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Jubileusze są złudne, ponieważ nie wszystko, co się przeżyło, naprawdę jest
warte uczczenia. Czasopismo Brama, które w tym roku ukazuje się po raz piąty,
bez wątpienia zasługuje na toast litomierzyckim winem. Tym bardziej zasługują na
niego najbardziej znane targi hodowlane, słynny Ogród Czech. W tym roku jesienią
jej bramy otworzą się po raz czterdziesty i będzie z pewnością na co patrzeć.
Możecie powiedzieć – w Kraju Usteckim są same bramy... i będziecie mieć rację.
Porta Bohemica to naprawdę brama do ogrodu Czech – pięknego, żyznego regionu
z długą i pełną sukcesów tradycją uprawy owoców, warzyw, chmielu i wina. Region
Litomierzycki i Litomierzyce w tym roku wspominają siedemsetlecie narodzin
czeskiego króla Karola IV. To niewiele mniej lat od tego, jak cesarz Karol poświęcił
litomierzyckim winiarzom wzgórze Radobýl i rozpoczął tym samym ogromną
ekspansję winiarstwa w regionie. Zapraszamy więc do Litomierzyc, odkryjcie to
piękne zabytkowe miasto i wybierzcie się stąd do poznania całego naszego regionu.
Warto. Biskupstwo litomierzyckie, drugie najstarsze na ziemiach czeskich, mające
wpływ na cały obszar Kraju Usteckiego, jest bardzo hojne w niezwykłe budowle
religijne i małe zabytki sakralne. Można też pójść śladami Karola IV, w królewskie
miejsca regionu Dolnego Poohrza (czes. Dolního Poohří), odkryć piękno zbiorników
wodnych Rudaw, wędrować nowymi i dawnymi szlakami turystycznymi po całej
Szwajcarii Czeskiej, podbić Koronę Czeskiego Średniogórza, odkrywać minibrowary,
kawiarnie i produkty regionalne, podążać szlakiem wina, poszukiwać filmowych
miejsc lub po prostu wędrować przepiękną scenerią doliny Łaby, przedgórzem gór
Doupovské hory, jeździć na nartach biegowych po grzbietach Rudaw, obserwować
życie rodzinne sokołów, w końcu poddać się wspaniałym atrakcjom tajemniczego
zamku Jezeří. To i wiele więcej czeka na was w piątym numerze Bramy, który właśnie
otwarliście. A teraz wyobraźcie sobie, jak niewielka część Bramy do Czech może
pomieścić się na tych stronach. Po przeczytaniu ostatnich wierszy załóżcie wygodne
buty i przyjedźcie. Serdecznie zapraszamy!
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Zaproszenie od autora
Już po raz piąty wędrowałem Krajem Usteckim, Bramą do Czech i po raz piąty byłem zaskoczony pięknem i
różnorodnością tego północnego regionu. Miałem jednocześnie wrażenie, że w ciągu tych pięciu lat
przyzwyczailiśmy się do siebie – wy do moich reportaży z wypraw, do moich wskazówek, co koniecznie trzeba
zobaczyć, co was wzbogaci – a ja do waszego łaskawego zainteresowania i wspaniałej ciekawości. I jak tym
razem wędrowałem po żydowskich cmentarzach, budynkach sakralnych, doliną Łaby z pędzlem za uchem,
wokół Ohrzy śladami Karola IV, wokół skał, lasów, po miastach, zamkach, poznawałem ludzi oraz szukałem
zwierząt, wędrowałem po kopalniach i szczytach, po kawiarniach, browarach i gospodarstwach, wokół zapór
na jeziorach i szlakami wina, regionem barokowym i przemysłowym, coraz bardziej przekonywałem się, że
piękno i wyjątkowość Usteckiego Kraju lepiej prezentować tym, którzy tu przyjeżdżają z dala, niż tym, którzy tu
mieszkają. W tym roku zwracam się szczególnie do was, którzy te wspaniałe miejsca macie za miedzą – włóżcie
buty i wybierzcie się na wycieczkę. Bądźcie dumni ze swojego regionu, chwalcie się nim, a co najważniejsze –
poznawajcie go. Uwierzcie, że odkrywanie jego piękna jest wciągające. A tych, którzy w trakcie czytania tych
stron zadali sobie pytanie, gdzie w zasadzie znajduje się Kraj Ustecki, chcę zapewnić, że warto go szukać i znaleźć,
że to region łagodny i nierówny, ale jest w stanie zaoferować zupełnie niepowtarzalne doświadczenia. Ponieważ
w ciągu pięciu lat w pełni go poznałem, będę bardzo szczęśliwy, jeśli po przeczytaniu Bramy, a zwłaszcza po
podróży do miejsc, które tu zaprezentowałem, opowiecie mi swoje wrażenia. Sprawicie mi tym wielką radość.
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Królewskie miasta
w regionie Ohrzy
śladami Karola IV
Przed siedmiuset laty urodził się czeskiej parze królewskiej Janowi Luksemburskiemu
i Elżbiecie z Przemyślidów syn Wacław. My jednak znamy go jako Karola IV, ojca
narodu, z bożej łaski jedenastego czeskiego króla, króla Niemiec, Lombardii i Burgundii,
cesarza rzymskiego. Jeden z największych mężów w historii świata uczynił z Królestwa
Czeskiego centrum polityczne, gospodarcze i kulturowe Świętego Cesarstwa
Rzymskiego. Był patriotą, które w tym czasie było słowem prawie nieznanym. Po matce
Czech, Czechem się czuł i do Czech przez całe swoje życie się przyznawał. Jego
znaczenie dla naszego państwa doceniamy do dziś. I gdzie spojrzymy, widzimy jego
wyraźne i jawne ślady. Są one bardzo widoczne również w trzech miastach
królewskich na rzece Ohrze.

KADAŇ KAROLA
Największy rozwój w czasie panowania Karola
doczekało się miasto Kadaň. Także król dwukrotnie je odwiedził, co obywatele tego miasta
wciąż uważają za wielki zaszczyt i rok po roku
symbolicznie odnawiają przybycie ukochanego
króla na spektakularnych uroczystościach Dni
Cesarza. Karol IV był w Kadaniu po raz pierwszy 29 maja 1367 roku, po raz drugi 8 września
1374 roku – wówczas towarzyszył mu również
syn Wacław, późniejszy król, Wacław IV. Jeśli
chcemy podążać śladami króla, z pewnością
potrzeba sporo czasu. Kadaň do dzisiaj jest
dumny z niezliczonej ilości zabytków z okresu
Karola, a my możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy członkami królewskiej świty i podążamy
w pełnym szacunku odstępie za władcą
przez średniowieczne miasto. Logicznie musimy zacząć od Zamku Kadaň.
Podczas pierwszego przyjazdu Karola
wznosił się on już od dobrych stu lat.
W zamkowej bramie z głębokim ukłonem świtę witał królewski burgrabia Albrecht z Kolovrat, wyły trąby,
bębny dudniły. Jeśli będziecie zwiedzać tutejszą ekspozycję, spróbujcie
sobie wyobrazić, jak spędzało się noc
w tych murach w połowie XIV wieku...
Człowiek w dzisiejszych czasach chyba
nie może sobie tego nawet wyobrazić.
Dalej nasza wycieczka prowadzi do najstarszej części miasta, na przedmieścia
Špitálské předměstí, do kościoła Ścięcia
Świętego Jana Chrzciciela, gdzie król
mógł uklęknąć na krótką modlitwę.
Przez barbakan bramy Žatecká brána
również raczej przechodził, co najmniej
podczas drugiej wizyty, ponieważ miej-
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przez Franciszkanów
do ich minoryckiego
klasztoru. Do dzisiaj
na jego bramie czytamy: Rejonowe Archiwum
Państwowe.
Przez fosę dotrzemy
do najwęższej ulicy
w Czechach, słynnej ulicy kata Katova
ulička. Nawet tędy
król Karol mógł przechodzić, o ile nie spływał wówczas nadmiar
wody z rynku. Zatrzymamy się przy Świętej Bramie. Mówi się
na nią też Mikulovická
i jest całkiem możliwe,
że wznosiła się tu już
w czasie jednej z wizyt
Karola. Od czerwca
tego roku – i to jest
zupełna nowość –
będzie można nawet
zajrzeć do wieży,
wejść do miejsc, skąd Kadaň Karola widać przyzwoicie lub płasko – jak mawiano w Czechach
w średniowieczu.

skie fortyfikacje zbudowano właśnie w jego
epoce, w drugiej połowie XIV wieku. Teraz
przejdziemy wokół kościoła Podwyższenia
Krzyża Świętego. Jeśli zamkniemy oczy, może
zobaczymy oryginalny gotycki styl kościoła
z czasów Karola, ponieważ do dzisiaj zachowała
się świątynia wprawdzie wspaniale przebudowana, ale jednak w całości w stylu barokowym. Jesteśmy już na rynku i widzimy
niepowtarzalną, niemal 54-metrową
śnieżnobiałą
wieżę
ratuszową,
taką, jaką widział Ojciec Narodu,
zwieńczoną ośmioboczną galerią,
na szczycie wymurowaną hełmem
osadzonym po bokach na żabkach,
czyli gotyckich ornamentach. Za rynkiem cesarz mógł zostać zaproszony

ŽATEC I LOUNY W OKRESIE
KAROLA
Spacery wzdłuż obu pereł rzeki Ohrzy są niezwykle atrakcyjne, a nawet wciągające, jednak nie znajdziemy tutaj za wiele pozostałości
z czasów Karola. Do wielu przywilejów, które
przyznał Karol IV miastu Žatec, należał monopol solny, ale także prawo chmielne, które, jak
wiadomo, od prawieków do dzisiaj stanowi
podstawę sławy tego miasta. Jednak Karol dbał
o dobre imię tutejszego chmielu i pod surowymi
karami zakazywał jego eksportu. Po okresie
Karola w mieście znajdują się takie pozostałości jak we wspaniałej katedrze Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny, którą w latach 1340-

Dolne Poohri
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przebudował
ze stylu romańskiego
do gotyckiego słynny
Peter Parler. Ponadto
także miejski ratusz
z wieżą, na którą
gorąco polecam się
wspiąć, został zbudowany w okresie
panowania
Karola,
tak samo jak wtedy
wzniesione fortyfikacje. W pobliżu rynku
patrząc w kierunku
rzeki Ohrzy o czasach Karola świadczy również godny
uwagi
kościółek
św. Wacława, który
wznosił się tu już
w XII wieku, ale my
nacieszymy się jego
niezwykłym,
barokowym
wyglądem
z muru pruskiego.
A Louny? To trudne.
Król Karol przywrócił obywatelom ich prawa
miejskie, które wcześniej nieostrożnie stracili,
poprzez zakwalifikowanie go do miast o bezspornych prawach. Louny były jakby przeklęte ognistym czarodziejem. Dwa ogromne
pożary w połowie XIV wieku wpłynęły nawet
na samego króla Karola, który na pięć lat odpuścił miastu podatki oraz zawiesił spłatę długu.
Niedługo potem Karol pozwolił miastu pobierać
opłaty targowe od soli. Jeśli cokolwiek moglibyśmy podziwiać z okresu Karola, to zniszczył to
doszczętnie apokaliptyczny pożar z 25 marca
1517 roku. W popiół obrócił się również miejski
kościół. Dopiero wtedy rozpoczęła się budowa
„nowego” miasta Louny, czemu zawdzięczamy
również powstanie jednej z najpiękniejszych
późnogotyckich świątyń, kościoła św. Mikołaja,
zbudowanego przez Benedikta Rejta. Większość pozostałych urokliwych miejsc miasta
Louny, które miłośnik piękna powinien poznać,
powstało dopiero w czasach późniejszych.

PEREŁKA
Jeśli jesteście w mieście Kadaň, być może
będziecie zaskoczeni, jaki przepiękny jest
klasztor franciszkanów, punkt obowiązkowy,
narodowe dobro kultury, choć nie pamięta
Karola IV. Został założony prawie sto lat
po jego śmierci. Ale należy to zignorować
i wybrać się go zwiedzić. Zajrzyjcie również
do sąsiedniej miejscowości Klášterec nad Ohří
i odwiedźcie narodowy pomnik przyrody
Ciboušov, odkrywkę jaspisów i ametystów.
Te spodobały się tak Karolowi IV, że ozdobił
nimi kaplicę zamku Karlštejn i kaplicę
świętego Wacława w katedrze Świętego Wita
na Zamku Praskim.

KTÓRĘDY DOKĄD
Tym razem to bardzo łatwe– wystarczy
trzymać się srebrzystej rzeki Ohrzy! Z zachodu
na wschód, oddalone zaledwie trzydzieści
kilometrów od siebie, leżą miasta królewskie
w tej kolejności – Kadaň, Žatec, Louny.
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Największe perły
Czeskiej
Szwajcarii
Gdy reżyser Peter Jackson nakręcił Władcę pierścieni, cały świat oszalał na punkcie
Nowej Zelandii. Mówi się, że jest tam właściwie wszystko, czym zadziwiać może
przyroda tej planety. Jeśli przeniesiemy się na europejski ląd, z zaskoczeniem
stwierdzimy, że taka mała Nowa Zelandia leży w północnych Czechach. Obszar ten
jest piękny i magiczny, a już dobre dwieście pięćdziesiąt lat mówi się o nim Czeska
Szwajcaria.
Jest to region dzikich poszarpanych skał
o dziwnych kształtach, masywnych ścian
skalnych naruszonych szponami czasu,
głębokimi parowami, na dnie których na małych
wysokościach nad poziomem morza zaskoczy
nas bardzo zimny wysokogórski klimat,
wąskich i głębokich wąwozów, które w skałach
wyrzeźbiła woda, malowniczo i różnorodnie
kwitnących łąk, szczeciniasto zalesionych
grzbietów, wspaniałych perełek architektury
ludowej i niezliczonej ilości nieokazałych, a i tak
pięknych klejnotów architektury sakralnej,
dziesiątek skalnych i niszowych kaplic,
przydrożnych i kutych krzyży, region srebrnych
nitek strumyków i meandrujących rzek,
imperium sokołów, puchaczy, zimorodków
i czarnych bocianów, pięknych widoków, które
złapią was za serce i pozostawią w nim ślad
na zawsze. Innymi słowy, kto nie zna Czeskiej
Szwajcarii popełnia na sobie grzech ciężki,
bo przygotowuje duszę na końską dawkę
wyjątkowego piękna.

POZWÓL SIĘ WOZIĆ
JAK KRÓL
Aby Czeską Szwajcarię poznać naprawdę,
trzeba by było tutaj żyć lub kilka razy w roku
tutaj wracać. Większość ludzi przyjeżdża tu
jednak tylko sporadycznie. I właśnie dla nich
są przeznaczone te zdania. Teraz dowiecie się,
czego nie należy przegapić i jak się tam dostać.
Zacznijmy od drugiego pytania i odpowiedzmy
na nie: wygodnie i komfortowo. O samochodzie
zapomnijmy. Nie dlatego że zwiedzanie autem
się nie uda, ale to beznadziejnie nudne, bez cienia
przygody, a ponadto niezbyt taktowne wobec
pięknej, delikatnej przyrody, której znaczna
część jest chroniona w parku narodowym.
Wybierzcie pociąg, statek lub autobus. Dość
luksusowa jest nowo oddana Trasa Parku
Narodowego. Wsiądźcie do pociągu w mieście
Děčín, a nie nadążycie nawet podziwiać małych
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stacyjek, z których można dotrzeć do jeszcze nie
wymienionych najważniejszych celów, nie tylko
z Czeskiej, ale także z Saksońskiej Szwajcarii,
a także z nawiązką tajemniczego, pięknego
i mało znanego Worka Szluknowskiego (czes.
Šluknovský výběžek). Statkiem, również
z Děčína, przepłyńcie fascynującym Kanionem
Łaby. Gdziekolwiek zatrzyma się statek –
zarówno po czeskiej, jak i po saksońskiej stronie
– w zasięgu pozostają niektóre największe
atrakcje w okolicy. A autobus? Przede wszystkim
należy pamiętać magiczną liczbę 434. Za nią
kryje się specjalna linia, która dowiezie was
do wszystkich najważniejszych miejsc parku
narodowego i jego otoczenia.

PRZEGLĄD NAJWIĘKSZYCH
MAGNESÓW
Co więc należy zobaczyć? Wymienimy te
miejsca zgodnie z regionami – najpierw

okolice miejscowości Hřensko. Tutaj czeka was
wędrówka jedną z najbardziej romantycznych
tras po skalistych wąwozach utworzonych
przez rzeczkę Kamenice. Część przejdziecie
pieszo, część pokonacie tratwą, tak czy inaczej
będziecie zaskoczeni ciszą ukrytą w cieśninie
skamieniałych
prastarych
olbrzymów.
Następnie znajduje się tu ścieżka Gabrieli wijąca
się u podnóża masywów skalnych, z widokami,
które nawet trudno sobie wyobrazić,
zwieńczona bramą bram, jednym z cudów
świata, Bramą Pravčicką. Tutaj nie szczędźcie
wysiłków i wstąpcie na przeciwległy skalisty
grzebień, ponieważ widoki z niego zarówno
na bramę, jak i parowy oraz doliny i góry stołowe
oraz mieniące się w słońcu skalne ściany nie
mają na świecie swojego odpowiednika. Tutaj
można zrozumieć, jak ten krajobraz widzą
sokoły. Teraz region wokół miejscowości
Jetřichovice. Najlepiej znane są z pewnością
skały Jetřichovické vyhlídky. Kto nie żałuje
wysiłku i wejdzie prawie dwieście metrów

Czeska Szwajcaria

wysokości, znajdzie się w altanie na szczycie
piaskowca i zobaczy pod sobą całą Czeską
Szwajcarię jak na ozdobionym talerzu. Do skały
Vilemínina vyhlídka można dojść wzdłuż
grzbietu, podobnie jak do skały Rudolfův kámen,
ale tutaj czeka prawie ścianka wspinaczkowa
do drewnianego domku. Jednym słowem
– wspaniałość. Z miejscowości Jetřichovice
konieczne jest przejście wokół krystalicznej
rzeki Jetřichovická Bělá do romantycznych ruin
młyna Dolský mlýny, potem stromym wąwozem
do wsi Vysoká Lípa i stąd pod roztrzaskany wrak
Titanika – skalny zamek Šaunštejn. Nawet tu
na niezwykły widok trzeba zasłużyć, wspinając
się przez wąskie szczeliny skalne po drabinkach,
ale na szczytowej kamiennej płycie naprawdę
można poczuć się jak Leonardo i Kate oraz
z dzioba podziwiać fale lasów, łąk i skał. Inny
przykład to obszar wokół miasta Krásná Lípa.
Tutaj największym hitem są wędrówki doliną
rzeki Křinice oraz wyprawa po okolicznych
skałach z dzikim profilem typu „w górę-na
dół”. Warto tu przyjechać w zimie, miejscowe
lodospady są naprawdę wyjątkowo piękne.
Mało znaną perłą jest wspaniała wędrówka

www.ceskesvycarsko.cz

z
Doubice
leśnym
skalnym
miastem i karkołomne zejście
wąskim pęknięciem w skałach,
które nazywa się Wąskie schody,
do domku myśliwych w ozdobnym
stylu alpejskim Na Tokáni. Ostatni
region jako jedyny jest położony
na lewym brzegu Łaby. Rozpościera
się w pobliżu góry stołowej Děčínský
Sněžník, z której wznosi się ku niebu
słynna kamienna wieża widokowa,
latarnia morska na morzu mgieł.
Tu, nad miejscowością Tisá, cierpliwie czeka
malownicze i odurzające błędne miasto skalne
Tiské stěny, ze skałami o najdziwniejszych
i najbardziej fantastycznych kształtach. Ostatni
obszar objedziemy autem, jeśli Bramę do Czech
traktujemy jako plac zabaw. Naturze jest
wszystko jedno, że człowiek na mapach maluje
linie graniczne. Czesko-saksońska Szwajcaria
jest bardzo logiczną i spójną całością, i my ją tak
traktujemy. Dodajmy więc do naszej prezentacji
również okolice Bad Schandau. Tutaj można
przejść do słynnego Bastionu z pierwszym
mostem, który został zbudowany w Europie

tylko i wyłącznie ze względu na pogłębienie
doświadczeń turystów (już przed stu
dziewięćdziesięciu laty!) lub wybrać się pokonać
słynne Schramsteiny, ściany skalne, które jakby
swoimi pazurami zaznaczył jakiś bajkowy
potwór. Jeśli dodać do tego ogromną twierdzę
Königstein na szczycie góry stołowej górującej
nad korytem Łaby, wszystkie najlepsze miejsca
saksońskiej listy przebojów w ten sposób
znalazły się w jednym miejscu. A to wszystko,
bardzo proszę, w zasięgu wyżej wymienionych
środków transportu. Więc plecak na plecy i w
góry po przygody w krainę o niezwykłej urodzie!
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Dolina Łaby oczami malarzy
Jest rok 1860. W dolinie rzeki Łaby, w odległości krótkiego spaceru
od miejscowości Sebuzín, idzie mężczyzna ze skórzaną torbą na ramię,
na drugim trzyma złożone sztalugi malarskie. Jest upalny dzień późnego
lata, na niebie zaczynają się gromadzić burzowe chmury. Łaba spokojnie
błyszczy się w popołudniowym słońcu, w zatoce pojawia się parowiec,
z komina którego wynurzają się kosmyki dymu. A tam, wysoko nad rzeką,
aż do szczytu zalesionego grzbietu błyszczy w oddali malowniczy kościół
św. Barbary. „To tutaj”... szepcze wyrośnięty chudy mężczyzna, na twarzy
którego widać nieposkromiony wąs. Rozpakowuje z torby przybory
malarskie i za moment już nanosi na papier pierwsze szkice krajobrazu,
które pozostały mu w szeroko otwartych oczach.

PATRZ I MALUJ!
Ten mężczyzna nazywa się Ernst Gustav Doerell.
Dziwak, dziwoląg. Maluje gorączkowo, przestaje dostrzegać otoczenie – cała jego istota
zamienia się w ołówek i pędzel. Och, być w stanie namalować na papierze dokładnie to, co
widzi! Bez upiększeń, bez idealizacji – przyrodę
w jej absolutnej prawdzie. Szkoda, że zdjęcie
jest tak niedoskonałe. Dźwigać ze sobą na łono
natury całe laboratorium, a jeszcze musieć się
parać chybotliwymi konturami. Być może pewnego dnia ludzie będą mogli w atelier fotografować nie tylko portrety, ale także krajobraz.
Jak dotąd jednak
malowanie
jest
znacznie
bardziej precyzyjne,
choćby ze względu
na kolory! Przecież czy się da bez
dobrodziejstwa
koloru uchwycić
te
niebieskawo
lśniące
powietrze,
srebrzystą
powierzchnię,
surowego brązowego muru, śnieżnobiałego kościoła
z cynobrowym dachem i skąpane we mgle
wzgórza przechodzące od zielonego w ochrę?
Czeskie Średniogórze, a zwłaszcza Dolina Łaby
są dosłownie malarskim Eldorado. Niedawno
spotkał tu Josefa Manesa z tłumem studentów,
starców Piepenhagena z Crollem i Navrátilem,
często w gościńcu spotykał się z rówieśnikami
Hugo Ullika. Przybywają z Pragi, Drezna –
zewsząd. To dlatego, że region jest zaślubiony
romantyzmowi. Tu natura jest dostojna i naturalnie piękna, dzika i serdeczna, pełna emocji,
wywołująca wrażenie i nieprzejednana. I nie
ma znaczenia, czy artysta spogląda na krajobraz z brzegu Łaby, patrzy na szczyty wzgórz
i skał i maluje przepiękne ruiny Vrabince, ponury
Střekov czy łodzie na rzece albo idzie na wzgórza i czy znajdzie widok, jak i w pobliżu kościoła
w miejscowości Dubice znalazł on sam i maluje
dolinę Łaby z góry. Zawsze to dar! Tak, tu

i tam trzeba malować willę pewnego przemysłowca, nawet fabryki od niego wymagają, tu
i tam również strzeleckie tarcze dla snajperów,
a gdy naprawdę nie ma za co kupić jedzenia dla
rodziny, wówczas maluje i pokój – ale te chwile,
kiedy człowiek rozpędzi się między stożkami
i piętkami wzgórz Czeskiego Średniogórza lub
wzdłuż najbardziej romantycznej rzeki na świecie, to trzymuje nagrodę za trud i zawiedzione
nadzieje. Tutaj jest wolny, tu może służyć
pięknu.

ŚLADAMI ROMANTYZMU
Dolina Łaby od miasta
Roudnice gdzieś do Drezna stanowiła malarską
mekkę długo przed
nadejściem
romantyzmu, ale poszukiwacze
romantycznej prawdy
tutaj znaleźli swoją
ziemię obiecaną. To
wspaniałe jest móc
spróbować
postrzec
Łabę ich oczami. Bramę
do
Czech,
winnice

okolic
wsi
Žernoseky,
panoramę
Litomierzyc, zamek
Střekov...
To prawda,
sztalugi
i paletę niewielu już ze
sobą
nosi,
ale
aparat
fotograficzny
ma
dziś prawie każdy, nawet jeśli tylko w telefonie. Czy to wypada, aby wędrować tędy, karmić oczy tymi wspaniałościami i nie starać się
ich utrwalić? Istnieje wiele sposobów, jak to
zrobić, ale jeśli przyjmiecie poradę, rozpocz-

nijcie w Litomierzycach, w Północno-czeskiej
Galerii Sztuk Pięknych, zaledwie kilka kroków
od rynku. Znajdziecie tu interesującą kolekcję,
w tym romantyczne pejzaże i dzieła Doerella
„Widok na Střekov” i „Uście nad Łabą”. Podziwiaj i zanurz się w wizje romantyków. A potem
idź własną malarską drogą. Może wzdłuż rzeki.
Najlepiej posłuży temu Labská stezka, gdzie
rowerzyści spotykają się z pieszymi i rolkarzami.
Można wędrować po niej do granicy – i ciągle
będzie to wspaniała i niesamowita sceneria,
która nie ma sobie równych. Albo przetestujcie
trochę ścieżki grzbietem wzgórz, które przez
miliony lat otaczają dorzecze Łaby. Saksończycy
starannie oznakowali swoje Malerweg. Czeskie Średniogórze także je ma, ale niewiele się
na razie o tym wie. Nie poprowadzą was po niej
żadne specjalne znaki, tylko te klasyczne turystyczne, których mamy najgęstszą sieć w świecie. Malarska trasa... nikt o niej nie mówi – więc
przyjedźcie, odkryjemy ją razem.

PRZYJEDŹCIE, RAZEM
ODKRYJEMY MALARSKĄ
TRASĘ
Najpierw w Uściu nad Łabą
wygodnie wjedźcie kolejką
do dawnego zamku Kašpárkov hrad, w przeszłości
nazywanego zamek Větruše.
Stamtąd
prowadzi
żółty
szlak. Łącznie czeka was dwadzieścia pięć wspaniałych
kilometrów, więc dobrze się
przygotujcie. Będziecie przechodzić od punktu widokowego do punktu widokowego.
Na niektóre trzeba będzie zboczyć i znowu wrócić do żółtego szlaku, ale wierzcie, że
to będzie wspaniała przygoda.
Pierwsza w kolejności będzie
Humboldtova vyhlídka, potem panorama
z miejsca o nazwie Skály, a nieco dalej Skalky.
Przez Podlešín i Moravany można się dostać
do Dubiček. Tutaj, obok kościoła pielgrzymkowego św. Barbary (tak, to ten z obrazu Doere-

lla), znajduje się przyjemny pensjonat z dużym
tarasem, który z pewnością zaprze dech w piersiach. Pod wami rozpościera się szeroki łabski
meander zwany od dawna Porta Bohemica, otoczony przez pofałdowane wzgórza Czeskiego
Średniogórza.
Wcześniej
i potem zobaczycie dziesiątki
wspaniałych
widoków, ale
tego nic nie
przebije. Zaledwie
kilkaset
metrów dalej
zobaczycie
widok Doerella,
dzięki
czemu
przez dłuższy
czas
będzie
można upajać
się widokiem
malarza Ernsta
Gustava. Dojrzycie
nieco
inne rzeczy, ale zasadniczo to będzie to samo.
Po widoku Jaroslava Serby można urozmaicić wycieczkę z wieży widokowej Radejčín,
a następnie zaczniecie schodzić zalesionymi

wzgórzami do Dobkoviček. Tutaj opuścicie żółty
szlak, który prowadził was przez tak piękne miejsca. Drogą wkroczcie do sąsiedniego Chotiměřa
i z ufnością powierzcie się zielonemu szlakowi.
Nagrodę będzie stanowić wejście do malowniczych ruin zamku
Oparno,
gdzie
można
doświadczyć
naprawdę
wspaniałych widoków na okoliczne
wzgórza,
ponieważ znaleźliście się
właśnie w samym
sercu średniogórza
Milešovské středohoří. Zielony szlak
następnie krótko
poprowadzi
was
szlakiem edukacyjnym Lovoš przez
dolinę
Opárenské údolí, gdzie
niegdyś kręcił się
młyn za młynem,
aż do winiarskiej miejscowości Malé Žernoseky, która leży bezpośrednio nad rzeką Łabą,
a nawet posiada stary prom, którym można
popłynąć na drugi brzeg.

KTO JEST KIM
Ernst Gustav Doerell urodził się w roku
1832 w saksońskim Freibergu w rodzinie
górniczej, jego matka pochodziła z Teplic.
Od czternastego roku życia żył w Czechach,
najpierw u ciotki w Litomierzycach, potem
w Teplicach, gdzie został wyuczony na
malarza pokojowego, potem w Pradze, gdzie
dwa lata studiował w Akademii, a na koniec
w Uściu nad Łabą, gdzie w wieku zaledwie
czterdziestu pięciu lat (1877) zmarł na
gruźlicę. Stworzył sześćset dzieł, z czego
około jedna czwarta się zachowała.

Foto © SGVU w Litomierzycach, Jan Brodský.
Pochodzenie dzieł – SGVU w Litmierzycach
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Czeskie Średniogórze

www.ceskestredohori.info
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Jak powstają ślady
Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co musi się zdarzyć, aby móc wyruszyć po wspaniale przygotowanych
trasach narciarskich? Albo inaczej – czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, że oczywiste jest dla nas
kupienie skipasu na stoku, ale na trasy biegowe wyruszamy jakoś naturalnie za darmo? Czy słusznie? Udałem
się do Ośrodka Sportów Klíny, który obok Dlouhé Louky i Lesné jest jednym z ośrodków biegowego eldorado
na grzbietach Rudaw, a tam znajduje się słynna i coraz bardziej popularna trasa Rudawskie białe ślady
(Krušnohorské bílé stopy).

MROŹNĄ NOCĄ
RATRAK CICHO
MRUCZY
Trochę niemądrze myślałem, że jeśli
chcę przeżyć frezowanie śladów, muszę
wstać jeszcze przed świtem. Błąd –
trasa jest przygotowywana wieczorem.
Pożądane jest bowiem, aby w nocy
przemarzły zarówno dostosowany
aksamit dla łyżwiarzy i białe szyny dla
klasyków i lepiej oraz dłużej opierały
się nartom. Poderwałem się na równe
nogi. Josef Dlouhý, dyrektor ośrodka
sportowego Klíny, czekał na mnie przy
ratraku i trudno
skrywał
rozbawiony
u ś m i e c h .
S z y b k o
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zrozumiałem, dlaczego. Szykowny ratrak
z dwoma hydraulicznymi trackerami mocno
się zakopywał, w środku pojazdu można
mieć dziwne odczucia. To jazda pozbawiona
adrenaliny – jechaliśmy z prędkością około
10 km na godzinę, tuż za nami pozostał
wysokiej jakości obrobiony i wyprasowany
teren narciarski. Gdyby nie interesująca historia,
w moment zasnąłbym jak zabity. To, o czym
się dowiedziałem, sprawiło, że nie mogłem
zasnąć. Przede wszystkim – tor zaczyna być
przygotowywany na wiosnę, gdy śnieg się
stopi. Wszystkie szlaki są na działkach lasów,
miejskich lub państwowych, musimy więc
uzgodnić, gdzie będzie ścinka, a gdzie odstrzał
i dostosować się. Potem zaczyna się czyszczenie
wszystkiego, co pozostało po zimie, a pozostać
nie miało. Odbywa się to albo na piechotę,
albo quadem. Latem konieczna jest naprawa
i uzupełnienie oznakowania – umieszczenie

w ziemi drewnianych pali (i co pięć lat
ich wymiana), wymiana plastikowych
szyldów, uporządkowanie czterech
dużych planszy z mapami. Następuje
naprawa dróg, kanalizacji i mostów.
Zaczyna rosnąć trawa jak na wyścigi.
Następnie jeździ ciągnik i kosi oraz
mulczuje, aby trasy mogły służyć
w lecie i biegaczom, i rowerzystom,
i miłośnikom nordic walking. Znacząco
mruczy również piła – trzeba ciąć
stale rosnące gałęzie, aby w okresie
zimowym nie przeszkadzały ani
ratrakowi, ani narciarzom. Obracam
się za siebie i widzę, że piłę wieziemy
i teraz, w zimie. To gdyby zaskoczyła
nas złamana gałąź lub nawet
zwalone drzewo. Przez cały sezon
letni konieczne jest oczywiście
wywożenie śmieci, nawet z wieży
widokowej Jeřabiny, którą chłopaki z ośrodka
Klíny wyczyścili i odnowili – w rzeczywistości
tylko dlatego, że byli źli na to, w jakim stanie
było to miejsce. Prawdziwy szum zaczyna
się, gdy spadnie śnieg. Z jednej strony to
radość, ale nadchodzą niekończące się nawet
ośmiogodzinne dyżury na ratraku. Pracownicy
z ośrodka Klíny nie regulują tylko „swoich”
śladów, dawno ustalili z niemieckimi sąsiadami,
że część ich tras też dostosowują. Na jednej
zmianie są w stanie przygotować do 75
kilometrów tras. Za nami pozostaje doskonale
wyprasowany aksamit, a na skraju błyszczy
ślad na klasykę. Spotykamy faceta na nartach
biegowych z zapalonym reflektorem na czole,
ta moda jest coraz bardziej powszechna.
Josef opowiada o kwestiach związanych
z regulacją śladów. Powiedziano mi, że ta
warcząca piękność jest dość zachłanna, pije
dosłownie sto na sto, sto litrów nafty na sto
kilometrów. Konieczne jest zatem wożenie ze
sobą kanistrów. Pytam, ile taki ratrak kosztuje,
i głośno przełykam ślinę, gdy dowiaduję się,
że trzy i pół miliona koron. Chwilę milczę
i tak sobie na palcach liczę. Wychodzą mi
całkiem spore koszty – na urządzenia i ludzi.
„Utrzymanie śladów zapewnia Kraj Ustecki
i sponsorzy, ale oczywiście część pochodzi
z naszych środków. Traktujemy to jako
usługę dla gości, jako udogodnienie dla
odwiedzających Klíny”. Pytam, czy to tak
wszędzie na świecie, że za jazdę po śladach
nic się nie płaci. „Wręcz przeciwnie – płaci się
niemal wszędzie. W Austrii mają odpowiednik
skipasu, nazywają go loipenka. Działa na tej
samej zasadzie, ale w pewnym stopniu

Rudawy

Tylko tu trzy ośrodki mają razem 180 km tras łyżwiarskich i klasycznych, jeśli dodać podłączone trasy
w Saksonii, osiągamy ponad 250 kilometrów przygotowanych terenów biegowych. Dlaczego od razu
eldorado? W przeciwieństwie do innych czeskich gór tutaj nie spotkacie pielgrzymek narciarzy biegowych,
w dni powszednie nawet często jeździ się, nikogo nie spotykając. To prawda, że zaplecze nadal kuleje,
z pewnością nie da się jechać tu od bufetu do bufetu, tu trzeba przekąskę i napoje zabrać ze sobą – ale
to o wiele bardziej romantyczne. Większość tras w okolicy miejscowości Klíny znajduje się w lasach,
przeplatające się trasy w ten sposób łatwo wytrzymują podmuchy wiatru. I jest tu tak piękne – z ręką
na sercu, jeśli jesteście już w trasie, nie ma właściwie żadnej różnicy pomiędzy bieganiem tu, a gdzieś
w Ramsau. Do tego trasy mają bardzo przyjemny profil. Jak tylko wkroczycie na osiemset metrów, jeździcie
po grzbiecie prawie bez przewyższenia. Cóż, po prostu biała bajka. Ale co z tymi dostosowanymi trasami ze
śladami? Same się przecież nie zrobiły…
czteroosobowy wyciąg krzesełkowy, zjazdy
po zmroku, snowpark) i Telnice (dwumiejscowy
wyciąg krzesełkowy, sześć orczyków, 5 km
tras zjazdowych, snowpark). Ośrodki nie
zasypiają nawet w lecie – Klínovec oferuje park
linowy, strzelnicę na wiatrówki, tenis, minigolf,
kryty basen, trampolinę, szczudła, skutery
terenowe, bungee running, disc golf... Klíny
poza parkiem linowym, tenisem i minigolfem
mają także trzy trasy singltrek, halę sportową
ze ścianką wspinaczkową, zewnętrzną ścianę
wspinaczkową... Czego chcieć więcej?

