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Vážení a milí čtenáři.
Nastupující letní dny budou pro mnohé z vás
i dny odpočinkovými. Letní vydání časopisu
Pohledy AMB je směsicí historických i obrazových pohledů na minulost a současnost.
Opět se pokoušíme převážně popsat to
dobré, co se lidem podařilo, a jsme rádi, že
je toho stále dost. Máme radost z úspěchů
jednotlivců i spolků. V předchozích číslech
jsme vám přinesli nesčetné příběhy záchran
kulturních a historických památek. Věnovali
jsme se přírodě, cestování, propagaci regionů i osobnostem. Záměrně jsme nevstupovali do horkých politických kauz a střetů,
protože těch je všude kolem nás plno.

Tištěná média prožívají hlubokou depresi.
Jakoby kopírovala politické, ekonomické
a sociální otřesy. I naše redakce stojí před
závažným rozhodnutím, zda pokračovat
v této formě vydávání či nepřejít na elektronické vydávání časopisu. Jako duše romantická a navíc i staromil jsem vždy preferoval
četbu knih, novin, časopisů i dopisů ve fyzické podobě. Doba se však mění a tištěné
slovo bude čím dál tím více luxusem.
Pohledy AMB je fakticky neziskový projekt
několika málo vizionářů a jako takový hned
vedle vybraných témat, inspirace, dobro-

volnosti a vizí, potřebuje udržitelnost ekonomickou. My máme na zásadní rozhodnutí
čas do podzimu, ale ještě před tím se na
vás, jako na naše pravidelné čtenáře, obracíme s prosbou, zda byste nám formou
prostého e-mailu, SMS zprávy či dopisu
nesdělili váš názor na náš časopis. Budeme
vděční za vaše názory, nápady i jakoukoli
další pomoc.
S přáním krásného léta, všeho dobrého a na
podzim snad, možná - opět na viděnou.
Lubomír Šlapka
ředitel Pohledy AMB
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STŘÍPKY
Z HISTORIE
KOSTELA
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V MOSTĚ SE STANE LETOS 24. ČERVNA STŘEDOBODEM
SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ NA MOSTECKU. OSLAVY 500. VÝROČÍ POLOŽENÍ
ZÁKLADNÍHO KAMENE TOHOTO MONUMENTÁLNÍHO A V MNOHÝCH OHLEDECH OJEDINĚLÉHO
STAVITELSKÉHO POČINU TOTIŽ ZVIDITELNÍ JEDNU Z MÁLA STAVEBNÍCH PAMÁTEK, KTERÁ SE DÍKY
SOUHŘE OKOLNOSTÍ ZACHOVALA PO LIKVIDACI STARÉHO KRÁLOVSKÉHO MĚSTA.
TEXT: PETR BARAŇÁK
FOTO: OBLASTNÍ MUZEUM MOST O.P.S., JAROSLAV HAUŠILD

Pokud si myslíte, že 16. století bylo k takovým
řemeslníkům kruté a dřelo z nich kůži, mýlíte
se. Jednou z položek účetní knihy je u každého z nich i částka, kterou bychom mohli dnes
označit jako sociální zaopatření. A například
v květnu 1518 je v účtech u kameníka Františka uvedeno jako odměna 5 žejdlíků vína /
dnes zhruba 10 litrů/ jako zvláštní uznání po
provedené inspekci v lomu.

Historie tohoto pozdně gotického skvostu se
začala psát už v roce 1515, kdy město Most
poničil velký požár, a shořela také podstatná
část raně gotické trojlodní baziliky založená
mezi lety 1253 až 1257, jak dokládá nepřímo
listina papeže Bonifáce VIII. z roku 1296. Ta
stála na místě, kde se začal v roce 1517 stavět nový chrám. Slavnostním položením základního kamene nového kostela byl pověřen
Jakub Heilmann ze Schweinfurtu. Ten byl
žákem a následovníkem slavného architekta Benedikta Rejta. Heilmann proslul například řízením prací na stavbě kostela sv. Anny
v saském Annabergu nebo dostavbou kaple
v Míšni. Slávu mu ale zajistila stavba mosteckého kostela, kdy na tehdejší dobu nezvykle
kostel navrhl jako velké halové trojlodí s opěráky vtaženými dovnitř. To, co činí například
chrám svaté Barbory v Kutné Hoře typickou,
to znamená opěrné vnější konstrukce, dokázal Heilmann vtisknout do vnitřku lodi. Vznikla tak netypická a originální stavba, která navíc působí velmi vzdušným dojmem.

K historii kostela nanebevzetí Panny Marie
patří i takříkajíc pozemské záležitosti, a to
peníze. Stavbu zadávala mostecká náboženská obec, kterou zastupovali dva muži, zvaní
„Kirchvater“, neboli otec kostela. Ti podle potřeby obdrželi peníze na stavbu a vedli přesné účetnictví. Unikátní restaurovaný stavební
deník z roku 1517 je ve Státním okresním archívu v Mostě, a díky němu víme plno věcí.
Například to, že například sto střešních tašek
stálo 4 groše. V létě roku 1532 tak zaplatil
stavebník za 6 600 tašek 4 kopy a 24 grošů.
Drahý byl také dovoz kamene z lomu na nedalekém vrchu Špičák – až 4,5 groše za fůru,
a další za složení fůry.
Daleko víc dostal za položení základního kamene kostela sám Heilmann – deset zlatých!
Z toho je vidět, jak důležitý úkon to byl a jak
náboženské obci na stavbě nového kostela
záleželo. Na stavbě kostela pak bylo v průměru 30 lidí – kameníků, zedníků, tesařů a jejich
pomocníků.

Novodobá historie kostela je také zajímavá –
když se v roce 1964 s definitivní platností rozhodlo o demolici města a povrchové těžbě
hnědého uhlí, existovalo hned 11 variant na
záchranu pozdně gotického chrámu. Od těžko představitelných projektů, kdy měl kostel
zůstat na nevytěženém pilíři uhlí, přes ponechání na pilotách až po rozebrání a opětovné
postavení. Nakonec se stát rozhodl přesunout
kostel o 841 metrů ke špitálu Sv. Ducha, kde
dnes také stojí.
Samotný přesun se také neodehrával podle
plánu – už první noc došlo k poruše jednoho
z brzdných válců, a tehdejší muži ve velíně
prý vzpomínali, že v kritické situaci přemýšleli
i o tom, že za jízdy vyskočí. Svědčí o tom ostatně i dobový tisk ústecké Státní památkové péče
a ochrany příroda, kde si z této situace dělali
legraci kresleným vtipem s mužem na střeše
kostela, který hází z nakloněné roviny lodní kotvu. Věc v dnešní době téměř nemyslitelná.
Až půjdete 24. června na oslavy 500. Výročí
položení základního kamene tohoto stavebního skvostu, zkuste si tuto zajímavou a vskutku
neobvyklou historii kostela vybavit. Třeba při
prohlídce kostela, který si vaši pozornost i po
pěti stech let zaslouží. 		
(PI)
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Jsem vypravěč obrazů

JEHO STRHUJÍCÍ PŘÍBĚH KRAJINY PODÉL ŘEKY OHŘE SLEDOVALI PŘEDPREMIÉROVÍ DIVÁCI NA
KONFERENCI STOP AND STAY V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ SE ZATAJENÝM DECHEM. PŘESTOŽE MÁ
FILMAŘ JAROMÍR MALÝ ZA SEBOU NEJEDEN ÚSPĚCH A SNÍMKY S NÁSOBNĚ VĚTŠÍMI ROZPOČTY,
NERVOZITA PŘED NEZVYKLÝM KONFERENČNÍM PUBLIKEM NA NĚM BYLA ZNÁT. JAK MI SÁM
PROZRADIL, VĚTŠINOU JE JEHO PRÁCE SOUČÁSTÍ VĚTŠÍHO CELKU A TÝMU, TEĎ STÁL PŘED
PLÁTNEM SÁM. JAKO SCÉNÁRISTA, KAMERAMAN, REŽISÉR I STŘIHAČ. A NAVÍC NETOČIL KDESI
V DALEKÉ CIZINĚ, ALE V „KRAJINĚ MÉHO SRDCE“, JAK SNÍMEK NAZVAL. KUDY VEDLY CESTY
JAROMÍRA MALÉHO K ÚSPĚCHU, JAKÉ REKLAMY SE DNES NOSÍ A PROČ JSOU REKLAMNÍ FILMAŘI
ZHÝČKANÍ, JSME SI ALE POVÍDALI JEŠTĚ PŘED TOUTO PREMIÉROU.
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHÍV JAROMÍRA MALÉHO

Časopis Marketing a Média vás zařadil do
desítky nejlepších reklamních režisérů u nás,
máte doma několik ocenění za svou práci. Jak
dlouhá je cesta od prvních záběrů kamerou
na špičku? A kudy vedla?
Je to dlouhá cesta a bylo na ní mnoho šťastných
náhod. Když mi bylo 16-17 let, začal jsem se zajímat o design a programování a právě v tu chvíli se v Mostě otevřelo lokální televizní studio.

Takže patříte k těm, kteří začínali v TV
DAKR? (Z tohoto televizního studia vyšla celá
řada dnes známých televizních i filmových
pracovníků od kameramanů přes střihače po
moderátory).
Ano a byla to skvělá zkušenost. Přicházel
jsem tam s tím, že bych možná mohl dělat
animace a znělky, a najednou jsem dostal
k dispozici naprosto profesionální techniku,

což je příležitost, kterou dostane málokdo.
Získal jsem základy z televizní novinařiny, střihu, zacházení s kamerou... Možná, kdyby toto
studio neexistovalo, vůbec bych dnes netočil.
Opustil jsem kariéru programátora i studium
na ČVUT a zasáhla další náhoda – otevřela
se Filmová škola v Písku. Tehdy jako dvouleté studium, dnes je to plnohodnotná vysoká
škola. Tam už jsem poznal opravdu profesio-

Jaromír Malý
– 40 let, žije v Praze
–	pochází z Mostu, kde studoval Gymnázium, později Filmovou školu v Písku
a FAMU, obor střih
–	patří mezi vyhledávané reklamní režiséry, mezi jeho
úspěšné práce patří třeba
reklamy na Indulonu, Becherovku, vodku Amundsen, Bohemia Chips
–	pracoval jako druhý režisér
filmu Želary, podílel se na
filmu Andělé všedního dne,
stál za kamerou televizního
filmu Swingtime
–	nedávno představil krátký
dokumentární film o Dolním Poohří

nální svět, měl jsem skvělé učitele, mezi nimi
kameramana Emila Sirotka, který byl na mě
tak správně ‚přísnej a vostrej‘. Studoval jsem
technický obor, kde jsem musel zvládat kameru, zvuk, střih i základy animace.

Na FAMU jste pak pokračoval studiem střihu. Proč jste si vybral z té plejády filmových
profesí právě tuto?
Byl jsem okouzlený tím, že je to střihač, kdo
dělá film. Že je vlastně jedno, jak je nasvícené
a nasnímané třeba zábradlí, když ten záběr

nakonec ve filmu vůbec nebude. Na FAMU
jsem pak strávil dalších sedm let, protože
už jsem zároveň pracoval. Měl jsem štěstí,
že jsem během studia nahlédl do kuchyně
velkých produkcí. Stávaly se mi úžasné věci
– ocitl jsem na place třeba s Januszem Kaminskim, dvorním kameramanem Spielberga,
který mě pozval na večeři a mohl jsem s ním
celý večer mluvit o filmu.
To vám otevíralo dveře dál?
Ano, to jsou věci, které ovlivňují kariéru a dodávají sebedůvěru. Když napíšete, že jste
pracovala na filmu nominovaném na Oscara
(pozn. autora: Jaromír Malý byl druhým režisérem filmu Želary), je úplně jedno, že ho
třeba potenciální zákazník vůbec neviděl.
Takže jsem postupně udělal pár desítek reklam a videoklipů, které získaly ocenění na
festivalech...
Na špičku vás ale vynesl osobitý styl – široké záběry, krajiny, zalité sluncem...
Tím, že jsem vystudoval střih a vyzkoušel
a učil se všechny další filmové práce, nejsem
vůbec předvídatelný a typický režisér. Mám
rád krajinomalbu a vyjádření atmosféry pohledem do krajiny. Krása podle mne vzniká
v přírodě a filmové médium nám dává šanci
se o tu krásu podělit. Baví mě vyprávět obrazem, ne dialogem. Umět vyjádřit se beze slov
tak, aby to chytilo za srdce a divák zároveň
dostal informaci, kterou dostat má. Napsat to
sdělení do titulku nebo říct slovem do kamery – to mi přijde trochu jako prohra. Takový
přístup byl v době mých začátků dost nestandardní a tudíž zajímavý. V reklamní branži
byl hlad po velkých vizuálních věcech, které
nikdo nedělal. Díky tomu jsem se dostával
poměrně rychle k velkým projektům s velkými rozpočty. Éra filmu jako hlavního média už
ale skončila, nahrazují ho sociální média.
Takže dnes je už módní jiný styl natáčení
reklam?
Vlna, kdy jsem měl hodně práce a byl v módě
můj styl, trvala posledních 8-10 let, teď se naopak vrátila komedie, hodně se dělají dialogy,
takže se víc poohlížím po práci venku. Jsou to
prostě módní vlny jako ve všem. To, že jsem
přišel s novým trendem, neznamená, že mi
vystačí dalších padesát let.
Hodně točíte v krajině svého domova – třeba v Českém Středohoří, ale podíval jste se
i na mnohem exotičtější místa, že?
Točil jsem třeba v Laponsku, na Islandu, v Pa-
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lem je vizualizovat něčí nápady, aby to bylo
příjemné na oko.
Hodně cen jste posbíral za reklamu na Indulonu, kde hlavní roli „ztvárnily“ dvě ruce,
kráčející městem, vystavené všem možným
nástrahám a rozmarům počasí...
Dlouho jsem vůbec nevěděl, že je úspěšná.
Po nějakém časem jsem přišel do reklamní
agentury, která ji dělala, stoupal po schodišti,
kde měli zarámované diplomy, a vidím, že Indulona vyhrála Moskvě, New Yorku, Portoroži... Ale víte, jak to chodí, ne? Když je reklama
úspěšná, je to úspěch agentury, která ji vymyslela, a když se nepovede, může za to režisér,
který ten skvělý nápad zničil... (směje se)

