 
Evropská unie…V českém marketu na kruš-
nohorském Mníšku jsem po návratu objevil 
litrovku rumu, který jsme pili na Kubě. Stejná 
značka, stejná viněta, prostě totožný rum. 
Koupili jsme jej s nadšením, které však po ote-
vření rychle vyprchalo. To, co bylo uvnitř, byla 
břečka k pohledání. Asi se zkazil při dlouhé 
cestě přes moře…

Když už jsme u těch neřestí – zapomenout 
nemůžeme ani na doutníky...
Doutníky, navzdory pověstem, už nevále-
jí sličné macaté děvy po nahých stehnech. 
V tamní továrně jsme viděli výrobu, kde ma-
kala většina chlapů a vyráběli doutníky pěkně 
u stolu. 

Jak vypadá typická kubánská kuchyně?
S masem je to podobné jako u nás. Pro nás 
nezvyklé je ale používání rýže vždy a téměř 
ke všemu, což je poněkud monotónní. Stejně 
jako téměř všechna jídla kombinují s fazole-
mi. Navíc jídlo chutná naprosto stejně, neboť 
Kubánci nepoužívají koření, snad s výjimkou 
pepře. Takže já se svoji oblibou pálivých omá-
ček a kečupů jsem si jídla moc neužil a žádný 
kulinářský zážitek jsem si odtamtud nepřivezl.

Je současná Kuba bezpečná?
Na naše poměry bezpečná neskutečně. Není 
třeba si držet v kapse peněženku, hlídat ba-
tohy ani se bát, že tě někdo okrade nebo ob-
těžuje při nočních toulkách. Peněženka ležící 
na chodníku tam asi ráno už nebude, ale spát 
na lavičce v parku se tam dá v pohodě. 
Na vandry ideální, tam by se ti líbilo!



Litoměřický hrozen 
letos již popáté 

V rámci této komorní výstavy, která každoroč-
ně oživuje prostory litoměřického hradu, pro-
běhne 6. května také soutěž přihlášených vín. 
Funkce ředitele soutěže se laskavě ujal pan Jiří 
Čábelka, předseda Cechu českých vinařů. 

Samotná výstava pak rozvíří kulturní dění ve 
městě v sobotu 4. června od 10 do 20 hodin.  
A bude se opravdu na co těšit. Kromě ochut-
návek výtečných vín od přítomných vystavo-
vatelů nebude chybět občerstvení vhodné 
k vínu. Mozaiku slavnostního vinařského dne 
doplní doprovodný program, určený celé rodi-
ně. O zábavu se postará orchestr Péro za klo-
boukem a kejklíř Pupa. Osobnost Karla IV., kte-
rý se narodil před 700 lety a který se významně 
zasloužil o rozvoj českého vinařství, připome-
nou středověké písně v podání sboru Vaganti. 
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Vstupné na výstavu činí 100 Kč a všichni zá-
jemci jsou srdečně zváni. Více informací nalez-
nete na www.litomerickyhrozen.cz.

•  Vinaři, soutěžte s námi. Vaše vzorky očeká-
váme do 28. 4. 2016

• Kam dál v Litoměřicích?
 –  navštivte centrum královského města 

a vychutnejte si pohled z věže Kalich
 –  vezměte děti do Galerie marionet ve 

věži, zvané Jezuitská hvězdárna
 –  projděte se krásnými uličkami kolem 

sídla litoměřického biskupství - Dóm-
ského náměstí

 –  navštivte podzemní chodby s expozicí 
Důl Richard v proměnách času

 –  navštivte www.litomerice-info.cz a ob-
jevte další možnosti           (PI)

TRADIČNÍ PREZENTAČNÍ, SOUTĚŽNÍ A PRODEJNÍ VÝSTAVA VÍN Z ČECH A MORAVY, NESOUCÍ 

POETICKÝ NÁZEV „LITOMĚŘICKÝ HROZEN“, OSLAVÍ V ROCE 2016 MALÉ JUBILEUM. BUDE TO JIŽ 

PÁTÝ ROČNÍK, NAD JEHOŽ KONÁNÍM PŘEVZAL ZÁŠTITU STAROSTA LITOMĚŘIC MGR. LADISLAV 

CHLUPÁČ A KTERÝ POŘÁDÁ CENTRUM CESTOVNÍHO RUCHU LITOMĚŘICE SPOLU S CECHEM 

ČESKÝCH VINAŘŮ. 

TEXT: CENTRUM CESTOVNÍHO RUCH LITOMĚŘICE, CCR
FOTO: FOTOSTUDIO H, S.R.O., EVA BŘEŇOVÁ, CCR
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Posbírat, roztřídit 
a ukázat!
PODLE ÚDAJŮ MINISTERSTVA KULTURY JE V ČESKÝCH MUZEÍCH A ARCHÍVECH ULOŽENO VÍCE NEŽ 

65 MILIONŮ SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ. NEJSTARŠÍM ČESKÝM MUZEÍM JE DNES VÍCE NEŽ DVĚ STĚ 

LET. JAK SE TYTO CTIHODNÉ INSTITUCE MĚNÍ S DIGITÁLNÍM VĚKEM? UMÍ SVÉ ROZSÁHLÉ SBÍRKY 

ZPŘÍSTUPNIT SOUČASNÉMU NÁVŠTĚVNÍKOVI? A KDO DNES VLASTNĚ DO MUZEA CHODÍ? PROČ 

VZNIKAJÍ NOVÁ MUZEA? RUBRIKA TRENDY TENTOKRÁT NA TÉMA MUZEJNICTVÍ. 

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHÍVY OBLASTNÍHO MUZEA V MOSTĚ, MUZEA ČERTŮ ÚŠTĚK, REGIONÁLNÍHO MUZEA V ŽATCI. KATEŘINA TÁBORSKÁ

Pozůstatky slavných sběratelů
Základy českého muzejnictví položili šlechti-
ci a obecně panovníci, kteří ve svých sídlech 
shromažďovali umělecké předměty i přírodní 
zajímavosti. Těm ale ještě předtím předcházely 
tzv. chrámové poklady, které shromažďovaly ze-
jména relikvie. Za nejstarší takovou sbírku u nás 
bývá považován poklad chrámu svatého Víta 
v Praze, jehož první soupis inventáře pochází už 
z 11. století. Relikvie ostatně sbíral také letos to-
lik oslavovaný císař a král Karel IV. Sběratelskou 
vášní proslul například císař Rudolf II. Knihy, ob-
razy, čínský porcelán i lovecké trofeje předních 
šlechtických rodů – to vše dodnes mohou ná-

vštěvníci spatřit na zámcích a hradech.

Ovšem teprve začátek 19. století znamená 
zlom. Cílem se stává nejen sbírat a soukromě 
se sbírkou kochat, ale také zpřístupnit před-
měty co nejširšímu okruhu návštěvníků. U nás 
je navíc tento trend umocněn národním ob-
rozením a snahou postavit kulturu Čechů na 
roveň okolním národům. Nejstarším muze-
em v českých zemích bylo muzeum v Těšíně, 
dnes tedy na území Polska. Postupně vyrůstají 
ze soukromých sbírek muzea v Opavě, Brně, 
Praze, v roce 1880 vzniká muzeum mostec-
ké, v roce 1894 teplická Muzejní společnost. 

„Muzejnictví vždy potřebovalo nějaké národ-
ní vzepětí, které vycházelo z určitého pocitu 
ohrožení. Lidé mají pocit, že minulost může 
být zapomenuta a nebude nic zachováno pro 
budoucí generace,“ říká k počátku muzejnictví 
v 19. století ředitel Oblastního muzea v Mostě 
Michal Soukup. Podle něj i současný stav spo-
lečnosti vede k tomu, že se dnes zejména na 
lokální úrovni zakládají nová muzea a výstavní 
síně. Ale k tomu později.

Dvě strany jedné mince
„Muzea jsou současná tím, že hledají aktuální 
pohled na minulost a že současnost sbírají pro 
příští generace. Vážit si hodnot je dnes nemo-
derní. Muzea se měnit nemají!“ řekl na kon-
ferenci věnované muzejnictví Milan Knížák, 
kontroverzní umělec a bývalý ředitel Národní 
galerie. Ponechme stranou, že jde o půso-
bivou, ale trochu vytrženou větu z projevu, 
v němž hovořil hlavně o současném postavení 
umění a umělců – ale jak je to se změnami 
v muzeích? Například podle Michala Soukupa 
zůstává základní poslání muzeí neměnné – 
tedy sbírat a uchovávat a prezentovat: „Prvo-
řadým úkolem muzea je stále sbírání přírodnin 
i výrobků lidských rukou, jejich přesné určení 
a jejich uchovávání. Narůstající propagace není 
sama o sobě cílem naší práce - je to pouze ná-
stroj, jímž dáváme veřejnosti najevo, že nepře-
stáváme plnit své poslání.“ 

„Jsou to dvě strany stejné mince. Pořádání kva-
litních výstav je nemyslitelné bez průběžného 
doplňování sbírek, jejich dokumentace a trvalé 
péče o ně,“ odpovídá na otázku, zda se nepo-
souvá funkce muzea od uchovávání k prezen-
taci, ředitelka žateckého Regionálního muzea 
K. A. Polánka Radmila Holodňáková.



Ovšem pokud jde o to, jakým způsobem se 
muzea projevují navenek a jak své sbírky pre-
zentují veřejnosti, staré pořádky končí. Zaprá-
šené vitríny a dlouhé popisky už dnes nikoho 
do muzea nenalákají a chtějí-li muzea plnit 
také druhou část svého poslání, tedy prezen-
taci, bez modernizace se neobejdou. I v mu-
zejních depozitářích se dnes skloňují slova 
jako QR kódy, digitalizace sbírek, marketing 
a PR. Občas to jde ztuha, neboť muzejní pra-
covníci sami sebe považují hlavně za vědecké 
pracovníky, které prezentace tak trochu zdr-
žuje od práce. Alespoň si to myslí ředitelka 
muzea v Hodoníně Irena Chovančíková, která 
vystoupila na stejné konferenci jako zmíněný 
Milan Knížák: „Kurátor dneška musí být nejen 
dobrý sběratel, dobrý znalec, dobrý pečovatel, 
ale musí také umět naslouchat návštěvníkovi, 
veřejnosti.“

Tablet a tradice
Na jedné straně návštěvníci oceňují zapojení 
moderních technologií a tzv. interaktivních 
prvků v expozicích, jako je tomu třeba u pozi-
tivních ohlasů na historickou expozici o Žatci, 
kterou lze procházet s tabletem v Regionální 
muzeu K.A. Polánka, na druhou stranu – tra-
dice táhnout. Ví o tom své třeba v chomutov-
ském muzeu, které s modernou příliš neexpe-
rimentuje a pozornost tu každoročně strhává 
především tradiční adventní výstava betlémů. 
„V současné době jsou návštěvníky a hlav-
ně školami vyhledávány expozice Pohledy do 
pravěku Chomutovska a Svět Krušných hor. 
Nejnavštěvovanější výstavou roku je již řadu 
let vánoční výstava,“ tvrdí Miroslava Brůnová 
z Oblastního muzea v Chomutově.

„Obecně do expozic chodí především školní 
výpravy v rámci výuky, rodiny s dětmi, turisté 
anebo lidé s hlubším zájmem o dané téma. 
Krátkodobé výstavy a akce oslovují mnohem 
širší spektrum zájemců, z nichž řada muzeum 
navštěvuje pravidelně,“ popisuje typické ná-
vštěvníky ředitel mosteckého muzea Soukup.

„Stálé expozice v muzeu městského či regio-
nálního typu stabilní návštěvnost nezajistí,“ 
domnívá se Radmila Holodňáková z Žatce, 
podle níž se s velkým ohlasem setkávají napří-
klad tzv. sběratelské výstavy. „Do výstavního 
plánu je zařazujeme, například v poslední době 
to byl Igráček, Lego, počítače a PC hry, mýdlo, 
letos je to sběratelská výstava čajových krabi-
ček a knih Karla Maye,“ doplňuje Holodňáko-
vá. A potvrzuje slova z Chomutova, že táhnou 
i výstavy věnované tradicím – Velikonocům, 
Vánocům, Letnicím či historickým výročím.

