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Milí 
návštěvníci,

Přesvědčit Vás o tom si kladou za cíl násle-
dující stránky. Zavítáme například do kláštera 
v  Kadani, kde produkují vlastní víno a včelí 
med, navštívíme zajímavou farmu s  nemé-
ně zajímavým názvem, pekařství, výrobnu 
paštik, uzenin a mnoho dalších. Uděláme si 
výlet Doupovskou drahou na několik našich 
certifikovaných slavností, kde budete moci 
ve stáncích zakoupit certifikované produkty 

a k tomu všemu nám zahraje pravá česká tra-
diční dechovka se svými pravidelnými pořady. 
Když budeme mít štěstí a trpělivost, naučíme 
se spolu i jachtařit na přehradě Nechranice.

Kromě originálních produktů, služeb a zážit-
ků z Dolního Poohří Vám nabídneme i několik 
tipů na výlety po atraktivitách, které lemují 
tok řeky Ohře.

Ing. Lukáš Pichlík
ředitel Destinační agentury Dolní Poohří

prostřednictvím této publikace bychom 
Vám rádi představili Dolní Poohří jako kraj 
poutavých zážitků, zručných řemeslníků, 

dobrého jídla a pití a pohostinnosti.

© foto: Pavol Melicherčík
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Řeka Ohře se vine Karlovarským a Ús-
teckým krajem jako náhrdelník, zdobe-
ný kameny starobylých hradů, perlami 
lázní a drahokamy královských měst, 
která jsou odpradávna proslulá 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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Létají 
kozy?
Přestože jsou to šikovné holky, létat 
opravdu neumí. Jejich úkolem je 
volně se pást, užívat si čerstvého 
vzduchu a farmáře odměnit 
pravidelnou dávkou mléka. Kdo? 
Kozy z farmy Létající koza z Hrádku 
u Břvan na Lounsku. Farma, jejíž 
název odkazuje na blízké ranské 
letiště, jich dnes chová na sedm 
desítek, k tomu několik kravek 
a roztomilá göttingenská prasátka. 
Své certifikované mléčné výrobky 
prodává v malém obchůdku přímo 
na farmě.

Víte, že?
...‘létající‘ kozy z Hrádku se pasou v bý-
valém opukovém lomu? Kámen z něj 
byl použit při stavbě pozdně gotického 
chrámu svatého Mikuláše v Lounech, 
který po velkém požáru v roce 1517 
stavěl přední architekt jagellonské doby 
Benedikt Rejt. Dům, kde si dnes můžete 
koupit mléčné výroby z Létající kozy, byl 
kdysi kovárnou tohoto lomu. 

Legenda o zrodu Legendy
Majitelkou a také motorem celé farmy je 
Barbora Marešová. Stykem s médii však byl 
v rodině pověřen její muž, Jan Černý. Jak 
sám říká – nádeník, občanským povoláním ale 
ředitel programů sociální integrace nadace 
Člověk v tísni. 

Jak jste toto místo objevili?
Jednou jsme jeli okolo rozbořeného zarostlé-
ho domu bez oken, elektřiny a vody. Původně 
to byla kovárna ke kamenolomu. Stále jsme se 
vraceli a nakonec dům koupili. Původně jsme 
mysleli, že tu budeme pít víno a hrát na kytaru 
a v průběhu let se to takhle vyvinulo…
...když jste si k tomu pořídili kozy.
Náš příběh je vlastně sérií náhod. Jednou jsme 
si koupili kozu, k níž se majitel nechoval úplně 
pěkně. Pak si k nám další dala kamarádka a na-
jednou se narodila Kastrola, naše legendární 
koza, narozená do kastrolu… Dnes máme asi se-
dmdesát koz, časem přibyly kravky jersey, poté 
göttingenská miniprasátka. Rodinné legendy 
se trošku rozcházejí, kdo vlastně za to všechno 
může. Kdyby tu seděla žena Barbora, asi by vám 
řekla jiný příběh. Ona je motorem celé farmy, já 
jsem spíš nádeník.
Jaká je vaše produkce?
Zpracujeme denně kolem sto litrů kravského 
mléka a k tomu 25-30 litrů kozího. Vyrábíme 
čerstvé sýry, tvaroh, máslo, občas jogurty. Po-
pulární je především čerstvý kozí sýr Legenda, 
oceněný titulem Potravina Ústeckého kraje. No-
vinkou je sýr, který jsme nazvali Ranec – sýr alp-
ského typu od našich kravek, které se celoročně 
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Tip na výlet
Magické sopky, daleké výhledy, kouzel-
ná stepní krajina a návštěva kozí farmy 
navrch – to jsou zážitky, které vás čekají 
na výletě s týmem Offroadsafari. Loun-
ská část Českého středohoří je jedním 
z cílů originálních výletů za poznáváním 
krajiny severozápadních Čech, které 
můžete v terénních autech a s auten-
tickými průvodci absolvovat. Součástí 
výletu je také rýžování českých granátů, 
pozorování syslů a prohlídka kamen-
ných Sluncí. Zážitková turistika s Off-
roadsafari je certifikovaným zážitkem 
sousedního regionu Krušnohoří.

www.offroadsafari.cz

FARMA LÉTAJÍCÍ KOZA
Břvany 99 
T: 777 609 243 
E: syrarnaletajicikoza@gmail.com 

volně pasou, což dělá tu skvělou chuť mléka. 
Zajímavostí je ayran, vlastně slaný jogurt. Je to 
základ balkánské a blízkovýchodní kuchyně, ale 
u nás nemá takovou tradici, my jíme jogurty spíš 
na sladko.
Kde se dají vaše výrobky koupit?
Ve všední dny přímo na farmě a o víkendech na 
farmářských trzích nebo slavnostech. Jinak už 
jen v Želkovicích ve Stodole u Kocoura.
To je dost náročný způsob prodeje.
Je to asi náročnější, ale máme vše pod kont-
rolou. Tím, že jsme výhradně sýraři a nemáme 
žádná pole, na která bychom získali dotace, je 
náš produkt relativně drahý a nemůžeme s ce-
nou pohnout. Pro obchodníky, kteří očekávají 
marži kolem 30 %, to není potom zajímavé. Pře-
mýšlíme, jak se obejít bez prostředníků a zlepšit 
dostupnost pro zákazníky – něco jako e-shop 
s vyzvedáváním třeba v kavárnách.
Souvisí to i s tím, že jste patřil před několika 
lety k těm, kdo upozorňovali na neférové prak-
tiky některých farmářských obchodů...
Ano, šlo o aféru neexistujícího Ježkova statku. 
Do  farmářských obchodů vstoupil velký byznys, 
ten ale potřebuje velké dodávky. Takže vznikly pri-
vátní značky, kdy se ve velkovýrobnách produko-
valy potraviny, k nimž se jen nalepilo logo a nějaký 
příběh. To, že zákazníci přijdou do farmářského 
obchodu, není vůbec záruka, že si koupí lokální 
zboží nebo že je se zvířaty slušně zacházeno. 
S těmito výrobky nechceme ani nemůžeme sou-
těžit v obchodech, proto jsme se rozhodli pro jiný 
způsob prodeje. Zákazníci musí volit peněženkou. 
Naše zvířata jsou celoročně venku, žijí volně, víme, 
co jedí, vše si vyrábíme sami na farmě a zpracová-
váme výhradně vlastní mléko.
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© foto: Pavel Špás

U táboráku
Letní podvečer v přírodě. Slunce se kloní 
k západu a chlad od lesa zahání plameny 
ohně. Co bude k večeři, ptají se kluci. 
Tábornická hostina! Už si napichují voňavé 
buřty a přetahují se o nejlepší místo u ohně. 
Krájím jim čerstvý chleba s křupavou kůrkou, 
který poslouží jako talířek. Jíst se dnes bude 
rukama. Buřty si můžete namáčet rovnou 
v kelímku s hořčicí, dovolím výjimečně.
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ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ U VINCÍKŮ
Knížete Václava 45, Lenešice 
T: 608 565 865 
W: www.reznictviuvinciku.cz

SENF, SPOL. S R.O.
Břvany 73, Louny 
T: 415 782 192 
W: www.senf.cz

Masné výrobky od Vincíka
Rodinné řeznictví Václava Vincíka z Lenešic 
u Loun nabízí kvalitní uzenářské výrobky podle 
vlastních receptur bez umělých barviv a náhra-
žek. Certifikovanými specialitami řeznictví jsou 
jemná játrová paštika, vepřové ve vlastní šťávě 
a topinková směs. Jeho prodejny v Lenešicích 
a Třebenicích nabízí také kvalitní maso výhradně 
z českých chovů.