tagonii, skvěle se točí v Jihoafrické republice.
Člověk se nesmí bát dřiny, protože točit v Laponsku v únoru, kde je mínus třicet, téměř
polární noc... Mnoho lidí si to neuvědomuje,
ale na práci kameramana je nutné být i fyzicky dobře připraven.
Vždycky jsem měla za to, že filmaři jsou
spíš kavárenské typy?
Já jsem se právě vymknul. Už za studií jsem
byl jako hladový vlk, který chtěl pořád něco
točit a dělat a nechtěl si o tom jenom povídat
po kavárnách.
A když jsme u porovnávání mýtů a reality
o filmu – říká se, že reklamní filmaři jsou
hrozně zhýčkaní, zvyklí na obrovské rozpočty, produkce, pohodlí...
Je to pravda. Točil jsem pro Českou televizi
film Swingtime s bratry Dlouhými v hlavní
roli, příběh z 50. let. Měl jsem opět štěstí, že
jsem si někde povzdechnul, že bych si rád
odpočinul od režie a od reklamy, a do týdne
dorazila nabídka na kameru tohoto filmu. Potýkali jsme s opravdu úsměvnými komplikacemi, s nimiž u reklamy nemusím ztrácet čas,
protože tam je vždycky někdo jiný, kdo to
vyřeší. Tady jsme si museli všechno opravdu
odmakat, ale byla to krásná zkušenost. Dával
jsem k dobru, že světla, která jsme měli na
celý film k dispozici, používáme při natáčení
reklamy na osvětlení cesty ke cateringu... Ale
je potřeba si říct, že takové máme mantinely
a možnosti, a pojďme to natočit tak, aby to
lidi bavilo.
Asi bavilo, třeba na ČSFD má Swingtime 81
procent, což je velmi dobrý výkon. Láká vás
režie či kamera velkých filmů?
Nemám to takhle rozdělené. Všechny za-

kázky, které jsem kdy vzal, byly o spolupráci
– někdo mě požádal a vyzval ke spolupráci.
Na začátku mi vlastně bylo jedno, jestli je
to reklama nebo spolužákovo školní cvičení
nebo film. Když jsem cítil, že tam budu užitečný a mohu projektu něco přinést, šel jsem
do toho. A že to byly hlavně reklamy, byla spíš
náhoda. Filmy, kterými to prokládám, jsou pro
mě dovolenou, asi jako jiní jezdí k moři. Ale
že bych měl ve skříni nějakou knihu, kterou
bych chtěl teď hned zfilmovat, to nemám...
Máte už takové jméno, že vám to pomáhá
získat zakázky nebo musíte stále chodit do
soutěží a bojovat o klienty?
Jsou projekty, kdy si vás klient vyžádá, ale
konkurence je obrovská a žádný projekt není
dopředu jistý. Ale nepřeceňoval bych roli režiséra – o zakázce rozhoduje množství dalších
faktorů. Jsem jen najatý řemeslník, jehož úko-

České filmové produkce a štáby jsou vyhlášené po celém světě. Platí to i v reklamě?
To není žádné přehánění, opravdu patříme šikovností štábů k evropské špičce. Ale nesmíme
moc usínat na vavřínech, protože v poslední
době vidím, že i ostatní země se hodně zlepšují. S tím souvisí i otázka, zda mají smysl státní
pobídky pro filmový průmysl. Když s nimi začalo Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko, říkali
jsme si – ať si to tam zkusí, ať se spálí, však
oni se rádi vrátí k nám. Jenže uběhlo pár let
a i v těchto zemích se toto řemeslo naučili. Jenom know-how prostě nestačí. Svět je globalizovaný a všichni si řeknou, jak se to má dělat.
Žijeme zlatou éru videa? Ani maturitní ples
v okresním městě se dnes neobejde bez videoreklamy.
Mě vlastně taky přijde, že je toho už moc.
Možná jde ale spíš o celkové přehlcení reklamou. Dřív na ten ples stačilo vyvěsit plakát v jídelně a každý si ho přečetl. Jenže dnes všude
útočí billboardy, letáčky, reklamy, informací
kolem je moc.
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Z Pátku do Afriky:

Cestovatelské kořeny Emila Holuba
„CO SE V MLÁDÍ NAUČÍŠ, VE STÁŘÍ JAKO KDYŽ NAJDEŠ,“ ŘÍKÁ ČESKÉ PŘÍSLOVÍ, O JEHOŽ
PRAVDIVOSTI SE MNOZÍ PŘESVĚDČILI A PŘESVĚDČÍ, AŽ POMYSLNÉ STÁŘÍ OPRAVDU PŘIJDE. NENÍ
TO VŠAK JEN ŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ, OD ZÁKLADNÍHO PO AKADEMICKÉ, ALE I SETKÁVÁNÍ, CHYBY
A OMYLY, CO ČLOVĚKA V MLÁDÍ FORMUJE A PŘIPRAVUJE NA CESTU ŽIVOTEM. BYLO TOMU
TAK I U BUDOUCÍHO LÉKAŘE A CESTOVATELE EMILA HOLUBA. MNOHÉ Z POZNATKŮ, NÁVYKŮ
A VĚDOMOSTÍ ZÍSKAL V MLÁDÍ V SEVERNÍCH ČECHÁCH, V PÁTKU NAD OHŘÍ A JEHO OKOLÍ.
TEXT: JAROMÍR TLUSTÝ
FOTO: ARCHÍV AFRICKÉHO MUZEA DR. EMILA HOLUBA V HOLICÍCH, ARCHÍV OBLASTNÍHO MUZEA V MOSTĚ

Žatecký student

přírodnin i archeologických artefaktů. Zde se
prvně snažil dívat se na svět kolem sebe očima vědce: botanika, zoologa, geologa,
archeologa... Důkazem jeho tehdejší
činnosti je „deník“ z roku 1870. Emil
sám jej nadepsal TAGEBUCH 1870
REISEN. Jedná se o vázanou knihu s 322 stranami (E. Holub je
však všechny nepopsal), do níž
namaloval šedesát šest obrázků, z nichž dvacet dva je celostránkových. Text a ilustrace
věnoval historii Pátku a okolním vesnicím, přírodním
a geologickým poměrům
i kartografii, což dokládá několik jím malovaných map.
Velké místo v tehdejším životě E. Holuba zabírala archeologie. Dokládají to seznamy
jím objevených artefaktů na
konci deníku.

Narozen však byl ve východočeských Holicích
7. října roku 1847 v rodině Františka a Rosalie
Holubových. Emilův otec zde od roku 1839
vykonával funkci městského lékaře, a to až
do roku 1851, kdy ze strany radních města
Holic přišla snaha o jeho sesazení. František Holub ještě šest let bydlel v Holicích, kde vedl soukromou lékařskou
praxi a zastával funkci okresního
a soudního lékaře. Až roku 1857 se
mu naskytla možnost změny, když
přijal místo panského lékaře v Pátku nad Ohří, tehdy panství v majetku kláštera řádu premonstrátů.
Mladému Emilovi bylo deset let,
když se jeho rodiče přestěhovali
z Holic do Pátku. On sám se však
s nimi nestěhoval. Již druhým rokem studoval gymnázium a za rodiči přijížděl jen na prázdniny.
Poté, co s velmi dobrými výsledky
studoval na obecné škole v Holicích,
nastoupil v roce 1857 na německé
c. k. Malostranské gymnázium v Praze.
To však musel po roce, pro nevalné studijní výsledky, opustit a přestoupit na gymnázium v Žatci. Zde se mu dařilo lépe a v roce
1866 složil maturitní zkoušku. Ještě týž rok
nastoupil ke studiu medicíny na tehdejší
pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě, aby ji
v únoru roku 1872 ukončil promocí. V květnu
1872 odplul do Afriky.

Prázdniny v Pátku
Jak za gymnaziálních, tak vysokoškolských

Setkání cestovatelů

studií,
pobýval
Emil Holub u rodičů v Pátku
nad Ohří jen v čase
prázdnin. I když to nebylo mnoho dní v roce,
stal se Pátek s jeho okolím místem prvních
Emilových zkoumání přírody, historie, sběrů

V mládí formuje a na stáři připravuje nejen škola a vzdělávání,
ale i setkávání s lidmi, jejich příběhy a osudy. U Emila Holuba to bylo
nepřímé setkávání se zahradníkem
a cestovatelem Benediktem Roezlem.
V době, kdy v Pátku nad Ohří bydleli Emilovi rodiče, žil a pracoval zde i otec Benedikta Roezla, panský zahradník Vincenc. Jemu
syn pravidelně zasílal opisy svých cestopisných črt uveřejňovaných v botanicko-zahradnickém časopise Gartenflora. Ty, možná
i pro syna, si od zahradníka Vincence Roezla
půjčoval a opisoval Emilův otec František. Je-

den z těchto opisů se dochoval a je uložen
v Náprstkově muzeu v Praze v pozůstalosti
zahradníka a cestovatele Eduarda Klabocha.
Spolu s tím i zajímavá vzpomínka.
Eduard Klaboch byl synovcem zahradníka, cestovatele Benedikta Roezla a s bratrem Františkem se učili zahradnickému řemeslu u svého
dědečka Vincence, Benediktova otce. E. Klaboch po letech na tu dobu vzpomínal: V tom
čase přišel na prázdniny Emil Holub, který toho
času studoval gymnasium v Žatci. Mladík vznětlivý a nimrod náruživý, byl nadšen hned pro
cestování a mnohdy jsme si vyprávěli, že též se
podíváme na svět, jen co se k tomu naskytne
příležitost. Denně jsme se scházívali. Konečně,
minuly prázdniny. Emil musel do Žatce a já též
po svém, ale začátek byl položen.
Emil Holub při svých prázdninových návštěvách Pátku nad Ohří neprochodil jen bezprostřední okolí vesnice. Podnikal i delší cesty do
vzdálenějších míst. O jedné několikadenní
výpravě podal svědectví on sám v jednom
z dopisů příteli Františku Novákovi. Cestu započal v okolí města Bíliny, když využil
možnosti svézt se z Pátku na voze rolníka jedoucího pro uhlí. A právě v uhelných dolech,
geologickým zkoumáním, zahájil své putování. Z Bíliny zamířil pěšky do Teplic, Kostomlat,
na Milešovku a přes zříceniny Skalku a Košťálov do Podsedic. Zde jej zajímaly nálezy českého granátu. Další cesta vedla do Třebívlic
a skončila v Pátku.