Trochu mimo realitu 21. století však občas pů-
sobí otevírací doba některých muzeí. I když je 

jasné, že expozice musí vycházet vstříc napří-
klad školním kolektivům, které tvoří značnou 
část návštěvníků a pro něž je návštěva muzeí 
vítaným zpestřením výuky od dějepisu, přes 
přírodopis, až po literaturu, občas se zdá, že 
v muzeu zapomněli, jak žijí běžní lidé. Schvál-
ně – laická veřejnosti – kdy spíš půjdete do 
muzea? V červenci v úterý v devět hodin 
ráno? Nebo v lednu v neděli po obědě? „Už 
dlouho nás láká expozice Svět Krušných hor 
v chomutovském muzeu, ale ještě nikdy se 
nám to nepodařilo stihnout v sobotu do dvou 
odpoledne. Místo toho jsme podobnou expozi-
ci viděli v saském Annaberg-Buchholz, kde mají 
každý den až do šesti,“ říká otec dvou dětí Lu-
děk z Mostu.

Zábava pro celou rodinu
Faktem je, že se vzdělávací funkcí už dnes mu-
zea nevystačí. Návštěvník chce také zábavu. 
A hlavně pro celou rodinu. „Podle našich zku-
šeností jsou největším lákadlem výstavy, které 

jsou vhodné pro rodiny s dětmi, a to různých 
věkových kategorií,“ říkají v mosteckém mu-
zeu. A navíc je dnešní návštěvník zhýčkaněj-
ší, než byl třeba před dvaceti lety. „Má to na 
svědomí obrovské množství dalších atraktivit, 
které dnes nabídku pro trávení volného času 
tvoří. Důsledkem pak je skutečnost, že přilákat 
zájemce na muzejní akci je rok od roku těžší. 
Skutečnost, že většině muzeí návštěvnost nijak 
dramaticky neklesá, je důkazem, že i v takové 
konkurenci dokážou obstát,“ podotýká Radmi-
la Holodňáková.

Příkladem, jak se především velká muzea 
snaží strhnout na sebe více pozornosti, je 

Festival muzejních nocí, konaný v České re-
publice od roku 2004. V tomto případě šlo 
o pokus úspěšný, protože zájem návštěvníků 
byl až nečekaný a v mnoha muzeích se do-
slova stojí fronty. O tom, že netradiční akce 
může přitáhnout nevídané davy, a to včetně 
lidí, kteří by do muzea běžně nepřišli, svědčí 
i loňský program mosteckého muzea, uspořá-
daný u příležitosti svatého Mikuláše. Muzeum 
se napojilo na masovou oblibu tohoto svátku 
i dnešní trend rodinného aktivního trávení vol-
ného času a výsledkem bylo 2700 návštěvníků 
v jediný den.

„Například roku 2014 v rámci oslav 1010. výročí 
od první písemné zmínky o Žatci jsme zorgani-
zovali vypuštění 1010 balónků, z nichž někte-
ré doletěly až do Švýcarska.  V loňském roce 
jsme zase připravovali program k výročí 750 
let od udělení privilegií Žatci králem Přemys-
lem Otakarem II. A o akce tohoto typu je mezi 
lidmi skutečně velký zájem,“ potvrzuje Rad-

mila Holodňáková. „Vloni jsme poprvé zkusili 
zorganizovat sérii tématických víkendových 
exkurzí - do vojenských muzeí. Zájem nás mile 
překvapil, takže v nich budeme pokračovat, 
jen změníme téma. Postupně plánujeme dal-
ší víkendové akce, zejména různé dílny, kde si 
návštěvníci budou moci vyzkoušet činnosti již 
dávno zapomenuté,“ prozrazuje svou taktiku 
Michal Soukup z Mostu.

Nová muzea nebo pseudomuzea?
Důsledkem masového rozvoje turistiky v 21. 
století je vznik mnoha malých muzeí, která ob-
vykle vyrůstají z touhy sběratelů prezentovat 
svou mnohdy celoživotní vášeň. Podle před-



sedy Asociace muzeí a galerií ČR a ředitele 
brněnského Mendelova muzea Ondřeje Do-
stála jde o jednotky ročně. Na vesnicích tak 
dnes najdete nejrůznější muzea zemědělské 
techniky, lidového nábytku a dalších připomí-
nek minulosti na venkově, stejně tak jsou oblí-
bená hasičská a hornická muzea či sbírky sta-
rých motorek, automobilových veteránů nebo 
vojenské historie. A vznikají i muzea poněkud 
kuriózní – třeba Muzeum izolátorů a blesko-
jistek na Vysočině, Galerie kraslic v Liboteni-
cích na Litoměřicku, Muzeum Jirků v Jirkově, 
Muzeum ořezávátek v Olomouckém kraji či 
Minimuzeum másla a chleba na Liberecku. 
Případně obce a města pátrají ve své minulos-
ti, čím zajímavým přitáhnout turistu – takovým 
příkladem může být Muzeum Ulriky von Le-
vetzow v Třebívlicích. Samostatnou kapitolou 
jsou pak nejrůznější muzea voskových figurín 
či mučicích nástrojů, která se skutečným sbě-
ratelstvím nebo vzděláním nemají už nic spo-
lečného a která vyrůstají z čistě obchodních 
důvodů tam, kde je velká koncentrace turistů, 
typicky v Praze či Českém Krumlově – Ondřej 
Dostál je označuje za pseudomuzea. „Větši-
nou jsou nová muzea spojena se soukromou 
aktivitou sběratelů, spolků, či podniků. Síť mu-
zeí zřizovaná státem, či územně samosprávný-
mi celky je stabilní a změny probíhají minimál-
ně,“ doplňuje ředitel muzejní asociace.

Vzniku nových muzeí kromě sběratelské váš-
ně jedinců nahrává i jistá nostalgie po ztrace-
ných časech. Jak často si mnozí z nás rádi na 
výstavách zavzpomínají: „Jee, tohle jsme měli 
doma!“ Typická je například idealizace obdo-
bí první republiky, z níž nám právě v muzeích 
a sbírkách zůstalo to krásné – nádherné róby 
dam z třicátých let, vyšívané krajky prababiček, 

filmové plakáty s hvězdami té doby. Z vlny 
tzv. Ostalgie, nebo-li nostalgie po východním 
Německu (výraz vzniklý spojením slov Osten 
- východ a Nostalgie) zas těží třeba muzeum 
v Pirně, které vás zavalí množstvím předmětů, 
jež mají návštěvníky vrátit do časů DDR.

Muzeum jako východisko z nouze
Jak ale dokládá životní příběh Jaroslava Stej-
ného, někdy je cesta k muzeu mnohem sple-
titější a všechny obecné společenské trendy 
mohou jít – nu, ano, k čertu. Jaroslav Stejný, 
který býval mimo jiné kastelánem na Jezeří či 
Červeném hrádku, dnes provozuje v Úštěku 
Muzeum čertů, v Kadani si založil pobočku 
s expozicí čarodějnic a ve žlutickém sklepení 
pokračuje v rodinné tradici jeho syn Filip. Jak 

sám přiznává, založení muzea pro jeho rodinu 
bylo existenční záležitostí. Když přišel o práci, 
rozhodl se zúročit svou zálibu v čertech, je-
jichž první dřevěné plastiky začaly vznikat už 
na Jezeří. „Svou představu jsem samozřejmě 
měl – vybudovat muzeum pro děti, které by si 
jeho návštěvu užily, nebály se a odcházely s po-
citem, že se báječně pobavily a chtějí se k nám 
zase někdy vrátit. Pak jsem si ale položil otázku, 
proč by se vlastně měly bavit jenom děti…  Proč 
ne i dospělí? A tak se postupně začala vyvíjet 
dnešní podoba našeho muzea,“ říká Jaroslav 
Stejný. Podle něj platí, že dobrá značka se 
chválí sama, a tak se návštěvníci vrací a přivá-
dějí své přátele. Muzeum je ekonomicky so-
běstačné a rodinu uživí. „Rozhodně to tak ale 
nebylo vždy. Musím přiznat, že první dva až tři 
roky byly tak náročné - rozsahem investic a ná-
kladů, které se v té době vůbec nevracely, že 
jsem začal zvažovat i uzavření muzea a ukon-
čení činnosti. Přesto jsme vydrželi. Na základě 
zájmu návštěvníků jsme prováděli různé úpravy 
a vyplatilo se,“ dodává.

Ředitel Asociace muzeí a galerií by však zřej-
mě toto čertovské zařadil mezi ‚pseudomu-
zea‘. Sbírková hodnota žádná, kontinuita ne-
jistá. Jinak by už ale možná hodnotil nedávno 
vzniklé klášterecké Muzeum hodin, postavené 
na sběratelské vášni dvou generací jedné rodi-
ny. Soukromí sběratelé mají mnohdy kvalitněj-
ší sbírky než muzea, alespoň co do hloubky, 
ovšem šíří ani kontinuitou nemohou velkým 
muzeím konkurovat, čím se zpět vracíme k je-
jich základnímu poslání. „Veřejná muzea jsou 
tu od toho, aby uchovávala předměty bez zá-
vislosti na rodinném dědictví, politických turbu-
lencích nebo zájmech. Sbírky mají být součástí 
‚rodinného‘ stříbra, ať už městského, krajského 
nebo státního,“ uzavírá Michal Soukup.
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Konference cestovního 
ruchu se letos zastaví 
v Lounech
KONFERENCE ‚STOP AND STAY‘, KTEROU POŘÁDÁ DESTINAČNÍ AGENTURA DOLNÍ POOHŘÍ, SE 

POSOUVÁ DÁLE PO TOKU ŘEKY OHŘE. TENTOKRÁT SE DVOUDENNÍ KONFERENCE O REGIONÁLNÍM 

CESTOVNÍM RUCHU ZASTAVÍ V LOUNECH, A TO 27. A 28. DUBNA 2016.

TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB

Osmý ročník konference nese podtitul „Ohře 
spojuje...“. Řeka zde bude pojítkem nejen 
mezi jednotlivými městy na Ohři a nejrůzněj-
šími turistickými destinacemi, ale také mezi 
generacemi a mezi neziskovým sektorem 
a podnikateli. „Konference je zajímavá nejen 
pro organizace v cestovním ruchu jako jsou 
infocentra, ale také pro podnikatele, restau-
ratéry, hoteliéry. Rádi bychom opět přizvali 
studenty středních škol, program bude tedy 
přizpůsoben i pro mladší generaci,“ vysvětluje 
ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří Li-
buše Novotná Pokorná.

Příspěvky přednášejících představí nové tren-
dy i možnosti financování v cestovním ruchu 
– odborné přednášky chystají zástupci Zápa-
dočeské univerzity, CzechTourismu, Minister-
stva pro místní rozvoj i Ústeckého kraje. Část 
příspěvků se bude věnovat také obnově his-
torických památek, včetně prezentace Verne-
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rova mlýna v Brlohu. Účastníkům se představí 
partnerská města Dolního Poohří v Němec-
ku.  Ani letos nemůže chybět vtipná tečka na 
konec – tentokrát své aktivity představí sdru-
žení Moře klidu, jež své landartové projekty 
na severu Čech halí do plánů na zatopení 
vytěžených hnědouhelných lomů mořskou 
vodou. Letos poprvé se budou na konferenci 
prezentovat také čerství držitelé certifikace 
„Poohří regionální produkt®“.

Konference se bude konat v Kulturním domě 
Zastávka v Lounech. Opět bude pro účastní-
ky připravena zajímavá poznávací exkurze do 
okolí Loun a na večer doprovodný program. 
„Večerní program se ponese v duchu výročí 
narození císaře Karla IV., kterému jsou v Lou-
nech věnovány celoroční oslavy Lucemburské 
Louny. Téma exkurze s podtitulem Atraktivity 
naživo připravujeme,“ doplnila Libuše Novot-
ná Pokorná.