PEREŁKA
Aby nie wyglądało na to, że w ośrodku Klíny
nie ma zaplecza... Jest wręcz przeciwnie!
Można zakwaterować się w obiektach
czterech różnych kategorii, bardzo porządnie
najeść się w hotelu Emeran lub w Pensjonacie
Stará škola – również ten należy do ośrodka,
ewentualnie Mammut bar przy trasach.
Oprócz już wymienionych możliwości
przygotowuje się również nowość – letni tor
bobslejowy, który będzie służyć od 2017 roku.

KTÓRĘDY DOKĄD
w oparciu o przyzwoitość i odpowiedzialność
ludzi. Na tor można wejść w dowolnym miejscu,
nie ma żadnych bramek. Aha, więc taki bonusik.
Przyzwyczailiśmy się, że jeśli nie musimy płacić,
nie płacimy. Chyba że ktoś „wymusza”. Więc,
co o tym sądzicie? Czy to w porządku? Czy nie
byłoby bardziej sensowne, gdybyśmy choć
trochę płacili? Zupełnie dobrowolnie, choćby
ze zwykłego szacunku dla gości, którzy są
„pędzą” z dziesięciokilometrową prędkością
zaśnieżonym lasem, abyśmy rano na nartach
mogli przejechać swoją trasę? Osobiście
następnym razem będę pytać o bilet. A wy nie?

Klíny znajdują się dosłownie tuż od Litvínova,
niecałe sześć kilometrów po dobrze
oznakowanej drodze nr 271.

OŚRODKI NARCIARSKIE
RAJEM DLA ZJAZDOWCÓW
Również dla narciarzy Rudawy są wciąż
trochę nieodkrytym rajem. Po pierwsze, są tu
stosunkowo stabilne warunki śniegowe i da się
szusować, ośrodki narciarskie i udogodnienia
są lepsze z roku na rok, stoki są coraz bardziej
zadbane, a usługi dodatkowe wyrastają jak
grzyby po deszczu. Dominujący i centralny
jest ośrodek sportowy Klínovec. Klínovec to
najwyższy szczyt Rudaw, spogląda na dolinę
z wysokości 1244 metrów nad poziomem
morza. Dwanaście kilometrów tras narciarskich,
najnowocześniejszy
czteromiejscowy
wyciąg krzesełkowy w Republice Czeskiej,
możliwość przemiennych zjazdów w sąsiednim
Fichtelbergu... Do tego snowtubing, snowpark
z najlepszą U-rampą, szkoły narciarskie,
miniośrodek dla dzieci, a po nartach basen lub
może łucznictwo. Pełne sztuczne naśnieżanie
to oczywistość. Doskonale można poszusować
na nartach nawet dalej na północnymwschodzie – na przykład w ośrodku sportowym
Klíny (cztery sztucznie naśnieżone trasy,

www.kbstopa.cz
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Czeska Szwajcaria dzieciom

Czeska Szwajcaria dzieciom

Mamo! Tato!
Chcę tam!
Czeska Szwajcaria to godny podziwu region, w którym na małym
obszarze można znaleźć niezliczone ilości fantastycznych przygód
i wspaniałe miejsca godne podziwu. Tylko że dzieciom jest wszystko jedno.
Im poezja regionu jest zupełnie obojętna, one chcą rozrywki i zabawy. Bądźcie
jednak pewni, że Czeska Szwajcaria również dla nich jest doskonale przygotowana,
może zaoferować dzieciom to, czego chcą, nawet z nawiązką.

RZUCAJ, WSPINAJ SIĘ,
KOP, ODKRYWAJ!
Kiedy niedawno pisałem poradnik po Czeskiej
Szwajcarii dla rodzin z dziećmi, zdefiniowałem
nową jednostkę SI: dziecięca nuda. Ma długość
400 m i dwie stałe „kiedy dojedziemy” i „bolą
mnie nóżki”. I jeśli po czterystu metrach nie stanie coś wspaniałego, zabawnego, nakłaniającego do zabawy, dziecko ulega nudzie i rodzic
ma problem. Nie trzeba jednak się martwić –
wystarczy przeczytać następujące strony. Zajmiemy się regionem od wschodu na zachód.
Możemy zacząć w Rumburku, a konkretnie nad
nim na wzgórzu zwanym Dymník.
To eldorado. Nie tylko traficie
na wieżę widokową, ale
kawałek od niej znaj-
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dują się również dwa widoczne place zabaw.
Pierwsze z nich jest przeznaczone dla football
golfa. Nie znacie tego? Wspaniała okazja. Dla
dzieci zabawa, dla tatusiów lek na chandrę spowodowaną brakiem koordynacji w klasycznym
golfie. Chodzi o to, aby trafić jak najmniejszą
liczbą kopnięć piłką nożną do jednego nie tyle
otworków, ale rozmiarami dostosowanych
otworów. A tuż obok – frisbeegolf. Tutaj również należy jak najmniejszą ilością rzutów trafić
plastikowym talerzem do specjalnego kosza.
Niezbyt daleko stąd, nad miejscowością Jiřetín
pod Jedlovou, wznosi się do nieba góra Jedlová.
Zimą wspaniałe narty, latem raj szczególnie dla
nieco starszych dzieci – jazda na wypożyczonych górskich trzykołowcach po trasie lub
hulajnogami po szlakach leśnych ze
szczytu w głąb do doliny – szaaaaaleństwo! I ponadto leśne
centrum linowe i poniżej
pod trasą narciarską dodatkowo olbrzymia huśtawka,
ścianka wspinaczkowa i trochę inne centrum linowe.
Stąd do miasta Krásná Lípa
zaledwie kilka minut. Tutaj
czeka atrakcja ponad inne
– Dom Czeskiej Szwajcarii z bardzo rozrywkową
interaktywną ekspozycją, gdzie można
sprawdzić, co to znaczy być archeologiem,
szklarzem,
botanikiem, malarzem, przechodzić przez norę
borsuka, odpowiadać
na wścibskie pytania
ukryte za różnymi
szkatułkami, w szufladach i klockach... Do tego
wielki
kompleks
sportowy
Czeskiej Szwajcarii ze
ścianką
wspinaczkową, plac zabaw,

korty i załatwione. Mniej niż
pięć kilometrów stąd znajdują się idylliczne Doubice
ze wspaniały terenem pełnym drewnianych rzeźb (być
może na tym terenie jest ich
tu w ogóle najwięcej na świecie), labirynty, zamki, drabinki. Tu ogłoszono Królestwo
Doubickie, gdzie nawet płaci
się inną walutą – dubakami.
Dorośli mogą wprawdzie kręcić głową nad tą niesamowitą mieszanką, ale
dzieci? One kochają to i trudno je stamtąd
wyciągnąć. Wycieczkę z miejscowości Doubice
żółtym szlakiem w kierunku na Tokáň pokona
każde dziecko – to nawet nie pięć kilometrów. A jednocześnie czeka was skalne miasto
ukryte w lesie, tunele skalne, drabinki, a co
najważniejsze – Wąskie schody, czyli zejście
wysoką skalistą szczeliną po drabinkowych
schodach. Ponadto spotkacie również idealną
ściankę wspinaczkową dla dzieci, tym razem
stworzoną przez matkę naturę – skałkę Cypisek. A na końcu drogi, z domków myśliwskich
na Tokáni czeka wynajem hulajnóg oraz spokojna trasa do miejscowości Chřibská lub Jetřichovice, gdzie hulajnogi można zwrócić.

Czeska Szwajcaria

RYSIĄ ŚCIEŻKĄ NA ŁÓDKI
LUB NA FARMĘ
W okolicach miejscowości Jetřichovice dzieciom
wiele frajdy sprawi i trochę je postraszy Dolský
mlýn, z którego stromym parowem można się
wspiąć na górę Vysoká Lípa, gdzie na skraju
oczekuje jeden z najbardziej atrakcyjnych
punktów widokowych w regionie, który
z pewnością zachwyci również dzieci, bo nie
jest łatwo się do niego dostać. Na Šaunštejn
trzeba się wspiąć po drabinkach przez wąskie
szczeliny, więc dzieci w większości
na górę dostają się łatwiej i często
szybciej niż ich rodzice. Na Mezní
Louku nie jest już daleko. Brama
Pravčicka głównie mniejsze dzieci
zwykle pozostawia całkowicie
obojętnymi, więc lepiej wybrać
się na Rysi szlak (Rysí stezka),
nowo wybudowanym edukacyjnorozrywkowym szlakiem w lesie.
A jeśli stąd zejdziecie dzikim
wąwozem do rzeki Kamenica
i zaokrętujecie na statku, którym
można przepłynąć przez oba
słynne wąwozy, dzieci będą
wniebowzięte. Możemy wyruszyć
również trasą północną, najlepiej

www.ceskesvycarsko.cz

pociągiem, do Mikulášovic,
gdzie
czeka
Skloluxus,
mały i przytulny warsztat,
w którym dzieci mogą
spróbować, jak maluje się
na szkle, a dalej w mieście
Dolní
Poustevna
mogą
obejrzeć spektakl teatru
lalek, a następnie na farmie
Kozí farma Nová Víska
u państwa Malinów wasze
dzieci
entuzjastycznie
znikną w stadzie kóz, koźlątek, piesków,
kotów i kociąt, podczas gdy wy delektować
się będziecie dobroczynną kozią serwatką
i degustować będzie naprawdę świetne kozie
sery. Droga południowa może was doprowadzić
do miejscowości Kytlice, gdzie przy odrobinie
szczęścia będzie się akurat odbywać występ
miejscowego teatru lalkowego, zwiedzicie
wystawę starej szkoły, gdzie bez tablic
interaktywnych i tabletów dzieci raczej szkoły
nawet nie znają.

Z ZAMKU DO SKALNEGO
RAJU
Po dotarciu do zachodniej Czeskiej Szwajcarii
czeka na was Děčín, o którym szczegółowo
można przeczytać w innym artykule, a więc tutaj
tylko krótko – wspaniały zamek ze zwiedzaniem
dla dzieci prowadzonym przez tajemniczego
Czarnego Rycerza lub uśmiechniętą hrabinę, dla
większych dzieci unikalne doświadczenie na via
ferrata („żelazna droga”, ubezpieczony szlak
turystyczny – przyp. tłum.) w środku miasta,
naprawdę zabawne zoo, zdecydowanie u nas
jedno z najbardziej atrakcyjnych, aquapark,
wynajem pontonów, na których można pływać
wzdłuż Łaby aż do Saksonii, do tego cyklobus
na górę Sněžník i jazda na wyścigi z wiatrem
na dół, biblioteka z bajkowym działem dla dzieci...
A na koniec przygoda nad przygodą – podróż
w głąb miasta skalnego Tiské stěny! Ten skalny
labirynt składa się z dwóch obszarów – Velké
i Malé Tiské stěny. Dzieci będą bawić się wszędzie,
ale Malé Tiské stěny, to po prostu dziecięce
marzenie. Całkowicie bezpieczne miejsce, szlaki
pokryte głębokim piaskiem, tysiąc przejść, tuneli,
jaskiń i grot, skałek i niewysokich ścian – tutaj
dzieci stają się same sobą i nuda nie przejdzie im
przez głowę nawet przez kilka godzin. Czeska
Szwajcaria jest po prostu, jak by powiedzieli
adresaci tego artykułu, dość wypasiona!

PEREŁKA
Podobnie bogata jest również sąsiednia
Szwajcaria Saksońska. Trzeba wybrać się do
Bad Schandau ze skalnym wyciągiem do rysiej
klatki, wspaniałego interaktywnego Domu
Szwajcarii Saksońskiej i tramwajem w skały.
A może nawet modelową kolejką pod gołym
niebem do kurortu w Rathen.
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Winne szlaki

Winnym szlakiem podziwiać krajobrazy i delektować się winem

Winnym szlakiem na przekór czasom
Lovoš i zachwyćcie się piękną doliną Oparenské
údolí, wędrując wokół dawnych młynów do ruin
zamku Oparno i dalej na górę Lovoše z pięknymi
widokami na całe Średniogórze i zielonym turystycznym szlakiem zejdźcie na dół. Przyłączycie
się do już opisanego szlaku winnego. Jeśli macie
czas – a kto wędruje winnym szlakiem, powinien mieć go sporo – naprawdę warto.

Z ROUDNICE NA PELUNKU,
A NAWET JESZCZE DALEJ

Każdy w tym kraju wie, że Morawy od niepamiętnych czasów
były przeplecione szlakami winnymi, które dziś promieniują na szlaki turystyczne
i rowerowe. Na swoją niekorzyść znacznie mniej osób wie, że podobne szlaki kiedyś bywały i znowu
dzisiaj powstają również w Czeskim Średniogórzu, w nieskończenie malowniczej dolinie rzeki Łaby. Uprawa
i przetwórstwo wina w obu czeskich podregionach winiarskich – litomierzyckim i mělnickim – liczy ponad
tysiąc lat. Wspomniane szlaki mają charakter szlaków edukacyjnych wzbogaconych w tablice informacyjne,
a kto się na nie wybierze, jakby podróżował w czasie. Teraźniejszość splata się tu z przeszłością i dawną
historią, średniowieczne winnice i wykute w skale piwnice spotykają się z dzisiejszymi winiarzami,
z butelkami pełnymi płynnego słońca, z zamierzchłych czasów
wynurzają się godne pamięci budynki miasta, które żyją
bogatym życiem tu i teraz, a Łaba to wszystko przemywa
pradawnymi wodami, które do nas nieskończenie wracają.
Przyjedźcie i wyprawcie się winnymi drogami. Są magiczne.

Z LITMIERZYC
DO MIEJSCOWOŚCI
ŽERNOSEKY
Już w czasach, kiedy okolica Łaby była zamieszkiwana, a drogami śródlądowymi chrześcijaństwo wkraczało do pogańskich świątyń, ludzie
uprawiali winorośle na żyznych zboczach
wzgórz spadających do koryta rzeki. Dokumenty pisemne są późniejsze, dopiero z roku
1057, ale informują, że już bardzo długo wino
dojrzewało tu i było przemieniane na odurzający napój. Litomierzyce w średniowieczu były
po Pradze drugim najważniejszym miastem
uprawy winorośli. W okolicach miasta, zwłaszcza w kanionie Łaby, było ponad 400 hektarów
winnych tras. Wiele z nich nadal rodzi owoce,
pomimo faktu, że mikroskopijny robaczek
przywieziony tu z Ameryki z końcem XIX wieku
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zniszczył większość winnic. Dla ludzi
winiarstwo jest tutaj istotą, więc się
nie poddali i zaczęli ponownie. Najbardziej logicznym początkiem Litomierzyckiego szlaku wina jest gotycki
zamek w mieście, który dał nazwę
szlakowi. Do szkieletu starego zamku
królewskiego wbudowano nowoczesne wnętrze, którego częścią jest również interaktywna
i bardzo udana ekspozycja Świątynia czeskiego
winiarstwa. Następnie szlak przeprowadzi was
pod winnym szczytem Radobýl (przeczytajcie komiks kilka stron dalej), wzdłuż brzegu
jeziora Píšťanské jezero aż do wsi Velké Žernoseky, poświęconej winu. Oprócz kilku drobnych
winnic, które zdecydowanie warto odwiedzić,
czeka was tu prawdziwy skarb – historyczne
piwnice winne pogłębione w połowie XIX wieku
przez cystersów. Łączy się z nimi zamek Žernoseky, będący siedzibą słynnego winiarstwa.

W regionie Podřipsko mówiło się o pasmach
winorośli po raz pierwszy w trójkowym roku
1333, ale jak wiadomo, zanim się cokolwiek
zostanie przelane na papier, już dawno to żyje
i funkcjonuje. W mieście Roudnice nad Labem
zaczynają się Połabskie szlaki wina i wiedzy.
Istnieje na nich kilka odgałęzień i bocznych
okrążeń. Doprowadzą was daleko poza granice Bramy do Czech, do regionu Mělnicko.
Ale zacznijmy od wspomnianego już miasta
Roudnice. Piękne historyczne miasto z pięknym zamkiem Lobkowicz (siedziba zamkowego winiarstwa, a w ujeżdżalni godna uwagi
Galeria Sztuki Współczesnej), wieżą widokową,
kościołem
gotycko-barokowym
Narodze-

Można zajrzeć do piwnic i stwierdzić, że do dziś
umożliwiają dojrzewanie wina. Na samym
brzegu Łaby opuścicie Łabski szlak prowadzący
z Pragi do Hamburga i powierzycie się w opiekę
miejscowego Charona, który promem przewozi
nie do piekła, ale do wsi Malé Žernoseky, gdzie
nadal obecna jest przeszłość i teraźniejszość
winiarstwa. Kolejny szlak prowadzi wzdłuż
podnóża wzgórza Lovoš, oczywiście także
rozległymi winnicami i doprowadzi do miejscowości Lovosice, skąd podążając z prądem
rzeki, można wróć do promu. Ale jeśli chcecie
szczególnie dobrej wskazówki, w miejscowości
Malé Žernoseky skręćcie na szlak edukacyjny

Czeskie Średniogórze

nia Marii Panny, z klasztorem augustianów,
z barokowymi kaplicami rozsianymi po całym
mieście, no i oczywiście z pobliską mekką każdego Czecha, górą Říp. Jeśli chcecie otrzymać
wskazówkę na wspaniałe kąpielisko – polecam
zatopione wyrobisko piasku w miejscowości
Dobřín. Po przekroczeniu roudnickiego mostu
nad Łabą można wyprawić się przez wsie leżące
w regionie, który jest krok po kroku coraz bardziej malowniczy. Zbliżając się do rzucającego
się w oczy wzgórza Sovice widać na jego południowych i zachodnich zboczach dojrzewające
winorośle na historycznych winnicach, które
do dziś zapewniają najlepsze roudnickie wina.
Północna strona tego odosobnionego wzgórza
też was zaskoczy. Istnieje tu nawadniający zbiornik, z którego można podziwiać widok zapierający dech w piersiach. Dostrzeżecie Czeskie
Średniogórze od Varhoště przez Sedlo, Milešovkę po Hazmburk. To region gajów akacjowych,
lasów sosnowych i mieszanych, stawów, strumieni i terenów podmokłych, z którego można
dotrzeć do miejscowości Hošťka. Po drodze
z zadumy wyrwie was syrena zabytkowego
pociągu Podřipský motoráček. Miasto Hoštka
zupełnie bez powodu leży poza głównym zainteresowaniem turystów. Ma piękne otoczenie,
kilka godnych uwagi kościołów,
piękną barokową kolumnę Trójcy
Przenajświętszej i Kaplicę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
lub ciekawą uliczkę jedenastu winnych piwniczek. Dalej szlak doprowadzi was do niezwykłego miejsca,
na tzw. Taras Łaby.

Meandry Łaby, na horyzoncie góra Říp, okoliczne wioseczki – taki widok jest bardzo
powszechny. Pod prąd Łaby dotrzecie do Štětí
i byłoby błędem nie skoczyć na drugi brzeg
i nie dojść do miejscowości Račice ze słynnym
kanałem wioślarskim i na łodzie cannoe, koło
których prowadzi asfaltowa droga idealna
dla miłośników rolek. A może traficie akurat
na trening, a nawet zawody? Z miejscowości
Štětí nasz szlak prowadzi przez jakiś czas równocześnie z innym bardzo interesującym szlakiem rozbójnika Štětky. Po dawnych szlakach
handlowych, pięknym i jeszcze niezbyt odkrytym regionem dotrzecie do słynnej jaskini rozbójników Mordloch. Szlak winny opuści Bramę
do Czech, przy odrestaurowanej zabytkowej
winnicy Na Pelunce, która zawsze słynęła z najlepszych win ryzlink w okolicy. Granica kraju to
tylko linia na mapie, biegnie spokojnie dalej,
do Liběchova, Mělníka…

PEREŁKA
W pobliżu miejscowości Hoštka i Štětí
znajduje się wioska Radouň. Na jej północnym
krańcu, na małym wzgórzu, zlokalizowany
jest jeden z najbardziej malowniczych
żydowskich cmentarzy, jakie znam. Panuje
tu namacalny spokój, neoromańska
ośmioboczna sala obrzędowa, a w trawie ząb
czasu odpiera dwieście nagrobków. Piękne
miejsce.

www.ceskestredohori.info
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Zabytki żydowskie Dolnego Poohrza

Zabytki żydowskie Dolnego Poohrza

Krajobraz
pamięta, ludzie
zapominają
Krajobrazu nie obchodzi, kto w nim żyje. Pamięta każdego. Ślady człowieka
pozostają w nim odciśnięte na długo po tym, jak ludzie lub nawet całe grupy
etniczne zanikną. Krajobraz Dolnego Poohrza dobrze pamięta przez stulecia
doświadczany naród, na którym w XX wieku popełniono najstraszliwszą
zbiorową zbrodnię wszechczasów. Również dzisiaj są wyraźnie widoczne
pozostałości po Żydach w górzystym regionie wokół wężowatego koryta rzeki
Ohrzy. Mimo że porośnięte przez lata były plądrowane, niszczone i odbudowywane. Kiedy wyruszyłem
w drogę żydowskimi śladami, czułem się trochę jak Aswerus, Żyd wieczny Tułacz, który szuka i nie znajduje.
Ale znalazłem i będę zadowolony, gdy skromną poezję macew, płaczących kamieni, docenicie również i wy.

NIESPEŁNIONY SEN
O SPOKOJU I POKOJU
Żydzi zaczęli się osiedlać w regionie Dolnego
Poohrza w średniowieczu. Do miast
przeprowadzali się już w połowie XIV wieku,
mówimy głównie o mieście Louny i Žatec, na wsie
docierali około trzystu lat później. Nigdy nie mieli
zbyt łatwo. Od zawsze byli obdarzeni talentem
handlowym, byli skromni i delikatnie mówiąc
oszczędni. Skrupulatnie dbali o to, aby płacić
podatki i nie dawać powodów do konfliktów
z władzami. Gojowie, jak melodycznie nazywają
innowierców, byli w większości mniej skromni,
mniej zdolni w dziedzinie handlu i mieli
poczucie, że Żydzi „psują im interes”. Ponadto
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Żydzi byli łatwym celem – pod płaszczykiem
religijnej nietolerancji można było ukryć
wszystko. Miała miejsce interesująca karuzela.
Podczas gdy szlachta z pewnych powodów
bardzo potrzebowała Żydów (płacili podatki,
i to niemałe, to jeszcze pożyczali pieniądze),
mieszczanie robili wszystko, aby się ich pozbyć.
Przez chwilę mieli przewagę, przez chwilę
ci drudzy, a Żydzi jeśli uniknęli pogromów
i spalenia, wędrowali z miejsca na miejsce –
z miast na wsie i z powrotem. Gdziekolwiek się
osiedlali, czy to w siedliskach, czy gettach, które
pierwotnie miały charakter raczej ochronny,
wszędzie starali się budować świątynie lub
od razu wznosić synagogi, tworzyć szkoły,
rabinat i oczywiście cmentarz. Tym sposobem
w Dolnym Poohrzu stanęło siedem synagog,
było około dwudziestu cmentarzy. Pod koniec
XIX wieku, kiedy osadnictwo żydowskie było
największe, odsetkowy udział Żydów w ogólnej
populacji wahał się w zależności od miejsca
od pięciu do pięćdziesięciu procent. Miejscami
Żydzi żyli razem, nawet oddzieleni, gdzie indziej
– na przykład w Perucku po 1918 roku byli
z innymi mieszkańcami tak wymieszani, że byli
chowani nawet na cmentarzach komunalnych.
Kiedy przyszli naziści, nie zabijali tylko Żydów,
ale pozbywali się także wszystkiego co
żydowskie – z wyjątkiem majątku, którego
dziwnie się nie brzydzili. Wiele cmentarzy
podczas wojny doznało nieodwracalnych
szkód. Czego nie zniszczyli naziści, dokończyli
komuniści i często również zwykli czescy
prostacy, którzy nieskrępowani wyrwali z ziemi
kamienie nagrobne opisane poezją żałobną
i udoskonalali nimi swoje ogrodzenia. Synagogi
przemieniały się w warsztaty, mieszkania,
stodoły, magazyny. Cmentarze porastały przez
samosiejki i rozprzestrzeniającą się obojętność.
Piękne przysłowie żydowskie mówi: Czego nie

rozwiąże rozum, rozwiąże czas. Czas, zdaje się,
rozwiązuje żydowskie ślady tak, że nie pozwala
im całkowicie zniknąć. Ani z pamięci krajobrazu,
ani też ze świadomości ludzi.

PIELGRZYMKA W RYTMIE
KLEZMERU

chach. Obecnie trwa jego znaczna kultywacja,
znajdują się tu tablice informacyjne, cmentarz
ma również swoją własną stronę na Facebooku.
W miejscowości Louny w pobliżu rynku można
zobaczyć (ale nie zwiedzić, mieści się tu depozyt Archiwum Państwowego) piękną synagogę
zbudowaną w stylu mauretańskim. Przede
wszystkim znajduje się tu wyremontowany
i czynny cmentarz (nawet do dzisiaj odbywają
się na nim pochówki) ze zrekonstruowaną salą
ceremonialną zbudowaną w stylu eklektycznym z oknami mauretańskimi. W miejscowości Liběšice cmentarz można znaleźć między
chmielarniami i można go dostrzec dzięki wciąż
masywnemu argilitowemu murowi. Jest porośnięty, ale ma bardzo szczególny urok i zachowane barokowe oraz klasycystyczne macewy.
To stary cmentarz żydowski
– jest tu jeszcze nowy, ale
wbrew nazwie jest w dużo
gorszym stanie. W miejscowości
Postoloprty
miejsce, gdzie kiedyś był
cmentarz, może znaleźć
tylko wielki znawca. Nie
pozostało praktycznie
nic, ale my wiemy,
że miejsca mają
pamięć na przekór
ludziom.
Przykładem
jest
opuszczony cmen-

tarz w miejscowości Měcholupy. Jeśli zboczycie
z drogi w kierunki wsi Želeč po skraju pola, znajdziecie go i będziecie mieć wspaniałe uczucie,
że przełamujecie granice obojętności – ja to
poczucie miałem. W mieście Žatec jest cmentarz
żydowski niemal bez nagrobków, ale synagoga
jest tu wspaniała! Druga co do wielkości w kraju
– po tej pilzeńskiej. Kryształowej nocy została
spalona i nigdy nie służyła swojemu celowi,
ale nowy właściciel przekształca ją w ośrodek
kultury. W sezonie można ją zobaczyć w towarzystwie pracowników Centrum Informacji
(na rynku w ratuszu). Jesteśmy w miejscowości
Čeradice. Około dwa kilometry stąd, w dolinie
rzeki Liboc, dzięki znakom łatwo znaleźć świeżo wykarczowany cmentarz z około dwudziestoma
pięcioma nagrobkami.
Široké Třebčice

są szczególnie interesującą żydowską miejscowością. W środku wsi znajdowało się getto
i faktycznie stoi ono do dziś. Był to zwarty szyk
domów przy stawie, ale teraz już zostały przerzedzone i zmieniły oblicze. Cmentarz trudno
znaleźć, jest za wsią, dostępny po polnej drodze i przez pole, gęsto zarośnięty, ale więcej
przyjemności sprawi jego odkrycie. Przy polnej
drodze z miejscowości Letov do wsi Blšany
spokojnie czeka cmentarz z setką macew, z których niektóre są wykute z typowego miejscowego czerwonego piaskowca. We wsi Očihov
u Podbořan macew jest tylko sześć, ale z kolei
– godne uwagi jest miejsce! W miejscowości
Drahonice u Lubence wybierzcie się polną drogą
do pięknego, położonego na zboczu cmentarza
z niesamowitą atmosferą. Ze wsi Podbořanský
Rohozec droga polna poprowadzi do strumienia Dolánecký potok, gdzie znajduje się umiarkowany stok z około dziewięćdziesięcioma
macewami, które tu leżą i cierpliwie czekają,
aż znajdzie się ktoś, kto je przywróci do pionu.
Ostatnim przystankiem jest Mašťov. Na miejscowy cmentarz najlepiej dotrzeć polną drogą
z boiska do piłki nożnej. Na sto siedemdziesiąt
macew mogło być o około pięćdziesiąt więcej,
gdyby nie skrzętni filmowcy, którzy w latach
osiemdziesiątych stąd je wywieźli. Na szczęście
są one zachowane i umieszczone na cmentarzu
w miejscowości Teplice. Nasza podróż w rytm
klezmerskiej muzyki dobiegła końca. Nogami
i oczami obudziliśmy uśpione wspomnienia.
A więc dzięki i mazl tof! (Powodzenia!)

PEREŁKA
Spacerując po mieście Žatec lub Peruc
można trafić na niewielkie metalowe
płyty osadzone w chodnikach. Oba miasta
przyłączyły się do inicjatywy Stolpersteine,
a więc Kamienie pamięci. Płytki z imieniem i
historią są umieszczone przed domami Żydów
wywiezionych do obozów koncentracyjnych.
I powiem wam – to bardzo silne przeżycie
stanąć tu przy nich.

Dokąd doprowadzi nas wędrówka śladami
Żydów wokół Ohrzy? To trasa Hřivčice u Peruce
– Louny – Liběšice – Postoloprty – Měcholupy
– Žatec – Čeradice – Široké Třebčice – Letov –
Očihov u Podbořan – Drahonice – Podbořanský
Rohozec – Mašťov. Wszędzie tam mniej lub bardziej do dziś są widoczne jeszcze ślady kultury
żydowskiej. Przeważnie to cmentarze. Gdzieniegdzie są otoczone opieką, gdzie indziej nie prowadzi do nich nawet droga i najlepiej zwiedzić je
w okresie wegetatywnego spoczynku, kiedy nie
znikają pod bujną zielenią. Gdzieniegdzie zachowały się z biedą cztery macewy (czyli nagrobki),
gdzie indziej ponad trzysta. Zaprezentujemy
to tylko wyrywkowo. W miejscowości Hřivčice
bardzo łatwo znaleźć jeden z największych
cmentarzy żydowskich w północnych Cze-

Dolne Poohri

www.dolnipoohri.eu
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Śladami tajemnicy spętanej wody

Śladami tajemnicy spętanej wody

Krew Rudaw
jest kryształowo
przezroczysta

PEREŁKA
W niedalekiej perspektywie spółka Povodí
Ohře powoła na wschodnim końcu zapory
Fláje całkiem nowy ośrodek informacyjny,
dom wznoszący się na palach nad
zwierciadłem wody. Poza zagłębieniem się
w problematykę zbiornika wodnego będzie
tutaj możliwość posiłków oraz podziwiania
okolicznościowych wystaw.

Na początku 2016 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich woda
była czterokrotnie droższa niż benzyna. W Afryce woda jest
znacznie cenniejsza niż złoto, a ludzie często chodzą po nią przez
kilka godzin, jeśli w ogóle mają dokąd iść. My po prostu odkręcamy
kran, który często zapominamy zamknąć. Woda płynąca z naszych kranów
jest pitna. My jednak nieskrępowanie płuczemy nią toaletę, podlewamy
ogrody i myjemy nią nasze samochody. Zupełnie nie zdajemy sobie sprawy,
że gdy chodzi o wodę, jesteśmy państwem skarbów. A Rudawy są prawdziwym
wodnym eldorado. Woda, która wypływa z tego miejsca i którą nauczyliśmy się
gromadzić, jest jedną z najlepszych w kraju. Jest dosłownie kryształowa.

WODA PONAD ZŁOTO
I DROGIE METALE
Gdybyśmy mogli zobaczyć grzbiet Rudaw oczami
jastrzębia latającego wysoko, dostrzeglibyśmy
niekończące się lasy, łąki i rdzawe wrzosowiska,
wszystko przetkane błyszczącymi się oczkami
zbiorników wodnych. Zbiorniki wodne są typowe
dla tych gór, a przez ostatnie pięćdziesiąt lat konsekwentnie dba o nie spółka Povodí Ohře. Oczywiście nie tylko o nie – od Chebu do Šluknova
roztacza opieką dziesiątki zbiorników. Na grzbietach i stokach Rudaw jest siedem takich zbiorników. Skąd się tu wzięły? Trzy z nich – Kamenička,
Jezeří i Janov – powstały już sto lat temu,
na przełomie wieków. W tym czasie rozwijający
się przemysł i powiększające się miasta wymusiły nowe podejście do gospodarki wodnej. I nie
były to żadne kompromisowe budynki, były to
najlepsze projekty inżynierskie w swoim czasie.
W połowie ubiegłego stulecia nadeszła druga
fala budowy zbiorników wodnych, które doprowadziły do powstania zapory Křimov, Jirkov
i Fláje, a trzecia fala pod koniec lat siedemdziesiątych doprowadziła do powstania największego
zbiornika w Rudawach, Přísečnice. Tak więc teraz
musimy zdyscyplinować nasze serca zapalonych
turystów i odkrywców oraz pójść po rozum
do głowy. Gdy w domu napełnisz wannę
do pełna wodą, trudno do niej wejść w zabłoconych butach górskich. A do szklanki wody nie

wrzucisz tak po prostu trochę błota.
I zupełnie tak samo trzeba spojrzeć na wszystkie siedem rudawskich zbiorników wodnych.
To gigantyczne szklanki wody pitnej w jakości
wody dla niemowlęcia. W tym momencie chyba
nikt z nas nie będzie narzekać, że wokół nich jest
strefa ochronna, do której nie wolno wchodzić,
aby nikt na przykład nie wpadł na pomysł, że
będzie się tu kąpać.
To oczywiście nie znaczy, że nas turystów
obowiązują
same
zakazy. Wręcz przeciwnie – wędrówka
do zbiorników wodnych i wokół nich
jest wspaniała, jednak trzeba zachowywać się dobrze,
taktownie, ze świadomością znaczenia
i ceny wody, której
zwierciadło tak spektakularnie
odbija
nasłonecznione
chmury. Naszą nagrodą będą nie tylko zapierające dech w piersiach scenerie, ale także rzadki
wgląd w zaplecze technicznych skarbów. Gdzie
zatem można wędrować, a gdzie nie? Zachęcam
do przeczytania poniższego tekstu.

WĘDROWANIE
WŚRÓD PIĘKNA
ZBIORNIKÓW WODNYCH
Jeśli spojrzymy na region z północy na południe, najpierw odkryjemy magiczne Fláje,
najwyżej
położony
zbiornik wodny, zakończony w 1963 roku.
Jego zapora jest jedyna
w
swoim
rodzaju
w całej Republice Czeskiej – zakrzywiona,
betonowa,
filarowa,
czyli pusta w środku.
Ten unikat inżynierii
wodnej, zabytek kultury Republiki Czeskiej,
można w pełni zwiedzić jedynie podczas
dni otwartych, które
Povodí Ohře organizuje
raz w roku. Na samą
zaporę mogą wejść piesi, narciarze i rowerzyści,
prowadzi tędy Rudawska magistrala. W najbliższej okolicy znajdują się również dwa niezwykle
atrakcyjne szlaki turystyczne. Czerwony szlak
zaprowadzi was do punktu Puklé skály, skąd

można zobaczyć całe zwierciadło zbiornika Fláje
oraz okoliczne lasy i łąki. Zielony oprowadzi
was całym północnym brzegiem tego zbiornika
i dalej wzdłuż ścieżki dydaktycznej wokół kanału
wodnego Fláje (nawiasem mówiąc, najstarszego w Czechach). Następny w kolejności jest
zbiornik wodny Janov z 1914 roku. Monumentalna kamienna zapora (najwyższa murowana
zapora w Czechach), zwieńczona centralną wieżyczką (inny zabytek kultury), należy do zbiornika wodnego otoczonego aż do zwierciadła
lasami Rudaw. Tak niedoskonale można opisać
malownicze zakątki lasów wysoko nad miastem
Litvínov. Zapora i drogi dojazdowe do niego są
zamknięte, wokół zbiornika prowadzą jednak
trzy oznakowane szlaki turystyczne, z których
roztaczają się na nią wspaniałe widoki. Szczególnie piękny jest tutejszy czerwony, który

zaprowadzi was do wieży
widokowej Jeřabina. Jedną
z najmniej dostępnych zapór
jest Jezeří, mały zbiornik wodny
z roku 1904 leżący pośrodku krajowego
rezerwatu przyrody Jezerka. Jezeří jest zabytkiem kultury, a ponieważ nie dotrzemy do tamy,
tuż poniżej prowadzi ścieżka turystyczna
z Vysoké Pece i Jirkova na zamek Jezeří, o którym można przeczytać w innym miejscu tego
numeru Brány. Wybierzcie się tutaj, naprawdę
warto. Doświadczycie dosłownie zupełnego
kontrastu. Pocieszna dolina Vesnického potoka,
piękne lasy bukowe, dziewicza przyroda odurzającego piękna..., a mniej niż kilometr stąd
szaro szara powierzchnia odkrywki, sięgającej
podnóża gór. Nieco dalej na południe, w pobliżu
miasta, które dało nazwę zbiornikowi, w głębokiej, otoczonej lasami dolinie rzeki Bíliny, znajduje się zapora Jirkov. Mam dla nas wszystkich
dobrą wiadomość, warunkowo dobrą. Otoczenie zapory i sama tama do niedawna były
zamknięte. Spółka Povodí Ohře rozpoczęło
próbną eksploatację większej otwartości otoczenia zbiornika, więc teraz doliną Telšské údolí
czy Telčské údolí (łączą się ze sobą tuż przy
zaporze) możemy udać się do miejsc okazałego
piękna i spokoju. Cóż, przynajmniej do tego
czasu, kiedy będziemy w stanie my ludzie z rodu
turystycznego zachowywać się odpowiedzial-

nie.
W pobliżu
pięknej doliny Bezručovo údolí, które już z Brány dobrze znacie,
natkniemy się na dwa zbiorniki wybudowane
w różnych okresach. Kamenička pochodzi
z 1904 roku, natomiast pobliski Křimov został
zakończony w 1958 roku. Na zaporę ani do bezpośredniej bliskości wody wprawdzie nie
można się dostać, ale piękne i popularne trasy
turystyczne do syta pozwolą nam cieszyć się
odurzającym błyskiem obu zbiorników. Ostatnia i największa jest zapora Přísečnice. Zaledwie kilka metrów niżej niż Fláje, na pociągająco
nierównym płaskowyżu, w cieniu góry Velký
Špičák, w otoczeniu lasów i łąk górskich, znajduje się 360-hektarowe jezioro, miejsce niezwykłej urody. Obowiązują tu te same ograniczenia
jak w przypadku innych zapór, dostępność jest
wielka – prowadzi tu Rudawska magistrala,
szlaki turystyczne i rowerowe. Mamy więc
za sobą wędrówkę niebieskookimi miejscami
Rudaw. Odejdźmy w pokorze i szacunku dla
życiodajnej wody, co, jak się wydaje, że zasadniczo odróżnia nas od otaczającego wszechświata.