Africké muzeum
Své mládí, poznávání, čerpání zkušeností
i učení zakončil doktor Emil Holub odplutím
k africkým břehům v roce 1872. Avšak ještě
několik let putovaly do Pátku nad Ohří jeho
dopisy. Konkrétně do července roku 1879.
Tehdy zemřel jeho otec František a matka se
z Pátku odstěhovala do Prahy k přátelům.
Předtím však, před rokem 1874, zamýšlel
dr. E. Holub vybudovat v Pátku africké muzeum schraňující jeho sbírky. V několika dopisech se o této myšlence rozepsal otci a nastínil mu velmi konkrétní kroky, které by měly ke
vzniku muzea vést, jak by mělo být koncipováno a postaveno. Otec byl však k nápadům
syna velmi skeptický a na jeho nápad reagoval slovy: Co by Tvé výtečné museum na Pátku
dělalo!!!
Africké muzeum v Pátku nad Ohří nevzniklo.
Otec E. Holuba František zemřel a byl pochován na hřbitově ve vedlejší vesnici Radonice.
Jak v roce 1879 poznamenal tamní duchovní
do farní kroniky: 9. listopadu zavítal na Pátek
známý cestovatel po Africe Dr. Emil, aby navštívil svou matku a hrob otce svého Františka
Holuba, bývalého lékaře na Pátku. Od té doby
Pátek, ani hroby svých rodičů nenavštívil a zapomenuv nevěsty své v Pátku, která ho podporovala, oženil se s Němkou a usadil se ve Vídni.
Nejen tento, ale i následující, mladší, kronikářský zápis některé z životopisných dat

dr. Emila Holuba neuvádí přesně. Je však odrazem vzpomínek obyvatel Pátku nad Ohří na
pobyt mladého Emila Holuba v jejich vesnici
tak, jak se předával v ústním podání po sto let:
Skrovné prostředky otcovy nedovolovaly poskytovati synovi vydatnější podpory na studia,
vždyť i on vyšel z chudého prostředí. Proto si
tento různými pracemi opatřoval nějaký peníz
pro svoje potřeby. Pomáhal na poli, okopával
řepu i při jiných pracích, jako dláždění dvora
pomáhal. Pátek a jeho okolí se svým křídovým
složením půdy dal studentovi Holubovi mnohé
zkušenosti sbíráním zkamenělin, s hledáváním
různého hmyzu a prokopáváním pohanských
hrobů. To bývaly jediné zábavy Emila Holuba.
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Kyselka vstává
z popela
KAŽDÝ VODÁK, SJÍŽDĚJÍCÍ OHŘE, KAŽDÝ, KDO PROJÍŽDÍ NEBO PROCHÁZÍ OKOLO, NEMOHL JEŠTĚ
DONEDÁVNA NEVIDĚT JIŽ NĚKOLIK DESETILETÍ CHÁTRAJÍCÍ BUDOVY KDYSI SKVOSTNÝCH LÁZNÍ
KYSELKA U KARLOVÝCH VARŮ. PROPADLÉ STROPY, PRÁZDNÉ OTVORY OKEN A DVEŘÍ, OPADANÉ
FASÁDY, NA STŘECHÁCH ROSTOUCÍ STROMY A OKOLO VŠEHO NEVZHLEDNÝ PLOT. ROKU 2013 SE
ALE ZAČAL PSÁT JINÝ, RADOSTNĚJŠÍ PŘÍBĚH. O HISTORII LÁZEŇSKÝCH BUDOV, ALE JEŠTĚ VÍCE
O PLÁNECH A O TOM, CO PARTU NADŠENCŮ V BUDOUCNU ČEKÁ, JSEM HOVOŘIL S ŘEDITELEM
SPOLEČNOSTI LÁZNĚ KYSELKA O.P.S, MIROSLAVEM PEROUTEM.
FOTO: ARCHÍV LÁZNĚ KYSELKA, O.P.S.

Co tě do Kyselky přivedlo?
Když jsme s rodinou zachraňovali zámek
v Korozlukách, jezdil jsem si pro rady a nápady k Vláďovi Lažanskému do Chyše, kde
s manželkou Marcelou zachraňovali místní
zdevastovaný krásný zámek. Byl se stavbou
o několik let přede mnou a byl mým dobrým
rádcem a přítelem. V roce 2011 jsem dostal
pracovní nabídku od Národního památkového ústavu v Lokti a rok tam pracoval jako odborný náměstek. Díky tomu jsem se přiblížil
problematice lázní v Kyselce, kterou jsem do
té doby znal pouze z médií. Po privatizaci lázní se v držení vystřídalo několik soukromých
vlastníků, kteří přinášeli nové vize a plány, jak
s lázněmi naloží. Nic se nepodařilo zrealizovat a lázně i přes veškerá společná jednání

a snahy zainteresovaných osob a institucí
pouze chátraly. Prostě se nedařilo najít tu
správnou cestu k obnově už velmi zdevastovaných lázní. Nejednou na Kyselku přišla řeč
s Vláďou Lažanským a řekli jsme si, že máme
něco za sebou a na konci roku 2012 se definitivně rozhodli pokusit se lázeňské budovy
zachránit. Během mého působení na NPÚ
v Lokti se za veliké snahy pana Vladimíra Lažanského zrodila myšlenka založení obecně
prospěšné společnosti Lázně Kyselka.
Čím byla Kyselka dříve a co se vlastně stalo?
Kyselka byla ve své době vyhlášenými lázněmi, které ve své době co do atraktivity soupeřily s nedalekými Karlovými Vary. V porevoluční době se rozhodnutím Ministerstva

zdravotnictví, 1. ledna 1992 uzavřela Dětská
léčebna v Kyselce, byla následně privatizována, stejně tak i společnost Západočeská
zřídla. Léčebnu vydražila soukromá osoba,
vystřídalo se několik vlastníků s velkými plány,
ze kterých vždy nakonec sešlo, a lázně mezitím tiše chátraly. Nepomohlo nic. Sankce ani
soudy. K všeobecnému zájmu přispěla hlavně
petice Iliase Michopulose a iniciativa Asociace sdružení pro záchranu a rozvoj kulturního
dědictví České republiky, kdy členové zveřejnili internetovou petici „Zachraňte lázně
Kyselka“. S ohledem na rozdílný přístup a názory všech zainteresovaných osob a institucí,
se uskutečnilo několik pracovních jednání,
kterého se zúčastnili mimo jiné, zástupci Karlovarského kraje, Ministerstva kultury, Magis-

trátu Karlovy Vary, Obce Kyselka, Národního
památkového ústavu, společnosti Karlovarské
minerální vody, a i zástupci společnosti RIS
Revitalizační investiční společnost s.r.o. Tato
jednání byla zakončena dne 6. února 2013
založením společnosti Lázně Kyselka, o.p.s.
Vzniklo partnerství a spolupráce mezi společností Mattoni, Městem Karlovy Vary, Karlovarským krajem a obcí Kyselka.
Jaké byly vaše první kroky?
Základem bylo dát dohromady odborníky
a silné, spolehlivé partnery. Prvním vkladem
do vzniklé „opsky“, nutným k nastartování
naší činnosti, bylo 10 mil. korun, poskytnutých
společností Mattoni, coby provozní prostředky společnosti a rezervní fond. Společnost
Mattoni později poskytla „opsce“ na opravy
a záchranné práce dalších 10 mil korun formou daru, společnost Citroen provozní vůz
Berlingo a postupně se přidávali další partne-

ři. Další prostředky jsou poskytovány z dotačních programů při Ministerstvu kultury České
republiky i Karlovarského kraje. Odbornými
garanty se stala Fakulta architektury a Fakulta
stavební ČVUT v Praze.
Čím jste začali?
Prvotním úkolem bylo zastavit postupující
devastaci a zhoršování stavebně-technického stavu jednotlivých staveb. Zlikvidovaly se
náletové stromy a keře a provedla spousta
dalších úkonů. Odkopaly se obvodové i vnitřní zdi, vyvezla vrstva bahna, které do objektů zanesla voda, vyklidily se propadlé stropy
a střechy, Nikdo si neumí představit, co to
znamenalo odstranit za ty roky slehlou suť
prorostlou kořeny. Ta namáhavá a nebezpeč-

ná práce. To množství tun odvezeného materiálu. Nejednou jsem se setkal s názorem, že
to bylo bezvýznamné. Ale to byl základ pro
postupnou záchranu, aby se konstrukce budov začaly vysoušet. Tam, kde situace dovolila, se nainstalovaly prozatímní střechy, aby do
objektů nezatékalo. Postupně se začalo s odstraňováním havarijních stavů jednotlivých
staveb. To jsou ty práce, které jsou viditelné.
Ale současně se provádějí práce, které nejsou
na první pohled viditelné a ty jsou skryté před
zraky veřejnosti. Jde o soustavu podzemních
kanálů, sloužících o odvedení povrchových
i spodních vod z celého svahu. Ty letitou ne
údržbou i někdy cílenou likvidací přestaly
sloužit původnímu účelu. Zatím se nám podařilo větší část vyčistit a zprovoznit. Zároveň
se stavebními pracemi se neustále shromažďovaly další informace, pátralo v archivech
a pro jednotlivé objekty připravovala operativní projektová dokumentace, specifikující,

v jakém rozsahu a časovém harmonogramu
objekty začít obnovovat, neboť každá vila,
dvůr, restaurace, stáčírna, každý objekt mají
jiný historicky stavební vývoj. Dnes má každá budova svůj šanon. Ten obsahuje přesnou
dokumentaci, historické fotografie, nákresy,
vize. Postupně se doplňuje o dokumentaci
stavebních prvků, kleneb, trámů, štuků, ozdob, střešních krytin tak, jak je postupně objevujeme a zachraňujeme ze sutin domů.
Jak vnímá tyto snahy občanská veřejnost?
Zahájení lázeňské sezony v roce 2012 bylo
organizované tehdy iniciativou Asociací
sdružení pro záchranu a rozvoj kulturního
dědictví České republiky, za velkého zájmu
lidí, účasti herců, organizovaných Ladislavem

Gerendášem, historické skupiny Karlovarských (Loketských) ostrostřelců a příjezdu
dobových osobností včetně Heinricha Mattoniho v kočáře. Tím se na lázně upozornilo.
Společně s obyvateli Kyselky se v roce 2013
provedli další úpravy veřejných prostorů,
vyčistili parky, osadili sochy, zrekonstruovali „pítko“ minerální vody. A hlavně se strhali
ploty okolo objektů, aby byli občané Kyselky a její návštěvníci součástí proměny lázní.
Sice nám říkali - to nesmíte, to je nebezpečné
s ohledem na stav budov, budou vám to tady
vykrádat, ale my jsme chtěli lidi vtáhnout do
děje obnovy, aby nestáli stranou a nemuseli
se dívat přes plot. Oslavy jsme tehdy zorganizovali společně s obcí, společností Mattoni
a iniciativou ASORKD. Bohužel to byly poslední oslavy organizované společně a od té
doby se snažíme propagovat oživení lázní jen
s obcí a společností Mattoni. V následujícím

roce jsme zorganizovali s Mírou Kuželkou
a jeho skupinou Petr Kalandra Memory Band
první veřejný koncert „Pro Kyselku“ s hudebním přispěním Vladimíra Merty, Oskara Petra
a Štěpána Markoviče. Na letošní květnové
Kyselské slavnosti přišlo okolo 3 000 lidí, což
svědčí o tom, jak naši činnost lidé vnímají.
Co vás čeká dál?
Potřebujeme vše stavebně zabezpečit. Kromě stavebních prací zároveň hledáme budoucí využití jednotlivých objektů, čemuž
budou další práce potom směřovány. Zastavit degradaci, památkářsky vše zdokumentovat a potom teprve hledat a projektovat
účel „dovnitř“. Když bude dům stát, někoho
z nás jeho finální využití napadne, někdo se
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přihlásí s komerčním nápadem. Nevíme, zda
se nám podaří stavby dokončit a využívat za
dva roky, za pět, za deset let, to by byly plané
výkřiky. Příkladem je zájem našeho partnera,
Vetaran car clubu Karlovy Vary vystavovat své
veterány v areálu některé z budov či myšlenka
obnovení a zprovoznění lázeňské restaurace.
Ke Kyselce se váže ještě jeden příběh …
Za občanské války v Řecku v roce 1946-1949
opustilo Řecko bezmála 100 000 uprchlíků.
Byly mezi nimi i děti řeckých komunistů, které tak měly být uchráněny válečných hrůz.
Nový domov našly ve státech tehdejšího vý-

chodního bloku a část v nich byla ubytována v dětském domově právě v areálu Lázní
Kyselka, které byly tehdy ještě v honosném
stavu. Mezi nimi byl i malý Ilias Michopulos
s bratrem a sestrou. Z prostředí hor, kde jejich předci pásli ovce a kozy se jim dostalo
vzdělání v českých školách a některé děti již
v Čechách zůstaly. Ilja posléze z Kyselky odešel, oženil se, jeho zde narozené děti zůstaly
v Československu, on se ale s manželkou na
čas vrátili zpět do Řecka. Jejich děti je po
letech přesvědčily k návratu do Čech. Ilja se
okolo roku 2005 rozhodl, že se do Kyselky,
kde vyrůstal, pojede podívat. Byl velice dojatý

nad tím, co se s krásnými domy kde vyrůstal
stalo, a jak mohli lidé dopustit zničení tohoto krásného místa, na které tolik vzpomínal.
V tuto chvíli se rozhodl jednat. Sám objížděl
úřady a burcoval lidi k záchraně Kyselky a postupně nasbíral přes 3 500 podpisů na petici.
Byl to on, kdo se nejvíce zasloužil o to, že se
o obnově Kyselky vůbec začalo mluvit. On,
Řek, považoval devastaci Kyselky za ostudu
českého národa. Je to námět na celovečerní
film, který snad bude mít přece jen šťastný
konec, stejně jako Lázně Kyselka, vstávající
z popela…

Březnoukej
10. 6.