Prvních pět let se konference Stop and Stay 
konala v Litoměřicích a před dvěma lety 
převzala její pořadatelství Destinační agen-
tura Dolní Poohří. Konference se již zasta-
vila v Žatci a Kadani. Letošní konference se 
uskuteční s podporou Fondu malých projektů 
Euroregionu Krušnohoří a jejími partneři jsou 
KC Zastávka, Západočeská univerzita v Plzni, 
CzechTourism, Hospodářská komora, Asocia-
ce regionálních značek, Centrum cestovního 
ruchu Litoměřice, OffroadSafari a sdružení 
Moře klidu. Mediálně akci podporují interne-
tový magazín www.e-region.cz, časopis pro 
cestovní ruch Travel profi a časopisy Pohledy 
AMB a TIM.

Přihlášky je možné již nyní zasílat prostřednic-
tvím internetových stránek www.stopandstay.
cz. Na tomto webu je také možno listovat 
přednáškami z předchozích ročníků konfe-
rence.



KDYSI SE TU PRÝ DĚLY ZÁZRAKY. 

ZÁZRAČNÁ VODA VRACELA 

NEMOCNÝM ZRAK. PAK SE NA 

MNOHO DESÍTEK LET NA SÍLU 

VÍRY A VODY ZAPOMNĚLO. 

A PŘEKVAPIVĚ V 21. STOLETÍ SE 

OPĚT DĚJÍ ZÁZRAKY. NE ŽE BY 

SNAD V TOMTO ZVLÁŠTNÍM KOUTĚ 

ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ NĚKDO 

PROZŘEL V DOSLOVNÉM SMYSLU 

SLOVA, ALE KDYŽ Z TROSEK 

POVSTANE KAPLE A LIDÉ ZNOVU 

UCTÍVAJÍ PŘÍRODNÍ I DUCHOVNÍ 

BOHATSTVÍ KRAJINY – NENÍ 

TO ZÁZRAK? NAŠE PUTOVÁNÍ 

PO ZACHRAŇOVANÝCH ČI UŽ 

ZACHRÁNĚNÝCH PAMÁTKÁCH NA 

SEVERU ČECH NÁS TENTOKRÁT 

ZAVEDLO DO VESNIČKY SINUTEC, 

TROCHU ZTRACENÉ NA ÚPATÍ 

ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ MEZI 

MOSTEM A LOUNY.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: JAN KVAPIL, JIŘÍ ŠEDIVÝ

Šťastné procesí
Není to vyhledávaná turistická lokalita, ba tudy ani nevede žádná značená cesta, skoro 
nikdo tu nežije a neprotíná ji důležitá silnice. Možná právě proto si uchovalo pout-
ní místo se staletou lípou na okraji vesnice jakousi čistotu a klid... a skoro si v klidu 
dožilo své zkázy. Naštěstí existují pozorní lidé, kteří chodí krajinou s otevřenýma oči-
ma a chátrající památky si všimli. Možná Boží vnuknutí, myslí si Jan Kvapil, který stál 
u zrodu vzniku spolku na záchranu této památky. „V roce 2006 jsme s lidmi ze sdružení 
Středohoří sobě ve spolupráci s manželi Syrovátkovými ze Zámeckých sadů Chrámce 
obnovili dřevěný kříž s plechovým Kristem v sousední vsi Kozly. Současně jsme tam zor-
ganizovali i první novodobé Svatomarkovské procesí. A tehdy jsme si při přípravách všimli 
i nádherné, avšak beznadějně se rozpadající kaple svatého Víta v Sinutci. V roce 2008 
jsme tedy protáhli naše Svatomarkovské putování až do Sinutce. A pak to šlo tak nějak 
ráz na ráz,“ vypráví o začátcích.

Voda, kámen, strom
V léčivou sílu vody ze studánky v Sinutci lidé věřili už koncem 17. století a k prameni 
přicházeli poutníci ze všech stran. Voda prý měla pozitivní účinky především na oční 
nemoci. Postupně proto lidé celé okolí upravovali a dali vzniknout areálu s pramenem, 
rybníčkem a kaplí, zastíněnou mohutnou lípou. V Sinutci se tak podle znalců místa 
setkaly tři přírodní síly – voda, kámen a strom.
Kaple z přelomu 17. a 18. století byla zasvěcena svatému Vítu, mučedníkovi, jehož lebka 
odpočívá ve svatovítské katedrále v Praze a jenž je ochráncem před očními chorobami. 
Tradice poutí končí už někdy v 80. letech 18. století a kaple je poté využívána k boho-
službám a při procesí. Ještě před půlí devatenáctého století v ní podle soupisu inventáře 
najdeme zdobený oltář svatého Víta, obraz svatého Jana Nepomuckého i další obrazy, 
kazatelnu, ve věži zvony a uvnitř pozlacený kříž s relikvií svatého Víta. Po druhé světové 
válce už byl osud areálu podobný jako v mnoha dalších případech v pohraničí. Původní 
obyvatelé odešli, noví neměli k místu žádný vztah, kaple chátrala, vnitřní vybavení zmi-
zelo, studánka byla zasypána a areál zarůstal. Záchrana, jak už bylo napsáno, přišla až 
v roce 2009 se založením Spolku pro záchranu kaple svatého Víta v Sinutci. 
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Zázračná studánka 
našla své zachránce 



Záchrana zvenčí
Je příznačné, že chátrajících památek si má-
lokdy všimnou místní lidé, kteří kolem nich 
denně chodí. Možná právě proto, že ji viděli 
denně po celý život, si zvykli i na zanedbanou 
ruinu sinutecké kaple a její chátrání jim bylo 
lhostejné. Jako v mnoha jiných příbězích, kte-
ré jsme už při pátrání po záchraně památek 
popsali, musela přijít záchrana zvenčí, od lidí, 
kteří si kraj zamilovali, i když v něm přímo ne-
žijí. „Jistou nevýhodou je, že Sinutec je vlastně 
jen pouhá osada s několika čísly popisnými se 
3 či 4 trvale obývanými usedlostmi. Rovněž se 
nám nepodařilo nalézt žádné německé rodáky. 
Celkový nezájem velké části místních se nám 
podařilo prolomit až s přistěhováním dvou 
nových rodin do Sinutce, které se věnují cho-
vu koní,“ říká Jan Kvapil. Spolupráce spolku 
s obcí Libčeves je zatím spíše jen symbolická, 
například ve společné propagaci. O to těsněji 
spolupracuje sdružení se sdružením Středoho-
ří sobě, které organizuje v Českém středohoří 
řadu zajímavých akcí – od zmíněného Svato-
markovského procesí přes soutěž ve výrobě 
marmelád po množství exkurzí a výletů.

Od brigád k nové fasádě
Stejně jako jiná sdružení na záchranu pamá-
tek, i to sinutecké začínalo klasicky s lopatou 
a hráběmi. „Brigády jsme organizovali přede-
vším v prvních letech po získání kaple, kdy bylo 
potřeba provést řadu terénních úprav, vyvážet 
suť a nepořádek z kaple i okolí a neustále do-
kola vysekávat nálety,“ vysvětluje Jan Kvapil. 

Do práce se zapojovali brigádníci v rámci fi-
remního dobrovolnictví i příznivci geocachin-
gu, kteří vyráží do přírody uklízet nepořádek 
po ostatních pod hlavičkou tzv. CITO eventů 
(nebo-li Cash In Trash Out). Díky brigádní-
kům se podařilo areál vyčistit, zbavit náletů 
a odhalit jeho krásu. Postupně se ale sdružení 
začalo dařit získávat i finanční prostředky na 
odborné práce, ať už od soukromých dárců 
či nadací. A tak brigádníky nahradili odborní 
stavaři, kaple je zajištěna proti praskání, má 
novou střechu a od počátku letošního roku 
i nová okna. „Na to občasné sekání trávy již 
větší brigády nesvoláváme. Je ale pravda, že le-
tos vážně uvažujeme o tom, že bychom v létě 
vyčistili a odbahnili zdejší rybníček pod studán-
kou, a zde již asi nějakou tu pomocnou ruku 
budeme zase potřebovat,“ vyzývá pomocníky 
Jan Kvapil. Kromě toho se sdružení chce letos 
pustit do nové podlahy v kapli a - budou-li stát 
při něm donátoři - tak i do fasády. „Chtěli by-
chom zdejší areál kaple a studánky upravit do 
podoby přírodního a snad i meditačního parku 
a ptačí oázy,“ říká k plánům Jan Kvapil.

Studánkové putování
Nejvíc si ale Jan Kvapil cení toho, že se areál 
v Sinutci podařilo oživit: „Se zlepšujícím se sta-
vem stavby postupně rozmnožujeme různé kul-
turní a duchovní akce tak, aby se zde po celý 
rok něco dělo.“ Nejbližší akcí je dubnové Sva-
tomarkovské procesí, tradiční akce, která se 
koná již pojedenácté (letos 23. dubna). Jeho 
náplní je putování krajinou v okolí s písněmi, 

Kaple svatého Víta 
v Sinutci

Barokní kaple svatého Víta 
z počátku 18. století vznikla 
u studánky s léčivou vodou 
v Sinutci u Libčevsi. Od roku 
2009 je v majetku Spolku pro 
záchranu kaple svatého Víta 
v Sinutci. 

Návštěvu kaple je možné si 
domluvit s paní Ditrichovou ze 
Sinutce, č. p. 13 
(tel.: 608 524 037, e-mail: libuse.
buriankova@seznam.cz).
Číslo konta pro dárce: 
233287989/0300 
www.sinutec.cz

žehnání polím i povídání o přírodě. „V noci ze 
18. na 19. června budeme již po třetí organizo-
vat ornitologickou vigílii Sinutecké kuropění, 
v němž jde o nevšední večerní a ranní odchyt 
ptáků s ornitologem, spojený s ornitologickou 
exkurzí na nedalekou Dlouhou horu a sledo-
váním východu slunce. Součástí této vigílie 
bude i vernisáž výstavy uměleckých výtvorů 
jak v interiéru kaple, tak v blízkém okolí,“ zve 
Jan Kvapil. Umělecká díla mladých výtvarníků 
se v kapli objevila už vloni. Mezi další tradi-
ce okolí Chrámců a Libčevsi patří i Švestková 
pouť na sklonku léta, mše svatá doprovázená 
barokními písněmi. Od loňského roku se po-
dařilo prakticky trvale kapli otevřít, respektive 
klíč je zájemcům o vstup k dispozici u paní Di-
trichové v Sinutci. Letos poprvé se kaple sva-
tého Víta přidá ke stovkám duchovních míst, 
která se zapojí v červnu do Noci kostelů. 

Sdružení se ale nezajímá jen o zázračnou stu-
dánku v Sinutci. Díky němu vznikla publikace 
Voda živá aneb studánkové putování – krásný 
beletristicky pojatý průvodce zdejší krajinou. 
V centru pozornosti tohoto průvodce jsou 
kromě sinutecké studánky i další prameny 
v okolí – konkrétně svatého Jakuba u Libčevsi 
a svatého Blažeje nad Lužicí. „U studánkové 
kaple svatého Jakuba jsme již trochu pomohli 
s drobnými opravami, církev se nyní k našemu 
potěšení pustila do částečné opravy sousední-
ho kostela. Na svatého Blažeje v Lužici se snad 
dostaneme v budoucnu. Myslím, že nám nikam 
neuteče,“ dodává Jan Kvapil.



A tu na dvéře: buch, buch, 
buch! (Karel Jaromír Erben, Svatební košile)

VZNEŠENÝ POLIBEK HISTORIE V MODERNÍM INTERIÉRU. OZDOBA DVEŘÍ. DODÁ DVEŘÍM PŮVAB 

A ŠARM. S NÁMI SE DOKLEPETE! TAK LÁKAJÍ DNEŠNÍ PRODEJCI KE KOUPI ZDÁNLIVĚ ZBYTEČNÉ 

VĚCI, KTEROU SI V 21. STOLETÍ SPOJUJEME JEN SE STARÝMI ZÁMKY A HISTORICKÝMI DOMY. 