Zdjęcie © Povodí Ohře
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Potrawy regionalne

Produkty z rodowodem

Region do schrupania

słowo rzeźnik w Czechach nadal
może brzmieć bardzo dumnie.
Teraz schodzimy do jasno białych
i całkowicie gościnnych Litomierzyc. Wędliniarstwo Chovaneček
oferuje tu wiele rzeczy, ale nas
będą interesować wyróżnione
Archivní sušená slanina, fantastycznie dojrzała i wędzona zimnym dymem, następnie przyprawione zielonym
pieprzem minikiełbaski Novobranské korálky
i w końcu Novobranský pršut – szynka, specjał
dojrzewający miesiąc i powoli dowędzany zgodnie ze staroczeską recepturą. I jeszcze co najmniej kęs Klasztornej suszonej szynki.

OHRZA, RZEKA WIELU
SMAKÓW

Każdy region ma swój własny charakter, swoje niepowtarzalne piękno, swoją historię – ale także swój
unikalny smak. Podczas wędrówek po Bramie do Czech nie należy zapominać, że wszędzie czekają
niesamowite pyszności z darów lokalnej przyrody, przygotowane z miłością i szacunkiem dla tradycji. A jeśli
chcielibyście być naprawdę pewni, że degustujecie tylko to, co najlepsze i najbardziej oryginalne, zwróćcie
uwagę na znaki. Tym razem nie turystyczne, ale znaki jakości. W tym numerze Brány mamy przysmaki
z mięsa i mleka, inne towary będą w przyszłości, bez obaw. O jakich znakach jest mowa? Istnieją łącznie trzy.
Regionalny artykuł spożywczy, Regionalny produkt (Regionalny produkt Czesko-saksońskiej Szwajcarii®,
Regionalny produkt Rudaw®, Regionalny produkt Czeskiego Średniogórza®, Regionalny produkt Poohrza®)
i Najlepszy wyrób spożywczy kraju Przemysła Oracza. Aby je otrzymać, trzeba się
natrudzić, nie dostaje ich ktokolwiek. I jeszcze małe ostrzeżenie – jeśli doczytałeś
aż tutaj na głodniaka lub z pustym żołądkiem, to kolejne strony czytasz
na własne ryzyko...

Z MIEJSCOWOŚCI NOVÁ
VÍSKA DO BRZEGÓW ŁABY
Zrobimy razem takie okrążenie. Zaczniemy
daleko na północy, dosłownie w zasięgu wzroku
saksońskich granic, w miejscowości Nová Víska
przy mieście Dolní Poustevna. Poniżej wzgórza Špičák odkryjecie gospodarstwo rodzinne
Malinów. Ilekroć tu jestem, czuję, że jestem
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tu mile widziany. I nie chodzi tylko o rodzinę
Malinów, witają mnie również wszystkie zwierzęta – a trochę ich tutaj jest. Główną rolę pełni
stado kóz, które całymi dniami pasą się na okolicznych łąkach, a potem odpowiedzialnie dają
doskonałe mleko, z którego rodzina Malinów
przygotowuje bajkowe rzeczy. Wśród nich
wielokrotnie nagradzany Kozi ser naturalny,
wytwarzany według własnej receptury wyłącznie z mleka koziego. Jeśli wypijecie lokalną
kozią serwatkę, zrobicie bardzo dobrze. Ciągle
jeszcze wysoko na północy czeka na nas z wielu
powodów interesujące miasto Varnsdorf. Popularne przysmaki mają tu w dwóch miejscach.
Pod dość dyskretnym sklepem spożywczym
U Vohnouta skrywa się zakład najlepszych wędliniarskich delikatesów – Varnsdorfskie uzeniny.
Znak regionalnej żywności posiada Menčíková
podkova wciągająca, o lekko pikantnym smaku,
ręcznie wiązana, a następnie kiełbaska Apetito, doskonale przyprawiony wieprzowy przysmak. Na drugim końcu miasta w mleczarni
Polabské Mlékárny Varnsdorf
czekają na nas ze swoim słynnym masłem znanym wszystkim
chlebom w okolicy jak Bio máslo
cihla, a także prawdziwie unikalnym

serem
Pastevecký čerstvý sýr
wytwarzanym zgodnie
z tradycyjną i bardzo starą recepturą. Trzecim
skarbem jest kolekcja serów Matylda z hor. Jak
zjedziemy na południe, mijamy urocze średniowieczne miasto Úštěk i zatrzymujemy się na farmie Držovice. W gospodarstwie zlokalizowanym
w pięknych drewnianych domach małżeństwo
Laušmanów produkuje doskonałe mleko kozie
bio i gładziutki jogurt Držovický ovčí jogurt
bílý bio. Teraz będziemy się wspinać na jeszcze
surowy płaskowyż, do miejscowości Vernéřice.
Już z daleka będzie nam ciec ślinka na pachnącą
szynkę wędzoną Verneřický zauzený šunkový
salám i bardzo subtelnie przyprawioną kiełbasę
Verneřická papriková klobása, które pochodzą
z lokalnego Agrokomplexu.
W ich sklepie
macie pewność, że

Brama do Czech

Od jakiegoś czasu jedziemy po równinie i po raz
pierwszy zbliżamy się do rzeki Ohrzy. Tutaj
w miejscowości Bohušovice nad
Ohří trafiamy na jedną z najstarszych czeskich mleczarni
– Bohušovická mlékárna.
Praktycznie całe Czechy dobrze
znają tutejszy słynny przysmak
dziecięcy Śmietankowy krem
Bobík z truskawkami – waniliowy, śmietankowy, jedwabnie
ubity krem z kawałkami truskawek. Teraz wchodzimy na teren
wyżynny i znajdujemy się na skraju
regionu Podřipska, czyli samej granicy Kraju Usteckiego w miejscowości
Charvatce. Skąd bierze się ten nieodparty
zapach? Ach tak, z wędliniarskiej firmy Astur-ka.
Mają na koncie Pieczoną golonkę bez kości ze
złoto-brązową skórką, a kto się jej oprze, zrobi
głupstwo. Pod prąd rzeki Ohrzy dotrzemy aż
do miasta królewskiego Louny i trudno przeoczyć pobliską górę Oblík. U jej stóp, na absolutnie czarującym miejscu z daleka widać
gospodarstwo Oblík. Na zboczach wzgórza
pasą się stada owiec i kóz, a w lokalnym sklepie
przyciąga nas wystawa pełna po brzegi. Spośród
wszystkich produktów najbardziej wyróżnia
się Owczy świeży ser, przysmak o aksamitnym
smaku i sporządzony ze szczerego serca. Nie
spróbować drugiego wyróżnionego skarbu,
czyli Jogurtu z syropem klonowym, to grzech,
który na sądzie ostatecznym nie zostanie
odpuszczony. Naprzeciwko sklepu Oblík jest
słynna Raná, wzgórze dosłownie zatłoczone
przez miłośników ultralekkich szybowców.
Nieco dalej znajdują się Břvany i farma Létající
koza. Barbora Marešová z rodziną w sposób
tradycyjny wytwarzając na małą skalę w małej
fabryce sera, dosłownie wyczarowuje smaki,
o czym świadczy Świeży kozi ser. Kolejne miasto królewskie mamy już na wyciągnięcie ręki.
Dumny Žatec ukrywa poza królestwem chmielu
również i szynkę
Žatecká výběrová
š u n k a .
Powstaje
zgodnie
z
tradyc y j n ą
recepturą,
jest pach-

www.branadocech.cz

nąca, różowa, zbita,
słona dokładnie tak, jak
powinna być – hmmm!
Powstaje w firmie H + B
Jatky Žatec. I to nie tylko
ona – kolejne wyróżnione
pychotki to Staročeské
uzenky, Žatecký bok exkluziv i Masová tlačenka – ta
jest wyjątkowa! Następne
na trasie jest uzdrowisko
Klášterec nad Ohří. Tuż przed
uzdrowiskiem na farmie Špičák u Kateřiny Stratinské kupiliśmy chude mleko Mléko ze Špičáku.
Urokliwie na podwórzu otrzymujemy je w emaliowanej bańce, do takiej kiedyś mleko wlewały
nasze babcie. W samym mieście odwiedzimy
firmę Miki a Kos i po raz pierwszy zejdziemy
z mleczno-mięsnej trasy. Tutaj robią naprawdę
fantastyczne knedle Klášterecké houskové
knedlíky. Ręcznie mieszane ciasto, ugniatane
rękami kluski, dwukrotnie zakwaszane – jak
u mamy!

PODGÓRZE RUDAW

na talerzu z ogórkiem. Tutejsza Duszona szynka
standardowa (Dušená šunka standardní) lub
kiełbasa paprykowa (Papriková klobása) –
szkoda gadać, trzeba spróbować. W miejscowości Most zatrzymamy się w małym sklepiku
tuż obok firmy produkującej tradycyjne makarony Mostecké těstoviny. Pani Eva Pachmanová
w większości ręcznie wykonuje tu klasyczne
rodzaje makaronu jajecznego, jakie może zro-

bilibyście w domu, gdybyście mieli czas i talent.
Ich klejnotem jest Tarhoňa, makaron kształtem
przypominający ryż. Nie znacie tego? Spróbujcie koniecznie! W miejscowości Brňany, nieco
za Mostem, parkujemy przy hotelu Selský dvůr.
Również tutaj możemy stać się gościem stylowej restauracji lub oglądać osły, konie i kozy.
Jednak spróbujemy tutejszy lokalny Jogurt
naturalny pełnotłusty śmietankowy i udamy
się do miejscowości Teplice. U Hadravových
w zakładzie Lahůdky fajn, mają słynny produkt
Čertovsky dobré (czes. diabelsko dobre) i chrupiące chipsy solone, ale
takie, które jesz i jesz
i jesz i nie można przestać. No i jak było?
Ciągle nie jesteście
głodni?

Znaleźliśmy się w Rudawach i idziemy do Chomutova. W miejscowości Březno zatrzymujemy się
w restauracji U zrcadla. Małżeństwo Roušarów
oprócz bardzo dobrego jedzenia wytwarza dość
niepowtarzalne Wieprzowe w sosie własnym
(Vepřové ve vlastní šťávě). Mają je na wystawie
i sprzedają je na wynos lub poetycko serwują
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Děčín

Zachodnia brama Czeskiej Szwajcarii

Děčín ma
w zasadzie wszystko
W POSZUKIWANIU
GRIZZLY PO SKAŁACH
Zabytki mamy za sobą, a jakieś specjalne
atrakcje turystyczne? Po pierwsze ogród
zoologiczny. Nie jest duży, ale w niesamowitym
miejscu, czyli na długim zalesionym szczycie
wzniesienia Pastýřská stěna. Z własnego
doświadczenia mogę potwierdzić, że to u nas
zdecydowanie najbardziej interaktywne zoo.
Na każdym kroku można coś rozwiązywać,
do czegoś sięgać, badać, z budki telefonicznej
dzwonić do różnych zwierząt – to zabawne,
dzieci nie da się stąd wyciągnąć. Oprócz
niedźwiedzi grizzly, które Děčín posiada jako
jedyne zoo w Czechach (to kolejna osobliwość!),
można tu znaleźć zwierzęta bardzo rzadkie
i hodowane w niewielu miejscach – wigonie,
kapibary, lamparty amurskie, takiny, babirusy,
mrówkojady, ale również zwierzęta z okolicy
– to wyjątkowa ekspozycja fauny Czeskiej
Szwajcarii. Do tego Dom Ptaków, trzypiętrowe
Wyspy Rajskie – to po prostu trzeba zobaczyć.
Do zoo można dojechać jakkolwiek, ale
najbardziej oryginalny sposób łączy się z inną
atrakcją. Już wspomniana via ferrata prowadzi
właśnie po górze Pastýřská stěna z nabrzeża
Łaby – oczywiście w górę. Jeśli wypożyczycie
sprzęt, zahaczycie karabinek, można wspinać
się po schodach i nagiej skale. Surrealistyczne
doświadczenie, które opanuje każdy nieco
zdolny człowiek. Trzecią atrakcją, której nie
można przegapić, jest tutejszy park wodny
z wodą termalną, ze zjeżdżalniami, jacuzzi,
leniwą rzeką, specjalnym basenem dla nurków...

To po prostu centrum turystyczne. Ale aby miasto mogło
nosić ten tytuł, musi spełniać wiele kryteriów. I tak zacząłem
odhaczać piękne miejsca jedno po drugim i stwierdziłem, że
Děčín spełnia wszystkie normy, wypełnia je nawet całkowicie.
To dumne czeskie miasto nad Łabą, dostojna zachodnia
brama do Czeskiej Szwajcarii, jest gotowe. A więc pakujemy
się i jedziemy! Szczerze mówiąc, to nie jest dla mnie łatwe.
Pochodzę z Děčína. Kiedyś stąd beztrosko wyjechałem na
studia, a teraz na kolanach wracam do korzeni. Kocham to
miasto, ale obiecuję uroczyście – faworyzować go nie będę.

W POSZUKIWANIU
RODU THUN I ZĘBATEJ
BABY
Więc co w nim takiego NAJ? to najniżej
położone miasto w Czechach. Najdłuższa
murem otoczona droga dojazdowa
do zamku na świecie! (fakt – 292 m długości,
dziesięć metrów szerokości, wyciosana
w skale – tego nie znajdziesz nigdzie
indziej na naszej planecie). Najstarszy most
o stalowej konstrukcji łukowej w naszym
kraju. Jedyna via ferrata w środku miasta
w kraju. A także – obecnie najlepszy czeski
zespół koszykówki (sądząc po aktualnej
tabeli ligowej). Wzbudziłem zainteresowanie?
Doskonale – to zaczynamy od zabytków.
Wyraźną dominantą architektoniczną miasta,
jego najbardziej fotogeniczna postać, to bez
wątpienia wspaniały barokowo-klasycystyczny
zamek Děčín. Jeszcze przed dwudziestu pięciu
laty to jeden z najbardziej zdewastowanych
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zabytków w kraju. A dzisiaj? Mekka turystów.
Trzy trasy, piękny Ogród różany z altaną, nowo
otwarte południowe ogrody prowadzące
do Łąk Maryjnych poniżej zamku, unikalne
wycieczki dla dzieci, unikalne Muzeum Zegarów
na poddaszu... Godna uwagi Thunovska kaplica,
neogotycka wieża czyniąca z lasu na obrzeżach
miasta fascynującą budowlę. Zębata baba
(Zubatá bába). To nie najstarszy mieszkaniec
Děčína, tak tu od niepamiętnych czasów mówi

się na renesansowy kamienny most przez
rzekę Ploučnice z rzadką grupą rzeźb
Michala Brokoffa. Jego mniej efektowne
rodzeństwo, kamienny Owczy Most
z XVI wieku, widoczny na lewym
brzegu w miejscowości Podmokly,
ma malowniczy kształt, rozciąga się
wysoko nad potokiem Jílovský potok
– rzekomo po to, aby mogły po nim
przechodzić owce, a nie jeździć skąpi
chłopi, którzy nie chcieli przyczynić się
do budowy. I kolejny NAJ, o którym
zapomniałem – jedyna zachowana
synagoga w Sudetach, niesamowity
budynek w pseudoorientalnym stylu
z elementami secesji – odpowiedni
na koncerty, wystawy lub po prostu
do zwiedzenia i medytacji. I oczywiście muzeum
w Děčínie, pierwotnie zameczek myśliwski lub
zarządzających Thun-Hohensteinów. Byłby
interesujący sam w sobie, ale jest pełen bardzo
ciekawych eksponatów. Największą atrakcją
jest oczywiście słynna wystawa Rozwój żeglugi
na Łabie z dziesiątkami modeli i sterownią,
gdzie można obracać sterem...

Czeska Szwajcaria

NASYCIĆ DUSZĘ
I CIAŁO
A nie mówiłem – tu jest tego tak wiele,
a tak mało mamy miejsca.
Zajmijmy
się
samą
turystyką. Po pierwsze
transport
–
czysty
luksus. Czy wolicie
autobus
turystyczny
do
samego
serca
parku
narodowego?
Czy raczej cyklobus
nawet na górę
stołową Děčínský
Sněžník? A co
z wodą? Statkiem

www.idecin.cz

parowym do Hřenska lub do Saksonii lub już
wspomnianą tratwą, w każdym przypadku
jednym
z
najpiękniejszych
wąwozów
rzecznych w Europie? Nie? To pociągiem!
Linia kolejowa parku narodowego, przed
dwoma laty ponownie otwarta z Děčína przez
Bad Schandau i Sebnitz do Dolní Poustevny,
Mikulášovic i dalej aż do Rumburku? Wolicie
rowerem? Rowerzyści mają tu pierwszeństwo.
Łabska trasa z Pragi do Hamburga prowadzi
przez przepiękne łono natury. Dodatkowo łączy
się z nią kanałowy szlak rowerowy Ploučnice
i na obrzeżach za miastem dołącza kolejna
kanałowa Rudawska magistrala rowerowa,
którą można podjechać do Benešova nad
Ploučnicí lub nawet do Karlowych Warów.
Nie trzeba nawet pisać o tym, że Děčín to
idealna baza wypadowa na piesze i rowerowe
wycieczki do Parku Narodowego Czeska
Szwajcaria,
cypla
szluknowskiego
lub
na drugą stronę do miasta skalnego Tisa,
wieży widokowej na górze stołowej Děčínský
Sněžník, Saksońskiej Szwajcarii albo w kierunku
na południe, do Czeskiego Średniogórza. Co
mówicie – że za daleko? Ależ proszę, możecie
spacerować po mieście! Na wyciągnięcie
ręki przyjemne widoki ze wzgórza Pastýřská
stěna i z góry Kvádrberk, po grzbiecie Růžový
hřeben nad kanionem Łaby do najpiękniejszego
widoku na Łabę – kamienny Belvedér, do wież
widokowych na górze Chlum lub Sokolí vrch...
Děčín jest w pełni przygotowany. Od czterech
czterogwiazdkowych hoteli w mieście i okolicy
po
schroniska
turystyczne,
pensjonaty
i kempingi – wszystko jest dostępne.
A gastronomia? Znowu cała gama, nawet
restauracje wyróżniane na szczeblu krajowym
– koniecznie należy zawitać do hotelu Ostrov,
restauracji Tunel w samym mieście, U fořta
na Mezní Louce lub do największego przeboju
ubiegłego roku, myśliwskiej restauracji Kristin
hrádek na uboczu w środku lasów (w 2015
znalazła się na drugim miejscu w prestiżowym
rankingu Maurerův výběr) lub innych pubów
i restauracji z typową kuchnią czeską, ale także
włoską lub międzynarodową. A kawiarnie?
Trzy doskonałe! Lázeňská kavárna w dawnym
uzdrowisku pod zamkiem, Tao Tao tuż
u podnóża góry Pastýřská stěna lub Hajja Café
w – według mnie – najbardziej gustownym
centrum handlowym na terenie browaru
Děčínský pivovar – gdzie, nawiasem mówiąc,
jest inna Pivovarská restaurace z doskonałą
kuchnią, a nawet z własnym minibrowarem!
Tak, tutaj już nic się nie zmieści, a ja chciałem
zacząć pisać o... Hmm, tak, resztę musicie
odkryć sami...
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W poszukiwaniu skarbów wewnątrz ziemi

W poszukiwaniu skarbów wewnątrz ziemi

W skórze górnika lub Idziemy na szychtę
Doświadczenie, które polecam każdej dociekliwej osobie, bez względu na to, jakie ma hobby
i zainteresowania, jest intensywne, zaskakujące, a nawet fascynujące. Zapraszam was na szychtę górniczą,
podczas której poczujecie się jak w prawdziwej kopalni. W ostatnich latach górnicy bardziej lub mniej
zniknęli z naszej perspektywy. Dawni bohaterowie dziś są postrzegani raczej jako potencjalni bezrobotni.
Gwarantuję, że po przejściu iluzyjną i interaktywną wystawą Podrudawskiego Muzeum Techniki w pobliżu
Mostu, będziecie mieć jednoznaczny pogląd, że górnik niewątpliwie jest bohaterem.

DUCH W MASZYNIE
Gdy ktoś powie, że „mosz tu miechy, opyl to”,
to bardzo prawdopodobne, że nic a nic nie
zrozumiecie. Górnicy są bowiem ludem nabytym, posiadają własny język, zwyczaje, tradycje i poczucie humoru. Na terenie byłej kopalni
Julius III, gdzie wydobycie zostało ukończone
w 1992 roku, do ich świata można zajrzeć bardziej niż gdziekolwiek indziej. Pierwszym zaskoczeniem będzie to, że region Mostecko, region
kopalni odkrywkowych, w rzeczywistości to
region kopalni głębinowych. Były tu znacznie szybciej i było ich o wiele
więcej niż odkrywkowych.
Dziś szychty odbywają się
w jednej jedynej, ale również Kopalnia Centrum
jest
wyhamowywana,
a wydobycie się tu kończy.
Pozostają ostatnie trzy
wieże szybowe i za jakieś
dwadzieścia lat po wydobyciu głębinowym
może nie zostać
żaden zabytek.
I właśnie temu
chce zapobiec
tutejsza lokalna
ekspozycja.
Abyście
nie
myśleli, że to
jakieś marginalne miejsce
– to muzeum
jest jednym
z najczęściej
odwiedzanych
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w kraju usteckim,
corocznie dociera
tu do 12 000 turystów
niemal
z całego świata.
Co
widzą?
Już
po wejściu na teren
muzeum
trudno
przeoczyć wystawę
techniki górniczej.
Ogromne potwory
cicho odpoczywają
po latach uczciwej służby. Można
się na nie wspiąć
i uwierzcie, że widok
z kabiny olbrzymiego spychacza to
coś nie do pobicia.
Potem zaczyna się
cudowna
podróż
w
poszukiwaniu
węgla. Jedna z czterech wspaniałych przewodniczek poprowadzi was tą samą trasą, jaką
chodzili górnicy codziennie na jedną z trzech
ośmiogodzinnych zmian. Najpierw znajdziecie się w łaźni, gdzie trzeba się „przebrać”,
a następnie przejdziecie przez pomieszczenie,
gdzie zbierało się około dziewięciu górników,
zapalali ostatniego papierosa (wówczas nigdzie
dalej to już nie było możliwe), wysłuchiwali
od sztygara codziennego harmonogramu,
a potem przejdziecie do lampiarni. Tutaj wszyscy otrzymywali lampę, kask, pas, urządzenia
ochronne z maską (należy być ciągle najdalej
do pięciu metrów od niego, tlen wystarczał
do 45 minut), brali syfon z urządzenia, ponieważ w kopalni nie było ani kropli wody pitnej,
i przechodzili przez procedurę „trzech blaszek”.
Za pierwszą blaszkę otrzymy-

PRZYGODA W SZYBIE
Naprawdę imponująca jest autentyczność tej
wystawy. Po wejściu do szybu znajdziecie się
w innym świecie. Chociaż nie będziecie fedrować 180 metrów pod ziemią, symulacja szybów została wykonana na powierzchni ziemi,
ale iluzja jest po prostu doskonała. Hałas jak
w piekle – przenośniki hałasują i kręcą się, skąpe
światło ukazuje główny korytarz i komory.
Jesteśmy bowiem w części poświęconej starszemu typowi głębinowego wydobycia – systemowi komorowemu. Poszczególne komory
odchodziły pionowo od korytarza. Po wybuchu
komornicy musieli ręcznie łopatami i kilofami
wyciągnąć węgiel na przenośnik. Tu wydajność
wynosiła około 40%. Węgiel czasem odłamywał
się w większych ilościach i górnicy znajdowali się
pod nim. Przed wami z mroku wynurzy się najstarsza drewniana maszyna Marszałek Koniev,

PEREŁKA

wali przekąski, drugą oddawali sztygarowi,
a trzecią zostawiali w lampiarni. Po szychcie
znowu musiały wisieć na haku trzy blaszki.
W ten sposób sprawdzono, czy nikt nie został
na dole. System ten stopniowo zastępowały
karty czipowe, ale istota pozostała taka sama.
Następnie udacie się do miejsc, po których górnicy nie chodzili. To było wyłącznie królestwo
mechanika, człowieka z ogromną odpowiedzialnością, którego wszyscy darzyli ogromnym szacunkiem. Maszynownia była sercem
kopalni, bo właśnie stąd sterowano windami
w obu dołach – windą, którą w górę i w dół jeździli ludzie i wózki z węglem, oraz windą, którą
na dół zjeżdżał materiał. Mechanik siedział
na krześle i kierował gigantyczną pięknością –
silnikiem parowym. Ten tutejszy to absolutna
europejska rzadkość. Został zbudowany w 1891
roku i wyposażono go w 576 koni mechanicznych. Mechanik z nastawniczym, który siedział
na szybie górniczym, nie widzieli siebie, cała
komunikacja odbywała się wyłącznie za pośrednictwem sygnałów i ruchomych metalowych
języczków. Pan życia ludzi z uwagą sterował
maszyną, spoglądając na tachograf prędkości klatki – ludzie zjeżdżali na dół z prędkością
4-6 m/s, węgiel wjeżdżał na górę z szybkością
6-12 m/s. To dzieło artystyczne jeździło jeszcze w 1992 roku, a dziś podejmowane są kroki
w celu jego reanimacji. Powiem wam, że stałem
przed nim bez tchu z dziesięć minut jak przed
olbrzymim posągiem w galerii, może mi nie
uwierzycie, ale kiedy spotykacie się z nim sam
na sam, nie będziecie postrzegać go inaczej.

Rudawy

Jeśli jesteście zainteresowani wydobyciem
rudy, co w Rudawach odbywało się od
średniowiecza, wybierzcie się do jednej
z rudawskich sztolni – na Měděnec, do Krupky
lub Mikulova. Sztolnia Lehnschafter w
Mikulovie jest najbardziej autentyczna.
Dla turystów przygotowano trasę szybów
kopalnianych z XIV-XVI wieku, pokaz
płukania rudy i możliwość obejrzenia
maszyny górniczej napędzanej przez koło
wodne. Ale uwaga, nie oczekujcie sterylnego
turystycznego komfortu – tutaj na pewno
znajdziecie się w średniowiecznym szybie.

a następnie podziw wzbudzi mobilna toaleta
zaopatrzona w koła kolejowe. Jedyne, co musicie sobie wyobrazić, to diabelski upał – górnicy
pracowali nago, tylko w skórzanym fartuchu.
A następnie wybuch. Korytarz jest zanurzony
w kłębach dymu. Symulacja wybuchu jest przerażająco realistyczna. Dziwny robak na ścianie oddycha zbawiennym powietrzem, które
przedziera się przez nieosadzający się kurz.
Po przejściu pod hajcmanami (stalowymi umocnieniami) wypełnionymi na ścianach mocną
obudową uwiedzie was šiškostroj – wykrawacz
gliny. Wytworzonego przez niego szyszki z gliny
służyły jako uszczelnienia otworów z ładunkiem wybuchowym. Trochę z niedowierzaniem
dotkniecie głowy wiertła kombajnu komorowego i dowiedziecie się o próbnych sondach,
które badały, czy w pokładach nie ma lotnego
piasku. Następnie znajdziecie się na ekspozycji
nowocześniejszego górnictwa ściennego. Tutaj

kombajn rozdziera węgiel z całej ściany bocznej, a godne podziwu metalowe tarcze przytrzymują sufit oraz uniemożliwiają, aby węgiel
spadł na wasze plecy. Wydajność 90%. Przenośnik huczy, wózki trzaskają jeden o drugi, brakuje tylko męskich krzyków, ale po jakimś czasie
nawet je słyszę... Już w zupełnym spokoju przejdziecie bardzo ciekawą ekspozycją ratownictwa
ze wszystkimi urządzeniami i akcesoriami, które
ratowały życie, a także przez wystawę poświęconą wydobywaniu rud. Ekspozycja górnictwa
odkrywkowego nadal pozostaje w przygotowaniu, ale możliwe, że pewnego dnia staniecie
twarzą w twarz z największą koparką, jaka kiedykolwiek wyrywała węgiel z ziemi w regionie
Rudaw. I wiecie co? Zapomnijcie, o czym czytaliście do tej pory, zapomnijcie i pojedźcie przeżyć
to na własnej skórze. To dlatego, że to doświadczenie nie ma sobie równych.

KTÓRĘDY DOKĄD
Podrudawskie Muzeum Techniki jest otwarte
w sezonie od wtorku do niedzieli i można
do niego dojechać, zjeżdżając z Mostu
do Litvínova – należy skręcić po około
dwóch kilometrach w prawo pod wiadukt
i dalej pozwólcie się przewieźć wózkiem,
czyli huntem. Zwiedzanie trwa około dwie
godziny.

www.krusne-hory.org

25

Szczyty
Štětsko Czeskiego Średniogórza

Szczyty Czeskiego Średniogórza

Włóż Koronę
Koronę Himalajów znają wszyscy, ale niewielu ją zdobywa. Czternaście najwyższych szczytów Ziemi,
czternaście ośmiotysięczników i tylko piętnaście Ziemian, którzy byli w stanie je pokonać bez aparatu
tlenowego. Korona Czeskiego Średniogórza byłaby dla nich może śmieszna... O nie, nie byłaby. Ci ludzie są
w stanie docenić piękno przyrody, niezależnie gdzie są i na jaką wspinają się wysokość. Czeskie Średniogórze
niewątpliwie by ich oczarowało. Nie ma na świecie nic podobnego. To godne podziwu połączenie gór
indywidualistów. Żadnych grzbietów, co góra, to soliter z własną tajemnicą. Siedem szczytów przekracza
700 m n.p.m. Z pewnością można by skompletować czternastu najwyższych poddanych królewny Milešovky
(najwyższy szczyt tego pasma górskiego – przyp. tłum.), ale my tego nie zrobimy. Wytyczymy czternaście
innych szczytów i wejdziemy na nie, jednak nie ze względu na ich wysokość, ale właśnie z powodu
wspomnianej tajemnicy.
1

Milešovka
– obserwatorium królewny gór
Musimy zacząć od Jej Wysokości Milešovky,
to da nam ogólne pojęcie. Można zacząć się
wspinać z Bílky, Černčic, Milešova lub Velemína
i zewsząd to będzie urokliwe. Po stromych
kamienistych ścieżkach, wśród nieustępliwych
drzew w poszukiwaniu widoku z 836 i pół metra
wysokości, który jest niesłychanie emocjonujący
– przy każdej pogodzie, bo choć wtedy nic nie
widać, można się wszystkiego domyślić. Zresztą
pogodę monitorują tu w obserwatorium
meteorologicznym już ponad 110 lat.

2

4

Bořeň – diabelska góra

Nad Bílinou wznosi się dziwna i groźna góra,
gigantyczne fonolitowe wzniesienie, które
w Czechach nie ma sobie równych. Nie bez
powodu nazywane jest Diabelska Góra.
Zafascynowany nią był na przykład Johann
Wolfgang Goethe. Panoramiczny widok,
dziwne ściany skalne i wieże, niezwykłe tereny
do wspinaczki – wszystko to stanowi nagrodę
za wspięcie się na szczyt.

3

Hradišťany
– grodzisko w wieku dwóch
tysięcy lat
Z miejscowości Třebívlice lub Kostomlaty można
dotrzeć na płaszczyznę najwyższego szczytu
Średniogórza (752 m n.p.m.). Na łące w kształcie nerki łatwo odkryć ruiny masywnych kamiennych pozostałości murów obronnych. To miejsce
nadal ma ogromną moc. Tylko uważajcie na
pokrzywy, zwykle jest tam ich cała armia. Dobrze
zrobicie, jeśli weźmiecie ze sobą maczetę.
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Bazaltowa góra dostępna od Třebívlic
i koronowana Vlastislavowi to potężna
wieżowa brama skalna, jedyna pozostałość
zamku pozostającego pod wpływem husyty
Jakoubka z Vřesovic. Obchodząc romantyczne
ruiny, zobaczycie widok rozciągający się wzdłuż
i wszerz. Wspaniałość.

Bezpośrednio nad miejscowością Třebenice
wznosi się samotna góra z dostojnymi ruinami
średniowiecznego zamku, który podupadł
opuszczony przez właścicieli, mimo że na
nim również husyci złamali sobie zęby.
Jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc
Średniogórza. Dlaczego? Ze względu na widoki,
jedne z najpiękniejszych w Czechach.

5

Radobýl
– szczyt Karla Hynka Máchy

dotrzecie na wspomniany skalisty nierówny
grzebień, nie wyjdziecie z podziwu. To będzie
wyjątkowe doświadczenie i czarujący widok.

Jeśli Milešovka jest królewną, Hazmburk nad
miejscowością Klapý jest jej współpanującym.
Jego sylwetka jest bezsprzecznie najbardziej
atrakcyjna i jednocześnie najbardziej znana.
Wejście na szczyt jest nietrudne, a nagrodę
stanowi rozległy teren z dwiema wieżami,
Czarną i Białą. Na Białą można wejść i do utraty
tchu rozkoszować się widokiem.

Do Litomierzyc ze szczytu Karla Hynka Máchy
(czeskiego pisarza i poety, najbardziej znanego
przedstawiciela czeskiego romantyzmu) -- Radobýl, nadgryzionego wydobyciem bazaltu w
typowy kształt, nie ma nawet pięciu kilometrów. Widoki, które stąd podziwiał największy
czeski poeta romantyczny aż do doliny Łaby,
były jego ostatnimi. Stamtąd dostrzegł pożar,
pobiegł do miasta, podczas gaszenia napił się
jakiejś wody... Ale wy możecie pozwolić cieszyć
oczy regionem i nigdzie się nie spieszyć.

14

Oltářík
– zamek husyckiego hetmana

Košťálov
– zamek nie zdobyty przez
człowieka, ale czas

Ostrý – zamek rozbójników

Hazmburk
– król z dwiema koronami
8

11

6

7

Na południe od Milešovky, dostępny z Milešova,
Března i Medvědic, na wysokość 553 m n.p.m.
wznosi się bazaltowy szczyt zwieńczony rozczłonkowanymi ruinami gotyckiego zamku. Widok jest
wspaniały, ale trzeba mieć oczy na około głowy,
bo nigdy nie wiadomo... Dość duże jest ryzyko, że
od tyłu zaatakują was duchy rozbójników Paška
i Pole, którzy za życia napadali podróżnych w siodle pomiędzy Milešovką i Kletečnem.

Czeskiego Średniogórza

Raná – raj aeronautów

Niezwykle eleganckie wzgórze w zasięgu
wzroku od miasta Loun zapewne skrywa
jakiś starożytny mechanizm, ponieważ
lokalne prądy termiczne są dość wyjątkowe
i przyciągają miłośników latania wszystkich
kategorii. Dwugłowa łysa piękność jest
siedliskiem rzadkiej flory stepowej i z leżącym
naprzeciw Oblíkiem tworzy południową bramę
Średniogórza. Widok stąd jest doskonały, nie
przeszkadza mu żadne drzewo.

Wysunięty patrol Średniogórza, samotny kask
rzucony na równinę płaską jak stół, góra, nad
którą dawno temu latały smoki, symbol czeskiej
tożsamości – Říp. Zostawiliśmy go na sam koniec
wędrówki w poszukiwaniu Korony Czeskiego
Średniogórza. Aleją lipową z miejscowości
Rovné, którą już kiedyś wędrował legendarny
praojciec Czech ze swoją świtą, wspinając się
pod górę, dojdziemy do uroczego schroniska
turystycznego, następnie do rotundy i jeszcze
dalej, do wszystkich trzech wież widokowych
kiedyś gołego, obecnie zalesionego wzgórza.

9

Boreč
– usta szeroko otwarte
Z miejscowości Sutomi i z Bílinky dostępny
jest jeden z dwóch najbardziej tajemniczych
szczytów Średniogórza. Tajemnica może
zostać odkryta jedynie w zimie, kiedy piekielne
pęknięcia i jamy, wyrzucają na przekór śniegowi
i mrozowi gorący oddech, tak że wokół jamy
trawa jest krucha i zielona.

Lovoš
– centralny punkt widoków
10

Lovoš, goły jak głowa starca, wznoszący się
ponad miejscowością Lovosice i ruinami zamku
Oparno, jest otoczony scenografią, którą można
z niego podziwiać. Po pierwsze dostrzeżecie
wijącą się rzekę Łabę i właściwie większą część
Średniogórza.

