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Sytý hladovému nevěří
Zatímco malá sídla, městečka a obce v ČR většinou živoří a neustále se potýkají s nedostatkem finančních
prostředků na svůj rozvoj, na infrastrukturu a některé
z nich i na základní provoz samosprávy, Praha praská
pod obžerstvím. Nedávná kauza Opencard vystihuje
státem tolerovanou anormalitu. Diskriminační přerozdělování finančních prostředků je nastaveno tak, že
na opravu kostelíka či školky musí obce složitě žádat
stát nebo EU většinou s nejasným, nejistým výsledkem. Proti tomu stojí giganti, kteří už ani nezakrývají
chrochtání a mlaskání z toho přebytku, který jim systém dovoluje. Je to ostuda i proto, že přesně tak, jak
to v naší destinaci chodí, všichni o tom problému vědí,
někteří o něm pořád dokola mluví, ale stav je pořád
stejný a krize ukázala, že se nedostatek financí ještě
prohlubuje. Životní úroveň obyvatel venkova a malých
měst jde strmě dolů, kdežto přejídání, roztahovačnost
a nebetyčná nabubřelost měst velkých nebere konce.
V Praze se řeší, zda dát na chodník mramor anebo
žulu z Alžírska, a naopak v četných našich obcích se
těžko hledají peníze na udržení chodu školy či provozu
domu s pečovatelskou službou. Takových příkladů jsou
stovky. Ekonomickou zvrhlostí uspořádat olympijské
hry počínaje, že Praha zaplatí 100 milionů Kč dluhu
za nevyužívané, předražené Kongresové centrum, a již
zmiňovanou kauzou Opencard konče. Stálo by proto za
úvahu, zda namísto zprofanovaného Svazu měst a obcí
ČR nevytvořit jinou platformu, která by skutečně hájila
zájmy malých sídel. Třeba vytvořit Svaz státem diskriminovaných měst a obcí v ČR. Bude-li tento negativní stav pokračovat, může nastat situace, že zde bude
Monopolní svaz Prahy a velkých měst, protože obce,
staletá sídla našich předků, zcela zaniknou.
A až zase v televizi budeme sledovat, kolik set tisíc
se dalo na ten či onen pomník a kolik desítek milionů korun se investovalo do korupcí zavánějící rekonstrukce chodníků či cyklostezek, možná nám dojde,
proč nemáme na základní opravy venkovských hřbitovů a silnic. Pak možná vzpomeneme na přísloví,
které náš podivně počeštělý kapitalismus nerad slyší:
„Sytý hladovému nevěří“.
Lubomír Šlapka
ředitel vydavatelství AMB
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Říká se jim doktor Zkáza.
12 mužů věští trhům potíže
Praha - Dvanáct „doktorů Zkázy“ předpovídá, že
špatně odhadnutý optimismus povede k dalšímu
krachu na trhu. Některé jejich pesimistické předpovědi stojí za to.
Jste optimista?
Začíná nové desetiletí a může přijít dobrá doba na
nákup akcií. Wall Street říká, že „ztracená dekáda“
je za námi. Takže předpokládáte, že více než 60 procentní rally (loňský silný růst cen akcií) bude v roce 2010 následována alespoň dvacetiprocentními
zisky.
Jste pesimista?
Takže jste nedůvěřivý cynik a nevěříte předpovědím
šéfů z Wall Street. Jste skeptičtí k jakékoliv předpovědi od těchto bankéřů, kteří mají miliony dolarů od
daňových poplatníků, FEDu a ze státní pokladny.
Nejdříve nedokázali podpořit ekonomiku a nyní mají
v kapsách miliardové bonusy, jen rok poté, co byl
Wall Street zachráněn před totálním bankrotem.

Kudy se bude ubírat cesta
světové ekonomiky?

