
Živé Skoky 2018 – začali jsme před deseti lety 

 
   Před deseti lety, v roce 2008, proběhl poprvé projekt Živé Skoky, který každoročně 
oživuje a chrání poutní kostel Navštívení Panny Marie v areálu bývalé obce Skoky 
poblíž Žlutic v Karlovarském kraji. Jeho realizátorem je zapsaný spolek Pod 
střechou a řada dobrovolníků. 
   Nyní máme před sebou již ročník jedenáctý. Každý den v červnu, červenci a 
srpnu bude kostel přístupný denně od 9 do 18 hodin. Návštěvníci si mohou 
kostel prohlédnout i s výkladem průvodce, a to doslova od sklepa až po půdu.  
   Nezůstává ale jen u zpřístupnění vzácné barokní památky. Jako každý rok i letos 
zde proběhne cyklus benefičních koncertů. Vstupné na koncerty je dobrovolné a 
slouží přímo k obnově místa.  
 
Z nejbližšího programu Živých Skoků 2018 vybíráme: 
 
   V sobotu 30. června se ve 20:30 kostel rozezní chvalozpěvy, které mají svůj původ 
ve francouzské klášterní komunitě v Taizé. Krom duchovního zážitku návštěvníky 
jistě uchvátí také působivé noční osvětlení kostela. Večer proto nese název Noc 
světel. 
 
   Hned další den, v neděli 1. července, bude následovat tradiční hlavní skokovská 
pouť ke svátku Navštívení Panny Marie s podtitulem Českoněmecká pouť 
porozumění. Mši svatou, která začne procesím v 10:00, bude celebrovat opat 

tepelského kláštera P. Zdeněk Filip Lobkowicz OPraem. Po poutní mši přijde na řadu 
kolem poledního také posezení u stánků s občerstvením a s nabídkou suvenýrů, 
setkání rodáků, jakož i komentovaná prohlídka kostela a zaniklé obce.  
 
Dále nás čekají tyto kulturní události: 
 
21.7. – OLDŘICH JANOTA; písničkář, básník a inspirátor české hudební scény 
 
27.7. – JAN SPÁLENÝ TRIO; originální český bluesman v doprovodu svého syna 
Filipa (bass, tuba) a světoznámého trumpetisty Michala Gery  
 
4.8. – LEE ANDREW DAVISON QUARTET (USA/CZ); americký bluesman se vrací 

do Skoků s repertoárem černošských spirituálů. 
 
17.8. – DIVADELNÍ SOUBOR VEJPRŤÁCI; básně z legendární sbírky Kytice Karla 
Jaromíra Erbena v divadelním provedení dramatického souboru při ZŠ Vejprty. V 
jedinečném prostředí bývalé obce Skoky. 
 
25.8. – JITKA ŠURANSKÁ & PETR UVIRA; sudeto-slovácké hudební cuvée. 
Třemi Anděly oceněná houslistka a jedna z nejvýraznějších osobností současné 
tuzemské world music v duu s kytaristou skupiny Ladě.  
 
1.9. – DELIOU (CZ/F); Setkání české houslistky Jitky Malczyk (hardangerské norské 
housle) a bretonské harfenistky Celestine Doedens (háčková harfa). V autorských 
skladbách čerpají inspiraci z vlastních hudebních kořenů, ze svých cest a z 
tradičního folkloru  –  Bretaň, Čechy, Maďarsko, Balkán, Turecko a Skandinávie. 
 
Koncerty začínají v 19:00, divadelní představení ve 20:00. 

 



Přehled letních poutních mší: 
 
22.7. – Pouť k sv. Marii Magdaléně, poutní mše sv. ve 14:00 
15.8. – Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie, poutní mše sv. v 18:00 
26.8. – Pouť k sv. Monice a sv. Augustinovi, poutní mše sv. ve 14:00 
16.9. – Pouť k Marii Magdaléně, poutní mše sv. ve 14:00 
 
Od 22.8. bude ve Skokách probíhat druhý ročník grafického plenéru Listy 
z Gasthausu. Činnost polní grafické dílny vyvrcholí prodejní výstavou vytvořených 
děl ve dnech 2. a 3.9. 
 
Za podporu aktivit ve Skokách je na místě poděkovat Karlovarskému kraji, městu 
Žlutice, městu Bochov, Nadaci Život umělce a Nadaci Český hudební fond. Díky 
jejich podpoře se dlouhodobě daří uhradit náklady spojené s letním oživením Skoků. 
 
Před cestou do Skoků je možné navštívit stránky www.skoky.eu, případně 
facebookový profil www.facebook.com/mariastock.skoky/. Zde najdete všechny 

novinky a podrobnosti o plánovaných akcích.  
 
Za spolek Pod střechou 
 
Petr Linhart 
tel. 776 359 319 
linhart@centrum.cz 
www.skoky.eu   
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