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Vychutnejte si

Dolní Poohří
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Řeka Ohře se vine Karlovarským a Ústeckým
krajem jako náhrdelník, zdobený kameny
starobylých hradů, drahokamy královských
měst a perlami lázní, které jsou odpradávna
proslulé kulturou, řemesly a pohostinností.
Poohří proslavily po celém světě léčivé prameny
a žatecký chmel, od Chebu po Libochovice ale
čeká na ochutnání a objevení mnohem víc.
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Milí návštěvníci,

© foto: Filip Trubač

prostřednictvím této publikace bychom Vám rádi představili
Dolní Poohří jako kraj poutavých zážitků, zručných
řemeslníků, dobrého jídla a pití a pohostinnosti.
Úrodné údolí Ohře bylo vždy tradiční zemědělskou oblastí,
a tak není divu, že mezi výrobky, jež získaly certifikát
POOHŘÍ regionální produkt ®, mají velké zastoupení
dary země. Žatecko proslulo po celém světě vynikajícím
chmelem a vaří se tu tedy špičkové pivo, které zastupuje
hned několik malých pivovarů. Zavedeme vás i do srdce
chmelařské oblasti – do Žatce, který se svými chmelařskými
památkami usiluje o zápis na seznam světového
dědictví UNESCO.

Lounsko je zase známé svými rozsáhlými ovocnými sady,
z nichž se vyrábí marmelády, pálenky i mošty. Obnovenou
farmářskou tradici představuje Oblík na Lounsku, jehož
strmé svahy opět spásají stáda ovcí. V co všechno se
dá bohatství zdejší přírody proměnit, můžete spatřit
v uměleckém ateliéru v malé obci Evaň. Zručné řemeslo,
které kraj proslavuje po celém světě, představují i vitráže
z Lubence, jejichž autoři navíc zachraňují a zpřístupňují
ve svém okolí historické památky.
Kromě originálních produktů, služeb a zážitků z Dolního
Poohří vám nabídneme i několik tipů na výlety, například
po půvabných zámcích, které lemují tok řeky.
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Ateliér Eiwan:
krása kamene
Respekt k přírodě a ke kráse jejích darů,
energie země a genius loci řeky Ohře – to vše
na návštěvníky dýchá z výrobků, které pochází
z dílny Eiwan. Pod trochu exotickým názvem
se ukrývá staré, snad keltské jméno osady
Evaň, která leží na návrší pravého břehu Ohře
nedaleko Libochovic.

V

zahradě a dílně u rodinného domu manželů Hrubých
v Evani vznikají originální dekorace, s nimiž si lidé
domů odnášejí kousek krajiny Dolního Poohří. Prvním materiálem, který mladé výtvarníky zaujal a začali z něj
tvořit, byla místní opuka. Měkká tvárná usazená hornina, která
vznikala v dobách, kdy byl tento kraj mořem. Zejména na Džbánsku jsou z ní postaveny celé vesnice a známá je například
románská rotunda na Řípu. V ateliéru Eiwan, malé rodinné
firmě, z opuky vyrábějí třeba misky, mýdlenky nebo svícny.
Alena Hrubá k opuce přidala ještě říční kamínky z Ohře,
kterým říká Ohárky. Prokládá je dalšími přírodními materiály nebo ušlechtilými nerosty jako je křišťál, ametyst či
růženín. Občas je nechává létat, občas hrát. Miloš si zase
přibral práci s Mšenským pískovcem, z něhož vznikají zahradní pítka či další artefakty podle přání zákazníků.

CESTA Z MĚSTA
Alena Hrubá pochází z východních Čech, studovala v Ústí
nad Labem a zamilovala si kopce Českého středohoří. Když
s manželem hledali únik z města, usadili se v Evani nedaleko Libochovic, u řeky Ohře. Našli tu nejen domov, ale
i tvůrčí inspiraci a nové povolání.
Odkud se vzal nápad pracovat se zdejším kamenem?
Jsme oba z města. Koupili jsme dům na vesnici, která je
specifická tím, že jsou tu opukové domy a celá stojí na skále. Kousek odtud jsem objevovala místa u řeky, která tu
tvoří meandry s přírodními plážemi. Na nich se dají najít spousty kamenů. Jsem výtvarný pedagog a ve všem vidím potenciál k tvorbě, takže mě tyto kameny moc zaujaly.
Rádoby obyčejné a přitom zajímavé v barevné variabilitě.

koupit díky dotaci pro začínající podnikatele od Ústeckého
kraje, což nám velmi pomohlo. A když se rozkřiklo, co děláme, začali nám lidé nabízet pískovec k odprodeji či vozit
nepotřebnou opuku ze svých domů zdarma, takže ji vlastně
recyklujeme. Navíc mě láká spojení „obyčejných“ kamenů
s ušlechtilými minerály – jeden živel a přitom má tolik různých podob. Myslím, že mohou harmonizovat prostor nebo
ho prostě jen zkrášlovat.
Máte e-shop, ale dají se vaše výrobky koupit i jinak?
Stále jezdíme na trhy. Je to pro nás příležitost potkat se s lidmi
a získat zpětnou vazbu. Lidé hodně reagují, ptají se, říkají své
vlastní příběhy, dokonce mi občas posílají fotky, kam a jak
naše objekty umístili. Těžko se s některými výrobky loučím,
takže tohle mě uklidňuje - že jsou věci v dobrých rukou.
Co zákazníky zajímá a láká?
Baví je to, že jde o originální výrobek a lokální věc. Hodně
je zajímá příběh opuky, vnímají ji většinou jako stavební
materiál, takže je překvapuje, na co se dá použít, a chtějí
mít doma kus přírody a krajiny.
EIWAN ATELIER
Miloš a Alena Hrubých
Evaň 118
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Jak se ale zrodily „létající kameny“?
Souvisí to s touhou sbírat kameny, která je vlastní mnoha
ženám – jako suvenýry, vzpomínky. Jenže položené na misce, kde na ně padá prach, si je tolik neužijete. Postupně
vznikl nápad je zavěšovat, abych se na ně pořád mohla dívat a skládat do kompozic. Jde vlastně o bytový šperk.
Specifickým materiálem tohoto kraje je opuka.
Jak se s ní pracuje?
Začala jsem si jí všímat během rekonstrukce domu i při
procházkách vesnicí – bylo jí tu všude spousta. Opuka je
vlastně tvořena mořským prachem, což mi přijde jako krásný příběh. Často v ní najdete zkameněliny a navíc se dobře
opracovává. Zajímavé je, že se vyskytuje jen v Čechách,
nikde jinde na světě.
S jakými materiály ještě pracujete?
Pracujeme také s pískovcem z okolí Lázní Mšené. První
jsme dostali darem k vyzkoušení a další jsme mohli na–5–

724 269 513
eiwan@email.cz
www.eiwan.cz

Alena Hrubá o Evani
Evaň je postavená na opuce a z opuky – z usazeného
nazlátlého měkkého kamene, který předkové získávali
z lomů v bezprostřední blízkosti vsi. Naleznete zde ještě
plno stavení a velkých stodol, které se pyšní velkými
plochami odhalených opukových stěn. Od rokle, do
které obec na jedné straně spadá, se od pramenem
sycené nádrže otevírá romantický pohled na „Evaňskou
Provence“ – domy nalepené na prudkém skalnatém
svahu. Pokud je vysoká hladina spodních vod, začínají
ze svahů z podzemních kapes prýštit prameny.

Pestré zážitky
v Kadani
Pokud se v Kadani trefíte do správného dne,
budete si v seznamu výrobků, služeb a zážitků
s certifikátem POOHŘÍ regionální produkt ®
moci odškrtnout hned čtyři položky najednou.
Stačí přijet na Císařský den Doupovskou
drahou, připít si Kadaňským vínem a jako
suvenýr si odvézt Klášterní med.

