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Zámky a hrady táhnou
Památky v Karlovarském kraji jsou letos v kurzu, jejich návštěvnost roste
Jitka Dolanská
redaktorka
MF DNES
KARLOVARSKÝ KRAJ Tři státní
památky v kraji, tedy hrad a zámek
Bečov, zámek Kynžvart a zámek Valeč, vidělo do konce září celkem
přes sto dvanáct tisíc lidí. To je o
šest procent více než za stejné období vloni, a dokonce víc než za
celý předcházející rok. Vyplývá to
ze zprávy Národního památkového
ústavu.
Návštěvnickou sezonu 2017 zahájil hrad a zámek Bečov přivítáním
miliontého návštěvníka od otevření zámku v roce 1996. Mimořádná
sezona pokračovala a do konce září
prošlo branami zámku téměř sedmdesát tisíc návštěvníků. Je to naprostý rekord v návštěvnosti, který
si kastelán zámku Tomáš Wizovský
vysvětluje jako výsledek mnohaleté
snahy o zkvalitňování služeb a
péče o areál památky.
V Bečově dlouhodobě nabízejí
speciální prohlídky pro děti, nadstandardní zázemí pro návštěvníky, konají se zde nejrůznější kulturní akce. Do letošního Roku renesanční šlechty se Bečov zapojil divadelním představením o Pluhovi
z Rabštejna. Renesanční období na
Bečově byla doba dolování cínu.
Tehdy také vznikla současná podoba nejstarší části památky. Ještě letos bude kolem hradu Bečov dokončena stavební část okružní cesty financovaná z programu Správy majetku ve vlastnictví státu.

Tomáš Petr, kastelán

Noční prohlídka Návštěvníky zámku Kynžvart lákají také akce při svíčkách, kulisou je sousoší Amora a Psyché. Foto: Martin Stolař, MAFRA
Na zámku Kynžvart letos ukazují
poklady z trezoru, například první
vydání slavného díla Johannese
Keplera Astronomia nova z roku
1609 a první moderní atlas nebeské
sféry Uranometria od Johanna

Bayera z roku 1603. Jednou z posledních akcí Roku renesanční
šlechty na Kynžvartu byl pořad českého astronoma a astrofyzika Jiřího
Grygara zaměřený na osobnost a
dílo Johannese Keplera ve světle

moderní vědy. Návštěvníci také v
průběhu roku viděli nejcennější zlaté a orientální mince zámecké numismatické sbírky, Kroniku města
Chebu psanou chebským katem
Carlem Hussem, rukopisy z

Vary mají jasno, na kolik vyjdou Vánoce
KARLOVY VARY Peníze pro vánoční trhy schválilo vedení karlovarské
radnice. Chce do nich investovat 1,6
milionu korun a konat se budou až
do 7. ledna, tedy i přes pravoslavné
Vánoce, jak si přáli někteří zdejší hoteliéři.
„Jeden a půl milionu korun je příspěvek města, další náklady souvisejí s pronájmem stánků. Tyto náklady se ale městu vrátí,“ uvedl primátorův náměstek pro kulturu Jiří Klsák. Radní už stanovili, kolik budou
za pronájem chtít. Prodejci v menších stáncích zaplatí městu 9680 korun, ti ve větších 12 100 korun. Nájemné platí pro celou dobu konání
vánočních trhů. „Zatím máme nasmlouváno 14 stánkařů a pracujeme
na dalších,“ řekl náměstek pro in-

"Na Valči je vidět, že
může být atraktivní
i prezentace dosud
neobnovených
interiérů systémem
volných prohlídek,“

vestice Čestmír Bruštík. Vánoční
trhy se letos uskuteční od 3. prosince a po debatách se radní přiklonili
k tomu, že program se bude konat
nejen o víkendech. Skončí 23. prosince, což je sobota. „Letos je advent tak trochu netypický, protože
poslední adventní neděle připadá
na Štědrý den. Proto se všechny víkendové kulturní události budou konat už v sobotu,“ vysvětlil Jiří Klsák.
Představí se i místní školáci
Zatímco o víkendech půjde o klasické koncerty, v týdnu budou vystupovat děti z mateřských, základních a uměleckých škol, které o vystoupení na adventních trzích velice stály. Soboty budou zaměřené
na dětské publikum, neděle patří vy-