Hořčice Senf
Podle tradiční české receptury a ze surovin 
od českých dodavatelů se vyrábí v Břvanech 
u Loun známé hořčice Senf, které nemohou chy-
bět u žádného táboráku. Vlajkovou lodí výroby 
jsou tradiční plnotučná a kremžská hořčice v ty-
pických bílých plastových kelímcích. V sortimen-
tu je však také hořčice hrubozrnná, staročeská 
a ostrá hořčice Čert a všechny výrobky je možné 
zakoupit i ve skleněných obalech.

© foto: Pavel Špás

VACKOVO PEKAŘSTVÍ
Karel Vacek 
Žatecká 143, Louny 
T: 415 652 714 
E: info@vackovo-pekarstvi.cz

Lounský pecen
Pšenično-žitný chléb patří ke chloubám rodinné 
pekárny v Lounech. Veškeré suroviny pro výro-
bu tohoto kulatého pecnu s lesklou pevnou kůr-
kou a hutnou střídkou pochází z místních zdrojů. 
Koupit si ho můžete v centru Loun, v domě, kde 
se peklo už v 18. století. Karlu Vackovi se po-
dařilo v roce 1992 navázat na rodinnou tradici, 
přerušenou v 50. letech. Pekárna nabízí každý 
den bohatý sortiment sladkého i slaného pečiva. 
Vlastní prodejnu má také v Žatci a dodává do 
prodejen v Lounech a okolí.

7U táboráku



Oslavy sklizně
Poděkovat za úrodu a potěšit se z ní patřilo k podzimním tradicím našich 
předků. V úrodném kraji Dolního Poohří na tyto tradice navazuje hned 
několik oslav sklizně. Nejen chmel, který region proslavil po celém světě, ale 
také víno, jablka, cibule… Přidejte se ke slavnostem zemědělců i vy.

© foto: Karel Stuchlík

Slavnosti cibule
RAČETICE – ZÁŘÍ
www.slavnosticibule.cz 

Račetice na Kadaňsku patří mezi vyhlášené cibulář-
ské oblasti. Slavnosti cibule, pořádané vždy v září, 
jsou završením a odměnou všem, kteří se na kvalitě 
pěstování této plodiny podílí. Mimo jiné tyto slavnosti 
návštěvníkům nabízí jedinečnou možnost ochutnat 
cibuli v tradičních i netradičních podobách – třeba 
v cibulovém štrúdlu, polévce nebo pivu. Kulinářské 
trhy pravidelně doplňují také výstavy zemědělské 
techniky, prodejní výstava domácích zvířat a zá-
bavné soutěže s cibulovou tématikou. Své umění 
zde představují studenti gastronomických škol, kteří 
zápolí v soutěži o nejlepší cibulačku. Slavnosti se 
konají přímo na polích u obce, a tak si nezapomeňte 
v případě deště přibalit gumáky.
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© foto: Karel Vávra (Dožínky), archív Státního zámku Krásný Dvůr

Jablečný den
STÁTNÍ ZÁMEK
KRÁSNÝ DVŮR – ŘÍJEN
www.zamek-krasnydvur.cz 

Tématem podzimní slavnosti úrody na jednom 
z nejkrásnějších zámků Dolního Poohří – na 
Krásném Dvoře na Podbořansku – jsou jablka. 
A to jablka ve všech podobách. Nádvoří zámku 
se promění ve velké tržiště, kde je možné ochut-
návat nejrůznější jablečné dobroty – sladké pe-
čivo, mošty, marmelády, pálenky... Ti odvážnější 
se sami mohou přihlásit do soutěží o nejlepší 
jablečný produkt. Do programu Jablečného dne 
se tradičně zapojují místní spolky, děti ze škol, 
školek, základních uměleckých škol, mateřských 
center i pacienti blízké léčebny v Petrohradu. 
Program také doplňují netradiční prohlídky zám-
ku nebo projížďky bryčkou po zámeckém parku. 
Jablečný den se na Krásném Dvoře koná pravi-
delně od roku 2011 vždy první sobotu v říjnu.

Krajské Dožínky
PERUC – ZÁŘÍ
www.dozinkyperuc.cz

Září je také pravidelným termínem dožínkové 
slavnosti zemědělců Ústeckého kraje, kteří se se-
tkávají v Peruci na Lounsku. Program tu tradičně 
začíná velkým průvodem, jehož ozdobou jsou 
historické traktory a další zemědělská technika, 
a předáním dožínkových věnců. Návštěvníci mají 
na velkém trhu možnost nakoupit výpěstky a vý-
robky od regionálních producentů, včetně těch, 
oceněných regionálními značkami jako Potravina 
Ústeckého kraje nebo certifikáty Regionální pro-
dukt®. Děti se mohou potěšit se zvířaty nebo při 
zábavném programu s pohádkami. Hudba a zá-
bava jsou však připraveny i pro dospělé. Program 
doplňují výstavy chovatelů a historické i moderní 
zemědělské techniky.

9Oslavy sklizně



Se sklenkou v ruce
Symbolem žatecké části Dolního Poohří je chme-
lová hlávka, a tak není možné v přehlídce oslav 
sklizně vynechat Žateckou Dočesnou, slavnost 
chmele a piva s nejdelší tradicí v České republice. 
Na dva dny se začátkem září do Žatce sjíždí tisíce 
návštěvníků, aby ochutnali produkci desítek pivo-
varů doslova z celého světa a vybrali mezi nimi 
vítěze. Mezi tradice Dočesné patří soutěže v tanci 
s korbelem piva na hlavě nebo česání chmele na 
čas. Slavnost chmele a piva je proslulá také pes-
trým kulturním programem, v němž vystupují 
hvězdy české hudby. www.docesna.cz
Dolní Poohří má i bohatou vinařskou tradici. 
Na  pěstování vína v Kadani, které udělil viniční 
právo císař Karel IV., navázali před lety ve Františ-
kánském klášteře. V jeho zahradě se dnes pěstuje 
víno na rozloze půl hektaru. Jedna z vinic je zasvě-
cena svatému Václavu, a tak se u příležitosti jeho 
zářijového svátku slaví také vinobraní. Návštěvníci 
při něm mohou vidět výstavu, zaměřenou na vi-
nařství na Kadaňsku, prohlédnout si zpracování 
hroznů a samozřejmě ochutnávat čerstvý vinný 
mošt, burčák i víno. www.vinobrani-kadan.cz
Skutečně vinařskou oblastí Dolního Poohří je však 
Stranná u Března na Chomutovsku, kde hrozny 
dozrávají na slunných svazích nad Nechranickou 
přehradou. Zdejší vinaři se scházejí se svými pří-
znivci při vinobraní u kostelíka Nejsvětější Trojice 
začátkem října.

