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Věra a Jaroslav Stejných jsou párem, který je neodmyslitelně spjat se zámkem Jezeřím. Už jako 

mladí se aktivně zapojili do záchrany této vzácné památky.

Jaroslav se narodil v Jičíně roku 1957 a Věra v Mostě roku 1960. 

Měli jsme malou fabriku, pak nám ji komunisti sebrali, dědu zavřeli, táta byl černej baron a my bez 

studií.

Já jsem dětství neměla žádný dramatický na rozdíl od Jardy. Já jsem vyrůstala v Hamru u Litvínova

My jsme měli v první třídě takovou komunistickou učitelku, která neměla ani vzdělání pořádně, to 

jsem se bál už chodit do školy, naučil jsem se koktat a počůrávat. Ale zase jsem se naučil pak bojovat, 

protože jsme měli na ruštinu Fridrichovou, tam byla nějaká Moskevská pravda, to byly noviny, a tak 

jsem to rozdal po celý třídě, a my jsme byli taková dobrá parta, tak jsme se začetli a přišla učitelka, já 

nevím, jak se to řekne rusky, „povstaňte“, a my jsme seděli a četli si.

Roku 1984 přišel Jaroslav na Jezeří – původně na rok, než se zámek kvůli rozšiřování šachty zboří. 

Již předtím tam byl na brigádě a místo si zamiloval. Náhoda přivedla na stejné místo i Věru.

…tam jsem se seznámila s partou Brontosaurus a začali jsme jezdit dělat brigády na zámek Jezeří, no 

a tam jsem se seznámila se svým budoucím manželem.

V roce 1986 ke Stejným začal jezdit krajský tajemník KSČ.

Bylo mu u nich dobře. A v jeho kompetenci bylo rozhodnout, co dál.

On k nám tenhleten Šenkýř přijel a říkal: Tak to mám na stole, stačí můj podpis. Pak v tom roce 87 

říkal ten Šenkýř: „Něco s tím uděláme.“ A bylo tam výjezdní zasedání český vlády, které vedl Rudolf 

Hegenbart, to byla taková šedá eminence a já jsem ho pak vytáhl na tu terasu…a právě ten 

Hegenbart vyšel na tu terasu a najednou ho to jako osvítilo a říká: „Tak tohle zbořit nenechám.“

Naštěstí přišla revoluce, v té době už byla demolice Jezeří připravena. 

Pak si myslím, že to byl Skřivánek, který přijel za další měsíc, oni se mezitím ještě měnili ministři. A on 

vstal a říká: „Sejmutí památkový ochrany bylo na přímý nátlak ÚV KSČ a já toto rozhodnutí revokuji.“ 

Vlastně ty horníci si celou dobu určovali, co si vezmou. To nebyla šance proti nim. Tam jim utekl jedině

kostel v Mostě a to hlásili na Svobodný Evropě, jak se tady chovají k památkám, takže ho přesunuli, 

no a druhý jim uteklo Jezeří.

Hned roku 1990 přijel na zámek Václav Havel v rámci své cesty po severních Čechách a po něm pak 

následovaly návštěvy dalších významných osobností. 

Stejných rádi dodnes vzpomínají na prince Charlese, Karla Schwarzenberga nebo holandský 

královský manželský pár.

Cesta ke svobodě nebyla samozřejmá.



Tam byl tisíciletej dub, už byl vykotlanej, ale stále žil, no a horníci ho polili benzínem a podpálili. A 

protože poprvý ho někdo uhasil, tak to udělali podruhý, protože to brali jako symbol arboreta a že 

dokud tam bude tenhle tisíciletej dub, tak že tam nemůžou těžit.

Stejných se nepovažují za velké bojovníky, a přesto se jim podařilo zdánlivě nemožné.

Na tom se podílelo hodně lidí, to není práce jednoho člověka, to je vždycky, když něco děláte, těch lidí 

musí být víc, protože sám toho moc nezmůžete.


