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Psychiatrická léčebna v Petrohradě opět po roce ožila kulturou
Nebyli jste v sobotu 20. června 2015 mezi návštěvníky XXIII. Zahradní slavnosti Psychiatrické
léčebny v Petrohradě? Škoda. Areál této léčebny opět po roce ožil rozmanitým kulturním
programem. Prostory nádvoří a zámecké zahrady přivítaly přes 1 500 návštěvníků, což je
mnohem více než vloni. K vyšší návštěvnosti bezesporu přispěl kvalitní program, v rámci
něhož vystoupily známé hvězdy české hudební scény (Petra Janů, Věra Martinová, Jakub
Smolík a Petr Rezek) a dlouholetá tradice této akce s charitativním podtextem. Peníze získané
z dobrovolného vstupného budou letos, podle slov ředitele léčebny Ing. Ladislava Henlína,
použity na nákup materiálu pro terapeutické dílny.
Zahradní slavnost začala dopoledne v 10 hodin vystoupením žáků z TŠ Stardance Chomutov na
nádvoří zámku, v němž Psychiatrická léčebna sídlí. Taneční vystoupení poté vystřídal se svým
úvodním slovem Ing. Petr Severa, vedoucí Odboru zdravotnictví Ústeckého kraje, a Jitka Dondová,
starostka obce Petrohrad. Závěru úvodního proslovu se chopil 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, čtyřnásobného vítěze ankety TýTý
v kategorii Sportovní moderátor. Ten celý den návštěvníky slavnosti provázel.
Hudební maraton na pódiu odstartovala kapela Clarinet Society. V jejím podání zaznělo mnoho
swingových skladeb. Za velkého potlesku opouštělo toto teplické hudební seskupení pódium, aby
předalo mikrofon Jakubovi Smolíkovi, na jehož vystoupení čekala nedočkavě nejedna jeho fanynka.
Bylo by naivní myslet si, že by ho fanynky nechaly odejít z pódia, aniž by zazpíval písně Jen blázen
žárlí a Až se Ti jednou bude zdát. Krátce po jedné odpoledne přeskočili návštěvníci díky zpěvačce
Petře Janů z romantické hudební vlny na vlnu rockovějšího charakteru. Následně publikum přivítalo
country zpěvačku Věru Martinovou, která dokázala, i přes to, že začalo pršet, roztančit a rozezpívat
nejvíce návštěvníků. Předposledním vystupujícím byl Petr Rezek s kapelou Centrum. Zahradní
slavnost již tradičně končila za zvuku dechovky od kapely Lounská třináctka.
Po skončení Slavnosti si na nás udělat chvíli čas ředitel Psychiatrické léčebny v Petrohradě,
Ing. Ladislav Henlín, kterého jsme se v krátkosti zeptali na pár otázek:
Právě skončila v pořadí již XXIII. Zahradní slavnost. Čekal jste tak vysokou návštěvnost v tomto
nepříznivém počasí?
Ano, čekal. Proto jsme letos postavili více stanů, aby se v případě deště bylo kde schovat.
Který z interpretů se Vám dnes nejvíc líbil?
Věra Martinová.
Věděl jste dopředu o tombole, kterou pro návštěvníky letošní slavnosti uspořádal Vojta
Bernatský?
Věděl, protože jsme se museli předem domluvit, aby vše časově klaplo.
Která z jejích výher Vám připadala nejvtipnější?
Ta od „cestovní kanceláře“. Vojta výherkyni této ceny slíbil, že se podívá do Kanady. A tak se opravdu
stalo. Výherkyně se do kanady, ale té vojenské, na vlastní oči podívala. Prý to byla bota Barbory
Špotákové.

Nezaskočil Vás trochu Vojta s kliky, které jste s Ing. Severou museli před zraky návštěvníků
předvést?
Tak to určitě, to jsem opravdu od Vojty nečekal.
Pokud bude moderátorem příští Slavnosti opět Vojta Bernatský, budete klikování poctivě do
příště trénovat, abyste byl připraven na případnou další klikovací výzvu?
Nebudu, ale už dnes vymýšlím, jak mu to oplatím.

Psychiatrická léčeb na Petrohrad je příspěvková organizace, která působí v ob ci Petrohrad v Ústeckém kraji již od
roku 1952. Poskytuje zdravotní péči a zajišťuje další zdravotnické služb y psychicky nemocným ob čanům.
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