© foto: Město Kadaň, Fotoklub Žatec10 Oslavy sklizně



„Jsem samouk. Začínala jsem experimenty s texti-
lem, pletením z pedigu, malováním na sklo. Protože 
mám ráda staré tradice a k nim patřící staré časy, 
propracovala jsem se postupně až k výrobě kras-
lic,“ říká o své práci Andrea. Kromě výroby kras-
lice i sbírá a pátrá po jejich historii a regionálních 
odlišnostech. Ve vlastní tvorbě si ale hledá svou 
cestu a způsoby zdobení. Přes deset let se věnuje 
drátování kraslic. „Byla to velká výzva, ze začátku 
několik skořápek prasklo v ruce, oka byla nepravi-
delná…,“ vzpomíná na své začátky. Svůj záběr pak 
Andrea rozšířila i na vrtané, tzv. madeirové kraslice 
a zdobení voskovým reliéfem. A kde vlastně bere 
pro svou tvorbu tolik skořápek? „Jestli jím každý 
den k večeři míchaná vejce? Ne, to opravdu ne. 
Zásobuje mne široké okolí,“ směje se výtvarnice. 
„Bohužel nejraději mám vejce na tvrdo. To ale bez 
poškození skořápky ven prostě nedostanete a já 
potřebuji výfuky ke zdobení.“
Civilním povoláním je malérečka z Karlových Varů 
psycholožkou a rodinnou terapeutkou a tvůrčí 
činnosti si naordinovala jako prostředek k vyčištění 
hlavy od náročné práce. „Všem vřele doporučuji – 
obzvlášť v dnešní nesmírně rychlé době – si něco 
podobného nalézt,“ nezapře své povolání.

Hra 
s vajíčky
Tuhle mladou ženu nemůžete na 
žádném flerjarmarku přehlédnout. 
Nakažlivý tvůrčí elán, milý úsměv 
a dekorace, které budou dlouho 
zdobit váš domov – taková je 
nabídka Andrey Havlíčkové 
z Karlových Varů. Tvoří pro radost 
a radost svými výrobky rozdává.

DRÁTOVANÉ, VRTANÉ
I NEVRTANÉ KRASLICE
Andrea Havlíčková 
Vítězná 66A, Karlovy Vary 
T: 604 675 852 
E: ajahavlickova@seznam.cz 
W: Facebook CestaZmesta.kraslice

Andrea Havlíčková
Velkou radostí jsou pro Andreu 
Havlíčkovou flerjarmarky a trhy, kdy 
se může setkávat osobně se svými 
zákazníky – potkat jste ji mohli 
například na Dni Ohře, pořádaném 
Destinační agenturou Dolní Poohří. 
Právě tyto oslavy jsou skvělou 
příležitostí nakoupit výrobky označené 
logem POOHŘÍ regionální produkt®. Ve 
spolupráci s muzeem bude karlovarská 
výtvarnice předvádět svou práci před 
velikonočními svátky v Žatci. Kromě 
trhů můžete kraslice i další originální 
dekorace Andrey Havlíčkové najít na 
prodejní platformě fler.cz pod heslem 
Cesta z města. 
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Paštiky 
jako od 

dědy

Patříte ke generaci, která s láskou 
vzpomíná na letní večery u ohně 
s opečeným lunchmeatem 
a ráno pod stanem s játrovkou 
na čerstvém chlebu? Nebo ve 
vás slovo konzerva evokuje 
spíš nevábnou směs namletých 
zbytků? V tom prvním případě vás 
Čongrády vrátí v čase zpět, v tom 
druhém se přesvědčíte, že to může 
být i jinak.

© foto: Archív Čongrády s.r.o.

V masových konzervách a paštikách Čongrády 
jsou kromě českého masa, koření a zeleniny 
namíchány ještě další česko-slovenské 
ingredience: rodinné recepty slovenského 
dědy od Trnavy, nadšení mladého podnikatele 
z Pezinku a šikovné ruce zaměstnanců 
z Ležek u Lubence. „Všichni mi říkají pane 
Čongrády,“ směje se Tomáš Babinec, který 
svou firmu pojmenoval po dědovi své ženy 
Štefanu Čongrády. Právě od něj získal dodnes 
používané recepty. „Sice jsem se jen přiženil, 
ale myslím, že pro to žiji.“ Příběh této firmy 
začal na domácích zabijačkách, pokračoval 
domáckým vařením konzerv a teď pokračuje 

úspěšným dobýváním regálů supermarketů. 
„Vlastně jsem trochu překvapen, kam jsme to 
dotáhli,“ říká majitel, který od počátku vsadil 
na tradiční recepty a poctivou ruční práci. Jeho 
krásně balené výrobky v dnes populárním retro 
stylu dokazují, že paštika nepotřebuje žádné 
konzervanty, mouku a další ‚výplně‘. V malé 
vesnici na Lubenecku se dnes vyrábí klasika 
jako bůčková pomazánka, játrová paštika nebo 
vepřové ve vlastní šťávě, ale i delikatesy ze 
zvěřiny nebo kachny. Kromě titulu POOHŘÍ 
regionální produkt® se výrobky pyšní i cenou 
Regionální potravina, která jim otevřela cestu do 
supermarketů i na potravinářský veletrh v Paříži.
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ČONGRÁDY S.R.O.
Ležky 70 
T: 732 613 235 
W: www.congrady.eu 

Jste profesí „ajťák“. Jak jste přišel k továrně na 
konzervy?
Odmalička jsem měl rád jídlo, vyrůstal jsem na 
domácích zabijačkách a vinobraní. Když jsem 
poznal manželku a jejího dědu, trávili jsme hodně 
času i v kuchyni. Desítky roků dělal domácí zabi-
jačky. Psal jsem si kdysi foodblog a v něm jsem 
párkrát popsal, jak jsem s dědou dělal paštiky 
a další domácí výrobky. Lidi to zajímalo, chtěli 
ochutnat. První skutečný impuls do podnikání byl 
ale Apetit Piknik v roce 2012, kam jsem se jako 
amatér přihlásil s paštikami, a ohlas mě přesvěd-
čil, že by to mohlo mít smysl.
Co všechno děda vyráběl?
Dělal konzervy, paštiky, uzeniny, všechno z ves-
nické zabijačky. Já jsem se zaměřil čistě na 
konzervy a paštiky. Konzervovaných výrobků 
se v malém moc nevyrábí, většinou je produkují 
velké firmy. Řekl jsem si – zkusme to dělat také, 
ale poctivě.