12

Plešivec – lodowy czarodziej

Jeśli Boreč to jama piekielna, Plešivec to
oddech czarodzieja Gór Lodowych. Szczyt, na
który można dotrzeć po wspaniałej ścieżce
edukacyjnej Hlinná – Kamýk, jest niemal pokryta
ogromnym kamiennym morzem i osypiskami
skalnymi. U stóp największego z nich można
natrafić na lodowe jamy. Tak, znów te otwory,
ale tym razem odwrotnie. Nawet w gorącym
lecie ze szczelin ciągnie zimnem, a w czerwcu
bywa tu śnieg i lód.

13

Sedlo – najkrótszy
grzebień na świecie
Nawet nie pół kilometra liczy grań z jednego
szczytu Sedla na drugi. Z miejscowości Liběšice,
Úštěk czy Libín można wspiąć się na najwyższy
szczyt północnej części Czeskiego Średniogórza
(726 m n.p.m.). Spotkacie po drodze wspaniałe
figury i zespoły kamienne, różnorodne
trachitowo-bazaltowe formacje skalne i jak

Czeskie Średniogórze

Říp
– z praojcem do rotundy

www.ceskestredohori.info

Dekoracja zdobywców gór
Za pokonanie wszystkich czternastu dumnych
szczytów Czeskiego Średniogórza chętnie
nałożyłbym wam teraz koronę na głowie i
udekorował was wspaniałym klejnotem .. ale
to byłoby nie fair. Będziecie je musieli przejść.
Ale możecie być pewni, że nie pożałujecie
nawet sekundy. Zobaczycie z dołu szczyty, ze
szczytu kotliny i inne góry, poznacie sekrety
tego malowniczego zakątka planety Ziemi i
ostatecznie stwierdzicie, że właściwie nadal nie
znacie góry Sovice i Vrkoč i Vrabinec i Kletečná
i Litýš i Kalich i... Istnieje ich niezliczona ilość,
a każdy z nich skrywa tajemnice, które ujawni
tylko tym, którzy je pokonają.
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Widmo piękna na Księżycu

Zamek Jezeří

Nieuleczalna
atrakcyjność
zamku Jezeří

PRZERAŻENIE KSIĘCIA

Właściwie zbędne jest mówienie czegokolwiek o nierzeczywistym zamku Jezeří. Jest tylko jeden sposób
– pojechać do niego. Możecie być pewni, że zobaczycie coś, czego nigdzie indziej na świecie nie można
zobaczyć, i odjedziecie poruszeni do głębi serca. Jezeří to podniebny zamek Guliwera unoszący się nad
cudownym księżycowym krajobrazem kopalni odkrywkowych. To barokowa perła najwyższej jakości.
To miejsce tajemnicze, porywające, niepowtarzalne. Dosyć – poddaję się. Utonąłbym w superlatywach.
Mogę zapewnić tylko mozaikę przygód i odczuć.

Jest rok 1991, a na kamiennej poręczy jednego
z tarasów na zamku Jezeří opiera Jego Królewska Mość Karol, książę Walii. Wpatruje się
z niedowierzaniem w niekończącą się kotlinę,
dzisiaj Kopalnie Armii Czechosłowackiej, i nie
jest pewien, czy to wszystko mu się przypadkiem nie wydaje. Zamek nie ma drzwi, okien,
dachy są zapadnięte, wewnątrz pokłady gruzu,
park zarośnięty i bez możliwości przejścia.
Wkrótce po zakończeniu II wojny światowej
partia i rząd zdecydowali, że osoby pracujące
potrzebują węgla, a nie jakichś szlacheckich
baraków. Gigantyczne koparki rok po roku podchodziły coraz bliżej zamku. Połykały łąki, lasy
i wioski. Już prawie podgryzały i zbocze, na którym wznosił się zamek. „Zapomnijcie” – brzmiał
jasny nakaz. Nie pisać, nie badać, nie fotografować. Z zamku Jezeří przekształcono go w ZUKL –
zamek przeznaczony do likwidacji (czes. zámek
určený k likvidaci). Tak – oczywiście, miał sam
zupełnie przypadkowo się zapaść. Nie zapadł
się. Na początku nowego tysiąclecia rozpoczęto
prace w celu jego ratowania. Dziś jest statycznie
zabezpieczony, lepiej niż nie jeden wyglądający
zamek, ma drzwi, okna, konstrukcje dachowe,
dach... Żyje. I nadal skrywa niezliczone tajemnice, ponieważ jego ściany doświadczyły niesamowitych rzeczy…

NARODZENIE NOWEJ
MUZYKI
Nie tak dawno temu rozpoczął się XIX wiek.
Do wspaniałego teatru zamkowego schodzą
się eleganccy goście księcia Franza Josepha
Maximiliana Lobkowicza, pierwszego wojewody rudnickiego, generała armii austriackiej,
posiadacza orderu Złotego Runa. Zamek Jezeří
to jedna z jego siedzib. On sam jest utalentowanym skrzypkiem, wiolonczelistą i właścicielem
wyraźnego basu. Kocha muzykę, jest hojnym
mecenasem (rodzina twierdzi, że zbyt hojnym).
Dzisiejszy koncert jest wyjątkowy – i to prawda,

ZACHWYT OGRODNIKA
Młodziutki adept sztuki ogrodniczej, pewien
Karel Němec, rozpakował z drewnianego
kuferka parę rzeczy, które zabrał ze sobą
na zamek Jezeří, usiadł przy stole i zaczął pisać
list do matki, pisarki Božena Němcovej. „Mamo,
tu jest tak pięknie, że trudno to nawet opisać.
Opowieść Jezeří nie kłamała – stąd roztacza
się widok na najpiękniejszą krainę, jaką kiedykolwiek widziałem”. Jesteśmy w latach pięćdziesiątych XIX wieku, a piękną kotlinę, którą
młody ogrodnik podziwia z tarasu zamkowego,
ludzie nazywają Mariánská krajina. To jak niekończący się ogród otoczony przez wzgórza
i pagórki Czeskiego Średniogórza. Widok
z kotliny w kierunku zamku jest nie mniej imponujący. Masywne mury Rudaw i na zboczach
wzgórza Jánský vrch perełka osadzona w szmaragdowym diademie gór. Zamek Jezeří jest
widoczny z dużej odległości – od gór Doupovské hory aż gdzieś do Teplic. Nie istnieje inny
tak dobrze widoczny zamek w Czechach. I nie
jest to perełka, ale porządna perła. Jeden z największych barokowych zamków w Czechach,
rozciąga się na pełne dziewięćdziesiąt metrów
(!). W czasach Němcovej był otoczony pięknymi
tarasowymi francuskimi ogrodami z fontan-
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nami i wodotryskami, pod nim leżał piękny park
angielski – nawet o nim mówiło się, że jest najpiękniejszy w kraju. Pierwotnie gotycki zamek
został przekształcony w renesansowy pałac,
a ostatnio przebudowany w stylu barokowym.
To czysty, już nigdy potem niczym nie zdeformowany barok.

mimo że mury zamku Jezeří już widziały wiele
rzeczy i wiele osób. Członkowie rodziny cesarskiej, największa europejska arystokracja, pisarze, muzycy, dowódcy... A jednak. Dziś zostanie
odegrana prywatna premiera nowej symfonii
Ludwiga van Beethovena, do powstania której
Franciszek Maksymilian istotnie się przyczynił.
Symfonia Eroica jest napisana na cześć Napoleona, ale dedykowana właśnie Lobkowiczowi
(jemu Beethoven poświęcił także V i VI symfonię).
Goście już siedzą, zaczyna
się koncert. Rozbrzmiewają pierwsze dwa potężne
akordy na smyczkach i planeta zostaje wprawiona
w wibracje. Muzyka nigdy
już nie będzie taka sama.
Klasycyzm
przekazuje
pałeczkę romantyzmowi.
Piękno za wszelką cenę
zwalnia
miejsce
dynamice, pasji, sercu i ludzkiej
wyobraźni. A to wszystko
dzieje się tutaj, na Jezeří.

ROZCHWIANIE
AUTORA
Jest szesnasty rok trzeciego tysiąclecia, a ja stoję
na dziedzińcu zamku Jezeří,
dość niespokojny, bo wiem,
że artykuł, który napiszę,
może, ale nie musi, zachęcić
nikogo, aby tu przyjechać.
Mam za sobą podróż drogą światła i światłocienia, skrzyżowania osi świetlnych, wszędobylskich symboli, wędrówki po zamku, który
ma nadludzkie wymiary. Wielkie korytarze są
wąskie i upiorne, przezierniki w korytarzach
i klatki schodowe wyrafinowane, pozostałości
fresków i malowideł odurzające. Jestem oczarowany, a jednak wiem, że przeszedłem zaledwie
ułamek z dwustu pomieszczeń. W oszałamiają-

cym teatrze i tajemniczej kaplicy zapiera dech
w piersiach. Sala zwierciadlana bez luster –
a jednak człowiek coś przeczuwa. Apartamenty
– od wczesnego baroku po pierwszą republikę.
Przemyślany system ogrzewania, łazienek, toalet. Tarasy widokowe. I znów schody i klatki
schodowe. Książęce stajnie i budy. Oszołomiony
słucham opowieści i informacji wspaniałej przewodniczki i mam poczucie, że pokonam czas,
gdziekolwiek zechcę.
Jeśli będziecie tu
po mnie, a wierzę, że
będziecie, stwierdzicie po kilku krokach,
że na tym zamku
wszystko jest inne. Tu
nie chodzi o meble,
łóżka i poroża. Tu stajecie się częścią historii tych murów, ścian,
które są podniszczone
i obite, a po chwili
widzicie je piękne,
takie, jak były kiedyś,
w wyobraźni zaczyna
powstawać film i wy
go oglądacie, i idziecie, idziecie... Trasa
zwiedzania
przez
zamek Jezeří to droga
historią siedziby, która
jest jedynym waszym
gospodarzem i bohaterem
wszystkich
opowieści. Z fascynacją wysłuchacie historii tutejszych relikwii
– pięknych miedzianych popiersi nieznanego
świętego z czasów Karola IV (do obejrzenia
na wystawie w Pałacu Lobkowicz przy Zamku
Praskim) i certyfikowanych przez papieża relikwii cierni z korony Chrystusa, pozostających
być może do dziś w ukryciu w niekończących
się zakątkach zamku, który was wzmocni jak
miłość w postaci choroby, jak przekleństwo. Bo
tu trzeba wracać, aby wciąż doświadczać tego
tajemniczego i mistycznego uczucia, atmosfery, wręcz apokaliptycznego widoku z tarasów
kopalnianych do jamy piekła. Możemy mieć
tylko nadzieję, że kiedyś ten zamek otrzyma
to, co mu się należy (na razie jeszcze nie jest,
o dziwo, nawet zabytkiem kultury!), a mury
znów zabłysną bogato złoconymi malowidłami, miejmy nadzieję, że z kurzem, rysami
i zniszczeniem nie zaniknie również fascynacja,
tajemnica, misterium, że stąd nie wywietrzeje
niepowtarzalny genius loci... I tak stoję tutaj
i ufam, że znajdę słowa, które przekażą przynajmniej powiew zapachu tajemnicy i okazałej
wspaniałości tego miejsca i że obudzę w was
ciekawość i chęć przybycia właśnie tutaj.

PEREŁKA
Jeśli jesteście miłośnikami imprez zamkowych,
każdego roku na przełomie sezonu, zawsze w
okolicach Halloween, w zamku Jezeří można
uczestniczyć w imprezie Ożywające straszydła.
W pomieszczeniach zamku, już i tak dość
tajemniczych, z roku na rok w zabawach
i igraszkach bez przeszkód bierze udział
coraz większe stadko bardzo przerażających
potworów oraz duchów wszelkiego rodzaju.

Rudawy

www.zamek-jezeri.cz
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Trzy całkiem nowe wyprawy

Powrót dróg do regionu
Drogi stanowiły pierwszą interwencję człowieka w krajobraz. Właśnie dzięki nim krajobraz zaczął się
przekształcać na krajobraz kulturowy, to znaczy taki, który zostaje naruszony przez życie i działalność ludzi.
Karczowanie, a później budowanie dróg towarzyszy człowiekowi przez całą jego historię. Drogi są zatem
naszym najstarszym wspomnieniem. Ale XX wiek był jakby czasem globalnego zapominania – przynajmniej
w krajach rozwiniętych. Drogi szybkiego ruchu i autostrady stały się niezbędne, a drogi, ścieżki, szlaki i
chodniki zarastały i znikały. Ostatnio jednak do dróg mądrze wracamy. Znowu je przechodzimy i oznaczamy
na mapach. Przynajmniej w Czeskiej Szwajcarii tak już jest od jakiegoś czasu. Stare kościelne, wygasłe,
złodziejskie, przemytników i handlowe ożywają i przyciągają nas do podróży wbrew czasowi. Spójrzmy
na cztery całkiem nowo oznakowane szlaki. Przekonacie się, że warto po nich przejść.

PRZEZ SZEROKIE ŁĄKI
POD STUDENCEM

RÓWNINY WOKÓŁ
VŠEMIL

Droga zaczyna się na rynku w miejscowości Chřibské. Po zwiedzeniu malowniczego
muzeum światowej sławy botanika i podróżnika Tadeusza Haenke (nie należy przegapić!),
powierzcie się w opiekę zielonemu szlakowi
i podążajcie zgodnie z nurtem rzeki Chřibská
Kamenice. Przeprowadzi was rajem przysłupowych domów, tarasem, wzdłuż którego
niedawno chodzili naprawdę tylko miejscowi.
Na waszej drodze stanie pensjonat Na Stodolci,
znany dosłownie w całym kraju z wyśmienitej
kuchni i wspaniałego piwa Lišák, którego gdzie
indziej nie można się napić. Młodą aleją dostaniecie się następnie na łąki, które dosłownie
położą was na łopatki. Jest całkiem prawdo-

Tym razem wychodzimy z miejscowości Jetřichovice. Od szlaku edukacyjnego Jetřichovické
stěny tutaj biegnie niebieski znak, dołączcie
do niego w centrum informacyjnym i wspinajcie się ścieżką wzdłuż piaskowców na Grieselův kříž. Stąd szlak poprowadzi skrajem lasu
aż na zapierającą górską równinę, nazywaną
všemilská folga, poprawnie geograficznie rów-

podobne, że nie będziecie się w stanie oprzeć
i posiedzicie tam przez jakiś czas na trawie,
bo ta łąka jest uważana za jedną z najpiękniejszych w całej Czeskiej Szwajcarii. To wspaniały widok na zalesiony grzbiet gór Studence
i Černý vrch, na wąski pas drzew, które skrywają
potok, na ocean falującej trawy, rozkwitniętą
paletę impresjonistów. Kiedy bardzo niechętnie
będziecie opuszczać łąkę, pochłonie was las,
którym po chwili dotrzecie do małej drogi prowadzącej w dół do wsi Studený. Tutaj zielony
szlak łączy się z czerwonym, którym można
wyprawić się albo na lewo na szczyt Studence
zwieńczony wieżą widokową lub w prawo
do magicznej doliny Pavlina údolí. Jeśli pójdziecie prosto, czeka na was szlak edukacyjny
wzdłuż zabytków sakralnych wybudowany
przez miejscowych entuzjastów.
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ninę Všemilská planina. Będziecie chodzić jakby
odcięci od świata z jednym, ale dosłownie
magicznym punktem na horyzoncie, lokalną
bazaltową Fujiyamą, dominującym wzgórzem
Růžovský vrch. Tutaj swoją siedzibę ma sam
Spokój. Po tym, jak już się nim nasycicie, zejdziecie lasem do miejscowości Všemily, gdzie
nie zapomnijcie zboczyć do niepowtarzalnej
kaplicy skalnej, i dalej dajcie się prowadzić
wokół starego cmentarza, któremu grupa lokalnych światłych ludzi przywraca godność, wokół
murów umocnień granicznych, stromego
wąwozu na równinie nad Filipowem, gdzie dech
znowu zaprze całkiem inny rodzaj perspektywy,
a następnie do miejscowości Česká Kamenica,
godnego uwagi historycznego miasta z piękną
kaplicą Maryjną z krużgankiem, celem pielgrzymek.

W POSZUKIWANIU
CZESKO-SAKSOŃSKICH
WIDOKÓW
Dzięki dobrodziejstwom Linii Kolejowej
Parku Narodowego łatwo się dostać do Dolní
Poustevny. Ze stacji podążajcie wzdłuż żółtego szlaku przez wspaniałe lasy, chatę Maxa
aż do granicy z Saksonią i do Solnej Kolumny
na Gerstenbergu z tablicą pamiątkową Christiana Augusta Nagela, słynnego niemieckiego
geodety, twórcy saksońskiego systemu trygonometrycznego, a następnie dalej na szczyty
nad Rugiswalde i skrajem łąki do celu na Ungerbergu, gdzie oczekuje was schronisko turystyczne z 75-metrową wieżą widokową, z której
roztacza się prawdziwie hipnotyzujący widok

KTÓRĘDY DOKĄD

DOLINĄ BÍLÝ
POTOK W SKAŁY
Tym razem wyprawa rozpoczyna
się w miejscowości Mikulášovice,
dokładnie na stacyjce kolejowej
Horní nádraží. Pociągi kursują tu tylko
w weekendy. Poprowadzi was zielony
szlak. (Dla szczególnych koneserów
mam wskazówkę. Tuż za torami
skręćcie w lewo na nieoznakowaną
drogę, która zaprowadzi was
po pięciuset metrach do niebieskiego
szlaku, a ten na górską łąkę,
miejsce kiedyś zwane Pietschův
vrch, skąd roztacza się absolutnie
fantastyczny widok na cały region
– wspaniałe miejsce. Niebieski
szlak, jeśli podążycie nim w prawo,
niebawem doprowadzi z powrotem
do naszego zielonego.) Przez las będziecie
schodzić do wąwozu, aż trafice na granicę, gdzie
na niemieckiej stronie rzeki powita was żółty
saksoński szlak Hinterhermsdorfer Rundweg,
którym przechodzi się przez oszałamiającą
skalną dolinę Údolí Bílého potoka do jego
ujścia do rzeki Křinice. Tu można łatwo znaleźć
łącznik, który doprowadzi was na stronę czeską
do mostu Brtnický most w dawnej osadzie Zadní
Doubice. Trójkolorowa droga tutaj się kończy –
po zielonym i żółtym szlaku teraz przejmie was
czerwony (skręcicie w lewo). Zanim dotrzecie
do Kyjova, cieszyć was będzie zapierająca dech
w piersiach wędrówka doliną Kyjovské údolí

Chřibská – Studený
zielonym szlakiem turystycznym: 5 km
Jetřichovice – Česká Kamenice
niebieskim szlakiem turystycznym: 10 km
Dolní Poustevna – Ungerberg
żółtym szlakiem turystycznym: 5 km
Mikulášovice Horní nádraží – Kyjov
zielonym, żółtym i czerwonym szlakiem
turystycznym: 10 km

PEREŁKA

rzeki Křinice, gdzie nie aż taką rzadkością jest
ujrzenie bociana czarnego i gdzie na każdym
kroku czekają tak malownicze zakątki, że choć
na chwilę ma się ochotę zostać malarzem.
W miejscowości Kyjov w nagrodę zaserwujecie
sobie doskonałe dania w restauracji Kyjovská
terasa i autobusem będziecie kontynuować
podróż, dokąd zechcecie.

Skoro już była mowa o Linii Kolejowej Parku
Narodowego, czy wiecie, że w weekendy
trasę z Děčína do Rumburka można
bardzo mile sobie uprzyjemnić? Wystarczy
w miejscowości Mikulášovic przesiąść się
na połączenie przez Brtníky (punkt wyjściowy
do romantycznej doliny Kyjovské údolí rzeki
Křinice), Panský (gdzie krótkim spacerem
można dojść do wieży widokowej na Wilczej
Górze), Zahrady (gdzie traficie na unikalną
mapę geologiczną Köglera) aż do Krásné
Lípy, gdzie wyprawę można zakończyć
na interaktywnej wystawie Domu Czeskiej
Szwajcarii.

na całą Czeską i Saksońską Szwajcarię. Żółty
znak tu wprawdzie się kończy, ale zamienia się
w całą sieć saksońskich szlaków turystycznych.
Można się wybrać do miasta Sebnitz (i jeśli tam
będziecie, nie przegapcie Muzeum Sztucznych
Kwiatów), które faktycznie sąsiaduje z miastem
Dolní Poustevna, więc w ten sposób zamkniecie
koło.

Czeska Szwajcaria

www.ceskesvycarsko.cz
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Być farmerem

Rolnictwo ekologiczne to harówka.
Lecz stale przybywa rolników, którzy
próbują uprawiać rośliny i hodować
zwierzęta w zgodzie z naturalnym
porządkiem. Muszą się jednak mocno
napracować, ponieważ ich celem nie
jest wyciskać z gleby i zwierząt tyle,
ile się da. A takt i odpowiedzialność wobec planety w tym świecie
wciąż niezbyt się opłaca. Właściwie to zależy tylko od nas, czy na tym
poprzestaniemy i zadowolimy się przemysłowo produkowanymi,
chemicznie nawożonymi produktami spożywczymi i genetycznie
przetworzoną żywnością oraz wyrobami masowej produkcji, czy
nie będziemy leniwi, pójdziemy na zakupy dalej niż koniec osiedla
i wesprzemy tych niesamowitych łowców przygód. Opłaci nam się to
wielokrotnie – poza dobrym samopoczuciem i doskonałymi produktami
można otrzymać nietypowe i nietradycyjne oraz fascynujące
doświadczenia.

DO LNĚNÍČKÓW
NA AGROSAFARI
Martin i Zdenka Lněnička żyją i gospodarzą
w uroczej miejscowości Nepomyšl w regionie
Podbořansko. Martin dorastał tutaj i zawsze
ciągnęło go do ziemi – gdy jego rówieśnicy
chodzili na dyskoteki, krzyżował króliki.
Miał szczęście, kiedy spotkał Zdenkę.
Chociaż dorastała na miejskim osiedlu,
to od dzieciństwa kochała konie i naturę,
które doprowadziły ją do studiowania nauk
przyrodniczych. Piętnaście lat temu przejęli
rodzinną tradycję (w miejscowości Nepomyšl
co druga osoba to Lněníček, a wielu z nich
jest rolnikami), Martin odświeżył wszystkie
porady dziadka i wzięli się za rolnictwo. Zgodnie
z dawnym sposobem, w duchu swego dziadka.
Ich gospodarstwo u Lněničków jest cudownie
przytulnym i przyjaznym miejscem. Rodzina
gospodarzy na czterdziestu pięciu hektarach,

które
w
„systemie
przyzagrodowym”,
jak wdzięcznie go nazywają, zamieniają je
w naturalnie zróżnicowany krajobraz. Ich
poletka mają sześcioletni płodozmian, tak
że sąsiadują tu ugory, pola lucerny, pola
z bardziej wymagającymi warzywami, następnie
z marchwią i cebulą – i tak w kółko, aby ziemia
mogła się odnawiać i płodzić w naturalnym
rytmie. Ponadto obsadzają sady, przy drogach
z kolei aleje, dbają o meandry potoku Dolánecky
i pośrodku użytków pielęgnują swoją „wyspę”,
głównie poprzez to, że konsekwentnie w nią
nie ingerują. Ten biotop jest bogato porośnięty
krzewami i ziołami, dobrze żyje się tu owadom,
małym zwierzętom i rzadkim kwiatom –
kwitnie tu zagrożona sasanka. Można tu
przyjechać kupić stuprocentowo zdrowe
warzywa korzeniowe i bulwiaste, dynie, cukinie,
a także jabłka, śliwki, jaja, drób i inne produkty
sezonowe od lokalnych zwierząt gospodarskich.
U Lněničków częstymi gośćmi są dzieci
z pobliskich szkół i przedszkoli – i wykorzystują
tu czas do ostatniej sekundy. Nawiasem
mówiąc, z wyprzedzeniem po przygody możecie
wyprawić się i wy – zawsze najlepiej w większej
grupie, na przykład kilka rodzin naraz. Czego
można się spodziewać? Agrosafari. Jeśli z tym
słowem za bardzo nie dajecie sobie rady,
oto podpowiedź: Martin uruchomi ciągnik,
dołączy małą platformę i z diabelską prędkością
dziesięciu kilometrów na godzinę rozpoczniecie
przejażdżkę. Dzieci siedzą na traktorze
i przyczepce oraz szukają zwierząt. A mogą
zobaczyć wiele – konie, krowy, kozy, owce,
gęsi, kury, koty, psy, pszczoły... Przy każdym

zwierzęciu się zatrzymuje, opowiada o nim,
dzieci są z nim w bezpośrednim kontakcie.
Następnie doi się kozy i krowy – i nawet jeśli
nie jesteście dziećmi, można spróbować, jak
to jest trzymać w ręku dójkę i słyszeć strużkę
mleka ściekającą do bańki. Dla wielu dzieci to
szok, po raz pierwszy stwierdzają, że mleka się
nie produkuje, ale doi zwierzęta. Z mleka można
spróbować przygotować ser, zajrzeć do uli,
zobaczyć pszczoły na plastrze i stwierdzić, że
ich celem życia wcale nie jest kłucie człowieka
na śmierć. Dorośli mogą spróbować, jak kosi
się trawę kosą. Po uzgodnieniu można tu
rozbić namiot, ale uwaga – to warunki nieco
bojowe, bez rozpieszczania, jednak zaplecze
jest u Lněničków w domu, a pani Zdenka jest
świetnym kucharzem... Wszystko odbywa
się w spokoju, z uśmiechem, bezstresowo.
Spróbujcie i przekonajcie się sami.

WEEKENDOWYM
OWCZARKIEM NA OBLÍK

Jeśli pojedziecie z miasta Louny do Mostu,
przejedziecie wspaniałą naturalną bramą –
po lewej Raná, po prawej Oblík. Niezalesione,
widoczne wzgórza, uczta dla oczu. I jak się
okaże – nie tylko dla oczu. U podnóża góry
Oblík już z daleka zobaczycie większy budynek
i powiecie spontanicznie: „Tam musi być
pięknie”. Zjedźcie i zajrzyjcie tam. Tam jest
pięknie. To surrealistyczne miejsce z widokiem
w dal na cały region. Ale także gdzieś tu musiał
chadzać praojciec Czech, ponieważ na górze
Říp mówił o ziemi obiecanej. Od zawsze tu była
gospodarka, od zawsze tu hodowano owce. To
pięknie odrestaurowane gospodarstwo rolnicze
nosi nazwę Statek Oblík. Owce nadal tu istnieją,
to jedno z największych stad w Czechach – liczy
siedemset zwierząt! Rygorystyczne rolnictwo
ekologiczne prowadzi się tu na dwustu
hektarach gruntów. Dominują tu właśnie owce
– cała produkcja roślinna ma tylko jeden cel –
nakarmić owce w zimie. W lecie do syta pasą
się na okolicznych łąkach i wzgórzach, a w zimie
konieczne jest ich karmienie, ale, oczywiście,
naturalnie, i dlatego podawane jest tu zboże
w postaci płatków, siano lub sianokiszonka
z lucerny. Zapytacie może – skoro cały otaczający
obszar podlega pod park krajobrazowy Czeskie

KTÓRĘDY DOKĄD
Do Lněníčków należy zadzwonić z
wyprzedzeniem pod numer +420 605 242 949
lub skontaktować się elektronicznie
statecek@email.cz. Do gospodarstwa
Oblík można przyjechać również w ciemno
– w sezonie codziennie, poza sezonem w
weekendy. Programy i wycieczki należy
uzgadniać pod nr tel. +420 725 666 242 lub
info.ihfarm@gmail.com.

PEREŁKA
Kupując coś w gospodarstwach
ekologicznych, należy pamiętać, że jeśli
kupuje się produkt z fermy w sieci detalicznej,
z wydanych stu koron do rolników trafi
zaledwie połowa, a po odliczeniu kosztów
zostanie im piętnaście koron. Przy zakupie
bezpośrednio u nich, 85% z wydanych stu
koron z powrotem wraca do gospodarstwa,
do zwierząt i do warzyw.
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Dolne Poohri

www.dolnipoohri.eu

Średniogórze, to jak mogą się tu paść owce?
Bylibyście zaskoczeni, ale głównym problemem
ekologów jest zachęcenie do pasterstwa owiec,
aby gospodarze przeganiali owce właśnie na te
obszary chronione. Nie ma bardziej naturalnego
sposobu na utrzymanie bioróżnorodności
środowiska niż właśnie wypas. Część stada
jest przeznaczona do przetwórstwa mięsnego,
część od produkcji mleka – te ostatnie to również
przedmiot naukowego krzyżowania ras. Istnieje
w związku z tym tu rzeźnia, gdzie rzeźnicy
przetwarzają jagnięcinę, i mleczarnia, gdzie
są produkowane pyszności z owczego mleka,
a w czasie, kiedy owce nie są dojone, również
z mleka krowiego kupowanego w pobliskich
farmach. Znajduje się tu
przyjemny sklepik, gdzie
można dostać doskonały
owczy ser dojrzewający,
świeże sery, jogurty,
doskonałą
serwatkę,
żętycę,
do
której
można
przygryzać
chleb
z
lokalnych
pieców.
Można
tu
przyjemne
posiedzieć
i rozmawiać o życiu.
Spędzić tu popołudnie,
dać się oprowadzić
po
gospodarstwie,
zajrzeć
do
stajni,
zobaczyć,
gdzie
dojrzewają sery – to
wspaniały
pomysł.
Ale jest jeszcze lepszy
program – w końcu

został wyróżniony tytułem Regionalnego
przeżycia Dolnego Poohrza – trzeba się
umówić, przyjechać i na weekend zamienić
się w pasterza. Rano żwawo w hali udojowej,
a następnie na pastwisko, z bacą i psami
pasterskimi, po południu do mleczarni
i na śniadanie własnoręcznie zrobić jogurt,
wieczorem do rzeźni pokonać jagnię (jeśli
tylko starczy odwagi), a przy zachodzie słońca
upiec go na rożnie... Zaśniecie tu bajkowo
w komfortowych apartamentach z aneksem
kuchennym, nawet planowana jest restauracja.
Może to dość zaskakujące, ale te wszystkie
czynności wykonuje się tylko w dziesięć osób.
Jednak każdy robi to, co jest potrzebne. Zatem
przyjedźcie tu przynajmniej na weekend.
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Historycznym
semmeringiem
do gminy Moldava
HOTEL JÁN –
NIESPODZIANKA
ZA NIESPODZIANKĄ
Szczerze mówiąc – w okolicach
Moldavy pięknie jest o każdej
porze. W lecie wspaniałe
wycieczki pieszo lub na rowerze,
w zimie urokliwie na nartach
biegowych.
Dobrze
byłoby
wiedzieć o jakichś schronieniach. Jeśli mi ufacie, wybierzcie
się do sąsiedniego miasta Nové
Město w Rudawach i spróbujcie zatrzymać się w hotelu Ján.
Będziecie zaskoczeni – no przynajmniej ja byłem. Z zewnątrz
i z daleka to taki typowy górski
domek, w którym spodziewamy
się charakterystycznej gospody
i pokoi z leżakami. Jednak
w miarę zbliżania się, zwiększa
się podejrzenie, że to prawdopodobnie będzie coś innego.
No i wchodzimy. Komfort, który
skrywa się za tą prostą rudawską
fasadą naprawdę zapiera dech
w piersiach. Wspaniała, jasna,
przyjemna przestrzeń, nowoczesne wnętrze, otwarty ogień,
duży bar, salon dla pięćdziesięciu
osób... Projekt jest surowy, urządzony, harmonijny, przytulny.
Ciągle jeszcze z otwartymi ustami
dojdziecie na taras zewnętrzny, gdzie jest
pomieszczenie relaksacyjne, plac zabaw, klatka
z wiewiórkami, zadaszone miejsce do siedzenia
z grillem na świeżym powietrzu z możliwością grillowania i widokiem na górskie łąki oraz
lasy. I znowu – to powietrze, strefa bez inwersji, balsam dla płuc – po prostu uzdrowisko.
Jest całkiem prawdopodobne, że natkniecie się
tu na wesele – popularność hotelu Ján wśród
potencjalnych nowożeńców rośnie z prędkością
światła. Zaskoczeniu ciągle nie ma końca. Przyjemna i bardzo dobra restauracja (jeszcze będziemy o niej mówić) zajmuje dużą część parteru,
a pokoje znajdują się na pozostałych piętrach.
Standard jest znacznie wyższy niż można by
oczekiwać od tak tradycyjnego rudawskiego
budynku. Oczywiście, każdy wyposażono we
własne zaplecze, telewizor, wygodne i nowoc-
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Wycieczka pociągiem. To brzmi dość romantyczne, prawda? A jeśli dodać, że podążamy Trasą rudawską
zwaną także Teplický Semmering, po torach kolejowych wybudowanych już w 1884 roku, a naszym celem
będzie Grzebień Rudawski z gminą Moldava, romantyzmu nikt już nie podda w wątpliwość. Wystarczy
to sobie wyobrazić – pojedziemy historycznym pociągiem motorowym po torze, który jest zabytkiem
kultury Czech, będziemy wspinać się na zbocza, przekroczymy głęboką dolinę potoku Bouřlivce po pięknym
stalowym wiadukcie o długości 145 metrów, a do zwierciadła górskiego strumienia będziemy patrzeć
z góry z 34 metrów. Pociąg za nas wspina się na czterysta metrów wysokości, wspinać się będziemy
w zasadzie nieustannie. Przejedziemy też przez tunele. Za przystankiem Mikulov jest nawet zakrzywiony
w kształcie litery S, aby wewnątrz góry ominąć średniowieczne sztolnie po wydobyciu rudy Lehnschafter.
Będzie to pełna przygód i zupełnie poetycka jazda pięknie rozczłonkowanym i malowniczym krajobrazem.
W gminie Moldava znajdziemy się w innym świecie. Piękne górskie łąki, bezlitosne kłęby lasów, długie
horyzonty z pięknymi widokami – taka galeria Rudaw w jednym miejscu. Nie będziemy zatrzymywać się
na długo i będziemy iść czerwonym szklarskim szlakiem edukacyjnym. Czeka nas czternaście kilometrów
wędrówki surowo pięknym krajobrazem. Podążamy śladami średniowiecznych szklarzy i zatrzymamy się
w pięciu miejscach, gdzie już w XIV wieku powstawały kruche cudeńka w szklarskich hutach. Z płucami
wypełnionymi świeżym górskim powietrzem i kwasem mlekowym w mięśniach zaczniemy się
rozglądać, gdzie można by wygodnie spocząć. Najeść się, odpocząć, można tu nawet
na kilka dni się zatrzymać – tu jest po prostu tak piękne...

PEREŁKA

zesne meble z litego drewna, komfortowe łazienki. I nadal jesteśmy zaledwie na pierwszym
piętrze – na piętrze nad nami czekają ekskluzywne apartamenty dwupoziomowe. Łącznie
znajduje się tu około czterdziestu pięciu łóżek
i to oczywiście idealne do organizowania spotkań i imprez firmowych, co również często ma
miejsce. Jak mówię, człowiek ciągle jest tu pod
wrażeniem, ale szybko można się do tego przyzwyczaić. A kiedy czuje już, że w końcu zmierzył
się ze świadomością, że ten hotel wprowadza
w błąd od zewnątrz, a oferuje nieskończenie
więcej, niż można się było spodziewać, dozna
kolejnych wstrząsów. Pierwszy z nich to lokalne programy wellness – sauna, masaż, jacuzzi
na świeżym powietrzu. I teraz uwaga – nie
oparliście się, macie już w ręku klucze do pokoju
i mówicie sobie, zaznamy tutaj przede wszy-

stkim spokoju. Ale co, jeśli ogarnie was chęć
na swoją porcję adrenaliny? I znowu będziecie
zaskoczeni: wystarczy umówić się z wyprzedzeniem, a hotel zapewni wam aquazorbing,
bodyzorbing, łucznictwo, wodną piłkę nożną,
nordic walking, paintball, psie zaprzęgi, quady,
segwaye, obozy przetrwania... Dosyć, dosyć –
to przecież aktywności na miesiąc!

