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P
ro filmaře je to ideální
místo. Kouřimský skan-
zen není daleko od Prahy,
roubenky a další historic-

ké budovy jsou prázdné a nemusí
se z nich nikdo stěhovat.

Už přes 30 let se tu proto prohá-
nějí rytíři na koních nebo z chalu-
py vykukuje princezna. Mezi osmi
většími filmy, které se v muzeu na-
táčely, právě pohádky převažují.

K tomu se musí připočítat rekla-
my a studentské filmy. Kamera se

tu podle ředitele Vladimíra Rišlin-
ka zatím objevila každý rok.

Letos poprvé tu museli kvůli do-
stavbě areálu zájemce odmítat.
Proměna skanzenu by přitom
mohla ještě zvýšit zájem filmařů.

„Za poslední čtyři roky se tu na-
táčely Čapkovy kapsy a Tajemství
staré bambitky, jako student jsem
tady zažil i natáčení Nesmrtelné
tety,“ připomíná Rišlink část pro-
dukce, která vznikala v Kouřimi.

Příprava areálu na natáčení vět-

šinou zabere dva až tři dny, ale ně-
kdy se protáhne kvůli zvláštním po-
žadavkům, jako jsou nátěry zdí.

Podle ředitele Rišlinka se zatím
nic nepoškodilo, ale v minulosti se
prý stávalo, že filmaři odvezli ně-
který z exponátů. „A vždy se vše
vrátilo, teď už si na to dáváme vět-
ší pozor,“ dodává ředitel. Stejně
tak musí pravidelně řešit rozježdě-
nou plochu areálu od náklaďáků.

Ještě náročnější bylo natáčení
seriálu Čapkovy kapsy, který pro

Českou televizi připravovali mladí
režiséři. Při natáčení dílu Zločin v
chalupě měla jedna z hlavních po-
stav orat pole. „Takže se zorala
část louky a pak jsme to museli
zase osít trávou,“ odhaluje mož-
nosti filmového světa Vladimír
Rišlink. Pronájem prý však není
pro skanzen velkým přivýdělkem.
Většinou se tak jeho vedení roz-
mýšlí podle toho, jestli uzavření
areálu vynahradí reklama, kterou
si natáčením udělá. Michal Kalina
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Skanzen v Kouřimi
Muzeum lidových staveb původně
vzniklo v roce 1972 kvůli zatopení
údolí Želivky. Cenné stavby ze
zaniklých vesnic ale nakonec
skončily v depozitáři, včetně částí
kostela z Dolních Královic. Místo
nich se ve skanzenu objevily
budovy z dalších středočeských
lokalit, například z Posázaví.
Koncem 70. let se tehdejší vedení
rozhodlo soustředit v areálu
památky z celých Čech a Moravy,
ale ani tento plán se nepodařilo
dotáhnout do konce. Po sametové
revoluci čekal areál na své
dokončení, ale zkomplikoval jej
restituční spor. Až v roce 2012 se
kraj dohodl s majiteli pozemků na
dlouhodobém pronájmu.
Od osmdesátých let je skanzen
vyhledávanýmmístem filmařů.
Prvním větším počinem byl
Komediant Otakara Vávry,
v 90. letech už hrály v Kouřimi prim
pohádky. Zdeněk Zelenka tam točil
některé scény Nesmrtelné tety, ze
zahraničí dorazili američtí filmaři
s filmem Příběh rytíře.

Kouzla králů Ve skanzenu si zahrál třeba i Martin Dejdar. Režisér Zdeněk Zelenka tam kromě Nesmrtelné tety točil i Kouzla králů. Foto: David Port, MAFRA

Kouřim

» Pokračování ze str. B1
K historickým i novým budovám
ještě památkáři do příštího roku
přidají mariánský sloup a kaplič-
ku, boží muka a sochu svatého
Donáta přemístí jen v rámci areá-
lu.

Na to nejcennější se však nyní
ještě peníze z evropských fondů
nenašly. Dominantou skanzenu
by se měl v další etapě stát kostel
svatého Jana Křtitele z Dolních
Královic, který je v depozitáři už
od sedmdesátých let. Zbylo z něj
několik částí, například komplet-
ní krov z 15. století nebo sejmuté
gotické nástěnné malby.

Plány se zadrhly
Bude však záležet na tom, zda
kraj získá na pokračování dostav-
by peníze z evropských fondů.
Pokud by se to podařilo, má ředi-
tel skanzenu navíc v plánu ještě
stavbu kopií dvou mlýnů.

„Vodní mlýn z Tismic u České-
ho Brodu bude vyžadovat i vybu-
dování náhonu a obnovu rybní-
ka. Druhý je větrný mlýn z Trut-
novska. Jeho části se sice zacho-
valy, ale nebyly dobře uskladně-
né, takže musíme i ten udělat
nový,“ dodal Rišlink.

Areál skanzenu se měl rozšiřo-
vat už za minulého režimu, ale
po jeho vzniku v roce 1972 se prá-
ce zadrhly. Několik staveb, půvo-
dem ze zaniklých vesnic pod vod-
ní nádrží Švihov, zůstalo rozlože-
ných v depozitáři.

Právě z nich vznikne většina
nové části. Další památky získal
skanzen v minulosti při přestav-
bách vesnice a po revoluci také
od soukromníků, jako tomu bylo
v případě křivoklátské Laubovny.