Jak si firma stojí dnes?
Teď právě nastává zlom, kdy začínáme fungovat 
jako opravdová firma. Zatím to byl spíš organi-
zovaný chaos, ale dnes už jednáme s většími 
obchody, včetně zahraničí. Jsme stále malá 
manufaktura, ale snažíme se zefektivnit výro-
bu a poohlížíme se po strojích, abychom lidem 
usnadnili práci. Měsíčně vyrobíme kolem 15 tisíc 
konzerv. Může to působit jako velké číslo, ale to-
hle zvládnou konzervárny za hodinu.
Co je základem vašeho sortimentu?
Naše řada klasik vychází z klasických receptů 
našeho dědy – tedy játrová či bůčková paštika. 
Už to jen neděláme od oka jako on. Přidali jsme 
i pár nových receptů nebo ty klasické občas 
něčím ochutíme - třeba bůček s čili, játrovou se 
švestkami. Stále zkouším, vařím, ochutnávám 
kombinace. Trh to vyžaduje. Zákazníci jsou stále 
hladoví po nových výrobcích.
Vaše výrobky nejsou nejlevnější – mají dnes lidé 
větší zájem o kvalitu?
Dokázali bychom vyrábět laciněji, ale nám jde o to 
vyrábět lokálně a kvalitně. Zakládáme si na čes-
kém původu surovin a ty jsou často dražší, velký 
podíl na ceně má i ruční práce. Legislativa nedo-

© foto: Archív Čongrády s.r.o.

voluje nazývat naše konzervy domácím výrobkem, 
ale kvalitou skutečně odpovídají přesně tomu, co 
dělal děda na zabijačkách. Zákazníci to chápou. 
Příkladem může být úspěch naší trhané kachny. 
Šest hodin kachnu „táhneme“, pak jí ručně obírá-
me, takže je to znát na ceně a moc jsem úspěchu 
nevěřil. Přesto patří mezi nejoblíbenější výrobky.
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Víno 
z vulkánu
Blšanský Chlum patří 
k málo známým, přesto 
naprosto unikátním 
lokalitám Lounska. Výrazná 
dominanta rovinatého 
kraje na pravém břehu 
Ohře nabízí mnoho tváří. 
Skalnatý vrchol třetihorní 
sopky s typickými 
vulkanickými sloupy, 
kde se ještě před 
sto lety těžil kámen. 
Od Loun tankodrom 
s panelovou cestou 
a zbytky zákopů. 
A z jihovýchodu od 
Chlumčan idylické 
svahy osázené 
vinohradem!

Wilomenna
Na svazích Blšanského Chlumu své víno 
pěstuje rodinné vinařství Wilomenna. 
Mladá vinařka Kateřina Mikulíková zde 
převzala péči o vinohrady po svém otci, 
vinaři Lubomíru Bílíkovi. Historie pěsto-
vání vína na tomto kopci je ale mnohem 
starší. Vinice tu vznikly už v dobách 
Karla IV. a podle archivářů byly Louny 
ve 14. století vinicemi doslova obklope-
ny. Většina z nich postupně, zejména po 
třicetileté válce, vymizela. Do obnovy 
vinic se až v 60. letech minulého století 
pustil rodák ze sousedních Blšan, přední 
český vinařský odborník a šlechtitel Vilém 
Kraus, a v dobách socialismu fungoval 
v Chlumčanech poměrně velký vinařský 
závod. A po něm se do této jedinečné 
lokality s výhledem na České středohoří 
zamiloval moravský vinař Lubomír Bílík. 
Právě on spojil síly s partnery a přáteli 
Liborem Winklerem a Michalem Kvíčalou 
a společně se rozhodli navrátit vinicím 
jejich ztracenou slávu.

WILOMENNA
VINAŘSTVÍ POD CHLUMEM
Chlumčany u Loun č. 5 
T: 601 267 286 
W: www.wilomenna.cz

© foto: Pavel Špás14 Víno z vulkánu



První sklizeň
Rok 2019 znamenal pro chlumčanské 
vinařství řadu významných změn. Převzala jej 
nová generace, získalo nové jméno a k tomu 
se na vinici sklízelo panenské víno. Vinařství 
pod Chlumem teď pod názvem Wilomenna 
vede třiatřicetiletá Kateřina Mikulíková, která 
praktické zkušenosti sbírá na chlumčanském 
vinohradu a teoretické si doplňuje studiem 
Mendelovy univerzity v Lednici. 

Tip na výlet
Blšanský Chlum je ideálním tipem pro 
krátký výlet, který se vám odmění 
nádherným výhledem do Českého 
středohoří a Poohří. Z Chlumčan 
i Loun se k němu dostanete po žluté 
turistické značce. Chlum je přírodní 
památkou s neobvyklou historií. 
Vznikl vulkanickou činností, jejíž 
výtvory odhalila především těžba 
kamene, která tu probíhala až do 20. 
století. Pak se z kopce stal vojenský 
prostor, takže můžete najít pozůstatky 
betonových ploch i tankových zákopů, 
především na severních svazích. 
Naproti tomu jižní svahy jsou kromě 
vinic i domovem ohrožených druhů 
rostlin či hmyzu.

Co název znamená?
Dvojité W – to je vulkanické víno, protože náš vino-
hrad leží na vulkánu, což činí naše vína výjimečnými. 
Další významy názvu nechám na vaší fantazii….
Pocházíte z vinařské rodiny?
Jsme z Mikulčic na jižní Moravě. Tam prostě víno 
k životu patří a tam jsem k němu získala vztah. 
Jako dítě jsem s tatínkem chodila do sklepů. Milo-
vala jsem jejich vůni, atmosféru a skvělé lidi, kteří 
víno dělají. Přestože pracovní cesty mé i otce byly 
zprvu jiné, nakonec se náš sen o vinici plní.
Jak jste Blšanský Chlum objevili?
Otec měl vinotéku a obnovoval vinohrady v pražské 
Troji. Když pak hledal něco nového, ukázal mu děda, 
který pocházel z Loun a Chlum velmi dobře znal, 
zdejší zanedbané vinice. Je to jedinečné místo, které 
nás nadchlo. A je skvělé, že můžeme navazovat na 
práci ikony českého vinařství – profesora Krause.
Zachránili jste některé jeho vinice?
Zůstaly tam původní, šedesátileté vinice Vavřince 
a Müller Thurgau. To jsou vlajkové lodě našeho vi-
nařství, společně se sektem vyráběným klasickou 
metodou champagne. Zbytek byl už zanedbaný, 
takže jsme pozemky vyklučili a osázeli novými 
sazenicemi. Na podzim 2019 jsme se dočkali prv-
ní úrody, což je pro nás velká událost, odměna za 
čtyřletou práci. Dnes máme osázených šest hek-
tarů, dohromady jedenáct odrůd vína. Další čtyři 
hektary ještě na osázení čekají.
Jaká vína vyrábíte a na co kladete důraz?
Specializujeme se především na vína suchá. Dá-
váme přednost kvalitě před kvantitou. Z každého 
vinného keře minimalizujeme výnos, abychom 
z něj dostali to nejlepší. Snažíme se kombinovat to 
nejlepší z tradic i moderních technologií. Hrozny 
sbíráme ručně a víno vyrábíme přímo v Chlumča-
nech. Zraje ve sklepích z 18. století, vybraná čer-
vená vína v barikových sudech. Dáváme vínu do-
statek času na zrání, nespěcháme a lahvujeme, až 
když jsou v ideální kondici, když jsou chuť a vůně 
v ideální harmonii.

© foto: Pavel Špás 15Víno z vulkánu



Poohří vaším 
objektivem

Fotíte krajinu, památky, zážitky z výletů a dovole-
ných? Pošlete své snímky z cest po Dolním Poohří 
do fotografické soutěže Destinační agentury Dolní 
Poohří. Své fotografie můžete posílat vždy do kon-
ce září na adresu info@dolnipoohri.eu v kategorii 
dospělých i dětí. Nejlepší snímky oceníme hod-
notnými fotografickými cenami a veřejnosti se 
představí nejen na výstavě, ale také ve stolním 
kalendáři na následují rok. Podrobnosti o soutěži 
a technických parametrech snímků se dozvíte na 

www.dolnipoohri.cz.

F O T O S O U T Ě Ž

© foto: Fotosoutěž16 Poohří vaším objektivem
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Bavte se 
v Dolním Poohří!