ODPOCZYWAJCIE
I NIE ZAPOMINAJCIE
O JEDZENIU!
Raczej wróćmy do obiecanego spokoju. I ten tu
da się kroić i moczyć w herbacie, naprawdę. Jesteście wysoko w górach, na grzbiecie, na skraju
lasu – w zimie połacie śniegu, latem kąpiel

Rudawy

w słońcu... Dociera tu sygnał, jest gratis Wi-Fi,
dzięki czemu jeśli nie chcecie odcinać pępowiny
z cywilizacją, nie musicie. Tutaj musi się doskonale jeździć na rowerze, ale ... cóż, nie wzięliśmy
ich. Luzik – przecież tu jest wypożyczalnia, a w
niej... nie jakieś stare graty, ale najlepsze rowery
marki Scott. I popatrzcie – oferują również hulajnogi! A jeśli jesteście bardziej przewidujący ode
mnie i macie rower ze sobą, jest tu do dyspozycji przechowalnia. Właściwie, to dość powszechne – rowerzyści mijają hotel, zatrzymują
się na jedzenie i oczarowani kwaterują się tu.
Nie wiem jak wy, ale ja zgłodniałem. Najwyższy
czas, aby przyjrzeć się pracy zespołu międzynarodowo otrzaskanego szefa kuchni Roberta
Juhasa. Że wygodnie nam będzie w restauracji, to już wiemy. Co by tu sobie zaserwować...
Podstawą jest kuchnia czeska, ale w nowoczesnym wydaniu. Chociaż jesteśmy na szczytach

www.hoteljan.cz

górskich, większość składników jest świeżych,
na śniadanie dostaniecie świeżo upieczone
pieczywo w piecu hotelowym. Można zacząć
od tradycyjnych zup, takich jak koperkowa
lub czosnkowa, następnie polędwica, gulasz
rudawski, polędwiczki nadziewane śliwkami.
A może lepiej dziczyznę? Gulasz z dzika lub
polędwica – bardzo smaczne. Albo lepiej rybę?
Poproście o gotowanego fileta z sandacza lub
grillowanego pstrąga górskiego. A moja osobista wskazówka? Podudzie z jagnięciny na rozmarynie i czosnku. Mięso wspaniałe, kruche,
po prostu się kruszy. Odchudzacie się? Zdecydowanie wybierzcie spośród wielu sałatek. Nie
odchudzacie się? To na deser domowe naleśniki
lub strudel babci – i niebo w gębie, do którego
zresztą jest w istocie dość blisko. Hotel Ján jest
po prostu idealnym miejscem do odkrywania
tego godnego uwagi kącika Rudaw.

Jeśli do miejscowości Moldava wybierzecie
się Ścieżką Rudawską, a za Osekiem i stacją
Horní Háj będziecie przejeżdżać przez
Domaslavice, zwróćcie uwagę na dyskretną
budkę dróżnika przy torze. W 1885 roku
urodziła się tu Anna Vlčkova, późniejsza żona
zmarłego prezydenta Edvarda Beneša, którą
znamy jako Hanę Benešovą. Dlaczego Hana,
a już nie Anna? Prezydent kojarzył imię Anna
z nieszczęśliwą miłością z młodości, a więc
narzeczona zmieniła nie tylko nazwisko,
ale również imię. Na stacyjce z kolei w 1938
roku pracował jako dyspozytor pisarz Adolf
Branald. Napisał o tym książkę „Valčík
z Lohengrina”.
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Wino zrodzone z miłości
lub Gdzie kręcono czeski serial Winiarze

Na obrzeżach Třebívlic, w pięknym otoczeniu czeskiego Średniogórza, tuż przy miejscowości Košťálovo,
z horyzontem, któremu wyjątkowości nadaje Hazmburk, narodziło się niedawno najnowocześniejsze
winiarstwo w Czechach. Bajeczne wino JOHANN W, które stąd można zabrać, odzwierciedla w sobie
wielosetletnią tradycję winnic litmierzyckich i oddaje hołd ostatniej miłości Johanna Wolfganga Goethego...

ŁYK ROMANTYCZNEJ
MIŁOŚCI
Třebívlice są od zawsze związane z baronową
Ulrike von Levetzow. Żyła na tutejszym zamku
prawie przez całe swoje życie, pełne siedemdziesiąt pięć lat z przeżytych dziewięćdziesięciu
pięciu. A jeśli są związane z Ulriką, nie mogą nie
być związane również z Johannem Wolfgangiem Goethem. Poeta szaleńczo zakochał się
w siedemnastoletniej Ulrice, w czym nie byłoby
nic dziwnego, gdyby nie to, że był o pięćdziesiąt
lat od niej starszy. Ulrika wprawdzie do śmierci
zaprzeczała, że poprosił ją o rękę, z drugiej
strony nigdy nie wyszła za mąż. Oboje lubili
wino. Ulrika mieszkała w miejscowości Třebívlice otoczonej winnicami i na dobranoc,
dzień po dniu, pozwalała sobie na kieliszek
wina. Johann winu zawdzięczał nawet życie.
Urodził się w rzeczywistości, jak wspominała
jego matka, żona cesarskiego radnego, „bez
oznak życia”. Włożyli go do miski z ciepłym
winem, a po pewnym czasie w domu dało się
słyszeć głos babci Johanna: „Radová, on żyje!”

KTÓRĘDY DOKĄD

TERROIR I FILOZOFIA
MIASTA TŘEBÍVLICE

Třebívlice leżą bezpośrednio przy drodze
łączącej Lovosice z Mostem, a winiarstwo
znajduje się przy zjeździe do wsi – nie da się
tego przeoczyć.

O tym, czy wino jest piękne, jak mówią winiarze,
czy nie, decyduje wiele rzeczy, ale najważniejsze
są dwie – terroir i sposób przetwarzania. Termin
terroir nie obejmuje tylko gleby i jej właściwości, ale również klimat, powietrze, a także ludzi,
którzy pielęgnują winnicę. Lokalne zamkowe
winiarstwo posiada cztery winnice, wszystkie
w okolicy na stokach Czeskiego Średniogórza,
a każda z nich jest nieco inna. Ta najsławniejsza na stokach Hazmburka – tak, właśnie tutaj
nakręcono wiele plenerów drugiej czeskiej
serii serialu Winiarze – ma podłoże wyłącznie
bazaltowe, natomiast najbliższa trasa winna
Koskov jest głównie wapniowa. Dojrzewa tutaj
dwadzieścia odmian winorośli. Ale uważajcie –
nie każde winogrona naprawdę tu dojrzewają.
W ten sposób przechodzimy do przetwarzania.
Tutejsi winiarze wyznają filozofię jakości, którą
zasadniczo preferują przed wydajnością. Oni są
po prostu bardzo wymagający już na winnicach
– liczba winogron na roślinie jest stopniowo
zmniejszana, więc dojrzałe stają się tylko prawdziwi mistrzowie. Z tego wynika, że wydajność
to w przybliżeniu jedna trzecia. Byłaby wyższa,
gdyby dojrzewały wszystkie owoce, ale wów-

PEREŁKA
Jest tu i restauracja! A nawet dwie. To zależy
tylko od was, czy wolicie intymną atmosferę
restauracji Sklep, czy elegancko zaaranżowaną
przestrzeń restauracji Ulrike von Levetzow,
zdominowane przez wyróżniające się
żyrandole w stylu biedermeier. Do restauracji
przylega duży taras z pięknymi widokami na
okolicę. Kuchnię tu mają wyposażoną tak, że
wielu znanym szefom kuchni opadła szczęka
– bardzo nowoczesną, z własnym rozbiorem
mięsa. Gotuje się tutaj głównie z lokalnych
składników, a łączenie dań z winem jest tu
główną zasadą.

CYTAT
„O trunku płynny czarem! O, błogo w zacnym
kole tem, Gdzie to jest małym darem!
Wspomnijcie mnie w pomyślny czas I dajcie
Bogu dank, że was Obdarzył takim winem!”
Johann Wolfgang Goethe
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czas w jakości trzeba by było pójść na kompromis. A winiarze z Třebívlic, jak się przekonałem,
na kompromisy nie idą. Przy technologicznym
przetwarzaniu jedenastym przykazaniem jest
brak pośpiechu. Dać winu czas na fermentację
i dojrzewanie. Wyniki są piękne – jak można
powiedzieć, żeby nie zabrzmieć hedonistycznie.

SZLAK WINA
NOWOCZESNYM ZAMKIEM
Mówiąc prosto z mostu, pisanie o winie jest
jak mówienie gulaszu. Tego trzeba spróbować.
Poważnie – zbierzcie się i jedźcie do Třebívlic,
radzę dobrze. Bez względu na to, jak macie
daleko, czeka was doświadczenie, jakiego jeszcze w tym kraju po prostu nie zyskacie. Mieszkańcy Třebívlic są bardzo otwarci. Ich zasada to
– przyjedźcie, a my pokażemy wam wszystko, co
was interesuje. I są do tego doskonale przygotowani. Sam projekt winnicy dostrajał się przez
dwa długie lata. Następnie zaczęto budować
– a ja w swoim życiu tak precyzyjnych i przyciągających budynków nie widziałem. Jak mawiał
wielki architekt Mies van der Rohe – Bóg tkwi
w szczegółach. Ten budynek to nowoczesny
zamek. Nie okazałości, ale wspaniałomyślności
i dbałości o szczegóły. Ściany są pokryte luksusowymi płytkami dekoracyjnymi, autorskimi,
wykonywanymi na miarę. Kasetonowe sufity,
wspaniałe drzwi, do rękojeści dokręcone kute
klamki. A jeśli wstąpicie do tutejszego lobby,
będziecie czuć się jak w holu zamku. I to nie
będzie przytłaczające, bo tu każdy cal ma z góry
ustaloną fantazyjną i wyrafinowaną funkcję.
A wy to wszystko zobaczycie, mówiąc po prostu, w akcji! Wystarczy to sobie wyobrazić –
przyjeździe i dajcie się przeprowadzić przez
produkcję. Czeka was Droga wina – wycieczka
przez cały proces produkcyjny, zakończony
degustacją. Zaczniecie na zewnątrz, przy maszynie, która oddziela szypułki i zamienia winorośle na owoce. Nawiasem mówiąc, szypułki się
odkłada i w formie mulczu ponownie wracają
do winnicy. A potem wejdziecie do budynku
i będziecie monitorować rurociągi z owocami
i winowody, ujrzycie najnowocześniejszy sprzęt
do produkcji wina – początkowo niezwykle wyrafinowaną prasę, zbiorniki
fermentacyjne z systemem kontroli
temperatury, dlatego dojrzewanie jest sterowane – to nauka,
przed którą chylimy czoła. Potem

będą metalowe zbiorniki, gdzie wino dojrzewa,
i wspaniałe olbrzymie beczki z francuskiego
dębu, które są wciąż bardzo młode, ale wytrzymają przez długie wieki. Zobaczycie też inne
małe beczki do dojrzewania wina, które należy
wymieniać co trzy lata, bo ich ściany w tym czasie oddają winu wszystko, co mogą. Następnie
przejdziecie do miejsca, gdzie wino jest butelkowane – i znowu to Rolls-Royce
wśród maszyn do napełniania. Podążacie drogą wina
do momentu jego dojrzewania w butelkach, czyli
do czasu aż piwniczy nie
pozwoli, aby zostało zapakowane, zamknięte kapslem i opatrzone winietą
oraz zapakowane do skrzynek. A gdy usta umiarkowanie się skrzywią, znajdziecie
się w kamieniem pokrytym
pomieszczeniu,
w którym czeka
komentowana
degustacja wybranych
próbek
wina i powiązanych z nią dań.
Dla zainteresowanych będzie
przygotowana
również projekcja
filmu dokumentalnego o lokalnych winnicach.
Potem wystarczy
przejść do sklepu
winiarskiego
z szeroką gamą
win
winiarstwa
Johanna W. Tu
doradzą, co zabrać
do domu.
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Magiczny trójkąt na pograniczu

W ciągu pięciu lat, kiedy ukazuje się magazyn, udowodniono
ponad wszelką wątpliwość, że czytelnicy Brány najchętniej czytają
tajne wskazówki, o miejscach leżących z dala od głównych dróg,
o terenach, w których otrzymają trochę nieoczekiwanej porcji przygód
i niezwykłości. Tym razem mam szczególnie interesującą wskazówkę.
Zaprowadzi was do miejsc, które często bywają pomijane podczas
podróży. Do magicznego świata zamkniętego z jednej strony Czeską
Szwajcarią, z drugiej Górami Łużyckimi.

SKRĘĆ W POSZUKIWANIU
PRZEŻYĆ
Jeśli będziecie pędzić drogą od miejscowości
Česká Lípa na Rumburk, pokonacie legendarne
zimowe utrudnienie, przełęcz, która jest
nazywana Šébr, a potem należy przejechać
przez rondo i dalej prosto. Ale jeśli na rondzie
zjedziecie w lewo, droga okaże się czarująca...
Jeśli jedziecie od Chřibská, w Rybništi należy
jechać główną drogą w lewo na Krásną Lípę. Tak
czy inaczej dojedziecie do Jiřetína pod Jedlovou.
Że brzmi to zwyczajnie? Błąd szkolny – właśnie
dojechaliście do magicznego miejsca, gdzie
Łabskie Piaskowce nacierają na fonolitową
barierę zwaną Lužická porucha. Mur pierwszych
łużyckich szczytów nad wami jest dostojny
i elegancki – od góry Malý Stožec przez górę
Jedlova do najwyższego szczytu Pěnkavčí
vrch. A kto choć trochę jest zainteresowany
przepływami energii i siłami Matki Ziemi wie, że
te uskoki są szczególnie bogate w uniwersalną
energię. Niewielki trójkąt pomiędzy miastami
Dolní i Horní Podluží oraz właśnie Jiřetín jest
pełen takich sił. Już w ostatnim numerze Brány
snułem opowieść o drodze krzyżowej koło
Jiřetína na górę Křížova hora. I znowu was
tam zaciągnę. Ta granitowa i fyllitowa góra
na swoim szczycie, w samym środku pomiędzy
górną kaplicą Podwyższenia Krzyża Świętego
i czternastą stacją Drogi Krzyżowej, Kapliczką
Bożego Grobu, skrywa miejsce wyjątkowo
silnego wypływu tellurycznego, czyli energii
ziemskiej. Osoby wrażliwe odczuwają tutaj
dość intensywne mrowienie, różdżki się tu
odginają. To właściwie nie jest zaskakujące,
że zbocze góry zdobi jedna z najpiękniejszych
i najbardziej znanych dróg krzyżowych
w całych Czechach – Ogrójec, stacja rokoko
(nawiasem mówiąc w 2015 roku przez gminę
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gruntownie odremontowana i uzupełniona
nową utwardzoną drogą), wspomniane już
kaplice, a nawet maryjna glorieta chroniąca
źródło, któremu przypisywano moc leczniczą,
zwłaszcza w przypadku chorób oczu. Jeśli
wierzycie w cokolwiek, tutaj dotkniecie
wszechświata. I będzie to dotyk delikatny,
a zarazem bardzo mocny.

W POSZUKIWANIU
CZARUJĄCEGO
WODOTRYSKU I STAREJ
DAMY
Po tej dawce energii będziecie mieć
wystarczająco dużo siły, aby podziwiać okolice
Jiřetína i pierwotnie samo górnicze miasto.
Na pewno będziecie zaskoczeni szeregiem
atrakcji i troską, którą ta niezmiernie zwinna
społeczność poświęca przestrzeni publicznej.
Przekonacie się, że Jiřetín jest idealnym
miejscem na podstawową bazę tygodniowych
wakacji. Jeśli mi ufacie, zacznijcie bezpośrednio
na rynku. Zainspirują was lokalne fontanny,
z których jedną będziecie w stanie sami
uruchomić, jeśli macie telefon komórkowy
w kieszeni. Płyty chodnikowe, tarasy, ławki
nawiązujące do historii, lokalna nawigacja
i kosztownie odnowiony posąg św. Jana
Nepomucena, wszystko błyszczące i nowe. Jest
to centrum informacji, skąd można wybrać się
na wycieczkę po uroczym muzeum z siedzibą
w pięknym barokowym budynku plebanii,
tuż obok kościoła parafialnego Św. Trójcy.
Na ulicach, które promieniują stąd we wszystkie
strony, ciekawie będą na was spoglądać
nieokazałe klejnoty architektury ludowej, godne
uwagi szachulcowe domy, z których niektóre

Czeska Szwajcaria

są szczególnie malownicze. Macie przed sobą
cztery cele, których nie można przegapić.
Pierwszym z nich jest kamień węgielny lokalnej
historii, niegdyś dumny, wystawny i bardzo
duży zamek Tolštejn, z którego szczególnie
Wartenbergowcy, a później Berkowcy z Dubé
strzegli Praskiej Drogi, znaczącego połączenia
handlowego czeskich ziem z Łużycami.
Podczas wojny trzydziestoletniej został
spalony, zdobyty i właściwie raz na zawsze
dobity. Od tego czasu to ruina. Bardzo
mądre jest wspiąć się na jedną z dwóch wież
widokowych w najwyższym miejscu skały,
na której kiedyś zamek się znajdował, lub
na szczyt okrągłych murów obronnych wieży
głodowej. Oprzyjcie się o balustradę i niech
wiatr opowie wam jedną z lokalnych barwnych
legend. Spoglądając w lewo, zobaczycie inny
cel – górę Jedlova. Cierpliwie czeka tu na was
125-letnia staruszka, czyli 23-metrowa kamienna
wieża, jedna z najbardziej perspektywicznych
w ogóle. Widoku z niej nie da się opisać,
trzeba przeżyć. Po raz kolejny powrócicie
do Jiřetína, pozwólcie sobie na przerwę we
wspaniałym kompleksie sportowym, którego
nie powstydziłoby się nawet znacznie większe
miasto. Kilka boisk, w tym boisko do siatkówki
plażowej, dwa ze sztuczną nawierzchnią,
18-dołkowe pole do minigolfa, basen, piękny
kemping z lasoparkiem, sauna, zakwaterowanie
w pensjonacie...

W POSZUKIWANIU
SZCZĘŚCIA Z WIATREM
W SKRZYDŁACH
Wasza kolejna podróż prowadzi wzdłuż
drogi w kierunku Horní Podluží. Po około
pięciuset metrach na lewo od drogi odkryjecie

www.ceskesvycarsko.cz

niepozorne wejście do podziemi. Góra Křížová
hora jest w rzeczywistości podziurawiona
niczym ser szwajcarski. Już w średniowieczu
z różnym powodzeniem wydobywano tu
miedź, ołów, cynk i srebro. Sztolnia nosi imię
świętego Jana Ewangelisty, a wy na pewno nie
przegapcie okazji na spacer po tej części, która
jest udostępniona. Jeśli drogą do wnętrza góry
przymkniecie oczy, być może w drżącym świetle
kaganka zobaczycie górników klęczących
w lodowej wodzie, jak przez niekończące się
godziny zwykłym dłutem i młotkiem kopią
milimetr za milimetrem. W każdym razie tutaj
telluryczna energia wzmocni was ponownie.
Niech wasz przewodnik powie, co dzieje się
w sztolni podczas burzy, ale tylko jeśli jesteście
odporni na pogodę. A jeśli macie problemy
z migrenami, postójcie przynajmniej chwilę przy
słynnym kamieniu z rzeźbionym napisem Glück.
Nie będziecie pierwsi, komu siła skały przyniesie
ulgę, a może nawet obwieszczone szczęście.
Ostatni cel jest odleglejszy, ale droga w jego
poszukiwaniu jest wspaniała. Przeprowadzi
was przez Horní Podluží koło gospodarstwa
koziego Žofín (tutaj trzeba spróbować
lokalnych serów i serwatki), a następnie przez
dorodne łąki do dawnej wsi Světlík. Nie zostało
z niej prawie nic, ale to, co pozostało, zapiera
dech w piersiach. Doskonale zachowany
wiatrak, w tym oryginalny mechanizm mielący
i łopatki wiatrowe (skrzydła). Staw pod tą samą
nazwą jest rezerwatem ptaków i nietrudno
tu dojrzeć żurawia, orła lub kanię. Kolejnym
kamieniem milowym w lesie są ukryte trzy
źródła rzeki Křinice. Doprowadzi was dalej,
aż do Krásné Lípy, o której już z łamów Brány
wiecie wszystko.

PEREŁKA
Byłoby niesprawiedliwe, gdyby ukryć przed
wami, że przez obszar, który omawialiśmy,
prowadzi słynny szlak Modrá hřebenovka,
legendarny szlak z Gór Izerskich do Czeskiej
Szwajcarii. A jeszcze gorsze byłoby nie
doradzić wam, abyście z niego skręcili na
stosunkowo młode, ale naprawdę fascynujące
połączenie Lužická spojka, który poprowadzi
was przez miejscowości Krásna Lípa, Sněžna,
Vlčí Hora i Šluknov do granicy Saksonii.
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Chomutov – ogród zoologiczny

Największe zoo w Czechach

Park pełen
zwierząt i spokoju
Brzegi jeziora Kamencové jezero jest to obszar, który ma wyjątkową atmosferę.
Już 41 lat działa tu Podrudawski Park Zoologiczny Chomutov. Park zoologiczny to
dziwne połączenie, prawda? Więc co to jest – park czy zoo? Na tym polega bezmierna atrakcyjność
tego miejsca. Jest tu jedno i drugie – a nawet o wiele więcej. Spędzić w zoo cały dzień, to nie jest
zbyt powszechne, jeśli człowiek nie jest maniakiem na punkcie zwierząt. Spędzić cały dzień w zoo
w Chomutowie to jednak całkowicie naturalne. Dlaczego?

PROGRAM NA CAŁY DZIEŃ
Przede wszystkim to ogromna przestrzeń.
Powierzchnia 112 hektarów sprawia, że to wyraźnie największy ogród zoologiczny w Czechach.
Jednocześnie muszę wspomnieć, że jest to przestrzeń umiejętnie i celowo podzielona na trzy
części – samo zoo, Eurosafari oraz skansen
Stará ves. Wszystko na jednym bilecie i z życzliwością, która w znacznym stopniu was zaskoczy. Za godziny
zamknięcia rozumie
się tutaj zamknięcie kas. Każdy, kto
zdąży kupić bilet,
może zostać aż
park nie pokryje się
zmrokiem. W lecie,
zimą – przez cały
rok bez jednego
dnia
przerwy.
Napisać, że każdy
tu znajdzie coś
dla siebie, byłoby
sztampowe. Ale co
zrobić, jeśli to najprawdziwsza prawda. Wystarczy sobie wyobrazić... Jesteście sami i chcecie spuścić parę oraz
odpocząć? Jest tu wielki staw Kamenný rybník
otoczony drogą z mnóstwem ławek. Tędy nie
prowadzi główna trasa dla zwiedzających,
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dzięki czemu można
odpocząć w spokoju,
z aparatem lub książką,
patrzeć na dziesiątki
ptaków wodnych, niektóre z nich zoo celowo
hoduje, podczas gdy
inne po prostu tutaj
gniazdują, na przykład
mewa siodłata, bociany
czy czaple. Ale nie
ma się co bać, nawet
w innych częściach
zoo nie będziecie się
zmagać z tłumem
– ta przestrzeń jest
naprawdę olbrzymia.
Można powoli przejść
rzadkim kasztanowym
sadem, który został
założony w XVII wieku
przez jezuitów i jest najdalej na północ położonym sadem ze słodkimi jadalnymi kasztanami
w Europie. Jesteście tu z całą rodziną, z dziećmi?
Jeśli tak, należycie do najczęstszej grupy gości,
a do takich szczególnie przygotowana jest
obsługa. W podstawowej części, a mianowicie
w samym zoo, czeka wiele rozrywek i zwierzęta
Eurazji, ponieważ na nich zoo koncentruje się
od powstania. Na przykład na placu zabaw lub
w bajecznym parku
linowym dla dzieci.
Istnieje tu również
staroczeskie gospodarstwo pełne zwierząt
domowych,
gdzie dzieci będą
mieć
dosłownie
na wyciągnięcie ręki
kozy, owce, gołębie,
perliczki, gęsi... Niezwykłą atrakcją, nie
tylko dla dzieci, jest
oczywiście komentowane
karmienie
– w fokach bez wątpienia się zakochacie, a jeszcze można je samodzielnie karmić,
co oczywiście nie jest możliwe w przypadku
niedźwiedzi lub makaków, ale porywające jest
samo patrzenie na to, jak dostają swoje ulu-

bione przysmaki. Wspaniała jest przejściowa
woliera ptaków śpiewających, gdzie ptaki przelatują koło głowy i śpiewają jak chóry anielskie.
Można wsiąść do lokalnego pociągu Amálka,
który jeździ po całym zoo. Można nawet zamówić wycieczkę z przewodnikiem... Albo wsiąść
do samochodu terenowego lub którekolwiek z wagonów, które ciągnie za sobą, i wjechać do Eurosafari, trzydziestohektarowego
wybiegu. Godzinowa przejażdżka z komentarzem poprowadzi was tuż przy żubrach,
jeleniach, muflonach, kiangach, bawołach wodnych, koniach Przewalskiego lub zniewalającego włochatego szkockiego bydła górskiego
z pięknymi cielętami. Następnie nadejdzie już
czas, aby odwiedzić Starą Wieś, skansen budynków historycznych i zabudowań gospodarskich
typowych dla Rudaw, wyposażonych tak jakby
gospodarze po prostu na jakąś chwilę gdzieś
wyszli. Uwiodą was tu ekspozycje pszczelarstwa
i z zabawkami, zwiedzicie funkcjonalny wiatrak
i oczywiście tutaj spotkacie inne zwierzęta,
domowe, który zawsze mieszkały w gospodarstwach. I jeśli natraficie na jedną z imprez
sezonowych, zanurzycie
się też w żywy folklor, pokazy tradycyjnych
rze-

miosł ludowych, w uroczystości i jarmarki
ludowe. A potem zmęczeni słońcem, możecie
przemieścić się tylko kilka kroków na jedną
z plaż dobroczynnego i leczniczego jeziora
Kamencové jezero, jedynego w swoim rodzaju
na świecie, lub rzucić się w wir atrakcji wodnych w sąsiednim kompleksie rozrywkowym.
Cóż, skłamałem? Czy to nie wspaniały pomysł
na całodzienną wycieczkę?

W ZNAKU ŻUBRA EUROPEJSKIEGO
Zoo to jednak głównie zwierzęta. Nie myślcie,
że jeśli koncentrują się tu na obszarze Eurazji,
stracicie możliwość podziwiania atrakcyjnych
gatunków. Małpy? Tak – mieszkają tu jedyni
przedstawiciele
europejskich
naczelnych,
makaki Magog, mieszkańcy gibraltarskich
skał i klifów. Drapieżniki? Ale oczywiście
– eleganckie rysie karpackie, smukłe wilki
Eurazji, ale także żenety, rosomaki, koty dzikie,
stepowe lub drapieżne, o których być może
nigdy w życiu nie słyszeliście – manul, kuna
żółtogardła lub łasica syberyjska. Unikaty?
Jako jedyni w Czechach hodują tu rzadkie
owce stepowe. Wielkie zwierzęta? Pewnie –

Rudawy

www.zoopark.cz

popularne wielbłądy dwugarbne, niedźwiedzie
na niezwykle ogromnym wybiegu z jamami
(w marcu można uczestniczyć w ich tradycyjnym
budzeniu), takiny, piżmowoły, łosie, jaki, tury...
i, oczywiście, herbowe zwierzęta tego zoo, czyli
żubry. Te udaje się im hodować od początku,
ale nie tylko to, również przywraca się je
na łono natury. Wiele tubylców obecnie żyje
w Polsce i na Słowacji. (Nawiasem mówiąc,
jak sądzicie, jaki kształt ma kursor na stronie
internetowej tego zoo? Brawo! To żubr.) Są
sowy, jastrzębie, jelenie, flamingi, niesamowita
woliera drapieżników, jeżozwierze, bobry...
Fauna Eurazji jest po prostu o wiele bardziej
zróżnicowana, bogatsza i bardziej interesująca
niż wydaje się nam przy naszej wciąż
ograniczonej wiedzy w tym zakresie. I znowu
przypominam,
gdziekolwiek
usiądziecie,
odpoczniecie, napatrzycie się do syta i nie
będziecie popychani przez tłum i popędzani
przez czas. Jesteście głodni i nie zadowoliła was
oferta budek, które stały dotychczas po drodze?
Wybierzcie się – albo do staroczeskiej
restauracji U Pratura na gotowe dania, albo
do nowoczesnej Tajgi na wyrafinowane menu.
Macie ze sobą psa? Będzie mile widziany,
jeśli oczywiście posiadacie smycz. Ponadto
istnieje tu stacja ratownicza, gdzie ludzie
przywożą niepełnosprawne i poszkodowane
zwierzęta, interesującą galerię z regularnie
zmieniającymi się wystawami, organizują tu Dni
Ziemi, dzieci, zwierząt, ale także Potworne zoo
na Halloween. Jeśli mi ufacie, nie przyjeżdżajcie
tu tylko na chwilę. Podrudawski zoopark oferuje
nadspodziewanie dużo i chce tylko – abyście
się nie spieszyli i byli w stanie cieszyć się tym
wszystkim.

PEREŁKA
Jeśli potrzebujecie konkretnego bodźca
do odwiedzenia, wiedzcie, że udało się tu
wyhodować, po raz pierwszy w historii zoo,
młodego pelikana kędzierzawego! Wraz
z dwoma młodymi pelikana różowego to
świetny wynik, a dla was może to być powód
do przyjazdu.

KTÓRĘDY DOKĄD
Podrudawski zoopark leży na północnymwschodzie Chomutova i łatwo do niego
trafić. Należy zjechać prosto z drogi I/13,
która łączy Karlowe Wary z Uściem nad Łabą,
oznakowanie jest dobre.
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WYPRAWY NIE TYLKO
ZA ZAPACHEM BENZYNY
Pełne atrakcji i przeżyć.
www.autodrom-most.cz

Zabytki sakralne Czeskiego Średniogórza

Zabytki sakralne Czeskiego Średniogórza

KAPLICA PEŁNA WDZIĘKU
I PIĘKNA

Pięć stacji
natchnionych wiarą

Ktokolwiek przejeżdża przez Horní Police,
jest zdziwiony, bo w tak małej miejscowości
oczekuje tak wiele godnych uwagi rzeczy.
Wczesnobarokowy zamek, kamienny most
sklepienny z pięknym pozłacanym Chrystusem
na krzyżu, rzeźba barokowa Najświętszej
Maryi Panny, a nad wszystkim na wzgórzu
natchnionym bardzo pozytywną atmosferą,
miejsce pielgrzymek – teren kościoła
Nawiedzenia Maryi Panny. Świątynia stała tu
już we wczesnym średniowieczu, ale została
zniszczona przez husytów. Kiedy w 1523 roku
nad brzegiem rzeki Ploučnice wypłynęła rzeźba
Matki Boskiej w nadziei, potraktowano to jako
dar Boga, i zaczęto budowę kościoła, do czego
powołano słynnego Juliusa Broggio. Przez wieki
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kościół stawał się coraz bardziej potężny, otoczył
go krużganek z drogą krzyżową, doszła plebania
i oddzielna dzwonnica... W połowie XVIII
wieku do statuetki Panny Maryi Hornopolickiej
pielgrzymowało tysiące pątników i stało się to
jedno z najczęściej odwiedzanych sanktuariów
maryjnych w kraju. To wszystko w zaciszu
krużganków odczujecie dość intensywnie,
pozostały tu wyraźne ślady milionów modlitw.
Do kościoła, który jest barokowo zdobiony, ale
przede wszystkim na pierwszy rzut oka żywy,
wkrótce będzie można zajrzeć przez nowo
zainstalowaną kratę. Ale znacznie większy sens
ma przyjazd tu podczas mszy (w pierwszą sobotę
miesiąca o godzinie 10 i co niedzielę o godzinie
15) lub na jeden z koncertów.

KOŚCIÓŁ W STYLU
SAKSOŃSKIEGO
RENESANSU

ROMAŃSKI ŚLAD
POD GÓRĄ MILEŠOVKA

BEUROŃSKIE
POSZUKIWANIE PIĘKNA

Brama do Czech, której cały obszar podlega pod diecezję w Litomierzycach, jest
przepełniona zdumiewającymi budowlami kościelnymi i drobnymi zabytkami
sakralnymi. Niektóre z nich udało się zrekonstruować i udostępnić, inne wciąż
czekają na przywrócenie do dawnej świetności. Więc... to skomplikowane.
Żyjemy, cóż zrobić, w czasach estetyki. Zadziwia i zachwyca nas forma, ale
niestety często nam umyka zawartość. Budynki sakralne i budyneczki dla nas są
po prostu zabytkami. A one od swojego początku były miejscami, gdzie ludzie
przeżywali swoją wiarę. W klasztorach służono Bogu, w kościołach wyznawano
miłość do niego, a krzyże czy przydrożne kapliczki były często osobistym wyrazem
głębokiej wiary. Dla nas zazwyczaj „ciekawy” jest tylko kościół, który został
zrekonstruowany, a najlepiej jeszcze dostępny dla turystów. I nie przyjdzie nam
do głowy, że cel tych budynków jest inny i że nie powinniśmy narzekać, jeśli
możemy zwiedzić je tylko w trakcie mszy. Kościoły nie istnieją tylko dla naszych
wrażeń estetycznych. Mając to na uwadze, wybierzmy się w małą podróż do pięciu
z nich, do tych, które choć nie są „najsławniejsze”, ale należą do najbardziej
godnych uwagi.

GDZIE PIELGRZYMOWAŁY
TYSIĄCE

w środku kaplicy i podnieście oczy do nieba,
dojrzycie w kopule napis Te Deum, laudamus,
czyli ciebie Boże chwalimy. Ten hymn stał się
tematem malowideł kaplicy, jest więc swojego
rodzaju ilustracją. Freski wzmacniają doznanie,
które człowiek posiada, kiedy przychodzi
do kaplicy. Chociaż malowidła oczekują
na odrestaurowanie, ich wpływ jest dziś
ogromny. Żywe kolory, smugi światła, opowieść
odgrywająca się wysoko nad naszymi głowami –
odchodzimy poruszeni.

w budowie zamków beneszowskich, a więc
kościół doskonale wpisuje się w saksoński
renesans w stylu salhausen. Warto zauważyć,
że podobnie jak nienaruszony mimo dalszych
przebudów jest kościół, również takie jest
wnętrze – z pięknym sklepieniem, chrzcielnicą
i amboną z piaskowca. Ani barokowe i rokokowe
wyposażenie kościoła nie przemieniło ogólnego
ducha budowy – jasny, smukły, promienny kościół,
mocny jak ręce splecione w modlitwie. Częścią
kościoła jest również pogrzebowa kaplica w stylu
salhausen z bogatą kolekcją renesansowych
nagrobków i epitafiów. Nabożeństwa odbywają
się tu w każdy piątek o godzinie 17:30 i w niedzielę
o godzinie 8:30 – jeśli przyjedziecie tu w tym
czasie, zrozumiecie, w jaki sposób Kościół może
żyć na terenie, o którym mówi się, że jest pełen
niewierzących.

Bardzo silne miejsce odwiedzimy w Chlumcu
pobliżu koło Uścia nad Łabą. Na górze zwanej
Horka będziemy wchodzić wokół stacji drogi
krzyżowej. Będzie nam trochę przykro, że
wspaniałe oryginalne płytki ceramiczne już
dawno usunięto, a ramy po nich zieją pustką,
ale nie martwcie się, wszystko zostanie nam
wynagrodzone. Na samym szczycie wzgórza
dumnie wznosi się piękna trójkątna barokowa
kaplica Najświętszej Trójcy. Cyfra trzy jest
czczona przez wielu i w wielu znaczeniach.
Kiedy w 1680 roku kraj opuścił czarny anioł
dżumy, dziesięć lat później z wdzięczności, że
Bóg oszczędził jego rodzinę, hrabia Krakowski
z Kolovrat zaczął budować ten klejnot i ozdobił
go wspaniałymi freskami. Stańcie dokładnie

W Teplicach aż do lat pięćdziesiątych minionego
stulecia działały siostry miłosierdzia boromejki.
Klasztor św. Karola Boromeusza później stał się
częścią klasycznego gimnazjum w Teplicach.
W 1889 roku kaplica klasztorna została
ukończona po roku przez mnichów z tak
zwanej szkoły Beurona. Przed ich malowidłami
pozostaniecie w niemym zdumieniu. Beurońska
sztuka łączy elementy z różnych stylów
artystycznych (staroegipskie, bizantyjskie,
romańskie, gotyckie i renesansowe) i opiera
się na geometrii i harmonii proporcji. Ciemne
i nasycone kolory dosłownie wciągają, choć
sceny są właściwie pozbawione emocji. Warto
dodać, że gimnazjum w Teplicach (nawiasem
mówiąc niezwykła i godna uwagi szkoła ze
wspaniałymi wnętrzami, elementy wnętrz,
ogromną czytelnią, własnymi szklarniami
i zoo) bardzo dba o kaplicę we współpracy
ze Stowarzyszeniem Pro Arte Beuronensi.
I właśnie przez szkołę możemy przejść
do kaplicy i my, oczywiście, jeśli umówimy się
z wyprzedzeniem (w sekretariacie gimnazjum,
za pośrednictwem poczty e-mail rada@proarte.cz lub telefonicznie 777 555 047). Obecnie
wnętrze kaplicy jest otoczone drewnianym
rusztowaniem, które samo w sobie jest
dziełem sztuki – zbudowane przez uczniów
bez stosowania złączy metalowych. Służy
do wystaw i jest gotowe służyć i restauratorom.