Michal Kalina

Kolín

Praha

Kvůli Čapkovi rozorali louku
Skanzen v Kouřimi nejčastěji láká tvůrce pohádek. Po natáčení se tam občas sází znovu tráva a dříve bylo nutné hlídat i historický nábytek.

Pohádkový
skanzen se změní
na vesnici

Pracujte pro zavedenou společnost TICK TACK.
Změňte s námi pražskou taxislužbu.

Nabízíme pozice:
řidič/ka taxi, dispečer/ka, operátor/ka

pište na: zamestnani@ticktack.cz

více informací na:
www.ticktack.cz/kariera
více informací na:

Stavební společnostPOHLcz, a.s.
se sídlemvRoztokáchuPrahy

hledá vhodné kandidáty na pozici

VÝROBNÍ PŘÍPRAVÁŘ STAVEB
ROZPOČTÁŘ

Požadujeme:
• SŠ/VŠ stavebního směru
• prokazatelná praxe min. 5 let (zkušenosti
s vodohospodářskými či podzemními stavbami výhodou)

• znalost KROS, příp. obdobného SW
• znalost práce s informačním systémem

(např. RSV) výhodou
• PC-MSOffice (Word, Excel, Project)

- uživatelská úroveň
• ŘP sk. B
• samostatnost a iniciativa
• časová flexibilita

Nabízíme:
• 5 týdnů dovolené
• dlouhodobou perspektivu stabilní společnosti
• zajímavé platové ohodnocení v závislosti
na dosažených výsledcích

Místo výkonu:
• Roztoky u Prahy

V případě Vašeho zájmu námprosím zašlete Váš
strukturovaný životopis na email roztoky@pohl.cz

Písemnou žádost s profesním životopisem zasílejte na adresu:
Lázně Poděbrady, a.s., Jiřího nám. 39, 290 33 Poděbrady

E-mail: pam@lazne-podebrady.cz
informace: tel.: 325 606 524

Lázně Poděbrady, a.s., přední poskytovatel
kardiorehabilitační léčby,

přijmou ihned za účelem rozšíření poskytované péče:

s dobrou znalostí běžné klinické
problematiky do týmu poskytujícího péči

lázeňským pacientům

LékařE - intErnistu

Zaměstnání nab.
Akciová společnost v Praze 3 hl. k okamži-
tému nástupu 2 pozice: Hlavní účetní se
znalostí účtování a.s. i nevýdělečných orga-
nizací (obec, BD, SVJ), pož. vzděl. VŠ/3,
ÚS/6. Dále hledáme: Účetní, výhodou zna-
lost účtování nevýdělečných organizací (BD,
SVJ), požadované vzdělání ÚS. Obě prac.
pozice jsou vhodné i pro občany se zdrav.
postižením I. stupně. Nabídky zasílejte na
pers. odd.: zaloudkova@smppraha3.cz, pří-
padné dotazy tel.: 284 019 820,737 246 701

Česká energie, a.s. v Praze 9 – Letňany di-
vize výroby světelné reklamy přijme zku-
šené pracovníky do výroby těchto profesí:
zámečník, svářeč, montér, elektrikář. Ča-
sová flexibilita. Jen s vážným zájmem o
práci. Výuční list a řidičský průkaz podmín-
kou. Životopis zasílejte na e-mail. adresu:
vrabcova@ceskaenergie.cz

A.s. v P-10 přijme: referenta obchodního od-
dělení /pož. ÚSO, NJ, AJ, (RJ vítán), ŘP sk.
B, znalost PC/, technologa výroby
/pož.ÚSO, znalost na PC/. Nástup ihned. CV
zasílejte na: VRL Praha a.s., Ke Kablu
378/24, 10200 Praha. T.č.: 272702325,
777066007, e-mail:jana.hoskova@vrl.cz

www.pracedoma.cz Využij PC/net!

Národní divadlo přijme zaměstnance do
vrátnice s nepřetržitým provozem. Předpo-
kladem je dobrý zdravotní stav. Nástup
1.9.2014. Životopis s adresou a telefonem
zasílejte na email: m.vlasankova@narodni-
divadlo.cz

Nabízíme tvrdou a psychicky náročnou
práci obchodního zástupce za nadprůměrný
příjem. Po zapracování služební auto a další
benefity. Volejte 608 813 237 a přijďte si
vyzkoušet své schopnosti do firmy s dvaceti-
letou tradicí.

Autoklempíře přijme Pyramida Průhonice.
Svářečský průkaz nutný! CV zasílejte na:
Monika.Forejtova@pyramidaprůhonice.cz
nebo volejte na tel.: 267 184 730.

Autorizovaný servis vozů na Praze 4,
přijme na plný úvazek přijímacího technika
s praxí v oboru. Nástup možný ihned.
Kontaktní telefon: 244 112 424, e-mail:
infopraha@federalcars.cz

SOU Ohradní Praha 4 hledá od 1.9.2014
aprob. učitele matematiky,příp. i elektropřed-
mětů, email:ivana.knaislova@ohradni.cz

INZERCE

ZŠ v Praze 6 přijme od 1.9.2014 kuchařku
na HPČ na plný úvazek.Tel.: 235 350 879

ZŠ v Praze 6 přijme od 1.9.2014 kvalifikova-
nou učitelku 1. stupně. Tel. : 721 274 310