CÍSAŘSKÝ DEN

KLÁŠTERNÍ MED

N

ejoblíbenější a také nejnavštěvovanější slavnost
v Kadani připomíná návštěvy římského císaře
a českého krále Karla IV. Ten Kadaň navštívil
v letech 1367 a 1374 a udělením řady privilegií přispěl
k rozkvětu svého královského města. Každoročně se centrum města stane dějištěm velkého trhu, který sám císař
poctí svou procházkou. Vystoupení kejklířů, muzikantů
a tanečníků doplňují také rytířské turnaje ve Smetanových
sadech nebo hra, při níž se děti mohou naučit rytířským
ctnostem. Vyvrcholením programu, který se odehrává vždy
na konci srpna, bývá ohňostroj a ohňová show.
www.cisarskyden.cz

K

dalším obnoveným tradicím Františkánského
kláštera, významné historické památky Kadaně
z 15. století, patří chov včel. Nedílnou součástí kláštera františkánů totiž vždy bylo hospodářství, které
zajišťovalo obživu řeholníků. Během rekonstrukce kláštera město část zahrad upravilo jako odpočinkovou zónu a v
další části pak mohou návštěvníci vidět, jak asi vypadalo
tehdejší klášterní hospodářství s vinicí, chmelnicí, ovocným sadem i domácími zvířaty. Kadaňský klášter nabízí jedinečnou možnost adoptovat klášterní včelu. Za stokorunu
můžete svou včelu pojmenovat a na konci sezóny si pak
vyzvednout vlastní skleničku medu.
www.klaster-kadan.cz

DOUPOVSKÁ DRÁHA

TIP NA PROCHÁZKU

ůvodně tato lokálka sloužila k přepravě cukrové
řepy, dnes díky ní mohou návštěvníci odhalovat
kouzlo zatím neobjeveného kraje na hranici Doupovských hor. Míří z Kadaně směrem na jih. Jedna z odboček vede do Kadaňského Rohozce, na samý okraj vojenského prostoru Doupov. Tento kraj si zamilují turisté, kteří rádi
cestují na vlastní pěst a o samotě. Další větev trati míří do
Krásného Dvora, kde láká k návštěvě zámek s anglickým
parkem, a do Podbořan. Kromě pravidelných víkendových
linek v letní sezóně pořádá dráha i příležitostné jízdy, třeba
na Císařský den nebo slavnosti v Krásném Dvoře.

Chcete-li si pořídit ten nejkrásnější snímek královské Kadaně,
vydejte se do Želiny. Ze zastávky Kadaň předměstí vás přes
řeku po vysokém železničním mostě sveze vlak Doupovské dráhy. Stačí vystoupit hned na první zastávce a dojít ke kostelíku
svatého Vavřince, který se tyčí vysoko nad Ohří. Od kamenné
zídky kostelního hřbitova budete mít Kadaň jako na dlani.

www.doupovskadraha.cz

Františkánský klášter: expozice o historii města, životě
v klášteře, mineralogická a geologická sbírka, otevřeno od
dubna do října

P

KADAŇSKÉ VÍNO

U
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nikátním spojením vín odrůd Malverina a Kerner
vzniklo jedinečné Kadaňské víno. Zdejší vinař
Ing. Čadílek v něm mistrně spojuje víno, které
roste na Svatováclavské vinici v areálu Františkánského
kláštera v Kadani, a hrozny, pěstované vinařem panem Němečkem v nedalekém Březně u Chomutova.
Přestože je dnes v Kadani jen jediný vinohrad, historie pěstování vína je dlouhá a bohatá. Byl to právě císař Karel IV.,
který udělil Kadani viniční privilegia. Jak rozšířené bylo
pěstování vína, dokládá Willenbergova veduta z roku 1602,
kterou autor nazval „Město Kadaň v Království Českém
leží mezi vrchy, vinohrady a chmelnicemi“. Množství vinic
klesalo po třicetileté válce a poslední zanikla v 19. století.
Na tradici navázalo město až při rekonstrukci klášterních
zahrad. Od roku 2000 se pak v zahradách koná tradiční
Svatováclavské vinobraní.

KAM V KADANI?
Radniční věž: výstup na věž, otevřeno od května do září

Nábřeží Maxipsa Fíka: originální architektonické dílo
podél řeky Ohře s atrakcemi pro děti, přístupné celoročně,
v letní sezóně občerstvení a půjčovna lodiček
Mikulovická brána: výstup na věž městského opevnění
s průvodcem, otevřeno od května do září
Bašta: stálá expozice o vojenské historii Kadaně, příležitostné výstavy, otevřeno od května do září
Rozhledna Svatý vrch: v nadmořské výšce 390 metrů,
volně přístupná
Galerie Josefa Lieslera: v přízemí radnice, výstavy výtvarného umění, vstup volný, otevřena celoročně
Kadaňský hrad: expozice Dějiny a stavební vývoj Kadaňského hradu, Hradní galerie, otevřen od května do září
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Krajem
zámků
V žádné části Ústeckého kraje, zvaného Brána
do Čech, nenajdete takovou koncentraci
zámků a zámečků jako podél řeky Ohře. Malý
venkovský zámeček stojí, v horším případě se
rozpadá, v každé druhé obci, ale nechybí ani
krásná výstavná sídla předních šlechtických
rodů. Na trojici z těch nejkrásnějších vás
vezmeme na výlet.
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ZÁMEK NOVÝ HRAD

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

D

J

Otevřeno
duben a říjen: víkendy 9 – 16 hodin, všední dny 10 – 15 hodin
květen a září: denně mimo pondělí 10 – 17 hodin
červen až srpen: denně mimo pondělí 9 – 17 hodin

Kromě toho ale stáli Thunové i u zrodu porcelánové tradice Klášterce, kterou reprezentuje rozsáhlá sbírka v interiéru zámku. Další prohlídkový okruh je věnován nerostnému
bohatství z okolí Klášterce nad Ohří, zavede návštěvníky do
Thunské hrobky a knihovny. Třetí okruh potěší dětské návštěvníky pohádkovými postavami Vítězslavy Klimtové a expozicí loutek; jeho součástí je též výstup na vyhlídkovou věž.

o 21. století vstupoval jako zdevastovaný statek
a dnes je chloubou a dominantou Lounska. Vystavěli ho v 15. století Kolowratové a postupně prošel
renesančními a barokními úpravami. Za Schwarzenbergů
v 18. století se stal významným hospodářským centrem regionu a od té doby už nikdy nesloužil jako panské sídlo. Dnes
patří k nejatraktivnějším a nejnavštěvovanějším památkám
Dolního Poohří. Návštěvníkům nabízí tři prohlídkové okruhy, během nichž je možné spatřit nádherné malované stropy,
kapli či černou kuchyni. Bez průvodce je možné vystoupat
na věž. Třetí okruh zahrnuje v sezóně vždy nějakou pohádkovou výstavu pro děti. Zámek nabízí i ubytování a občerstvení
v bývalých konírnách.

www.zameknovyhrad.cz

ZÁMEK KRÁSNÝ DVŮR

O

© foto: Martin Motlík, Daniel Fiker, Kateřina Táborská

d poloviny sedmnáctého století byl Krásný Dvůr odpočinkovým sídlem rodu Černínů. Jejich zásluhou
vyrostl na Podbořansku úplně první park v anglickém stylu v Čechách, dodnes jeden z největších a nejkrásnějších. Na území sta hektarů je rozprostřeno množství drobných staveb. Od loňského roku je po rozsáhlé rekonstrukci
otevřen také Novogotický templ, jehož interiér skrývá expozici o historii krajinářských parků a který umožňuje vystoupat
na vyhlídkovou věž s rozhledem po celém parku. Do templu
a na vyhlídku se platí vstupné, park je ale přístupný zdarma
po celý rok.

asně červená fasáda tohoto zámku září přímo nad řekou Ohří, obklopena rozlehlou anglickou zahradou
s 220 druhy stromů z celého světa. Pseudogotická
podoba zámku pochází z poloviny 19. století, ale zámek
zde stával už od roku 1514, kdy ho začali stavět Fictumové jako náhradu za nepohodlný středověký hrad Šumburk.
Do podoby zámku a celého města vůbec se výrazně zapsal
rod Thunů, kteří přizvali do Klášterce řadu význačných barokních umělců. Ti pro Thuny mimo jiné vybudovali kostel Nejsvětější Trojice s hrobkou a půvabnou salla terenu
v zahradě.

