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Vážení přátelé, 
níže naleznete odkaz na druhý díl mimořádně krásného pořadu ČT „ V karavanu po Česku“, 
který uvádí Aleš Háma. Ve druhém dílu se podívámeme do Plzeňského kraje - V karavanu 
po Česku: Plzeňský kraj — Česká televize (ceskatelevize.cz) 
Přikládám i odkaz na obrázky, jak vypadalo zimní putování Tepelskou vrchovinou v sobotu 
16. ledna 2020 z Vlkovic do Úšovic, při kterém jsme objevili nově obnovenou poutní kapli, 
která není zatím ani na MAPY.CZ.  - 2021/01 Tepelská vrchovina: Z Vlkovic do Úšovic – 
František Wohlmuth – album na Rajčeti (idnes.cz) Pokud vás zajímá budoucnost lázeňství 
v Karlových Varech, tak je k dispozici odkaz na přednášku ze záznamu. Za pozornost stojí i 
informace o znovu nalezeném obraze ze Skoků. Vláďa Zedník zpracoval další video, 
tentokrát z putování batohem na zádech povodím Nežárky: viz níže. 

Loňský první červencový týden 2020 si opětovně nasazujeme batoh na záda a 
vydáváme se na řeku Nežárku. Ne ovšem jako vodáci, abychom ji spluli, ale jako pěší turisté 
po jejím břehu. Našim cílem je Nežárka, která vzniká soutokem Kamenice a Žirovnice. 
Základnou nám bude Jindřichův Hradec. Nežárka je náš už 21. příběh. Ten první se psal v 
roce 2000, kdy čtyři pěšáci se vydali podél Berounky z Plzně až k jejímu splynutí s Vltavou 
nedaleko Zbraslavi. Tehdy to bylo takříkajíc na blint, bez zajištění jakéhokoliv noclehu, jen se 
stanem a spacákem přibaleným k batožině. 

Postupem času jsme se prošli po březích většiny řek po celém Česku. Zpočátku to byla 
skoro doslova po břehu od pramene k soutoku nebo zase obráceně od soutoku k prameni. 
Postupně o tento druh turistiky přibývalo zájemců, ale přibývaly i problémy se zajišťováním 
noclehů na jedno přenocování. Ruku v ruce narůstala účastníkům léta a jak se vzdalovalo 
v kalendáři datum narození,  postupně se dostávalo i méně sil, ale neubývalo nadšení z 
pohybu přírodou a touhy poznávat naši českou krajinu. Časem se změnilo i pojetí toulek, 
místo vandrování jenom v blízkosti břehu řeky jsme se zaměřili na širší prostor celého 
povodí. Jsme ubytovaní na jednom místě a na výlety vyrážíme pomocí veřejných dopravních 
prostředků – vlakem a autobusem. 

Neméně důležité je, že kráčíme spolu v dobré partě lidí stejné krevní skupiny, bez 
jakýchkoliv rozmíšek v naprosté pohodě. Odměnou nám také bývá posezení v útulných 
hospůdkách při dobrém zakousnutí a lahodném moku. Dnes vás zveme na toulky 
romantickými zákoutími řeky Nežárky, opravenými městečky a krásnými zámky v jejím 
povodí. Vše dokreslují pohledy na malebný a čistě upravený Jindřichův Hradec. Příště se 
těšíme do Českých Budějovic, místa, kde se potkává Vltava s Malší. 
 
Příjemný večer 19. ledna 2020 přeje FJW! 
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Zdravím Františku,  

až budeš posílat další AAA aktuality, tak tam prosím přidej tento odkaz na video z loňské 
Nežárky: https://youtu.be/GmXDDawWKvs 
Doporučuji všemi při sledování nastavit kvalitu  720p 
Pana Václava  Jozu prosím o "pověšení" videa na naše turistické stránky.  
Díky, Vláďa 
 
 
Hezký den, 
 

ráda bych Vás jménem Kanceláře architektury města Karlovy Vary pozvala na první akci KAMu, která 
proběhne v online prostředí! V úterý 19. 1. od 18 hodin se na Vás budeme těšit s Mgr. Kristýnou Matějů, 
Ph.D., ředitelkou Institutu lázeňství a balneologie, v. v. i., která ve své přednášce promluví o obnovení 
balneologického výzkumu.  
 