Tak co si myslíte? Mnoho lidí by vybralo první z možností. Proč? Amerika byla založena optimisty. Ale
zkuste si sundat růžové brýle a přečíst názory dvanácti lidí, kteří jsou pro své prognózy označováni
jako „doktoři Zkázy.“
1. Faber: Amerika je již za svým vrcholem
Marc Faber, švýcarský specialista na asijské trhy,
říká: „Průměrná doba existence největších světových civilizací byla 200 let. Když se společnost stane
úspěšnou, stane se arogantní, příliš sebevědomá,
zkorumpovaná a morálně zkažená. Také příliš utrácí, přibývá drahých válek, zvyšují se sociální rozdíly
a nepokoje, až se společnost dostane do úpadku.“
2. Grantham: Nikdo se nepoučil, minulost se bude
opakovat a ještě ve větším rozsahu
Peněžní správce Jeremy Grantham varuje, že se náš
iracionální horor bude ještě opakovat: „Před rokem
jsme se dostali blízko k druhé velké depresi, ale
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bohužel jsme se nepoučili. To nás odsuzuje k další
finanční krizi v nedaleké budoucnosti.“
Zažili jsme rally na medvědím trhu. Investiční cykly
a iracionální chování investorů zaručují další a ještě
větší propad. „Z ničeho jsme se nepoučili.“
3. Stiglitz: Krátký oddech před dalším propadem
Nositel Nobelovy ceny za ekonomii, Joseph Stiglitz,
nedávno varoval: „Pokud nebude systém odměn
dramaticky reformován, finanční systém se bude
snažit obejít veškeré nové regulace. Čeká nás jen
krátký oddech před další krizí. Nic se nezměnilo, je
to ještě horší - lobbisté ovládají Obamu, Kongres
a FED.
4. Johnson: Utíká čas před druhou velkou depresí
„Jen ztrácíme čas, než abychom zabránili skutečné
depresi,“ varuje bývalý předseda Mezinárodního
měnového fondu Simon Johnson. „Finanční systém
efektivně ovládl naše vlády a brání důležitým refor-

mám. Pokud se nedostaneme do pevnosti na Wall
Street, nebudeme schopni zabránit další velké depresi.“
5. Ferguson: Levné peníze z FEDu vytváří nové
bubliny
Finanční historik Niall Ferguson říká: „Ve čtyřsetleté
historii akciových trhů bylo několik finančních bublin. Kdo je viníkem? FED. Bez levných peněz nemůže skutečná bublina vzniknout. Proto má tolik bublin
původ v chybách centrálních bank.
Další bublina (a její splasknutí) jsou naprosto jisté
díky nárůstu 23,7 bilionů dolarů vládního dluhu,
podpoře FEDu do bankovního systému a lobbistům,
kteří se na Wall Street stali extrémně bohatí.
6. Taleb: Fed vystrašený duchem Greenspanovy
Reaganomiky
Když Obama znovu zvolil Bernandkeho, Nassim
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Taleb, profesor risk managementu, varoval před novým nebezpečím. „Svět nebyl nikdy tak křehký jako
nyní. A Obama znovu zvolí do čela FEDu ekonoma,
který ani neví, jak věci fungují.“ A důkaz?
Nedávno na American Economic Association svaloval vinu na jiné: „Nejlepší reakce na nemovitostní
bublinu by byla regulace, nikoliv monetární politika.“
To je ale špatně - zrovna se mu hodilo zapomenout,
že předtím radil Bushovi, aby nic nedělal. Nyní se
Obama stará o následovníka Greenspama, jehož
ideologie se zaměřuje jen na záchranu bankovního
systému zaplavováním světa nově natištěnými znehodnocenými dolary. To povede k dalšímu přehřátí
ekonomiky.

Přelom hospodářské krize?
To, jak se má chovat světová společnost, firmy i sami lidé, definoval již bezmála před 80 lety legendární Tomáš Baťa:
„Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvyklí
říkat hospodářské krize, je jiné jméno pro mravní bídu.
V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský
úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu.
V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře,
nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující.“
Tomáš Baťa, 1932

7. Soros: Konec dolaru jako rezervní měny
Investor a miliardář George Soros vidí nové paradigma: „Americký superboom trvající 25 let vedl k masivní deregulaci. Slepé následování teorie volných
trhů vedlo k velké chamtivosti, která pomohla vytvořit internetovou bublinu, kreditní krizi a šedý bankovní systém s deriváty.“

Mravní bída je příčina,
hospodářský úpadek
je následek.

