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Letní
dny
jsou
za
námi.
Vzpomínám, jak minulý prezident
tvrdil, že cosi jako globální
oteplování neexistuje. No nevím,
nevím. My v České republice
jsme zažili nejteplejší dny za 224
let měření, tak čím to asi je?
S horkým létem přišla zvýšená
teplota na mezinárodní i domácí
politické scéně, ta přecházela
občas až do horečky, zejména ve
vztahu k migraci, anebo vzniku
vlády s důvěrou za podpory
KSČM. V naší společnosti
rezonují témata nacionalistická
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i ryze občanská. Česko zažívá již
další rok hospodářského růstu.
Máme se dobře. Jistěže ne úplně
všichni. Ještě pořád zde žijí lidé
na okraji společnosti, kteří strádají
a kteří nemají šanci dostat se
z ekonomického a sociálního dna.
K tomuto bych přidal jeden
svůj postřeh – čím více se lidé
mají dobře, tím hůře se k sobě
chovají, ale možná se mýlím,
protože žiji v jakési své sociální
bublině.

Ať všem lidem dobré vůle přinese
pestrobarevný
podzim
více
lásky, sounáležitosti a tolerance
a našim čtenářům navíc i neotřelé
pohledy na dění kolem nás.

V kontextu k výše uvedenému
si časopis Pohledy AMB stále

Lubomír Šlapka,
ředitel vydavatelství

drží onu pozitivistickou linii.
I v tomto čísle ukazujeme
našim čtenářům zejména to, co
se lidem povedlo. A že toho je!
Bez ohledu na barvu politického
dresu, etnicitu, věk či názorový
směr.
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Skoti ovládli

SYCHROV
JIŽ PO OSMNÁCTÉ OVLÁDLI SKOTI STÁTNÍ ZÁMEK SYCHROV, KDE PROBĚHLY I LETOS TRADIČNÍ
SKOTSKÉ HRY. LETOŠNÍ ROČNÍK BYL ZAJÍMAVÝM TAKÉ SYMBOLICKY, PROTOŽE DEN HLAVNÍHO
PROGRAMU BYL „OSMIČKOVÝ“, TEDY 18. 8. 2018 A BYL TO JIŽ ZMIŇOVANÝ OSMNÁCTÝ ROČNÍK.
JAK PŘÍHODNÉ PRO LETOŠNÍ ROK PLNÝ REPUBLIKOVÝCH OSMIČKOVÝCH HISTORICKÝCH
PŘIPOMENUTÍ.
TEXT: PAVEL MATĚJKA
FOTO: PAVEL MATĚJKA, JAROMÍR ZAJÍČEK

Skotské hry stejně jako například tartan, kilt, skotské dudy
a whisky patří ke kulturnímu dědictví Skotska. Patří také mezi
jedny z největších skotských her v Evropě. Počátek těchto her
nalezneme už v 11. století. Dnes se však nejedná o soutěže válečníků, ale o sportovní zápasení spojené s hudebním a tanečním představením, na které se sjely davy nadšenců. Návštěvníci poměřili své síly s profesionálními závodníky ze Skotska
a vyhrávali také hodnotné ceny.
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V pátek proběhl neoficiální večerní program,
který se stal již tradicí Skotských her Sychrov.
Program začal ve 20 hodin přímo před vchodem do areálu. Páteční večer s podtitulem
„Skotské tance pro všechny“ patřil lidem, co se
rádi baví a tančí. Členové taneční skupiny Caledonian Club následně učili zájemce skotské tance. Vstup na páteční večer byl zdarma.
V sobotu byl program plný keltské hudby, tanců
a proběhly tradiční skotské těžkoatletické soutěže, jejichž obsahem je například vrh kamenem
do dálky nebo farmářský běh. Milovníci skotské

whisky díky sedmému ročníku Whisky slavností ochutnali z velké škály kvalitních moků. Děti
měly připravený pestrý program, kde si změřily
své síly v dětských soutěžích. Návštěvníci mohli
potkat desítky dravých ptáků, byly zde ukázky
lukostřelby, vrhačských disciplín nebo šermířská
vystoupení. Proběhl také pokus o opětovný zápis
do České knihy rekordů, kde proběhlo pokoření
loňského rekordu v počtu mužů oblečených do
tradičních skotských kiltů v jeden okamžik na jednom místě. Aktuální rekord byl 245 mužů a letos
se podařilo tento rekord překonat, a to v počtu
411 mužů. Na své si přišli i milovníci motorismu,

v areálu se sjeli již po třinácté majitelé britských
historických vozidel. Nesmíme zapomenout na
hlavní scénu a hudební protagonisty, jako jsou
Five Leaf Clover, Jauvajs, Happy to Meet, Isara,
Claymore , Sona, Dick O´Brass, Vintage Wine,
Hecla, Peatbog Faeries, Kukulín, kteří navodili
úžasnou atmosféru celé akce.
Celý letošní rok se dá hodnotit jako velice povedený, plný dobré nálady, vzájemného respektu
a soudržnosti, a pokud vás tento druh zábavy
alespoň trochu přitahuje, určitě příští rok neváhejte a přijeďte na Sychrov.

Místa, která berou dech a chytnou
za srdce, najdete v Krušných horách.

Blanka Jedličková

Ing.Vladimír Šoral

Jan Kučera

Na stránkách FB Zažít Krušky
do prosince letošního roku hlasujte pro nejkrásnější pohledy
na Krušné hory.
Na FB Zažít Krušky budeme postupně zveřejňovat alba všech
soutěžících fotografů.

Luboš Prchal

Jiří Škaloud

Laická veřejnost bude hlasovat
pro vítězného fotografa a nejkrásnější záběr z Krušných hor…

Renata Menclová

Rudolf Novák

Pavel Viktora

Cíle svého putování hledejte na
www.zazitkrusky.cz
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AUGUSTIN
CHARVÁT

vzpomínky letce a legionáře
MNOHO ČESKÝCH MUŽŮ SE PO ROCE 1914, PO VYPUKNUTÍ VELKÉ VÁLKY, ROZHODLO BOJOVAT
PROTI RAKOUSKO-UHERSKU. VSTOUPILI DO ŘAD FRANCOUZSKÉ, ČI BRITSKÉ ARMÁDY A PŘED
VZNIKEM SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA BOJOVALI ZA JEHO ZROZENÍ. MNOZÍ Z NICH PADLI,
MNOZÍ SE STALI ZÁKLADEM ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ. PŘED VÁLKOU SI ŘEMESLNÍCI, STUDENTI
A DĚLNÍCI MUSELI OSVOJIT VĚCI, KTERÉ DO TÉ DOBY NEZNALI. SETKALI SE S UTRPENÍM, SMRTÍ,
ALE I S HRDOSTÍ Z VÍTĚZSTVÍ A TI, JIŽ SE DOŽILI ŘÍJNA ROKU 1918, I RADOSTI ZE VZNIKU NOVÉHO
STÁTU. BYL MEZI NIMI I AUGUSTIN CHARVÁT, LETEC A LEGIONÁŘ, KTERÝ NAPSAL VZPOMÍNKY NA
SVOU SLUŽBU U FRANCOUZSKÉHO VÁLEČNÉHO LETECTVA.
TEXT A FOTO: JAROMÍR TLUSTÝ

Pěšákem Velké války
Augustin Charvát se narodil na Lounsku,
v Horním Ročově, 1. července 1893 v rodině
tkalce Vojtěcha Charváta. Vyučil se tkalcem,
avšak na rodném Lounsku obživu nenašel,
a tak se ve svých sedmnácti letech rozhodl
odejít na zkušenou do světa. První zastávkou
mu byly Podmokly (dnes součást Děčína).
Odtud putoval do Berlína, aby se později
natrvalo usadil v Paříži. Vypuknutí Velké války jej zastihlo v přímořských lázních Dinard,
kde se zotavoval po onemocnění tyfem. Jeho
snahou bylo narukovat do francouzské armády, proto se 1. října roku 1914 přihlásil v Paříži do československého zahraničního vojska
a 6. listopadu dobrovolně vstoupil do francouzské cizinecké legie. Stal se příslušníkem
legendární roty „Nazdar“ a po jejím zániku dál
bojoval v řadách francouzské armády, a to až
do 29. září 1915, kdy byl v Champagni raněn
do pravé ruky.

Letcem
Ještě v době rekonvalescence reagoval na výzvu Milana Rastislava Štefánika a přihlásil se
do francouzského letectva. Jeho žádost byla
v lednu 1916 kladně vyřízena, a jak sám vzpomínal: „Byli jsme podrobeni přísné prohlídce
lékařské a počátkem února 1916 odesláni do
Dijonu, ústředního to shromaždiště francouzského vojenského letectva. Odtud jsme byli

odesláni přímo do pilotní školy v Pau (Basses
Parenées).“ Zde se podrobil pilotnímu výcviku, který ukončil 3. července 1916 v Buc získáním pilotního diplomu.
10. ledna 1917 byl přidělen k letecké eskadrile F 58. Jeho prvním úkolem bylo vyzvednout
jemu přidělené jednomístné stíhací letadlo
typu Nieuport v Le Bourget u Paříže a odletět
s ním ke své jednotce. Let to však pro A. Charváta nebyl šťastný. Ve svých vzpomínkách
o něm napsal: „Na cestě však jsem byl stižen
sněhovou vánicí a donucen k přistání v Bar-le-Duc. Přistání však pro ohromné spousty
sněhu na letišti špatně dopadlo. To mi totiž
řekli v nemocnici, když jsem se druhý den
ráno probudil; letadlo prý jsem rozbil na padrť
a sobě pohmoždil žebra po levé straně hrudníku.“ Nešťastný let se odehrál 15. ledna 1917.
Po osmi dnech odpočinku se vrátil zpět do
Paříže pro nové letadlo a s ním již bez nehody doletěl ke své jednotce na frontu. Jak však
sám vzpomínal: „Ale i s tímto druhým letadlem mi štěstí zrovna nepřálo. Dne 9. března
1917 ... byl jsem zasažen velmi zblízka nepřátelskou dělovou střelou a střepina šrapnelu mi
poškodila řízení směrového kormidla. Toto by
bylo za normálního letu ještě mohlo sloužiti.
Ale jako většina mladých pilotů byl jsem i já
velmi neopatrný a při návratu na letiště pustil
jsem se klidně do akrobatiky a během jedno-

ho prudšího manévru řízení úplně povolilo.
Neovládaje řízení letounu, zřítil jsem se s výše
asi 200–300 metrů. Tímto pádem jsem utrpěl
zlomeniny na obou nohou i obou pažích a silný otřes mozku. Tu nastala nucená 6měsíční
přestávka v mé činnosti na frontě.“
Skutečně, až v září 1917 se opět mohl vrátit
k létání, když byl přidělen k stíhací eskadrile
Spa 315 v Alsasku.

Souboj se Zeppelinem
Krátce po nástupu k nové jednotce 19. září
1917 se naskytla Augustinu Charvátovi možnost utkat se se vzducholodí Zeppelin. Všechna letuschopná letadla dostala tehdy rozkaz
ke startu a pronásledování vzducholodi.
A. Charvát vzpomínal: „Jen co jsme vyměnili
obyčejné náboje za fosforové v pásech našich
kulometů a již jsme brázdili „Kumuly“ okrášlený obzor směrem k Luxeuil ... Drahnou chvíli
jsme křižovali sem a tam, když jsem pojednou spatřil ohromné stříbrolesklé cigáro líně
se ve vzduchu povalující, v němž jsem ihned
poznal Zeppelin. Dal jsem umluvené znamení
svým dvěma kamarádům, že vidím nepřítele,
a již mířil jsem na něho, přidávaje stále plynu,
abych jej co nejdříve dostihl. Posádka Zeppelinu nás ihned spatřila, což jsem soudil z manévru, který následoval. Vyrovnali svou vzducholoď a hnuli se, na neštěstí pro ně, směrem

k jihozápadu, což znamenalo do zápolí a do
úplného středu Francie. Tímto okamžikem počala vlastní honba jak v rychlosti, tak v stoupání. Neohlížeje se už ani vpravo ani vlevo, uháněl jsem přímo za Zeppelinem, kterého jsem
již, co se vzdálenosti týče, doháněl, ale chyběla mi výška, jíž on nad 4 000 metrů získával
rychleji nežli já. Kamarády jsem již ztratil z očí
kdesi za námi a octl jsem se s Zeppelinem
nad 6 000 metry sám. Nevěděl jsem už, kde
to jsme; jenom podle kompasu a slunce jsem
viděl, že letíme stále k jihozápadu. Nemoha
už dýchati uvnitř sedadla, musil jsem naklánět
hlavu ven, abych tak hltal ledový sice, ale ještě
dýchatelný vzduch.“
Augustin Charvát se snažil přiblížit ke vzducholodi co nejvíc. Ta však byla tři sta metrů
nad ním a Charvátův stroj již nebyl schopen
stoupat výš. Charvát vzpomínal: „Když jsem
viděl, že musím dolů a rozhořčen nad tím, že
jsem více nedokázal, namířil jsem na ně svým
kulometem a poslal jim na rozloučenou dvě
řady asi po patnácti ranách, které světelkujíce
mizely v ohromném těle Zeppelinu bez jakéhokoli účinku. Musil jsem domů.“

Domů, na svou leteckou základnu, však nedoletěl. Po skončení honu na vzducholoď zjistil,
že vlastně neví, kde je. Krajinu pod sebou nepoznával. Docházelo mu palivo a přidaly se
zdravotní problémy, způsobené pobytem ve
velké výšce.
Přes všechny problémy se A. Charvátovi
podařilo nouzově přistát na nevelké louce
u města Lons-le-Saunier asi tři sta kilometrů od
domovského letiště. Po několika dnech, když
se Charvátovi podařilo získat potřebné množství paliva, odletěl. Na svůj pobyt vzpomínal:
„Byl jsem považován za velmi vzácného hosta
a moje letadlo, ač bylo hlídáno ve dne v noci
vojskem, bylo popsáno spoustou veselých
a nadšených nápisů.“
Až do konce Velké války sloužil Augustin
Charvát u jednotky Spa 315 a celkem mu byl
přiznán jeden jistý a dva pravděpodobné sestřely nepřátelských letadel.