Jakými cestami se může ubírat výzkum v oblasti lázeňství a má vůbec v současné době smysl? Jaký je 
vztah Čechů k lázeňství? Proměnila pandemie covid-19 nějak pohled na lázeňskou léčbu? 
 
Přednášku můžete sledovat  zpětně ze záznamu na tomto odkazu 
▶ https://youtu.be/iCREqLNRJ_o 
 
Více informací o této akci najdete na 
▶ kamkv.cz/kristyna-mateju-prednaska  
▶ facebook.com/ 
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Přeji Vám hezký den a těším se na viděnou. 
 

 
Mgr. Jana Boukalová 

PR a komunikace 
 
telefon: +420 353 151 480 • +420 721 988 449 
e-mail: j.boukalova@kamkv.cz  • www.kamkv.cz 
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Zázrak ve Skocích! Desítky let nezvěstný obraz 
získala skupina nadšenců 
Zázrak ve Skocích! Desítky let nezvěstný obraz získala skupina nadšenců | Karlovy Vary (rozhlas.cz) 
 
Návrat P. Ricka do Skoků 
Na sklonku roku 2020 byl spolek upozorněn, že se na jednom aukčním portálu objevil obraz, který by mohl souviset 
se Skoky. Záhy jsme zjistili, že se skutečně jedná o obraz, o kterém jsme z německé historické literatury věděli, že 
býval součástí mobiliáře fary ve Skocích a zobrazoval duchovního otce mariánského poutního místa, P. J. N. Ricka, 
OPraem. Po roce 1945, resp. po roce 1950, když ze Skoků nuceně odešli tepelští premonstráti, se obraz, stejně jako 
řada dalších památek, ztrácí. Považovali jsme jej za již definitivně ztracený a zničený. O to větší překvapení a radost 
byla, když se objevil. Navíc se tak stalo v době premonstrátského jubilea - 900. výročí založení řádu premonstrátů. 
Protože se jedná o jednu z nejcennějších historických památek Skoků, bylo rozhodnuto, že se spolek pokusí získat 
obraz do vlastnictví. To se nakonec podařilo, spolek za památku zaplatil 20 tisíc korun. Na pořízení obrazu již přispěli 
někteří členové spolku a další dárci. Získáním obrazu byl završen pro Skoky poměrně úspěšný rok 2020, byl to krásný 
vánoční dárek Skokům.  
Obraz bude nutné odborně prohlédnout restaurátorem, zda nepotřebuje nějaký restaurátorský zásah a ošetření, v 
budoucnu bude umístěn a prezentován ve Skocích, nejspíše v budoucím Poutním domě. Prozatím bude zhotovena 
fotokopie, která bude vystavena v kostele. Protože originál není zatím možno ve Skocích umístit, zvažujeme jeho 
dočasné zapůjčení a umístění v některé vhodné instituci, kde by mohl být prezentován veřejnosti (např. v krajském 
muzeu, diecézním muzeu nebo v tepelském klášteře). 
Obraz má obdélný formát, orientovaný na výšku, rozměr plátna je 81 x 109 cm. Kompozice obrazu se skládá ze 
stolku v popředí, na kterém leží stavební plán kostela, svatý obrázek a stolní hodiny, z polopostavy vlastního 
portrétu a z pozadí, které tvoří drapérie za postavou a průhled oknem na stavbu kostela.  
Portrét zobrazuje polopostavu P. Ricka v životní velikosti, oděn je v typické bílé premonstrátské klerice, levou ruku 
má na cinguli, na prsteníku má prsten s červeným kamenem, patrně je to odznak jeho církevní hodnosti osobního 
děkana. Napravo před portrétem je stolek s modrým plátnem, na něm leží stavební plán poutního kostela ve 
Skocích, svatý obrázek místní Panny Marie Pomocnice ze Skoků s latinským nápisem "S. MARIA AUXILIATRIX 
STOCKENSIS" (svatá Marie pomocnice skocká) a velké stolní hodiny. Na stavebním plánu je vyobrazena část 
půdorysu kostela s textem, který se shoduje s textem na originálu stavebního plánu z roku 1736. V pozadí za 
postavou je drapérie červeného závěsu okna. Na rámu okna je přibytý obrázek s černobílým vyobrazením 
nekolorovaného osobního Rickova znaku. Ten je tvořen štítem v kartuši, ve štítu je zobrazení beránka Božího s 