K A L E N D Á Ř  A K C Í

DUBEN
ZAHÁJENÍ SEZÓNY 
hrady a zámky v Dolním Poohří se otevírají, 
města zahajují turistickou sezónu

MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A SÍDEL 
památky otevírají své brány, a to i ty běžně 
nepřístupné, tradičně např. v Chomutově 
nebo Kadani

VELIKONOCE NA ZÁMKU 
první akce zámku Nový Hrad v Jimlíně

SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL 
Chomutov

KVĚTEN
RADONICKÉ MÁJOVÉ SLAVNOSTI 
tradiční akce sdružení Naše Radonicko

CHMELFEST V ŽATCI 
zahájení turistické i zemědělské sezóny 
v chmelařské oblasti Žatecka

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

PROBOUZENÍ VINIC 
zahájení turistické sezóny ve Stranné u Března

NOVOHRADSKÁ POUŤ 
jedna z největších a nejoblíbenějších poutí 
v regionu v Jimlíně

FESTIVAL MUZEJNÍCH NOCÍ 
program a netradiční prohlídky v Žatci, 
Lounech a Chomutově, v různých termínech 
květen až červen

OPEN AIR OPERA 
operní představení pod širým nebem v letním 
kině v Žatci

ČERVEN
OTEVŘENO 
multižánrový několikadenní festival 
v Chomutově, na přelomu května a června

NAROZENINY MAXIPSA FÍKA 
dětská oslava v Kadani na Nábřeží Maxipsa 
Fíka

ZÁMECKÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST 
den otevřených dveří v psychiatrické léčebně 
v Petrohradě

KADAŇSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI 
festival piva na Mírovém náměstí v Kadani

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD 
netradiční program, komentované vycházky 
v zámeckých i městských parcích

PARTY VE FRANTIŠKÁNĚ 
multikulturní festival v zahradách kláštera 
v Kadani
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ČERVENEC
KLÁŠTERECKÉ HUDEBNÍ PRAMENY 
festival klasické hudby s J. Svěceným 
v Klášterci nad Ohří

INDIÁNSKÉ VÁLKY 
Indiáni a bílí dobyvatelé svádějí bitvu u Března 
u Chomutova

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ 
brázdí o prázdninách Dolní Poohří, tradiční 
zastávky v Kadani, Žatci, Postoloprtech či na 
Novém Hradě

VŠEOBECNÉ UMĚLECKÉ SYMPOZIUM 
týdenní setkání umělců na Horním Hradě

OSLAVA ŘEKY OHŘE 
slavnost, zasvěcená řece Ohři, poslední 
červencový víkend vždy v některém z měst 
podél toku

NOČNÍ PROHLÍDKY 
s loučemi a neodolatelným vypravěčem 
Viktorem Braunreiterem na Horním Hradě

SRPEN
LETNÍ LOUNSKÉ VÁBENÍ 
dvoudenní celoměstské oslavy v Lounech se 
slavností řeky, koncerty, sportovními akcemi 
a závodem dračích lodí

SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ 
pouťové atrakce, turnaj v kopané, hudba 
v Lubenci

CÍSAŘSKÝ DEN 
historická městská slavnost v Kadani jako 
upomínka návštěv Karla IV.

BŘEZENSKÁ POUŤ 
tradiční venkovská pouť v Březně 
u Chomutova

POHÁDKOVÉ SAFARI 
večerní jízdy v chomutovském zooparku 
s pohádkovými bytostmi

HRADOZÁMECKÁ NOC 
zakončení prázdnin na hradech a zámcích

ZÁŘÍ
KLÁŠTERECKÉ PROMENÁDY 
ukončení letní sezóny v lázních Evženie 
v Klášterci nad Ohří

HORNICKÁ POUŤ 
městská slavnost v Jirkově

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
otevřené památky, komentované prohlídky, 
vstupy zdarma, v Žatci, Lounech, Kadani, 
Chomutově

KOUZLO SVĚTLA 
světelný festival v ulicích Loun

ŘÍJEN
VINOBRANÍ 
u kostelíka ve Stranném u Nechranické 
přehrady

DEN ZVÍŘAT 
program pro děti v zooparku Chomutov

KLÁŠTERECKÉ DIVADELNÍ ŽNĚ 
přehlídka ochotnických divadel v Klášterci 
nad Ohří

LISTOPAD
ZAKONČENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 
V DOLNÍM POOHŘÍ 
spojené s vyhodnocením fotografické soutěže

SVATOKATEŘINSKÉ SLAVNOSTI 
na zámku Krásný Dvůr

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

Náš tip:
Na vlně zážitků v Dolním Poohří

© foto: Zámek Stekník, Naše Radonicko, město Klášterec nad Ohří, Kateřina Táborská 19Bavte se v Dolním Poohří!



Když hraje 
LOUNSKÁ 
TŘINÁCTKA,
je o zábavu 
postaráno
Některé symboly města jsou 
z kamene a cihel, jiné jsou ale 
živé. Na Lounsku je tím druhým 
případem dechový orchestr se 
čtyřicetiletou historií. Lounská 
třináctka pořádá svá pravidelná 
taneční odpoledne, ale nemůže 
chybět ani na žádné společenské 
a kulturní události ve městě i okolí, 
kde se mají lidé dobře bavit.

Tip na výlet
Moderní architektura má v Lounech 
pevné kořeny, ať už jde o slavné 
rodáky jako Kamil Hilbert nebo 
významné stavby od Kotěrovy kolonie 
po Galerii Benedikta Rejta. Od roku 
2018 se opět v plné kráse skví také 
funkcionalistický výstavní pavilon 
v Masarykových sadech u řeky Ohře. 
Vznikl podle návrhu architektů Josefa 
Chochola a Otakara Poláka v roce 1931 
u příležitosti Krajinské výstavy. Dnes 
v pavilonu kromě tanečních pořadů 
Lounské Třináctky probíhají též výstavy, 
koncerty, plesy a další kulturní akce. 
Od dubna do října je otevřena kavárna. LOUNSKÁ TŘINÁCTKA

T: 777 253 844 
W: www.lounska13.cz

Historie Lounské třináctky se začala psát v roce 
1980. Od té doby získala řadu cen ve svém obo-
ru, natočila několik televizních pořadů a vydala 
tři alba, ale především si získala širokou popu-
laritu mezi posluchači a tanečníky. Zdaleka se 
sjíždějí na pravidelná nedělní Odpoledne s Loun-
skou třináctkou v Kulturním domě Zastávka 
v Lounech. „Naším cílem je zpříjemnit nedělní 
odpoledne všem příznivcům pěkných písniček 
a tance. Ale je to zároveň podpora regionálního 
turismu, neboť za námi do Loun jezdí příznivci ze 
širokého okolí i ze zahraničí, a též podpora mla-
dých talentovaných umělců. Na našich vystou-
peních si s námi mohou zahrát po boku stálých 
členů orchestru. V neposlední řadě jsou naše 
koncerty také živým důkazem, že tradici a folklór 
má cenu udržovat,“ říká kapelník Miroslav Rejha. 
Po rekonstrukci nádherného prvorepublikového 
Pavilonu A rozšířila kapela své působiště v let-
ních měsících také o pravidelná taneční odpole-
dne na lounském výstavišti. Dechový orchestr je 
častým hostem městských i venkovských oslav, 
zábav a poutí a pravidelně baví své posluchače 
třeba na Krajských Dožínkách v Peruci.

© foto: Radek Kučera – Lounská Sojka20 Když hraje LOUNSKÁ TŘINÁCTKA,



Ahoj, jsem 
Ohřinka!
Jmenuji se Ohřinka a vaše děti 
provázím těmi nejhezčími místy 
Dolního Poohří. Vybírám pro ně 
výlety, vyprávím tajemné příběhy, 
chystám úkoly. Seznamte mě 
s nimi také! 