Letcem v Československu
Po podepsání příměří a vyhlášení Československé republiky zůstal nadále ve Francii jako

instruktor létání ve francouzském Pau, kde
organizoval výuku prvních československých
letců. Do Československa se vrátil 30. června 1919, aby i nadále sloužil ve vojenském
letectvu nové republiky. Nejprve jako člen
francouzské vojenské letecké mise v Praze.
Později byl převelen do pražské pilotní školy. Následně velel pilotní pokračovací škole
v Chebu. Působil také jako předseda komise
pro přejímání letadel a současně pracoval na
ministerstvu národní obrany. V roce 1927 byl
převelen k 1. leteckému pluku T. G. Masaryka
nejprve jako velitel třetí letky, později velel celému pluku.
Létaní se A. Charvátovi stalo 19. září 1931
osudné. Při rutinním přeletu letounu Š-16
z Olomouce do Hradce Králové ztratil v mlze
nad Českomoravskou vrchovinou orientaci
a při pokusu nouzově přistát u obce Útěchov
(okres Svitavy) narazil do příkrého svahu. Společně se svým spolucestujícím, npor. Karlem
Brožkem, utrpěli těžká zranění, kterým oba
v následujících dnech podlehli.

10 | HISTORIE | ZAHRADNICTVÍ

FRANZ JOSST

zahradník tragického osudu
KDYŽ NA SKLONKU ROKU 1862 FRANZ JOSST TRAGICKY ZEMŘEL, JEHO NEKROLOG OTISKLO
MNOHO PERIODIK NEJEN V SEVERNÍCH ČECHÁCH, RAKOUSKU, ALE V MNOHA MÍSTECH EVROPY.
VE VŠECH BYLO PSÁNO JEDNO. ZEMŘEL VELKÝ ZAHRADNÍK, POMOLOG A PŘEDEVŠÍM PĚSTITEL
EXOTICKÝCH ROSTLIN. JAK DOKONCE NAPSAL JEDEN Z JEHO OBDIVOVATELŮ: „ZEMŘEL
NEJVĚTŠÍ ZE ZAHRADNÍKŮ“. OD SMRTI FRANZE JOSSTA UPLYNULO VÍCE JAK STO PADESÁT LET
A JEHO JMÉNO A PĚSTITELSKÉ ÚSPĚCHY V DĚČÍNSKÉ ZÁMECKÉ ZAHRADĚ. I KNIHY, JICHŽ BYL
AUTOREM, JSOU ZAPOMENUTY.
TEXT A FOTO: JAROMÍR TLUSTÝ

Mládí

ných zahradách a parcích Evropy. Josst se
díky tomu v roce 1838 vydal na cestu. Z rodných Tupadel odjel nejprve do Prahy a odtud
do Německa, kde navštívil čtyři města (Řezno, Mnichov, Stuttgart, Karlsruhe) a poté odjel do Štrasburku. V každém z měst si prohlédl nejméně deset zahrad a parků. Další cesta
zavedla Jossta do Paříže, kde přijal místo zahradnického příručího v botanické zahradě
a díky tomu, stejně jako předtím v Praze, měl
možnost navštívit nejvyhlášenější ze zahrad
Paříže. Ve Francii zůstal F. Josst do ledna roku
1840, kdy odcestoval do Anglie. I zde zprvu
cestoval po významných zahradách a parcích, aby pak v lednu 1841 přijal místo příručího v zahradě Chatsworth. Nepobyl zde však
dlouho. Ještě v roce 1841 se vrátil do Děčína,
aby zastoupil bratra Dominika na místě vrchního zámeckého zahradníka.

Franz Josst se narodil 22. dubna 1815 ve středočeských Tupadlech jako syn tamního uměleckého zahradníka Franze. U svého otce, stejně jako jeho starší bratr Dominik (nar. 1804),
získal první zahradnické vzdělání. Následně se
zahradnickému řemeslu učil v zámecké zahradě v Cholticích. Roku 1832 nastoupil na místo
zahradního příručího do univerzitní botanické
zahrady v Praze na Smíchově.
Být zahradnickým příručím znamenalo pracovat bez nároku na honorář, jen za byt a stravu, ale moci poznat nové rostliny a postupy
jejich pěstění a mít přístup do okolních zahrad a parků, jinak veřejnosti nepřístupných.
Pražská univerzitní botanická zahrada umožňovala mladým zahradníkům poznat exotické rostliny, se kterými by se jinde v Čechách
nesetkali, a Praha samotná poskytovala k návštěvám mnoho významných zahrad a parků.

Cesty
V 19. století patřilo ke vzdělávání mladých
adeptů zahradnického řemesla cestování
a poznávání významných evropských zahrad
a parků. I Franz Josst se vydal na cestu a navštívil zámecké zahrady a parky v Eisenstadtu, Laxenburgu a Aschach an der Donau. Své
putování zakončil v Děčíně, v zámecké zahradě, kde od roku 1834 byl jeho bratr Dominik
vrchním zahradníkem. Franz v děčínských zámeckých zahradách, mezi roky 1837 až 1838,
přijal místo zahradníka, když předtím několik

Zahradníkem v Děčíně
Jedno z šestnácti vyobrazení orchidejí
a nádob na jejich pěstění z knihy
F. Jossta z roku 1851
měsíců v roce 1835 navštěvoval botanické
kurzy v univerzitní botanické zahradě v Praze.
Tehdejší majitel děčínského zámku, František Antonín, hrabě Thun-Hohenstein (1786–
1873), si mladého zahradníka oblíbil natolik,
že přispěl na další jeho putování po význam-

Skleníky děčínského zámku, tak jako i jiných
významných evropských zámků 19. století,
schraňovaly sbírky exotických rostlin, jejichž
hodnota byla srovnatelná s uměleckými
sbírkami na samotných zámcích (umělecké
předměty, historické zbraně...). Při příchodu
F. Jossta do Děčína tomu tak bylo i zde. Ve
čtyřicátých letech 19. století proslula děčínská
zámecká zahrada pěstováním kamélií, pro
něž byl postaven samostatný skleník. Zde, jak
uváděl soudobý tisk, bylo pěstováno několik
stovek druhů a mezi nimi se vinul chodník
lemovaný mnoha druhy hyacintů, tulipánů,

azalek a prvosenek. V době květu kamelií to
byl úchvatný pohled, který si nenechalo ujít
mnoho návštěvníků, kteří mohli kaméliový
skleník, jindy nepřístupný, navštívit se souhlasem vrchního zahradníka.
Dalším významným, a v děčínských zahradách nově postaveným, byl skleník pro pěstování orchidejí, který brzy po svém dokončení
zastínil kaméliový. Navrhl jej v roce 1847 sám
Franz Josst a dobové zprávy uvádí, že několik
let po jeho dokončení zde pěstoval více než
pět set druhů orchidejí.

Orchideje
Jaké to byly druhy a jak vypadal interiér skleníku a nádoby Josstem používané pro pěstování orchidejí napovídá kniha Beschreibung
und Cultur einer großen Anzahl tropischer,
der Cultur werther und in europäischen Gärten eingeführter Orchideen, jíž byl v roce
1851 Josst autorem. Na více než pěti stech
stranách popsal 1 403 druhů orchidejí, mezi
nimi i jednu, která poprvé na evropském kontinentu kvetla právě v děčínských sklenících
a jíž dal F. Josst jméno Peristeria guttata var.
violacea (Peristeria violacea).
Nejen díky knize, ale i prostřednictvím Josstových textů otiskovaných na stránkách předních evropských botanických a zahradnic-

kých časopisů, se svět dozvídal o novinkách
v děčínských zámeckých zahradách a sklenících. Například i o tom, jak v červnu až srpnu
roku 1852 Josst ze skleníků vyndal a na stromy zámeckého parku umístil sedmdesát čtyři orchidejí. Stal se tak jedním z evropských
zahradníků, kteří v letních měsících pěstovali
orchideje venku, mimo skleníky, což jeho
současníci považovali za nemožné.

desát stran a sto devět litografických ilustrací
navazuje na Josstovo pedagogické působení
na hospodářské škole v Libverdě, kde od roku
1854 vyučoval botaniku a ovocnářství.

Viktorie královská

Spisovatel

Nejen orchideje byly rostliny, jejichž pěstováním F. Josst proslul. Po roce 1852 se nejen
v odborných botanických a zahradnických
kruzích mluvilo o dalším Josstově úspěchu,
květech viktorie královské.

Josstova kniha o orchidejích nebyla jeho první, i když o té předchozí nelze mluvit jako
o knize. V roce 1844 připravil a vydal rejstřík
(z pohledu současnosti spíše nabídkový katalog rostlin určených k prodeji) v zámecké
zahradě v Děčíně pěstovaných kamelií, pěnišníků, indických azalek, orchidejí, bromélií,
ananasů, magnolií skleníkových a pokojových rostlin. Jednalo se o osmnáctistrannou
knížečku, jejíž úvod F. Josst napsal německy,
francouzsky a anglicky. Mezi uvedenými rostlinami jsou i takové, které mají spojitost s majiteli děčínského zámku: lotos hraběte Thuna
a bílá kamélie komtesy Thun.

Viktorie královská patřila od svého objevení českým rodákem Tadeášem Haenkem
(1761–1817) mezi nejvíce žádané rostliny
v nejpřednějších evropských zahradách. Už
jen proto, že dopravit její semena do Evropy
a následně ji pěstovat bylo velice náročné.
Nemluvě o tom, přimět ji kvést. Poprvé vykvetla v Anglii až necelých padesát let po
svém objevení. Stalo se tak v roce 1849 ve
sklenících vévody z Devonshire (kde v roce
1841 F. Josst pracoval). A o tři roky později
vykvetla v kontinentální Evropě, v zámeckém skleníku v Děčíně.

Třetí Josstovou knihou bylo v roce 1860 vydané pojednání o ovocnictví (Obstbaukunde: eine Abhandlung des Wissenswerthesten in diesem hochwiehtigen Zweige der
Landwirthschaft). Kniha mající přes sto pa-

Franz Josst se o získání semen snažil opakovaně. První, získaná nákupem, nevyklíčila. Podruhé mu semena slíbil obstarat britský botanik Charles H. Bellenden Ker (1785–1871) při
své návštěvě Děčína. Slib splnil a 20. prosince
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Fotografie jižní části děčínských zámeckých zahrad z roku 1875 se skleníky
a domem vrchního zahradníka
Na rodné město nezapomněl. Například na
podzim roku 1909 byl požádán o vypracování plánů botanické zahrady v děčínském
městském parku na úpatí Stoličné hory (Kvádrberk). Plán vypracoval bez nároku na honorář. O rok později byla podle jeho plánu
botanická zahrada realizována.

K Josstově poctě
Po tragickém skonu Franze Jossta se jeho přátele a obdivovatelé snažili, aby jeho jméno
nebylo zapomenuto, a proto na místě skonu
postavili kamenný pomník se jménem a datem tragédie.
čtyři tisíce zájemců. Mezi nimi i saský král
Bedřich August.

Tragický konec
V polovině 19. století patřil Franz Josst mezi
přední evropské zahradníky, a tak náhlá a nečekaná zpráva o jeho úmrtí na sklonku roku
1862 byla pro mnohé jeho přátele a obdivovatele bleskem z čistého nebe. Zemřel tragicky na honu, 24. prosince, když byl jedním
z účastníků zasažen přímo do srdce. Nebylo
mu pomoci. Zemřel okamžitě.

Potomci a následovníci

1851 je prostřednictvím německého botanika Johana F. Klotzsche (1805–1860) zaslal.
Jednalo se o sedmnáct semen, pro která Josst
hned druhý den připravil nádobu s bahnem
a vodou. O životaschopnosti rostlin se poprvé přesvědčil 13. ledna.
Tak jako orchidejím, tak i viktorii královské
nechal Josst postavit nový skleník a v něm
se rostlinám dařilo výborně. V březnu průměr listů dosáhl 10-18 centimetrů. Koncem
května pak kolem padesáti a 2. července
ke své velké radosti objevil Josst první dvě
poupata. To již průměr listů dosahoval jednoho metru.
11. července 1852 v půl čtvrté odpoledne se
otevřel první květ! V měsících červenci až září
rozkvetlo ještě patnáct dalších, z nichž Josst
získal více než třináct semen.
Květy viktorie královské v děčínské zámecké
zahradě nezůstaly bez povšimnutí. Naopak,
staly se atrakcí. Skleník, v němž kvetly, byl
zpřístupněn veřejnosti a v měsíci červnu až
září kvetoucí viktorii královskou zhlédlo na

Byť Franz Josst odešel uprostřed práce, přesto
stačil mnoha adeptům zahradnického řemesla předat své znalosti a um. Mezi zahradníky,
kteří se pod jeho dohledem vyučili, patřil
v první řadě jeho syn Franz (1846–1905). Pak
také zahradník a cestovatel Benedikt Roezl
(1824–1885) nebo pozdější knížecí schwarzenberský inspektor zahrad v Hluboké Rudolf
Wacha (1825–1899).