stoupení populárních umělců a rozsvěcením adventních svící. Kromě
té poslední, která se rozzáří už v sobotu.
„Dvě tradiční akce, tedy Mikuláše
v úterý 5. prosince a Průvod světlonošů v sobotu 16. prosince doplní letos jedna nová. Půjde o Den tradic,
který se uskuteční v sobotu 9. prosince,“ prozradil mluvčí magistrátu
Jan Kopál.
Vedení radnice letos dlouho přemýšlelo, kam vánoční trhy umístí.
O možnostech mohli rozhodovat i
lidé prostřednictvím ankety. Zvítězila v ní s 51 procenty varianta trhů u
Národního domu, stromu a pódia u
pošty. Této možnosti dalo přednost
51 procent hlasujících. Radní ale vítěznou variantu přehodnotili a roz-

hodli, že se trhy budou konat ve
Smetanových sadech. Ty posbíraly
pouze 13 procent hlasů. „Vezměte
si, že budete mít vánoční strom a pódium u pošty, stánky v Zeyerově ulici. Kdo vám tam bude chodit? Je lepší, trhy scelit,“ řekl Čestmír Bruštík.
Adventní trhy se poslední dva
roky konaly před hotelem Thermal,
který ale letos čeká rekonstrukce.
Karlovy Vary tak ušetří na nájmu,
který hotelu platily.
Vánoční trhy bývaly v krajském
městě vždy tak trochu problematické. Na ty u Národního domu si stěžovali tamní obchodníci, ve Smetanových sadech lidem vadilo bláto a
před Thermalem nevhodné umístění a nedůstojný program.
— Jana Plechatá

9.–16. století a soubor vzácných daguerrotypií z období 1839–1850.
Letos byla také dokončena oprava kašny na nádvoří a do zámecké
kaple se vrátil zrestaurovaný oltářní obraz. Možná i kvůli tomu zde

přivítali téměř sedmatřicet tisíc
lidí. Na Kynžvartu se ještě uskuteční loučení s návštěvnickou sezonou, a to v době podzimních prázdnin od 26. do 29. října.
Ve vybraných dnech zde bude
vedle prohlídek probíhat také speciální program určený dětem. Na 28.
října se chystá celovečerní pásmo
filmů Snow film fest a 9. až 10. prosince se návštěvníci mohou těšit na
adventní koncert v komnatách, který doplní večerní pozorování
hvězd.
V příštím roce se restaurátoři zaměří na soubor deseti portrétů rodové galerie Metternichů.
Zámek bude také zapojen do hlavního tématu státních památek, kterým je Šlechta českých zemí
v evropské diplomacii. Právě příběh rodu Metternichů, především
Clemense Wenzela, knížete von
Metternich-Winneburg, se k tématu úzce váže.
Na zámek Valeč, který je otevřen
celoročně, přišlo od ledna do září
více než pět a půl tisíce návštěvníků. Kastelán Tomáš Petr očekává,
že do konce roku zámek přivítá celkem šest tisíc lidí, dalších dvacet tisíc si prohlédne park.
„Na Valči je vidět, že pro návštěvníky může být atraktivní i prezentace dosud neobnovených interiérů
systémem volných prohlídek,“ říká
kastelán Tomáš Petr a dodává, že v
příštím roce oživí prostory zámku
výstava soudobého umění.

Právníci získají peníze
za historický majetek
KARLOVY VARY Částku 1,4 milionu korun by měla karlovarská radnice vyplatit jako odměnu právnické kanceláři, která pro ni vymáhá
historický majetek.
Jde o podíl z toho, co se právníkům v minulosti podařilo vymoct.
Odměnu právníkům ještě musí
schválit zastupitelé. A nejspíš budou něco podobného řešit i v budoucnu. Boj o historický majetek
města ještě nekončí.
„Ve hře je například sídlo újezdního úřadu ve Dvorech,“ naznačil náměstek primátora Michal Riško.
Podle jeho kolegy Jiřího Klsáka se
řeší i další osud tubusu lanovky z Divadelního náměstí k hotelu Impe-

rial. Osud této stavby byl v minulosti pohnutý.
„Lanovku jako takovou postavila
i s tubusem soukromá firma. Do rukou města se dostala v roce 1945.
Nějakou dobu ale byla v majetku
SSSR, který dostal hotel Imperial
jako dar,“ popsal historii lanovky
náměstek Klsák.
V minulosti se už právníkům podařilo vymoci například část někdejšího okresního ředitelství policie v ulici I. P. Pavlova. Do majetku
města přešla i vila Titania. Radnice
o ni ale svedla boj s Diplomatickým
servisem Ministerstva zahraničních
věcí.
— Petr Kozohorský