Celý systém je porouchaný. Současná krize značí konec éry dolaru jako hlavní rezervní měny. Jsme v období, kdy majetek ztrácí na hodnotě. Za takových
okolností bude velmi těžké uchovat své bohatství.

9. Schiller: Internetová bublina, problémy s hypotékami a přijdou „nové epizody“
Je ekonom Robert Shiller „doktor Zkáza“? Před deseti lety varoval před iracionálním veselím. Dnes dodává: „Investiční bubliny jsou především sociálním
jevem. Dokud neporozumíme a nevyhneme se psychologii, která je vytváří, bude k bublinám neustále
docházet. Zažili jsme dvě období přílišného optimismu a blížíme se k dalšímu, které jen vyústí v pesimismus a nedůvěru.“
10. Kaufman: Iracionální chování nahradilo uvažování, vědu a techniku
Henry Kaufman byl jedním z hlavních ekonomů
u banky Salomon Brothers a celých 24 let je dalším
„doktorem Zkázou“. „Proč jsme tak špatní v řízení
ekonomických institucí, když jsme toho za poslední
léta dokázali tolik v medicíně, inženýrství a telekomunikacích? Proč dokážeme s dokonalou přesností
přistát na měsíci, když neumíme zabránit, aby ekonomika narazila na dno? I výpočetní technika funguje výborně, ale ne tehdy, když má řídit deriváty
u hedgových fondů.“
11. Biggs: Vše prodejte, nakupte zbraně, jídlo
a jděte do hor
Barton Biggs, bývalý výzkumný guru z Morgan Stan-

ley, píše ve svém bestseleru „Wealth, War and Wisdom“ (Majetek, válka a moudrost), jak se má člověk
připravit na rozpad civilizace: „Vaše zázemí musí být
dostatečně soběstačné a umožňovat pěstování některé z potravin. Mělo by mít dostatek semínek, hnojiv, konzervovaného jídla, vína, léků a oblečení. Pár
střel nad hlavami přijíždějících banditů je jistě přesvědčí, že je snazší vyloupit nějakou jinou farmu.“
Biggles má v tomto ohledu názory jako anarchistický
milicionář.
12. Diamond: Národy ignorují zjevná varování, až
je příliš pozdě, pak kolabují
Konec přijde rychle. V dnešní době krátkodobého
konzumu a rychlého uspokojení poslouchá málokdo varování vývojového biologa Jareda Diamonda.
Civilizace upadají, protože nejsou připraveny řešit
problémy, až je pak příliš pozdě: „Úpadek civilizací
bývá prudká křivka. Zánik civilizace může přijít i jedno nebo dvě desetiletí po dosažení vrcholu v počtu
populace, majetku i moci.“
V roce 2008 byla všude varování, ale šéfové FEDu
Greenspan, Bernanke a dřívější ministr financí Henry Paulson je ignorovali. To stejné se stane podle
Diamonda s prezidentem Obamou. V budoucnu se
investiční bubliny stanou příliš velkými a přinesou
zdrcující krachy.

Říká se jim doktor Zkáza.
12 mužů věští trhům potíže

8. Správci hedge fondů vydělávají shortováním
miliony
Soros není jediný. Mnoho správců hedgových fondů
vydělalo miliony sázením na špatnou americkou politiku se systémem levných peněz od FEDu. Magazín Alpha informoval, že čtyři přední správci hedgových fondů vydělali každý více než 1 miliardu za rok
2008. Nejlepších 25 manažerů vydělalo za loňský
rok v průměru 464 milionů dolarů, a to je slušná
suma, zvláště v roce globální recese, když lidé přichází o majetek.