Zámek i krásný park podél Ohře jsou přístupné celoročně,
na zámku je také cukrárna.
Otevřeno
duben až září: denně 9 – 17 hodin
říjen až březen: středa – neděle 9 – 15 hodin
poslední prohlídky hodinu před zavírací dobou

Samotný zámek v dnešní podobě postavil pro Černíny stavitel František Maxmilián Kaňka v letech 1720 až 1724 a Černínové ho využívali až do druhé světové války, kdy sloužil
mimo jiné i jako rekreační sídlo říšského ministra zahraničí
Joachima von Ribbentropa. Dnes je návštěvníkům otevřeno
osmnáct místností s bohatými sbírkami obrazů, nábytku a vybavení. To bylo totiž na krásnodvorský zámek sváženo z okolních zaniklých sídel. Mezi oblíbené akce patří kostýmované
prohlídky pro děti nebo říjnový Jablečný den.
Otevřeno:
duben: soboty, neděle, svátky 10 – 17 hodin
květen a září: denně mimo pondělí 10 – 17 hodin
červen až srpen: denně mimo pondělí 10 – 18 hodin
říjen: soboty, neděle, svátky 10 – 16 hodin
poslední prohlídky hodinu před zavírací dobou
www.zamek-krasnydvur.cz
–9–

zamek.klasterec.cz

Příběh
zachráněného mlýna
Jak složitá vede cesta od obilného lánu ke
krajíci chleba, ukazují turistům v malé vsi Brloh
na Lounsku potomci tamního mlynáře. Během
několika let se vnučkám mlynáře Vernera
podařilo opravit budovy mlýna a zpřístupnit
unikátně zachovalé technologie dobového mletí.
Po více než sedmdesáti letech tak v Brlohu opět
burácí motor, pohánějící mlýnské stroje, voní
čerstvý chléb a návštěvníci se mohou ponořit do
tajů zapomenutých řemesel.

– 10 –

B

rložský mlýn pochází z první poloviny 17. století
a Vernerovi jsou v pořadí čtvrtým mlynářským rodem, který tam hospodaří. Do mlýna na Smolnickém potoce přišli roku 1913. Pradědeček současných majitelů byl významným hospodářem a také starostou Brlohu
za Agrární stranu.
Dnes krásně opravené hospodářské i obytné budovy mlýna
jsou barokní, technologie mletí pak pochází z velké části
z poslední čtvrtiny 19. století. Co dnes mlýnu úplně chybí,
je voda v náhonu – místo toho si můžete prohlédnout naftový
motor značky Laurin a Klement, který už od roku 1915 nahrazoval nedostatek vody. Součástí prohlídky je také mlynářské
muzeum, kde rodina uchovává jednak historické dokumenty
či fotografie, jednak dobové nářadí a nástroje. Naposledy se
podařilo opravit a také zprovoznit historickou pekárnu, v níž
se naposledy peklo ve 40. letech minulého století.

Mlýn v Brlohu se otevírá vždy o víkendech v letní turistické sezóně. Prohlídky zpestřují nejrůznější ukázky venkovských prací, přednášky, koncerty nebo pohádky pro děti.
Mlýn je oblíbenou zastávkou cyklistů na stezce mezi Louny
a Smolnicí. Zahrada nabízí odpočinek i občerstvení.

DĚDEČEK SI TO PŘÁL
Ptáme se Zdeňky Vernerové, vnučky mlynáře, současné
spolumajitelky mlýnu v Brlohu a organizátorky akcí.

© foto: Jan Kučera, archiv rodiny Vernerových

Proč jste se pustili do tak náročné práce, jako je
oprava starého mlýnu?
Děda si vždycky přál dožít se pádu komunismu, aby mohl
mlýn opravit. Toho se bohužel nedožil, ale my jsme jeho
přání splnili. Začali jsme v roce 1989, nejprve vlastními
silami, později s penězi od soukromého dárce. Teprve postupem času nás napadlo, že bychom mohli mlýn zpřístupnit veřejnosti. Zvlášť když bylo vše tak výborně dochované.
To je ale poměrně vzácné najít takto zachovalé historické zařízení...
Mlýn zachránilo to, že v něm prarodiče byli donuceni přestat
mlít už v roce 1940. Při poválečném znárodňování tak přišli
o statek, polnosti i sousední sušárnu chmele, ale mlýn nikoho
nezajímal. Zůstali ve mlýně bydlet a děda mlel jen občas pro
sousedy šrot. Jinak zůstala mlýnice šedesát let zavřená.
Otevřeno máte zatím poměrně krátce – od roku
2013. Přicházejí návštěvníci?
Začali jsme bez jakékoliv reklamy. Jen jsme postavili ven
ceduli, že je otevřeno. A první sezónu dorazilo 350 turistů.
Počet návštěvníků se však každým rokem zvyšuje.

KDOULOVÁNÍ VE MLÝNĚ
Zážitek, jehož chvíle přichází jen jedinkrát v roce a který nemůžete prožít nikde jinde než ve Vernerově mlýně – to je kdoulování. Zcela po právu je tento ojedinělý zážitek nositelem značky POOHŘÍ regionální produkt®. V čem spočívá? Ve výrobě
marmelády z netradičního, přesto v Brlohu zdomácnělého ovoce – kdoule. Zpracování tohoto sladkého, po citrusech vonícího, žlutého plodu patřilo k tradicím brložského mlýna. Dnes se
kdoulování stalo oblíbenou atrakcí pro malé i velké, z něhož
si návštěvníci odvážejí nejen zážitky z příjemného odpoledne
v kuchyni mlýna, ale i skleničku sladké dobroty.

VERNERŮV MLÝN
Brloh 26
607 952 347
www.vernermlyn.cz
Otevřeno
červen – září: o víkendech 11 – 17 hodin
poslední prohlídka začíná v 16 hodin
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Procházka
městem chmele
České pivo, jedna z národních tradic, by se
neobešlo bez existence města Žatce, světového
centra chmelařství. Tady se už po staletí pěstuje
ten nejkvalitnější chmel, jehož zpracování dalo
vzniknout celé jedné unikátní čtvrti.

K

© foto: Muzeum chmelařství, Chrám Chmele a Piva

rálovské město Žatec se může pyšnit více než
tisíciletou tradicí v pěstování chmele. Jeho obliba nejen v Čechách, ale i v Evropě rostla už od
středověku, ale toho největšího boomu se dočkalo město
v 19. století. Tehdy se Žatec stává skutečnou evropskou
chmelařskou metropolí, zavádí nové technologie pěstování i sušení a svůj chmel začíná chránit známkami. Na
přelomu 19. a 20. století tak na okraji Žatce vyrůstá zcela
nové předměstí, zvané Pražské, které dalo městu jeho neopakovatelné panorama střech sušáren a balíren s lesem
vysokých komínů. Dnes tato výjimečně zachovalá čtvrť,
která je dokladem chmelařské tradice města, usiluje o zápis do seznamu světového dědictví UNESCO jako svébytná technická památka.