2017
areál restaurace U Rybníčka

16.00 hod. MONOGRAM 17.30 hod. RANGERS BAND
19.15 hod. FEŠÁCI S MICHAELOU TUČNOU
21.15 hod. TAXMENI

Dechparáda
25. 6.

JIŘÍ HELEKAL
EVA ADAMS
v parku U Rybníčka

EVA A VAŠEK

od 15.00 hod.

STAROPRAŽŠTÍ HELIGONÁŘI

Návštěvníci Března
mohou využít in-line
dráhu, multifunkční
hřiště nebo si s dětmi
projít Dračí cestu.

Březenská
pout ' 19.– 20. 8.

více informací na: www.obecbrezno.cz
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V Braňanech
rostou stromy
i hřiště

MULTIFUNKČNÍ DĚTSKÉ ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ MÁ OD PÁTKU 5. KVĚTNA K DISPOZICI DROBOTINA
Z BRAŇAN NA MOSTECKU. MIMO JINÉ JE VYBAVENO MEZI DĚTMI VELMI OBLÍBENÝM
PROLÉZAČKOVÝM HRADEM SE SKLUZAVKAMI A VYSOKOU PROVAZOVOU PYRAMIDOU.
V RÁMCI PRVNÍ AKCE TZV. FIREMNÍHO DOBROVOLNICTVÍ VYSADILI ZAMĚSTNANCI
SEVEROČESKÝCH DOLŮ CHOMUTOV V BRAŇANECH I NOVÉ STROMKY.
FOTA A TEXT: TOMÁŠ VRBA A OTA SCHNEPP, REDAKČNĚ UPRAVENO

Na realizaci hřiště získala obec grant od Nadace ČEZ za bezmála 364 000 korun. „Máme
v obci velmi dobře fungující základní školu
s mateřinkou a tudíž poměrně i dost dětí. Do
školky jich momentálně dochází 49 a základní školu, která v příštím roce otevře hned dvě
první třídy, navštěvuje 120 žáků. Když k tomu
připočtu ještě úplně ty nejmenší a dokonce
i několik budoucích maminek, tak se v celkovém počtu dostaneme na více než 200 dětí.
Samozřejmě, že ti starší si zde už asi hrát nebudou, ale mohou sem například doprovázet své
mladší sourozence,“ říká Petr Škanta, starosta
obce s 1 246 obyvateli.
Centrální dětské hřiště v obci Braňany se nachází u hlavního silničního tahu v Bílinské
ulici. Jedná se o poměrně rozlehlý oplocený
travnatý prostor s malou horolezeckou stěnou a provazovým žebříkem, dvěma pákovými houpačkami a stejným počtem houpadel
s podobou lvíčka a koníka, kolotočem, klasickými houpačkami, pískovištěm, pergolou
a již výše zmiňovanými dalšími hracími prvky.
„Celkové náklady na pořízení hřiště ve výši 363
726 Kč byly plně hrazeny grantem od Nadace
ČEZ. Děkujeme nejen jí za účinnou finanční
podporu, ale i zaměstnancům Severočeských
dolů Chomutov a.s., kteří nám ve finále pomohli s terénními úpravami,“ dodal ještě starosta.
„Rodina Oranžových hřišť je opravdu velmi
pestrá. Podle jejich funkčnosti a věkového
zaměření vyrůstají u mateřinek, základních či

středních škol, ale třeba i na návsích, uprostřed
panelových sídlišť, v již dlouhá léta fungujících
sportovních areálech či ve volné přírodě. Nejoblíbenější jsou pochopitelně multifunkční
sportoviště či dětská hřiště, která jsou veřejně
přístupná. To je i případ Braňan, kde vzniklo
pěkné místo pro aktivní odpočinek místních
dětí,“ uzavřela Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ. Nadace ČEZ již v rámci celé České
republiky podpořila od roku 2003 do roku 2017
realizaci více než 440 projektů „Oranžových
hřišť“. V rámci Ústeckého a Libereckého kraje
se jedná o 54 hřišť za téměř 55 milionů korun.

Firemní dobrovolnictví
Vysázení stromů v Braňanech u Mostu bylo
první akcí firemního dobrovolnictví, kterým
SD prohlubují svůj koncept společenské odpovědnosti. Projekt firemního dobrovolnictví
nazvaný “Společně a dobrovolně“ umožňuje zaměstnancům, kteří mají chuť pomáhat
druhým, získat organizační podporu pro své
dobrovolnické akce. U příležitosti Dne Země
tak prvních deset dobrovolníků z řad zaměstnanců SD vysázelo v Braňanech v pátek 21.
dubna vzrostlé stromy v kořenových balech.
Konkrétně byl vybrán v Evropě hojně rozšířený druh Prunus padus, neboli střemcha obecná. Střemcha dorůstá do výšky až 17 metrů.
Dobrovolníci z řad SD zajistili kompletní výsadbu stromů, včetně přípravy jejich stanovišť, vyhloubení výsadbových jam, kotvení,
jakož i zajištění srovnávacího řezu při výsadbě, zasypání a důkladné zalití. „Protože počasí

přálo a práce šla dobře od ruky, zbyl čas ještě
na terénní úpravu dětského hřiště na sídlišti,“
uvedl manažer projektu Otakar Vomasta. „Den
firemního dobrovolnictví byl pro mě nejen vítaným zpestřením, ale především možností, jak
někde pomoci. Měla jsem dobrý pocit z toho,
že jsem se zapojila do zkrášlování tváře Braňan
a věřím, že se námi vysázené stromy budou mít
k světu,“ uvedla Lenka Petrásková, jediná žena
v desítce prvních dobrovolníků z řad zaměstnanců SD.
Výsadba devíti solitérních stromů střemchy
obecné ve středu obce je součástí ambiciózního plánu revitalizace a rekultivace prostoru
Za Braňany krásnější, který tuto jejich část
parkovou úpravou promění v zelenou oázu.
„Výsadbu nových stromů a péči o obecní zeleň
vnímám jako cenný příspěvek, který můžeme
zanechat i budoucím generacím,“ připomněl
starosta obce Braňany Petr Škanta.
„Zaměstnanci Severočeských dolů Chomutov
mají o prospěšnou činnost týkající se například
zkvalitňování životního prostředí upřímný zájem. Počet dobrovolnických míst byl v případě
prvního braňanského projektu ihned obsazen.
Další zájemci o firemní dobrovolnictví budou
mít ještě v letošním roce šanci přispět pro dobrou věc v dalších třech připravovaných projektech. První se uskuteční v červnu v obci Březno,“ dodal Otakar Vomasta.
(PI)
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Nic nedělat a pracovat může
jen poštovní schránka
(japonské přísloví)
JE TOMU PRÁVĚ 200 LET, CO SE V RAKOUSKU-UHERSKU, TEDY TAKÉ V ČESKÝCH ZEMÍCH,
OBJEVILA PRVNÍ POŠTOVNÍ SCHRÁNKA. PSANÝCH DOPISŮ STÁLE UBÝVÁ, A TAK KLESÁ I JEJICH
POČET. JE PROTO JEN OTÁZKOU ČASU, KDY SI BUDEME PŘIPOMÍNAT VÝROČÍ ‚POSLEDNÍ POŠTOVNÍ
SCHRÁNKY‘.
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: IVA BLAŽKOVÁ

Od 1. června roku 1817 měla být poštovní
schránka součástí každého poštovního úřadu v mocnářství. Zároveň bylo zavedeno, že
poštovné platí adresát. První schránky byly
jen dřevěné bedničky uvnitř úřadů, později se začaly zavěšovat na budovu poštovní
stanice. Teprve se zavedením známek roku
1850 se začaly poštovní schránky objevovat
také na odlehlejších místech a vyráběly se již
z kovu. O dvacet let později už se používaly v Rakousku-Uhersku schránky jednotného
tvaru a barvy, jen velikost se lišila podle počtu
obyvatel daného místa. Poštovní schránka má
i svého ‚vynálezce‘, kterým byl zaměstnanec
vídeňského ministerstva obchodu Karel Paris,
který navrhl systém výběru schránky pomocí
zvláštní brašny s rámem, který se ostatně používá dodnes.

Také nová Československá republika zavedla jednotné schránky – měly modrou barvu,
doplněnou červenou a bílou linkou a státním
znakem. Tehdy také vznikla známá báseň Jiří
Wolkera o tom, že poštovní schránka na rohu
ulice není nějaká lecjaká věc. Změna nastala
až po roce 1963, od kdy máme dnešní oranžové schránky. Jen ty současné už nejsou
z plechu, ale plastu.
Stejně pestrá je i historie poštovních schránek
po celém světě, jejichž sbírku shromáždila Iva
Blažková z Mostu. Vzpomeňte si na to, až budete házet svůj pohled z dovolené do barevné krabice připevněné na fasádě domu.
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Mater

Patriae

VLÁDLA STŘEDNÍ EVROPĚ ČTYŘI DESÍTKY LET. PORODILA ŠESTNÁCT DĚTÍ, KTERÉ OBSADILY SEDM
EVROPSKÝCH TRŮNŮ. BYLA JEDINOU ČESKOU KRÁLOVNOU. SVÉ ZEMĚ PŘENESLA DO NOVOVĚKU.
A JEŠTĚ V MLÁDÍ HRÁLA DIVADLO A ZPÍVALA. ZNÁTE JINOU TAKOVOU ŽENU? JESTLIŽE KARLA
IV., JEHOŽ NAROZENINY JSME SLAVILI VLONI, NAZÝVÁME OTCEM VLASTI, PŘIPOMÍNÁME SI LETOS
VÝROČÍ „MATKY VLASTI“? I O TOM JSEM SI POVÍDALA S HISTORIKEM JIŘÍM ŠLAJSNOU, KURÁTOREM
MOSTECKÉ VÝSTAVY, USPOŘÁDANÉ K PŘÍLEŽITOSTI 300. VÝROČÍ NAROZENÍ MARIE TEREZIE.
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB

Vloni jsme ve velkém slavili Karla IV., letos
tedy máme rok Marie Terezie. Dá se mezi
nimi najít nějaká paralela? Tedy můžeme
říct, že ona byla Matkou vlasti?
Určitě. I naše výstava se jmenuje Mater Patriae, tedy Matka vlasti s dovětkem Socrus
Europae nebo-li Tchýně Evropě. Už za svého
života tak byla nazývána. Byla jedinou panovnicí na českém trůnu - do té doby věc nemyslitelná. Za Marie Terezie české země vstoupily
do hlubšího novověku. Jmenujme třeba nový
horní zákoník, nový trestní zákoník, reforma
školství, pozemková reforma, robotní, finanční, poddanská reforma, zavedení číslování
domů, první protipožární řády, tereziánský
katastr, který sloužil k dokonalejšímu vybírání
daní, jež museli platit všichni, tedy i šlechta...
Zatímco ale Jan Lucemburský svého syna
intenzivně připravoval na převzetí vlády,
Marie Terezie se učila tančit a zpívat...
Ano, protože Karel VI. do poslední chvíle věřil
v mužského potomka. Protože sám zažil válku
o španělské dědictví a bál se vymření rodu,
pojistil si nedělitelnost tzv. dědičných zemí –
tedy Rakous, Uher, Čech a Moravy – Pragmatickou sankcí. Ta umožnila Marii Terezii převzít
vládu. Měla poměrně hezké mládí, tančila,
zpívala, po otci zdědila vášeň k lovu a už někdy v šesti letech se zamilovala do svého pozdějšího manžela Štěpána Lotrinského, s nímž
po svatbě žila v Toskánsku. Smrt Karla VI. byla
nečekaná – zemřel na otravu houbami. Spíš
se počítalo s tím, že za Marii bude vládnout

její manžel, ale ten o vládu velký zájem nejevil
a své ambice spíš využil pro podnikání. Marie Terezie se ukázala být daleko rozhodnější.
Měla i štěstí na dobré rádce, mezi nimiž vynikal Václav Kounic. Že ale byla zvyklá rozhodovat sama, se ukázalo při spoluvládě se synem
Josefem II., kdy to mezi nimi skřípalo.

hlady, a zatímco její služebnictvo mělo za úkol
vzkřísit a nakrmit ženu, ona nakojila její dítě.
Na jednu stranu byla hluboce věřící, z dnešního pohledu až bigotní, ale měla i feministické
názory. Píše například, že žena, která ovládá
politiku a ekonomiku, by měla dostat příležitost to vykonávat stejně jako muž.