Snahou Josstových přátel bylo také získat
a formou nadace hospodařit s finančními prostředky, které by Josstovým potomkům umožnily středoškolská studia. V roce 1863 založili
Školní nadání Josstovo, od roku 1874 spravované městem Děčín. Nadace byla určena pro
přímé potomky Franze Jossta. Prvním, kdo
nadaci využil a obdržel ročně 50 zlatých na
vydání spojená se studiem na reálné škole
v Litoměřicích, byl Josstův syn Bohuslav (nar.
1849). Po něm následoval nejmladší Josstův
syn Edmund (nar. 1854). V pozdějších letech,
kdy nebyl nikdo z Josstových potomků, kdo
by nadaci využil pro svá studia, mohl o její využití požádat chudý, ale pilný žák měšťanské
školy v Děčíně, pocházející z Děčína, Podmokel nebo Weiheru. Stalo se tak naposledy
v roce 1886.

Franz Josst ml. zdědil po svém otci mnohé
a jejich profesní život byl dost podobný. Po
vyučení u otce pracoval jako zahradník v zámeckých zahradách v Hluboké u zmíněného
Rudolfa Wachy. Poté v několika zahradách
v Německu, Francii a Anglii, aby se v roce
1870 vrátil do rodného Děčína jako zahradník zámeckých zahrad. Po čase nastoupil i na
někdejší otcovo místo vrchního zámeckého
zahradníka. Na rozdíl od otce však nebyl odborníkem na exotické rostliny, ale na růže.
Dědovu a otcovu profesi zdědil i syn Franze
Jossta mladšího Karl (1885–1945). Jako absolvent zahradnické školy v moravské Lednici
nastoupil v roce 1902 na místo zahradnického pomocníka do městských sadů a parků ve
Vídni a postupně se vypracoval na pozici staršího městského zahradníka.

Pomník Franze Jossta na místě jeho
tragické smrti, nedaleko Ovčího můstku.
V roce 1991 byl vyzvednut z pod skály,
kam jej kdosi shodil, opraven a reinstalován.

Název projektu:
„Multifunkční sociální centrum – Dům humanity Liberec“
Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Liberec a Libereckého kraje.
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do sociální infrastruktury dílčí měrou přispět k úspěchu v procesu
snižování nerovností a podpory sociálního začleňování, a tím přispět ke zvyšování zaměstnanosti v regionu. Realizace
investice umožní okamžité skokové zvýšení úrovně a kvality poskytovaných sociálních služeb vedoucích k sociální inkluzi, vytvoří platformu pro budoucí rozvoj služeb a zároveň napomůže odstranění rozdílů, které v úrovni těchto služeb
panují mezi jednotlivými regiony. Výsledkem projektu bude zvýšení kvality služeb v centru skýtajícím zázemí pro poskytování sociálních služeb odpovídajícím potřebám klientů a přiblížení standardům 21. století. Zvýšení úrovně kvality
je možné spatřovat v pořízení vybavení, které je pro činnost střediska a pro poskytování služeb v odpovídající úrovni
nezbytné. Zároveň dojde k vytvoření prostředí, které umožní další rozvoj střediska a úrovně kvality služeb. Středisko
nabídne plně vybavené prostory vyznačující se odpovídajícím komfortem, ale především účelností a funkčností tak, aby
byla podpořena snaha o dosažení hlavního cíle.

Jednotlivými dílčími cíli tedy je:
•	zvýšení kvality poskytování sociálních služeb v regionu s vysokou koncentrací osob sociálně vyloučených či
sociálním vyloučením ohrožených;
• vybudování odpovídajícího zázemí pro pracovníky a klienty;
• optimalizace podmínek pro poskytování služeb;
• zvýšení materiálně technické základny žadatele;
• vytvoření podmínek pro další rozvoj střediska;
• odpovídající pozitivní vliv na proces sociální inkluze a množství sociální patologie ve společnosti;
• zvýšení zaměstnanosti.
Předpokládaná doba realizace projektu: 22. 8. 2016 – 31. 1. 2019
Předpokládané celkové výdaje: 23 601 162,52 Kč
Číslo projektu: Z.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0006720
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SCHILLER
VERSUS
RUDOARMĚJCI?
FRIEDRICH SCHILLER (1759 - 1805), CELÝM JMÉNEM JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH
VON SCHILLER BYL VÝZNAMNÝ NĚMECKÝ SPISOVATEL, BÁSNÍK A DRAMATIK. JAKO JEDEN
Z VRCHOLNÝCH PŘEDSTAVITELŮ NĚMECKÉ KLASIKY POVAŽOVAL UMĚNÍ ZA PROSTŘEDEK
K FORMOVÁNÍ HARMONICKÉ OSOBNOSTI, KTERÁ SVOBODNĚ TVOŘÍ DOBRO. VE SVÝCH DÍLECH
VYJADŘOVAL NÁZOR, ŽE POUZE UMĚNÍ POMÁHÁ ČLOVĚKU ZÍSKAT SKUTEČNOU SVOBODU, KTEROU
VYZDVIHOVAL SPOLEČNĚ S PRÁVY ČLOVĚKA A LIDSKÝM BRATRSTVÍM.
TEXT: FRANTIŠEK DOČEKAL
FOTO: MĚSTSKÝ ÚŘAD DUCHCOV

Chtěl studovat teologii, musel ale vyrůstat v přísné vojenské akademii, ze které ve
svých jednadvaceti letech utekl, aby se stal
novinářem a spisovatelem. Později se Schiller stal profesorem pro světové dějiny na
univerzitě v Jeně a přátelství s J. W. Goethem

dalo vzniknout společným baladám. V roce
1791 čerpal v archivu zámku v Duchcově
podklady pro své dílo Valdštejn, o významném českém vojevůdci a politikovi Albrechtovi z Valdštejna, který byl od roku 1625
nejvyšším velitelem císařských vojsk během

třicetileté války. V Duchcově byl Friedrichu
Schillerovi také 10. 11. 1907 slavnostně odhalen pomník.
Za své dílo a názory byl mimo jiné jmenován
čestným občanem Francouzské republiky

a tři roky před svou smrtí povýšen do šlechtického stavu.
Na zámku v Duchcově kromě Friedricha
Schillera svého času pobývali další známí
představitelé své doby. Patřili mezi ně hudební skladatelé Lorenzo Da Ponte, Ludwig van
Beethoven a Fryderyk Chopin, švýcarský diplomat a důstojník Charles de Ligne, německý básník a politik Johann Wolfgang Goethe
a další významné osobnosti. Třináct let tu
jako knihovník hraběte Josefa Karla Valdštejna působil také italský spisovatel, cestovatel,
intrikán a proslulý svůdce žen Giacomo Casanova. Na duchcovském zámku vytvořil své
vrcholné dílo, dvanáctisvazkovou „Historii
mého života“ a zde také v roce 1798 zemřel.
Na jeho počest se zde v dnešní době pořádají
Casanovské slavnosti.
Dílo a životní postoje Friedricha Schillera se
však neshodovaly s ideologií nacistického
Německa ani názory představitelů poválečného Československa. V době protektorátu
byl celý pomník Němci odstraněn a uložen,
aby byl později znovu nalezen a slavnostně odhalen. Ovšem za podivných okolností a hlavně s jiným obsahem. Po skončení
2. světové války byl v roce 1945 básníkův
vytesaný reliéf zničen a nápis přetesán. Aby
nebyly tyto „úpravy“ viditelné, byla přes ně
umístěna nová pamětní deska na památku
rudoarmějců, padlých v řadách Rudé armády při osvobozování města Duchcova. Památník byl následně umístěn do parku Rudé
armády na nábřeží rybníka Barbora a slavnostně odhalen 5. 5. 1946. Dne 2. 10. 1954
byla u paty pomníku slavnostně uložena prsť
z dukelského bojiště, symbolizující osvobození Československa. To však nebylo vše.
V roce 1979 došlo k další nesmyslné úpravě,
kdy byl text o „rudé“ armádě nahrazen textem o „sovětské“ armádě…
V novodobé historii se od roku 2009 představitelé města Duchcova ve spolupráci
s Ministerstvem obrany České republiky
a Velvyslanectvím Ruské federace zabývají rehabilitací památky sovětských vojáků
a zajatců, kteří na území města zahynuli.
Jejich jména jsou umístěna na „úředním“
pomníku odhaleném před několika lety na
duchcovském hřbitově, nacházejícím se
v symbolickém sousedství pomníku padlých amerických vojáků v roce 1944. Přemisťování, rušení nebo provedení úprav
a změn válečných hrobů spadá na základě
zákona o válečných hrobech a pietních místech pod Ministerstvo obrany České republiky a jeho odboru pro válečné veterány.
Dle vyjádření ředitele tohoto odboru cituji:

„Ministerstvo obrany podporuje všechny
aktivity směřující k zachování paměti národa na vojáky a civilisty, kteří se svou aktivní
činností podíleli na osvobození naší vlasti
od fašismu a zejména na ty, kteří v tomto
boji položili život“. Stejný odbor pak trvá
na tom, aby v případě obnovení prvotního
Schillerova pomníku v původním vzhledu
a jeho umístění na původním místě (s použitím kamene, na kterém je umístěna
pamětní deska věnovaná památce vojáků
Rudé, nebo chcete-li Sovětské, armády padlých při osvobození města Duchcova) došlo
„k zachování válečného hrobu č. CZE4213729 byť v jiné, avšak důstojné formě“.
Celá věc se odehrává v rovině písemné žádosti vlastníka válečného hrobu ministerstvu
k zrušení či provedení úprav, jehož součástí
musí být i nákres nového řešení hrobu, včetně
textů na něm umístněných.

Bylo již popsáno hodně papíru, proběhla jednání a vše se stále ještě řeší a schvaluje. Původní kámen památníku Friedricha Schillera
s necitlivě umístěnou deskou se nyní nachází
v duchcovském parku Rudé armády. Severočeské doly Chomutov, které na myšlence
umístění obou pomníků s vedením duchcovské radnice aktivně spolupracují, připravily
a poskytly nový vhodný kámen, který má
posloužit k umístění desky na počest Rudé
armády a jejích padlých rudoarmějců. Říká
se, že kdo si neváží historie, neváží si budoucnosti. Proto jde všem zúčastněným zjevně
o stejnou věc. Na jedné straně napravit křivdu
způsobenou přetesáním památníku Friedricha Schillera a vrátit mu jeho dřívější podobu,
zároveň pak vyrobit a umístit pomník Rudé
armády a důstojně tak uctít památku jak německého spisovatele a básníka, tak i vojáků,
kteří položili svůj život za osvobození jiné
země… 				
(PI)
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KŘÍŽEM KRÁŽEM
KULTUROU
JEDINÝM MÍSTEM NA SVĚTĚ, KDE SE V LETOŠNÍM ROCE S OBČANY SETKALI PIRÁTI S VODNÍKEM,
VOJÁCI 1. SVĚTOVÉ VÁLKY, POVÁLEČNÍ ŠMELINÁŘI S INDIÁNY A KOVBOJI, JE OBEC BŘEZNO.
SPOKOJENÍ OBČANÉ – TO JE HLAVNÍ ÚKOL ČLENŮ MÍSTNÍCH ZASTUPITELŮ. ABY LIDÉ V OBCI
ZŮSTÁVALI, CÍTILI SE DOBŘE A VYCHOVÁVALI ZDE SVÉ DĚTI, NESMÍ JIM KROMĚ ODPOVÍDAJÍCÍ
ÚROVNĚ BYDLENÍ A SLUŽEB SCHÁZET I MOŽNOST KULTURNÍHO VYŽITÍ A SMYSLUPLNÉHO
TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU. O ROZMANITÝCH KULTURNÍCH AKCÍCH URČENÝCH PRO DĚTI, DOSPĚLÉ
A CELÉ RODINY, NA NĚŽ SE SJÍŽDĚJÍ I NÁVŠTĚVNÍCI ZE ŠIROKÉHO OKOLÍ, JSEM SI POVÍDAL
S MÍSTOSTAROSTKOU OBCE, MGR. ZDEŇKOU BUZKOVOU, KTERÁ MÁ OBECNÍ KULTURU V NÁPLNI
SVÉ PRÁCE.
TEXT: FRANTIŠEK DOČEKAL
FOTO: OBEC BŘEZNO