Přestože se dnes zpracování této suroviny přesunulo dál od
centra města, kde od 70. let minulého století stojí největší klimatizovaný sklad chmele v Evropě, svůj charakter si
Pražské předměstí uchovalo a stává se turistickou atrakcí.
Industriální architektura přelomu 19. a 20. století posloužila k vybudování Chmelařského muzea i rozsáhlého areálu
Chrámu Chmele a Piva, jehož moderní Chmelový maják
se stal novou dominantou města. Že je pěstování chmele
na Žatecku stále živou tradicí, dokládají nejen rozsáhlé
chmelnice, táhnoucí se všemi směry od Žatce. Připomínají
ji každoročně i slavnosti, z nichž tou nejstarší je zářijová

Dočesná, kterou město slaví už od roku 1957. Každý rok
na sklonku léta se do Žatce sjíždějí milovníci dobrého piva,
kteří mohou ochutnat produkci desítek pivovarů, i příznivci
hudby a kultury. Chmelařskou sezónu pak každoročně zahajuje květnový Chmelfest s průvodem alegorických vozů,
recesistickými pivařskými soutěžemi a programem v areálu
Žateckého pivovaru.
Ten je ostatně dalším místem, které byste neměli při procházce chmelařským městem vynechat. Pivo se na místě bývalého žateckého hradu vaří od roku 1801 a zdejší
světlý speciál Sedmý schod je držitelem značky POOHŘÍ
Regionální produkt ®. Pro návštěvníky tu pořádají pravidelné komentované prohlídky pivovaru. Jen kousek od
žateckého hlavního náměstí pak narazíte na další připo-

mínku chmelařských tradic, kterou je nejmenší chmelnička na světě.
Příležitostně se ve středověké baště otevírá také Muzeum
Homolupulů, neboli muzeum věnované lidskému druhu
Homo Lupulus – člověk chmelový. Čeká vás například hrob
nejstaršího pivaře Lojzy Lupulína i nejstarší pivní účet na
světě – hliněná destička se sedmi vrypy. Ta nejen dokládá
skvělý smysl pro humor Žatečanů, ale stala se i symbolem
zdejších chmelových atrakcí.
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CHMELAŘSKÉ MUZEUM

N

enajdete na světě ucelenější a větší expozici,
která se věnuje pěstování a zpracování chmele.
Žatecké Chmelařské muzeum vzniklo nápaditou
rekonstrukcí v budovách bývalých skladů a balíren chmele
z konce 19. století. Na ploše čtyř tisíc metrů čtverečných
seznamuje jednak s historií chmelařství na Žatecku a jednak představuje obrovskou sbírku techniky a technologií,
které se používaly při pěstování, sušení, balení či známkování chmele. Odlehčenou formou návštěvníky seznamuje
s cestou chmelové šišky z pole až do sklenice s pivem animovaný film s hlavním hrdinou skřítkem Hopem.

CHRÁM CHMELE A PIVA

Z

ábavný i naučný komplex, kde se vše točí kolem
chmele – to je Chrám Chmele a Piva. Velmi svěže
a vtipně zrekonstruované industriální budovy,
které stály v 19. století u zrodu chmelařské slávy Žatce,
se v 21. století proměnily v atraktivní areál pro všechny
věkové kategorie.
Chmelový maják – 42 metrů vysoká věž s vyhlídkovou
plošinou, na kterou je možné vystoupat pěšky nebo jet
speciálním výtahem s promítáním

415 710 062
www.chmelarskemuzeum.cz
Otevřeno:
duben až říjen: úterý – sobota 10 – 17 hodin
ŽATECKÝ PIVOVAR
Žižkovo náměstí 81
www.zateckypivovar.cz
Prohlídky:
pondělí, středa, čtvrtek v 11 a 13 hodin, minimálně 8 osob
CHRÁM CHMELE A PIVA
nám. Prokopa Velkého 1951
415 211 610
www.chchp.cz
Otevřeno:
celoročně dle sezóny, viz internetové stránky
INFOCENTRUM ŽATEC
náměstí Svobody 1, Žatec

Erbovní síň a labyrint – expozice chmelařských tradic
a bludiště mezi žoky s chmelem, v jehož cíli čeká poklad
Chmelový orloj – jediný svého druhu na světě
Minipivovar u Orloje – restaurace s vlastním minipivovarem, regionální kuchyní a letní terasou
Jižní zahrada – dětská kavárna s venkovní i vnitřní hernou a dopravním hřištěm
Klášterní zahrada – relaxační zóna u Kapucínského
kláštera s voliérami a domácími zvířaty, bylinkovou zahradou a hřištěm
Sladovna – bývalá renesanční sladovna zrekonstruovaná
na galerii moderního umění s expozicí o Žatci ve filmu
včetně dětského televizního studia

CHMELAŘSKÉ MUZEUM
nám. Prokopa Velkého 1952, Žatec

Otevřeno:
duben až říjen: pondělí – pátek 8 – 17, sobota, neděle 10 –
16 hodin; listopad – březen: pondělí, středa 8 – 17, úterý,
čtvrtek 8 – 15.30, pátek do 15 hodin.
MUZEUM HOMOLUPULŮ
Dvořákova 37, Žatec
777 771 979
www.chmelobrana.cz
Otevřeno:
pouze příležitostně (Chmelfest, Dočesná, Dny evropského
dědictví)

– 14 –

To nejlepší
z přírody v lahvi
Řeku Ohři na Lounsku lemují ovocné sady
i zeleninové zahrady. Chcete-li si po celý rok
vychutnávat jejich plody, sáhněte po lahvi, v níž
je koncentrováno to nejlepší ze zdejší přírody.

VÍC NEŽ JEN JABLKA

T

JE LIBO NĚCO OSTŘEJŠÍHO?

ím hlavním, co se v Moštárně Louny zpracovává,
jsou jablka z regionu. Lisováním za studena a šetrnou pasterizací si uchovávají své nejcennější vitamíny a prospěšné látky. Žádný koncentrát, přidaný cukr,
žádné ředění nebo dobarvování – vždy pouze čerstvé lokální ovoce a zelenina. Prostě jen čistá příroda. Pro požitkáře
k jablkům v moštárně přidávají další druhy ovoce a zeleniny, takže jsou v nabídce téměř dvě desítky nejrůznější
nápojů. Horkou novinkou jsou jablečné chipsy – křupavé
a zdravé křížaly. Díky vysoké kvalitě se mošty z Loun mohou pochlubit nejen certifikátem POOHŘÍ regionální produkt ®, ale též řadou dalších ocenění ze soutěží a veletrhů.
Výrobky jsou dnes k dispozici v mnoha obchodech v regionu a nakupovat můžete i v e-shopu či v lounské prodejně
(všední dny od 8 do 16 hodin).

J

istě vám nemusíme vysvětlovat, že ovoce lze použít
i jinak. Na zpracování ovoce pro dospělé se zaměřuje
Karfíkův dvůr v Košticích na Lounsku. Zdejší úrodu
tam přeměňují v likéry, destiláty a pálenky. Místní specialitou je Koštický jablečný destilát, známý po celém světě
pod názvem calvados, jehož jemnou chuť zaručuje jedna
z nejsladších jablečných odrůd Golden Delicious. Další
specialitou lihovaru je Koštický bylinný destilát se specifickou chutí a vůní směsi bylin a koření dle staré receptury.
V sortimentu však najedete kolem třiceti výrobků. Mimo to
si můžete v areálu Karfíkova dvora v létě půjčit také loď
nebo kolo a prohlédnout si na vlastní oči zdejší sady nebo
se projet po Ohři, která se líně vine kolem Koštic.

MOŠTÁRNA LOUNY
Vladimírská 2501, Louny

KARFÍKŮV DVŮR
Ovocný lihovar,
pálenice a moštárna
Nábřežní 11, Koštice

602 319 623
info@mostarnalouny.cz
www.mostarnalouny.cz

604 273 035
lacequi@quick.cz
karfikuvdvur.webz.cz
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© foto: Roman Haspeklo
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O HŘ E
OHARKA
AG ARA
EGER
ŘEKA OHŘE

K

eltové ji pojmenovali
Agara, tedy snad lososí
řeka. Slované pak z toho
odvodili své jméno Ohara, Němci
Eger. První písemný záznam o pojmenování této řeky se zachoval ve
staré kronice, která popisuje cestu
vojska římského císaře Karla Velikého přes Krušné hory podél řeky
Ohře v roce 805.
Ohře pramení v Bavorsku a do
Česka přitéká poblíž zaniklé osady Pomezná v Karlovarském kraji.
Po 316 kilometrů dlouhé pouti se
vlévá u Litoměřic do Labe, s nímž
se vrací na území Německa.
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Kalendář akcí

Novohradská pouť
jedna z největších a nejoblíbenějších poutí v regionu
v Jimlíně

Tradiční události v Dolním Poohří,

ČERVEN

které si nenechte ujít.