POLŠTÁŘKY S OHŘINKOU
Vladimíra Razímová 
Líšťany 
T: 721 955 400 
E: polstarkyodvladky@seznam.cz

V informačních centrech Dolního Poohří můžete 
najít kromě tradičních turistických průvodců 
pro dospělé čtenáře i sešity nazvané Putování 
s Ohřinkou aneb zábavné výlety po hradech, 
zám cích a kostelích Dolního Poohří. Jednotlivé 
díly představují vždy pět zajímavých cílů. Ohřinka 
děti seznamuje s hrady, zámky a kostely podél 
řeky Ohře, na příkladech jim vysvětluje typické 
znaky historických epoch a slohů, vypráví tajem-
né příběhy míst. Připravuje pro ně také otázky, je-
jichž odpovědi děti hledají přímo na místě, nabízí 
kvízy, tajenky nebo omalovánky.

Rozpustilá malá víla se zrodila v dílně ostrovské-
ho výtvarníka Antonína Grafnettera. Děti se s ní 
mohou setkat nejen v kreslené podobě v Putová-
ní, ale občas také naživo – s dětmi tančí a povídá 
si během akcí, pořádaných Destinační agenturou 
Dolní Poohří jako je zahájení turistické sezóny 
nebo tradiční červencový Den Ohře. Právě na 
této akci, určené celým rodinám, se tradičně koná 
křest nového dílu Putování s Ohřinkou. Děti si 
mohou s Ohřinkou zahrát také papírové pexeso 
nebo vybarvit si omalovánky – i ty jsou zdarma 
k dispozici v informačních centrech, v památko-
vých objektech a ve stáncích Destinační agentu-
ry při akcích v regionu.

Novinkou jsou vybarvovací polštářky Vladimíry 
Razímové z Líšťan. Děti si mohou podle své fan-
tazie vybarvit svou oblíbenou hrdinku v různých 
situacích tak, jak se představuje malým cestova-
telům na svých výletech.

cyklostezky

© foto: Pavel Špás, ilustrace Antonín Grafnetter 21Ahoj, jsem Ohřinka!



NECHRANICE – 
ráj vodních sportů 
a rybářů
Nechranická přehrada sice byla vybudována v 60. letech minulého století 
z ryze průmyslových důvodů, stala se ale nakonec jedním z největších 
rekreačních center Dolního Poohří. Její vody si oblíbili vyznavači vodních 
sportů i rybáři a patří k tradičním centrům jachtingu v republice.

Řeku Ohři přetíná Nechranická přehrada mezi 
Kadaní a Žatcem. Rozkládá se na ploše více než 
třináct kilometrů čtverečných a byla vybudována 
kvůli zásobování nedalekých elektráren vodou. 
Její monumentální tříkilometrová hráz je nejdelší 
sypanou hrází ve střední Evropě. Rekreanti oce-
ňují především fakt, že je na přehradě zakázán 
provoz motorových plavidel, a tak nabízí dostatek 
klidu pro tiché rybáře, pro rodinné kempování, 
koupání a spoustu vodních sportů.

Hlavním rekreačním střediskem Nechranic se stala 
obec Vikletice, která nabízí návštěvníkům potřebné 
zázemí – kempy, penziony, občerstvení i jachtařský 
klub. Pro výborné povětrnostní podmínky jsou 
Nechranice oblíbené především sportovci, kteří 
se rádi prohánějí s větrem o závod. V létě tak na 
hladině nebo nad ní můžete vidět jachtaře, surfaře 
či kitaře. Na podzim a na jaře zase nejraději přijíž-
dějí rybáři, kteří mají vlastní kemp ve Vadkovicích 
a Rybářský domov s prodejnou ve Vikleticích.

© foto: Archív Yacht club, Martin Matajzík22 Nechranice – ráj vodních sportů a rybářů



KEMP NECHRANICE
Přehrada Nechranice poskytuje ideální podmínky 
pro jachtaře všech úrovní. Právě proto zde pro-
vozuje svůj kemp a jachtingové centrum Yacht 
club CERE. Pořádá na vodní ploše tréninky dětí 
i dospělých pod vedením předních českých tre-
nérů. Během prázdnin tam organizuje také letní 
jachtařské kempy a šanci vyzkoušet si den s jach-
tou dostávají i děti z příměstských táborů z okolí. 
Zcela unikátní je pak nabídka Yacht clubu CERE 
pro handicapované, pro něž pořádá víkendové 
jachtařské kurzy. Nechranické centrum nabízí 
pronájem plachetnic, ale v kempu si můžete půj-
čit třeba i paddleboard a také kolo, neboť kolem 
Nechranické přehrady prochází Cyklostezka 
Ohře. Ve sportovišti kempu se můžete věnovat 
i dalším sportům jako nohejbal, kopaná, beachvo-
lejbal či badminton.

YACHT CLUB CERE
CZECH SAILING CENTRE NECHRANICE 
Vikletice 48, Chbany 
T: 605 815 688 
W: www.centrumnechranice.cz 

Když na Nechranicích prší
Překazil vám dovolenou u vody 
déšť? Nenechte si tím zkazit náladu. 
Přehrada leží v ideálním trojúhelníku 
měst Kadaň – Žatec – Chomutov, 
která vám poskytnou spoustu 
aktivit pod střechou. V Kadani vám 
azyl nabídnou zdi Františkánského 
kláštera s muzeem, v Chomutově 
můžete vyrazit do aquaparku, 
v Žatci prozkoumat pestrou nabídku 
Chrámu chmele a piva a sousedního 
Chmelařského muzea.

23Nechranice – ráj vodních sportů a rybářů



Med a víno 
z kláštera
Na tradici malého hospodářství 
v zahradách, které sloužilo 
kadaňským františkánům 
k obživě, navazuje Městské 
muzeum v Kadani. V okolí 
kláštera obnovilo pěstování vína, 
chmele i ovocných stromů a také 
chov domácích zvířat včetně včel. 
Ochutnejte jejich med, klášterní 
víno nebo medovinu.

„Františkáni jsou žebravý řád, odkázaný především 
na dary. Přesto měli zdejší řeholníci malé hospo-
dářství. V barokní zahradě byla zeleninová zahrada 
se zavlažovacím systémem. Jisté také je, že v okolí 
kláštera bylo množství vinic – viniční právo udělil 
Kadani již císař Karel IV. O chovu včel záznamy ne-
máme, ale předpokládáme ho. Všechny tyto tradi-
ce jsme se pokusili po rekonstrukci a zpřístupnění 
kláštera veřejnosti obnovit,“ vysvětluje správce 
Františkánského kláštera v Kadani Petr Liebscher. 
Dodejme, že hospodářské aktivity v klášteře do-
plnil v 19. století také pivovar. Od 18. století navíc 
františkáni provozovali lékárnu.

Na bohatou tradici vinařství na Kadaňsku, která 
vzkvétala od 14. století až do třicetileté války, 
navázalo město v roce 1997, kdy osázelo Svato-
václavskou vinici v klášterní zahradě. Krátce nato 
vznikla ve městě i nová tradice Svatováclavského 
vinobraní – podzimní oslava sklizně u příležitosti 
svátku svatého Václava, kdy návštěvníci mohou 
ochutnat zdejší produkci, navštívit historický 
vinný sklep a sledovat zpracování hroznů. Jako 
originální vzpomínku na město si můžete odvézt 
Kadaňské víno, které vzniká unikátním spojením 
odrůdy Malverína z městských vinic a odrůdy 
Kerner, pěstované vinařstvím Němeček v nedale-
kém Březně u Chomutova. „Nejde pouze o prosté 
smíchání těchto dvou odrůd, ale celý technolo-

gický proces, který má na starosti kadaňský vinař 
Ing. Čadílek. Výsledkem je víno s typickým ryz-
linkovým charakterem v polosuchém provedení 
s pikantní kyselinkou a výraznými aromatickými 
látkami,“ doplňuje Petr Liebscher. 