„Od letošního roku, roku magické osmičky,
jsme očekávali, co nám přinese dobrého či
špatného,“ říká Zdeňka Buzková a pokračuje: „Je dobré, že to pozitivní převažovalo a v Březně se podařilo realizovat mnoho zdařilých akcí a připravit podmínky pro
naplnění dalších myšlenek a realizaci budoucích projektů“. Na zdařilých kulturních
a společenských akcích se velkou měrou
podepsalo letošní neskutečně příznivé počasí. Snad kromě Dechparády, která však
zase ukázala, že si občané a návštěvníci
Března jsou schopni vybrat ten „svůj“ druh

hudby a umí se na akci připravit, a tak si
okolo 500 milovníků hudby s sebou kromě
teplého oblečení přineslo deky a křesílka
a počasí je nijak neodradilo. Březnooukej
se konalo za příjemnějších teplot a těšilo
se ještě větší návštěvnosti. V Březně nebyly
k vidění jen tradiční hudební akce, ale organizátoři se zaměřili na povzbuzení aktivity občanů všech generací. Příkladem byla
Mobilizace turistů, která nutila účastníky
projet se na kole či si pěšky projít jednotlivá stanoviště. Zde se formou „živých obrazů“ vrátili do období 1. světové války i do

poválečných let. Na stanovištích jste mohli
potkat nejen dobově oblečené vojáky, ale
tehdejší těžké časy představovali například
šmelináři, kteří se snažili kolemjdoucí obrat o peníze a smlouvali s nimi o cenách
za pochybné zboží. Dle vyjádření Zdeňky
Buzkové nemělo chybu ani Sochařské sympozium. Výsledkem snažení pozvaných sochařů jsou krásná díla, která budou umístěna podél místní Pohádkové cesty pro děti.
Dalším zajímavým projektem bude akce Po
stopách draka, které připravují Severočeské
doly Chomutov, ve spolupráci s obcí letoš-

ního 7. října. Na tradiční Indiánské války
pořádané společností Western Territory se
přišlo podívat okolo 5 000 návštěvníků. Byť
se tato akce opakuje již několik let, je velice navštěvovaná, neboť hlavní organizátoři,
Ladislav Pleticha a Pavel Najman, přicházejí
stále s něčím novým. Zajímavou a nevšední
akcí je soutěžní den Březula, pojmenovaný
po obecním vodníkovi, bdícím nad oblíbeným a navštěvovaným rybníčkem. Je to záležitost pro rodiny, žijící v obci a osadách,
které mezi sebou zápolí v různých disciplínách. Jednotliví soutěžící musí zdolat a překonat nástrahy ve vodě a splnit zadané úkoly, přičemž jim fandí jejich známí a příbuzní
a shromáždění občané.
Vyvrcholením kulturního roku je každoroční Březenská pouť. „Pouť byla jedním slovem nádherná a bylo se opravdu nejen na
co dívat, ale i co poslouchat. Od pátečního
vystoupení místního pěveckého sboru Silentium24 s repertoárem, jenž vždy pohladí po
duši, po úžasnou produkci skupin Smokie
a ABBA revival,“ chválí účinkující Zdeňka
Buzková. Byl to nezapomenutelný zážitek,
při němž bylo vidět, že tito muzikanti dělají
hudbu opravdu s láskou. Tou nadchli všechny návštěvníky a ti se vydrželi bavit až do
pozdních nočních hodin. Další den začínala
pouť tradičním průvodem masek, v parku
mohli návštěvníci projít historickou část s dobovými stánky a řemesly, v areálu restaurace U Rybníčka byly připraveny novodobé

atrakce pro děti, včetně projížďky pirátskou
lodí. Zde si plavbychtiví zájemci i diváci užívali připravený scénář, kdy byli někteří pasažéři po konfliktu s piráty hozeni do vody
a ostatní již pak raději dbali pokynů pirátů.
Hudebním vyvrcholením bylo vystoupení
Dalibora Jandy. Kulturní akce se plánují i na
podzim. Je připraven další ročník vinobraní
ve Stranné, které obec organizuje ve spolupráci s vinaři. „Letos chceme navázat místní
kyvadlovou dopravu na odjezdy vlaků, což
se nám loni nepodařilo, a zajistit tak dopravní komfort návštěvníků z blízkého i dalekého
okolí,“ vysvětluje Zdeňka Buzková a dodává:
„Bereme tuto akci jako nekomerční záležitost. Příznivci vína a dobré zábavy přijdou
za dobrým vínem místních vinařství, cimbálovou hudbou a naší březenskou kapelou,
lidé si popovídají, ochutnají sýry a pokrmy,
které k vínu patří… Vše směřujeme k tomu,
že až v budoucnu skončí těžbu Severočeské doly Chomutov, jež kulturu a obec podporují, měla by se obec více orientovat na
jiné možnosti příjmů. Těmi je turistický ruch
třeba právě se zaměřením na vinohradnictví
a cykloturistiku. To vše se nedá vybudovat
ze dne na den, hledáme stále nové možnosti
jak podpořit budoucí rozvoj obce Březno. Je
to práce dlouhodobá a důležitá, sázíme na
to, že plody naší práce budou sklízet další
generace,“ dodává místostarostka obce.
Kultura však není jen o akcích. Obec dlouho a pečlivě připravuje výstavbu nové bu-

dovy tzv. komunitního centra, víceúčelové
budovy, které má vyrůst na místě oblíbené
restaurace U Rybníčka. Mnoho občanů má
k tomuto místu silný citový vztah, a proto se
zastupitelé rozhodli zakomponovat do nové
stavby trámy a kameny z původního objektu. Zastupitelé také plánují další zhodnocení
budov a pozemků. Obec se rozvíjí ve všech
směrech a v rámci sociálního programu např.
přispívá starším občanům na energie a dětem na studium. Zároveň pomáhá stavebníkům rodinných domů a k parcelám uprostřed
obce přivádí inženýrské sítě a podporuje tak
individuální výstavbu nových domů, připravují se i opravy silnic, chodníků a osvětlení
v sídlišti Zahradní. Úprav se dočkají i budovy základní školy v obci. Objekt na náměstí
projde rekonstrukcí kmenových i odborných
učeben a kuchyně. Škola ve Švermově ulici
se naopak změní v centrum volnočasových
aktivit s kvalitní posilovnou a knihovnou a ve
škole pod nádražím vznikne muzeum prvorepublikového českého školství. Obec nezapomíná ani na starší generaci a bude pracovat na projektu domova pro seniory.
„Co si sama obec vybuduje, se neničí,“ navazuje Zdeňka Buzková. „Máme velký potenciál nejen v pozemcích a v tom, co se
již podařilo vybudovat, ale také v občanech
a hlavně dětech. Velkým plusem je skutečnost, že naši zastupitelé zodpovědně pracují,
a tak se daří plánovat a prosazovat opravdu
dobré věci. 			
(PI)
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Rozhledna
na tajemném vrchu
NA KOPCI RUBÍN, KDE ARCHEOLOGOVÉ NAŠLI BRÁNU DO BÁJNÉHO SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ,
VYROSTLA NA SKLONKU LÉTA ŠEST METRŮ VYSOKÁ ROZHLEDNA. VRCH U PODBOŘAN V SOBĚ
SKRÝVÁ JEDNO HISTORICKÉ TAJEMSTVÍ, ZATO NÁPAD VYBUDOVAT ZDE „ARCHEOPARK“ UŽ
ŽÁDNOU TAJNOSTÍ NENÍ.
TEXT A FOTO: LUCIE BARTOŠ

Jedna věc je pořád zahalena tajemstvím. Bojoval franský kupec, slovanský vůdce Sámo,
právě tady, nebo nebojoval? Historici chápou,
ostatním prozradíme: Bitva u Wogastisburgu
proběhla v 7. století mezi slovanskými kmeny, kterým se říkalo Sámova říše, a franskými
vojsky krále Dagoberta I. Mělo k tomu dojít
u slovanského hradiště, které bylo zřejmě jedním z hlavních středisek kmene Lučanů. Pro
„naše“ šlo o významné vítězství, po němž se
říše rozrostla.
Přesná lokalizace bojiště je prý dnes téměř
nemožná, ale v poslední době se ozývají hlasy znalců, že mohlo jít právě o kopec Rubín
na Podbořansku, kde archeologové před
časem objevili ostruhy, šipky a další nálezy.
Původem a časovým vymezením poukazují
na Slovany a Avary, kteří se s nimi v daném
období mísili. Mimochodem – železná kování
slovansko-avarského typu jsou největším souborem v ČR.

STAROVĚKÉ OPEVNĚNÍ
Zhruba šestimetrovou stavbu, která vypadá
jako strážní věž, postavili tesaři z dubového
dřeva. Markantní jsou u ní zejména palisády,
jaké známe u starověkého opevnění – slouží
zároveň jako zábradlí. Je patrová a výhled z ní
vás uklidní pohledem na rovinatá pole, širé
lány chmelnic a Dolánky, které spadají pod
Podbořany.
Čedičový vrch třetihorního stáří Rubín v nadmořské výšce 352 m byl podle místních osídlen od mladší doby kamenné (takzvaného neolitu), tedy od 4. až 3. tisíciletí př. n. l., až do
10. stol. n. l. – úctyhodné čtyři tisíce let. Archeologický výzkum Helmuta Preidla z třicátých let minulého století zde potvrdil osídlení

téměř všech kultur, které u nás v tomto časovém rozmezí existovaly. Toto místo pravěkého
a raně středověkého osídlení, které odhaluje
fragmenty opevnění například z doby kultury
řivnáčské, únětické nebo halštatské, je proto
chráněno jako kulturní památka.
Společenstvo pro památky Podbořanska,
k němuž patří například místní archeolog Vojtěch Peksa, zde chce vybudovat archeopark.
O území má zájem se dobrovolně starat a udržovat jej.

PRO KVĚTINKÁŘE
I OPÉKAČE VUŘTŮ
Kopec je sice tak atraktivní pro badatele, ale
je i vítaným cílem procházek „obyčejných“
turistů. Cestu zvládnou i méně zdatní chodci.
Květinkáři se mohou pokochat řadou teplomilných rostlin, kterým se tu daří.
Od Dolánek nemůžete cestu vzhůru minout,
začíná u informační tabule a odpočívadla, doprovodí vás i několik směrovek. Od Pšova, kde
má vyrůst i parkoviště pro návštěvníky, na směrovky nenarazíte, ale intuitivně se na vrcholek
také bez újmy dorazit dá. Trefí sem po nedávno zbudované stezce i cyklisté. „Rozcestníky
ještě přibudou a nějaké infocedule dodáme
do 15. září, stejně mapy horizontu s popisky,“
prozradil aktuálně tajemník podbořanského
úřadu Martin Gutzer. Celá výstavba vyšla na
518 tisíc korun z obecní kasy.
Kousek od rozhledny si lze odpočinout na právě dokončovaném odpočívadle. Pokud kouknete ze skal dolů, zahlédnete o kousek níže
ještě základy ohniště s kruhovou lavičkou. Ale
hlavně – Doupovské hory jako na dlani.
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Jak vyzrát
na Chorvatsko
ODPRADÁVNA JE TATO ZEMĚ S PŘEKRÁSNÝM JADRANSKÝM POBŘEŽÍM A NEZAMĚNITELNÝM MOŘEM
NEJOBLÍBENĚJŠÍ DESTINACÍ ČESKÝCH TURISTŮ. DŮVODY JSOU JASNÉ A BYLO O NICH POPSÁNO
JIŽ MNOHO STRÁNEK. KROMĚ ZMÍNĚNÉHO ČISTÉHO MOŘE S KAMENITÝM DNEM A SYROVÝMI
SKALAMI OKOLO, JIŽNÍHO SLUNCE, DOSTUPNOSTI DOPRAVY, PŘÁTELSKÝCH LIDÍ BEZ VELKÝCH
JAZYKOVÝCH BARIÉR JE PRO NÁS JADRAN HLAVNĚ ZCELA ODLIŠNÝM PROSTŘEDÍM A TROCHU
JINÝM SVĚTEM. POSTUPEM ČASU NEŘEŠÍME CENU POHONNÝCH HMOT, DRAŽŠÍ POTRAVINY
A UBYTOVÁNÍ ANI ZNÁMKU ZA VYUŽÍVÁNÍ KOUSKU DÁLNICE VE SLOVINSKU, POPLATKY ZA TUNELY
V RAKOUSKU A MÝTNÉ V CHORVATSKU SAMOTNÉM. KDO CHCE ZKRÁTKA JET DO „JUGOŠKY“, JAK
JSME BYLI ZVYKLÍ ŘÍKAT ZA TOTALISMU, S TÍM TAK UŽ NĚJAK POČÍTÁ. DOVOLENOU V CHORVATSKU
MŮŽE KAŽDÝ Z NÁS POJMOUT ÚPLNĚ ODLIŠNĚ. AŤ CO SE TÝKÁ DOPRAVY, DRUHU UBYTOVÁNÍ
A PESTROSTI STRAVOVÁNÍ.
TEXT A FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB

„Do „Jugošky“ jezdím od roku 1982,“ říká
Pavel a pokračuje: „Poprvé do hotelu v rámci ozdravného pobytu pro horníky, potom na
skromnou jachtu vyrobenou prvními českými
jachtaři a následně na vandr „na divoko“, což
bylo přísně zakázáno tenkrát, stejně jako je
urputně stíháno nyní. Posléze jsme s kamarády objevovali chorvatské kempy na „autovandru“, vrátili jsme se na zdejší moře na už
moderních a velkých jachtách i zažili ubytování v soukromí, v příjemném domácím privátu. V dnešní době jezdíme na Jadran každý
druhý rok s rodinou do krásného ostrovního
kempu pod vysokými borovicemi, se skalnatým pobřežím. Bydlíme pod stanem a letos
jsme si v tomto našem oblíbeném místě poprvé pronajali příjemný „mobilhome“. Cena
zase tak moc příjemná nebyla, ale stálo to za
to. Na naše kempovací poměry byl komfortně zařízený, včetně dobře řešené a vybavené
kuchyně, dvou ložnic, sociálek, televize a klimatizace, s prostornou verandou a výhledem
na blízkou mořskou zátoku.
Každá z našich výprav a později rodinných
dovolených byla nezapomenutelná a zažili
jsme na nich díky našim starým automobi-

lům, malým jachtám se základním vybavením
i táboření v přírodě mimo vyhrazená místa
a bouřkám pod pohořím Velebitu a na ostrovech někdy docela neuvěřitelná dobrodružství. Vozili jsme s sebou levný benzín, pašovali
potraviny a nápoje v nepovoleném množství,
různé drobné nástroje a oblečení na jihu velice ceněné, prodávali je na tržnicích, koupali
se, spali a jedli, kde se dalo. Díky tomu jsme
zažili různé příhody, které by si opravdu zasloužily slohového zpracování a knižního
vydání. Střídali jsme i různé možnosti dopravy přes někdejší cesty-necesty a neskutečně špatné dopravní značení v Maďarsku,
celosvětovou raritu jménem D1 do Vídně,
Ljubljaně a Záhřebu nebo přes „Budějky“
do Lince, včetně poněkud nebezpečné cesty
vnitrozemím prašnými cestami a vesničkami,
poznamenanými válkou a lidskou krutostí.
Poslední variantou byla nedávná trochu nelogická cesta Německem přes Cheb, s přespáním v malém kempu u jezera v Bavorsku
přes Regensburg a alpský Salzburg, malých
silničkách a malebných vesničkách směrem
do Karavanke tunelu. Nikam jsme nespěchali,
cesta byla zajímavá, nejednotvárná jako po
dálnici a moc se nám líbila, byť byla o poznání časově delší.
Každá varianta má svoje „ale“. D1, která vždy
něčím překvapí a musí se opravovat vždy,
když vypukne dovolenkové šílenství, již zmí-

něné vydřidušské slovinské „vinjety“ a mýtné
s dlouhými čekacími dobami na chorvatských
mýtnicích, či poplatky a starobylý způsob jejich výběru u rakouských tunelů.
Jedno mají ale společné. D1 můžete vynechat a jet jinudy, slovinská dálnice se dá snad
ještě objet, do Chorvatska můžete jezdit různými cestami s co nejmenšími mýtnými poplatky nebo se rakouským tunelům vyhnout,
vždy ale budete muset „něco“ zaplatit. To, co
se ale ovlivnit dá, je čas a hlavně stres, jdoucí
ruku v ruce s možností tragických automobilových nehod. Cestovat se dá v promyšlených dnech, mimo najíždění turistů dle ubytovacích turnusů, mimo prázdninové termíny
německých republik a v příhodných denních
hodinách. A také si přestat říkat, jací jsme
borci a že přece hravě „dáme“ 1 200 km na
„jeden zátah“. Dobrým vynálezem a pomocníkem je také chorvatská tzv. ENC krabička.
Moc se o ní neví, stojí sice počáteční náklady,
šetří však nejen cca 15 % mýtných poplatků,
ale hlavně nervy a čas strávený v kolonách
před chorvatskými mýtnicemi. Ty totiž s ENC
projíždíte bez zastavení ve zvláštních pruzích,
kde jen zpomalíte, přiložíte krabičku k přednímu sklu, čidlo odečte poplatek a vesele frčíte
dál. Stav dobití se dá sledovat přes váš jednoduchý internetový účet a „krabičku“ dobíjet
převodem z bankovního účtu, v chorvatských
bankách nebo fyzicky na mýtnicích. Další ve-

likou výhodou je, že je přenosná a můžete ji
využívat s přáteli nebo rodinnými příslušníky.
Důležitou součástí dovolené je i stravování,
které je možné pojmout velice rozdílně a individuálně. Na jachtách jsem plnil funkci kuchaře. V prvních letech po sametové revoluci
jsme s sebou vozili úplně všechno a kupovali
jen to nejnutnější.
Náš první kapitán byl tak šetřivý, že jsme s sebou museli přibalit pět bochníků chleba, zabalených do utěrek, aby vydržely celý týden
a my nemuseli kupovat chorvatský, skvělý,
měkký světlý, ale „drahý“ chléb, který nám tolik chutná…V kempu pod stanem nebo v soukromí se dá v pohodě snídat každý den čerstvé pečivo a vše, co ke snídani patří, k obědu
se ve vedru stejně moc nevaří a nejí a večer
se buď módně griluje, rychle něco ukuchtí,
nebo zajde na večeři ve stylu místní kuchyně, kde převažují ryby a mořské „potvory“.
Při současných cenách jídel se ale většina
návštěvníků spokojí s českým „paštikovým“,
a u Chorvatů tolik kritizovaným, stylem stravování, kdy vezeme všechno od brambor,
rýže, špaget, konzerv a paštik a na večeři si
zajdeme jenom někdy…
Takže rada za mě: plánujte víc pohodu a termíny jízdy, než kde a kolik zaplatíte na poplatcích a za večeři v místní „konobě“…
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Rokokový skvost
v moři chmelnic
DO KOLORITU LETOŠNÍHO „OSMIČKOVÉHO ROKU“ ZAPADÁ MÉNĚ ZNÁMÝ ZÁMEK STEKNÍK, KTERÝ
NAJDETE NEDALEKO ŽATCE. ROKOKOVÁ STAVBA V 60. LETECH SLOUŽILA JAKO NOCLEHÁRNA PRO
CHMELOVÉ BRIGÁDNÍKY. JEJICH PŘÍBĚHY KASTELÁNKA SESBÍRALA OD LIDÍ, KTEŘÍ SE SEM PO
LETECH S NOSTALGIÍ VRACEJÍ. DOKUMENTUJÍ I TO, JAK OKUPACE 1968 ZASÁHLA I DO ZDEJŠÍCH
„LÁSEK V TEXASKÁCH“.
TEXT: LUCIE BARTOŠ
FOTO: LUCIE BARTOŠ A ARCHIV NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚŘADU

zentační sály byly využity jako ložnice, sala
terrena byla jídelnou brigádníků,“ připomíná
kastelánka.
Se svými studenty sem kdysi zavítal i známý
herec Zdeněk Svěrák, který na Žatecku učil
od roku 1958.
Při prohlídkách zámků prý dnes průvodci
slyší od turistů spoustu historek, průvodci si
je zapisují. Příběhy se tak vzájemně sdílejí
a žijí svým životem. Vzpomínku vydoloval ze
své paměti například Josef Šroler: „Poslední
večer… Shromáždili jsme zbytky škvařeného
sádla z domova a přimíchali saze z trubky do
kamen. Směs se nám zdála dostatečně černá a přilnavá, aby byla legrace. Ticho, které
nás uvítalo v pokoji děvčat, bylo záhy vystřídáno jekotem, který vystrašil celé podzámčí.
Pohromě jsme v odvetě ale neunikli ani my,
a protože teplá voda nebyla, ráno na nádraží
nejeden nešťastník vypadal, jako když proletí
komínem.“

Chmel a láska k sobě bezesporu patří, jak
dokázal mimo jiné už kultovní film a vůbec
první český filmový muzikál „Starci na chmelu“, jehož ústřední song Milenci v texaskách
se u kytar zpívá dodnes. To přivedlo kastelánku Janu Zajíčkovou na nápad výstavy „Jak
se češe do věrtele“, která oživuje vzpomínky
účastníků chmelových brigád.

CHMELOVÝ „HROMADNÝ“
PŘÍBĚH
Žatecko je stále nejvýznamnější česká chmelařská oblast. V záplavě chmelnic se kousek
za Trnovany rýsuje zámek Stekník, který v 50.
a 60. letech minulého století fungoval jako
ubytovna pro brigádníky. „Původní repre-

Návštěvníci zámku se nyní mohou na
chvíli přenést do studentských let plných
prvních lásek, obědů z ešusu, spaní na
slámě nebo umývání ve studené vodě,
za což jim večerní odměnou byl tanec
u gramofonu nebo zpěv při kytaře. A samozřejmě i pár korun k tomu.Na jednom
z panelů je možné se dočíst i o zdejším
významném patriotovi, „chmelovém rytíři“ Jaroslavu Duškovi, který se ve strastiplných časech angažoval v záchraně
zámku i podzámčí.

Výstava samozřejmě ukazuje všechny důležité pomůcky česáčů chmele, chmelové žoky,
brigádníkův koutek. I vysvětlení, co je věrtel,
se ti, kdo nevědí, dočkají. Expozice bude instalovaná do 31. října 2019. Dobové materiály
pocházejí z archivů jednotlivých pamětníků,
Chmelařského muzea Žatec, Chmelařského
institutu Žatec a dalších.

„ZELENÉ ZLATO“
A OKUPACE
Do historie chmelových brigád se na Stekníku
zapsala i politika. V roce 1968, po invazi sovětských vojsk do Československa, byla zrušena žatecká Dočesná, tedy vrcholná událost
chmelové sklizně. „Oni měli strach z kumulace mladých,“ míní kastelánka.
Poválečnou historii připomíná i překvapení,
které byste nečekali v nádherných terasovitých zahradách, které vznikly prý díky lásce
k budoucí hraběnce Marii Františce. Mezi
keři lze objevit stavbu lehkého vojenského opevnění, bunkr nazývaný řopík, z roku
1937, tedy z doby probíhající takzvané sudeto-německé otázky. V rámci speciálního prohlídkového okruhu se zde zájemci mohou
dozvědět detaily, kudy vedla celá linie opev-

nění, kolik stála stavba takové malé pevnosti
a podobně.
Původně barokní zámek z roku 1681 byl
v letech 1760 –1780 přestavěn hrabětem Janem Františkem Kulhánkem z Klaudensteina
– dnes patří mezi nejvýznamnější rokokové
stavby u nás. Následovalo několik soukromých majitelů, posledním byl švýcarský konzul Gérold Déteindre, za kterým sem dojížděly významné osobnosti diplomacie a objekt
si uchoval reprezentativní ráz. Na zámek
byly uplatněny Benešovy dekrety, ty ale nevstoupily v platnost a rodině bylo vyplaceno
finanční vyrovnání v rámci tzv. Náhradové dohody uzavřené v roce 1949 mezi Švýcarskou
konfederací a československou vládou. Od
té doby chátral. Hospodařil tam sice státní
statek, který zámek využíval ke svým účelům,
ale rozhodně ne jako památku. Od roku 1945
zámek využíval Výzkumný ústav chmelařský
v Žatci a po něm Národní galerie v Praze, která v něm umístila depozitář.
Pod správou Národního památkového ústavu
je od roku 1997, odkdy prochází rekonstrukcí.
Částečně zpřístupněn veřejnosti je od roku
2013, včetně terasovitých zahrad.
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Bitva u Želenic
NEDALEKO MOSTU V ÚDOLÍ ŘÍČKY BÍLINY LEŽÍ VÍSKA ŽELENICE. JEDNÁ SE O JEDNO
Z NEJSTARŠÍCH OSÍDLENÝCH MÍST VE ZDEJŠÍM REGIONU. BYLY ZDE NALEZENY POZŮSTATKY
LIDSKÝCH SÍDEL JIŽ ZE STARŠÍ DOBY KAMENNÉ (PALEOLITU). OBJEVENY ZDE BYLY I POZŮSTATKY
KELTSKÉHO OSÍDLENÍ. ALE PRVNÍ PÍSEMNÁ ZPRÁVA O VSI POCHÁZÍ AŽ Z ROKU 1307. K ROKU
1317 ZDE EXISTOVALA DNES JIŽ ZANIKLÁ TVRZ, JEJÍMŽ MAJITELEM BYL KONRÁD ZE ŽELENIC.
V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH SE ZDE STŘÍDALI MAJITELÉ A V ROCE 1416 JSOU JAKO MAJITELÉ
UVÁDĚNI STUPICOVÉ ZE ŽELENIC, KTEŘÍ VES VLASTNILI I PO SKONČENÍ HUSITSKÝCH VÁLEK.
TEXT: IVO PŘICHYSTAL
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB

Dne 23. září roku 1438 se právě zde u Želenic odehrála bitva, která měla ve své době
značný ohlas. Některými současníky byla dokonce označována jako druhé Lipany. Co ale
bitvě předcházelo, kdo v ní bojoval a proč
k bitvě vůbec došlo? V roce 1431 dosáhlo
husitské hnutí v Čechách značného diplomatického úspěchu. V tom roce po řadě vo-

jenských neúspěchů přistoupili představitelé
katolické církve k shromáždění na všeobecném církevním koncilu v Basileji na politické
řešení husitského problému. Reprezentativní
husitské poselstvo při jednáních v Basileji sice
žádných konkrétních výsledků nedosáhlo,
ale s ohledem na zájmy obou stran bylo dohodnuto v jednáních pokračovat. Hlavní pře-

kážkou k dosažení nějaké, byť kompromisní
dohody, byl však neústupný postoj husitské
levice představované tzv. polními vojsky, která odmítala jakýkoliv kompromis i za cenu
dalších bojů. Tento rozpor nakonec vyústil ve
vojenskou konfrontací mezi husitskou levicí
a pravicí v koalici s domácími katolíky v bitvě u Lipan dne 30. května 1434. Porážkou

polních vojsk se vytvořil prostor pro další jednání. Po čtyřech letech tvrdého vyjednávání
s představiteli koncilu došlo k uzavření kompromisní dohody v podobě tzv. kompaktát.
Jimi katolická církev utrakvistům, jak byli
husité nazýváni, udělila výjimku v přijímání
z kalicha. Císař Zikmund Lucemburský, který si přitom přihřál i vlastní polívčičku, tato
vyjednání spojil i se svým přijetím za českého krále. Na sněmu v Jihlavě ve dnech 5. 7.
a 14. 8. roku 1436 byla slavnostně vyhlášena
nejen kompaktáta, ale také Zikmund přijat za
českého krále. Ovšem kompromisní řešení
jak Zikmund, tak i katolická církev brali jako
dočasné řešení. Tomu odpovídala i Zikmundova obojaká politika, která vyvolávala stále
větší odpor představitelů husitského středu
a levice a v konečném důsledku neuspokojovala ani katolickou církev. Pověstnou kapkou
v poháru trpělivosti byla i monstrózní poprava Jana Roháče z Dubé, který jako jeden
z předních představitelů bývalého táborského
svazu nejen neuznal Zikmunda českým králem, ale dokonce mu vypověděl nepřátelství.
Vzmáhající se odpor nakonec vedl Zikmunda
k rozhodnutí opustit Čechy a odjet do Uher.
Cestou však těžce nemocný Zikmund dne 9.
prosince 1436 ve Znojmě umírá. Před smrtí
ještě stačil svým nástupcem jak v Uhách, Říši
i v Čechách jmenovat svého zetě, rakouského
vévodu Albrechta Habsburského. Zikmundem tak po meči vymírá Lucemburský rod,
který po dobu téměř jednoho století sehrával
rozhodující roli v evropské politice. Albrecht
ihned začal podnikat kroky k převzetí svého
dědictví. Jestliže v Říši a Uhrách jeho kandidatura byla přijata bez větších problémů,
v Čechách ale tvrdě narazil. Pro řadu husitů
včetně těch umírněných byl Albrecht přezdívaný „kladivo na kacíře“ jako panovník zcela
nepřijatelný. Nebyly mu nic platné sliby respektovat Kompaktáta i přijímání podobojí.
Kandidáta na český trůn se rozhodla husitská
levice hledat v Polsku. Polský král Vladislav
vcelku ochotně přijal českou korunu pro svého desetiletého syna Kazimíra, a dokonce na
podporu svých straníků vyslal do Čech vojenské oddíly. Země se tak opět ocitla na prahu
občanské války. Albrechtovi přívrženci označováni jako rakouská strana dosáhli Albrechtovy korunovace v Praze dne 29. června. Jejich odpůrci označováni jako strana národní
již 29. května za českého krále přijali prince
Kazimíra.
Bojovný Habsburk se rozhodl řešit situaci po
svém. Poté, kdy vojsko jeho stoupenců podpořili spojenci Fridrich Saský a Vilém Brunšvický se svými oddíly, rozhodl se udeřit na
centrum opozice, město Tábor. Ovšem voj-

ska, která proti sobě stanula u Tábora, byla
přibližně stejně početná, proto ani jedna strana nechtěla riskovat rozhodující střetnutí. Po
týdnech vzájemných potyček Albrecht tažení
odpískal a rozpustil armádu. Domů poslal
také své saské a braniborské spojence. Jejich
doprovodem na hranice pověřil jednoho ze
svých stoupenců, Jakoubka z Vřesovic. Jméno tohoto bývalého významného husitského
hejtmana se poprvé v historických pramenech objevilo v roce 1426 v souvislosti s bitvou u Ústí. Tento původně zcela nemajetný
zemánek odkudsi z Moravy v té době již byl
pánem města Bíliny a hlavním hejtmanem
vojsk žatecko-lounského svazu. Při svých výbojích však myslel nejen na husitské ideály,
ale i na své vlastní zájmy. Nakonec se Jakoubek stal největším severočeským feudálem.
Toto své postavení nakonec vyjádřil i podpo-

rou Albrechtovy kandidatury. Oproti tomu se
žatecko-lounský svaz stal významnou oporou
národní strany v severočeském regionu. Bývalí spojenci se tak ocitli v proti sobě stojících
nepřátelských táborech. Sasové a Braniboři
vyrazili z Prahy do Roudnice a dále do Lovosic, kde nocovali 22. září 1438. Jakoubek
je doprovázel se svými 700 jezdci. Dne 23.
září Jakoubek spolu se Sasy a Branibory vyrazili směrem k Mostu. Mezitím se u Loun
shromáždilo vojsko žatecko-lounského svazu, posílené družinami některých místních
šlechticů jako Václava Cardy nebo Svojše ze
Zahrádky a skupinou pěti set Poláků. Jejich
cílem byla odveta za obléhání Tábora. Když
se Braniboři a Sasové blížili k Mostu, narazili v údolí říčky Bíliny na úpatí Želenického
vrchu nedaleko Želenic na vozovou hradbu
svých protivníků. Jakoubek, který se zpočátku chtěl bitvě vyhnout, se snažil se svými
bývalými spojenci vyjednat volný průchod
do Mostu. Svými bývalými spojenci však byl
zahrnut urážkami a obviněním ze zrady. Jakoubek pochopil, že se bitvě nevyhne. Obě

vojska byla početně rovnocenná, ale sasko-braniborské oddíly měly převahu v jízdě
a také značnou část vojska žatecko-lounského svazu tvořili narychlo zmobilizovaní
sedláci. O Jakoubkově vysoké prestiži jako
válečníka svědčí i skutečnost, že obě knížata, Fridrich a Vilém, přes své podstatně vyšší
společenské postavení se podřídili Jakoubkově velení. Jakoubek jako zkušený válečník
okamžitě zamítl útok na vozovou hradbu
protivníka, ale uplatnil podobnou taktiku
jako panská koalice v bitvě u Lipan. Po spíše demonstrativním útoku začali Jakoubkovi
jezdci ve zdánlivém zmatku ustupovat. Tím
vyprovokovali nepřátelskou pěchotu k útoku z vozové hradby. Následně se jízda obrátila a odřízla pěchotu od vozové hradby.
Výsledkem byla katastrofální porážka. Počty
mrtvých na straně Žateckých a Lounských
se rozcházejí od 550 uváděných ve Starých
letopisech českých až po 3 000, či dokonce
6 000 padlých, kterými operují němečtí letopisci. Podobně je tomu i s počty zajatých.
Opět Staré české letopisy hovoří o 500
zajatých, ale německé seznamy uvádějí 1
657 zajatců. V tomto případě se má za to,
že do nich byli zahrnuti i zajatci z dřívějších bojů. Zajatci byli rozděleni mezi vítěze.
Stanovená výše výkupného částečně ukazuje na sociální složení vojska poražených.
Nad 100 kop grošů byli oceněni pouze 3
zajatci, od 50 do 100 kop 2 zajatci, od 20
do 50 kop 28, do 20 kop 33 zajatců. Zbytek patřil mezi nemajetné vrstvy, kde výkupné mohlo nanejvýš zaplatit město. I tak
byli zajatci výnosné zboží. Jen za žateckého purkmistra Lukáše bylo zaplaceno až
8 000 zlatých. Ale i u dalších zajatců se mohla výše výkupného měnit. Např. výkupné za
jakého si Janka řečeného Cecek se nakonec
při jeho propuštění vyšplhalo až na 400 kop.
Albrecht, který po zprávě o vítězství nechal
v Praze sloužit slavnostní Tedeum, pak využíval problému se zajatci jako tlak na ústupnost obou měst. V případě Žatce tato politika vycházela, Lounští však byli neústupní.
Porážka sice postavení národní strany v severočeském regionu oslabila, ale zásadněji
nenarušila. Význam svého vítězství přecenil
i tak zkušený voják, jako byl Jakoubek, který se rozhodl o úplnou likvidaci městského
svazu. S početným vojskem se o měsíc později pokusil dobýt Louny. Útok na hradby
však ztroskotal a naopak Lounští podnikli
výpad, který Jakoubkovi způsobil takové
ztráty a škody, že byl nucen obležení ukončit
a odtáhnout. Určitým paradoxem je tak skutečnost, že svou nejznámější vítěznou bitvu
Jakoubek vybojoval proti svým dlouholetým
spojencům.
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Dům po
falešné baronce
píše nový příběh

PŘÍBĚH FALEŠNÉ BARONKY, KTERÁ OBLOUDILA MYSL OBYVATEL ZÁPADOČESKÉ OBCE VALEČ,
VŮBEC NESPADÁ DO STARÝCH DÁVNÝCH ČASŮ. MALEBNÁ VÍSKA V KARLOVARSKÉM KRAJI
– KOUSEK OD HRANICE S OKRESEM LOUNY, SICE VYPADÁ, JAKO BY SE ZDE ČAS ZASTAVIL
UPROSTŘED BAROKA, ALE...
TEXT: LUCIE BARTOŠ
FOTO: LUCIE BARTOS A ARCHIV EVY MACHOVÉ

Na femme fatale s blonďatou kšticí si ve Valči
na Karlovarsku mnozí dobře pamatují. A nejen
proto, že je tu dnes po ní pojmenován jeden
z pokojů v nově zrekonstruovaném Domě zámeckých kaplanů. Historii o vlivu a balamucení
touto dámou s německým přízvukem, nad jejímiž činy se dá smát i plakat, začala sepisovat
Eva Machová z Krupky. Ta spolu s manželem
Zdeňkem dala po úprku nepravé šlechtičny do
kupy nejen zdejší muzeum a dobovou kavárnu, ale i bývalou zámeckou faru, která hrála roli
v doslova pitoreskním případu falešné baronky
Aleny Thyssen Bornemisza von Kaszon z nedávné minulosti.

KDE SE VZALA,
TU SE VZALA…
Zjevila se tu a pasovala do role mecenášky, která vše zařídí a přivede sem investory.
„Usadila se“ v bývalé faře - v Domě zámec-

kých kaplanů, kde ji hostila Nadace Valeč
v Čechách, jejímž jménem do obce „tahala“
významné lidi. Přízemí památky si pronajala
obec a v roce 2006 získala na rekonstrukci
domu 2,6 milionu korun od Evropské unie.
Dotace byla podmíněna tím, že v objektu
vznikne turistické informační středisko, městské muzeum a marketingové centrum Chebské stezky.
Baronka odtud infocentrum vystrnadila, aby
si zde nechala vybudovat například přepychovou pracovnu s velkým dubovým stolem
s tajnou schránkou a dobovým sekretářem.
„Musela jsem personálu vysvětlit, že se na barokní nábytek nesmí sahat hadrem nasáklým
vodou a že není dobré používat jar,“ dozvěděli se po nějaké době čtenáři časopisu Vlasta, kterému poskytla rozhovor.
Dům zámeckých kaplanů nechala zrenovo-

vat. „Došlo k vytrhání starých historických
podlah, zasazení švýcarského systému podlahového topení. V hostinském pokoji bylo
instalováno velké benátské zrcadlo a předpokoj byl vybaven jako salonek z doby Ludvíka
XIII. Na stěnách byly látkové tapety a podlahy
zatepleny perskými koberci od pražských obchodníků,“ vyjmenovává Eva Machová.

OKLAMALA I ZNÁMÉ
FILMAŘE
Nakonec zabrala celé první patro a podkroví. Zajistila si nájemní smlouvu až do roku
2029. Že baronka bez jakékoliv oficiální
funkce používá nadační razítko, nikomu
nepřipadalo divné – vždyť se opravdu dělo
a ona byla vidět. Po boku ministra zemědělství Gandaloviče se objevila v časopisu
Agrobase na fotografii z agrárního plesu na
Žofíně.

„Vrchol barončiny odvahy i drzosti je spojen
s natáčením hororu T.M.A. Do Valče přijíždějí
filmaři pod vedením Juraje Herze. Všichni se
setkávají na faře v jídelně a paní baronka zde
uzavírá ´své´ obchody. Postupně pronajímá
filmařům vinárnu, kde je ubytována manželka pana Herze, dále pronajímá k filmování
hospic naproti faře a když už uzavírá tyto
výhodné obchody - každý pronájem ve výši
500 tisíc korun, tak pronajme filmařům i část
obecního úřadu, a to bez vědomí vedení
obce,“ sepsala do příběhu Eva Machová. Paní
baronka, jež tak mimochodem chtěla být titulována i od památkářů, zvládla pronajmout
i hasiče, kteří pomáhali při natáčení, vyprávěl
přímý účastník událostí.
Za „zásluhy o rozvoj obce“ dokonce v roce
2008 dostala čestné občanství v obci. Na
plotě u fary se ale po čase objevil leták od
exekutora, kde jakási Alena Vránová dluží
Kreditní bance přibližně 62 milionů korun.
Poté ´baronka´ během jedné noci kvapně
mizí. „Ostraha zámeckého areálu byla svěd-

kem odjezdu nákladního auta, které odváželo
veškerý majetek z fary. Ona sama strhala ze
stěn textilní tapety, kde po nich zůstaly jen
cvočky, vytrhala dřevěná dvířka ze zabudovaných skříní a sekretářů v přízemí,“ vzpomíná
Eva Machová, v jakém stavu nalezli dům, než
se rozhodli jej dát do kupy a zpřístupnit veřejnosti.
Místní prozřeli a čestné občanství v roce 2010
ženě, která je oklamala, uzmuli. Dluhy za vše,
co baronka objednala a nehradila, splácí Nadace Valeč, jejíž razítko dáma vesele užívala.