osmicípou mariánskou hvězdou. Klenot štítu tvoří koruna, z níž vyrůstá postava sv. Norberta, po stranách paroží. 
Nad štítem s klenotem je obvyklý prvek církevní heraldiky, kněžský klobouk se čtyřmi (?) střapci. Znak by měl 
odpovídat jeho církevní hodnosti osobního děkana a řeholního kanovníka (podle dnešní heraldické praxe by měl mít 
pouze tří střapce). Beránek Boží odkazuje zřejmě na řeholního kanovníka jako služebníka Božího, mariánská hvězda 
patrně na mariánské poutní místo ve Skocích, sv. Norbert odkazuje na příslušnost k řádu premonstrátů (sv. Norbert 
jako zakladatel řádu), paroží zase na příslušnost ke Kanonii premonstrátů Teplá. V průhledu oknem je poutní kostel 
Navštívení Panny Marie ve Skocích, kostel je vyobrazen z boční, jihovýchodní strany. Jeho podoba odpovídá 
původnímu stavebnímu plánu, kdy měl mít pouze jednu věž. V době vzniku obrazu byl kostel ještě rozestavěný a věž 
měla být vyzděna jen po základy. Malíř tedy zřejmě vycházel ze stavebního plánu. Zajímavostí je i zachycení 
barevného provedení kostela (základní plochy cihlově červené, tektonika bílá). 
Povrch malby je jemně krakelovaný. Obraz byl v roce 1863 restaurován, zásah restaurátora je patrný na obličeji a 
rukou postavy. 
Zadní strana plátna má červenohnědý šeps, ve spodní polovině plátna je velký nápis - signatura malíře s datací "I. 
Ioseph Grimmer pinxit Anno 1744" (J(ohann) Joseph Grimmer namalovat léta Páně 1744) a pod ním menší nápis, 
signatura restaurátora s datací "P. Joan. restaurav. 1863" (P(áter nebo Peter?) Joan(es) obnovil 1863). Vlevo dole je 
číslice 78, patrně inventární číslo.  
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Autorem obrazu je regionální barokní malíř Johann Josef Grimmer žijící a tvořící ve Žluticích v 1. polovině 18. století. 
V historických materiálech se objevuje také jako Grimm, Grün. Podílel se spolu s dalšími regionálními malíři na 
výzdobě kostela ve Skocích. O osobě restaurátora, P. Joanese nebo Johanna, nic bližšího zatím nevíme, mohl by to 
také být tehdejší superior ve Skocích (1857-77) P. Johann Weimann, OPraem., který nechal obraz v roce 1863 
restaurovat. 
P. Johann Norbert Rick, OPraem. (1861-1756). Narodil se 13. července 1681 v Bochově, patrně byl vyslán na studia 
teologie, v roce 1706 byl vysvěcen na kněze a stal se členem Kanonie premonstrátů Teplá. V roce 1708 byl vyslán do 
Žlutic, kde se stal kaplanem ve zdejší farnosti. V roce 1714 se zde stal farářem. V roce 1717 inicioval vznik kaple P, 
Marie Pomocnice a tím i mariánského poutního místa ve Skocích. V roce 1726 obdržel čestný církevní titul osobního 
děkana. Jako duchovní správce žlutické farnosti spravoval i kapli ve Skocích, zasloužil se o zřízení oltáře v kapli a o 
vznik poutí k obrazu místní P. Marie Pomocnice ve Skoku. V roce 1738 převzal do správy i nově stavěný poutní kostel 
Navštívení Panny Marie ve Skocích. Když Kanonie premonstrátů Teplá zřídila v roce 1748 při kostele ve Skocích svůj 
superiorát (závislý řeholní dům), byl ustanoven jeho prvním představeným - superiorem. V této funkci zůstal až do 
své smrti 21. února 1756. Pohřben byl ve Žluticích (ve Skocích v té době ještě nebyl zřízen hřbitov), podle některých 
pramenů se v místním kostele sv. Petra a Pavla měl nacházet náhrobník.  
Určitě by bylo zajímavé zmapovat zatím neznámé osudy obrazu po roce 1945. Za informace budeme rádi. Také 
budeme rádi za případné nabídky na expertní posouzení stavu obrazu. 
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139Vám, Jiří Klsák, Jarda Vyčichlo a 136 dalším 
11 komentářů 
11 sdílení 
To se mi líbí 
Okomentovat 
Sdílet 
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