
Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o., vás zve na přednášku pořádanou knihovnou 
muzea, spojenou s křestem publikace Skřítci a démoni Krušných hor, v rámci 

a Jany Wolfové bizarní panteon krušnohorských strašidel, o nichž si po celá staletí 
vyprávěli obyvatelé našeho ponurého kraje, ale na které se dnes poněkud zapomíná.

23. ročníku Týdne knihoven. Publikace oživuje v ilustracích i textech Jiřího Wolfa 
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PŘEDNÁŠKA A KŘEST PUBLIKACE

SKŘÍTCI A DÉMONI KRUŠNÝCH HOR

TĚŠÍME SE NA VÁS

STŘEDA  2. ŘÍJNA 2019 OD 17 HODIN
V OBLASTNÍM MUZEU A GALERII V MOSTĚ, ČSL. ARMÁDY 1360

PŘEDNÁŠÍ AUTOR PUBLIKACE JIŘÍ WOLF



a tištěných pramenů. Jedná se novou publikaci, druhé 
rozšířené vydání souhrnného přehledu o skřítcích 

v Mostě se po 13 letech rozhodlo připravit vydání nové. 

V předkládané publikaci potkáme strašidelné 
postavy Perkmonů - malé ďáblíky z šachet, Hospo-
dáříčky - šotky v lidské, hadí a žabí podobě, 
Schrackagerla, Jüdela a další skřítkovité postavy 
Krušných hor. Poznáme i vládce Krušných hor -
Rýbrcoula a Marzebillu neboli Pupillu, lesní duchy, 
vodní démony, démony ve zvířecí podobě, přízračné 
psi a vampyrické bytosti .

v Duchcově, který populární formou zpracoval tema-
tiku pověstí Krušných hor na základě rukopisných 

a tajemných postavách, s krásnými ilustracemi Jany 
Wolfové - výtvarnice a pedagožky . V roce 2005 vyšel 
sešitek démonologických pověstí z Krušných hor 

Autorem publikace je PhDr. Jiří Wolf, historik muzea 

Úkolem druhého, stejně jako prvního vydání tohoto 
spisku, je tedy očistit a vynést na světlo tyto 
zapomenuté duchovní poklady, jimiž je naše krajina

v duchcovském nakladatelství Kapucín poprvé. 
Náklad byl poměrně malý a během velmi krátké doby 
byl zcela rozebrán. Oblastní  muzeum a galerie 

tak bohatá, s nepatrnou nadějí, že díky tomuto 
poznání třeba nebude v budoucnu naše užší 
domovina vnímána jako pouhé místo k přespání ani 
jako arzenál věcí, které lze snadno zpeněžit.
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Skřítci a démoni Krušných hor

Druhé rozšířené vydání publi-
kace Skřítci a démoni Kruš-
ných hor obohatí stálou expo-
zici - Ze života obyvatel Kruš-
nohoří, obohatí fond muzejní 
knihovny, a rozšíří muzejní 
pedagogickou činnost Oblast-
ního muzea a galerie v Mostě.  

Krušné hory jsou opuštěné. Opuštěnější než dřív, i když za nocí bývají posety světly, která 
nahradila oči vlků. Zdá se dokonce, že čím více v nich žije lidí, tím jsou prázdnější. Žádná 
krajina totiž není tvořena jen vrstvou geologických plátů, svrchu pokrytou zelenými 
porosty a v nich i mezi nimi žijícími zvířaty a lidmi, ale vždy také průhlednými útvary 
lidských představ, dotvářejících zásadně podobu daného místa. To, že Krušné hory 
působí pustě, je možná dáno tím, že své současné obyvatele sice formu jí, ale bez je jich 
vědomého souhlasu. Lidé převážně žijí pod Krušnými horami a v nich jen jako pohyblivé 
figurky na šachovnici, ne jako horské kleče křečovitě se držící země, z níž vyrůstají. 

( z úvodu autora )

TÝDEN  KNIHOVEN