Sladkým dárkem je pak sklenice Klášterního 
medu, práce zdejších včel a včelaře Jiřího Loudy. 
V klášterní zahradě si můžete prohlédnout i pozo-
rovací úl, díky němuž nahlédnete do útrob včelího 
obydlí. Včelařskou expozici doplňují také originální 
dřevěné kláty, které v zahradách vytvořili během 
sympozia umělečtí řezbáři z Čech a Německa, 
a různé podoby historických úlů. Pro všechny přá-
tele včel a milovníky medu pořádá klášter o prázd-
ninách Medové odpoledne. Nabídku originálních 
produktů z kláštera doplňuje lahodná medovina 
z místního medu.

© foto: Archív Městského muzea Kadaň, Václav Vlasák, Tomáš Krucký24 Med a víno z kláštera



Legenda o vzniku kláštera
Na místě dnešního klášterního kostela Čtrnácti svatých pomocníků stálo prý původně popraviště. Na něm 
měl být popraven šlechtic, který však hluboce litoval svých skutků a prosil Boha prostřednictvím svatých 
pomocníků o odpuštění. Tři dny visel na šibenici a přesto nezemřel. Bylo mu odpuštěno, popraviště 
přemístěno a na místě zázraku postavena kaple Čtrnácti svatých pomocníků. Ta se stala základem 
pozdějšího kláštera řádu františkánů.
Zajímá-li vás skutečná historie kláštera, založeného v 15. století Janem Hasištejnským z Lobkovic, 
navštivte jeden ze tří prohlídkových okruhů, které nabízí Městské muzeum v Kadani v klášteře. Další 
dva vás seznámí s historií města a mineralogickými zajímavostmi a archeologií Krušných hor. Netradiční 
výpravy do historie nabízí příležitostně kostýmované hrané prohlídky za svitu loučí a svíček.

Adoptujte včelku!
Kadaňský klášter nabízí netradiční 
variantu adopce zvířat, kterou znáte 
ze zoologických zahrad. Vždy na 
jaře si můžete „vybrat“ svou včelu, za 
stokorunu získáte adopční list a na 
podzim si pak od své včelky vyzvednete 
skleničku pravého klášterního medu.

KLÁŠTERNÍ MED
Kulturní zařízení Kadaň p.o. 
W: http://kultura-kadan.cz 

KADAŇSKÉ VÍNO
Město Kadaň 
W: www.mesto-kadan.cz 

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER V KADANI
Švermova 474, Kadaň
474 341 295
muzeum@kultura-kadan.cz
www.klaster-kadan.cz

OTEVŘENO:
duben – červen, září a říjen: úterý až pátek 
prohlídky v 15 a 16 hodin, sobota, neděle každou 
hodinu 10 až 17 hodin, červenec a srpen: úterý 
až neděle od 10 do 17 hodin

25Med a víno z kláštera



Panenský Týnec

Malá obec nedaleko Loun zvítězila 
v anketě agentury Czechtourism jako 
nejtajemnější místo Česka. Magnetem, 

který láká turistiky, hledače pozitivní energie 
i svatebčany, je nedostavěný chrám, jehož 
pilíře se tyčí k otevřenému nebi. Jako součást 
kláštera klarisek ho začali stavět Žirotínové 
ve 13. století. Nikdy se ho však nepodařilo 
dokončit, a tak zůstává více než půl tisíciletí 
ve stejné podobě. Jak asi mohl vypadat si 
můžete prohlédnout v historické expozici. 
Většinu návštěvníků však více láká tajemná 
a pozitivní energie, která středem otevřeného 
chrámu proudí. Areál s barokní zvonicí je 
volně přístupný, a tak si můžete přijít dobít 
baterky kdykoliv.

Katova ulička

Katovské řemeslo v lidech vzbuzovalo 
úctu i strach, ale vy se můžete touto 
nejužší uličkou v České republice 

protáhnout beze strachu. Tedy pokud 
nemáte více než 66 centimetrů na šířku. 
Katova ulička spojuje kadaňské náměstí 
s hradbami a Špitálským předměstím. 
Projít se mezi vysokými kamennými zdmi 
gotických domů patří mezi zážitky, které 
si v Kadani nemůžete nechat ujít. Ulička 
vznikla na začátku 14. století a sloužila 
jednak jako odpadní stoka vody z města, 
ale též při obraně města. Na jejím konci vás 
kromě procházky po hradbách čeká také 
Katův domek, v němž v 18. století žil poslední 
kadaňský kat a léčitel Ignác Kayl. Prý tam 
v noci straší společně ze zazděnou jeptiškou.

Tajemná 
místa 
Dolního 
Poohří
Genius loci. Místa, kde na vás 
dýchne historie, dávné příběhy 
a mystika. Objevte s námi 
jedinečné lokality Dolního 
Poohří. Poodhalte jejich 
tajemství a načerpejte energii.

© foto: Fotobanka Ústeckého kraje 26 Tajemná místa Dolního Poohří



Peruc

Městys Peruc na Lounsku se 
nesmazatelně zapsal do úsvitu 
českých dějin. Nebýt jednoho setkání 

u dubu, kdo ví, jak by to s Přemyslovci 
dopadlo. Svázaný obručemi tam v údolí na 
okraji Peruce stojí strom dodnes. Podle 
pověsti se u něj potkal kníže Oldřich, toho 
času bezdětný, s venkovankou Boženou. 
„Jednoho dne totiž, vraceje se skrze selskou 
ves z lovu, uviděl řečenou ženu, jak pere 
roucha u studánky, a prohlédnuv si ji od hlavy 
až k patě, vpil do hrudi nesmírný žár lásky,“ 
zpravuje nás o setkání kronikář Kosmas. 
Z nelegitimního svazku se narodil jeden 
z nejschopnějších přemyslovských panovníků 
Břetislav I., zvaný český Achilles. Dub od 
té doby zvěčnila celá řada malířů a stopy 
zanechal i v literatuře. A jestli jako malý 
proutek skutečně spatřil Oldřicha a Boženu, 
bude mu už přes tisíc let. Kromě památného 
stromu si můžete v Peruci prohlédnout 
také Boženinu studánku, Muzeum české 
vesnice v zámeckém parku nebo navštívit 
fotografickou Galerii U Plazíka, která je 
nositelem značky POOHŘÍ regionální produkt®.

Stolová hora Úhošť

Nedaleko Kadaně, vysoko nad 
řekou Ohří, se tyčí neobvyklá hora 
s rozsáhlou rovinou na vrcholu. 

Podivuhodné místo, na němž nalézali lidé 
útočiště a příhodné životní podmínky od doby 
kamenné. Strmé skály padající k řece jim 
sloužily jako ochrana, úrodná půda a dobré 
klimatické podmínky poskytovaly obživu 
a dvě nikdy nevysychající jezírka vodu. 

Není divu, že takto ideální místo patří mezi 
kandidáty na legendární slovanské hradiště 
Wogastisburg, u něhož Sámova říše porazila 
roku 631 franckou armádu. Alespoň tak 
soudí podle názvu Úhoště i jejího umístění 
známý český historik August Sedláček. Byť 
pro to zatím nemáme důkazy, stolová hora 
Úhošť s krásnými výhledy do údolí Ohře i na 
Doupovské a Krušné hory za výlet stojí.

© foto: Fotobanka Ústeckého kraje 27Tajemná místa Dolního Poohří



Lokálkou 
po řepné 
dráze
Vydejte se z Kadaně výletním 
vláčkem prozkoumat méně známé 
končiny Dolního Poohří. Železnice, 
po níž se kdysi vozila řepa a uhlí, 
vás doveze k želinskému kostelíku, 
k tajemným Doupovským horám 
nebo do romantického zámku.