Kostomlaty pod Milešovkou, mała wioska
w sercu Czeskiego Średniogórza, jest kolejną
bogato obdarzoną – istnieje tu ogromny
kompleks zamkowy, kaplica pielgrzymkowa,
romantyczne ruiny zamku, a przede wszystkim
godny uwagi kościół świętego Wawrzyńca.
To jest rzeczywiście oryginalny romański
kościół z początku XIII wieku, rozbudowany
w baroku przez Octavio Broggiego. Zanim
do niego wejdziemy, obejdźmy kościół
w spokoju. Zobaczymy bardzo rzadkie
elementy romańskie – piękny ozdobny
portal, kamienne symbole, ale także ciekawą
rzeźbioną rozetę pełną tajemniczych symboli,
o znaczeniu chrześcijańskim i prawdopodobnie
przedchrześcijańskim.
Wnętrze
jest
niesamowite. Wygląda tak, jakby w kościele
co tydzień odprawiano obrządek. Zaskoczeni
odkryjemy, że msze odbywają się tu tylko raz
w roku i że dobra dusza kościoła to lokalny
mistrz zegarmistrzowski Ladislav Fajgl. Ona
dba o kościół i stara się ustanowienie muzeum,
które będzie powiązane z kościołem i samą
miejscowością. Właśnie on stoi za odkryciem
oryginalnych fresków ukrytych za jednym
z ołtarzy bocznych. A jeśli ktoś z naszej paczki
potrafi grać na organach, będzie miał możliwość
rozkołysać piękny instrument, który nadal jest
w pełni funkcjonalny. Pan Fajgl oczywiście ma
dużo swojej pracy, mimo to chętnie przyjdzie
oprowadzić was po kościele i pięknie o nim
mówić, o ile zadzwonicie do niego pod numer
723 005 617 i z wyprzedzeniem uzgodnicie
zwiedzanie.

Jedenaście
kilometrów
dalej
z
nurtem
rzeki
Ploučnice
w salzhauseńskim mieście Benešov
nad Ploučnicí zaledwie kilka kroków
od górnego zamka znajduje się
kościół Narodzenia NMP. Nawet tutaj
szaleli husyci i pierwotny drewniany
kościół spłonął. Nowy kościół
murowany
został
zbudowany
po wielu dziesięcioleciach w stylu
gotycko-renesansowym
przez
budowniczego, który uczestniczył

Czeskie Średniogórze

www.ceskestredohori.info
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Wywiad – Josef Dvořák

Pepa z bandy
z rynku
w Kadaniu

Wraca pan tu często? Ma pan czas na spacery?

W swoim aktorskim bardzo bogatym życiu roześmiał w tym kraju niemal każdego. Komik, błazen, wspaniały
improwizator, indywidualista i niesterowalna strzała – sam często o sobie tak mówi. Dajcie mu czas i miejsce
a będziecie się dobrze bawić. Podczas swojego zawodowego życia aktorskiego był tylko w trzech zespołach
– kadańskim, a później usteckim Kladivadle, praski Semafor i własna Spółka teatralna Josefa Dvořáka.
A jednocześnie – zwykły chłopak z Kadania. Więc... to trochę bardziej skomplikowane…

Panie Dvořák, urodził się pan przecież na Wysoczynie, prawda?
Tak, w miejscowości Horní Cerekev. Ojciec
Józef pracował jako dziewiarz, matkę Marię
ciągnęło bardziej ku rolnictwu. Ale kiedy
dostali mały sklepik, polubili to. Tata po pracy
jeździł na rowerze po okolicznych wsiach
i skupował masło, które następnie w domu
z matką pakowali do skrzyń i wysyłali – nawet
do Uścia nad Łabą, i nie mogli przypuszczać,
że będę tam grać teatr. Kiedy miałem trzy
lata, rodzice wraz z całym majątkiem zabrali
mnie i pojechaliśmy 333 km do Kadania
zasiedlić pogranicze. Mieli tam uzgodniony
kram na rynku i mieszkanie na piętrze. Adres
do dziś pamiętam – rynek, numer 184. Ojciec był
szefem, a matka sprzedawała (choć szczerze
mówiąc, faktycznie to ona prowadziła sklep)
i moja siostra Maruška, o osiem lat starsza ode
mnie, w tym sklepie wyuczyła się na sprzedawcę
i sprzedawała z nimi. Ale potem przyszedł
czterdziesty ósmy, a wraz z nim tendencja
do rozdzierania rodzinnych firm, tak więc
siostra musiała odejść ze sklepu, na czym
ja niezmiernie zyskałem, ponieważ
przeszła do cukierni. Od tego czasu
byłem bohaterem wśród chłopaków –
mieliśmy dostęp do cukierni,
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a ponieważ Maruška wiedziała, co jest
siostrzanym obowiązkiem, dostawaliśmy gratis
lody do wafelka…
Jak wówczas wyglądało miasto Kadaň?
Kadaň to było piękne miasto, ale panowała tu
zupełnie inna atmosfera niż dzisiaj – wyobraź
sobie, że na przykład na rynku stały dwa lub
trzy samochody i każdego dnia graliśmy tam
w nogę. A gdy zapadł zmierzch, w mieście
było cicho i spokojnie. W naszym domu był
taki mały wykusz, gdzie miałem mały stolik
i zorganizowałem sobie tam obserwatorium –
stąd było wygodnie obserwować na trzy strony.
Ale nie byłem znowu aż tak bardzo ciekawski,
więc o ósmej obserwatorium przejmowała
mama, która wiedziała o każdym ruchu
na mieście, a na drugi dzień mogła w kramie
przekazywać klientom informacje – kto, kiedy
i z kim, w jakim stanie, wracał z gospody.
Mówi się, że byłeś niezły rozrabiaka...
Ale nie możesz przecież wierzyć we wszystko,
co o sobie mówię. Znowu nie byliśmy aż takimi
strasznymi rozrabiakami. Nie moglibyśmy sobie
nawet na to pozwolić, bo rodzice by sobie
z nami porozmawiali. A wówczas były

czasy, kiedy można było
również wylecieć ze szkoły.
Więc te nasze szaleństwa
w rzeczywistości były
znacznie mniejsze niż
mówimy. Prawda jest taka,
że wówczas w szkole
nic nie sprawiało mi
radości. Nie mogłem się
doczekać
ostatniego
dzwonka dnia, teczka
leciała w kąt i już
biegliśmy na plac, grali
w piłkę nożną albo
biegli do rzeki. To było
wielkie osiągnięcie
Kadania
–
rzeka
Ohrza
i
nabrzeże.
Tam działy się
rzeczy ważne.
Wszelkiego
rodzaju
statki
były podstawą.
To musiał umieć
każdy facet,

w przeciwnym razie wylatywał z bandy, więc
jakby nie istniał. W zimie, gdy Ohrza zamarzała,
jeżdżono z kolei na łyżwach. Bardzo mnie
cieszy, że dziś nabrzeże Kadania jest pięknie
utrzymane, a jeszcze do tego jest ze
mną trochę związane, a więc głównie
z maksipsem Fikiem – w życiu urocze
jest jak rzeczy się nie kończą, ale
wracają w kółko i są kontynuowane,
nawet jeśli się o to człowiek nie stara.

Rzadziej niż chciałbym, ale wracam. Przeżyłem
w mieście dwadzieścia lat życia, dzisiaj mieszka
tu moja córka z mężem i pierwszym wnukiem
Lukášem, mam tu siostrzenicę Dáškę, a więc
kiedy przyjadę, raczej spędzam z nimi czas niż
na spacerach. Metamorfozy miasta oczywiście
zauważyłem. A niektóre mnie zaskoczyły – być
może z jednej z najgorszych knajp, z Białego
baranka, dzisiaj jest całkiem piękna i fajna
restauracja. Właściwie nie jeździliśmy za bardzo
na wycieczki, nawet gdy byłem mały. Rodzice
czuli się w obowiązku przejść co niedzielę
na deptak. Nienawidziłem tego! Zawsze mnie
ubierali, aby się za mnie nie wstydzić, ojciec
czesał mnie i maział mi po głowie brylantyną,
no to trzeba było iść. Najczęściej chodziliśmy
na górę do klasztoru. Tam szosa się załamuje,
idzie się w dół, gdzie była willa, a w niej
restauracja turystyczna. Tam zatrzymywaliśmy
się na kiełbasę z chrzanem i piwo. Całą

Mówił pan o bandzie chłopaków – było
ich więcej, prawda?
No oczywiście! Pamiętam trzy –
banda przy kaolinie, banda na rynku
i banda przy rzece. Regularnie
rywalizowaliśmy w piłce nożnej
i hokeju, nie wolno było przechodzić
z bandy do bandy, nawet nie można było
kumplować się poza bandą – za to można było
być wykluczonym. Byłem w bandzie z rynku
takim zaopatrzeniowcem – nosiłem z domu
cukierki, które były wówczas tylko na kartki.
Nabyłem wówczas pewne umiejętności, jak
dostać się za skrzynkę z ważonymi cukierkami,
napchać je za koszulę i... Ale gdy ojciec robił
inwentaryzację, było bardzo źle. Moja pozycja
w bandzie oczywiście rosła. Skoro jesteśmy
już przy tych bandach – wielu moich kolegów
osiadła w kadańskim Domu Seniorów i czasami
ich odwiedzam. Kiedyś dostarczałem im cukierki
(znowu), obecnie najnowsze plotki na temat
aktorów, a nawet moja córka Monika, która tam
pracuje, wraz z dyrektorką wpadła na pomysł
zrobić ze mnie patrona tego obiektu. A więc
mam w mieście swoją brygadę do dziś!

egzaminy, a oni mnie przyjęli. Po dwóch
tygodniach okazało się, że do Čáslavia
przyszedł raport Rady Kobiet, która nie zalecała
mi studiów. Więc zrezygnowałem z tego. Nie
wiem, co się we mnie kadańskim kobietom nie
podobało, prawdopodobnie moje teatrowanie.
W tym czasie kupiłem gitarę, nauczyłem
się kilku akordów i zacząłem na nie brać
dziewczęta, byłem ministrantem w kościele,
a potem dołączyłem do amatorskiego teatru
i śpiewania z orkiestrą w centrum kultury, co
kobietom wydało się niezupełnie moralne.
Wróciłem więc do warsztatu. Po odbyciu
służby wojskowej to już mnie wkurzało. Nie
zarabiałem prawie nic, więc za zgodą rodziców,
bez tego wtedy nikt nie pozwalał sobie nic
podejmować – poszedłem do Prunéřova
do browaru formalnie jako konserwator, co było
pewnym paradoksem, bo nie miałem szans, aby
cokoliwek konserwować. W rzeczywistości
dostarczałem piwo. To mnie trzymało pół roku,
a potem dostałem ofertę do Kladivadla, które
do Kadania zostało przeniesione z Broumova.
Długo podejmowałem decyzję, byłem bardzo
niezdecydowany, ale wszedłem w to, a tym
samym rozpocząłem karierę zawodową. Gdy
w 1965 roku Kladivadlo przeniosło się do Uścia
nad Łabą, dostałem od rodziców trzyczęściową
szafę i przeprowadziłem się do Uścia. Ale to już
zupełnie inna historia.

drogę szukałem kałuż, aby do nich wskoczyć
i pochlapać się, zdenerwować ojca i usłyszeć
wyzwalające: „Z nami iść nie możesz, biegnij
do domu się przebrać!” Rodzice jednak nie znali
nic takiego jak wycieczki. Byli razem w sklepie.
Kiedy nie był otwarty, czyściło się go,
uzupełniło i wyrównywało towar. A w
sobotę aptekarz i proboszcz chodzili
do ojca grać w mariasz. Grywali
w kuchni, a ja zastrzegałem, że będę
leżeć na kanapie i będę słuchać tej
ich wspaniałej mowy mariaszowej.
W niedzielę mama wstawała
wcześnie, paliła w piecu, a mnie
budziło trzaskanie drewna i zapach
kawy – to jest coś, czego nigdy się
nie zapomina.
Jak to się stało, że zaczynał pan jako
automechanik?
Ja tak nie zaczynałem. Najpierw
chodziłem do liceum, ale to nie było
dla mnie. Ojciec oczywiście marzył
o tym, że przejmę pałeczkę i przejdę
do niego do sklepu. Ciągle nie dałem
się przekonać! Jestem najgorszym
sklepikarzem na świecie, mógłbym
żyć z porad, jak kompletnie zepsuć
i stracić sklep. No, a samochody mnie
strasznie bawiły i bawią mnie do dzisiaj.
Poszedłem więc na uczelnię. Potem
naprawiałem w mieście auta. A raz
naprawiałem samochód jakiemuś
profesorowi z miasta Čáslav, zaczął
mnie przekonywać, abym studiował
w szkole wieczorowej. Namówił
mnie i ku memu zdumieniu zdałem
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Nieodkryty raj

Nieodkryty raj

Przyciągające podgórze pasma Doupovské hory
Góry Doupovské hory to najbardziej tajemniczy region Europy
Środkowej. Wulkan tarczowy z łagodnymi stokami, po nich powoli
od zarania dziejów i w dużych ilościach raczej ściekała niż wybuchła lawa,
to obszar o powierzchni kilkudziesięciu wsi, który został wysadzony
w powietrze, aby zrobić miejsce na ziemi ogromnym ćwiczeniom
wielkiej armii. Armia rządzi górami Doupovské hory dotychczas, do dziś
na większość gór wielu nie śmie nawet wkroczyć. Turystom i widzom
wystarczy pogórze, pofalowany krajobraz od Kadania po Blatno. Należy
dodać, że krajobraz piękny, zróżnicowany, ciekawy i jeszcze nieodkryty.
Jego barokowemu charakterowi
poświęcimy kilka stron później,
teraz powędrujemy na region
Podbořansko w poszukiwaniu ludzi
i natury.

PEŁNE UTRAPIEŃ LOSY
WOŁYŃSKICH CZECHÓW
Zacznijmy od miejscowości Podbořany,
w zabytkowym ratuszu, barokowym budynku
z 1751 roku z dachem mansardowym i wieżą.
Za godnymi uwagi drzwiami chowa się Muzeum
Miejskie Podbořany z unikalną ekspozycją
losów wołyńskich Czechów. Jest on otwarty
przez cały czas, ale jednocześnie nie jest. Ta
łamigłówka ma proste rozwiązanie – wystarczy
zadzwonić do Martina Cypriana, a on
chętnie przyjdzie i oprowadzi was,
jeśli to będzie choć trochę możliwe.
A dlaczego to w ogóle miałoby was
obchodzić? Szczerze mówiąc – co
wiesz o wołyńskich Czechach? Tylko
w skrócie – w momencie upadku
rolnictwa w Czechach, jakoś po 1868
roku, Czesi przeprowadzają się
masowo do carskiej Rosji, do guberni
Wołyń, terytorium prawie tak
dużego jak Czechy, położonego
na pograniczu dzisiejszej Ukrainy
i Polski. Powodzi im się tu niezwykle,
powstaje wiele czeskich wsi, a pod
koniec stulecia żyje tu około 30 000
Czechów. Budują szkoły, ćwiczą
w Sokole, ich działalność społeczna
jest bogata, czczą tradycję i są
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przywiązani do swojej czeszczyzny. W czasie
pierwszej wojny światowej wiele z nich służy
w Legionach Czechosłowackich. W okresie
międzywojennym są podzieleni. Połowa
terenu należy do terytorium Polski, tam
dobrze im się żyje, pół do młodego Związku
Radzieckiego, a tam życie jest piekłem.
Następnie ZSRR zabierze polską część
i piekło stanie się powszechne. Wkrótce
potem cały Wołyń zostanie zajęty przez
nazistowskie Niemcy i to jak z deszczu pod
rynnę. 12 000 wołyńskich Czechów walczy
na froncie przeciw Niemcom, ale dobrze
już wiedzą, że w sowieckiej Rosji nie chcą
pozostać. Po wojnie masowo wracają do Czech
i osiedlają się na pograniczu, niektórzy z nich
osiadają w regionie Podbořansko. Ekspozycja
przygotowana we współpracy z Muzeum
Narodowym oferuje trzy pomieszczenia
pełne rzadkich i gdzie indziej niewidzianych
świadectw życia na Wołyniu. To fascynujące
znaleźć się na chwilę między ludźmi, którzy
za daleko od domu nigdy nie wyjechali,
choćby tylko poprzez fotografie, przedmioty

i dokumenty. To muzeum, ale skrywa więcej
tajemnic. Jest tu również doskonała ekspozycja
geologiczna, archeologiczna i botaniczna, która
odwzorowuje przyrodę regionu Podbořansko.
Jeśli będziecie cieszyć oczy wspaniałymi
arakauritami, gipsami, hialitami, będziecie
doskonale przygotowani, aby udać się w teren.

Z WOGASTISBURGA
DO KRÓLA DĘBÓW
Można wyprawić się w kierunku północnowschodnim na pobliskie wzgórze Rubín
i korzystać z tego, że być może stoicie
na legendarnym Wogastisburgu kupca Samo.
Nasza podróż prowadzi dalej na południe
i południowy zachód. Jedziemy do Petrohradu
(czes. Petersburg – przyp. tłumacza). Nie, nie
jestem szalony, nie pojedziemy nad Ładogę
na północ na północ Rosji. Petrohrad to wieś
na południe od Podbořan, skupiona wokół
pięknego zamku (który jest siedzibą szpitala
psychiatrycznego) i otoczona kuszącą przyrodą.
Idziemy czerwonym szlakiem przez Ovčí vrch
do Háje Petra Bezruče i znajdziemy
się
na
zalesionym
wzgórzu
przylegającym do zamkowego
ogrodu. A kiedy zobaczycie te
niesamowite drzewa, stracicie
mowę. Niektóre z nich liczą nawet
sześćset lat! Dęby, buki, lipy, graby,
wiązy, na granitowych skałach
z kolei sosny. Na szczycie odkryjemy
rotundę i ruiny średniowiecznego
zamku, z wieży której widok jest
bezcenny. Królem tutejszych drzew
jest Selský dub, pomnik przyrody,
który spotkamy na drodze w dół
wzdłuż drogi łączącej Petrohrad
ze Stebnem. Liczy dziewięćset lat,
a obwód jego pnia wynosi dziewięć
metrów. Tolkienowski obiekt.

Dolne Poohri

PRZEZ TEREN PIĘKNYCH
NIEDŹWIEDZIC I KAOLINU
Teraz możemy przejść do Blatna, gdzie
poprowadzi nas szlak Zářivka brzegiem
Niebieskiej chryzantemy Čapka. Karel Čapek
w miejscowości Lubenec, gdzie kończy się szlak,
napisał historię o tajemniczej, niewidzialnej
niebieskiej chryzantemie, i choć tu taka
roślina nigdy nie rosła, nazwa już pozostała.
Pójdziemy przez rezerwat przyrody Blatenský
svah, gdzie czekają nas kolejne stare drzewa
i uwaga – może nas tutaj zaskoczyć również
niedźwiedź! Ale nie jest niebezpieczny, może
być łatwo pomylona z żurawiną. Oczywiście, że
chodzi o mącznicę lekarską, czyli niedźwiedzie
grono (czes. medvědici – niedźwiedzica),
bardzo rzadka roślina nazywana pospolicie
chrościna, mącznica garbarska. Żegnamy się
ze Zářivką i albo pójdziemy ścieżką edukacyjną
Okolím Lubence, albo pójdziemy podziwiać
pobliską Libynię na uratowany przez lokalnych
miłośników kościół gotycki z wystawą witraży
i górującą nad nim, również uratowaną,
wieżę widokową Vochlici, którą szczegółowo
omówiłem w ostatnim numerze Brány.

www.dolnipoohri.eu

Na widoku będziemy mieć również miejscowość
Ležky, a nad nią Kapucínské skály z wieżą
Kapucín, tajemnicze miejsce pełne granitowych
formacji skalnych i wieży. I zdążymy odbyć
co najmniej jeszcze jedną wycieczkę, zanim
wypełni się liczba liter użytych na te dwie
strony. Tym razem wyjdziemy z miasta Vroutek
i będziemy mieć dwie możliwości – zarówno
trasą rowerową Czeskie Lasy można wspiąć się
na zalesione wzgórze U Kružína lub powierzymy
się wspaniałemu niebieskiemu szlakowi
i udamy się w kierunku Nepomyšl. Jesteśmy
w kraju kaolinu, który jest tu niemal wszędzie.
Przez piękny krajobraz dojdziemy nieco przed
wioskę Dětaň, gdzie na chwilę skręcimy w lewo
na nieoznaczoną drogę. Warto, bo po sześciuset
metrach dotrzemy do pięknego kaolinowego
jeziora. To bardzo ciche i naprawdę urokliwe
miejsce, geolodzy będą mieć tu możliwość
oglądania styku skał kaolinitowych z osadami
i piroklastami gór Doupovské hory... a to już
coś znaczy. Za miejscowością Dětaň wspinamy
się na płaskowyż, rezerwat przyrody Dětaňský

KTÓRĘDY DOKĄD
Aby dostać się do Muzeum Czechów
Wołyńskich w Podbořanach, należy
zadzwonić do Martina Cypriána pod numer
415 214 111. W dni powszednie lepiej niż
w weekend, dzień wcześniej lepiej niż
w momencie, gdy stoicie przed muzeum.

chlum z ciepłolubnymi lasami dębowymi
i florą stepową. Jeśli potrzebujecie porady,
to przyjedźcie tu podczas pełnej wiosny.
Przejdziecie
kobiercem
pierwiosnków,
miodunek i sasanek. Bajka. W regionie
Podbořansko jest jeszcze znacznie więcej
do obejrzenia, ale nie mam wątpliwości, że jak tu
raz wpadniecie, przepadniecie przyciągającemu
pięknu przedgórza doupovskiego i będziecie tu
wracać i odkrywać i podziwiać...
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Złoty chłopiec z Litvínova
Czechy to jest kraj zaślubiony hokejowi, o tym w świecie się wie. Śmieszne
jest więc myślenie, że ktoś tu nie zna gwiazdy hokejowej kalibru Martina
Ručinskiego. Martin jest jednym z naszych skarbów narodowych. Złoty
chłopiec z Nagano – czyli mistrz olimpijski z 1998 roku, ale także trzykrotny
mistrz świata z 1999, 2001 i 2005 roku. Ktoś może zatrzymałby się nad tym,
że on sam wśród swoich największych osiągnięć wymienia tytuł mistrza
Czech. Chociaż szesnaście sezonów grał w hokeja w północnoamerykańskiej
NHL, zmieniał tam kluby osiem razy. Został odkryty w czeskiej lidze i jest
dumnym patriotą z Litvínova. Fakt, że na koniec kariery, w ostatnim roku
aktywnej pracy, a dokładnie w 2015 roku, udało mu się z ukochanym klubem
HC Litvínov wygrać czeską extraligę, to dla niego istotne i ważne. On dla tego
miasta zdobył zupełnie pierwszy tytuł mistrzowski w całej historii klubu. I bądźcie
pewni, że marzyły o nim całe pokolenia litvínian – zarówno zawodników lub kibiców, czyli całe miasto, bo
tutaj kibicami hokeja są również małe dzieci. Na początku 2016 roku Martin został dyrektorem generalnym
czeskiej reprezentacji hokejowej. Jego nowa droga życiowa będzie zatem nadal rozgrywać się w rytm uderzeń
i bodychecków, tylko że będzie to już spoza powierzchni lodu. W gablocie osiągnięć Martin będzie musiał
zrobić jeszcze jedno miejsce – w tym kraju nie ma nikogo, kto by mu tego nie życzył...
Martin, pochodzisz z miasta Most...

Kiedy zdecydowałeś się, że zostaniesz hokeistą?

Ależ skąd, urodziłem się w Litvínovie! Oczywiście, w szpitalu w Moste nie było porodówki, ale
ja jestem z Litvínova, i uwaga, jestem na tym
punkcie przeczulony. Litvínov to moja ojczyzna.
W swoim życiu mieszkałem w różnych miejscach, ale tutaj jestem w domu, zawsze chętnie
tu wracam. Żyją tu moi rodzice, siostra z rodziną…

Szybko. Kiedy po raz pierwszy stanąłem
na łyżwach. Już wówczas w Litvínovie grano
zawody i dla mnie ci faceci byli bohaterami, nie
miałem nad czym się zastanawiać. Tata, który
od początku prowadził mnie w stronę sportu,
wraz z Vaclavem Černým, kiedyś w trzeciej
klasie również trenował. Bardzo mi pomógł.
Na koniec okazało się, że to było moje przeznaczenie, przecież grałem w hokeja bez przerwy
przez 39 lat.

Co w Litvínovie jest tak magicznego, że człowiek
wraca tu chętnie z Nowego
Jorku lub z Montrealu?
Bo to właśnie mój dom. Są
sprawy, z których zdajesz
sobie sprawę, gdziekolwiek
jesteś – tutaj dorastałem,
tutaj nauczyłem się grać
w hokeja, tutaj mam
i miałem przyjaciół. Nie
chcę, aby to brzmiało jak
banał – po prostu czuję to:
Litvínov to miasto mojego
serca.
Kiedy byłeś małym chłopcem, jeździliście z rodzicami
na wycieczki po okolicy?
Nie było czasu. Miałem pięć
lat i grałem w hokeja i do tego
jeszcze tenis. Ze szkoły –
oczywiście z klasy hokejowej
– na korty, a następnie na stadion. Każdego dnia. A kiedy już było trochę
czasu, zwykle poświęcałem go dla sportu.
W zimie jeździliśmy razem sporo na narty,
na Klíny, do Mezibořa, do Klínovec, latem graliśmy z chłopakami w piłkę... Tak wówczas żyła
większość chłopaków z Litvínova.
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W tym kraju hokej gra się w wielu miejscach, ale
tak naprawdę miasta hokejowe są tylko dwa –
Litvínov i Kladno. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak jest?
Myślę, że to ze względu na fakt, że Litvínov był
zawsze małym miastem o silnej i wieloletniej

tradycji hokejowej, ale z niewieloma innymi
możliwościami rozrywek. W Pradze i Pilźnie
czy Ostrawie było mnóstwo możliwości. W Litvínovie i Kladnie na pierwszym miejscu zawsze
był hokej. No i dlatego że przez hokejowe preparaty i drużynę przeszła ogromna większość
chłopaków, więc logicznie zaraziło to ich rodziny i przyjaciół, a hokej stał się czymś naturalnym, czymś, co jest po prostu częścią życia.
Gdy wygraliśmy ligę w ubiegłym roku, życzyłbym wam odczucia euforii całego miasta,
spontanicznej
radości
każdego,
kto
tu
mieszka.
Cały sezon na każdy
mecz chodziło sześć
tysięcy osób, co
jest na to miasto
bardzo
poważne,
a potem podczas
play-off, nie dało się
przepchać na stadion. Całe miasto
żyło tylko hokejem
i piękną nadzieją,
że w końcu się uda.
Litvínov, to przede
wszystkim
hokej.
Wszystko to oczywiście oznacza, że
w ciągu roku odkryto
tu wiele niezwykłych
talentów.
Talent
musi się objawić – a kto nie spróbuje, ten
w życiu się nie dowie, że talent ma. Będzie
w tym może coś więcej, coś, co powoduje, że
miejscowi hokeiści wciąż wracają, że tutaj ich
ciągnie ze świata z powrotem – podobnie jak
mnie.

Mówisz, że niemal każdy chłopiec z Litvínova był
hokeistą. Którzy zapadli ci szczególnie w serce?
Z pewnością Jirka Šlégr. Wychowywaliśmy
się razem od trzeciego roku życia. Następnie
Robert Reichel. Robert Lang – ten przyszedł
jakoś w piątej klasie, pochodził z Teplic. Z tymi
trzema chłopcami ciągnęliśmy to cały czas,
przez uczniów i młodzież do drużyny A Litvínova, do reprezentacji, do Nagano ... Ci trzej to
moi najbliżsi hokejowi przyjaciele.
Po niemal czterdziestu latach na lodzie nagle
koniec. Czy można w ogóle się do czegoś takiego
przygotować?
Nie. Oczywiście, człowiek stopniowo czuje,
że to się zbliża, grałem jeszcze mając czterdzieści cztery lata, co nie jest po prostu normalne, a ciało dobrze o tym wie. Od pewnego
czasu mówiłem – to jest twój ostatni sezon, ale
zawsze znalazłem powód, by grać dalej, jeszcze
próbować. Kiedy więc w ubiegłym roku w Litvínovie zgromadził się tak niesamowity zespół,
jeszcze się zawiesiłem. Jeśli się udaje, człowiek
wytrzyma wszystko na świecie. A widmo
pucharu mistrza ekstraligi było absolutnie odurzające. Nie mogłem odmówić sobie możliwości
uczestniczenia w tym, że najbardziej hokejowe
miasto w kraju w końcu wznosi się na szczyt.
Potem euforia opadła i nagle zobaczyłem, że
w hokeju właściwie zdobyłem już wszystko i nie
mam za czym dalej się uganiać. I nagle zacząłem
zdawać sobie sprawę, że nie jest to już zdrowe,
to naprawdę na krawędzi.
Żyłeś w Nowym Jorku, Vancouver, Montrealu,
Edmonton, Quebeku, Dallas, St. Louis... Gdzie
najbardziej ci się podobało, gdzie mógłbyś
sobie wyobrazić, że żyjesz?
To proste – Montreal. Po pierwsze,
spędziłem tam bardzo dużo czasu
i kocham to miasto, pasowało mi
i znalazło miejsce w moim sercu.
To taki mój drugi dom. Choć
teraz długo tam nie byłem, chętnie znowu tam zajrzę. Koniec
końców jakiś czas już to planuję – mam tam wielu przyjaciół
i towarzyszy, chciałbym zobaczyć
ich ponownie. Ale czy mógłbym
tam mieszkać na stałe? Nie. Jestem Czechem. Jakiś czas mogę
żyć wszędzie, ale pozostaję Czechem i potrzebuję wrócić do domu
– muszę wiedzieć, że wrócę.
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Krajobraz dopełniony barokiem
Rzadko zdajemy sobie sprawę, żyjemy w barokowym krajobrazie.
W naszych miastach przeplatają się wszystkie wpływy, a
ich wygląd prostu trudno opisać jednym słowem. Ale
na obszarach wiejskich i na otwartej przestrzeni jest
łatwiej – są barokowe. Barok w Czechach dosłownie
eksplodował, być może z jeszcze większą siłą niż
gdzie indziej w Europie. Jakby ten naród czekał na
hałaśliwą i kolorową barokową burzę, a następnie
z przyjemnością się w nią zanurzył. Barok to właśnie
wybuch emocji, dynamiki, monumentalności,
ornamentyki, niekończących okrągłości, ekspresji
i emocji, barok to dramat, to wiara wystawiana na
podziw. To już nie cicha pokora, to wykrzyczana
miłość do Boga i do człowieka. Barok to czas, kiedy
wiara ze świątyń wyszła do krajobrazu i przekształciła
go na zawsze. Być może nigdzie indziej na świecie
barokowe budynki nie są one tak malowniczo i celowo
połączone z krajobrazem, jak w Czechach. Barok dał
czeskiej wsi dominanty architektoniczne, nadał jej wymiary
i spokój. Więc chodźmy – wyprawmy się do Dolnego Poohrza,
zajmie to nam pół dnia.

Z KAFKĄ DO SIŘEMI
Najlepszym sposobem, aby to zrobić, nie jest
głębokie przygotowanie, badanie książek
naukowych i innych źródeł. Najlepiej jest usiąść
na rowerze lub do auta lub po prostu wyprawić
się przez region. Spoglądać, czuć i szukać
powiązań. Jak tylko znajdziecie się w regionie
z tą intencją, będziecie w szoku, co dostrzeżecie.
Kościoły i kaplice, które doskonale dopełniają
krajobraz, wieńczą wzgórza, dopełniają aleje,
przydrożne krzyże i kapliczki, bezpretensjonalne
piorunochrony wiary, drobne elementy
pionowe w pięknie pofalowanym horyzoncie.
Cukierki zamków w bombonierce ogrodów.
Zrobiłem to niedawno. Pojechałem bezcelowo

przez region Podbořansko, dróżkami, którymi
nigdy nie jechałem. Popołudniowe słońce
nagle wydobyło na zboczu wieś zlokalizowaną
wokół kościoła i zwieńczoną przez dominujący
barokowy spichlerz, który z daleka wyglądał
jak zamek. Skręciłem. Wieś nazywała się
Siřem. Okazało się, że nie jestem jedynym,
komu spichlerz przypominał zamek, przede
mną miał tak Franz Kafka, który przyjeżdżał
tu do siostry. W przeciwieństwie do mnie on
napisał o tym książkę, jedną z jego najbardziej
znanych. Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP
jest poobijany i gotowy do odnowy. Słońce
go ozłociło mocniej niż jakikolwiek barokowy
rzeźbiarz (i jest już o czym mówić). Wszedłem
do środka. Przez okna z torsem kamieniami
wybitych witraży do kościelnej nawy wrastał
bluszcz, ale mimo tego odbywała się tu msza.
Bez wieży tego kościoła i bez spichlerza
na skraju lasu obraz wsi Siřem nie byłby niczym.
Z nimi jest doskonały.

WYCIECZKA W CIEMNO
Niezwykle urocze i ekscytujące jest to, że
dokładnie to samo zdarzy się wam gdziekolwiek
w miejscowościach Žatec, Nechranické,
Podbořany lub Radonice. Naprawdę wszędzie,
dam za to głowę. Na przykład kolumny
maryjne. Były budowane jako błaganie lub
w podziękowaniu za uratowanie od dżumy,
nazywane są dlatego morowe. Znikąd wyłoni
się przed wami w miejscowościach Soběsuky,
Vikletice, Březno, Čejkovice, Vilémovo, Kaštice,
Vroutek (który jest koronowany Pietą i jest
naprawdę wspaniały), Postoloprty, Tuchořice
... a lista ta nie jest kompletna. Już rozmiecie?
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Vilémovo ujmie schludnym i przytulnym
budynkiem ratusza, Vintířov zadziwi prostotą,
gdzie kaplicę Panny Maryi Pomocnej logicznie
zamknie przestrzeń trawiastego pagórka,
patrząc z daleka na Radonice zatrzymacie się
na chwilę, aby odetchnąć przed harmonią
kościoła pośrodku kołacza wiejskich domów
na tle panoramy gór Doupovské hory, we
wsi Nové Třebčice będziecie przy drewnianej
dzwonnicy obchodzić rzeźbę św. Wacława
z dwoma aniołami, w Mašťovie wznosząc się
uliczką, dojdziecie do kościoła Wniebowzięcia
NMP, naprzeciwko którego stoi reprezentacja
wspaniałych
barokowych
budynków,
o których na razie nie mówiliśmy, a mianowicie
plebania, a w zasięgu wzroku jest również
architektonicznie
imponujący
barokowy
nagrobek rodziny Mladotové ze Solopisk.
W Letovie na oceanie domków leży wyspa
z kościołem Nawiedzenia Panny Maryi smagany
różnorodnymi akacjami i jest tak piękny, że
serce topnieje, w miejscowości Nové Sedlo
przytłoczy was imponujący i wzniosły kościół
Trójcy Przenajświętszej... A tak w ogóle nie jest
ważne, czy to z szacunkiem i profesjonalnie
odrestaurowane budynki, czy podupadające
kościoły bez okien – ślad barokowej myśli
w krajobrazie ma swoją logikę i tak. Przed
kaplicą św. Anny w miejscowości Vikletice znów
nie będziecie mogli nasycić barokowej obsesji
obramieniami okien. Gdy będziecie schodzić
w dół do miejscowości Nepomyšl, zatrzyma
was samotnie stojąca godna podziwu Panna
Maryja Nepomyšlska na wielkiej kolumnie.
W polach między Pšovem i Blšanami magicznie
wyrośnie z ziemi pozostałość kościoła
z odrestaurowanym reliefem św. Wacława.

Podobna pozostałość, tym razem zdobiony
portal barokowy, który z czasem znalazł się
na środku wysypiska, można odkryć we wsi
Dolánky. Schodząc do wsi Vysoké Třebušice
miniecie jeden z wyżej wymienionych
elementów pionowych, piękny kamienny
krzyż, który tu jakby spadł z nieba. Z bliska,
z daleka, z zewnątrz lub od wewnątrz, zawsze
jest to spotykanie z pasją i miłością. Krajobraz
wzbogacony, ukochany.

ZAMKI, GDZIE OKIEM
SIĘGNĄĆ

swojego męża, malarza Oskara Brázdy. Barok
wniósł w krajobraz także posągi świętych.
A ile tu można spotkać Janów Niepomucenów!
Na mostach, placach, przy trójkach lip. Barok jest
wszechobecny, ani już nie uświadamiamy sobie
jego obecności w regionie. Po tej wycieczce
„w ciemno” będziecie zaskoczeni tym, jak
wiele w nas utrzyma się pięknych emocji, które
przekroczą rozsądek. Nie zaszkodzi od czasu
do czasu zapewnić pierwszeństwo emocjom
przed wiecznymi kalkulacjami, co myślicie?

Barok oczywiście pozostał w ludzkich osiedlach.
Na terenie, po którym wędrujemy, spotkacie
niezliczone barokowe zamki. Niektóre z nich
służą ludziom jako szkoły czy domy, niektóre
się budzą, inne można zwiedzać. Do ostatniej,
najmniej licznej grupy należy Krásný Dvůr
i Líčkov. Krásný Dvůr zapewnia wspaniały
widok na typowy rzut budynków zamkowych
otaczających ten „piękny dziedziniec”, ale
również wspaniałym, rozległy i soliternymi
budynkami opatulony park angielski. Líčkov jest
starannie zlokalizowany w parku i pod opieką
pani Marií Brázdovej, która zarządza tu galerią

Wyrzućcie mapy przez okno i podążajcie
rowerami wzdłuż i wszerz. Krajobraz
będzie opowiadać wam legendy i uczyć was
harmonii. Pozwólcie, aby was zaskakiwała,
nie chciejcie jej przechytrzyć. Wtedy we wsi
Pšov zachwycicie się harmonijnym kościołem
św. Krzyża i Wszystkich Świętych z cebulową
kopułą, w miejscowości Podbořanský Rohozec
będziecie pod wrażeniem skromnej kaplicy św.
Notburga, we wsi Bílence na drodze wyłoni
się ogromna kaplica niszowa, w miejscowości
Kryry nad wami uroczyście wzniesie się kościół
Narodzenia Najświętszej Marii Panny, we
wsi Běsno zaskoczy was barokowy spichlerz,

PEREŁKA
Gdybyście potrzebowali swoistego
przewodnika do barokowych wędrówek
Dolnego Poohrza, zdecydowanie polecam
książkę Jiřeho Fáka „Barokní památky
na území MAS Vladař“, którą można uzyskać
w centrach informacyjnych regionu, oraz
w punkcie agencji turystycznej DP w Galerii
Sladovna w mieście Žatec.