Ovšem spadla do toho rovnýma nohama.
Ve 23 letech, potřetí těhotná a válka za
dveřmi...
Musela mít obrovskou vůli. Už to, že dokázala vůbec své země uhájit. V roce 1741 vypuká
válka o rakouské dědictví, kdy Prusové obsadí
Slezsko, Bavoři a Francouzi obsadí Čechy. Existuje dobová karikatura, na níž strhávají okolní
vládcové z Marie Terezie šaty jako symbol
pokusu rozebrat si její dědictví. Okolní vládci
viděli mladou nezkušenou dívku a rozhodli se
vzít si její země. Jen o Uhry nebyl zájem.

A k tomu všemu velká rodina. Už to, že přežila šestnáct porodů v 18. století, mi přijde
jako zázrak.
Nejen, že je přežila, ale ona dokázala už dvě
hodiny po porodu začít vyřizovat státní akta.
Přitom aktivně zasahovala do výchovy svých
dětí, což v té době nebylo vůbec běžné. Pravidelně se s nimi setkávala a vychovatelům dávala přesné pokyny, co mají dělat, kam chodit,
co jíst. Jiní panovníci by je přenechali kojným,
učitelům, vychovatelům, ale ona se o ně dokázala starat a jevila o ně zájem. Dochovaly se
dopisy, v nichž poznamenává, že dopis píše
načtyřikrát, protože děti dělají takový hluk, že
se nedá psát. Měla i štěstí na manžela. Pravda, byl to sukničkář a to se jí nelíbilo, ale jako
věřící ho považovala za svého pána. Což byla
svým způsobem pravda i politicky, neboť byl
německo-římským císařem. Ovšem jeho korunovaci zařídila Marie Terezie. Byla dobrou
diplomatkou.

Dokázala využívat ženskou taktiku?
Velmi dobře. Ukázala to třeba při korunovaci
v Prešpurku, kdy předstoupila před rebelantskou uherskou šlechtu jako křehká žena s malým následníkem Josefem v náručí a během
své dojemné řeči štípla dítě do zadečku a ono
se rozbrečelo. Šlechtici tasili šavle a volali do
zbraně za svou královnu. S jejich pomocí pak
dokázala obrátit výsledek války o rakouské
dědictví. Byla ale i velmi empatickou a citlivou
ženou, zřejmě i díky svému mateřství. Legendární je třeba scéna, kdy Marie Terezie při
lovecké vyjížďce potkala ženu, která omdlela

Své děti tedy sice milovala, ale přesto je použila velmi pragmaticky pro politické účely...
Jisté je, že některé sňatky jejích dcer nebyly
pro ně úplně šťastné. Tam, zdá se, šel její ma-
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- narodila se 13. května 1717 ve Vídni jako nejstarší dcera císaře
Karla VI.
- v roce 1736 se provdala za Františka Štěpána Lotrinského,
s nímž měla 16 dětí
- vládu převzala po smrti svého otce v roce 1740, byla královskou
uherskou a českou, arcivévodkyní rakouská a vévodkyní
parmskou, markraběnkou moravskou, pouze titul císařovny
získal nemohla a císařem se stal její manžel
- po smrti svého manžela chodila pouze v černém a jejím
spoluvládcem a novým římskoněmeckým císařem se stal Josef II.
- provedla zásadní reformy státní správy, armády, finančnictví či
školství
- zemřela 29. listopadu 1780

teřský pud stranou. Ale pro Marii Terezii i jejího syna Josefa platilo, že panovník je první
sluha státu. Panovník se musí obětovat pro
dobro státu. Byla velmi přísná na sebe i svou
rodinu. My si představujeme, že panovník si
může dělat, co chce. Ale ona to tak neviděla
– panovník musí dělat to, co země potřebuje.
Jaký vliv měly její zákony a opatření tady
u nás, v severních Čechách?
Při nástupu Marie Terezie patřily Krušné hory
k nejchudším oblastem rakouských zemí a za
její velké dílo považuji to, že na konci její vlády
už tomu tak není. Marie Terezie, a později i její
syn chtěli obnovit těžbu rud. Vydala nový horní zákoník, na který se čekalo 400 let, potvrdila horním městům práva, dávala daňové úlevy.
A dokonce poskytovala horním podnikatelům
i to, co považujeme za dnešní věc – subvence.
Už během své vlády bohužel zjistila, že Krušné hory nedokážou ekonomicky konkurovat
rudám z Nového světa, Velké Británie, Uralu
nebo Alp. Za její vlády přitom zažily Čechy minimálně dva velké hladomory, kterým chtěla
zabránit.
Co vymyslela?
Jednoznačně je její zásluhou rozvoj krajkářství.
Na počátku její vlády bylo v Krušných horách
kolem patnácti stovek krajkářek, na konci 17
tisíc. Důležité bylo, že výroba krajek se stala
svobodným řemeslem. Do té doby je mohli
vyrábět jen členové cechu, což bylo pro většinu chudých horských chalup nereálné. Začalo
se vyrábět v tzv. rozptýlených manufakturách,
kdy po chalupách chodil faktor, nosil materiál
a vykupoval hotové krajky. Za tímto způsobem
obchodu stál manžel Marie Terezie, František
Štěpán Lotrinský, ve své době skutečný ekonomický génius. Tento muž, když zemřel, zanechal dědictví ve výši 18 milionů zlatých. V té

době činil státní dluh rakouských zemí 12 milionů a Marie Terezie ho z dědictví zaplatila.
Krajkářství tedy zachránilo Krušné hory?
Díky tomu, že stála herdule v každé druhé
chalupě, umožnilo to obyvatelům Krušných
hor přežít. Nebýt toho, hory by se rychle vylidnily. Dalším oborem, kterému Marie Terezie
napomohla, bylo bylinkářství. V tomto období
byl za všelék považován libeček, dnes ho známe spíš v polévkách. Na ten byl státní monopol a vozil se z dnešního Holandska za velké
peníze. Ona přišla s tím, že se bude pěstovat
u nás, takže centrem pěstování libečku pro
celé rakouské země se stalo Výsluní. A Marie Terezie stála i za rozvojem dalších řemesel v horách – třeba výroby modré kobaltové
barvy, jehož centrum bylo v Mikulově, nebo
puškařství ve Vejprtech. Tomu napomohly její
vojenské reformy a jednotné vyzbrojování
rakouské armády. Na konci její vlády Vejprty
dodávaly pět tisíc pušek ročně, což znamenalo rozvoj i řady dalších souvisejících řemesel
včetně těžby a zpracování železa, do Krušných hor byla dokonce přenesena státní zkušebna zbraní a Vejprty velmi zbohatly. Přidala
se výroba pozamentů, stuh, prýmek... Samozřejmě to, co ona nastartovala, se v mnohém
projevilo až po její smrti.
Vypadá to, že nám Marie Terezie nabídla
velkou příležitost, z níž jsme ale do dneška
skoro nic nedochovali. Krajkářství je koníček, pušky se ve Vejprtech dávno nevyrábějí, stuhy se tkají v Číně...
Odsun původního obyvatelstva po roce 1945
neznamená, že řemesla úplně zanikla, ale často
byla přenesena úplně jinam. Vejprtské továrny
byly rozebrány a odvezeny, třeba do Uherského Brodu. Krajkářská výroba se také přemístila
na Moravu, kde fungovala ještě do nedávna.

Ale do poloviny minulého století se řemesla,
jejichž základy položila Marie Terezie, v Krušných horách provozovala a obyvatele živila.
Přesto se na Marii Terezii a dobu její vlády
nedíváme, my Češi, úplně nadšeně. Proč?
Přiznejme si na rovinu, že neměla ráda českou
šlechtu. Pochopitelně, když nejprve nabídla
českou korunu jejímu nepříteli, Karlu Albrechtovi. Problémem pro Čechy byla a je její správní politika. Z dnešního pohledu ale neměla
jinou možnost než centralizovat vládu.
A my jí nemůžeme zapomenout, že nám
chtěla vládnout z Vídně?
Vyčítáme jí, a hlavně poté Josefovi, že rozbili
původní stavovskou strukturu českých zemí
centralizací moci do Vídně. To jí nemohli odpustit hlavně čeští politici 19. století, v prvé
řadě František Palacký. Tento postoj se táhne
do současnosti, neboť naše výuka historie
probíhá stále v palacko-jiráskovském duchu.
Jenže, kdyby nám tehdy moc nechala, reformy
by neproběhly a naše země by padly do pruských rukou. Germanizace vídeňská nás tak
zachránila od germanizace berlínské. A podle
mne – rakouské země nebyly tak úplně oním
žalářem národů, zvlášť v porovnání se zacházením s menšinami v jiných evropských zemí
té doby. A neměli bychom zapomínat, že tato
politika Marie Terezie ve své podstatě nastartovala národní obrození.
Mluví z vás obdiv k Marii Terezii?
Ano, obdivuji, že to dokázala zvládnout.
Zvládnout to, s čím by měla problém většina panovníků... a k tomu ještě děti. Dokázala
otočit poměry sil v Evropě, vždyť Francie, tedy
Bourboni, byli tradičním nepřítelem Habsburků. Ona z nich udělala spojence. Tedy, když to
obrátím – kolik tak dobrých panovníků nám
vládlo?
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Slon Hugo
nastoupil
k hasičům
„HUGO BYL ASI NEJMENŠÍ SLON NA SVĚTĚ. PROTO JEZDIL
S CIRKUSEM... A JAK SE STAL HASIČEM?“ O TOM JE
POHÁDKA O MALÉM VELKÉM SLONOVI, KTERÁ PŘEDSTAVUJE
NOVÉHO MASKOTA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU
ÚSTECKÉHO KRAJE – SLONA JMÉNEM HUGO.
TEXT: LUKÁŠ MARVAN
FOTO: HZS ÚSTECKÉHO KRAJE

Hugo ale není jen maskot, byť krásně ztvárněný ústeckou výtvarnicí Lenkou Procházkovou.
Slon Hugo je preventivně výchovný – vzdělávací projekt, který je zaměřen na cílovou skupinu nejmenších dětí, to znamená na mateřské školy a 1. stupeň základních škol. V tomto
věku se začíná s výchovou dětí v problematice požární ochrany a ochrany obyvatelstva.
Hasičský záchranný sbor se odpovídajícím
způsobem snaží děti v této věkové kategorii
ovlivňovat směrem k zabránění rizikového
chování.

lice pomáhá. Dále bude využíván tištěný výukový materiál, založený na pozitivní dětské
grafice. Celý projekt ovšem nesměřuje pouze
ke vzdělávání dětí. Výstupy projektu, převážně „hasičský slon“ ve formě hračky, budou
také využívány v rámci posttraumatické péče.
Jedná se o zásahy, kde jsou účastníky malé
děti. Hračka je jim předána pro zmírnění traumatu a stresu způsobeného situací, ve které se
nacházejí. Významnou měrou dětem pomáhá
situaci zvládnout a zasahujícím jednotkám
ulehčuje komunikaci s dítětem.