Otevřeno

DUBEN

multižánrový několikadenní festival v Chomutově,
na přelomu května a června

Zahájení sezóny na hradech a zámcích
v Dolním Poohří

Narozeniny Maxipsa Fíka

slavnostní otevírání sezóny

dětská oslava v Kadani na Nábřeží Maxipsa Fíka

Mezinárodní den památek a sídel

Zámecká zahradní slavnost

památky otevírají své brány, i ty běžně návštěvníkům
nepřístupné, tradičně např. v Chomutově nebo Kadani

den otevřených dveří v psychiatrické léčebně v Petrohradě

Veliko-noční prohlídka

festival piva na Mírovém náměstí, společně
s farmářskými trhy

Kadaňské pivní slavnosti

Horní Hrad zahajuje sezónu nočních prohlídek
o Velikonocích

Vysmáté léto
populární hudební festival pod kadaňskými hradbami

Den Země
oslava svátku Země (22. 4.) v zooparku v Chomutově

Města čtou

Den proti úložišti
turistický pochod Lubeneckem proti úložišti
radioaktivního odpadu, pořádá Spolek na záchranu kostela
svatého Jiljí v Libyni

KVĚTEN
Chmelfest v Žatci
zahájení turistické i zemědělské sezóny v chmelařské
oblasti Žatecka

knihovna pod širým nebem, zastávky v Jirkově, na Lounsku,
v Klášterci nad Ohří, Kadani až do konce prázdnin

Oslava řeky Ohře
slavnost, zasvěcená řece Ohři, poslední červnový víkend
vždy v některém z měst podél toku, v roce 2018 v Lounech

ČERVENEC
Klášterecké hudební prameny
festival klasické hudby s J. Svěceným v Klášterci nad Ohří

Májové oslavy
den dobré pohody, recesistická připomínka prvních májů
a hudební festival v Kryrech na Podbořansku

Memoriál Karla Raise v Lounech
silniční běh, závody vozíčkářů, štafetový běh, závod na
kolečkových bruslích a Lidový běh pro širokou veřejnost

Skupická traktoriáda
přehlídka a soutěžní klání zemědělské techniky ve
Skupicích

Františkánské léto
prázdninový program v zahradách kláštera v Kadani,
pohádky, hudba, tvůrčí dílny, filmy

Svatovavřinecké léto
letní víkendový program v kostele svatého Vavřince
v Želině, výstavy, koncerty, prohlídky

Všeobecné umělecké sympozium
týdenní setkání umělců na Horním Hradě

Bez zámků

Kouzlo světla

festival spojující zdravé a postižené v Tuchořicích

festival světla v ulicích Loun
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SRPEN

Hornická pouť
městská slavnost v Jirkově

Letní lounské vábení
dvoudenní celoměstské oslavy v Lounech se slavností řeky,
koncerty, sportovními akcemi a závodem dračích lodí

Slavnosti cibule
oslava sklizně v Račeticích u Kadaně

Svatovavřinecká pouť

Dožínky

pouťové atrakce, turnaj v kopané, hudba v Lubenci

ukončení zemědělské sezóny v Peruci

Motopouť
motoristický sraz a pouť v Polákách u Nechranické
přehrady

ŘÍJEN

Císařský den

plesovou sezónu otevírá slavnost na zámku Nový Hrad
v Jimlíně

Zámecký ples

historická městská slavnost v Kadani jako upomínka
návštěv Karla IV.

Jablečný den

tradiční venkovská pouť v Březně u Chomutova

slavnost s jablky ve všech podobách a netradiční
prohlídky na zámku Krásný Dvůr

Pohádkové safari

Vinobraní

večerní jízdy v chomutovském zooparku s pohádkovými
bytostmi

u kostelíka ve Stranném u Nechranické přehrady

Březenská pouť

Výlov zámeckého rybníka
ukončení turistické sezóny a výlov vždy jednou za 2 roky
(nyní 2019) na zámku Červený Hrádek

ZÁŘÍ
Dočesná

Klášterecké divadelní žně

slavnost sklizně chmele v Žatci

přehlídka ochotnických divadel v Klášterci nad Ohří

Mistrovství ve vaření svíčkové
soutěž ve vaření oblíbeného jídla a pojídání knedlíků na
zámku Červený Hrádek

NÁŠ TIP

Klášterecké promenády

Sledujte facebookový profil Dolního Poohří, kde od dubna
do října vychází každý den tipy na akce a výlety.
facebook.com/DolniPoohri

© foto: Václav Vlasák, zámek Krásný Dvůr

ukončení letní sezóny v lázních Evženie v Klášterci nad Ohří
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Krásami
Lubenecka
Příběhy regionálních značek jsou především
příběhem tvůrčích lidí, které inspiruje kraj, kde
žijí a pracují. V případě manželů Kantových
z Lubence to platí dvojnásob. Otevřeli
cestu k zapomenutému řemeslu, shromáždili
kolem sebe další zapálené nadšence, založili
Spolek za záchranu kostela svatého Jiljí
a jejich zásluhou se malebné Lubenecko
může chlubit dvěma certifikáty POOHŘÍ
regionální produkt ®. Vypravme se za nimi do
nejjižnějšího okraje Dolního Poohří, na cestu
za modrou chryzantémou.

D

o tajů krásy vitráží začali manželé Kantovi pronikat v devadesátých letech a dnes je jejich dílna
vyhledávanou atrakcí Lubence. Nabízí v ní nejrůznější šperky a doplňky do interiéru, vyráběné klasickou
starou olověnou technologií nebo technikou tiffany z konce
19. století. Nejvýznamnější částí jejich tvorby je však vytváření interiérových vitráží a restaurování historických vitráží, třeba v kostele v Podbořanech, Mašťově, Libočanech,
na radnici v Lipsku nebo na stropě hotelu Pupp v Karlových
Varech. Pro zájemce organizují manželé Kantovi exkurze ve
svých dílnách a nově také výtvarné kurzy pro tvořivé.
V kostele svatého Jiljí v nedaleké Libyni se spojila záliba
Richarda Kanta v historii Lubenecka s uměleckým cítěním
Jitky Kantové. Když ho poprvé objevili, byla to ruina bez
střechy, v níž by málokdo hledal vzácnou gotickou památku. Podle pověsti ho založil sám Karel IV., aby mu sloužil jako modlitebna na cestě z Prahy do Karlových Varů.
Během deseti let se Sdružení za záchranu kostela svatého
Jiljí podařilo ujít neuvěřitelnou cestu – kostel má novou
střechu, stále se opravuje, konají se v něm kulturní akce
a v turistické sezóně vítá návštěvníky. Když členové sdružení hledali, jak nevysvěcený kostel využít, přirozená volba
je dovedla k budování vitrážového muzea. „Chceme zachytit
vývoj tohoto zvláštního řemesla a přiblížit ho lidem,“ poznamenává Jitka Kantová. Už dnes si mohou návštěvníci kostela prohlédnout některé unikátní vitráže, které představují
nejrůznější slohy a styly vitrážnické práce.
Aby toho nebylo málo, stihlo sdružení opravit i nedalekou
rozhlednu z roku 1881 na vrchu Vochlice. „Při klučení lesa
jsme objevili nad kostelem zříceninu rozhledny, téměř už se
rozpadala, a tak jsme se nejprve pustili do ní,“ vysvětluje
Jitka Kantová, kde si vyzkoušelo sdružení práci s dobrovolníky i financování granty.

VÍTE PROČ?
…se kraji kolem Lubence říká „kraj modré chryzantémy“?
Romantické pojmenování jí místní obyvatelé dali podle povídky Karla Čapka. Ten svůj život spojil s tímto krajem na
startu své spisovatelské kariéry, kdy během první světové války pracoval jako soukromý učitel Lažanských v Chyši. Jeho
pobyt na tamním zámku se odráží hned v několika jeho dílech. Zdejším obyvatelům nejvíc učarovala povídka o vzácné
květině, která rostla na jednom jediném místě Lubenecka.