Dolne Poohri

www.dolnipoohri.eu

53

Śladami przygód filmowych

Śladami przygód filmowych

Brama do Czech
na srebrnym płótnie
Filmowcy są jak psy łowcze. Zawsze są w stanie wywąchać najciekawsze miejsca,
najpiękniejsze krajobrazy, najbardziej imponujące otoczenie. Często odkrywają nawet
miejsca, które turystyka dotychczas omijała. Filmografia Kraju Usteckiego jest bogata
i bardzo różnorodna. Nakręcono tu niezliczone czeskie i zagraniczne filmy i seriale,
pracowali tu posiadacze Oscarów, akcje filmów przechodziły tu od głębokiej przeszłości
do nieznanej przyszłości. Wyprawa śladami twórców może być
dosłownie porywająca. Na dwóch stronach mamy oczywiście
jedynie minimalne możliwości rozkręcić się po regionie, ale
kilka znaczących przystanków na pewno zdążymy omówić.

Z DUMNĄ KSIĘŻNICZKĄ
DO NARNI
Każdy, kto stanie w dzikim skalistym
wąwozie rzeki Kamenice twarz w twarz ze
spektakularnymi ruinami młyna Dolský mlýn,
zostanie poruszony nieodpartym romantyzmem
tego miejsca i mimowolne westchnie: Tutaj
można by nakręcić wspaniały film. I rzeczywiście,
coś tak malowniczego nie mogło ujść uwadze
filmowców. Nakręcono tu głównie bajki (np.
Peklo s princeznou), jednak przede wszystkim
jeden z najsławniejszych czeskich filmów –
legendarną Dumną księżniczkę. Tak, właśnie
tutaj Krasomila z Miroslavem na początku lat
pięćdziesiątych mleli mąkę. Jakieś pięćdziesiąt
lat później przechadzała się tutaj, a nawet
kąpała w kamiennym basenie – wielka aktorka
Kate Winslet i robiła to tak zniewalająco, że
nawet zdobyła za to Oscara. Tak, nie tylko
za to – za całą rolę Hanny w filmie Lektor.
Filmowcy przeszli więc od młyna Dolský mlýn
do wioski Sněžná u Krásné Lípy, gdzie kręcono
przy powabnym kościele Matki Bożej Sněžné.
Kolejny globalny przebój został nakręcony
zaledwie kilka kilometrów stąd, na słynnej

bramie Pravčická brána.
Na skalistym moście,
choć od 1980 roku tego
nie można, zespół
z Hollywood dostał
taką
możliwość,
i czworo dzieci mogło
przechadzać się tu
razem z mówiącymi
bobrami i oglądać
krajobraz
zimowy,
dopełniony
już
w
studiu.
Tak,
zgadliście – Opowieści
z
Narnii
–
Lew,
czarownica i stara szafa.
Pamiętacie fauna Tumnuse,
który ukryty pod parasolem
Lucy prowadzi małą do swojej
jaskini? Przeszliśmy w ten sposób
kawałek dalej, do godnego podziwu
miasta skalnego Tiské stěny, które w Narnii
grało bez żadnych dodatkowych scenografii.
Również druga część opowieści Książę Kaspian
był nagrywany w pobliżu, dokładnie kawałek
od Uścia nad Łabą. Ze szczytu Erbenova vyhlídka
nad miastem zielonym szlakiem to niedaleko –
wystarczy przejść przez Chuderov i w miejscu
zwanym Neznabohy można dostrzec wielką
łąkę, tu właśnie było bajkowe miejsce Narii,
gdzie miała miejsce wielka bitwa.

KOLJA I TRZEJ MUSZKIETEROWIE
Oszałamiające Czeskie Średniogórze zapewnia
filmowcom bardzo różnorodną ofertę.
W miejscowości Úštěk na rynku śpiewała Zuzana
Norisová swoje nieodparte SZ-SZ-SZ podczas
kręcenia filmu Rebel, spacerował tu mały Kolja,
i nawet nie przypuszczał, że na Úštěk spadnie
oskarowy blask (pamiętacie pytanie Ladislava
Smoljaka do Zdeňka Svěráka: „To co, jeszcze
grasz trupom?“), na pobliskim Helfenburku
kręcono niezliczone bajki… Skoro już jesteśmy
w bajkowym świecie, przejdźmy się do dwóch
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To co? Macie chęć wybrać się po śladach
filmowych? Kraj Ustecki w tegorocznym
roku będzie zakładać biuro filmowe i
przygotowuje wskazówki na wycieczki
właśnie w powiązaniu z filmami. Wystarczy
monitorować stronę www.branadocech.cz,
a dowiecie się więcej.

wyjątkowych
f i l m o w o
uwiecznionych zamków
– do Ploskovic (Princ a Večernice, Jezerní
královna, Deváté srdce – ale także Odcházení
Havla, První republika, Szkarłatny kwiat bądź
serial BBC Trzej muszkieterowie) i barokowych
Libochovic (Jezerní královna, Zámek v Čechách,
Princ a já, Hodíme se k sobě, miláčku…). Pobliski
klasztor w Doksanach służył wspomnianemu
brytyjskiemu serialowi Szkarłatny kwiat – przede
wszystkim jako miejsce makabrycznej egzekucji
z gilotyną w pięknym brytyjskim filmie Plunkett
and Macleane odbywał się tu pojedynek, chodzili
tędy Król Ubu, major Zeman i rozczulająca Libuša
Šafránková podczas kręcenia filmu Náhrdelník.
Amerykańska załoga na pewien czas zajęła
twierdzę miasto Terezín, aby nakręcić tu sceny
do filmu Na zachodzie bez zmian. Miejscowa
Mała twierdza oczywiście zapewniła kulisy
dla wielu filmów z ponurego okresu II wojny
światowej. Sporo kręcono w miejscowości
Zubrnice, którego centralnym punktem jest
skansen zabytkowej wsi (Rebelové, Lidice,
Dešťová víla), i w pobliskim Levíně. Tutaj biegali
mali bohaterowie w czeskiej wersji przygód
Tomka Sawyera, nieśmiertelnej dziecięcej

Brama do Czech

klasyki Páni kluci. O pięknie klasztoru w Oseku
nie trzeba nikogo przekonywać. Kręcono tu
na przykład film Kukačka v temném lese, ale
także sceny z eposu wojennego Na zachodzie
bez zmian. Rajem dla filmowców jest miasto
Žatec. Tutaj kręcono dziesiątki filmów. Rejon
Chelčické náměstí, Nádražní schody, Žižkova
ulice, synagogi, kościoła Wniebowzięcia
Panny Maryi i náměstí Svobody, to wszystko
miejsca, gdzie na początku lat 80. przechadzała
się Barbra Streisand przebrana za chłopca
w doskonałym filmie Yentl, w jednej z lokalnych
uliczek śpiewała Marseillaisu i Marion Cotillard
w roli Edith Piaf – i wyśpiewała sobie Oscara.
Książęcą bramą przejeżdżał Szkarłatny kwiat
ukryty w wozie, uliczkami wokół biegał młody
Indiana Jones i Oliver Twist, przy murze czołgał

www.branadocech.cz

się Liam Neeson w skórze Jeana Valjeana –
można by długo wymieniać tytuły filmów,
które nakręcono w tym mieście. Na koniec
turystycznie atrakcyjnych miejsc zostawiłem
zamek Krásný Dvůr. I tu wiele kręcono, niemniej
jednak jedna scena jest bez wątpienia nie
do zapomnienia. Rudolf Hrušínský w filmie Jak
básníkům chutná život namiętnie maluje. Kto
nie pamiętałby ścian ozdobionych dziesiątkami
widoków jego jedynego życiowego tematu –
tutejszego zamku.

UTAJNIONE FILMOWE
MIEJSCA
Istnieją oczywiście miejsca, gdzie turyści,
w przeciwieństwie od filmowców, nie chodzą.
Ale dla was będą tajną wskazówką na wycieczkę.
Zacząć możemy od pięknego dworca we
wsi Křimovo w podgórzu Rudaw, gdzie
zejdziecie wspaniałą doliną Bezručovo údolí
koło zbiornika wodnego Křimov i przypomnijcie
sobie sceny z filmu Božská Ema lub Želary.
Na zachód stąd, w malowniczej rudawskiej
wsi Kovářská może będzie się wam wydawać,
że przyłapaliście Karla Rodena w starym
kolejowym mundurze, ponieważ właśnie tu
kręcono film Stróż na kolei. Odkrywcza może
być i wyprawa do Lužce u Vroutku w pobliżu
Lubence. Tutejszy zamek po wielu latach znowu
się budzi, słychać jego naprawy. Kręcono

tu w istocie wspaniały film Vláčila Adelheid,
a na okolicznych łąkach i w lasach również
niektóre sceny najpopularniejszej bajki Tři
oříšky pro Popelku. Na zakończenie pójdziemy
jeszcze do Kostomlat pod Milešovkou.
O miejscowym kościele piszę w innym miejscu,
ale teraz interesują nas malownicze i na wskroś
romantyczne ruiny zamku Kostomlaty, które
wielu autorów książek krajoznawczych
identyfikuje z legendarnym zamkiem Sukoslav
znanym z kronik Václava Hájka z Libočan. Tutaj
została sfilmowana opowieść Nejkrásnější
hádanka. Mamy tę przewagę, że od tego czasu
już doszło do dobudowy lokalnej wieży, więc
można się na nią wspinać i z galerii kamiennej
wieży spojrzeć na Czeskie Średniogórze.
I wierzcie mi, że takiego filmu nikt nie jest
w stanie nakręcić.
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Kościół św. Floriana we wsi Krásné Březno

Kościół św. Floriana we wsi Krásné Březno

Opowieść pięknego
Floriana

Na skraju Uścia nad Łabą, w dzielnicy Krásné Březno, można
dotrzeć do wyjątkowo pięknych miejsc, których nawet trudno się
spodziewać. To doświadczenie wstrzyma wam oddech. Wiem, co
piszę – doświadczyłem go. Kościół św. Floriana to dziś zabytek
narodowy. Zasługuje na to. Jest wyjątkowy i rzadki. Czegoś takiego
nigdzie indziej w Czechach nie da się zobaczyć. Miał nadzwyczajne
szczęście. Jest częścią kompleksu zamkowego w tej miejscowości,
w którym mieści się biuro regionalne Instytutu Dziedzictwa
Narodowego. I to daje pojęcie, że gdy konserwatorzy rekonstruują
obiekt, którym zarządzają, robią to wzorowo. Odbudowa
kościoła została ukończona niedawno – turyści jeszcze ten klejnot
odkrywają. Przyjmijcie zaproszenie i bądźcie jedni z pierwszych,
aby docenić to piękno.

kamieniarza. Udało mu się. Sklepienie jest
niesamowite. Właściwie jest to rodzaj imitacji
renesansowego stropu, ale ostatecznie
sklepionego. Jest ozdobiony symbolami
maryjnymi herbacianej róży ozdobionymi
drewnianymi cierniami. Już sklepienie samo
w sobie wystarczy, żeby kościół był godny uwagi,
ale od niego jego urok dopiero się zaczyna.

NIEZWYKŁY KUNSZT
MISTRZA MELCHIORA

OPOWIEŚĆ
ZASKOCZONEGO
KAMIENIARZA
Był rok 1603, kiedy to kamieniarz Hans
Boge przybył z saksońskiego miasta Pirna
do miejscowości Březnice (dziś Krásné
Březno) do właśnie wybudowanego kościoła
luterańskiego przepojonego czcią do Panny
Maryi i Jej Syna. Dostrzegł budynek zbudowany
w stylu ducha, który teraz nazywamy saksoński
renesans. To specyficzna kombinacja elementów
gotyckich i renesansowych – w rzeczywistości
pierwsza fala pseudogotyku, profesjonalnie
mówiąc historyzm. Hans wszedł do świątyni
i westchnął. Kościół miał płaski drewniany strop.
Nie było to nic takiego, z czym już by się nie
spotkał, ale czekała go praca – na kościele. Nad
świętym miejscem zbudowano jeszcze kolejne
piętro. Luteranie byli pragmatykami, a więc
skoro już była budowa... Przestrzeń najwyraźniej
służyła jako biblioteka, a może nawet archiwum.
„Sklepienie jakoś umieść w świątyni“ brzmiało
zamówienie dla lekko posępnego mistrza
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Baron Rudolf z Bünau, który zbudował kościół,
nie miał łatwo. Cesarz Rudolf II cały jego projekt
niemal zmiótł ze stołu. Ale w końcu zgodził
się na budowę, pod warunkiem jednak, że nie
będzie to kościół publiczny, ale tylko prywatna
kaplica zamkowa bez stałego duszpasterza,
przeznaczona wyłącznie dla dworu i służby.
Coś się w nim przeciwstawiało. Postanowił,
że ołtarz, ambona i organy – jedyne elementy
dekoracyjne w jednak ascetycznym luterańskim
kościele – będą naprawdę arcydziełem. Zawołał
więc Melchiora Kuntzeho, cenionego rzeźbiarza
z Freiberga i zadał mu pracę w dużej mierze
niespotykaną. Ołtarz ozdobiony płaskorzeźbami
z motywami z życia Chrystusa z dominującym
tematem drzewa genealogicznego Zbawiciela.
W luterańskiej świątyni to nic tak wyjątkowego.
Szokujący jednak był wymagany materiał –
alabaster. To było naprawdę śmiałe, właściwie
dość zuchwałe, ponieważ z alabastra zgodnie
z niepisanym prawem powstały dzieła tylko dla
samego kurfirsty! To jest powód, dlaczego ten
ołtarz jest taką rzadkością. Melchior mistrzowsko
oddał motyw Drzewa Jessego, który dotyczy
legendy o snach Jessego. Według niej ojcu
późniejszego króla Dawida wydawało się, że
z jego ciała wyrasta drzewo, którego gałęzie
tworzą nową generację rodu, a więc przodków
wybranego Mesjasza. Kiedy znajdziecie się przed
wspaniale odnowionym ołtarzem nie uwierzycie
w filigranową pracę z alabastrem, te doskonałości

KTÓRĘDY DOKĄD
Krásné Březno znajduje się na obrzeżach Uścia
nad Łabą, jeśli pojedziecie z nurtem rzeki
Łaby. Teren zamku z kościołem znajduje się
przy ulicy Podmokelska ulice. Poza zwykłymi
godzinami otwarcia można uzgodnić
wejście z przewodnikiem pod numerem
+420 472 704 800. W tym sezonie dla grup
istnieje możliwość zamówienia zwiedzania
pod adresem www.kostel-krasnebrezno.cz.

CZARUJĄCA
MALOWNICZOŚĆ
WNĘTRZA

i mistrzostwo rzeźbiarskie wykonane na tak
małej powierzchni. Mistrz Melchior rozwinął
jeszcze inne motywy z życia Chrystusa – część
z nich umieścił bezpośrednio na ołtarzu,
a resztę, sceny pasyjne na drewnianej ambonie.
Chociaż ambona została z czasem usunięta
i zastąpiona płaskorzeźbą z piaskowca została
ochroniona. Oryginały są przechowywane
w muzeum usteckim, a kościelne mury ozdabiają
w porażający sposób doskonałe kopie. I to nie
są dzieła byle jakie – jest to bardzo unikalna
grupa renesansowych płaskorzeźb z alabastru,
które pokazują w sumie dwadzieścia sześć scen
z życia Jezusa, co sprawia, że kościół św. Floriana
to unikatowy zabytek na pograniczu Czech
i Saksonii.

Czeskie Średniogórze

i do tego wszystkiego wysłuchacie ciągu
opowieści, które otaczają ten kościół. Kościół
jest otwarty przez cały rok (jak wiele tego
typu kościołów jest w Czechach?), w sezonie
w weekendy i poniedziałki jest tu stały
przewodnik, w pozostałe dni tygodnia i poza
sezonem wystarczy zadzwonić lub zamówić
online. Dodatkiem jest jeszcze informacja, że
kościół oczywiście nadal spełnia swoją funkcję
liturgiczną. Po Białej Górze, gdy luteranie
rycerze z Bünau musieli z Czech odejść, zaczęto
tu odprawiać msze katolickie, w 1897 roku
to kościół został poświęcony św. Florianowi
i regularne msze odbywają się tu do dzisiaj.
Więc przyjedźcie, podziwiajcie i przeżywajcie –
i rozpowszechniajcie dalej informacje o pięknym
miejscu w mieście Krásné Březno.

Podobnie ciekawa jest historia organów.
Były początkowo bardzo zdobione, w stylu
renesansowym, z drzwiami skrzydłowymi,
niekonwencjonalnie
umieszczone
na południowej ścianie kościoła, naprzeciwko
głównego wejścia. Później zostały one
zastąpione przez inne, tradycyjnie montowane
naprzeciwko ołtarza. Dziś możemy zobaczyć
wspaniale zdobiony rokokowy instrument
z pracowni Martina Palečka z Rožmitálu. Jest
w pełni funkcjonalny i ma wspaniały dźwięk,
o czym można się przekonać podczas koncertów
organowych. Niewielkie wnętrze kaplicy-Kościóła
jest interesujące, dzięki tradycyjnym luterańskim
emporom, czyli piętrowo budowanym galeriom.
Wejścia na empory (zwłaszcza na północne)
były przekształcane w zależności od upływu
czasu. Dużo zmieniły powodzie, które naniosły
do środka tak ogromną ilość ziemi, że trzeba
było wykonać prace budowlane wewnątrz
i na zewnątrz, aby można było kościół dalej
wykorzystywać. W pewnym momencie
nawet do kościoła wchodziło się przez
okno! Wszystkie te przebudowy jakimś
cudem doprowadziły do harmonijnej
całości, harmonijnej – wyjątkowo
czarującej i lekko malowniczej.
Krótko i dobrze – kościół
ten jest naprawdę, jak
to napisać, aby to nie
było zbyt pompatyczne...
Wiem – pompatyczny! Gdy
już do syta napatrzycie
się na ołtarz (a zajmie
wam to trochę czasu),
pozwólcie oddziaływać
na siebie intymności
przestrzeni
świątyni (wiem,
że to oksymoron,
ale tu tak jest),
zostaniecie
urzeczeni piękną
gotycką Madonną
i
odkryjecie
w s z y s t k i e
płaskorzeźby, czeka
was wystawa na temat
historii
i
rekonstrukcji
kościoła, a następnie dotrzecie
nawet na świeckie piętro
nawy (obecnie jest tu lapidarium
elementów budowlanych), pozwólcie
się oczarować brzmieniem trzech nowych
dzwonów ze słynnej pracowni Manoušków

www.kostel-krasnebrezno.cz
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Browar biskupa U sv. Štěpána

Pivovar Ossegg

Do Litomierzyc
na Szczepana

Do miasta Osek
na Ossegg
„W miejscowości Osek po raz kolejny warzy się piwo
i w przeciwieństwie do tych klasztornych jest bardzo
dobre”. To niezwykłe zdanie wpisał w 1645 roku do
dziennika przełożony klasztoru cystersów w Oseku opat
Knittl. Całkiem spokojnie mogłoby zabrzmieć o całe 370
lat później, na początku 2015 roku. Browar klasztorny,
gdzie piwo przestano warzyć po zakończeniu drugiej wojny
światowej, powrócił do życia, nawet w jej pierwotnej
lokalizacji. To prawda, budynek na słód ze wspaniałymi
kamiennymi sklepionymi sufitami wciąż czeka na remont,
ale gdzie piwo było kiedyś warzone, warzy się ponownie.

Świety Szczepan jest patronem litmierzyckiej diecezji. Jeśli więc
w całkiem nowym diecezjalnym browarze warzy się piwo, nosi
on nazwę ukamienowanego męczennika. I to jest wspaniałe!
Pierwsze złoto wypełniło kufle – zgadnijcie kiedy. Na Szczepana,
czyli 26. 12. 2015. Biskupski browar w ofercie ma różne odmiany
piwa i doskonałą kuchnię. Ale zacznijmy od początku.
pomieszczeń, które pod każdym
względem zachowały ducha lat
dwudziestych – po prostu retro szyte
na miarę. To powinno się zmienić i powinno
się zmienić bardzo szybko. Gdzie indziej może by
i to trwało, ale tutaj? Chociaż przebudowa była
rzeczywiście gruntowna, już w maju była gotowa
kuchnia, latem inne pomieszczenia, w listopadzie otwarto restaurację, a na Boże Narodzenie
już rozlewano piwo z beczki.

KLASYCZNY LAGER
I KACZKI W NALEŚNIKU?
MARZENIE!

OD POMYSŁU DO
PIERWSZEGO KUFLA
W NIECAŁY ROK
Kiedy w 2002 roku teologiczny konwikt opuścił
budynek diecezjalnego domu Kardynała Trochty,
zbudowanego w 1858 roku pierwotnie jako
instytut dla osób niesłyszących, dom pozostał
pusty. W 2010 roku zbudowano prosty hostel,
który stopniowo osiągał coraz wyższe poziomy
– nowe meble, urządzenia sanitarne... Nazwa
hostel pozostała, ale jakość większości pokoi
odpowiada raczej przyzwoitemu hotelowi. Tutejsza filozofia to raczej zaskoczyć, zamiast zwodzić. A zainteresowanie jest ogromne. Mimo że
liczba miejsc jest bardzo duża, w sezonie jest tu
zwykle pełne obłożenie. I goście zaczęli być bardziej wymagający – nie ma śniadań? A śniadania
i obiadokolacje? A ponieważ właśnie rozstrzygnięto, jak postępować z pieniędzmi ze zwrotu
dóbr kościelnych, które wiązano z inwestycjami,
pojawił się pomysł – wybudujmy restaurację
i minibrowar. To prawda, że tradycja diecezji
litomierzyckiej jest całkowicie i wyłącznie związana z winem, ale dlaczego nie stworzyć nowej
tradycji? Na początku 2015 roku zaczęto przebudowę popularnej restauracji i innych przyległych
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Kiedy tu się znajdziesz, będziesz zaskoczony.
Wnętrze jest gustownie urządzone jak za czasów
pierwszej republiki, kombinacja drewna i mosiądzu nadaje smaku dawnym czasom, lśniące
miedziane warzelnie wyrastające z podziemnego piętra na piętro przywracają ducha staroświeckości, ale wielki bar z dużą tablicą opisaną
aktualną ofertą restauracji niezawodnie przenosi
w gorące dzisiejsze czasy. Piwowar Miloslav
Došek pedantycznie dba o proces produkcji i dojrzewania piwa. Czy zażyczycie sobie dwunastkę
Szczepana, jedenastkę Dziekana czy dziesiątkę
Wikariusza zawsze otrzymacie klasyczny lager
dolnej fermentacji, wyjątkowy do picia, niefiltrowany, niepasteryzowany. Na dolnym piętrze
można siedzieć przy dwóch stołach z osadzonymi dystrybutorami i razem z przyjaciółmi cie-

KTÓRĘDY DOKĄD
Kuria diecezjalna, a w niej browar biskupi
znajduje się w centrum Litomierzyc przy
ulicy Komenskiego. To zaledwie parę kroków
od gotyckiego zamku i prowadzą do niego
wszystkie drogi parku Vaclava Havla pod
litomierzyckimi murami obronnymi.
szyć się samodzielnym rozlewaniem. Mimo że
restauracja działa nie tylko jako dodatek do browaru, ale także jako usługa dla zakwaterowanych gości, nie idźcie drogą „coś do piwa”, ale
śmiało spróbujcie czegoś z nowoczesnej wersji
czeskiej kuchni opartej na zasadach świeżości,
domowej roboty, regionalności i sezonowości.
I wierzcie, że szef kuchni David Kočovsky tworzy
modne menu, które w Litomierzycach (i okolicy)
nie ma sobie równych. Nawet menu obiadowe
niesie elementy bardzo dobrej gastronomii. Co
zamówić z głównego menu? Na pewno kaczkę
zawiniętą w kruchutkie naleśniki, udziec daniela
w sosie z dzikiej róży, grillowaną pierś z kaczki
w czulencie, stek w pikantnej salsie z czerwonej soczewicy, ale są też świetne żeberka wieprzowe, golonka, a nawet pierogi z jagodami.
W lecie będzie działać przestronny taras, a jeśli
zdarzy, że piwo zasmakuje wam na przekór obowiązkom kierowcy– można się tu wygodnie
przespać.

NIERDZEWNE
ZASKOCZENIE
Jeśli wchodzicie do środka, mimo woli zatrzymajcie się na chwilę. Przestrzeń browaru jest
imponująca – duże pomieszczenie z wysokimi
stropami, wielka szklana ściana podzielona
na część restauracyjną z warzelnią i produkcyjne tanki. To, co was porazi, to kolor. Warzelnia, podobnie jak tanki, są ze stali nierdzewnej.
Zamiast tradycyjnej słonecznej miedzi księżycowo srebrna powierzchnia. Wkrótce przykuje
uwagę wszędobylski aromat słodu. Usiądźcie,
na tacy wyląduje przyjemnie spienione piwo,
a wy będzie się przyglądać gwarowi i szumowi
za szkłem, gdzie piwowar Zdeněk Rieger i jego
dwaj współpracownicy mają co obracać, aby
sprostać szybko rosnącemu zapotrzebowaniu.
Nie wyznają filozofii „wszystko się sprzeda”,
wręcz przeciwnie, już dziś zaopatrują restauracje
w okolicy (tydzień później natknąłem się Ossegg
w Cytadeli w Litvínovie), a nawet dostarczają je
do sklepów – butelkują tu do pięknych butelek
z opatentowanym zamknięciem. Kolejno jedna
butelka po drugiej. A jaki jest Ossegg? Osobiście
powiedziałbym, wciągający. Przy pierwszym
kontakcie piwo jest lekko słodkie, ale ma bardzo przyjemny gorzki posmak. Innymi słowy,
nie jest łatwo poprzestać na jednym.
Koniec końców to był jeden
z powodów, dlaczego nie
spróbowali
nowoczesnej
fermentacji, ale oparli się
na klasyce – świeże, żywe
piwo, pełne, niefiltrowane i niepasteryzowane, po prostu
czeski lager. A jeśli
piszę czeskie,
m a m

powód, poczytajcie: rudawska „flájská” woda,
czeski słód, žatecki chmiel – odmiana poloraný
červeňák. Nawet w przypadku ciemnych piw,
gdzie do zdecydowanej większości dodaje się
niemiecki chmiel, sadzi się wyłącznie na odmianę
červeňák z dodatkiem karmelu. Wiedzą, co
robią. Jeśli wybierzecie jasną jedenastkę, dwunastkę lub trzynastkę, ciemną trzynastkę i dwa
razy w roku również osiemnastkę i dwudziestkę
jedynkę będziecie zadowoleni. Jedzenie jest tu
tymczasem proste, zaledwie kilka tradycyjnych
przysmaków do piwa – utopenec (kiełbaska
marynowana – przyp. tłum.), ser pleśniowy, pieczeń wieprzowa lub pasztet z wątroby kaczki,
uzupełnione kiełbasą, szynką lub golonką z grilla,
niemniej jednak w przyszłości spodziewana jest
rozbudowa o sąsiednie pomieszczenia, gdzie
będzie wielka restauracja z kuchnią.

KTÓRĘDY DOKĄD
Teren klasztor cysterski jest głównym
punktem miasta Osek, więc nie da się go
przeoczyć.

www.biskupskypivovar.cz

www.ossegg.cz

NIE TYLKO PIWEM ŻYJE
CZŁOWIEK
Jeśli przyjedziecie do Osaka w sezonie, jest
o wiele bardziej prawdopodobne, że przysiądziecie w przestronnym i przytulnym ogrodzie
przed barem. Zostaniecie nagrodzeni widokiem,
którego z pewnością żaden inny ogród restauracyjny nie oferuje. Zasiądziecie na gigantycznym
klasztornym podwórzu z oczami utkwionymi
w budynku prałatury, klasztoru, a przede wszystkim w klasztorny Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i będziecie mieć dręczące
poczucie, że przed wami paraduje ponad osiemset lat historii, tak długo, jak w Oseku wznosi
się klasztor. Czy naprawdę chcecie dobrej rady?
Zanim całkowicie poddacie się smakowi i zapachowi tutejszego piwa i wasze receptory nie
będą już w stanie dostrzegać piękna i wspaniałości, udajcie się do centrum informacji, która znajduje się na tym samym dziedzińcu klasztornym.
Tutaj ujmie was jedna z przewodniczek i wprowadzi do cichych i dostojnych miejsc pierwotnie
romańskiego, przebudowanego w stylu barokowym kościoła, do zakończonego sklepieniem
korytarza i gotyckiej sieni kapitularnej.
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Z praojcem przez Czeskie Średniogórze

W poszukiwaniu piękna Bramy
do Czech z rodziną
Svozilów

nego odpowiednika w skali światowej. W ten
sposób powstał dziennik Z praojcem przez
Czeskie Średniogórze. Uzupełniono w rodzince
dziadka, więc faktycznie to pradziadek rodziny,
zwany Josef Čech, który zrealizował swoje pragnienie „doprowadzić swój ród na Říp i przy tej
okazji zweryfikować otoczenie”. W ten sposób
z rodziną dotrzecie do Uścia nad Łabą i jego
okolicy, do zoo i muzeum wsi w miejscowości
Zubrnice, przeżyjecie wiele dziecięcych wrażeń
(rodzinę tym razem oprowadza mała Natalka),
popłyniecie Porta Bohomiką po Łabie, wdrapiecie się na Milešovkę, Říp i Radobýl, bedziecie
odkrywać ruiny, zamki, warsztaty alchemików,
cieszyć się winnicami, uprawiać sport na kanale
wioślarskim w miejscowości Račice, zwiedzać
średniowieczny Úštěk, zdobywać Małpi zamek,
przeszukiwać czeskie granaty, pozwólcie się
oczarować historią cudownych Litmierzyc, produkować własnymi rękami papier, wybierzecie
się na górę lodową i w poszukiwaniu Jan Žižka,
będziecie uciekać przed piratami i stwierdzicie,
że Terezín oferuje znacznie więcej, niż można
by się spodziewać. I to oczywiście nawet
w części nie wszystko. Czeskie Średniogórze
to region magiczny i tajemniczy, więc mogą się
tu dziać rzeczy, które gdzie indziej się nie zdarzają. Kto wie – może objawi się również duch
samego praojca Czecha.
Ale aby to było bardziej sprawiedliwe niech przemówi rodzina Svozilów. Którą opowieść wybrać?
Może tę, którą ojciec Jan Svozil spisał wieczorem
po wędrówce na tarasie uroczego pensjonatu
w Kocourovie. Tu o pokonaniu góry Milešovka.
Ale kto jest kim? Łukasz jest synem, licealista,
córka Lucka, obecnie na studiach, o dziadku
i Natalce już mówiliśmy.

KTÓRĘDY DOKĄD

Życzliwy czytelnik magazynu Brána jest teraz serdecznie zapraszany do zapoznania się z rodziną Svozilów.
Jeśli ktoś będzie się zastanawiać, dlaczego właśnie z nimi i dlaczego nie wybrano innej rodziny jako
przedstawicieli wszystkich rodzin, par, grup i band, które rok po roku wybierają się na urlop do jednego
z kątów Bramy do Czech, i dlaczego właśnie ich dzienniki podróży miałyby nas interesować – wyjaśnienie
jest oczywiste. Rodzina Svozilów po prostu nie istnieje.

KSIĄŻKA, KTÓRA MÓWI
Wszystko się zaczęło, kiedy Filip Brodský (w
tym czasie dyrektor agencji turystycznej Czeska
Szwajcaria) wymyślił zupełnie nową formę przewodnika turystycznego. Fikcyjna rodzina przemierza atrakcyjne miejsca w regionie i pisze o tym
w dzienniku podróży. Nie rejestrują wyłącznie
miejsc, gdzie byli, jest to również opowieść
o nich samych, o tym, czego doświadczają i co
czują. Czytelnik w związku z tym śledzi rodzinne
przyjemności oraz problemy i jakoś tak przypadkiem dowiaduje się o niezwykłych i wartych
odwiedzin miejscach. Rysunki i rodzinne zdjęcia
uzupełniające dziennik są wyposażone w dymki
lub nawet „mówią” – są uzupełnione kodami QR,
więc wystarczy komórka z aplikacją oraz posłuchanie dialogu, który jest związany z danym zdjęciem. Dobry pomysł, prawda? Być może teraz
powiecie, ale przecież to fikcyjna rodzina... Właś-
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ciwa uwaga. Wziąłem dziennik, zapakowałem bagaż i wyszedłem.
Nie trwało długo,
a rodzina
Svozilów
jakby naprawdę ze mną
wędrowała.
W k r ó t c e
czułem
się
schizofrenicznie – dziennik
na zmianę piszą
różni członkowie
rodziny.
Ponieważ
chcieliśmy
całość
dociągnąć
jak najdalej, znaleźliśmy poszczególnych
członków
rodziny,

Jeśli macie ochotę po powyższej próbce na
całą wyprawę, należy wiedzieć, że dziennik
Z praojcem przez Czeskie Średniogórze
można kupić w każdym centrum
informacyjnym, których w regionie jest wiele.
Ten pod tytułem Wokół Czeskiej Szwajcarii
czeka na Ciebie w centrach informacyjnych
w danym obszarze. A że to wy, nie będzie
to kosztować ani grosza. Niech wam się
podobają przygody Svozilów!

woziliśmy po kluczowych punktach podróży,
robiliśmy zdjęcia, a rysownik
Piotr Herold na podstawie rodzinnych zdjęć
starannie
wrysował
rodzinę w krajobraz.
Pierwsza relacja z podróży nazywała się Wokół
Czeskiej Szwajcarii i zawierała
doświadczenia
Svozilów z okolic Děčína,
Benešova, Krásnej Lipy
i Šluknovska. Ponieważ
czytelnicy chwalili pomysł
i często dziennikiem się kierowali, Svozilowie rok później
wybrali się ponownie na urlop
– tym razem w zachwycające
pogórze, które nie ma żad-

Czeskie Średniogórze

www.ceskestredohori.info

Taras widokowy na Milešovce

Nadeszła już moja Golgota, kalw
aria, gdzie
zostałem zmuszony do wniesien
ia na szczyt
krzyża w postaci swojego brzucha.
Na początku
było dobrze. Brzozowe zagajnik
i, drogi leśne,
które uwielbiam, bo nie lubię
podejść, gdzie
ciągle są jakieś widoki. Potem
na górze nie
ma żadnej nagrody. Lukáš wyp
alił i zniknął
nam w ciągu chwili z pola widz
enia. Lucka
z Natalką sapią tuż za mną. Drog
a wznosi się
i bezlitośnie odcina kontury niem
al pionowo.
Dojdziemy do pięknych buko
wych lasów
pełnych fantastycznych rzeźb z
korzeni... a ja
powoli przestaję dostrzegać wsze
lką poezję, bo,
szczerze mówiąc, ledwo idę. Ale
to dumy mi
nie zapewni. Nikt już nie mów
i, Natalia też
ucichła. Wieczorem w pensjona
cie po trzecim
piwie jeden drugiemu przy
znał (mam
na myśli nas facetów), że w tym
momencie
zaczęły przemawiać nasze wew
nętrzne głosy.
Wyglądało to tak: Jan – „Jezusie,
to straszne.
Dlaczego ja tyle żrę..., piwo muszę
ograniczyć, to
świństwo... Hej dziadek, idzie dwa
kroki przede
mną. To wstyd, znowu powie...”
Josef – “O mój
Boże, to straszne, ja tutaj padnę
i nie wstanę, ja

już na to za stary, kto ma to pokonać.
.. Gdzie jest
ten dzieciak? Tam za mną... Mus
zę wytrzymać
albo będą mi gadać, że muszą dost
osować tempo
do seniorów. Głównie szeroko
się uśmiechać.
Może nie będzie widać, że stoję
nad grobem”.
Lukáš – „Oh, zostaw mnie w spok
oju – wciąż
idzie pod górę! Odpoczynek ...
Przynajmniej
na chwilę – nie wydasz mnie? Nie,
dobrze. Jestem
takim idiotą. Wypaliłem na pocz
ątku, a teraz
ledwie oddycham. Jezu, oni już
są! Zbierz się
i dawaj, bo staruszkowie zatrium
fują...”
Więc to nam chodziło po głowie.
A dziewczęta?
One prawdopodobnie nie były
lepsze, ale nie
przyznałyby się do tego za
nic w świecie.
Na górze wyszliśmy z lasu i
szczęki nam
opadły. Widok był niewiarygodn
y. Głównie
początkowo, gdy przy drodze jak
cud objawiło
się stado satelitów meteorologicz
nych, przez
które było widać w głąb regionu,
więc wyglądało
to trochę jak byśmy byli na
jakiejś stacji
kosmicznej we wszechświecie.
Z tarasu pod
schroniskiem turystycznym było
widać całe
Czeskie Średniogórze jak na
dłoni śpiącego
olbrzyma. Gdzie zbłądziły
ludzkie oczy,
wzgórza, pagórki i góreczki, skał
y, doliny, tu
i tam ruiny... Płaskorzeźba
była tak malownicza, jakby
olbrzymie dziecko bawiło
się przy stawie i wyrzeźbiło
z piasku nieprawdopodobne
kształty
stożkowych
i bochenkowych pagórków.
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Rudawy z niepełnosprawnością?