TEXT A FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ
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Klepadlo je předchůdcem zvonku, nicméně 
– stejně jako dveře v naší minulé fotostraně 
– mělo nejen dveře otevírat, ale i bránit. I pro-
to jsou dochovaná historická klepadla často 
v tlamě lva, který byl považován za ideálního 
ochránce domu.  Dodnes jsou velmi oblíbená 
třeba ve Velké Británii. Ve Španělsku či Portu-
galsku mívají tvar Fátiminy ruky, starověkého 
arabského symbolu, který měl chránit dům 
před zlým.

Podle některých historických pramenů se kle-
padla masově objevují v 16. století, ale třeba 
na pražském hradě lze vystopovat klepadlo ze 
století dvanáctého. Legenda dokonce praví, že 
jde o klepadlo z kostela ve Staré Boleslavi, za 
které se držel v roce 935 umírající kníže Václav. 
Tehdejší dveře byly obvykle bytelné, ať už ze 

dřeva nebo okované, a tak bušit do nich pěs-
tí nebylo mnoho platné. Zvony nade dveřmi, 
které se ještě v minulém století hojně používa-
ly v obchodech jako upozornění na příchozího 
zákazníka, byly příliš drahé, a tak se rozšířila 
právě klepadla. Kromě své funkční stránky pl-
nila klepadla samozřejmě i funkci estetickou 
a svou podobou vypovídala o majitelích nebo 
domu, stejně jako domovní znamení.

Klepadla vytlačil až zvonek s rozvojem elektri-
fikace na začátku 20. století. Dnes jsou pova-
žována za historický artefakt nebo u moder-
ních domů za pouhou ozdobu. U paneláku se 
moc nevyplatí, ale u rodinných domů nemusí 
jít jen o dekoraci. Těžko si totiž představit 
klepadlo, které nefunguje - což se o zvonku 
zrovna říct nedá.



Do kraje 
vejdete branami
KRÁSY ÚSTECKÉHO KRAJE MŮŽETE POZNÁVAT PROSTŘEDNICTVÍM ČTYŘ 

DESTINAČNÍCH AGENTUR, TVOŘÍCÍCH POMYSLNÉ BRÁNY DO TURISTICKY 

ZAJÍMAVÝCH LOKALIT. BEZ NADSÁZKY LZE ŘÍCI, ŽE TAK ROZMANITOU KOMBINACI 

DOSUD NEDOCENĚNÝCH HOR, SKALNÍCH, KOPCOVITÝCH ÚTVARŮ, NÍŽINATÝCH 

ŘÍČNÍCH TOKŮ I ATRAKTIVIT HISTORICKÝCH MĚST NENABÍZÍ ŽÁDNÝ JINÝ KRAJ 

V ČESKÉ REPUBLICE.

TEXT: WWW.BRANADOCECH.CZ, REDAKČNĚ UPRAVENO
FOTO: DESTINAČNÍ AGENTURY ČESKÉ ŠVÝCARSKO A DOLNÍ POOHŘÍ
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Dolní Poohří
Na dolním toku Ohře vedle sebe leží čty-
ři nádherná královská města: Klášterec nad 
Ohří, Kadaň, Žatec a Louny. Společným jme-
novatelem celé oblasti je chmel a řeka Ohře. 
V souběhu Krušných a Doupovských hor leží 
město Klášterec nad Ohří, jehož léčivé prame-
ny daly vzniknout Lázním Evženie. Ve městě 
stojí zámek Thunů s originální sbírkou porce-
lánu, kde se každoročně odehrává hudební 
festival, v okolí můžete vyšplhat na nejednu 
středověkou zříceninu. Nádherné historické já-
dro má město Kadaň s nejdelším dochovaným 
pásem hradeb, kterému vévodí hrad nad řekou, 
i nejužší ulicí v Česku. Nově opravené nábřeží 
Maxipsa Fíka s replikou pražského orloje může-

te projet v rámci cyklostezky Ohře. Za Kadaní 
vyšplhejte na stolovou horu Úhošť, opředenou 
pověstmi o dávném Wogastisburgu.
Nechranická přehrada tvoří významnou rekre-
ační oblast této části kraje. Na cestě k ní mů-
žete navštívit zámky Krásný dvůr, Stekník a Líč-
kov, nebo rozhledny Lubenec či Schilerovu na 
Podbořansku. V přírodním parku Džbán pak 
naleznete mystické Kounovské kamenné řady.
V Žatci se natáčelo více než 100 českých 
i zahraničních filmů a reklam. Budovy pro 
zpracování chmele jsou kandidáty na zápis 
do seznamu UNESCO. Zážitkem je navštívit 
Chrám chmele a piva či Muzeum chmelařství 
a nevynechejte ani ochutnávky v místním pi-
vovaru či na konci léta Dočesnou. Dominan-

tou královského města Louny je chrám sv. Mi-
kuláše, chlouba české gotiky. Město ležící na 
středověké solné stezce se stalo cílem častých 
návštěv Jana Husa i místem setkání tří císařů 
před bitvou u Chlumce. Zajímavostí je Březno 
u Loun, kde se nachází areál skanzenu pravě-
kých a raně středověkých staveb. Nazujte tu-
ristickou obuv a navštivte Lounské vrchy, do-
minující okolí města spolu s paraglidingovou 
pevností, kopcem Raná. 
A když pojedete ještě kousek dál, narazíte na 
knížecí Peruc Emila Filly, největší menhir u nás, 
Kamenného pastýře, a nedostavěný chrám 
v Panenském Týnci, kde můžete načerpat po-
zitivní energii…



Krušné hory
Krušnohoří je nejhornatější část kraje. Nejvýše 
položené místo se nachází na Klínovci, který 
je společně s Klíny a dalšími krušnohorskými 
skiareály tradičním místem letních i zimních 
sportů a aktivit.
Krušné hory jsou protkány stovkami kilomet-
rů pěších tras i cyklotras, napojených na sas-
kou stranu hor. Dnes již kompletně obnovená 
příroda se pyšní svými rašeliništi, přírodními 
útvary a faunou. Nádherné přehrady doplňu-
jí vyhlídky, rozhledny a zříceniny. Vyvézt vás 
k nim může třeba lanovka na Komáří vížce či 
na Klínovci a Klínech. Na hřebeny hor také 
vyjíždí mnoho cyklobusů či po historicky vý-
znamných železnicích klasické motoráčky. 
V zimě se nabízí Krušnohorská bílá stopa jako 
královna běžeckých okruhů a skiareály pro 
sjezdové lyžování a snowboarding s komplet-
ními službami.
Krušné hory svůj název odvodily od slova 
„krušit“ a jejich minulost je proto spojena 
s hornictvím. Dozvíte se o něm například vý-
letem do Krupky, Mikulova nebo Měděnce. 
Tradiční historii řezbářství dnes připomínají 
skanzeny na obou stranách hranice. Dalším 
fenoménem Krušných hor je lázeňství, které 

zde má dlouholetou tradici. Kromě evropsky 
proslulých Teplic, jmenujme Mšené Lázně, 
„porcelánové“ Dubí nebo Bílinu, známou 
svou kyselkou. Mezi skvosty architektury patří 
osecký cisterciácký klášter či duchcovský zá-
mek, proslulý díky známému milovníkovi Gia-
comu Casanovovi. Aktivní a poznávací turisti-
ku si zpestřete návštěvou Podkrušnohorského 
zooparku či Kamencového jezera v Chomu-
tově. V Mostě na vás čeká několik „dromů“: 
autodrom, hipodrom, aquadrom i aerodrom. 
Patříte mezi milovníky golfu? V Krušných ho-
rách určitě navštivte golfové areály v Teplicích, 
Mostě, či Libouchci…

České Švýcarsko
Jedinečná krajina Národního parku České 
Švýcarsko uchvátí každého. Skalní města, říč-
ky, soutěsky a hluboké lesy již historicky lákaly 
dobrodruhy. 
Když se vydáte romantickou Gabrielinou 
stezkou k Pravčické bráně, ocitnete se jakoby 
v jiném světě. Řeka Kamenice se vine pomalu 
Jetřichovickými stěnami mezi vrcholy a vyhlíd-
kami. Mezi nejvíce vyhledávané patří Rudol-
fův kámen a Mariina skála u Jetřichovic. Zdejší 
příroda se stala cílem fotografů, tak jako v dáv-
né historii úkrytem lapků a loupežníků. Pozůs-
tatky Falknštejna a Tolštejna ve vysokých ska-
lách při své návštěvě neopomeňte navštívit. 
Jen málokde naleznete tak krásné údolí, jako 
vytvořila říčka Křinice u Kyjova. V okolí Miku-
lášovic můžete zavítat do nožířského muzea 
a na rozhlednu Tanečnici.
Podstávkové domy, které najdete snad v kaž-
dé vsi, se staly symbolem celé oblasti. Podél 
kouzelné říčky Suché Kamenice se vydejte 
z Chřibské do historického městečka Česká 
Kamenice. Kousek odtud se nachází jedineč-
ný geologický útvar Panská skála či zajímavá 
podzemní továrna Rabštejn. Vyrazíte-li smě-
rem k Benešovu nad Ploučnicí, překvapí Vás 
zdejší zámek ve stylu saského baroka. Když 
přicházíte k Jiřetínu pod Jedlovou, již z dálky 
vás vítají vrcholy hradu Tolštejn a rozhledny 
Jedlová. Blízké město Varnsdorf nabízí řadu 
nádherných kostelů například sv. Karla Boro-
mejského nebo tzv. červený kostel. Ve svém 
středu skrývá Rumburk nádhernou loretu 
s ambitem, kde je uchovaná soška Černé ma-
dony. Samostatnou kapitolou je Děčín, první 
město na Labi se svou nabídkou: prohlídka 
zámku s Růžovou zahradou, návštěva ZOO 

na Pastýřské stěně, výstup jedinou via ferratou 
situovanou uvnitř města nebo návštěva nád-
herných sakrálních památek. V Děčíně se kříží 
hned tři významné cyklostezky. V přístavu mů-
žete také nasednout na výletní loď plující po 
Labi směrem na Bad Schandau a Drážďany. 
Při návštěvě tohoto regionu nesmíte vynechat 
ani Labské pískovce. 