LUBENECKÉ VITRÁŽE – SKLOART
Richard a Jitka Kantovi
Chýšská 109, Lubenec
415 212 182
skloart@skloart.cz
www.skloart.cz
Otevřeno:
pondělí – pátek 8 – 17 hodin, sobota 8 – 12 hodin

VITRÁŽOVÉ MUZEUM
Kostel svatého Jiljí Libyně
Otevřeno:
konec dubna – konec října v sobotu a neděli 13 – 16 hodin,
ve všední dny si můžete klíče vyzvednout ve vitrážnické dílně
v Lubenci

ROZHLEDNA VOCHLICE
cca 700 metrů po žluté od kostela
Otevřeno:
konec dubna – konec října v sobotu a neděli 13 – 16 hodin,
klíče k dispozici v kostele v Libyni

CESTA ZA MODROU
CHRYZANTÉMOU

© foto: Jan Kučera

V

ýborný tip, jak si užít Lubenecko, nabízí certifikovaný zážitek Cesta za modrou chryzantémou.
Provede vás krásnými lesy a skalami mezi Blatnem a Lubencem, nahlédnete do jedinečného muzea vitráží, prohlédnete si zachráněný kostel a nakonec vystoupáte
na rozhlednu Vochlice. Součástí Cesty za modrou chryzantémou je turistická stezka Zářivka, která je protestem proti
plánům vybudovat hlubinné úložiště radioaktivního odpadu
u Lubence. Vede z Blatna přes Lubenec do Libyně, kde se
v kostele nachází vysvětlující expozice. Mapu celé trasy si
můžete vyzvednout v lubenecké dílně.
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Májové slavnosti
v zapomenutém kraji
Radonicko patří k pozoruhodným místům Poohří,
kam ještě nepronikla masová turistika a kde
je možné objevovat a nerušeně prozkoumávat
přírodu a zapomenuté památky. A také – třeba
na Radonických májových slavnostech – zažít
autenticitu venkovských slavností, které si
připravují zdejší lidé sami pro sebe, pro radost.
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OBJEVUJTE RADONICKO

CO LZE VIDĚT?

O

kolí Radonic na Kadaňsku je zvláštní kraj s bohatou
historií, na který se ale v druhé půli dvacátého století trochu zapomnělo. V padesátých letech se totiž
ocitl na konci světa, přesněji řečeno na hranici vojenského
újezdu Hradiště, který pohltil velkou část Doupovských hor.
Končí tu silnice, železnice a veškerá civilizace, dál už jsou
jen zbytky opuštěných měst a vesnic, rozsáhlé lesy, rozstřílené kopce a cesty rozježděné vojenskou technikou.

Právě Radonice jsou dnes střediskem rozsáhlé oblasti, která
s vojenským prostorem hraničí. O bohaté historii svědčí, že
první zpráva pochází už z konce 12. století, kdy na své panství pozval Milhost ze sousedního Mašťova cisterciácké mnichy. Ti sice nakonec odešli do Oseka, ale přesto se v příštích
staletích Mašťov, Vintířov, Radonice a také zaniklý Doupov
staly významnými středisky hospodářství i kultury.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radonicko je kraj ideální pro cyklistické i pěší výlety, které
si ale musíte naplánovat sami, protože mnoho značených tras
tudy nevede. Přes Radonice prochází cyklotrasa č. 35 z Kadaně, která míří dále na Mašťov a Valeč. Nejlepším dopravním prostředkem pro objevování tohoto kraje je Doupovská
dráha, nositel značky POOHŘÍ regionální produkt ®. Místní
lokálka vozí turisty v sezóně každý víkend z Kadaně právě do
Radonic a Kadaňského Rohozce nebo dále jižněji do Krásného Dvora a Podbořan.

RADONICKÉ MÁJOVÉ SLAVNOSTI

© foto: NAŠE RADONICKO, Kateřina Táborská

O

bčanské sdružení NAŠE RADONICKO, které
vzniklo v roce 2011, si dalo za cíl rozhýbat společenské a komunitní dění na Radonicku a také
lákat do tohoto kraje turisty. Největší akcí, kterou sdružení pořádá, jsou každoročně prvního května Radonické májové slavnosti. Celodenní slavnost, která se odehrává na
náměstí i v okolí, má vždy nějaké téma, ať už to byla stará
i nová zemědělská technika, hasiči, myslivost, rybářství
či historická řemesla. Pestrý kulturní program pravidelně doplňují výstavy v kulturním domě, zábava a atrakce
pro děti či chovatelská expozice. Do programu se zapojují místní sdružení, sportovní oddíly, základní a mateřské školy. Velký zájem sklízí výstavy fotografií Obrazová
kronika Radonicka a Žili mezi námi, které nabízí více jak
700 fotografií z historie Radonicka, jeho osobností a obyvatel, kteří zde žili. Do Radonic na slavnosti pravidelně míří také producenti, kteří se mohou chlubit značkou
POOHŘÍ Regionální produkt ®, aby zde návštěvníkům
nabídli své suvenýry a výborné pochutiny.
www.naseradonicko.cz
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 aniklá obec Zvoníčkov s pozůstatky obydlí
Z
Postupně se rozpadající starý a nový zámek ve Vintířově
Poutní kaple na Vintířovském vrchu s Lapidáriem
zaniklých obcí Doupovských hor
Radechovské skály s tzv. trpasličími dírami a krásným
výhledem na Doupovské hory
Židovský hřbitov nedaleko Mašťova
Centrum rybářství na vodní ploše Sedlec u Radonic
Zámek Krásný Dvůr s anglickým parkem
Zřícenina kostela svatého Štěpána u Chotěbudic
Centrum vodních sportů a rybářství na Nechranické
přehradě

Chalupník
z Perštejna
Až se usadíte v restauraci pivovaru Chalupník
v Perštejně, pročtěte si v jídelním lístku
zajímavou historii tohoto místa. Příběh budovy,
kde budete sedět pod vysokými stropy nesenými
železnými sloupy, začíná na konci 19. století.
Ovšem k vaření piva vedla ještě dlouhá cesta.

OD ŽELEZA PŘES PRÝMKY K PIVU

TIP NA PROCHÁZKU

ůvodně stával na tomto místě hamr – ostatně celý
Perštejn byl výrazně průmyslovou obcí, kde se už
od 16. století zpracovávají rudy těžené v Krušných
horách. Když v 19. století hutnictví upadá, místní podnikatelé se přeorientovali na jiná odvětví, například papírnictví,
zpracování korku, břidlicových tabulek, šindelí. Hamr roku
1889 koupil vejprtský podnikatel Wenzl Weissgerber, který
vystavěl na jeho místě továrnu na prýmky. Skutečný rozkvět
manufaktury ale přichází až po roce 1900, kdy továrnu získal Ludwig Breitfeld. Ten ji modernizuje, vybavuje vodní
elektrárnou a kromě prýmků začíná vyrábět také krajky,
záclony, tkalouny a nitě. Stal se bohatým a význačným podnikatelem a také starostou Perštejna.

Po půlkilometrovém stoupání nad budovu pivovaru po modré značce dojdete k mohutné zřícenině hradu Perštejn. Patří k nejstarším v okolí, založen byl někdy v druhé polovině
13. století. Podle německého názvu Borschenstein se soudí,
že jeho zakladatelem mohl být Boreš z Rýzmburka, ale první písemné zmínky hovoří o majiteli Bedřichu ze Šumburka.
Zkázu hradu přinesl jeho potomek Aleš ze Šumburka, jehož
německá posádka pustošila okolní statky a který se postavil králi Jiřímu z Podběbrad, takže proti němu zasáhla roku
1451 trestná výprava Jakoubka z Vřesovic. Hrad pobořila
a od poloviny 16. století už je označován jako pustý.

