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1) Důvod exkurze 
 

 

V druhou květnovou sobotu 2013 jsme na pražském Vyšehradě společně zahájili 5. ročník 

výstavy Má vlast cestami proměn. Měli jsme možnost shlédnout proměny dalších staveb, krajiny, 

veřejných prostranství, parků, návsí, náměstí. Od června výstava putuje po naší zemi  

a ukazuje návštěvníkům, co všechno dokázali odhodlaní lidé v místě svého domova. 

 

Ústecký kraj je partnerem letošního ročníku výstavy. Představil 23 proměn. Během tří dnů jsme 

některé z nich navštívili a setkali se s jejich iniciátory přímo na místě. S hlubokou pokorou   

a úctou jsme obdivovali  lidi, kteří to myslí s místem, kde jsou doma, opravdu vážně.  

 

Ústecký kraj je v myslích lidí vnímán jako zdevastovaná krajina bez turistického zájmu. My jsme 

na vlastní oči poznali, že tomu tak není. Má spoustu přírodních krás, kulturních památek  

a možností pro relaxaci i poznání. Šíříme toto poznání dále, do všech končin země. 
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2) Korozluky 

Budovu zámku Korozluky, 

jenž byla určena k demolici, 

zachránil a zrekonstruoval 

za pomoci rodiny majitel, 

pan Ing. Miroslav Perout. 
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Mirek Perout poutavě 

vypráví o historii a 

proměnách zámku. Říká, 

že na začátku nemusíte 

mít nic, než odhodlání a 

touhu to dokázat. Nyní je 

zámek zpřístupněn 

veřejnosti a Mirek s 

manželkou Janou zde 

pořádají různé kulturní 

akce.  

2) Korozluky 
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3) Libouchec 

Zámek Libouchec pochází z druhé poloviny 16. století. V roce 1989 byl ve špatném stavu navrácen obci. 

Ta jej prodala kupci, který přislíbil rekonstrukci. Docházelo však k další devastaci areálu. Poté objekt  

s pomocí obce získala společnost Polesí Střekov, a.s., která jej zrekonstruovala do současné podoby 

podle dochovaných dokumentů.  
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V roce 2003 odkupuje rozvaliny Polesí Střekov a.s. Díky grantům Ministerstva kultury ČR a Ústeckého 

kraje se podařilo vrátit zámek do původního stavu. Dnes slouží k pořádání kulturních a společenských 

akcí, je zde konírna a buduje se zde muzeum myslivosti. 

Objektem nás provedl pan ing. Vladimír Černil.  

 

3) Libouchec 
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4) Děčín zámek a zahrada 

V zámku sídlila armáda, která přispěla k značné devastaci objektu. V roce 1991 se vlastníkem zámku 

stává město Děčín a začíná s rozsáhlou rekonstrukcí. S odborným výkladem pana Jana Kymličky i jsme 

si prohlédli zámecké interiéry s obnovenými původními štuky, parketami a ostěním. Na závěr prohlídky 

jsme zavítali do Růžové zahrady a vystoupali na impozantní gloriet s nádhernou vyhlídkou na město.    
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5) Benešov nad Ploučnicí 

Zámkem nás provedla paní Michaela Hlinková. Dolní zámek byl zpřístupněn v šedesátých letech a Horní 

zámek díky systematickému přístupu památkářů byl otevřen pro veřejnost v roce 1999.  

Prohlédli jsme si oba objekty s expozicemi dobového nábytku, porcelánu, zbraní a obrazů. 
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6) Doubice  

Rekreační obec s malebnými domky lidové architektury se nachází ve Šluknovském výběžku na rozhraní 

Lužických hor a Národního parku České Švýcarsko. 

Stará hospoda je obklopena množstvím vesměs dřevěných soch, které toto místo proměňují v 

pohádkový ráj. V loňském roce byla obec zaregistrováni v České knize rekordů za nejvyšší počet soch a 

přibývají další. Sochař si zde odpracovával pobyt a stravu… 
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V tomto místě se stýkají 

České středohoří, Labské 

pískovce a Lužické hory 

6) Doubice  
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7) Šluknov - zámek  

Po požáru v roce 1986 zbyly ze zámku jen obvodové zdi. Po dvaceti letech dalšího chátrání se městu 

podařilo zámek postupně zrekonstruovat do dnešní podoby.  

Jsou zpřístupněny téměř všechny prostory zámku s dobovými exponáty. V přízemí se nachází také 

regionální informační centrum a útulná zámecká cukrárna, kde je možné ochutnat regionální specialitu, 

Dlaskův větrník. Další stálou expozicí je Lesnické muzeum, s vazbou na nedalekou střední školu. 
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8) Lipová - zámek  

Zámek Lipová teprve na svou proměnu čeká. Zatím se podařilo vyčistit zpustošený park před zámkem. 
Sdružení za záchranu zámku v této chvíli zpracovává projekt na obnovu a zároveň usiluje o další dotace 
na realizaci obnovy.  
Pokud se záchrana povede, chce sdružení zpřístupnit zámek veřejnosti a vybudovat kavárnu, obchůdek 
s knížkami a vzdělávací centrum. Vpravo zástupce odboru regionálního rozvoje Ústeckého kraje Jana 
Červinková a starosta obce Lipová Pavel Svoboda. 
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8) Lipová – Podstávkový dům  

Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska slavnostně otevřela koncem září kompletně 

zrenovovaný podstávkový dům. Slouží jako infocentrum a zároveň jako muzeum a galerie. 