Děti budou oslovovány prostřednictvím „hasičského slona“ – hračky, která při výuce ve-

Pohádka O malém velkém slonovi (jejímž autorem je tiskový mluvčí HZS Ústeckého kraje

Lukáš Marvan) se stala základem pro výtvarnou soutěž. Ta byla vyhlášena na úrovni jednotlivých okresů Ústeckého kraje. Soutěž byla
určena pro mateřské školy a děti kreslily svou
představu hasičského slona podle pohádky. Zaslané výkresy byly vyhodnoceny. Děti,
které se na úrovni okresů umístily na prvních
místech, byly pozvány se svými rodiči a sourozenci na vyhlášení výsledků soutěže a také
slavnostní křest „hasičského slona“ do Zoologické zahrady Ústí nad Labem. Na prvním
místě se se umístila Nela Krátkoruká z Jiříkova,
druhá byla Aneta Jáhlová z Klášterce nad Ohří
a třetí Magda Kinclová z Chuderova.
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S filharmonií
po Jižní
Americe
DVA TÝDNY STRÁVILA MAGDALÉNA JENČÍKOVÁ NA CESTÁCH S FILHARMONIKY PO JIŽNÍ
AMERICE. JAKO MANAŽERKA KONCERTNÍHO TURNÉ SEVEROČESKÉ FILHARMONIE TEPLICE
MĚLA – TROCHU ZJEDNODUŠENĚ - ZA ÚKOL, ABY SE VŽDY HRÁLO NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ,
NIKDO NEZASPAL V HOTELU A NEZTRATIL SE CESTOU ŽÁDNÝ NÁSTROJ ANI NOTY. ZAŽILA
NÁROČNÉ PŘEJEZDY AND I NADŠENĚ APLAUDUJÍCÍ TISÍCIHLAVÉ PUBLIKUM A OVACE PŘED
DIVADLEM. JAK SE CESTUJE S HUDEBNÍMI NÁSTROJI? JAKÉ JE PUBLIKUM V LATINSKÉ
AMERICE? A JSOU VŠUDE KRÁVY? NETRADIČNÍ CESTOPIS, TENTOKRÁT PO ARGENTINĚ
A CHILE.
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: MAGDALÉNA JENČÍKOVÁ

dotýká k cestování Magdaléna. Filharmoniky
čekal i přejezd přes zasněžené Andy po silnici, která je označována za jednu z nejnebezpečnějších na světě. „Ve volném čase jsme si
samozřejmě dali za úkol ochutnávat vyhlášené argentinské steaky, takže jsme z autobusů
stále vyhlíželi stáda krav. Ale zřejmě se pasou
jinde... Krajina v této části jižní Ameriky, zejména v blízkosti pohoří, byla na pohled krásná,
ale poměrně nehostinná a budící respekt.“
Celkem mají hudebníci a jejich doprovod na
kontě téměř 26 tisíc kilometrů.

Sedadla pro violoncella

S Malkovichem za zády

Během dvou týdnů severočeští filharmonici
koncertovali napříč jihoamerickým kontinentem od Santiaga de Chile přes největší argentinská města San Juan, Cordoba, Rosario až
po Buenos Aires. Protože v Teplicích nadále
pokračovaly koncertní cykly, vznikly de facto
dva plnohodnotné orchestry. Do jižní Ameriky vyrazila padesátka muzikantů. „Vystupovali
jsme v prestižních koncertních sálech velkých
měst, rozhodně to nebyla nějaká lokální záležitost. Všechny koncerty navíc provázelo určité příjemné napětí, neboť jsme přeci jen byli
orchestrem z Evropy, což už samo o sobě přinášelo řadu příjemných reakcí ze strany veřejnosti i organizátorů. V nejmenším městě z našeho seznamu, v San Juanu, ale naopak vůbec
nebylo běžné, že k nim přijede velký orchestr.
Tam jsme v jejich zcela novém divadle křtili
jejich rovněž nový klavír a lidé byli nadšeni.
V Santiagu de Chile jsme zase zahajovali celou
koncertní sezónu,“ vyjmenovává manažerka.
Severočeská filharmonie se tak ocitla vedle
známých jmen – dalším hostem sezóny hlavního města Chile bude třeba John Malkovich
nebo BBC National Orchestra z Walesu. Snad
jen pro lepší představu dodejme, že zmíněný
„nejmenší San Juan odpovídá počtem obyvatel asi Liberci, ostatní města jsou pak větší než
Praha. Společně s filharmonií cestoval také
vynikající sólový klavírní hráč Martin Kasík.
Dirigent pak byl takřka místní – Roberto Montenegro z Uruguaye.

Aplaus v historických kulisách

Na jižní polokouli čekaly na filharmoniky krásné historické sály ve starých divadlech s pěti
patry lóží, tisícovkou míst a atmosférou starých časů. A taky trochu jiné publikum. „Lidé
jsou tam hodně spontánní. Daleko více a intenzivněji tleskají. V Cordobě jsme zažili, že se
hudebníci náhodně při odchodu střetli s posluchači u východu z divadla. Ti vytvořili jakousi
uličku, kterou orchestr za velkých ovací procházel. Byli jsme z toho velmi překvapeni, toto
jsme u nás nikdy nezažili,“ líčí jinou mentali-

tu Jihoameričanů Magdaléna Jenčíková. Jak
říká, častokrát využila volných chvil během
zkoušek a důkladně si prohlédla i zákulisí historických divadelních a koncertních budov.
Na nich je pochopitelně znát španělský vliv
stavitelů a vyznačují se velkou zdobností. Poněkud odlišný přístup k životu a práci se projevoval i při organizaci turné. „Byly chvíle, kdy
jsem se cítila jako typicky vystresovaná Evropanka. Vše jsem chtěla vědět přesně a dostatečně dopředu. Naopak moji jihoameričtí kolegové byli velmi pohodoví, s ničím si nedělali
starosti, a přesto vše dobře dopadlo,“ ironizuje
svůj manažerský přístup Magdaléna. Filharmonici přitom mohou srovnávat – před lety
absolvovali turné po pěti asijských zemích,
kde bylo naopak vše naplánováno do minuty.

Přejezd And

Náročné bylo pochopitelně cestování – nejen přelet z Evropy a mnohahodinový časový
posun, ale i přejezdy mezi jednotlivými koncertními místy. „Velkou část turné jsme prožili
v autobusech, ve kterých jsme se přepravovali
napříč kontinentem. Bylo to sice náročné, ale
za to jsme měli možnost alespoň trošku poznat Argentinu. Naštěstí musím říct, že kvalita
jihoamerických dálkových autobusů se s těmi
evropskými vůbec nedá srovnat. Přestože jsme
jako Evropa v mnoha věcech ve srovnání s Argentinou napřed, takový luxus při cestování
jsme ještě nezažili. Přitom s filharmonií absolvujeme zájezdy po Evropě a překonáváme
běžně 600 – 700 kilometrů. Obvykle ale není
kam složit nohy nebo opřít hlavu, tady autobusové sedačky připomínaly domácí křesla a daly
se sklopit do polohy, kde už vypadaly téměř
jako postele. Díky velkému pohodlí si
tak mohli hudebníci při přejezdech
skutečně odpočinout. Krátce
po výjezdu jsme se stávali velmi tichým autobusem, nad čímž
se podivovali i naši
argentinští
řidiči,“ po-

Koncertní turné je náročné na disciplínu
a mění zaběhaný rytmus zkoušek a koncertů
v sezóně. Koncerty i s přídavky pro nadšené
publikum končily hluboko v noci, brzy ráno
je třeba rychle sbalit a jet dál. O to lépe prý
funguje týmový duch. „Každé takové turné je
náročné z hlediska přípravy, která trvá několik
měsíců. Do Chile a Argentiny vyjelo celkem 51
hudebníků, koordinace jejich přesunů, zkoušek a koncertů musela být opravdu pečlivá
a vzhledem k letecké přepravě rozměrných
hudebních nástrojů vyžadovala i vstřícnost
leteckých společností,“ vysvětluje ředitel Severočeské filharmonie Teplice Roman Dietz.
Koncertní nástroje, mnohdy vzácné mistrovské kousky, totiž nemohou cestovat kvůli
nízkým teplotám v zavazadlovém prostoru
a muzikanti si je musí brát na palubu. „Kvůli
tomu už prakticky nic jiného na palubu letadla
vzít nemohou, k houslím se vejde do pouzdra
maximálně kartáček na zuby. Jen violoncellům,
která jsou moc velká, jsme zaplatili vlastní sedadla,“ dodává Magdaléna.

Příští rok zpět

Úspěch turné, které se dočkalo nejen vysílání
v argentinské televizi, ale i mnoha pochvalných recenzí v tamním tisku, má pro teplickou filharmonii velký význam. „Nejsme těleso,
které létá po světě pravidelně, takže si úspěchu velmi vážíme. Věřím, že se na něm podílely
nejen výborné umělecké výkony, ale i celkově
uvolněná atmosféra a lidská spolupráce,“ myslí si manažerka turné. Díky tomuto úspěšnému mixu se mnozí z členů orchestru do Jižní
Ameriky brzy vrátí. „Díky příznivým ohlasům
získala Severočeská filharmonie Teplice pozvání v roce 2018 na jeden z nejvýznamnějších
jihoamerických festivalů Festival Internacional
Cervantino v Mexiku a také k dalším koncertům v Ekvádoru, Peru, Kolumbii a v roce 2020
opět do Argentiny a Chile,“ prozradil ředitel
filharmonie.

Nabijeme tě
poznáním

VYSOKÁ ŠKOLA
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ
Studijní středisko Karlovy Vary, T. G. Masaryka 541/3
Studijní středisko Most, Pionýrů 2806

www.vsfs.cz
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S foťákem
po Dolním Poohří
NA SVÉ TOULKY PO DOLNÍM POOHŘÍ SI NEZAPOMEŇTE PŘIBALIT FOTOAPARÁT. POVEDENÉ
SNÍMKY PAMĚTIHODNOSTÍ NEBO PŘÍRODY PAK MŮŽETE POSLAT DO FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE,
KTEROU UŽ POTŘETÍ VYHLAŠUJE DESTINAČNÍ AGENTURA DOLNÍ POOHŘÍ. ČAS NA ZASLÁNÍ
FOTOGRAFIÍ JE AŽ DO KONCE ŘÍJNA.
TEXT A FOTO: DESTINAČNÍ AGENTURA DOLNÍ POOHŘÍ

Soutěže, nazvané „Poohří vašim objektivem“,
se mohou zúčastnit amatérští, ale i profesionální fotografové, a to včetně dětí, pro něž je
vyhlášena samostatná kategorie. Snímky musí
geograficky pocházet z území Dolního Poohří. Témata jsou velmi široká, a sice ‚Historie,
památky nebo turistické zajímavosti‘ a ‚Příroda, krajina a řeka Ohře‘. I letos jsou připraveny pro vítěze ceny. Na první tři z kategorie
dospělých i dětí čekají poukazy na fotografické práce a na další soutěžící upomínkové
předměty z Dolního Poohří.
„V obou předchozích ročnících se nám sešlo
vždy kolem stovky snímků od desítek fotografů. Nejčastějšími tématy byly v minulosti příroda, včetně samotné řeky Ohře, a historické
památky,“ prozradila k předchozím ročníkům
ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří
Libuše Novotná Pokorná.

Uzávěrka soutěže je 31. října a výsledky budou po zhodnocení komisí vyhlášeny v průběhu listopadu. Destinační agentura pak
fotografie používá pro propagaci regionu
Dolního Poohří. „Stejně jako v minulosti chceme fotky, a to nejen ty vítězné, použít na výrobu stolního kalendáře a kapesních kalendáříků
na další rok. Tato forma prezentace měla zatím
největší úspěch,“ vysvětluje Libuše Novotná
Pokorná. Na podzim pak budou nejlepší fotografie vystaveny v Žatci.
Do soutěže jsou přijímány pouze digitální fotografie ve formátu jpg s maximální velikostí
5 MB a minimálním rozlišením 2480x1748
px. Každý účastník může přihlásit nejvýš deset snímků. K fotografii nezapomeňte připojit kontaktní údaje a ideálně i stručný popis
místa pořízení. Své fotografie posílejte na e-mailovou adresu info@dolnipoohri.eu, více
informací najdete na www.dolnipoohri.eu (PI)
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Kostel
jako
maják

KOSTEL SVATÉHO JAKUBA
VĚTŠÍHO V MRZLICÍCH
- vystavěn roku 1676 na základech původní dřevěné kaple, kompletně rekonstruován
v polovině 19. století
- od roku 2008 kulturní památka
- kostel obklopuje již nevyužívaný hřbitov
- nyní o něj pečuje Spolek na
záchranu kostela v Mrzlicích,
díky němuž se podařilo vyměnit okna a opravit střechu
- v červnu začínají práce na
osvětlení kostela

AŽ SE LETOS NA PODZIM POPRVÉ ROZSVÍTÍ KOSTEL V MRZLICÍCH, BUDE JEHO SILUETA ZÁŘIT DO
KRAJINY MEZI ČESKÝM STŘEDOHOŘÍM A KRUŠNÝMI HORAMI. JAKO MAJÁK V ROZBOUŘENÉM MOŘI,
JAKO PŘÍSTAV V NEKLIDNÝCH DOBÁCH, JAKO SYMBOL HAVLOVSKÉ NADĚJE O TOM, ŽE TO DOBRÉ
V NÁS VŽDY PŘEVÁŽÍ. PROTOŽE JSOU TO PRÁVĚ DOBŘÍ LIDÉ, KTEŘÍ SE ZASADILI O TO, ŽE KOSTEL
SVATÉHO JAKUBA VĚTŠÍHO V MALÉ VESNICI MRZLICE NA BÍLINSKU JEŠTĚ STOJÍ.
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ, ARCHÍV SPOLKU NA ZÁCHRANU KOSTELA V MRZLICÍCH

Bořit je zbytečné
„První impulz ke vzniku sdružení přišel vlastně
proto, že měl kostel rozpadlou střechu a při
silnějším větru odlétávala na zahrady zdejších
obyvatel. Ti si stěžovali na obci a začaly se
objevovat hlasy, že by se měl celý strhnout,“
vysvětluje začátky předsedkyně Spolku Jana
Biedermannová. „To mi přišlo zbytečné, aby
takto zanikla kulturní památka. Inspirovala
jsem se starostkou Hrobčic Janou Syslovou,
která tehdy zachraňovala kostel v Mukově.“
A tak vznikl před pěti lety Spolek na záchranu
kostela v Mrzlicích. „První rok jsme celý strávili
papírováním. Prvním darem, který jsme získali,

bylo dvacet tisíc od Purkyňovy nadace. Díky
tomu jsme mohli začít.“
Je typické pro kraj Sudet, že na opravu zdejších chátrajících památek, které nestojí v popředí zájmu turistů a státu, se skládají lidé odjinud. Nejinak je tomu i v případě nedalekého
kostela svatého Prokopa v Mukově a našeho
kostelíku svatého Jakuba Většího v Mrzlicích.
V Mukově se začalo se záchranou už před
deseti lety a dnes září kostel novotou. Právě
tehdy odstartovala užší spolupráce s původními obyvateli Bílinska, tedy Němci, kteří museli
své domovy opustit po druhé světové válce.