České středohoří
Každý, kdo přijíždí od Prahy na sever Čech, 
velmi dobře zná krásu zvrásněné a magické 
krajiny Českého středohoří, kterou tyto so-
pečné vrcholy pokrývají. Mezi nimi na první 
pohled upoutá bájná hora Říp. Řeka Labe, kte-
rá do Českého středohoří vtéká „Portou Bo-
hemikou“, dělí krajinu na dvě části. Té západ-
ní dominuje Milešovka, Házmburk, Bořeň či 
Lounské vrchy, východní části zase Radobýl, 
Varnhošť a Buková hora.
Ústecko se může pochlubit krásnými vodo-
pády a jeskyněmi skrytými ve svazích. Zdejší 
zříceniny dominující na špičkách vrcholů mů-
žeme obdivovat, když se vydáme Žižkovou 
stezkou Zemí hradů. Naopak lidovou architek-
turu najdete, vydáte-li se Stezkou loupežníka 
Štětky, nebo do lidového skanzenu v Zubrni-
cích. Klasickým centrem Středohoří byly vždy 
„Máchovy“ Litoměřice. Historické město se 
dnes může pochlubit biskupským Dómem, 
hradebním opevněním, středověkými sklepy 
vedoucími až do gotického hradu. Bohatou 
historii má zdejší vinařství a ovocnářství. Snad 
proto se největší výstava – Zahrada Čech, 
pořádá právě v Litoměřicích. Za návštěvu 
stojí i Roudnice nad Labem se svým zámkem 
a historickým centrem. Muzeum těžby čes-
kého granátu naleznete zase v Třebenicích. 
Odtud pocházejí šperky, které daroval J. W. 
Goethe své lásce Ulrice von Levetzow. Kou-
sek od Litoměřic naleznete městskou pevnost 
Terezín, unikátní svým hradebním opevněním 
a připomínající zločiny druhé světové války. 
Zajímavostí Ústí nad Labem je šikmá věž chrá-
mu Nanebevzetí Panny Marie, hrad Střekov, 
zámeček Větruše nebo ZOO. Památková re-
zervace v Úštěku se může pochlubit ptačími 
domky, typickými jarmarky a netypickými mu-
zei. A pokud hledáte něco opravdu výstavní-
ho, navštivte zámky Ploskovice, Libochovice 
nebo Krásné Březno. Příležitost pro aktivní 
turistiku nabízí Labská stezka.        (PI)
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Jak se vaří 
divadelní svíčková

SESTAVIT ÚSPĚŠNÝ DIVADELNÍ 

DRAMATURGICKÝ PLÁN, TEDY 

JAKÉ PREMIÉRY SE V DANÉM 

ROCE OBJEVÍ NA REPERTOÁRU, 

JE VELKÁ ALCHYMIE. NEBO 

JAK ŘÍKÁ UMĚLECKÝ ŠÉF 

MĚSTSKÉHO DIVADLA V MOSTĚ 

JIŘÍ RUMPÍK, JE TO JAKO VAŘIT 

SVÍČKOVOU. NA MIXU VŠECH 

SPRÁVNÝCH INGREDIENCÍ 

ZÁVISÍ CELÝ BUDOUCÍ CHOD 

DIVADLA, NÁVŠTĚVNOST, 

POTAŽMO ÚSPĚCH, SPOKOJENÍ 

HERCI A DIVÁCI, VŠECHNO. 

ZDEJŠÍ DRAMATURGII SPOLU 

S UMĚLECKÝM ŠÉFEM TVOŘÍ 

PŘES PĚT LET DRAMATURG 

MICHAL PĚTÍK. V NÁSLEDUJÍCÍM 

DVOJROZHOVORU SE DOČTETE 

MIMO JINÉ O TOM, JAK TAKOVÝ 

DRAMATURGICKÝ PLÁN VZNIKÁ, 

ALE TAKÉ O ZÁZRAKU, PLNÉM 

ŠUPLÍKU I MOSTECKÝCH 

DIVÁCÍCH.

TEXT: IVANA BONAVENTUROVÁ
FOTO: ARCHÍV MĚSTSKÉHO DIVADLA V MOSTĚ 

Míváte trému před zveřejněním dramatur-
gického plánu? Obavy, jak bude přijat na-
příklad hereckým souborem?
J. R.: Tréma je vždycky. Ne před zveřejněním, 
ale při vytváření plánu, protože to je jemné 
kulinářství a vysoká hra, u které člověk nikdy 
neví, jak přesně dopadne. Je to podobné jako 
vařit svíčkovou, kterou každý dělá jinak… Ne-
mám nějakou obavu, jak to přijme soubor, 
protože z dlouholeté zkušenosti vím, že ať už 

je plán jakýkoli  a vytvoří ho kdokoliv, vždycky 
se najde člověk, kterému nebude vyhovovat. 
Přestože k tomu přistupujeme, myslím, velice 
zodpovědně, tak mám vždy obavu, že nasta-
nou nějaké neočekávané okolnosti, které nám 
naše plány naruší. To jsou však věci, které už 
sami nemůžeme ovlivnit.
M. P.: Já jsem vždycky trochu nervózní. Ne-
jen kvůli souboru, ale i kvůli předplatitelům 
i lidem, kteří chodí do divadla jen občas. 

Michal Pětík
dramaturg

Jiří Rumpík
umělecký šéf a herec



Abychom je nenaštvali nebo nezklamali. Na 
dramaturgii má názor kdekdo. U nás by kaž-
dý mohl trénovat „nároďák“. Určitá nervozita 
plyne i z toho, že ani dobré tituly nezaručí 
dobrou sezonu.

Jak moc obtížné a složité je vytvořit drama-
turgický plán, aby splňoval kvalitativní i ko-
merční požadavky?
J. R.: Složité a obtížné velmi, velmi, velmi. 
M. P.: Je to těžké, protože titulů nasazujeme 
sedm až osm ročně. Což sice umožňuje šir-
ší žánrový rozptyl, takže si můžeme dovolit 
něco tzv. těžšího, ale nikdy s jistotou nevíme, 
co uspěje.

Například? Které tituly v posledních letech 
zaskočily, překvapily a zabodovaly oproti 
očekávání a naopak?
J. R.: Analyzovat neúspěšné tituly je samozřej-
mou součástí přípravy nových dramaturgic-
kých plánů. Raději bych ale hovořil o těch pře-
kvapeních. Je totiž s podivem, že několikrát 
získaly ocenění Inscenace roku tituly, které 
jsou právě z ranku vážnějších témat, jako byl 
například Jasnovidec nebo Caligula. Jsou dvě 
možnosti: buď se to vskutku líbilo tak velké 
skupině lidí, anebo právě těmto divákům stojí 
za to přijít domů a ještě o tom napsat, tedy 
vyplnit anketní lístek. Co se týče oblíbenosti, 
tak pochopitelně do každého titulu vkládáme 
naději. Naději, že osloví diváka. Že se bude 
takzvaně líbit. Jinak bychom ho nenasazovali. 

M. P.: Mě třeba příjemně překvapil Přelet nad 
kukaččím hnízdem. Obával jsem se, že divá-
ci budou inscenaci srovnávat s filmem. Ale 
z „Kukaček“ se stala velmi úspěšná inscenace 
a vyhrála titul roku 2013. To mi dělá radost.

Jak dlouho dopředu dramaturgický plán při-
pravujete? Nebo jde vlastně o permanentní 
hledání a kontinuální přípravu?
J. R.: Je to kontinuální příprava a přiznám se, že 
některé tituly mám v šuplíku už přes deset let. 
Zpravidla to bývá tak, že se k některým titulům 
vracíme ob sezonu nebo dvě, kdy už si myslí-
me, že nazrál čas, že máme konečně všechny 
herce, které bychom do nich potřebovali.

Kolik her, textů musíte přečíst, aby bylo 
z čeho vybírat?
J. R.: To se asi nedá říct, protože se oba snaží-
me čerpat nejenom z toho, co přečteme, ale 
i z dalších zdrojů. Snažíme se navštěvovat jiná 
divadla, jezdíme na festivaly, přehlídky. Získá-
váme inspiraci ke konkrétním dramatickým 
a tematickým okruhům, které máme stanove-
né.  Na jeden titul, který uvedeme, načítáme 
několik dalších titulů, abychom se potom roz-
hodli pro ten, který považujeme v danou chvíli 
za nejvhodnější.
M. P.: Je dobré „tankovat“ nejenom divadelní 
hry, ale témata a podněty hledat i jinde v lite-
ratuře a v jiných druzích umění. Myslím, že je 
důležité, jaké hledám téma. To myslím výběr 
zjednodušuje a zužuje. Ale samozřejmě na té 

cestě musím přečíst řadu her, které nám z růz-
ných důvodů nevyhovují.

Jaké osobní téma máš ty?
M. P.: Například mě zajímá, jak funguje pa-
měť, jak lidi vzpomínají. Nebo rodinné vztahy.

Co nejvíce ovlivňuje výběr titulů posledních 
let? Pozorujete nějaký vývojový trend, změ-
nu? 
J. R.: Po revoluci se situace změnila. Poslední 
tři až čtyři roky se sociálně politická situace 
a vztahy mezi lidmi také výrazně mění. Kon-
krétně ale asi tady v Mostě je situace složitější, 
protože zde je návštěvnost víc než kdekoli jin-
de ovlivněna sociální strukturou obyvatelstva. 
Není tu tak silná divadelní obec s tradicí abo-
nentů, jako například v Plzni, Mladé Bolesla-
vi, Pardubicích, kde se předplatné dokonce 
i dědí! Pochopitelně, lidé se chtějí především 
bavit. Ale nemůžu říct, že by v Mostě nechtěli 
přijít i na vážné věci. Chodí na ně ale méně 
než v jiných městech, kde má divadlo silnější 
tradici a kde je divácká obec větší. Trendem 
v tomto kraji jsou komedie a muzikály. Tahá-
kem pak, bohužel, známé hvězdy ze seriálů 
v hostujících pražských inscenacích.
M. P.: Obecně mám dojem, že diváci si chodí 
do divadla především odpočinout. Nehledají 
v něm transformaci světa, zřejmě netouží nořit 
se do sebe sama, hledat vlastní identitu. Tomu 
sice rozumím, ale je mi trochu líto, že se tím 
divadlo redukuje na středisko oddechu a zá-



bavy. Bavíme-li se konkrétně o Mostě, považu-
ji za malý zázrak, že v takovém městě divadlo 
vůbec funguje.

Máte osobně nějaké autory a tituly jako své 
favority?
J. R.: Těch titulů je několik a z autorů je to ur-
čitě jeden z největších – Karel Čapek. To je 
autor, který se bohužel na českých jevištích 
v posledních letech skoro vůbec neobjevuje, 
nebo velice málo. Je to škoda. 
M. P.: Asi nebudu úplně originální, ale Karel 
Čapek určitě taky, nebo Shakespeare. Já mám 
navíc dobrý poměr k nepravidelné dramatur-
gii.  
J. R.: Čechova jsme si teď vyzkoušeli. Nádher-
ná zkušenost pro všechny. (Tři sestry uvedené 
na konci loňského roku - pozn. autora).
M. P.: Ano, Čechov k favoritům také patří. 
Zjišťuji, že čím jsem starší, tím raději mám kla-
sickou literaturu.

Upřesněme, co je nepravidelná dramatur-
gie?
M. P.: Zjednodušeně řečeno spočívá v uvá-
dění titulů, které nemají tradiční dramatickou 
strukturu a nejsou původně určeny pro diva-
dlo. Například román nebo korespondence 
atd.

Jaký je poměr odhadu úspěšnosti titulů 
a následná realita návštěvnosti?
J. R.: Jedním slovem – nevyzpytatelný!
M. P.: Já doplním - kolísavý!

Na repertoáru mosteckého divadla jsou 
běžně i náročnější tituly. Jde o snahu ne-
rezignovat na obecnější vkus diváka, nebo 
o jakousi vnitřní potřebu seznamovat a „vy-
chovávat“ diváka kvalitou?
J. R.: My opravdu nesmíme zapomínat na to, 
že tady existují lidé, kteří nejdou do divadla 
jenom za zábavou. Chtějí něco z klasické li-
teratury, světové dramatiky, chtějí tam prožít 
příběh, který nebude jen nasládlý, ale trochu 
podrásá dušičku a budou nad ním muset pře-
mýšlet. Ale nenazývejme to výchovou diváka. 
Myslím si, že diváci, kteří jdou například na Tři 
sestry, na Caligulu, Revizora,  už nepotřebují 
takzvaně vychovávat. Ti už vědí. Spíš na tyto 
inscenace potřebujeme dostat ty, kteří váhají, 

kteří to nikdy nezkusili. Toto je problém zlo-
mit. Přemluvit je, aby do divadla přišli, podívali 
se a zažili to s tím, že třeba budou i příjemně 
překvapeni.
M. P.: Nejtěžší je otevřít lidi k dialogu s tím, co 
neznají a mají k tomu nedůvěru. Aby k tomu, 
co v divadle sledují, přistupovali bez předpo-
jatosti, aby se nebáli přijít např. na zmíněné 
Tři sestry jenom proto, že Čechov byl Rus… 
Z naší strany je to nabídka k „rozhovoru“.
J. R.: Ještě k takzvané výchově, i když ten 
výraz nemám rád – myslím, že z naší strany 
máme dobře našlápnuto. S podporou peda-
gogů se snažíme do divadla dostat mládež 
a děti, které si tak někdy můžou uvědomit 
nejen při tradiční návštěvě divadla se školou, 
ale třeba na Festivalu Young for young a dal-
ších akcích, že divadlo není jenom mramorová 
budova, kam se musí povinně a v obleku, ale 
že to může být i docela zábavné a někteří pak 
snad postřehnou třeba i to, že je to společen-
ská událost a kultivace ducha. Je pravda, a ne-
byl to vyslovený záměr, že každý z letošních ti-
tulů lze doporučit minimálně pro střední školy. 