Čtyřletý Nicolas z Chebu se pere s nepřízní osudu
CHEB Vinou těžkého porodu, který podle matky Ivany Úblové neproběhl vinou lékařů tak, jak měl,
se Nicolas postavil na startovní
čáru svého života s obrovskými
hendikepy. S pomocí maminky se
je pokouší překonat.
Výčet zdravotních potíží chlapce
by zabral na několik řádek. K nejvážnějším diagnózám, které Nicolasovi a celé rodině ztrpčují život, patří epilepsie, dětská mozková obrna a hydrocefalus, tedy nadměrná
tvorba mozkomíšního moku, kvůli
kterému má do hlavy zavedenou
speciální trubičku. Ta přebytečnou tekutinu odvádí z mozku do
dutiny břišní.
Prognózy nebyly příznivé
Počáteční prognózy lékařů byly neveselé. Prorokovali, že v lepším případě bude Nicolas na vozíčku, v
horším, že se nezvedne z postele.
Jenže Nicolas se rozhodl dokázat,

že to tak být nemusí. Podtrženo sečteno, sotva čtyřletý klučík má za
sebou nepočítaně zákroků a operací. Přitom je živý, veselý, hraje na
hudební nástroje a miluje včelku
Máju. Zatím sám ještě nechodí, ale
má k tomu slušně našlápnuto.
Plánovanou operaci
bylo nutné odložit
„Zásadní zvrat by do Nicolasovy
léčby mohla přinést náročná ortopedická operace. Na tu však zatím
čekáme. Měli jsme ji absolvovat už
v září. Operace by měla odstranit
svalovou křeč v celé pravé noze.
Jenže kvůli zahlenění nám lékaři
oznámili, že výkon budeme muset
odložit. Je to obrovské zklamání,
ale musíme počkat, riziko by bylo
příliš velké,“ povzdechne Ivana Úblová.
Zákroků, které by měly postupně
odstranit překážky bránící motorickému vývoji bude muset Nico-

V sedle Rehabilitaci napomáhá také jízda na koni.
Foto: z rodinného alba Ivany Úblové

las absolvovat několik. „Ale je to jediná šance, že bude konečně chodit,“ vypráví se slzami v očích Ivana, která synkovi a jeho rehabilitacím věnuje každou volnou chvilku.
Ani po operaci však nebude mít Nicolas vyhráno.
„Musí trpělivě ležet šest týdnů na
lůžku se sádrou na noze. To bude
vzhledem k jeho hyperaktivitě těžký boj, ale musí se s tím poprat. Důležitá bude i následná lázeňská
péče s robotickými a rehabilitačními systémy, které pracují na principu neurorehabilitace. Pro syna je
třeba pořídit také řadu nejrůznějších pomůcek, jako jsou dlahy, chodítka, vozíčky a speciální ortopedickou obuv,“ vypočítává Úblová.
Ta se bojí také toho, že Nicolase postihne další epileptický záchvat.
„Letos v lednu epilepsie zaútočila snad nejzákeřnějším způsobem,
ve spánku. Přišel záchvat s dlouhým bezvědomím,“ jen nerada

vzpomíná Ivana na těžké období.
Podobné to bylo i vloni v červnu,
kdy silný záchvat jako mávnutím
kouzelného proutku smazal pokroky, kterých Nicolas v předchozí etapě rehabilitací dosáhl.
Nákladnou léčbu
musí opakovat
Speciální rehabilitaci a řadu kompenzačních pomůcek pojišťovny
nehradí.
Rodina proto uvítala pomoc a
podporu, kterou jí nabídl Nadační
fond pomoci Karla Janečka. Cílem
je získat peníze na zajištění potřebné léčby a nákladů s ní spojených.
„Na stránkách fondu je možné
chlapce podpořit jakoukoli částkou,“ dodává Ivana Úblová.
Ta věří, že speciální kočárek, kterým syna vozí, bude zanedlouho
minulostí. Jejím snem je, aby do
školy už došel Nicolas po svých.
— Jitka Dolanská