Je využíván také k volnočasovým aktivitám místních obyvatel. 

         15/24                              10.10.2013 



9) Vědomice 

Obec Vědomice leží v těsné blízkosti Labe nedaleko Roudnice. V letošním roce byla opět zasažena 

ničivými povodněmi. Setkali jsme se s panem starostou Václavem Tylem a s paní starostkou Marií 

Cimrovou z obce Chodouny - Lounky. 
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10) Brozany – vodní elektrárna 

V brzkých ranních hodinách na nás čekal pan starosta Václav Bešta a ukázal nám příkladně 

zrekonstruovanou funkční malou vodní elektrárnu. Poháněla mlecí zařízení mlýna – výpravné 

renesanční stavby v sousedství. Na něj navazoval pivovar a hospodářský dvůr. 
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10) Brozany - tvrz 

Poté jsme vystoupali na po schodech na vrchol kopce  a prohlédli si ukázkově proměněnou tvrz. Takhle 

snad nevypadala ani když byla úplně nová - ve 14. stolení, kdy patřila mělnickým proboštům. 

Smyslem proměny byla záchrana památkového objektu před další devastací a jeho zpřístupnění 

veřejnosti. Konají se zde společenské a kulturní události. 
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11) Jimlín – zámek Nový hrad 

Během působení zemědělského družstva se ztratil veškerý mobiliář a objekt chátral. Zanedbaná údržba 

a neodborné zásahy přivedly zámek do havarijního stavu.  
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11) Jimlín – zámek Nový hrad 

V roce 1994 přechází pod správu Okresního úřadu v Lounech a díky péči pana PhDr. Petra Nováka, 

CSc.,  se podařilo památku zachránit. Na dalších úpravách se podílí stávající pan ředitel Mgr. Josef 

Kabát (vlevo). Vpravo paní Karina Strnadová z Odboru památkové péče Krajského úřadu Ústeckého 

kraje. 
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12) Březno 

Naši cestu po proměnách Ústeckého kraje jsme zakončili v obci Březno u Chomutova. Pan starosta 

Zdeněk Valenta a paní místostarostka Zdeňka Buzková nás provedli obcí a bylo se opravdu na co dívat.  

Zrekonstruovaná historická radnice, krásný hřbitov s opraveným památníkem obětem 2. světové války, 

přístupová cesta lemovaná sochami z částí kmenů ponechaných při kácení na svém místě. Součástí 

prohlídky byla i návštěva obce Stranná, kde probíhá rekonstrukci zdevastovaného kostela. 



Ve spolupráci s Asociací 

regionálních značek se na 

našich cestách setkáváme 

s výrobci  produktů místní 

provenience. Tito lidé mají 

velkou zásluhu na rozvoji 

kraje, udržování tradic a 

na znovunavrácení úcty k 

místním potravinám. 

Rodinné Vinařství a 

ovocnářství Němeček je 

držitelem prestižního 

ocenění Regionální 

značka.  

       13) Regionální značka 
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13) Děčín –  kavárna Houpací koník 

V bistru u mostu přes Labe nás přivítaly spolumajitelky firmy paní Dana Štechová a Denisa Ashton. 

Proměna jejich nebytového prostoru značně zvelebila frekventovanou ulici. Představí se v dalším ročníku 

výstavy. Tyto dvě dámy vaří a pečou samy pochoutky z babiččiny kuchyně. Připravují sezónní jídla, která 

pocházejí vesměs z tohoto kraje. Nejpopulárnější je kváskový chléb, který je podáván s BIO máslem z 

Varnsdorfské mlékárny. Jako doplňkový prodej nabízejí kvalitní lokální potraviny a produkty od místních 

farmářů a malovýrobců. 
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Děkujeme všem, kdo tak nadšeně a s neskutečnou pílí a odříkáním zvelebují místa našeho 

společného domova. Hluboce si vážíme obrovského úsilí a práce, které každou proměnu 

provázejí. Mnohdy za ní stojí jedinec nebo malý tým lidí, který dokáže s velkým nasazením 

zachránit skvosty, díla našich předků budovaná po staletí. Doslova z trosek dovedou vykřesat život 

a zrodí se nádherné dílo navazující na svůj předchozí význam, s novou funkcí a využitím. 

 

Nechť je zpráva z této mise inspirací pro nás všechny, kteří budujeme nebo žijeme v místech, kde 

jsou takové proměny potřeba. A neváhejte nám své dílo představit.  

 

Těšíme se na Vaše proměny v dalším ročníku výstavy Má vlast cestami proměn. 

 

Tým Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s. 

14) Poděkování 
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