Může diváka podvědomě odradit název hry, 
byť je sebekvalitnější?
J. R.: Určitě. Jsem přesvědčený o tom, že je 
to první signální… Třeba Bůh masakru…. Se-
tkal jsem se s tím několikrát a potvrdil mi to 
i kolega, režisér a umělecký šéf.  Byla to dobrá 
komedie, sám jsem ji viděl, hlediště bylo polo-
prázdné… a než si to lidi řekli, že je to dobré, 
byla derniéra…. 
M. P.: Měnit názvy mnohdy smluvně ani nejde 
a myslím, že to ani není správné. Autor to tak 
chtěl, tak to tak má být.

Do jaké míry se shodnete při výběru budou-
cích titulů a jak se vzájemně ovlivňujete? 
Umělecký šéf má přece jen právo veta, nebo 
ne?
J. R.: Vznik dramaturgického plánu by ne-
měl být o konfliktech. Měl by být o diskuzi, 
o konfrontaci, o argumentech, do jisté míry 
i o zkušenosti. Ale i o tom, že by se dva lidé, 
tedy dramaturg a umělecký šéf měli společ-
ně s režisérem shodnout. Nikdy jsem neměl 
v úmyslu použít právo veta, to bychom potom 
nemuseli mít dramaturga. Zatím se vždy do-
hodneme, kam budeme směřovat a co bude 

pro nás nejvhodnější. 
M. P.: Vždycky se snažím o nějakou shodu, 
názorový průnik.

Ale nějak se přece ovlivňovat musíte…
J. R.: Určitě. Já jsem rád, když dramaturg při-
jde s nápadem, s invencí, s věcmi, které nejsou 
ozkoušené. A také věřím, že jeho pohled spo-
lu s režisérem inscenace, např. u komedie Kro-
nika Pickwickova klubu (uvedena v roce 2015, 
režie Lukáš Kopecký – pozn. red.) je správný 
a půjde správným směrem.  

Máte nějaký nesplněný dramaturgický sen? 
Například „nehratelného“ autora, titul?
J. R.: Já osobně nic takového konkrétního teď 
nemám. A pokud přece jen přijde, musím ho 
zapomenout, protože vím, že na něj nebude-
me mít ať už finančně, provozně, nebo umě-
lecky. Ale někdy si přece jen takové malé sny 
plníme… 
M. P.: Snad antická dramatika. A vůbec myto-
logie, nejen řecká, ale takový Epos o Gilgame-
šovi je skvělý a poučný příběh. Vůbec mě zají-
má narativ a jeho funkce a nutnost či zbytnost 
v lidském životě.

Co vám - kromě plného divadla - udělá nej-
větší radost? Jaká další satisfakce je pro vaši 
práci důležitá?
M. P.: Mně se právě líbí, když je divák scho-
pen přijít na něco, co třeba neodpovídá jeho 
vkusu, ale přesto to a priori nezavrhne. 

Ohlédnete-li se, co se podle vás za posled-
ních pět let v mosteckém divadle podařilo 
a co ne? 
J. R.: Nedaří se podle mého názoru výrazně 
navýšit počet předplatitelů. Toto je, myslím si, 
náš největší úkol do budoucna. Úspěchem je, 
že se udrželo divadlo při životě, že se návštěv-
nost našich představení nejen zachovala, ale 
i postupně zvyšuje – což by mělo znamenat, 
že lidé k nám chodí rádi - a že se z nás nestala 
stagiona, dovozové divadlo. 
M. P.: Svým způsobem je neúspěch každá in-
scenace, klidně i zdařilá, která u publika tzv. 
nezabere. Ovšem to riziko tu bude vždy, s tím 
je nutné počítat. Za úspěch považuji skuteč-
nost, že divadlo vůbec funguje.  
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Nerosty a dorost  
MŮŽETE JE POTKAT V HORÁCH, V LESE, NA MÍSTECH BÝVALÝCH ŠTOL A LOMŮ, S KLADÍVKY, 

ŠTĚTCI A BATOHY PLNÝMI NEROSTŮ. HOUBAŘI? TURISTI? PERMONÍCI? NIKOLIV... JE TO PARTA 

KLUKŮ, KTERÉ JEDNOHO DNE NAPADLO VSTÁT OD SVÝCH POČÍTAČŮ A VYDAT SE DO KOPCŮ 

HLEDAT NÁDHERNÉ KRYSTALY RŮZNÝCH TVARŮ A BAREV. 

TEXT A FOTO: RADEK STEIGER

Pro nadšence a fandy hledání hornin nabí-
zí naše oblast množství lokalit, jako je na-
příklad Krupka, Boží Dar, Jeníkov, Moldava 
v Krušných horách, Brandov, Špičák u Mostu, 
Braňany atd., kde je možné s trochou trpěli-
vosti nalézt nejrůznější „šutry“, které potěší 
i protřelé sběratele. K mé velké radosti jsem 
v poslední době zaznamenal vzrůstající po-
čet mladých lidí a dětí, které se tomuto jistě 
zajímavému koníčku věnují. Soukromě jim 
říkám „kamínci“. Není divu, hledání krásných 
kamenů v sobě nese něco tajemného, něco 
okouzlujícího. V duchu prospektorů, objevite-
lů a hledačů pokladů se mohou v této činnosti 
nalézt lidé různého věku a profesí.  Ti všichni 
pokračují a navazují na tradici a historii zdej-
šího kraje.

„Je to příležitost setkat se s novými přáteli,“ říká 
jeden z mladších „šutrmanů“. „S kamarády se 
vždycky domluvíme a jdeme hledat. Navštěvu-
jeme stále nová místa. Po vyčištění a roztřídění 
se občas sejdeme a některé nerosty si vymě-
ňujeme.“ Tomuto účelu slouží v současnosti 
prostory Centra Ryokan v Litvínově, kde se 
klub rozhodl zřídit sídlo. K nahlédnutí mi kluci 
poskytli vzorky barytu, fluoritu, molybdeni-
tu, aragonitu a dalších nerostů ze své sbírky. 
Přijde mi úžasné, jak tito kluci, stejně jako my 
v jejich věku, nelitují času a úsilí a s nadšením 
se věnují tomu, co je baví. A je vidět, že je to 
baví. Myslím, že se příště vypravím s nimi.
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Braňanský sen 
o muzeu

BOHATOU HISTORII OBCE, KTERÁ SAHÁ AŽ DO POČÁTKU 14. STOLETÍ, I UDÁLOSTI, KTERÉ 

ZÁSADNĚ OVLIVNILY ZÁVĚR DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, MÁ PŘIPOMÍNAT NOVÉ MUZEUM. 

VZNIKNOUT BY MĚLO ZA SPOLUPRÁCE OBCE BRAŇANY, SEVEROČESKÝCH DOLŮ CHOMUTOV 

I VĚDCŮ, KTEŘÍ V SOUČASNÉ DOBĚ VEDOU MEZI MARIÁNSKÝMI RADČICEMI A BRAŇANY 

ROZSÁHLÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY. 

TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: ARCHÍV OBCE BRAŇANY

„První plány vznikly už před dvěma lety, kdy tě-
žební společnost připravila projekt muzea. Re-
alizaci jsme zatím odkládali, mimo jiné i proto, 
že musíme dořešit jeho fungování, tedy kdo se 
o něj bude starat, otevírat ho návštěvníků a po-
dobně,“ vysvětluje starosta Braňan Petr Škan-
ta. Nyní se snaží starosta myšlenku na muze-

um znovu ‚oprášit‘. Podle dohody s partnerem 
obce, Severočeskými doly Chomutov a.s., by 
obec uhradila úpravy a zpřístupnění prostor 
v Kulturním domě a důlní společnost by se 
postarala o expozici. „Jedna věc je muzeum 
vybudovat, druhá ho provozovat. Je jasné, že 
nemůže být otevřené trvale, bylo by to spíš na 

objednání a staral by se o něj někdo brigádně,“ 
říká starosta.

Autoři projektu muzea chtějí využít současné-
ho velkého zájmu o válečnou historii. Sloužit 
by mohlo třeba jako zpestření výuky místním 
školákům. „Podle předběžné domluvy by mu-



zeum využívali návštěvníci exkurzí v dolech, 
kterých jezdí opravdu hodně. Součástí těchto 
exkurzí by se stala i prohlídka muzea a zároveň 
návštěva vyhlídky na doly a Krušné hory, která 
se má nedaleko Braňan stavět,“ doplňuje k plá-
nům starosta.

Hlavní náplní muzea by měla být druhá svě-
tová válka, respektive tzv. Bitva o palivo, kte-
rá probíhala na sklonku války na Mostecku. 
Němci vystavěná chemička na výrobu po-
honných hmot z hnědého uhlí v Záluží patřila 
ke klíčovým zásobárnám nacistické válečné 
mašinérie. Chránilo ji množství dělostřelec-
kých protiletadlových posádek, přesto se stala 
v květnu roku 1944 cílem prvního bombar-
dování spojenců. Žádné jiné území dnešní 
České republiky nezažilo tolik a tak intenziv-
ních náletů, jako Mostecko. Drtivý úder přišel 
v lednu 1945, kdy se britským letcům podařilo 
definitivně zastavit výrobu benzínu a výrazně 
tak přispět k porážce Německa. 

V okolí Braňan se nacházela celá řada němec-
kých obranných protileteckých postavení. 
Jedno z nich – poblíž zaniklé obce Nesvětice, 
nyní na předpolí dolu Bílina - se stalo předmě-

Braňany
Jméno obce podle jazykovědců po-
chází z místa Brána, nebo-li ves Bra-
ňanů, lidí bydlících v Bráně. Je totiž 
vetknutá mezi dva kopce, tedy jakou-
si bránu mezi Mostem a Bílinou. Po-
stupně pak bylo jméno poněmčeno 
na Prohn. Historické písemné zmínky 
pochází z počátku 14. století. Obec 
byla součástí teplického panství, na 
rozdíl od blízkého Červeného Dvora, 
který náležel k mosteckému hradu. 
Později se Braňany dostaly do vlast-
nictví řádu křížovníků s červenou 
hvězdou, majitelů mosteckého špitá-
lu, kteří ves připojili ke svému statku 
Chanov, další část obce patřila k bí-
linskému panství Lobkoviců. Obec se 
osamostatnila až na konci 19. století. 
Většinu své historie patřily Braňany 
k Teplicku, až od 60. let minulého 
století jsou součástí Mostecka.
Původně zemědělská oblast se zača-
la měnit v 19. století, kdy naplno pro-
pukla na Mostecku těžba uhlí, která 
však v menší míře probíhala v Bra-
ňanech už od století sedmnáctého. 
V okolí se také těží jíl a v minulosti 
zde fungovala keramická továrna. 
Momentálně má obec více než 1200 
obyvatel.

tem unikátního archeologického výzkumu, 
vedeného Petrem Čechem z Akademie věd 
(rozhovor s ním v číslem PODZIM 2015, o vý-
zkumu také v čísle LÉTO 2014). Právě válečná 
munice i věci denní potřeby tehdejších vojáků, 
nalezené během archeologického průzkumu, 
by se měly stát hlavním lákadlem braňanského 
muzea. Připomínkou letecké bitvy byla i před-
loňská velká vojensko-historická akce Mír ne-
byl zadarmo, která se v Braňanech uskutečnila 
v roce 70. výročí zahájení těchto náletů ve 
spolupráci s Vojenským historickým ústavem 
Praha a Akademií věd ČR. Právě tam arche-
ologové prezentovali poprvé výsledky svých 
výzkumů, část z nich byla také vloni vystavena 
v Oblastním muzeu v Mostě.