Przez
Rudawy
na wózku
Piękne zalesione grzbiety Rudaw, niebieskawy blask nad górskimi równinami, niekończące się drogi
wąwozów i przejścia, korony zamków, areny sportów zimowych, klasztory, miasta, muzea i jeziora
u podnóży... Tak, znowu nic dla mnie, może powiedzieć ten kto te wiersze czyta przykuty do wózka
inwalidzkiego i już chce obrócić stronę. Chwileczkę, proszę! Dajcie mi szansę – ten artykuł jest właśnie
dla was! Oczywiście, nie wszystkie, ale część pięknych miejsc jest dobrze dostępna również na wózku
inwalidzkim lub wtedy, gdy już nogi nie słuchają jak wcześniej, a każdy krok jest cierpieniem. W Rudawach
w ostatnim czasie robi się wiele, aby usunąć jak najwięcej barier.

BEZ BARIER
DO MUZEÓW
I ZAMKÓW
W ogóle najlepiej zrobicie, jeśli udacie się możliwie najszybciej do jednego z centrów informacyjnych.
Po pierwsze są dla was odpowiednio
przygotowani – zdecydowana większość z nich jest przystosowana dla
osób niepełnosprawnych, a w ponad
połowie znajdziecie toalety przystosowane do potrzeb osób na wózkach
– po drugie zaoferują naprawdę
dobrą broszurkę Do Rudaw bez
barier, w której znajdziecie wszystkie możliwe informacje, pomysły,
porady, wskazówki, trasy i ostrzeżenia. Dzięki tej książeczce można następnie
wybrać się do wielu wspaniałych miejsc. Gdzie
możemy zacząć – może jakieś ciekawe wystawy
byśmy odwiedzili? Możemy zacząć na samym
grzbiecie w miejscowości Nové Vsi v Horách.
W tutejszym bezbarierowym muzeum tradycyjnych rudawskich drewnianych zabawek
będziecie oczarowani prostym pięknem, które
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tu nie tylko jest wystawiane, ale także stale
produkowane od 1889 roku. A gdy już przemierzamy grzbiety, co z miejscowym muzeum krajoznawczym Bożego Daru? Tutaj znajdziecie się
w samym środku życia codziennego przodków
– cały parter jest bezproblemowo dostępny.
Rozrywkę na cały dzień zapewni niekończący
się świat ekspozycji Muzeum Regionalnego
w mieście Most. Ogromny budynek aż po grunt
wypełniony niezwykłymi świadkami przeszłości
można zwiedzić niemal w całości, w tym atrakcyjne ekspozycje dotyczące Ulriki von Levetzow lub II wojny światowej – wystarczy się
zgłosić i poprosić o dostęp do windy. O Podrudawskim Muzeum Techniki w pobliżu Mostu
piszę w innym miejscu – tu też będą o was
dbać i umożliwią dobre warunki do zwiedzania
większości trasy, w tym część symulowanych
studni głębinowych. Wielkim doświadczeniem jest wystawa w niedawno odnowionym
zamku Valdštejnów w Litvínovie, niezależnie
czy to wyjątkowo raj małżonków Cihlářów, historyczna technika filmowa i projekcyjna bądź
historia choinki bożonarodzeniowej – tutaj

można zobaczyć z wózka wszystko,
cokolwiek chcecie. W Muzeum Regionalnym w Chomutovie mają zupełnie
nową platformę, dzięki czemu można
podziwiać bogaty zbiór sztuki ludowej
Ströherów, wystawę Świata Rudaw
i Lapidarium w późnogotyckim ratuszu.
W zamku Casanovy w miejscowości
Duchcov elegancko dostaniecie się
na trasę zwiedzania obejmującą słynne
freski Reinera, barokowy szpital i ogród
pałacowy. Zdecydowanie nie przegapcie Domu z niebieską krwią w miejscowości Dubí z unikalną wystawą historii
i teraźniejszości porcelany, choćby
z tego powodu, że tu można uzgodnić zwiedzanie najbardziej na północy
zlokalizowanego weneckiego kościoła
na świecie, który jest tylko kawałek
dalej. A co na przykład z jednym z najbardziej
tajemniczych zamków w naszym kraju, dumnym
Jezeří, o którym już czytaliście jakiś czas temu?
Mają tu dla was całą trzecią trasę zwiedzania,
z której niemal idealnie będziecie się rozkoszować atmosferą zamku.

W POSZUKIWANIU
ZWIERZĄT, KWIATÓW
I SPORTU
Może by tak coś pod gołym niebem? Ideałem
jest Podrudawski Zoopark Chomutov (wszystko
o nim jest kilka stron wstecz) lub bardzo piękny
ogród botaniczny w Teplicach z niezwykłymi
szklarniami i wystawami plenerowymi, a jeszcze
ewentualnie Farmička u Kačky nad Litvínovem, gdzie można dowiedzieć się wielu rzeczy
z zooterapii i farmingterapii, a przede wszystkim można tu pojeździć konno, podobnie jak
w miejscowości Blatno u Chomutova na ranczu
Rančo u Matěje. Tym sposobem jesteśmy przy

Rudawy

sporcie. Łucznictwo? Disc
golf? Wiatrówka? W centrum sportowym Klinovec
to nie problem. Zabawy
w wodzie? Oczywiście –
trzeba iść do Aquadromu
Ana Mare w saksońskim
Geyer, zaledwie 15 kilometrów
od
granicy
w miejscowości Vejprty,
z jacuzzi, saunami, solarium, basenami, zjeżdżalniami... Ale tereny wodnych rozrywek można
znaleźć i w naszym kraju – w parku wodnym
Aquasvět Chomutov lub Aquapark Klášterec
nad Ohří. W miejscowości Klášterec z pewnością wybierzcie się na wycieczkę do uzdrowiska
Evženie, który jest w pełni bezbarierowy i oferuje bogaty program zabiegów spa i wellness.

W GÓRĘ W GÓRY!
Nieznający się na rzeczy człowiek, pełen niepotrzebnego wstydu, obaw i naiwności, o świecie osób niepełnosprawnych nie wie prawie
nic. W większości ma poczucie, że największa
adrenalina dla osób na wózkach to przejażdżka
po parku miejskim. Mam kilku przyjaciół
na wózku inwalidzkim i bardzo dobrze wiem,
jacy to „szaleńcy” w najlepszym tego słowa
znaczeniu. Nad ich pomysłami, które za każdym

razem również realizuję, często pozostaję w osłupieniu.
Szczerze
mówiąc,
bywają na łonie
przyrody
częściej
niż ja i dostają się
do miejsc, na które
pełnosprawny
człowiek nawet by
nie wpadł. Zwłaszcza, jeśli mają grono przyjaciół, którzy tu i tam im pomogą i wprowadzą
na wieżę widokową. Głupie jest myślenie, że
osobom na wózkach wystarczy poruszać się
wyłącznie po bezpiecznym asfalcie, a najlepiej
tylko po mieście. Ich niepełnosprawność nic
umniejsza w ich entuzjastycznym sercu i duchu
przygody. Rudawy tymczasem oferują niemal
nieograniczone możliwości, gdzie wybrać się
na wózku inwalidzkim. Zdaję sobie sprawę,
że dla osób na wózku często ważniejsze jest
zaplecze niż sama trasa. Jak dotrzeć do toalety, gdzie zjeść, gdzie zaparkować? I to
– wspomniana broszura niech będzie świadkiem – w tym przepięknym regionie wciąż
się poprawia. Więc gdzie na wycieczkę?
W broszurze jest wiele wskazówek – i nie
obejmuje ona nawet części możliwości.
Piękne są trasy są z miejscowości
Lesné do nadajnika Jedlák

z Rudolice v Horách wokół stawu, torfowego
potoku, pod romantycznymi formacjami skalnymi na Gabrielina Huť, z Křížatek do uroczego
zbiornika Janovska přehrada lub po zaporze
Fláje, gdzie można robić wycieczki po okolicy,
do miejscowości Český Jiřetín. Bardzo ciekawa
jest wycieczka z miejscowości Brandov do Saigerhütte w Olbernhau tuż za czeską granicą.
Zabytkowy kompleks otoczony pozostałościami murów obronnych przypomina hutniczą
historię Rudaw. Obszar przepleciony kanałami
wodnymi obejmuje łącznie dwadzieścia dwa
ocalałe budynki, pozostałość huty, dom z pokazami rzemiosł i młyn na miedziane materiały
z kanałami wodnymi. Atrakcyjne i bardzo
fotogeniczne miejsce, gdzie bezproblemowo
można objechać większość obiektów. Więc już
wiemy, że jest gdzie się udać, uprawiać sport
i wybrać się na wycieczkę. A co z zakwaterowaniem? To dla niepełnosprawnych często
trudny do rozwiązania problem. Ostatni raz
odwołuję się do broszury Do Rudaw
bez barier – znajdziecie w niej
bardzo profesjonalnie przygotowane wskazówki dotyczące zakwaterowania, w tym wymiary
drzwi i wind. Więc szoruj opony
i naprzód w góry i pogórza!

PEREŁKA
Niezwykle ciekawą wskazówką jest
oferta Autodrome Most. Tutaj na wózku
inwalidzkim dostaniecie się na wycieczkę,
podczas której będzie można zajrzeć
do boksów zawodników, a nawet
(po wcześniejszym uzgodnieniu) przejechać
się autem wyścigowym. Swoje umiejętności
prowadzenia pojazdu można przetestować
też na poligonie.

www.krusne-hory.org
České středohoří
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Gastronomia

Kawiarnie w Bramie do Czech

Powrót kawiarni

KTÓRĘDY DOKĄD
Kawiarnię Káva s párou znajdziecie w pobliżu Łaby,
pod litmierzyckim parkanem, przy ulicy Jarošova ulici.
Cukiernia Dortletka przynależy do mniejszego
z połączonych roudnickich placów, dokładnie to
náměstie Husovo.
Pachnący domek Čokolatéria znajduje się
na tutejszym rynku, w pobliżu kościoła
ewangelickiego, w którym znajduje się siedziba
Muzeum Czeskich Granatów i Zamków Średniogórza.

O tym, że do dużych miast wracają kawiarnie i że bardzo modne jest do nich chodzić, nie ma
co polemizować. W Pradze spotkacie takie miejsca na co drugiej ulicy. Ale powrót spokojnego,
eleganckiego i nieco hedonistycznego stylu życia nie zatrzymał się na granicach metropolii. Godne
uwagi kawiarnie i cukiernie już pojawiają się nawet w mniejszych miastach i miasteczkach. W Czeskim
Średniogórzu w ostatnim czasie pojawiły się trzy firmy, które są grzesznie kuszą do odwiedzenia –
dajcie się skusić.

KAWA Z PARĄ
W LITOMIERZYCACH
Kiedyś zatrzymywały się tu pociągi,
dzisiaj my się tutaj zatrzymamy.
W pobliżu litmierzyckiego rynku
pod wspaniałymi miejskimi parkanami, w dawnej stacji kolejowej,
zbudowanej w 1870 roku zaprasza
na relaks przyjazna kawiarnia Káva
s párou. Przeżycia serwują, zanim wejdzie się do środka. Na zewnątrz delikatnie pomrukuje mała lokomotywa parowa,
a trochę dalej można żetonem uruchomić
wielki model kolei. Zapach kawy wciąga jednak
do środka. Pomysłowe wnętrze w duchu poezji
lat dwudziestych i trzydziestych zaprojektowali
wiodący projektanci Monika i Michael White.
Jeszcze ważniejsze wydaje mi się, że tutaj
od razu czujesz się zrelaksowany i dobrze. Nie
wiem, jak oni to robią, ale piękne (i podobno
nawet wolne) są wszystkie dziewczyny, które
uwijają się tu w ubraniach z pierwszej republiki i z uśmiechem pytają, co dobrego mogą
zaproponować. To, czego nie widać, to fabryka
w sąsiedztwie kawiarni, ale co można zobaczyć, to wspaniałe ciastka i desery, którego
stąd idą prosto do witryny, a stamtąd z kolei
na wasz stół. Wszystko to własna produkcja.
Bezglutenowe ciasteczka, sernik, czerwona
babka roibov, ciasto z glazurowanymi pomarańczami, tęczowy tort, babeczki lentilkowe,
makowiec z polewą czekoladową, wafelki red
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DORTLETKA
W MIEJSCOWOŚCI
ROUDNICE NAD LABEM

velvet...
Nowoczesna
kreatywna
cukiernia,
nie
można się pomylić.
Na punkcie kawy są tu szczególnie przeczuleni
i rąbią ją wprawnie – poza espresso zaoferują
wycieczkę po alternatywnych metodach barystycznych i przygotują kawę w aeropresie,
dripie lub clever dripie. A jaka to kawa? Wspaniała. Starannie dobrana, prażona w wiodących czeskich i morawskich palarniach – np.
Doubleshot, La Bohéme, Cofee Source, Rebelbean, Gill´s lub Fragaria… Weźcie sobie gazetę,
wygodnie usiądźcie i jedźcie pod prąd czasu
– do spokoju, komfortu i beztroskiej radości.
Zamiast wizytówki otrzymacie przedziurkowany bilet retro, aby tu powróć z pędzącego
świata z ufnością, że tu ponownie odetniecie
się od niego i odpoczniecie.

www.kavasparou.cz

Kilka kilometrów w górę rzeki Łaby, w miejscowości Roudnice nad Labem, na niewielkim rynku czeka was doznanie znacznie
bardziej tradycyjne. Po wejściu do cukierni
Dortletka, na waszej drodze pojawi się
witryna pełna najbardziej znanej czeskiej klasyki. Obecne są tutaj przede wszystkim różnego rodzaju czeskie ciastka (větrníky, rumowe
punčáky, špičky, rolowane štafetky lub věnečky)
przygotowane według oryginalnej receptury –
z czerwoną konfiturą i lukrem. Wszystko rzetelne
wykonane ze doskonałą zręcznością. Własna kreatywność lokalnych cukierników charakteryzuje
się podobnym duchem. Spróbujcie konieczne
Říp, zwłaszcza jeśli macie słabość do smaku brzoskwini i marcepana. Największym bohaterem jest
mały, niepozorny, ale pyszny i konsystencją oczarowujący deser – dortletka. Skąd się wziął? Cóż,
kiedyś małżeństwo Vopálenšt, Josef i Žofie, mieli
piekarnię w Wiedniu. Pożar i złodzieje skłonili ich
do powrotu do starej ojczyzny, do miejscowości
Kostomlaty pod Řípem, gdzie kontynuowali piekarniane dzieło. Dorosłym córkom pozwolono
pozostać w mieście nad Dunajem, ale nastoletni
syn musiał z nimi powrócić. Szybko się ożenił
i przyprowadził do rodzinnej firmy szwagra,
wspaniałego cukiernika, który poza innymi pysznościami zaczął robić białkowe bezy połączone
tajemniczym kremem kawowym i pokryte mie-
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CZOKOLATERIA
W TŘEBENICACH

szaniną
biszkoptów, kawy,
zgodnie
z recepturą
importowaną przez
panią
Žofię
z Wiednia. Dortoletki. Lata pięćdziesiąte
zahamowały
działalność małych firm, więc
do rodzinnej tradycji wróciła dopiero pani Michalcová – prawnuczka małżonków Vopálenšt.
Z dortletką ma nieskromne plany – chce, aby
stała się tym, czym makaroniki dla Francuzów.
To nie jest nierealne, zainteresowanie nimi sięga
całego kraju, wzbudzają powszechny entuzjazm.
Dortletka jest okraszona wyróżnieniami – regionalna żywność, regionalny produkt Czeskiego
Średniogórza... Przytulna cukiernia sprawia wrażenie, jakby naprawdę była zlokalizowana gdzieś
w pobliżu wiedeńskiego parku Prater w czasach
I republiki. Na ścianach rodzinne zdjęcia z tego
okresu, raz w miesiącu teatr, biesiada lub koncert dosłownie za grosze, atmosfera naturalnej
pospolitości i pyszne niebiańskie ciasta. Sanatorium dla duszy. Takich miejsc jest niewiele.

www.dortletka.cz

W samym sercu Czeskiego Średniogórza,
w zasięgu wzroku Hazmburka i Milešovki,
u podnóża wzgórza Košťálová w schludnym
miasteczku Třebenice rozsławionym przez czeskie kamienie szlachetne granaty zaznacie specjalnego objawienia. Pośrodku czeskiego krajobrazu
aż do szpiku kości można doznać powiewu słonecznej Prowansji. Pośrodku rynku domek z nadmorskiego letniska – a jednak niezwykle tu pasuje
i przynależy do tego miejsca. Małe miasteczka
nie muszą mieć tylko sklepu spożywczego oraz
gospody, tu żyją ludzie, którzy kochają piękno,
cieszą się z życia i mają słabość do czekolady.
I tylko zapach bajecznej czekolady roznosi się
na zewnątrz drzwi tutejszej Čokolatérie i ciągnie
przechodniów za nos do kilku stolików przed
domem, a może raczej do środka, nowoczesnego i bardzo ciekawego wnętrza z wygodnymi
krzesłami, gdzie z uśmiechem zaoferują prawie
wszystko, czego można oczekiwać od czekolady. Niesamowita jest gorąca czekolada, którą
tu podają z zestawem przypraw, więc można
eksperymentować niczym alchemik z masalą,
solą, chilli, pieprzem cytrynowym lub cynamonem. Może poczęstujcie się słonym karmelem
lub jednym z ciast, które z miłością sami pieką,
spróbujcie lizaków czekoladowych, wafelków,
pysznych domowych lemoniad... Największą
dumą są jednak czekoladowe trufle o niezliczo-

nych
smakach
i postaciach.
Tu można nie tylko
łasuchować, ale nawet popatrzeć przez szybę,
jak czekoladki są produkowane! Jeśli dodamy,
że stosuje się tu wyłącznie najwyższej jakości
czekolady od belgijskich, włoskich i francuskich
dostawców, że większość innych składników
pochodzi z okolicznych sadów i łąk, że można tu
spróbować wyśmiej wiśniówki z ręcznie zbieranych wiśni z sadów z okolicy, że likier gruszkowy
dodawany do niektórych trufli pochodzi z drzew
w pobliskiej wsi Hrušovka, domowa herbata jabłkowa z kolei ze słynnych jabłek z Třebenicy, zrozumiecie, że cenniejsze niż złoto jest zatrzymanie
się tu na porcję słodkiego grzechu. Człowiek
zapomina o świecie, który zamienił się w dom
wariatów, i z radością stwierdza, że istnieją jeszcze ludzie, których bawi rozmowa ze sobą oko
w oko, a nie wyświetlacz w wyświetlacz. Może
to sprawka dobroczynnej czekolady i genius loci
tego magicznego domu.
www.cokolaterie-trebenice.cz
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Naprzeciw turystom

Projekty ČEZ

Jak sokoły do nowego
domu przybyły

ZACZĘŁO SIĘ
W MIEJSCOWOŚCI
TUŠIMICE
W dość przerażających latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych to nie było możliwe. Dopiero
gdy w latach dziewięćdziesiątych rozpoczęła się
głównie modernizacja elektrowni węglowych,
wraz ze stopniowym osadzeniem na kominach
i wysokich budynkach specjalnych budek, sokoły
zaczęły powracać. Zyskaliśmy kolejnego nieoczekiwanego pomocnika – spółkę energetyczną
ČEZ. W modernizację swoich zakładów zainwestowała w ciągu ostatnich dwudziestu lat ponad
150 miliardów. Zaczęło się od odsiarczania, dziś
kończy się programem odnowy zasobów, czyli
wymianą przestarzałych technologii nowymi
i wyłączania urządzeń już niedziałających.
Wszystko to spowodowało znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku siarki (o około 98%), tlenku
azotu (o 73%) i cząstek stałych (o 97%). Znowu
mogą tu swobodnie oddychać nie tylko ludzie,
ale także ptaki. Sokół natychmiast to wykorzystał. Drugim wkładem spółki ČEZ jest wyjście
naprzeciw staraniom ornitologów. Gdy w 2010
roku w miejscowości Tušimice dymił przestarzały,
300-metrowy najwyższy komin w kraju, okazało
się, że na szczycie zagnieździła się para sokołów. Nawiasem mówiąc, być może to europejski
rekord w wysokości zagnieżdżenia się sokołów
wędrownych. „ČEZ zachował się wzorowo.
Wstrzymał budowę i zanim potwierdzono, że
jaja są wyziębione, czekał. Wtedy natychmiast
zaczęto rozstrzygać, jak pomóc sokołom, kiedy
dojdzie do rozbiórki komina i wówczas powieszono pierwsze budki. Sokoły w zasadzie od razu
je polubiły. Rozpoczęto współpracę, która
od tego czasu jest doskonała. Od zeszłego roku
ČEZ nie tylko wspiera montaż budek, ale również
ich monitorowanie, co jest niezwykle korzystne”
– mówi ornitolog Václav Beran.

66

czego?
Gdy na skale pojawi się
sokół i wybuduje gniazdo, skała jest
zamknięta na trzy miesiące wspinaczki.
I są tacy „wspinacze”, którzy nie zamierzają się z tym pogodzić. Człowiek czasami nie
brzmi zbyt dumnie. Ponadto turyści i wspinacze
z dobrymi intencjami nieświadomie płoszą sokoły.
I tak ptaki zaczęły szukać gdzie indziej. W ten sposób uzyskanoo zaskakujący wniosek. Zdecydowanie najbezpieczniejszym, ponieważ w zasadzie
nieodwiedzanym miejscem, są kominy i chłodnie

Uważam to za bardzo niesprawiedliwe, że większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, że sokół
wędrowny, ten wspaniały i inteligentny ptak, w latach sześćdziesiątych zasadniczo wymarł w Europie.
Pozostało tylko kilka rozsianych osobników, w Czechach ani jednego. Odpowiada za to człowiek, nikt inny.
Dokładnie masowe stosowanie pestycydu DDT. Kiedy jego używanie zostało zabronione, było już za późno.
I tylko człowiek mógł pomóc sokołom powrócić do swoich pierwotnych miejsc. Zaczęło się od wypuszczania
ptaków w naturalnym środowisku. Działo się to powoli i niezbyt pomyślnie. W końcu istotnie pomogło
coś, co było dla wielu ogromnym zaskoczeniem. To budynki przemysłowe, zwłaszcza kominy elektrowni
i elektrociepłowni. Sokół to po prostu sprytny ptak i jest zdolny do adaptacji. I okazuje się, że nie wszystko,
co człowiek w ubiegłym stuleciu „budował wbrew naturze”, musi być tylko szkodliwe.
(od czasu do czasu z jakiegoś usuną kruka i zabierają mu je). Jaja składają na gzyms skalny. Ale tych
na kominach nie ma. Sokoły są jednak zaradne.
Już wspomnianą pierwszą próbę w miejscowości
Tušimice umożliwił kłębek kabli. Kiedy im jednak
ludzie zaoferowali aluminiowe sześcienne budki
o boku 60 cm, natychmiast je wykorzystały.
„Czasami, kiedy idę gdzieś omówić
możliwość umieszczenia budek,
sokoły siedzą już na kominie i czekają na wynik”
– mówi Václav Beran.
Taka budka służy
przez
długi
czas.
Sokoły
żyją do dwudziestu lat,
a na jednym
miejscu
gniazdują
spokojnie i dziesięć lat. Genetycznie
mają następujący instynkt:
wyprowadzają młode, uczą je latać
i walczyć o siebie – a następnie je przepędzają.
Na miejscu pozostają wyłącznie rodzice. Tak więc
nie dochodzi do degeneracji populacji. A teraz
kolejny dowód niezwykłej adaptacji sokoła. Gdy
zaczęły gniazdować w obiektach przemysłowych
na otwartym terenie i w miastach, zauważyły,
że istnieje tu również w nocy duża łuna światła,
a więc wszystko jest bardzo dobrze widoczne.
I zaczęły polować w nocy, czego pierwotna populacja nigdy wcześniej nie robiła. Menu zostało
rozszerzone na przykład o nietoperze i migrujące w nocy ptaki. Ciekawe jest również to, że
samiec jest znacznie mniejszy, a gdy samica siedzi
na jajach, poluje i przynosi jej jedzenie. „Poluje
raczej na mniejsze ptaki bardziej odpowiednie
do swojej wielkości, ale dobrze wie, że najwięk-

ZE SKAŁ NA KOMINY
Dla lepszej orientacji – sokół wędrowny historycznie gniazdował w skałach. W Niemczech i Polsce
istniała również populacja gniazdująca na drzewach – a dziś ornitolodzy znowu „uczą” sokoły,
jak to się robi i odnoszą sukces. Ludzie i sokoły.
W Niemczech wszystkim sokołom dobrze się wiedzie i powoli rozwijają swoją populację na wschód.
Dosłownie kilometr po kilometrze. Najpierw zajmowały naturalne siedliska, czyli skały i skalne
miasta w północno-zachodnich Czechach. Jednak
nie miały zbyt łatwo. Z jednej strony człowiek im
pomagał, z drugiej szkodził. Trudno uwierzyć, ale
istnieją przypadki wykradania sokolich gniazd,
a nawet odstrzału dorosłych osobników. Dla-

szym przysmakiem jest gołąb. Jeśli upoluje
porządny kawałek, często po prostu nie może
go unieść. Niedawno byłem świadkiem uroczej
rodzinnej sceny. Samiec złapał gołębia i wciągnął go na najniższy chodnik komina. Położył go
tam i „zawołał” do samicy, że jeśli chce gołębia,
niech łaskawie sfrunie, bo nie będzie go na górę
ciągnąć” – Václav Beran udowadnia mi, że życie
ornitologa jest czasami bardzo zabawne.

NADZIEJA DLA BARDZO
ZAGROŻONEGO GATUNKU
Jak to jest więc z powrotem sokołów? Dobrze.
To głównie kwestia czasu, sokół jest nadal jednym z najbardziej zagrożonych gatunków.
Na terenie Czech mają swoje gniazda około 82
pary. Jeśli chodzi o tereny przemysłowe, prym
wiedzie Kraj Ustecki – ma tu swoje gniazda dwie
trzecie par. Proszę dobrze zrozumieć, sokół jest
gatunkiem terytorialnym, dlatego na danym
obszarze może żyć tylko jedna para. Wracając
do urządzeń ČEZ – obecnie sokoły mają swoje
gniazda w miejscowościach Tušimice, Prunéřov,
Počerady, Trmice i Ledvice, a w planie są kolejne
miejsca. A na kominach i wieżach chłodniczych
się nie kończy. Sokoły najzwyczajniej odkryły
tereny poza górami i ich zdolności adaptacyjne rosną. Ostatnim odkryciem sokołów
w Niemczech są słupy wysokiego napięcia. „Czy tędy droga?“ – to głosy do ornitologów, którzy chętnie rozmieszczają
tutaj budki – a sokoły się przystosowują.
Obserwować sokoła w locie, zobaczyć go
jak poluje, lecąc gwałtownie w dół, usłyszeć jego chrapliwy głos, to doznanie,
którego nie powinniśmy się pozbawiać.
Sokoły nie obejdą się bez naszej pomocy.
Dlatego pamiętajmy o tym i bądźmy dla
nich wyrozumiali. W okresie od marca
do maja zwróćcie
uwagę na informacje
o miejscach występowania gniazd sokołów,
uszanujcie je i zostawcie te
opierzone piękności w spokoju.

kominowe. Im wyżej, tym lepiej. Ponadto są one
przede wszystkim na równinach, gdzie jest nieporównywalnie więcej zdobyczy. Istnieją tu również złomowiska, gdzie żywi się dużo ptaków. To
raj dla sokołów. Są łowcami wyłącznie w locie.
Gdyby chciały złapać coś na ziemi, zabiłyby
się. Łowią na oślep, a według ostatnich pomiarów osiągają prędkość około 400 kilometrów
na godzinę! A największe przysmaki? Gołębie, ale
także mewy i mniejsze ptaki. Nie budują gniazd
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8 Centrum sportowe

Klínovec

Charvatce

Mělník

Liběšice

13 Dom Czeskiej Szwajcarii

54 Podrudawskie Muzeum

16 Farma Držovice
17 Farma Létající koza

Břvany
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20 Gospodarstwo

59 Raná
60 Rezerwat przyrody

Dětaňský chlum

22 Helfenburk

51 Říp

23 Hotel Ján

62 Ścieżka Gabrieli

24 Hradišťany

63 Sedlo

25 Jedlová

64 Selský dub

26 Jetřichovické vyhlídky

65 Selský dvůr Braňany

27 Kanion Łaby

66 Szczyt Rubín

28 Kaplica Najświętszej

67 Sztolnia św. Jana

29 Káva s párou

68 Šaunštejn

30 Klasztor Doksany

69 Tiskie Ściany

31 Klasztor św. Karla

70 Tokáň

Boromeusza Teplice

Maryi Panny Horní Police

39 Kościół św. Wawrzyńca

Brama do Czech

Sztuki Użytkowej
Litomierzyce

58 Radobýl

36 Kościół Nawiedzenia

PRAHA

56 Północnoczeska Galeria

19 Gospodarstwo Oblík

Panny Benešov n. Pl.

a

Blatno

Chomutov

57 Porta Bohemica

38 Kościół św. Floriana

Rakovník

Techniki

55 Podrudawskie Zoo

18 Fláje

poczęcia Maryi Panny
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50 Oltářík

53 Ploskovice

35 Kościół Narodzenia Maryi

Petrohrad

49 Oblík

12 Dolský mlýn

37 Kościół niepokalanego

Lubenec

Podbořany

52 Plešivec

30 Königstein

60

48 Muzeum Miejskie

11 Doerellova vyhlídka

ośrodek Klíny

Slaný

47 Młyn wiatrowy Světlík

51 Ostrý

33 Kompleks sportowy
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46 Milešovka

10 Děčínský Sněžník

32 Klínovec

37 Siřem

48

43 Labe aréna

Trójcy Chlumec
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3 Boreč
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41 Košťálov
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Nový Bor
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47 Varnsdorf

Česká Kamenice

38

1 Autodrom Most

U svatého Štěpána
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Benešov
nad Ploučnicí

Ústí nad Labem

Dubí
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68
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Mezní
26
Louka
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12 Jetřichovice
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Liech.
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Mikulášovice

Bad Schandau
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Legenda:

Šluknov

34

Dippoldiswalde

Ebersdorf

Oppach

Evangelisty

71 Větruše
72 Winnice zamkowe

Třebívlice

73 Zamek Jezeří
74 Zamek Krásný Dvůr
75 Zamek Líčkov
76 Zamek Tolsztejn
77 Zbiornik wodny Janov
78 Zbiornik wodny Jezeří
79 Zbiornik wodny Jirkov
80 Zbiornik wodny

Přísečnice

Kostomlaty
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Lotnisko Drezno

Spółka Flughafen Dresden GmbH jest spółką córką holdingu
Mitteldeutsche Airport Holding z około 1,73 milionem podróżujących
rocznie (dane z 2015 roku). Lotnisko Dresden International obsługuje
krótkie loty, oprócz niemieckich regionów Saksonii i południowej
Brandenburgii, obejmuje również północne Czechy w Republice Czeskiej
i Dolny Śląsk w Polsce.
Wśród lotów znajdują się rejsy z lub do dużych miast Niemiec i Europy:
Amsterdam (KLM), Barcelona (Vueling), Bazylea (Easyjet), Düsseldorf
(Air Berlin, Eurowings), Frankfurt nad Menem (Lufthansa), Hamburg
(Eurowings), Kolonia/Bonn (Eurowings), Moskwa-Šeremetěvo
(Aeroflot), Malaga (Germania), Monachium (Lufthansa), Palma de
Mallorca (Air Berlin, Germania), Stuttgart (Eurowings) i Zurych (SWISS).
Lotnisko Lipsk/Halle, które również jest częścią holdingu Mitteldeutsche
Airport Holding, głównie obsługuje loty z/do Stambułu (Turkish
Airlines), Londynu-Stansted (Ryanair) i Wiednia (Austrian Airlines).
Oprócz tego zarówno z Drezna, jak i z Lipska/Halle codziennie odchodzą
loty w kierunkach wakacyjnych nad Morze Śródziemne, Atlantyk, Morze
Czerwone i Morzem Czarne.
Z Drezna lub Lipska/Halle z jedną przesiadką można dolecieć prawie
do każdego miejsca w Europie i na świecie, a to dzięki liniom lotniczym:
Aeroflot, Austrian Airlines, Air Berlin, Eurowings, KLM, Lufthansa,
Turkish Airlines, Vueling i SWISS. Oferują one pasażerom wiele
praktycznych połączeń do miast i ośrodków turystycznych. Czas
oczekiwania na lotniskach przesiadkowych jest zazwyczaj krótki, a duża
ilość lotów z przesiadkami z/do Drezna, ewentualnie Lipska/Halle
umożliwia dogodne planowanie podróży.
Bezpośredni dojazd do drezdeńskiego lotniska autostradą A4, prawie
3 000 miejsc parkingowych w pobliżu terminalu, dobrze zorganizowany
terminal z dworcem kolejowym, centrum konferencyjnym, stanowi

spójną konstrukcję umożliwiającą wygodny transport oraz organizację
spotkań i konferencji. Autostradami A4 i A17/D8 można w około 45
minut dostać się z Drezna do północnych Czech. Na dworcu głównym
w Dreźnie pasażerowie mogą przesiąść się z linii kolejowej S2, która
jedzie z lotniska, na inne linie jadące do Republiki Czeskiej. Przejazd
z lotniska na dworzec główny zajmuje około 20 minut. Oprócz tego
pomiędzy Pragą i lotniskiem drezdeńskim kilka razy dziennie kursują
nowoczesne żółte autobusy spółki Student Agency.
Jak wskazują wyniki badań, lotnisko zyskuje też dzięki swojej dobrej
prezencji i postawie miłego i kompetentnego personelu. W nowym
sklepie na lotnisku „Gate 14“ podróżni i goście mogą zakupić drobne
przekąski, napoje, pamiątki, przybory toaletowe, jak również znaleźć
wiele oryginalnych propozycji prezentów.
Drezdeńskie lotnisko oferuje również wycieczki w języku czeskim.
W każdą ostatnią niedzielę miesiąca goście mogą skorzystać
z 90-minutowej wycieczki, która rozpoczyna się o godz. 16.30 i prowadzi
ją przewodniczka w języku czeskim. Ta ciekawa wycieczka obejmuje
zwiedzanie terminalu kontroli bezpieczeństwa, jazdę autobusem
na odprawę samolotu oraz wizytę w lotniskowej straży pożarnej.
Na wycieczkę należy się zgłosić najpóźniej pięć dni przed właściwą datą.
Rozkłady jazdy, internetowe biuro podróży, rezerwacja miejsca
parkingowego:
www.dresden-airport.de
www.letiste-drazdany.cz
www.mitteldeutsche-flughaefen.de
Punkt informacyjny lotniska:
Telefon: +49 (0)351 881-33 60
E-mail: information@dresden-airport.de

Entdecken
Sie Ihr

Moritzburg Castle

Lotnisko
Dresden International
– to brama do północnych Czech
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Schloesserland Sachsen
- Discover your kingdom
Schloesserland Sachsen offers a wide-ranging choice of art and culture, numerous sights
and exciting exhibitions in its 50 palaces, castles, gardens and monasteries.
You can truly save with your schloesserlandPASS. Ten days at €20 or all year round at €40.
Benefits at 50 properties
• Entitles to visit 50 properties as often as desired
• Free admission for (one or) two children up to age 15 when accompanied
by the PASS holder
• Free admission to all permanent exhibitions and exterior premises,
reduced admission to special exhibitions
• Exceptions: reduced admission to Dresden Residential Castle (except the Historical
Green Vault) and to the Dresden Zwinger, discounts for guided tours of the Little Pheasant
Castle and the Dresden Park Railway
• 10% discount on the regular room rate at our castle and monastery hotels
• Except events
Movie schloesserlandPASS

The schloesserlandPASS can be obtained from all participating
properties or online. For further sales spots and detailed information, please go to www.schloesserland-sachsen.de
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Litomierzyce

centrum Zahrada Čech
KALENDARZ WYDARZEŃ 2016
13. 05. – 15. 05. 2016

09. 09. – 17. 09. 2016

Salon samochodowy w centrum Zahrada Čech

Centrum Zahrada Čech

Weterani w centrum Zahrada Čech
Zjazd rowerzystów w centrum Zahrada Čech
Szybkie samochody w centrum Zahrada Čech
Samochody ciężarowe w centrum Zahrada Čech
28. 05. – 29. 05. 2016

Międzynarodowa Wystawa Psów
25. 06. 2016

Czarne konie w centrum Zahrada Čech

40. edycja wystawy
15.10. 2016

Krajowa Wystawa Psów
08. 10. – 09. 10. 2016
Impreza Gastro Food Fest w centrum
Zahrada Čech

www.zahrada-cech.cz

JUBILEUSZOWY ROK WYSTAWY, CENTRUM ZAHRADA ČECH, 9–17 WRZESIEŃ 2016 R.