SOUČASNOST
Nadaci Valeč v Čechách způsobila záhadná
podvodnice asi největší škody, protože „zapomněla“ zaplatit za odebranou elektřinu na
faře přibližně 400 tisíc korun. Zbyly i dluhy po

Postaven byl v barokním stylu v roce 1701 a sloužil svému účelu do konce 2. světové války.
Od února 1948 postupně a pozvolna chátral. Jisté období sloužil k bydlení a později zde byla
i diskotéka ČSM (dochovaly se černě natřená pískovcová ostění v celém objektu). Finančně
náročná rekonstrukce, řízená Nadací Valeč, byla rozdělena do osmi etap a trvala plných 17
let, počínaje rokem 1995.

filmařích za kontejnery v hodnotě 150 tisíc
korun a další stotisícové sumy, které museli na
svá bedra vzít ,,pozůstalí“ v nadaci.
Dodnes je podivná existence Aleny Thyssen
Bornemisza von Kaszon v policejní databázi
hledaných osob. Kým vlastně je dáma s cejchem podvodnice, se přesvědčivě neví: rozená
Vránová, v Německu provdaná za Wolfganga
Wiesnera a posléze – zřejmě jen pár měsíců –
za Hanse Petera Thyssena, syna Štefana Thyssena, ten je ale podle dostupných informací
bezdětný… Při pobytu v Německu ji v roce
1999 poslal tamní soud na tři roky a devět měsíců do vězení za rozsáhlé podvody.
Dům zámeckých kaplanů mají dnes v pronájmu manželé Machovi a vybudovali v něm romantické pokoje, které příběh s pachutí podvodu i tajemství ve Valči dál drží: Barončina

komnata ve vintage stylu; Hraběcí pokoj se
suvenýry z cest a historickými artefakty, které
byly součástí původně zamýšlené badatelny
místního rodáka, badatele a historika; tajemný Pokoj panny nevěsty, který je zcela ukryt
před zraky zvědavých hostů a je propojen
s dalším pokojem; Maminčino království ve
stylu „Ludvíka - krále Slunce“ a jiné.
Hořkosladkost příběhu dobře charakterizuje
citace někdejšího starosty Valče, kterou pronesl – posilněn meruňkovicí – při slavnostním
otevření vinárny, kterou baronka nechala zrekonstruovat. (Později se zjistilo, že na ní vázne dluh údajně 2,2 miliony.) Dnes již památná
věta, která je spíš špatným vtipem, zní: „Když
se spojí komunismus s kapitalismem, tak jsou
takové dobré výsledky!“ Dům zámeckých kaplanů je dnes naštěstí v dobrých rukou a dá se
mluvit o klenotu mezi valečskými památkami.
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Memento

tragédie ve mlýně

„NE VŠECHNO JSME SCHOPNI UDRŽET V RUKOU LIDSKÝCH. O TOM SVĚDČÍ JMÉNA NA TOMTO
POMNÍKU. JSME ALE SCHOPNI ZNOVU PŘIPOMÍNAT ZAPOMENUTÉ VĚCI, A ZANEDBANÉ VĚCI
ZNOVU PŘIVÁDĚT DO KRÁSY,“ ZAZNĚLO Z ÚST KŘESŤANSKÉHO JÁHNA U PAMÁTNÍKU OBĚTEM
POVODNÍ, KTERÝ PŘIPOMÍNÁ SMRT DĚTSKÝCH I DOSPĚLÝCH OBĚTÍ A STAL SE OŽIVLÝM
MEMENTEM S MNOHA POSELSTVÍMI.
TEXT A FOTO: LUCIE BARTOŠ

Ve Stebně u Kryr, v okrese Louny, obyvatelé dokončili obnovu Pomníku obětem
povodní z roku 1872. Má se stát mimo jiné
novým cílem turistických vycházek. Nést
dále příběh, který zdejší obyvatelé nechtěli
nechat vyhasnout. V plánu je proto osazení informační tabule a zařazení lokality do
turistických tras. „Budeme s Petrohradem,
kde je zámek, hovořit o propojení stezky.
Přibyla by tak další atraktivní záležitost pro
turisty pěší i na kole,“ poznamenal Tomáš
Ratiborský za Okrašlovací spolek Stebno
2020.
PŘÍBĚH NEZAPOMENUTÝCH JMEN
Loni se tu členové spolku sešli u pochroumaného torza, které připomínalo 145 let
ode dne, kdy velká voda během bouřlivého
večera dorazila k náhonu zdejšího mlýna
a bez milosti jej provalila. Při prolomení střechy v mlýnici zahynulo sedm lidí, kteří se zde
ukryli před deštěm. Byly mezi nimi i čtyři děti.
Jména všech jsou dnes na pamětních deskách vyryta.
Místní se rozhodli poškozený vzpomínkový
monument zrenovovat. Spolu s chalupáři odstranili svépomocí náletové dřeviny v okolí,
potom položili žulovou dlažbu při patě pomníku, na jaře tohoto roku opravili specialisté
litinový kříž – původně se myslelo, že je kovový a pochází ze zbytků někdejšího parního
stroje pily, ale znalci tuhle část legendy nyní
vyvrátili. Podstavec byl zhotoven z kamenů
z původního komína.

Pomník stojí na druhém břehu Podvineckého
potoka, kde po mlýnu zůstala sotva památka,
jen zbytky zříceniny nedaleko železničního viaduktu. Ze Stebna sem lidé chodí ulicí, kterou
dříve starousedlíci zvali Na Protektorátě. Jde
o oblast sudeto-německého pohraničí…

DĚKUJEME DOBRÉMU DÍLU…
Vše vzniklo pod dohledem restaurátorské dílny manželů Jahodových z Kozojed.
První zářijový den bylo obnovené „kamenné
memento“ slavnostně představeno a pože-

hnat mu přijel i jáhen Daniel Váhala z Římskokatolické farnosti Lubenec. Máme si u této
příležitosti připomenout hned několik skutečností:
„Za prvé: Vzpomínáme na tragický osud lidí,
jejichž jména jsou na podstavci tohoto kříže.
Za druhé: Děkujeme dobrému dílu lidských
rukou, které se podílely různou měrou na obnově tohoto místa.
Za třetí: Chceme toto místo uchovat a předat
dalším generacím.“
KDE MŮŽEME BÝT V DOBRÉM POSPOLU
Žehnání - nebo jinak dobrořečení - je úkon,
kdy místo, věc nebo člověka svěřujeme do
rukou Božích. „Vyjadřujeme tím skutečnost,
že ne všechno jsme schopni udržet v rukou
lidských. Jak také koneckonců svědčí jména
na pomníku. Jsme ale schopni věci zapomenuté znovu připomínat, věci zanedbané znovu přivádět do krásy. A tehdy je s námi i Bůh,“
vysvětlil emotivně laický kazatel.
Na závěr svěcení zazněla z úst křesťanského
kazatele ještě další slova: „Prosíme za tragicky zemřelé, jejichž smrt připomíná toto místo:
Odměň jejich utrpení slávou života věčného.
Prosíme také za dobré dílo všech, kteří se podíleli na opravě tohoto místa, ať jim toto dílo
pro druhé přináší opravdovou radost. Prosím i za obyvatele Stebna, ať stále nacházejí
místa, kde mohou být v dobrém pospolu.“
Oprava kamenného mementa stála celkem
106 120 korun. Sesbíralo se na ně po troškách díky nadaci Občanské fórum, Fond

Logit ve spolupráci s Ústeckou komunitní
nadací, obecní pokladně a spoustu peněz
ušetřili svou prací i všichni, které nadchlo
znovuoživení připomínky smutné události.
Místní darovali například žulovou dlažbu
na obrubu, štěrk, mnozí přispěli technikou,
žebříkem, lešením. „Jsou tu zapálení lidé.
Zaslouží si finančně podporovat více, aby
zde kulturní památky zůstávaly, dařilo se je
obnovovat a připomínaly historii okolí. Je to
dobrá myšlenka,“ byl mile překvapen starosta Kryr Miroslav Brda, když k hotovému
dílu dorazil.
OPILCI A ZACHRÁNĚNÁ SOCHA
Spolek už má v plánu pokračovat v dalším
díle, které má morální i historickou hodnotu. „Opravíme křížek na návrší u silážních
jam, mezi dvěma kaštany u cesty ze Stebna
na Blatno. Ten jsme světili vloni. Chceme jej
z pískovcového podstavce sundat a místo něj
umístit původní sochu, kterou jsme obdrželi
darem od místního Františka Jelínka, který ji
zachránil,“ prozradil Ratiborský.
Původní sochu někdy na přelomu 50. a 60.
let minulého století totiž z fundamentu srazila banda opilých mladíků a těžce ji poškodila. Nyní o skulpturu Odpočívajícího Ježíše
pečují restaurátoři. „Po dohodě s památkáři
ji chceme vrátit na původní místo, abychom
zdejší krajinu zachovali v podobě, ve které
zde byla kolem roku 1770. Je potřeba mít
úctu k práci našich předků,“ dodává Tomáš
Ratiborský.

TAJEMNÝ MENHIR – VRAŽDA?
Osada Stebno u Kryr je zajímavá i tajemným Smírčím křížem na poli nad
rybníkem (nedaleko hranic s rakovnickým okresem), který se velmi podobá
kamenným skulpturám v jižní Francii.
Výskyt podobných křížů souvisí prý buď
s tažením napoleonské armády zdejší
krajinou, nebo menhir označoval místo
zavraždění urozené osoby či podobnou
relikvii něčeho, co nemělo být zapomenuto.
Mohutný balvan u cesty na kamenném
podloží je umístěný čelně směrem ke
slunci. Hodí se na něj popis starých megalitických staveb neznámé kultury, která zřejmě ctila boha Slunce a sídlila v našem kraji dávno před příchodem Keltů.
Hraniční kámen tak může být starý i 500
let. I u něj místní vybudovali odpočinkové sezení pro návštěvníky, a to dokonce
zastřešené.
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Špendlíky na mapě
a cesta z města
VŠECHNO TO ZAČALO, KDYŽ SYN V JEDNÉ PRODEJNĚ SUVENÝRŮ OBJEVIL MALOVANOU MAPU
ČESKÝCH HRADŮ A ZÁMKŮ. OD TÉ DOBY PŘIBUDE KAŽDÝ VÍKEND ASPOŇ JEDEN ŠPENDLÍK
S VLAJEČKOU NA ZNAMENÍ, ŽE BYL DOBYT. KDYŽ JSME PROŠLI VŠECHNY TY HLUBOKÉ
A KARLŠTEJNY, PŘIŠEL ČAS NA MÍSTA, KTERÁ JSME MUSELI HLEDAT LUPOU. V OKOLÍ KLÁŠTERCE
NAD OHŘÍ NÁM PŘIBYLO HNED NĚKOLIK ŠPENDLÍKŮ. A KDYŽ TŘEBA POTŘEBUJETE VYHNAT DĚTI
VEN, POTŘEBUJETE CESTU Z MĚSTA. DOSLOVA. PŘESNĚ TAK SE TOTIŽ JMENUJE NOVÁ NAUČNÁ
STEZKA Z ÚTOČIŠTĚ U KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ.
TEXT A FOTO: ARCHIV MĚSTA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ A KATEŘINA TÁBORSKÁ

Zřícenina hradu Šumburk

Cesta z města

V Klášterci a jeho blízkém okolí najdete hned
tři zříceniny hradů, jednu opuštěnou tvrz
a jeden zámek. To už stojí za výlet. Zámek
s pohodlným nábytkem a jemným porcelánem dnes necháme stranou a podíváme se
do temného středověku. Časy, kdy na vrcholu
kopce nad dnešními lázněmi Evženie vznikal
hrad Šumburk, vskutku nebyly žádná idylka.

Hodí se pro krátké provětrání v lese i pořádný celodenní výlet, po kterém děti padnou
do postele hned po Večerníčku. Pokud jste
opravdu drsná babička, vyražte přímo z Útočiště. Osmikilometrové stoupání s převýšením více než 500 metrů by ale mohlo zničit
spíš vás, takže to zkuste opačně. Z Klášterce
nad Ohří vás snadno do Měděnce v Krušných horách dopraví autobus. Na Měděnci
si děti mohou cvičně vyběhnout na více než
900 metrů vysoký vrch Mědník s barokní
kaplí na vrcholu. Od ní je krásný výhled do
kraje, který vám mohou vyfotit na své mobily, zatímco vy si dáte kávu v restauraci u autobusu.