„Začali sem dojíždět, vyprávět, jak to tu vypadalo, a také pomáhat finančně. Naše sdružení na tuto spolupráci navázalo, neboť rodáci,
dnes hlavně z Německa a Švýcarska, ocenili,
že i mrzlický kostel se bude opravovat. Řada
rodáků totiž měla kořeny právě tady v Mrzlicích a okolních vesnicích,“ říká Jana Biedermannová.

Peníze rodáků
Kromě fotografií a vzpomínek začali rodáci,
či spíše jejich potomci, ze světa vozit i peníze,
například se sami složili na nová okna mrzlického kostela. A také díky nim se podařilo

získat dotace z Česko-německého fondu budoucnosti, díky nimž sdružení učinilo zásadní krok pro záchranu stavby – během dvou
let opravilo střechu. „Cením si toho. Nejsem
si jistá, že my bychom něčeho takového byli
schopni. I kdybychom překonali nějaké křivdy,
dojížděli bychom do vesnic, odkud pocházely naše rodiny? A ještě dávali tolik peněz na
opravy místa, kde už žijí úplně jiní lidé?“ ptá
se předsedkyně spolku a radní Hrobčic, která
sama bydlí v sousedním Tvrdíně. Právě nezájem novousedlíků stojí podle ní za špatným
stavem památek i celých vesnic na Bílinsku.
„Proto tyto památky dopadly, jak dopadly.
Proto všechny ty rozpadlé statky, zbořené
kapličky, sundané kříže, které si tehdejší obyvatelé sami postavili, skládali se ně, svépomocí
je dávali dohromady a opravovali.“ Začátky
sdružení proto nebyly snadné a důvěru místních obyvatel si získává jen postupně. Je třeba
ale dodat, že sdružení pomáhají vedle krajanů
také Ministerstvo kultury či obec Hrobčice.

Místo setkávání
Od 14. století stála v Mrzlicích kaple, zřejmě
dřevěná, zděný kostel byl postaven v 17. století. Jeho dnešní podoba je pak z roku 1848,
kdy došlo ke kompletní přestavbě, kterou stihli tenkrát za jediný rok. „Ještě si pamatuji, když
byly v kostele obrazy,“ vzpomíná Václav Volek, který žije v jeho sousedství od narození.
„Později už byl v havarijním stavu, odvezly se

cenné věci, ale oltář byl stále funkční. Bohužel
po revoluci zloději ukradli hromosvod do sběru, čímž poškodili střechu, a nakonec rozebrali
na dřevo i oltář.“ Nikdo už ani nepamatuje,
kdy se v Mrzlicích naposledy sloužily mše.
Nadále sice kostel patří církvi, ale ta o jeho
využití zájem nemá a letos by ho měla převést
na Spolek. „Dotace jsou poskytovány především vlastníkovi, takže bychom vlastně peníze,
které pracně sháníme, museli předávat církvi
a tu pak žádat o použití. Proto ho chceme získat. Ale o znovuvysvěcení neuvažujeme. Pro
nás má hodnotu jako historická stavba a chceme ji, při zachování důstojnosti, využívat spíš
k setkávání lidí než k náboženským účelům,“
plánuje Jana Biedermannová. V kostele se
koná vždy na podzim setkání rodáků, místní
školka ho využívá k vánočním koncertům.
Díky upravenému okolí a dětskému hřišti by
se kostelík mohl stát i místem dalších setkání.
Letos prý bude dokonce i svatba.
O minulosti kostela vypovídá i schránka, která
je umístěna v kopuli. Poslední zápis, který se
při rekonstrukci našel, byl z roku 1921. „Uvnitř
byly mince a dokumenty o přestavbě kostela
od roku 1848. Opět jsme vše vrátili a přidali
další dokumenty o rekonstrukci, nové mince,
místní noviny a také báseň.“ Fotografie z ukládání pokladu i další snímky z rekonstrukce
jsou dnes k vidění na malé výstavě na kůru.

Svítící magnet
Ještě letos by měl kostel získat nové osvětlení,
vnitřní i vnější. „Osvětlí se okna, věž a vstupní
dveře a pár světel bude umístěno okolo kostela. Bude vidět hodně z daleka. Už když jsme
o Vánocích rozsvítili jen uvnitř, z oken zářilo
světlo až do sousední vesnice,“ poznamenává předsedkyně spolku. Pomůže i zavedení
elektřiny do kostela – když se měl pořádat
koncert, musel Václav Volek natáhnout kabel
ze svého domu. Projekt na osvětlení svatostánku Spolku daroval světoznámý německý
designér Reinhard Germer, který nasvěcoval
Braniborskou bránu v Berlíně. Další na řadě
je pak schodiště do věže, díky jehož opravě
by se mohla věž zpřístupnit jako rozhledna.
Kostel, který je výraznou dominantou kraje,
by se tak mohl stát magnetem pro turisty. Už
po prvních opravách přitom začal zájem návštěvníků stoupat. „Trvale otevřeno není, ale
na kostele visí telefonní číslo, takže stačí zavolat. Bydlím hned vedle, takže když si všimnu,
že se zastaví turisté, přijdu jim otevřít. Jezdí
kolem cyklisté, před kostelem je dětské hřiště
a posezení, takže se zastaví, dají si svačinku,“
říká k zájmu turistů Václav Volek. „Po částečné rekonstrukci se ozývají lidé z různých koutů
republiky, chtějí se přijet podívat, což mě moc
těší. Věřím, že osvětlení kostela přiláká další,“
dodává Jana Biedermannová.
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Schwarzenbergové

na Lounsku
ZATÍMCO JIHOČESKÉ ZÁMKY HLUBOKÁ NEBO KRUMLOV SPOJENÉ
S RODEM SCHWARZENBERGŮ TRHAJÍ NÁVŠTĚVNICKÉ REKORDY
A JEJICH BÝVALÉ VESNICE A STATKY SE PŘEDHÁNĚJÍ V MALEBNOSTI,
ZÁMKY, USEDLOSTI A PIVOVARY V OKOLÍ LOUN SE TIŠE ROZPADAJÍ
BEZ VELKÉHO ZÁJMU VEŘEJNOSTI. ZMĚNIT TO CHCE PROJEKT
SCHWARZENBERSKÉ LOUNSKO, ZA NÍMŽ STOJÍ VELKÝ
NADŠENEC DO ZDEJŠÍ HISTORIE, VÍT PÁVEK ZE
ZÁMKU NOVÝ HRAD. PRÁVĚ TAM, NA JEDINÉM
PŘÍSTUPNÉM SCHWARZENBERSKÉM ZÁMKU
V SEVEROZÁPADNÍCH ČECHÁCH, ZJISTIL, JAKÝ
VLIV MĚL TENTO ROD NA ŽIVOT NA LOUNSKU
A ŽATECKU, A ŽE BYCHOM NA TO NEMĚLI
ZAPOMÍNAT.
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHÍV VÍTA PÁVKA

Co vás přivedlo k nápadu
propagovat schwarzenberské
panství jako celek? Začal vám být
zámek Nový Hrad malý?
Schwarzenberský rod mají návštěvníci spojený hlavně s jižními Čechami,
s Orlíkem, Hlubokou nad Vltavou, Českým Krumlovem.. a to my bychom chtěli
změnit. Málokdo ví, že v okolí Loun vlastnili
patnáct hradů, zámků, tvrzí a statků. Nikdo
o nich příliš neví, protože v minulosti žádný
z nich nebyl veřejnosti přístupný. Nový Hrad
rozhodně malý není a je zde stále co dělat.
Sám jsem dlouho dobu slýchával, jak jsem
mohl odejít z jižních Čech, z krajiny třeboňských rybníků, odkud opravdu pocházím, do
tak ošklivého kraje. Není ošklivý. S radostí
a trochu provokativně říkám, že rybníky a odraz v jejich hladinách se rychle okoukají, ale
tajemství Džbánska a Českého středohoří vás

stále drží ve střehu a láká znovu objevovat už
dávno objevené.
Proč zrovna v letošním roce?
Na letošek připadají mnohá zajímavá výročí.
355 let od zakoupení prvního statku v severních Čechách. 275 let od narození Jana
Nepomuka ze Schwarzenbergu v Postoloprtech. Díky tomuto zázračnému narození
dědice rodu byl v Postoloprtech vystavěn
velký děkanský kostel, kterému ustoupily dva
předchozí. Základní kámen tohoto kostela
byla položit sama Marie Terezie. Pro nás na
Novém Hradě je samozřejmě významné výročí 250 let od příchodu Schwarzenbergů
na tento zámek a připomenu i 125 let od výstavby lounského pivovaru, který byl ještě na
počátku 20. století nejmodernějším zařízením
v monarchii. No a samozřejmě ten, pro mě
smutný, konec – tedy 70 let od uplatnění zá-

kona Lex Schwarzenberg, kterým přišel rod
v roce 1947 o zbývající majetek hlubocko-krumlovské větve.
Jak moc bylo panství v severozápadních Čechách pro Schwarzenbergy významné?
Měly velký hospodářský význam. Své statky
začali budovat dříve tady u nás, v severozápadních Čechách, a já se domnívám, že jejich
původním záměrem bylo vybudovat své dominium zde. Předtím než získali Český Krumlov a Šumavu, už měli mnohem více statků
v tomto regionu, zvlášť v okolí Křivoklátu. Poslední „akvizice“ skončily v roce 1813 dokoupením menšího statku Nečemice. Je zajímavé, že tzv. dolní država, tedy severozápadní
Čechy, představovala jen asi třináct procent
rozlohy pozemků v jižních Čechách, ovšem
dokázali na tak malém území vydělat necelou
polovinu toho, co v jižních Čechách. Především díky chmelnicím, které na jihu neměli.
Tam byly naopak hlavně lesy, které tak výdělečné nejsou. Díky zdejšímu chmelu si mohli
dovolit pivovar jak v Lovosicích, tak i Postoloprtech a Lounech. Chceme proto připomenout nejen historický aspekt, ale i to, co se
turisté nedozví v jižních Čechách – že tento
kraj byl významným svým hospodářstvím.