Potomky Ludwiga Breitfelda však po roce 1945 čekal –
coby německé občany – odsun. „Když potomci Ludwiga
Breitfelda odjížděli po druhé světové válce, byli to mladí
kluci, podívat se zpátky přijeli jako dědové,“ vzpomíná na
návštěvu potomků majitelů Zuzana Chalupníková. „Když
viděli žalostný stav továrny, bylo jim to líto. Ptali se nás,
co s ní chceme dělat, ale myslím, že nám moc nevěřili. Jsem
proto moc ráda, že jsme dokázali, že to myslíme vážně. Když
přijel jejich vnuk, bylo vidět, že je dojat, že jsme vrátili ducha
tomuto domu,“ dodává Zuzana Chalupníková.

PIVO CHALUPNÍK PERŠTEJN
Husova 47, Perštejn

P

734 675 168
info@pivochalupnik.cz
www.pivochalupnik.cz

To už se ale dostáváme do nového tisíciletí, kdy zaniklou
továrnu na spací pytle, které se zde po roce 1948 vyráběly, kupuje Miroslav Chalupník, majitel místní kovovýrobní
firmy. Původní záměr využít budovu jako sklad přehodnotil
– chtěl si splnit svůj sen. „Jako milovník zlatavého moku jsem
se rozhodl vybudovat na vlastní náklady pivovar, který ponese
nejen mé jméno, ale také tradici poctivého českého piva. Rekonstrukce byla velice náročná. Bylo potřeba opravit původní
stavbu a dostavět nové prostory pro kuchyň a restauraci. Velkou změnou prošla také venkovní fasáda. V dubnu roku 2013
se zde uvařila první várka piva, což je začátek historie pivovaru Chalupník,“ říká majitel. Dodejme ještě, že Chalupník je
historicky první pivovar v Perštejně.

© foto: Archiv pivovaru Chalupník

PIVO CHALUPNÍK

D

nes je pivovar s restaurací a terasou s výhledem do
údolí řeky Ohře vyhledávanou turistickou atrakcí
pod zříceninou hradu Perštejna. Když přijedete
do Perštejna: „U komína u rybníka, popijeme Chalupníka“
– jak zní současné motto bývalé továrny na prýmky. Vaří tu
výčepní desítku Sládek, dvanáctistupňový světlý ležák Premiant, tmavou Harmonii a samozřejmě příležitostné speciály. Restaurace je otevřena celoročně každý den.
– 25 –

Návštěva
na statku
Krátery vyhaslých sopek tvoří neopakovatelnou
siluetu lounského Českého středohoří. Na úpatí
jednoho z nejzvláštnějších kopců, Oblíku,
stojí už od poloviny 17. století rozlehlý statek.
Samota pod zeleným kopcem, připomínající
trochu tvrz, láká k návštěvě. Pokud se necháte
zlákat, můžete zůstat třeba celý víkend.
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O

bnovení statku pod Oblíkem znamenalo pro zdejší přírodu návrat do časů, kdy člověk jemně, přirozeně a ku prospěchu ovlivňoval krajinu stepí
Českého středohoří. Přestože kopec Oblík působí na první pohled nehostinným dojmem, obýván byl od pravěku.
Na jeho svazích se dokonce pěstovala vinná réva. Většina
zdejších stepí však byla pro zemědělce nepřístupná, a tak
je využívali k pasení dobytka, zejména ovcí. Po kolektivizaci zemědělství v Česku však pastevectví mizí a s ním
začaly mizet i vzácné rostlinné druhy ze středohorských
strání. Návrat ovcí a koz do krajiny tak přináší užitek přírodě i lidem. „Roste zde například hlaváček jarní, koniklec
luční český a divizna brunátná nebo kavyl Ivanův. Během
jarních a letních dnů zde narazíte na velké množství zvěře
od bažantů, zajíců až po mladé srnce. Nejčastěji ale narazíte na baču na pastvě s naším ovčím stádem,“ říká Lucie Ondrusová ze Statku Oblík.

Od statku se dá snadno (tedy spíš nesnadno, je to docela
prudké stoupání) vystoupat po zelené značce na vrchol Oblíku, do nadmořské výšky 509 metrů. Vrcholová linie rozděluje
Oblík na dva zcela odlišné kopce. Vy budete stoupat jižním
svahem po holé stráni, provoněné stepní květenou a obklopeni poletujícími motýly. Sejít pak můžete zalesněnou severní
částí do obce Mnichov, kde však turistická cesta končí, nebo
neznačenou cestou pokračovat na další zajímavou čedičovou
homoli Srdov. Kvůli vzácným stepním společenstvím a výskytu mnoha druhů chráněných rostlin je Oblík vyhlášen Národní přírodní rezervací. Zdejší stráně jsou domovem množství ptáků a třeba také stovky druhů střevlíků.

STATEK OBLÍK
Raná 28, Louny
725 914 944
ondrusova.ihfarm@gmail.com
www.statek-oblik.cz

Krámek a občerstvení:
otevřeno od května do října, nákup sýrů je možný denně mezi
7 – 19 hodin v sýrárně statku, aktuální informace na webu
a facebookovém profilu statekoblik

© foto: Jan Kučera

Návštěvníci Českého středohoří si mohou v citlivě opraveném historickém statku pod Oblíkem pochutnat na
domácích mléčných produktech v biokvalitě. Výrobky
z kravského i ovčího mléka získávají na oblibě nejen
u spotřebitelů, kteří je nakupují ve farmářských obchodech v regionu, ale také u odborníků. Produkty z kravského mléka získaly certifikát POOHŘÍ regionální produkt ®,
ovčí sýry či jogurty se pravidelně umísťují v soutěži o nejlepší výrobek Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče
i v dalších celonárodních přehlídkách. V letní sezóně
si můžete dobroty ze statku koupit přímo pod Oblíkem
v krámku, který je zároveň malým občerstvením s příjemnou terasou s výhledem do krajiny. Odtud se také vypravují exkurze, během nichž můžete nahlédnout pod pokličku práce bači i sýraře. Mimo sezónu se produkty prodávají
přímo ze sýrárny, která je v provozu každý den. Pokud se
rozhodnete zůstat a vychutnat si život na statku důkladně,
můžete se na Oblíku ubytovat v pohodlných apartmánech.

TIP NA PROCHÁZKU
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Kde je
pivo doma
Kde jinde hledat výborné pivo, než v Dolním
Poohří. v kraji, kde na Žatecku dozrává světově
proslulý poloraný červeňák, kde se na úrodném
Lounsku vlní lány s obilím a kde ze země vyvěrá
výborná voda. Přesvědčte se sami, že zdejší piva
mají navíc svůj neopakovatelný příběh.
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SEDMÝ SCHOD

V

ysvětlovat název tohoto piva zahraničním turistům je poněkud oříšek. Každý Čech přitom ví, že
na šestém schodu je teplé a na osmém už přechlazené, jak nás naučil Marián Labuda v nesmrtelném Svěrákově filmu Vesničko má středisková. Sedmý schod je dnes
vlajkovou lodí produkce žateckého pivovaru: „Rozdali jsme
náš nejlepší chmel, ječmen i sládky. Přesto jsme cizincům dodnes neprozradili legendární český způsob, jak vylepšit dokonalé pivo. Chladit lahve na sedmém schodu ve sklepě. Proč?
Protože by rozdíl stejně nepoznali,“ vypráví žatecký sládek
příběh tohoto piva. Jeho „ladění“ trvalo dva roky. Tento třináctistupňový řemeslně vyráběný speciál prochází speciálním výrobním procesem chmelení za studena vybranými
odrůdami nejkvalitnějšího žateckého chmele. Pokud vás
zajímá, kterých sedm schodů museli v žateckém pivovaru
překonat k jeho dokonalosti a proč je sedmička v chlazení
piva tak důležitá, podívejte se na speciální web nebo se
rovnou objednejte na exkurzi do pivovaru.