V českých zemích zuří husitské války a na
tomto kousku země se perou bratranci Vilém
a Aleš z Perštejna, potomci německého rodu
ze Schönburgu. Vilém si nakonec staví nový
hrad a dává mu jméno Nový Schönburg, tedy
Šumburk. Žádný smír to ale nepřináší. Saská
posádka, usazená u Aleše na Perštejně, pustoší zdejší kraj, až proti němu tvrdě zasáhne
vojsko krále Jiřího z Poděbrad, Vilém zas válčí
s Vendem z Ilburka na protějším Egerbergu.
Lstí se hradu zmocní a pana Venda umučí
v jeho vlastní hladomorně. Inu, jak říkám –
bezpečno tu tehdy zrovna nebylo. … ale trocha děsivých historek z minulosti hradu děti
spolehlivě zabaví při cestě vzhůru.
Vyrazit můžete od kláštereckých lázní Evženie po červené podél řeky, čeká vás pětikilometrová túra s pěkným výšlapem do kopce.
Pokud těch historek na takhle dlouhou cestu
nemáte dost, můžete si ji zkrátit. Auto nechte u polní cesty u odbočky na Kláštereckou
Jeseň ze silnice Klášterec – Karlovy Vary.
Cestou pak můžete prozkoumat další zříceninu, a sice stejnojmenné tvrze a osady, která
zanikla v 80. letech minulého století. Zřejmě
to bylo původně hospodářské zázemí hradu,
a když v polovině 16. století hrad vyhořel, přesunula se část panstva do tvrze v podhradí.
V té době už ovšem měli Fictumové novou
tvrz v Klášterci, z níž později vznikl dnešní
zámek.
Nějakých 450 let tedy na Šumburku už nikdo
nebydlí, nepočítaje trampy a dobrovolníky,
kteří hrad udržují. Díky nim a městu Klášterec
nad Ohří se můžete do hradu dostat pohodlně po novém – nepadacím – mostě, přečíst si
spoustu zajímavostí na informačních cedulích
a hlavně užít si výhled, který nestíní přerostlé
stromy. Čeká vás pohled do údolí řeky Ohře,
na Krušné hory a také na sídlo nepřátel na
protějším břehu – hrad Egerberg.
Ale o tom snad zase příště…

První zastávku naučné stezky, kterou vybudovaly Lesy ČR ve spolupráci s městem
Klášterec nad Ohří, najdete u měděneckého
kostela. Tam si můžete ukázat, co všechno
máte před sebou a pak vyrazit po silnici směr
Klášterecká Jeseň. Hned v první serpertině se
děti mohou vydovádět u kamenných útvarů
zvaných sfingy, od nichž se otevírá krásný výhled na Doupovské hory. Sledujte malované
zelené šipky, které vás lesní zkratkou dovedou na starou silničku k lyžařskému areálu
Alšovka. Tato odpočinková část cesty je lemovaná nejen krásnými kamennými patníky, ale
také lesními jahodami a borůvkami. Občerstvení se hodí, protože horská chata Alšovka
je bez sněhu většinou zavřená. Od sjezdovek
vás čeká náročnější úsek cesty lesem s prudkým klesáním. Jestli bude děti něco opravdu
hodně bavit, tak je to časté brodění, neboť
cestu několikrát křižuje Široký potok, který
vedle vás poběží většinu trasy. Cestou můžete
vnoučatům ukázat, kde ještě za vašeho mládí stávala osada Venkov nebo jim u bývalého
mlýnu na kaolin vysvětlit porcelánovou tradici Klášterce. Odměnou za zvládnutou cestu
jim pak bude poslední úsek naučné stezky
u osady Průsek. Tam si mohou vyzkoušet, zda
skáčou jako veverka nebo zajíc, zaposlouchat
se do zvuků lesa nebo se vydat po zvířecích
stopách.
Právě tento půlkilometrový lesní úsek nad
Útočištěm je přímo ideální pro krátké vycházky, kdy se děti potřebují proběhnout po celodenním sezení ve škole. A svačinu jim můžete
dopřát třeba v lesním altánu…
(PI)
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Dravec Mattoni
a komiksová trasa

„MATTONI... UŽ NENÍ“. TENHLE SLOGAN MOŽNÁ ZNÁTE Z TELEVIZNÍ REKLAMY. NA OBRAZOVKÁCH
NYNÍ S PODZIMEM BĚŽÍ I REPRÍZA SERIÁLU O KARLOVARSKÉM RODÁKOVI HEINRICHU VON
MATTONIM, KTERÝ STOJÍ ZA ROZMACHEM SLAVNÝCH LÁZNÍ KYSELKA NA KARLOVARSKU. KDOSI
JE NAZVAL PÝCHOU ČESKÉ ZEMĚ V 19. STOLETÍ. DVACÁTÉ STOLETÍ JE OVŠEM ZANECHALO
NEHORÁZNĚ ZDEVASTOVANÉ.
TEXT A FOTO: LUCIE BARTOŠ

Film na motivy knihy „Dravec Mattoni‘“ má
k realitě právě proto hodně daleko. Místo
v původních exteriérech, které odpovídají dobovým reáliím, proto televizní štáby točily například v Žatci nebo Bílině. Kdo tento region
zná, ví, že kouká v tomto směru na paskvil. Jak
vypadala třeba skutečně rodinná vila, na kterou v seriálu byl nejeden záběr hned v první
části? Zcela jinak. Chcete-li vidět skutečnost
a projít se zchátralým lázeňským korzem, není
to dnes problém.
Po stopách zlatého věku Kyselky
Aktivistům z Kyselky se daří řada postupných
kroků, které snad pomohou návratu k zašlé
slávě obdivuhodného místa. Jedním z nedávných počinů je nepřetržitě přístupná MATTONIHO STEZKA s podtitulem PO STOPÁCH
SKŘÍTKŮ. Jde o nepříliš dlouhou trasu, která
vede po původních promenádních cestách
z časů excelentního obchodníka
a krále minerálních vod Heinricha
Mattoniho (1830 – 1910).
Krásná zákoutí a připomínky „zlatého věku
Kyselky“ lze nalézt hned
na začátku lázeňského
areálu. Majestátní sochu
samotného zakladatele slavné
značky minerálních vod a císařského rady nelze přehlédnout. Pár
metrů od ní je možné ochutnat u volně přístupného jezírka minerální Ottův pramen,
který stojí za celým Mattoniho věhlasem.
Romantickou miniprocházku nabízí stráň
s kaskádami Mattoniho vodopádu. Je vy-

čištěná, lze se projít do výšky až k vyústění
pramenu a sledovat vodu stékající vedle bývalé restaurace. Při dobrém počasí to bude
bez problémů i v podzimních měsících.
Trasu lze zvládnout i s dětmi. Na vrcholku
je uměle vytvořená jeskyňka s pítkem a kamenným lavorem.
Návštěvník může posedět na odpočinkových místech, jakýchsi vyhlídkových bodech
s altánky. Bývaly u nich vždy stolky, na které
se nosívalo lázeňským hostům občerstvení.
Odpočívadla jsou pojmenována po dětech
císaře Františka Josefa I. a Alžběty, zvané Sisi.
„Vilemínino sedátko“ bylo názvem věnováno

Mattoniho ženě – podle dobové fotografie
měl jeho altánek tvar paraplíčka.
Díky infocedulím je možné se vrátit o více
než století zpět, porovnávat, zavzpomínat
na lázeňské časy i se zamyslet nad příběhem
„dravce Mattoniho“, který tohle vše za jediný
lidský život vybudoval od nuly.
Obnova v přímém přenosu
Pohled na Mattoniho honosnou vilu zvenčí
je dnes spíše k pláči. Rekonstrukční práce
na památkově chráněných budovách ale po
krůčcích probíhají, v případě vily jde prý nyní
o práce v interiérech, objekt je veřejnosti nepřístupný. Za obnovovacími pracemi stojí
obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka. Změny jsou vidět například i na vile Vilemína, kde přibylo renovované kulaté okno
na kopuli a nové okrasné štuky, pracuje se
také na opravě věže Jindřichova
dvora a podobně.
Z trasy stezky je vše vidět, i když
do vnitřků architektonických skvostů se vcházet nemůže. Při hezkém
počasí lze přímo sledovat práci řemeslníků.
Za zmínku stojí skutečnost, že Mattoni
vše dokázal budovat tak, aby nijak neponičil krajinný ráz. Zcela v duchu hesla „kolik
si z tohoto místa vezmu, tolik mu také
navrátím zpět“. Tato idyla ovšem skončila
s jeho smrtí v roce 1910. Jak je na současném stavu vidět, s touto jeho pohádkou neměl nikdo touhu pokračovat…

Po druhé světové válce došlo k zestátnění,
z lázní se stala léčebna pro děti z pánevní
oblasti severních Čech, a to až do sametové
revoluce v roce 1989. Poté zde lázeňská péče
zcela končí, privatizace přinesla jen střídání
vlastníků a chátrání objektů, které přitom byly
prohlášeny národní kulturní památkou. „Tyto
lázně od roku 1990 chátrají díky nezájmu
vlastníků, selhání státní správy a lhostejnosti
výrobce minerálních vod Mattoni,“ píše se na
Wikipedii.
Role tajuplných skřítků
Stezka zahrnuje 16 informačních tabulí. Lze
na nich porovnat původní stav míst a budov
podle dochovaných fotografií. Je z nich patrné, že rozlehlý areál někdejších lázní je sice
obnovován, ale záchranné práce jsou očividně ještě na dlouho.

Na některých infopanelech jsou postupně
vyobrazeny části kresleného komiksového
příběhu, kde postavami jsou skřítci – ochránci pramenů. Nedaleko odsud jsou mimochodem také pověstné Skalky skřítků, které jsou
národní přírodní památkou a točí se kolem
nich plno legend. Příběhy s trpaslíky prý sesbírali autoři z vyprávění pamětníků.
Humorný komiksový příběh mimo jiné přenáší celé téma akčně do 21. století, a může tak
být atraktivnější i pro děti. Z celé stezky se tak
stává jakýsi příběh.
Kdo má zájem, může navštívit přímo Muzeum Mattoni, které vzniklo v roce 2016. To
je již komerční záležitostí – je nutné hradit
vstupné. Možná je i komentovaná prohlídka
městečkem.

Heinrich Mattoni si pronajal
Ottův pramen v Kyselce v roce
1867.
Vybudoval
moderní
stáčírnu pramenité minerální
vody. V roce 1868 ji začal plnit
do skleněných lahví s etiketami
se symbolem červeného lva.
Začal je vyvážet do zahraničí.
V roce 1876 koupil od hraběte
Černína celé lázně, nechal
postavit řadu lázeňských objektů,
které jsou architektonickými
skvosty. Vzniklo na 12 kilometrů
vycházkových tras pro hosty,
kteří přijížděli za vodoléčbou
nebo pitnou a pohybovou
kúrou.
Od června loňského roku
je mimoto otevřeno také
soukromé
RETROMUSEUM
v Nejdku u Karlových Varů, kde
je velká část expozice věnována
rovněž Heinrichu Mattonimu,
k vidění je zde i jedna ze dvou
unikátních medailí Heinricha
Edlera von Mattoniho, soukromá
fotografická alba z majetku
rodiny nebo návštěvní knihy
lázní Kyselka, kdy v té nejstarší
je v roce 1852 zapsán řecký
král Otto I. – právě po něm
je pojmenován neznámější
z pramenů.
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Co? Kdy? Kde?
NOVÝ PROHLÍDKOVÝ OKRUH NA ZÁMKU
JEZEŘÍ

18. srpen 2018 až 31. říjen 2018. IV. okruh s výhledem - mimořádný prohlídkový okruh s jedinečným výhledem do krajiny s povrchovým
velkolomem bude pro návštěvníky otevřen v sobotu 18. srpna 2018.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V CHOMUTOVSKÉM DEPOZITÁŘI
ŽELEZNIČNÍHO MUZEA

JAK SE ČEŠE DO VĚRTELE

18. květen 2018 až 31. říjen 2018. Výstava s názvem: Jak se češe do věrtele, by měla přiblížit
návštěvníkovi 60. léta, chmelové brigády a tradici pěstování a česání chmele. Zámek Stekník
byl v té době ubytovnou pro chmelové česáče,
umístěnou přímo ve středu žatecké chmelové
oblasti.

Keni, kde na jaře tohoto roku strávil měsíc na studijním pobytu. Autor navíc pobýval mimo hlavní
město v menším sídle Kilifi na břehu Indického
oceánu.
POBALTÍ A FINSKO

ŽIVOTNÍ STYL V REGIONU
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH A POLITICKÉ
A HOSPODÁŘSKÉ POMĚRY:
SONDA DO LET 1938, 1948 A 1968

5. září 2018 až 28. říjen 2018. Výstava fotografií
Dušana Petráše na téma: POBALTÍ A FINSKO
v informačním centru v Duchcově.

30. březen 2018 až 28. říjen 2018. Tradiční Dny
otevřených dveří v železničním depozitáři NTM
v Chomutově budou letos probíhat celou sezonu od pátku 30. března do neděle 28. října, vždy
od čtvrtka do neděle od 9 do 17 hodin.
ZUBRNICKÝ MOTORÁČEK: ÚSTÍ NAD
LABEM – VELKÉ BŘEZNO – ZUBRNICE

30. březen 2018 až 29. říjen 2018. Pravidelný víkendový provoz historickými vlaky po zubrnické
železnici. Základním vozidlem je motorový vůz
řady 801 (M 131.1) Hurvínek.

HŘENSKÝ EXPRES

1. červenec 2018 až 31. říjen 2018. Výstava reflektuje proměnu vesnické zástavby v Zubrnicích a vybraných lokací Ústecka. Záměrem je
prostřednictvím daného místa přiblížit dramatické proměny kulturní krajiny v této oblasti, na
drobných příbězích a detailech ukáže složitou
a ne vždy dnes správně vnímanou atmosféru nedávné historie.
ŁUKASZ SKĄPSKI – CESTOVÁNÍ ČASEM
6. září 2018 až 13. říjen 2018. Výstava Łukasze
Skąpského nazvaná Cestování časem a připravená přímo pro Dům umění Ústí nad Labem je
inspirována jeho zkušeností s realitou současné

20. červenec 2018 až 31. říjen 2018. Hřenský
express bude k nástupu a výstupu cestujících
využívat parkoviště obce Hřensko, Mezní Louka
a stávající autobusové zastávky. Trasa: Hřensko –
Mezní Louka – Hřensko.
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