Motoráček Orchestrion vyjíždí na svou trasu od 
dubna do října pravidelně každý víkend. Nejpr-
ve trať za Kadaní překoná hluboké údolí Ohře 
a vláček zastaví na první stanici, odkud to máte 
kousek ke kostelíku svatého Vavřince v Želině 
s výhledem na Kadaň. V Polákách se přiblíží 
k Nechranické přehradě, aby se potom stočil 
k jihu, kde se cesta narovná a výhledy zklidní. Bu-
dete projíždět úrodnou krajinou plnou polí, statků 
a malých vsí. Ve Vilémově se trať dělí. Jedna část 
pokračuje směrem k opuštěným Doupovským 
horám, které jsou ideální pro nerušené cyklistic-
ké výlety, a končí na okraji vojenského prostoru 
v Kadaňském Rohozci. Zajímavou zastávkou jsou 

také Radonice s blízkou vintířovskou kaplí a zříce-
ninami zámků. Druhá větev trati pokračuje na jih 
do Krásného Dvora, jehož zámek a park mohou 
být cílem vašeho celodenního výletu. Některé 
z vlaků pak míří až do Podbořan, takže můžete 
využít i opačný směr a vyrazit na výlet z Podbo-
řanska směrem na Kadaňsko.

Jednotlivé části dnešní Doupovské dráhy vznikaly 
v druhé půli 19. století postupně, zpočátku pro 
přepravu nákladu, zejména cukrové řepy, která 
se v okolí hojně pěstovala a zpracovávala. Později 
se přidaly také zájmy těžařských společností. Na 
počátku 20. století pak byla trať významně roz-
šířena – jednak směrem k již zaniklému Doupovu 
a jednak konečně roku 1903 přivedla železnici 
i do Kadaně. Trati hrozil v novém tisíciletí zánik, 
ale podařilo se ji díky Ústeckému kraji zachránit 
pro turistický provoz.

DOUPOVSKÁ DRÁHA
Provozovatel: Railway Capital a.s. 
T: 775 913 732 
E: info@doupovskadraha.cz 
W: www.severoceskedrahy.cz 

© foto: Petr Kozelek28 Lokálkou po řepné dráze



Další 
regionální 
značky
Přehled dalších 
certifikovaných 
zážitků, služeb 
a výrobků 
2015–2019

Zážitky: 

DRÁTOVÁNÍ S BLANKOU
Provozuje: Kulturní zařízení města Postoloprty 
Obec: Postoloprty 
www.kzmp.cz 

MEZI KAMENY DOMOVA
Provozuje: Eiwan atelier 
Obec: Evaň 
www.eiwan.cz 

GALERIE AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE
Provozuje: Galerie U Plazíka 
Obec: Peruc 
www.iperuc.cz 

PREVENCE TROCHU JINAK
Provozuje: Divadlo VeTři 
Obec: Počerady 
www.divadlo-vetri.cz 

PROHLÍDKA CHRÁMU CHMELE 
A PIVA ŽATEC
Provozuje: Chrám Chmele a Piva CZ, p.o. 
Obec: Žatec 
www.chchp.cz 
 
DEN S DYMNIVKOU
Provozuje: Dům dětí a mládeže Postoloprty 
Obec: Postoloprty 
www.postoloprty.cz/ec-dymnivka 

 
CÍSAŘSKÝ DEN V KADANI
Provozuje: Město Kadaň 
Obec: Kadaň 
www.cisarskyden.cz 

RADONICKÉ MÁJOVÉ SLAVNOSTI
Provozuje: Občanské sdružení Naše Radonicko 
Obec: Radonice 
www.naseradonicko.cz 

CHMELAŘSKÉ MUZEUM ŽATEC
Provozuje: Chmelařství, družstvo Žatec 
Obec: Žatec 
www.chmelarskemuzeum.cz 

CESTA ZA MODROU CHRYZANTÉMOU
Provozuje: Za záchranu kostela sv. Jiljí, o.s. 
Obec: Lubenec 
vitraze.skloart.cz/kostel-sv-jilji 
 
KDOULOVÁNÍ VE MLÝNĚ V BRLOHU
Provozuje: Vernerův mlýn, o.p.s. 
Obec: Brloh 
www.vernermlyn.cz 

KOMENTOVANÉ DEGUSTAČNÍ PROHLÍDKY 
KYNŠPERSKÉHO PIVOVARU
Provozuje: Kynšperský Pivovar s.r.o. 
Obec: Kynšperk nad Ohří 
www.pivovar-kynsperk.cz 
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Služby: 

ŠENKOVNA U ZAJÍCE
Provozuje: Kynšperský Pivovar s.r.o. 
Obec: Kynšperk nad Ohří 
www.pivovar-kynsperk.cz 

Řemeslné výrobky: 

SLÁNKA A PEPŘENKA
Dodává: Irena Maževská 
Obec: Jimlín 
imatelier@email.cz 
 
LÉTAJÍCÍ KAMENY A VÝROBKY Z OPUKY
Dodává: Eiwan atelier 
Obec: Evaň 
www.eiwan.cz 

GRAFICKÉ VEDUTY ÚSTECKÉHO 
A KARLOVARSKÉHO KRAJE
Dodává: Petr Růžička 
Obec: Louny 
www.galerie21.cz 

LUBENECKÉ VITRÁŽE
Dodává: Richard Kanta - Skloart 
Obec: Lubenec 
www.skloart.cz 

Přírodní produkty: 

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

Potraviny a zemědělské 
produkty: 

ČERADICKÝ ZDOBENÝ PERNÍK
Dodává: Karel Štěpán 
Obec: Čeradice 
kastepan@seznam.cz 

DOMÁCÍ KYNUTÝ KNEDLÍK
Dodává: Josef Halámek 
Obec: Petrohrad 
 
BIO OVČÍ ZRAJÍCÍ SÝR
Dodává: I.H.FARM s.r.o. 
Obec: Raná 
www.statek-oblik.cz 
 
PIVO PLAVČÍK
Dodává: Žatecký pivovar s.r.o. 
Obec: Žatec 
www.zateckypivovar.cz 
 
SIŘEMSKÉ PIVO
Dodává: Řemeslný pivovar Sisřem s.r.o. 
Obec: Blšany 
www.pivovarsirem.cz 
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VÝROBKY Z KRAVSKÉHO 
MLÉKA Z OBLÍKU
Dodává: I.H.FARM s.r.o. 
Obec: Raná 
www.statek-oblik.cz 
 
SEDMÝ SCHOD – PIVO SVĚTLÝ SPECIÁL
Dodává: Žatecký pivovar s.r.o. 
Obec: Žatec 
www.zateckypivovar.cz 

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

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

PIVO ZLOUN
Dodává: Pivo ZLoun s.r.o. - Radek Taraba 
Louny 
Obec: Louny 
www.pivozloun.cz 

KOŠTICKÉ LIKÉRY, DESTILÁTY 
A PÁLENKY
Dodává: Karfíkův dvůr 
Obec: Koštice 
karfikuvdvur.webz.cz 
 
MOŠTY
Dodává: Moštárna Louny 
Obec: Louny 
www.mostarnalouny.cz 

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

31Další regionální značky



MAGAZÍN

REGIONÁLNÍ ZNAČKY 2020
VYCHUTNEJTE SI DOLNÍ POOHŘÍ

VYDÁVÁ:
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
Nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec
info@dolnipoohri.eu
www.dolnipoohri.eu

Texty a produkce: Kateřina Táborská
Grafika: Sittardia s. r. o., Žatec
Tisk: Printo, spol. s r.o.