sídla na Novém Hradě. Na přelomu 19. a 20. století to byl
jeden z nejmodernějších pivovarů v Čechách. Nepřežil však
globalizaci výroby piva na počátku 21. století. Milovníci této
značky a patrioti těžce nesli fakt, že se v Lounech, které získaly várečné právo už roku 1250, žádné pivo nevaří. Ti odvážnější se proto rozhodli na tuto tradici navázat. Je mezi
nimi i sládek Radek Taraba, který první pokusy s vařením
piva podnikal doma v hrncích. Když pak nabral zkušenosti
v ČR i ve světě, rozhodl se s Romanem Tvrdým otevřít vlastní
pivovar, který nazvali prostě ZLoun, a restauraci, která nese
jméno Na Letňáku. Na jejich pivním tácku najdete rok založení 2013 a na čepu stálou nabídku Desítku ZLoun, Tvrďák
ZLoun, JanTar ZLoun, Lyon a ALEnt ZLoun. Srdce pivovaru – varna, je tak, jak je to dnes běžné, součástí restaurace
a sládek, je-li přítomen, provádí exkurze.
www.pivozloun.cz

www.sedmyschod.cz
www.zateckypivovar.cz

CHRÁMOVÉ PIVO

© foto: Pivo ZLoun, Pivovar Kynšperk

Z

ůstaňme ještě chvíli v Žatci a ochutnejme Chrámové pivo. Vzniká v tom nejznámějším chrámu ve
městě – a sice Chrámu Chmele a Piva. Jeho příběh
je vyprávěním o uskutečnění snu, který začal trochu jako
recese postavením Chmelobrany a průvody alegorických
vozů s chmelovými šiškami. Humor nechybí ani na jeho
konci – Chrám Chmele a Piva v Žatci je zdařilou ukázkou
toho, jak lze zkombinovat staré průmyslové objekty s moderní architekturou a také zábavu s poučením. Ale co by
to bylo za chmelařské centrum, kdyby na konci všech prohlídek nebyl dobrý oběd s vlastním pivem! Proto je
součástí Chrámu také Restaurant a Minipivovar
u Orloje, který vznikl v bývalém chmelovém
skladu a jeho interiér právě tento industriální původ vystihuje. Varny jsou přímo součástí
restaurace, a tak si můžete zdejší pivní kulturu
vychutnat skutečně všemi smysly. Před zraky návštěvníků se tam vaří tradičním českým způsobem
pivo z místního sladu a chmele. Kromě stálé nabídky připravuje zdejší sládek i příležitostná speciální piva.
www.chchp.cz

PIVO ZLOUN

Z

námý pivovar v Lounech vystavěli a otevřeli roku
1892 podnikaví Schwarzenbergové, kterým v té
době patřilo rozsáhlé panství na Lounsku včetně

KYNŠPERSKÝ PIVOVAR

P

ivo Kynšperský zajíc patřilo mezi průkopníky držitele značky POOHŘÍ regionální produkt ®. Kromě samotného piva ji drží také Šenkovna u Zajíce
a komentované degustační prohlídky zdejšího Kyšperského
pivovaru. Ten navazuje na tradici, začínající roku 1595, kdy
císař Rudolf II. udělil městu Kynšperk nad Ohří várečné právo. Současný vzhled pivovaru, který je dnes
krásně zrekonstruován a nese název Kynšperský
dvorec, pochází z přelomu 19. a 20. století. Dnes
nabízí pivovar pod značkou Kynšperský zajíc
jak světlou desítku a dvanáctku, tak i polotmavý,
tmavý či zelený ležák a vídeňský speciál. Šenkovna u Zajíce, kde tato piva čepují, se nachází v bývalých prostorech humnové sladovny, nejstarší budovy areálu
z 16. století, kde klíčil jarní ječmen. Restauraci nechybí ani
letní terasa a pro dětské návštěvníky hřiště a minizoo. Jak už
bylo napsáno, kromě ochutnávek v Šenkově, můžete vyrazit
také na prohlídku výroby, která trvá přibližně 40 minut a její
součástí je ochutnávka piv a dárek. Termín prohlídek je nutné domluvit předem.

– 29 –

www.pivovar-kynsperk.cz

Regionální značky

Doupovská dráha
Provozuje: Město Kadaň
Obec: Kadaň
www.doupovskadraha.cz

Přehled certifikovaných zážitků, služeb
a výrobků 2015–2017

Den s Dymnivkou
Provozuje: Dům dětí a mládeže Postoloprty
Obec: Postoloprty
www.postoloprty.cz/ec-dymnivka

Jachtařské tréninky pro děti, dospělé
a handicapované
Provozuje: Yacht Club CERE, Czech Sailing Centre Nechranice
Obec: Vikletice
www.centrumnechranice.cz

Prohlídka Chrámu Chmele a Piva Žatec

ZÁŽITKY
Komentované degustační prohlídky
Kynšperského pivovaru
Provozuje: Kynšperský Pivovar s.r.o.
Obec: Kynšperk nad Ohří
www.pivovar-kynsperk.cz

Kdoulování ve mlýně v Brlohu
Provozuje: Vernerův mlýn, o.p.s.
Obec: Brloh
www.vernermlyn.cz

Provozuje: Chrám Chmela a Piva CZ, p.o.
Obec: Žatec
www.chchp.cz

SLUŽBY
Šenkovna u Zajíce
Provozuje: Kynšperský Pivovar s.r.o.
Obec: Kynšperk nad Ohří
www.pivovar-kynsperk.cz

Cesta za modrou chryzantémou
Provozuje: Za záchranu kostela sv. Jiljí, o.s.
Obec: Lubenec
vitraze.skloart.cz/kostel-sv-jilji

Chmelařské muzeum Žatec
Provozuje: Chmelařství, družstvo Žatec
Obec: Žatec
www.chmelarskemuzeum.cz

Radonické májové slavnosti
Provozuje: Občanské sdružení NAŠE RADONICKO
Obec: Radonice
www.naseradonicko.cz

Císařský den v Kadani
Provozuje: Město Kadaň
Obec: Kadaň
www.cisarskyden.cz

VÝROBKY
Kynšperský zajíc
Dodává: Kynšperský Pivovar s.r.o.
Obec: Kynšperk nad Ohří
www.pivovar-kynsperk.cz

Mošty z našeho regionu
Dodává: Moštárna Louny
Obec: Louny
www.mostarnalouny.cz

Koštické likéry, destiláty a pálenky
Dodává: Karfíkův dvůr
Obec: Koštice
karfikuvdvur.webz.cz
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Pivo ZLoun

Kadaňské víno

Dodává: Pivo ZLoun s.r.o. – Radek Taraba Louny
Obec: Louny
www.pivozloun.cz

Dodává: Město Kadaň
Obec: Kadaň
www.mesto-kadan.cz

Lubenecké vitráže

Klášterní med

Dodává: Richard Kanta – Skloart
Obec: Lubenec
www.skloart.cz

Dodává: Kulturní zařízení p.o. Kadaň
Obec: Kadaň
www.kultura-kadan.cz

Pivo Chalupník

Výrobky z kravského mléka z Oblíku

Dodává: CH-KOVO s.r.o
Obec: Perštejn
www.pivochalupnik.cz

Dodává: I.H.FARM s.r.o.
Obec: Raná
www.statek-oblik.cz

Grafické veduty Ústeckého
a Karlovarského kraje

Podbořanské pralinky

Dodává: Petr Růžička
Obec: Louny
www.galerie21.cz

Dodává: Miluše Procházková
Obec: Žatec
www.a-dekorace-a-doplnky.cz

Med z Výškova
Létající kameny a výrobky z opuky
Dodává: Eiwan atelier
Obec: Evaň
www.eiwan.cz

Dodává: František Korytár
Obec: Výškov
www.vcelky-vyskov.webnode.cz

Paštiky Čongrády
Chrámové pivo

© foto: Filip Trubač

Dodává: Chrám Chmela a Piva CZ, p.o.
Obec: Žatec
www.chchp.cz

Dodává: Čongrády s.r.o.
Obec: Lubenec
www.congrady.eu

Masné výrobky od Voříška
Sedmý schod – pivo světlý speciál
Dodává: Žatecký pivovar s.r.o.
Obec: Žatec
www.zateckypivovar.cz

Dodává: Roman Voříšek
Obec: Lenešice
restauraceukaiseru@seznam.cz
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