Muzeum by se ale mělo věnovat také historii 
Braňan, která je díky místnímu amatérskému 
badateli Františku Kutzlerovi velmi detailně 
zmapovaná. Více než deset let navštěvuje pa-
mětníky, půjčuje si od nich fotografie i dobové 
materiály. Díky své znalosti němčiny, neboť je 
potomkem německým obyvatel, kteří nebyli 
z Mostecka po válce vyhnáni, se naučil číst tzv. 
kurent (kurzívní písmo používané v Německu 
až do poloviny 20. století). „Přeložil jsem proto 

kroniky, kterých se osmdesát let nikdo nedotkl, 
a to nejen z Braňan, ale třeba i z Hrobčic nebo 
Želenic,“ vysvětluje František Kutzler.

A o jeho práci je velký zájem. Nejen že ne-
dávno vydal publikaci Historie obce Braňany, 
ale třetím rokem připravuje na úřadě ostře 
sledovanou nástěnku s historickými střípky 
z obce. „Dávám tam staré fotky a portréty. 
Jakmile fotky vyměním, už se tam tlačí spousta 
lidí a hádají se, kdo je čí dědeček,“ podotýká 
s úsměvem František Kutzler, kterého místní 
často oslovují s žádostí o pomoc při pátrání 
po svých předcích.

Že to Braňany myslí s připomínáním vlastní 
minulosti vážně, dokládá, že se po dlouhých 
jednáních obci konečně podařilo získat po-
zemky pod bývalým gotickým kostelem svaté-
ho Dionýsia, poprvé připomínaného již roku 
1680. Kostelík stával na dnešní návsi a praktic-
ky bez důvodů byl v roce 1961 zbořen. „Chtěli 
bychom tam umístit alespoň sochu svatého Di-
onýsia, u níž by mohlo začínat tradiční braňan-
ské posvícení,“ navrhuje starosta Petr Škanta.  
          (PI)
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Ztracený obraz 
jeptišek se vrací 
do Mostu
PO OSMDESÁTI LETECH BYL V MÍŠNI BYL ZAČÁTKEM ROKU SLAVNOSTNĚ PŘEDÁN ZPĚT 

DO MOSTU OBRAZ ZNÁZORŇUJÍCÍ PŘEPADENÍ MOSTECKÉHO KLÁŠTERA JEPTIŠEK HUSITY. 

JAK VÝZNAMNÁ UDÁLOST TO BYLA, DOKLÁDÁ NEJEN ÚČAST ZÁSTUPCŮ MOSTU, ALE 

I GENERÁLNÍHO KONZULA V DRÁŽĎANECH DR. JIŘÍ KUDĚLA A PRIMÁTORA MÍŠNĚ OLAFA 

RASCHKE A DALŠÍCH VÝZNAMNÝCH HOSTŮ. ROZMĚRNÉ, VÍCE NEŽ DVOUMETROVÉ PLÁTNO 

POCHÁZÍ Z DRUHÉ POLOVINY 17. STOLETÍ. 

TEXT A FOTO: FRANTIŠEK BÍNA



Primátor Jan Paparega vyjádřil své potěšení 
ze skutečnosti, že se obraz „Vražda jeptišek 
v Mostě“ vrací zpět. Pro Mostečany má ob-
raz mimořádnou hodnotu nejen historickou 
či uměleckou, ale také emoční. Připomíná 
královské město Most a jeho slavnou historii, 
ale také skutečnost, že dnes hledíme na zcela 
odlišné město a prostředí. Poté představil vy-
obrazené události a srovnal je s dnešní situa-
cí. „Můžeme říci, že spolupráce našich dvou 
měst stála na začátku i na konci dosavadní 
historie obrazu. Popřejme si, aby do budouc-
na probíhala za méně dramatických okolností, 
ale aby zároveň zůstávala úspěšná. Obraz nyní 
převezeme do mosteckého muzea, kde bude 
zasazen do nového rámu a projde nezbytnou 
restaurací. Poté se stane ústřední součástí při-
pravované expozice o zaniklém městě Most,“ 
uvedl ve své řeči. Na závěr poděkoval všem, 
kdo se na celém procesu navrácení obrazu 
zpět do Čech podíleli. „Děkuji za jejich úsilí, 
bez kterého by obraz zůstal napůl zapomenut 
v míšeňském muzeu,“ dodal na závěr. 

O pohnutých osudech obrazu referuje ředitel-
ka míšeňského muzea Martina Fischer:
„Koncem 14. století byla většina obyvatel Mos-
tu německé národnosti. V letech 1419 až 1434 
dochází k husitským válkám. Most byl tehdy 
centrem katolíků. V roce 1421 přepadli husité 
klášter jeptišek. Ty hledaly zastání u markrabě-
te Fridricha IV. Bojovného, který se stal v roce 
1423 kurfiřtem a v témže roce získal severo-
česká města Most a Ústí nad Labem. V roce 
1893 se nachází tento obraz v katalogu mos-
teckého Městského muzea pod číslem 25.
V roce 1899 umírá na zámku v Třebívlicích 
nedaleko Mostu ve stáří 95 let Ulrike von Le-
vetzov, poslední láska J. W. Goetha. Obraz ale 
není v její pozůstalosti. V roce 1901 předává 
její synovec a dědic baron Rauch zámek a její 
pozůstalost městu Most. Při vzniku republiky 
v roce 1918 se uvádí, že nikde jinde nebyl od-
por proti obsazení města Čechy tak silný, jako 
v Mostě. Němci urychleně odvážejí pozůsta-
lost Ulriky, mezi ní jsou ale i dva obrazy, Bitva 
s husity u Mostu a Přepadení jeptišek husity, 
údajně aby jim zajistili bezpečnost. Při naklá-
dání pozůstalosti Ulriky do stěhovacího vozu 
se jim podařilo odvést pozornost českých fi-
nančních úředníků a propašovat i oba jmeno-
vané obrazy do Výmaru, jak se uvádí v měst-
ském archivu Míšeň. Až v roce 1926 dochází 
z Mostu první dotaz ohledně umístění úmrtní-
ho pokoje Ulriky von Lewetzov a uložení obou 
obrazů. V roce 1932 se navrací úmrtní pokoj 
do Mostu, ale obě malby putují do Míšně. 
V roce 1947 byl obraz Vražda jeptišek restau-
rován. V roce 1966 je nalezena poslední pí-

semná zmínka na toto téma v městském ar-
chivu. Kde zůstal druhý obraz - Bitva s husity 
u Mostu - zůstává záhadou dodnes, možná 
je to válečná ztráta. V roce 1984 byla prová-
děna inventarizace v míšeňském Albrechts-
burgu a tehdejší vědecký pracovník tam ob-
jevil malbu z městského muzea Míšeň. V roce 
1988 dochází k dalšímu restaurování obrazu, 
tentokrát ve Vysoké škole výtvarného umění 
v Drážďanech, kde se na něm podílela i slo-
venská studentka. V roce 2009 píše někdejší 
vědecký pracovník Albrechtsburgu do Mostu 
a upozorňuje na tuto malbu. Ta se mezitím 
stěhuje do městského muzea Míšeň.  V roce 
2013 je zahájeno zkoumání původu obrazu, 
zapojuje se výmarský archiv a jsou nalezeny 
doplňující podklady i v míšeňském archivu. 
Předání obrazu zpět do Mostu nestojí už nic 
v cestě.“

Jak tyto historické události viděl český kroni-
kář Vavřinec z Březové? V Husitské kronice 
popisuje takto události v Mostě: „…A když se 
vojska spojila v jedno, dali se husité se na po-
chod k Mostu a opanovali hradní horu. A tak, 
postavivše tam dva praky a toliktéž pražských 
pušek, působili obléhatelé hradu velké škody 
a pokřikujíce silnými hlasy říkajíce: Jako jsme 
učinili oněm kacířům v Bílině, tak učiníme 
i vám, přivážeme syny vašeho purkrabího na 
kládu, jinak taras, a tak na vás učiníme útok. 
A tak strach a hrůza zranila srdce hradní po-

sádky. Proto žádali o přátelské vyjednávání. 
A když se spolu sešli s purkrabím mostecké-
ho hradu, otcem zajatých synů, prosili jeho 
synové, aby se nad nimi smiloval a ráčil po-
stoupit hrad Pražanům. Ale otec synům se 
slzami odpověděl: „To nemohu učinit, a ani 
nesmím, protože hrad je jednomu jinému svě-
řen k obraně.
Ale vojsko páchalo mnoho nekřesťanských 
skutků; mlčím o znásilňování žen, ale povím 
o nelidském pronásledování některých zajat-
ců… A to nebylo nijak neznámo Mosteckým 
v městě; ti když chytili Čechy z vojska, vyvedli 
je s trubači z města a podobně upálili, odplá-
cejíce zlým za zlé. A že Bůh, spravedlivý soud-
ce, nenechá nic zlého bez trestu, nýbrž oplácí 
podle jejich skutků, proto se zklamalo pražské 
vojsko v naději na dobývání. Neboť se stalo, 
že na den sv. Sixta se přiblížil k městu a hra-
du na pomoc, a aby zahnal Pražany z pole, lid 
markrabat míšeňských s mnoha tisíci jízdních 
i pěších, s Němci i Čechy. A když se Míšňa-
né se seřazenými šiky a houfy přiblížili k hoře 
a Pražané se podobně sešikovali k utkání 
s Míšňany, zmocnil se neslýchaný strach a hrů-
za jak vojska míšeňského, tak pražského. Ne-
boť při srážce ti, kteří vedli šik Pražanů, dali se 
na útěk, zanechavše tam dva praky a toliktéž 
velikých pušek; a bloudíce jako ovce bez pas-
týře pospíchali doraziti, neohlížeje se nazpá-
tek, ti do Žatce, ti do Chomutova, ostatní do 
Loun a do Slaného.“
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KRÁLOVSKÉ 
MĚSTO KADAŇ

Láká nepřeberným množstvím historických 
památek a kulturního vyžití. Navštívit můžete 
malebné náměstíčko, kde dominantní památ-
kou je krásná gotická radniční věž vysoká 
53,7 m. Uprostřed náměstí vzhlíží do výšky 
Sloup Nejsvětější Trojice, tzv. morový a opo-
dál barokní městská kašna. V blízkosti náměs-
tí leží kadaňský hrad, kde můžete shlédnout 
od 30. 4. – 28. 9. 2016 výstavu k 700. výročí 
narození císaře Karla IV. Nejvýznamnější pa-
mátkou Kadaně je bezesporu Františkánský 
klášter Čtrnácti svatých Pomocníků, který 
je od roku 1995 národní kulturní památkou 
a usiluje o zapsání do seznamu UNESCO. 
Nachází se zde Městské muzeum. Nesmíme 
zapomenout ani na nejužší uličku v České re-
publice a tou je Katova ulička s nejužším bo-
dem 66,1 cm. Procházkou podél řeky Ohře 
si můžete odpočinout na Nábřeží Maxipsa 
Fíka, kde je spousta atrakcí pro děti i dospělé, 
např. půjčovna loděk a pramic. 



Advent     
26. listopadu 2016
Adventní trhy s vánoční tématikou zakončuje 
slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, kte-
rý hraje každou celou hodinu jednu melodii. 
         (PI)

KONTAKT:
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM KADAŇ  
Jana Švermy 7, 432 01 Kadaň 
tel./fax: +420 474 319 550
mobil: +420 725 763 497
infocentrum@mesto-kadan.cz 
www.mesto-kadan.cz
Facebook: 
www.fb.com/TICKadan/
Instagram: @discover_kadan

Narozeniny Maxipsa Fíka 
4. června 2016
Fík se narodil v nedalekém Ahníkově a proto-
že tato vesnice už bohužel zmizela, oslaví na-
rozeniny v nejbližším městě - Kadani. Oslava 
narozenin Maxipsa Fíka bude vlastně velikým 
dětským festivalem na postaveném Nábřeží 
Maxipsa Fíka. 