Můžete tedy nějak shrnout cíle vašeho projektu?
Cílem je oživit místa se Schwarzenbergy spjatá, která dosud zůstávala stranou zájmu turistů a veřejnosti. I nyní vedou okolo těchto míst
různé turistické trasy, ale je věčná škoda, že
obvykle připomínají jen přírodní zajímavosti
regionu a zapomínají na historické souvislosti. A třeba mezi Postoloprty a Mostem, kde
jsou krásně zachované schwarzenberské vesnice, nevede žádná trasa, ani pro pěší, ani pro
cyklisty. To bychom chtěli změnit a časem, jak
bude projekt růst, vyznačit nové stezky a osadit informační tabule.
Říkáte – jak bude projekt růst – tedy nepočítáte s tím, že by letošním rokem skončil?
Máte plány na dlouhá léta?
Doufám, že neskončí. Věřím, že si lidé najdou
cestu k historii, která je tolik blízká jihočeským
turistickým cílům, za nimiž mnoho Severočechů beztak jezdí. Morava má Liechtensteiny,
jižní Čechy Rožmberky a Schwarzenbergy,
proč my nemůžeme být hrdí na Kolowraty
a Schwarzenbergy? Náš severočeský kraj byl
hodně plundrován různými vojsky, která putovala od jednoho královského města k druhému. Díky velké rozštěpenosti malých panství
nedokázali jejich majitelé svá dominia udržet

a zaručit jejich prosperitu. Jednotlivá území se
propadala do dluhů a každé vojsko narušovalo o to více poklidný život poddaných. Teprve
až se objevili Schwarzenbergové, začali spojovat jednotlivá panství a vytvořili prosperující
dominium, které navíc dokázali zkrášlit. Už
jen smolnický kostel, blažimská náves, urbanismus Postoloprt jsou toho důkazem. Nehledě
na vkusně do krajiny zanesené průmyslové
stavby v historizujících slozích. Chceme, aby
sem lidé opravdu jezdili a poznávali rozmanitou krajinu Poohří a její historii. Když lidé
jezdívali do 90. let po Čechách, nemohli se
se schwarzenberskou historií na Lounsku nikterak seznámit. Navštívili černínský Krásný
Dvůr, pak dlouho, dlouho nic a nakonec až
dietrichsteinské Libochovice. Naší snahou je
tedy zviditelnit i Lounsko a to za jeden rok
nepůjde.
Má tento region potenciál přilákat návštěvníky, zhýčkané malebnými jižními Čechami?
Mnohdy se setkávám s tím, že turisté říkají: „Ale tady to není tak hezké jako v jižních
Čechách, nemáte tak krásné vesničky s kapličkami...“ Jsou tady, jen se musí víc hledat.
Za úplně nejkrásnější z nich považuji Blažim
s půvabnou siluetou kostela svatého Proko-
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1662 – zakupují první statek Mšece
1692 – získávají Postoloprty a Touženín
1742 – v Postoloprtech se narodí dlouho
očekávaný dědic Jan Nepomuk
a jako dík je vystavěn kostel
1767 – zakoupen Nový Hrad v Jimlíně
1892 – vystavěn pivovar v Lounech, svého času nejmodernější v Rakousku-Uhersku v severozápadních
Čechách, vlastnili asi 20 tisíc
hektarů, převažovala pole a lesy
a představovalo to asi 13 % jejich
majetku v českých zemích
Logo projektu tvoří prvotní erba pánů ze
Seinsheimu ve Schwarzenbergu, které je korunované střechou lounského chrámu, který
se nacházel ve středu schwarzenberské državy.

pa a sýpky. O zájmu turistů svědčí i statistiky
Nového Hradu, dnes jediného veřejně přístupného schwarzenberského zámku, kde se
mohou návštěvníci něco o tomto rodu dozvědět. Otevřen je přitom pouhých pět let. Zvěst
zámku se ale naštěstí šíří rychle. V roce 2013
bylo v zámku 4300 lidí, vloni jsme končili na
patnácti tisících, nepočítaje v to návštěvníky
akcí.
Většina památek v Dolním Poohří ale není
v takovém stavu jako dnes krásně opravený
Nový Hrad, že?
Je to pravda. Špatně je na tom zámek v Postoloprtech, který byl nejreprezentativnějším
zámkem rodu. Jeho majitelem, stejně jako
cítolibského, je Ital, a oba se začínají rozpadat před očima. Zdevastovaný je i renesanční
zámek Vršovice, zavřené jsou pivovary v Postoloprtech i Lounech. Ale najdou se i opačné

příklady. Postupně se opravuje bývalý cukrovar v Chlumčanech z poloviny 19. století, který je krásným kontrastem průmyslové architektury za Schwarzenbergů oproti nedaleké
současné průmyslové zóně u Loun. Tvrz v Divicích zakoupilo pražské divadlo Studio Dva
a blýská se jí na lepší časy. Domluvili jsme se,
že letos se v areálu udělají první kulturní akce.
Zámek v Toužetíně, což byl jeden z prvních
schwarzenberských zámků v severních Čechách a měl pro ně význam hlavně hospodářský, zakoupili místní zemědělci, bratři Lukášové. I oni ho chtějí zpřístupnit veřejnosti a i tam
se letos uskuteční nějaké akce.
S kým se vám podařilo ještě navázat spolupráci?
Spolupráce už funguje díky různým spolkům.
Od roku 2005 existuje Spolek svatého Bartoloměje ve Smolnici. Na tomto kostele je vidět

velký pokrok od chvíle, kdy začali se sháněním prvních peněz. Každý měsíc se koná nějaká akce a díky koncertům se podařilo získat
finance na rekonstrukci interiéru kostela. Od
loňského roku funguje Spolek Porta Apostolorum v Postoloprtech, který shání finance na
opravu varhan v děkanském kostele, což se
daří a letos by měly být zprovozněny. Navazujeme ale spolupráci i se soukromými majiteli
bývalých knížecích památek a jsme rádi, že se
k ní nestaví zády.
Co chystáte, abyste přilákali další návštěvníky?
Návštěvníci se letos mohou těšit na velkou
celodenní slavnost v Lounech u příležitosti
výročí výstavby pivovaru, ale i menší koncerty, divadla a výstavy na dalších místech. Na
každé dva měsíce zveřejňujeme plakát s programem na různých místech.

jako

Beton
národní
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DRINK BETON, KTERÝ SI MŮŽE KAŽDÝ NAMÍCHAT DOMA NEBO OBJEDNAT V KTERÉKOLIV
RESTAURACI, SE STAL OFICIÁLNÍM NÁRODNÍM KOKTEJLEM. SNADNÁ DOSTUPNOST BYLA JEDNÍM
Z DŮVODŮ, PROČ BECHEROVKA S TONIKEM USPĚLA V ODBORNÉM HLASOVÁNÍ. DRUHÝM
DŮVODEM JE SKUTEČNOST, ŽE BECHEROVKA JE SVĚTOVĚ ZNÁMÁ LIHOVINA.
TEXT: MILAN BOČKAI
FOTO: PIXABAY.COM

Český národní drink se totiž volil na popud
Mezinárodní barmanské asociace. Beton je
v současnosti jedním ze sta světových koktejlů. A podmínkou pro jejich vybírání bylo, že
musí obsahovat typickou národní lihovinu,
která je ale zároveň známá ve světě.
„Proto se do konečného výběru nedostaly
nápoje, které jsou jinak u nás stejně známé
jako Beton – tedy Houba, Magické oko, Semafor nebo Vodníkovo sperma. Rum, zelená,
vaječný koňak nebo griotka, které jsou v nich,
se totiž používají všude, nepochází z Česka,“
vysvětlil Milan Bočkai ze Žatce, člen prezidia
České barmanské asociace, která navrhovala
dva finálové drinky. Těmi se staly Beton, obsahující Becherovku, a Moravský kohout s podobně mezinárodně známou slivovicí.

Vítěze vybírala tisícovka návštěvníků výroční
konference České barmanské asociace, která
se uskutečnila na konci dubna v Brně. Beton
porazil Moravského kohouta o 99 hlasů a zařadil se tak mezi 100 světových drinků Mezinárodní barmanské asociace IBA. „Koktejlová
kniha IBA je dlouhodobou inspirací pro bary
z celého světa. Spousta podniků po ní sahá
při sestavování svých koktejlových menu, citují z ní odborná média,“ uvedl v tiskové zprávě CBA prezident České barmanské asociace
Aleš Svojanovský.
Popularita Betonu vychází z oblíbenosti Becherovky, která je často i oficiálním darem při
státních návštěvách, ale zároveň ji má skoro
každý i doma. Nechybí ani v restauracích
a hospodách. Kvůli Betonu tak není nutné
chodit do koktejlového baru.

„U nás v regionu, tedy na severu a západě
Čech, je obecně velmi málo podniků, kde se
dělají jen drinky a kde se zaměřují na barovou
kulturu. Souvisí to s tím, že je potřeba velká
investice do kvalitních lihovin, ale zájem klientely je poměrně nízký. Beton si ale může dát
každý skoro všude. My ho také na požádání
občas děláme a jeho sezóna nyní přijde. Drinky se pijí spíš přes léto do podzimu, přes zimu
o ně velký zájem není,“ vysvětlil Milan Bočkai,
který je nejen ve vedení CBA, ale také manažerem žatecké pizzerie Panamera, kde se Beton také prodává. Upozornil zároveň na jednu
místní žateckou specialitu, kterou bývala Pralinka, tedy panák rumu, do něj lžička namleté
kávy, na jazyk trochu cukru, zapít panákem,
prokloktat a spolknout. „Jeden čas se to v Žatci pilo hodně. Byl to takový levný energetický
nápoj,“ řekl o pralince Milan Bočkai.
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Co? Kdy? Kde?
750 LET OBCE JIMLÍN
17. června – Obec na Lounsku, spojená se zámkem Nový Hrad, si připomíná významné výročí.
Po celý den – výstava o historii obce, prodejní
stánky, šermíři, divadlo, koncert Jana Vančury
a skupiny Plavci.

VÝLET DO MANUFAKTURY SNŮ
24. června – Destinační agentura Dolní Poohří pořádá čtyři zájezdy do sousedního Saska
v rámci akce Léto s Dolním Poohří. V sobotu 24.
června autobus zamíří do Annaberg Buchholz.
Cílem výletu muzeum Manufaktura snů, čokoládovna a největší kolotočová pouť v Sasku. Odjezd v 9.30 hodin z Loun, další zastávky Žatec
a Kadaň, cena 100 Kč.
Podrobnosti na www.dolnipoohri.eu.

SVATOJÁNSKÝ VEČER
24. června – zámek Krásný Dvůr – Nejdelší večer v roce zahájí koncert na zámeckém
nádvoří, poté se program přesune do zámeckého parku, kde budou u vybraných staveb
na návštěvníky čekat krátká divadelní představení. Otevírací doba interiéru Novogotického templu bude prodloužena do 22 hodin.
Vstupné na celý program a do templu 150 Kč.

HUDEBNÍ FESTIVAL LUDWIGA VAN
BEETHOVENA
do 22. června – 53. ročník festivalu klasické
hudby, pořádaný v několika městech Ústeckého kraje Severočeskou filharmonií Teplice. Místa koncertů: Teplice, Litoměřice, Osek, Chomutov. Závěrečný symfonický koncert 22. června
od 19 hodin Koncert tří tenorů v Domě kultury
Teplice. Účinkují Jose Manuel Montero (Španělsko), Paolo Lardizzone (Italie), Arda Doǧan
(Turecko) a Severočeská filharmonie Teplice,
diriguje Alfonso Scarano.

PIRÁTI NA JEZEŘE
14. a 15. července – Úštěk – dobývání jezera
Chmelař v Úštěku piráty, velké bitvy na vodě,
pirátská vesnice na souši, přístavní městečko
s tržištěm, hry pro děti, večerní program a bitva
s ohni, ohňostroj.
PRŮVOD BÍLÝCH PANÍ
15. července – kostel svatého Vavřince Źelina
– nová tradice v Kadani, která má připomenout, že u kostela v Želině možná stával klášter
magdalenitek. Procházka z Kadaně začíná v 15
hodin. V kostele probíhá Želinské léto 2017,
po celý červenec výstava Světelná instalace,
8.7. koncert.
KONCERT WABIHO DAŇKA
21. července – zámek Červený Hrádek – koncert českého folkového písničkáře a trampského
barda na zámku, od 19 hodin, vstupné 150 Kč.

ŽELINSKÉ LÉTO
červenec a srpen – kostel svatého Vavřince
Želina – zpřístupnění památky nad řekou Ohří
u Kadaně s kulturním programem. Červenec
– výstava Světelná instalace, srpen Želina v obrazech, 8. 7. koncert Gregoriánská schola sv.
Anny, 15. 7. Průvod bílých paní z Kadaně, 5. 8.
pozorování noční oblohy, 12. 8. Svatovavřinecká pouť, 19. 8. koncert při svíčkách. Otevřeno
o prázdninách sobota a neděle 10 – 18 hodin.

KLÁŠTEREM S JANEM HASIŠTEJNSKÝM
8. července – Františkánský klášter Kadaň
– netradiční kostýmované večerní prohlídky kláštera s Janem Hasištejnským z Lobkovic, zakladatelem kláštera, jehož 500.
výročí úmrtí si Kadaň připomíná. Zažijete
mystickou atmosféru nočního kláštera a budete mít pocit, jako byste se vrátili do historie.
Prohlídky probíhají v 19, 20, 21 a 22 hodin.

OSLAVA ŘEKY OHŘE
29. července – Žatec – Každoroční oslava, kterou pořádá Destinační agentura Dolní Poohří
a která putuje po městech podél Ohře. Tentokrát se zastaví v Žatci. Odpolední program pro
děti i dospělé, hudební vystoupení, pohádka,
chybět nebudou postavičky Ohřínka a Ohřinky.

LETNÍ LOUNSKÉ VÁBENÍ
11. až 13. srpna – Louny – městské slavnosti
s koncerty, závodem dračích lodí, sportovními
turnaji a turistickými výlety, oslavou řeky Ohře
a vypouštěním balónků.
Program na www.lounskevabeni.cz
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