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Zahradní slavnost v Psychiatrické léčebně Petrohrad již po 25.
Kdo byl v sobotu 17. června 2017 mezi návštěvníky 25. Zahradní slavnosti Psychiatrické
léčebny v Petrohradě, nelitoval. Areál této léčebny opět po roce ožil rozmanitým kulturním
programem. Prostory nádvoří a zámecké zahrady přivítaly přes 1 250 návštěvníků, kteří přišli
bezesporu na kvalitní program, v rámci něhož vystoupily známé osobnosti české hudební
scény (Martin Maxa, Věra Martinová, hudební skupina LAS VEGAS, Clarinet Society, Dechovka
12 Plzeň). Peníze získané z dobrovolného vstupného budou letos, podle slov ředitele léčebny
Ing. Ladislava Henlína, použity na rozvoj terénních služeb v oblasti psychiatrie.
Zahradní slavnost začala dopoledne v 10 hodin vystoupením TK Power of Dance Podbořany. Taneční
vystoupení poté vystřídal se svým úvodním slovem RNDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana
Ústeckého kraje a Jitka Dondová, starostka obce Petrohrad. Na závěr úvodního proslovu vystoupil
Ing. Ladislav Henlín, ředitel psychiatrické léčebny, aby poděkoval všem spoluorganizátorům Zahradní
slavnosti a sponzorům, bez jejichž finanční pomoci by jen těžko mohl přivést do Petrohradu hvězdy
české hudební scény a nejoblíbenějšího sportovního komentátora Vojtu Bernatského, Právě on celý
den návštěvníky slavnosti provázel.
Hudební maraton na pódiu odstartovala kapela Clarinet Society, v jejím podání zaznělo mnoho
swingových skladeb. Poté vystoupila na pódium skupina LAS VEGAS, která se rozjela se svými
skladbami po celém světě. Mohli jsme slyšet písně Michaela Jacksona, Freddiho Mercury, Jiřího
Schelingera nebo Pavola Habery. V půl jedné jsme se vrátili do Čech a Martin Maxa nezapomněl na
oblíbenou píseň C'est la vie. Následně publikum přivítalo country zpěvačku Věru Martinovou. Po další
vsuvce skupiny LAS VEGAS Zahradní slavnost zakončila za zvuku dechovky plzeňské konzervatoře,
12 Plzeň.
Nesmíme zapomenout na bohatý doprovodný program v režii „Auto Myslivec Podbořany“, který
pořádal soutěže, předváděcí jízdy, skákací škodovku a dětský cyklokroužek. Ovšem bez našeho
loutkového divadla „Divadlo Pod kapličkou“ se nemohla zahradní slavnost obejít. Se svou pohádkou
Vodníkovo mámení přilákalo divadélko především ty nejmladší diváky. A kdo se do divadla nevešel,
mohl si zajezdit na koních nebo zastřílet z luku a kuše.
Po skončení Slavnosti ředitel Psychiatrické léčebny v Petrohradě, Ing. Ladislav Henlín, pozval
návštěvníky na příští ročník, který se bude konat 16. 6. 2018.

Psychiatrická léčebna Petrohrad je příspěvková organizace, která působí v obci Petrohrad v Ústeckém kraji již od
roku 1952. Poskytuje zdravotní péči a zajišťuje další zdravotnické služby psychicky nemocným občanům.
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