Františkánské léto
červen-září 2016
Františkánské léto (koncerty, divadelní před-
stavení pro dospělé i děti) bude probíhat 
v areálu františkánského kláštera od června 
do září každou sobotu a neděli. 

Kadaňské pivní slavnosti
18. června 2016
Oslava národního nápoje, kultivace jeho po-
žívání a obecná osvěta spojená s propagací 
malých pivovarů – to je hlavní motiv kadaň-
ských Pivních slavností. Kromě ochutnávky 
piv a konzumace pochutin si návštěvníci mo-
hou vybrat i z kulturní nabídky.

Hudební festival Vysmáté léto
25. června 2016 
Více informací naleznete na 
www.rockfest.cz.

CÍSAŘSKÝ DEN®  
27. srpna 2016
Nejvýznamnější kulturní akcí města je CÍSAŘ-
SKÝ DEN, kterým si Kadaň připomíná slavný 
příjezd císaře Karla IV. z roku 1367 a 1374 do 
města. Historické centrum ovládnou dobová 
řemesla, kejklíři, trhovci, stylová hudba a po-
uliční divadlo. Oslavy Karla IV. zakončí velko-
lepý noční program s ohňostrojem. 

Dny Evropského Dědictví
10. – 11. září 2016
Po tyto dva dny jsou veřejnosti zdarma ote-
vřené památky města.

Vinobraní    
24. září 2016 
Tato slavnost je zahájena bohoslužbou v kos-
tele Františkánského kláštera. Na mši naváže 
otevírání „Hory“ ve Svatováclavské vinici. Ná-
vštěvníci si mohou prohlédnout výstavu za-
měřenou na vinařství na Kadaňsku, celý areál 
zahrad a průběh zpracování hroznů - mletí, 
odzrnění, rmutování a lisování - a mohou 
ochutnat letošní burčák, čerstvý vinný mošt 
a víno.

MĚSTO KADAŇ VÁS SRDEČNĚ ZVE NA KULTURNÍ AKCE V ROCE 2016 
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„V minulosti existovaly na úpatí Krušných hor 
blízko sebe tři dendrologicky a sadovnicky velmi 
významné a proslulé přírodně krajinářské par-
ky – v Klášterci nad Ohří, na Červeném Hrádku 
a v Jezeří. Z této trojice si do dnešních dnů pouze 

klášterecký zámecký park uchoval svůj bohatý 
dendrologický sortiment a řadí se v současnosti 
k nejlépe zachovalým historickým parkům Ústec-
kého kraje,“ těmito slovy začíná nový Průvodce 
Zámeckým parkem v Klášterci nad Ohří od Iva 

Nováka, jehož vydání předznamenává i výstava 
v klášterecké galerii Kryt, která bude k vidění 
od 1. do 26. dubna 2016. Na vernisáži této vý-
stavy bude nový průvodce slavnostně pokřtěn 
a v prodeji pak bude v sousedním turistickém 

Klášterecký park 
představí výstava 
i nový průvodce

KRÁSNÝ ANGLICKÝ ZÁMECKÝ PARK V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ VSTOUPÍ DO NADCHÁZEJÍCÍ 

TURISTICKÉ SEZÓNY S MNOHA NOVINKAMI, KTERÉ ZPESTŘÍ NÁVŠTĚVNÍKŮM VÝLET DO MĚSTA 

PORCELÁNU NA ŘECE OHŘI. RADNICE PŘIPRAVILA NOVÉHO PRŮVODCE I OKRUHY PARKEM. 

V DUBNU NAVÍC MOHOU TURISTÉ NÁVŠTĚVU PARKU ZAVRŠIT VE ZDEJŠÍ GALERII, KDE SE 

SEZNÁMÍ S ŘADOU ZAJÍMAVOSTÍ Z HISTORIE ČI DENDROLOGIE. 

TEXT: VLASTA FIŠROVÁ
FOTO: VLASTA FIŠROVÁ, IVO NOVÁK



informačním centru a také na zámku.

Záměrem publikace i výstavy je představit 
nejen vzácné druhy či kultivary dřevin, pozor-
nost dnešních návštěvníků parku si zaslouží 
i jedinečné architektonické památky, jako je 
například zrenovovaný soubor kaplí Sedmero 
bolestí Panny Marie či letohrádek sala terrena. 
Na výstavě bude představena i dosud veřej-
nosti neznámá původní podoba již zrušeného 
letohrádku, který vznikl a poté i zanikl ještě 
v období vlády zdejšího rodu Thunů. 

Park byl založen Michaelem Osvaldem Thu-
nem, majitelem kláštereckého panství, v letech 
1666 až 1670 nejdříve jako barokní zahrada, 
kde květinové záhony a živé ploty doplňovaly 
kamenné sochy a kašny. Sochařská výzdoba 
je součástí zámeckého parku dodnes. Jedná 
se o dílo uznávaného barokního sochaře Jana 
Brokofa, který do Klášterce nad Ohří přišel prá-
vě na pozvání rodu Thunů v roce 1685, aby 
sochařskou výzdobou korunoval přestavbu 
zámku vedenou architektem Rossi de Lucca.

V druhé půli 18. stol. začal park postupně mě-
nit podobu do stylu tzv. anglických zahrad, 
které podtrhovaly krásu volné přírody, a také 
se rozšiřovat. V polovině století devatenácté-
ho pak Thunové vykoupili domy u řeky Ohře 
a park doplnili o romantická zákoutí u řeky. 
Budování anglického krajinářského parku vyvr-
cholilo v 70. letech 19. století. Projekt poslední 
velké přestavby parku zpracoval sám Josef Os-
vald Thun, ve své době uznávaný dendrolog. 
Exotické dřeviny tehdy označovaly – jak jinak 
v Klášterci – porcelánové tabulky.

Klášterecká radnice nyní přichází s novým 
označením významných stromů a i další novin-
kou, kterou je pomyslné rozčlenění zámecké-
ho parku na tři poznávací okruhy. První okruh 
zámecký představuje vzácné dřeviny, jako je 
například kultivar jerlínu japonského či jinan 
dvoulaločný, nahovětvec dvoudomý a lapina 
jasanolistá.

Při procházce západním okruhem návštěvní-
ky zaujme především urostlý platan španělský, 

naleznou tu i jeden z největších současných 
exemplářů dubu uherského na našem území. 
Vedle řady našich domácích dřevin tu roste 
i vzácný pamodřín Kaempferův. 

Trasa Stibalova okruhu, který je pojmenován 
po zdejším významném zahradníkovi 19. sto-
letí Vinzenzovi Stibalovi, zavádí turisty do nej-
mladší části parku, která vznikla při poslední 
velké rekonstrukci po roce 1876. Tento okruh 
je zaměřen na druhy a kultivary jehličnatých 
dřevin, nachází se v něm u nás vzácně pěsto-
vané dřeviny - smrk dvoubarvý a kultivar javoru 
mléče. Okruh je zčásti tvořen i skalnatým útva-
rem a nabízí tak pěkný výhled na řeku Ohři 
a protilehlé Doupovské hory.

Dřeviny v zámeckém parku jsou navíc i pravi-
delně doplňovány současnou výsadbou. Roz-
sáhlý park tak přináší řadu možností k příjem-
ným procházkám, které lze spojit i s návštěvou 
sousedících lázní Evženie. Přístupný je celoroč-
ně za každého počasí. 



Co? Kdy? Kde?
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
do 3. dubna – Oblastní muzeum v Lounech – 
výstava, jejímž ústředním tématem jsou zdobe-
ná vajíčka – kraslice, symbol plodnosti, naro-
zení, života.  Ve dnech 16. a 17. března tvůrčí 
velikonoční dílny – pletení pomlázek, velikonoč-
ní dekorace, tradiční techniky zdobení vajec. 
Foto: Pixabay.com

VOŇAVÝ SVĚT MÝDEL
do 24. dubna – Regionální muzeum Teplice 
- výstava dokumentuje bohatý sortiment tep-
lické Mýdlárny u Zámku, která získala ocenění 
regionální produkt Krušnohoří a kterou najdete 
jen kousek od výstavních prostor zámku. Foto: 
Pixabay.com

UMĚNÍ AUSTRALSKÝCH DOMORODCŮ
do 31. května – Oblastní muzeum v Mostě – 
Unikátní prezentace sbírek, dovezených z vý-
pravy za poslední generací původních obyva-
tel severu Austrálie, uskutečněné v roce 1969 
brněnským Moravským zemským muzeem. Po 
skončení se výstava přesune do Muzea města 
Ústí nad Labem.

NOC S ANDERSENEM
1. dubna – celá ČR – mezinárodní akce k pod-
poře dětského čtení, letos s knihou Expedice 
z pohlednice. Zapojují se nejen knihovny, ale 
také základní a mateřské školy. Tradičně na-
příklad v Městské knihovně v Kadani, ve věži, 
v lounské knihovně opékání buřtů, lampionový 
průvod a nocování v knihovně. Více na www.
nocsandersenem.cz. 

ZÁVOD KOČÁRKŮ
10. dubna – celá Česká republika, například 
Most (vrch Šibeník), Litvínov, Teplice (Zámecká 
zahrada), Ostrov (Mírové náměstí) – 5. ročník 
celorepublikových strollering závodů kočárků. 
Závody jsou jak pro rodiče s kočárky, tak pro 
děti na odrážedlech, doprovodný program na 
některých místech také pro starší děti. Start 
v 15.00 hodin. Přihlášky a informace o konkrét-
ních zapojených městech na www.zavodyko-
carku.cz. 

NOČNÍ VÝSTUP NA RADNIČNÍ VĚŽ
30. dubna – Kadaň - již tradiční noční výstup 
na radniční věž jako začátek turistické sezóny, 
možnost zdarma vystoupit na věž bez průvod-
ce, a to od 21.00 hodin. 

KRUŠNOHORSKÁ CYKLISTICKÁ JÍZDA 
14. a 15. května – Krušné hory – zahájení tu-
ristické sezóny v Krušných horách víkendovým 
maratonem pro zdatné cyklisty i rodiny s dětmi 
po Krušnohorské magistrále. Start cyklistické 
jízdy v areálu Lesná, zde v sobotu doprovodný 
program, prodej regionálních výrobků, verni-
sáž výstavy Krásy Krušných hor, koncert skupi-
ny Nebe, výstava turistického vybavení, výuka 
a ukázky nordik walking s možností půjčení vy-
bavení, půjčovna kol, večerní táborák. Cyklistic-
ké vyjížďky možné po šesti navržených trasách 
ve dvou směrech. Akce bude spojená s Krušno-
horským půlmaratonem, který se koná v neděli 
15. května na Moldavě. 

CÍSAŘSKÉ SLAVNOSTI
14. května – zámek Zákupy – historické slav-
nosti k připomenutí slavnostních příjezdů ně-
kdejšího majitele zákupského zámku císaře 
Ferdinanda V. Dobrotivého a jeho choti Marie 
Anny Karolíny Savojské k letním pobytům. Kul-
turní program, kostýmované prohlídky zámku, 
tržiště. Foto: Zámek Zákupy.
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TEREZÍNSKÁ TRYZNA 2016

p  r  o  g  r  a  m  :
nástup Čestné jednotky  · kladení věnců a kytic  na Národním hřbitově   

hymna ČR  · hlavní projev Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR
křesťanská modlitba  · židovská modlitba  

Giuseppe Verdi: Nabucco, sbor ze 3. dějství opery /Děčínský pěvecký sbor/ 
závěr tryzny 

15. KVĚTNA 2016 V 10 HODIN 
NA NÁRODNÍM HŘBITOVĚ V TEREZÍNĚ

TEREZÍNSKÁ  INICIATIVA