Vladimír Hobza, investicniweb.cz
Zdroj: marketwatch.com
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Mukov: Odhalením pohřbeného
Prokopa to nekončí
Nadšenci v čele s Janou Syslovou v Mukově u Hrobčic na Bílinsku mohli ještě před
časem na někoho působit jako blázni, co si koušou nehty nudou, a proto se upínají
k něčemu, co je bláhové. Když ale vytáhli z podzemí více jak půl století pohřbenou
a dávno zapomenutou sochu svatého Prokopa, bylo jasné, že jde o cílevědomé patrioty, kteří přesně vědí, co dělají. Znovuobjevenou skulpturou a jejím umístěním na
původní místo ale příběh záchrany kostela svatého Prokopa v Mukově a všeho, co
s ním souvisí, nekončí. I rok 2010 má být ve znamení téměř neuvěřitelných počinů.

Jak zachránit chátrající památku, ke které se léta
žádný „zachránce“ příliš nehlásil - kostel svatého Prokopa, to je už několik let cílem Občanského
sdružení na záchranu kostela sv. Prokopa v Mukově a ostatních kulturních hodnot obce. Zásadním
cílem, který se z pouhého snu stal realitou, bylo
vyproštění a následně zrestaurování překvapivě
nalezené sochy svatého Prokopa a její osazení na
mukovské návsi.

Když nezůstane jen
u legendy
Od slov je k činům někdy
daleko – v Mukově to ale
neplatí!

Úspěšné hledání sochy, kterou patrioti nakonec skutečně vyhrabali ze země, mělo úspěšný závěr. Pod
zem se kamenné dílko, jako nechtěné, dostalo, když
byla ve vsi zhruba v roce 1949 rušena stará váha
a i socha na návsi bránila tehdejšímu provozu. Několikrát byla například shozena koňmi a podobně.
„Socha byla pochována v základech staré družstevní
váhy téměř šedesát let a k jejímu nalezení pomohly
svědecké výpovědi a také dobové fotografie z archivu rodáků, žijících v západní Evropě. Na restaurování sochy jsme již získali první finanční prostředky
od doktora Plného z Trutnova a Nadace OF,“ uvedla
Jana Syslová, předsedkyně občanského sdružení.
Potlučené a rozlámané části sochy byly načas uložené přímo v kostele. Občanské sdružení získalo přes
dvě stě tisíc korun na její restaurování. Poskytlo je
ministerstvo pro místní rozvoj. „Socha byla na začátku letních prázdnin převezena do restaurátorské
dílny a v brzké době obnovena,“ uvedla Jana Syslová. Vloni 12. října došlo na slavnostní odhalení sochy. Akce se těšila značnému zájmu veřejnosti, a to
i z Německa.
Kostel se kromě toho dočkal i navrácení původního
zvonu a do šikovných rukou už se dostaly i varhany.

Mají si kde hrát

Na loňské konto úspěchů si občanské sdružení ve
spolupráci s obcí Hrobčice připsalo i počin, který
s kostelem a jeho renovací nemá v podstatě nic společného. Jde o vybudování dětského hřiště v Mukově, které bylo ovšem pro tamní obyvatele velkým splněným přáním. Zdejší děti se tak konečně mohou
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dle libosti houpat, klouzat a prolézat na barevném
hřišti s multifunkčními hracími atrakcemi. Samy
děti se na budování hřiště také podílely. „Děti se
zapojily do dokončovacích prací. Natíraly jednotlivé
komponenty barvou a zasely trávník v místech, kde
chyběl,“ sdělila Jana Syslová, předsedkyně sdružení. Prostředky na hřiště získalo sdružení a obec od
ministerstva pro místní rozvoj z Programu obnovy
venkova. Celkový rozpočet činil 221 tisíc korun. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo 155 tisíc korun,
zbytek plynul z rozpočtu Hrobčic.
Po hřišti následovaly opět rekonstrukční práce na
samotné sakrální památce. Období pozdního léta
bylo plně ve znamení příprav na zahájení opravy
střechy kostela.
Věhlas obyvatel Mukova, kteří v některých směrech
nevzdali donkichotské pátrání, se dostal až za české
hranice. „Naše aktivity vzbudily velký zájem u rodáků Bílinska, kteří žijí v západní Evropě a jsou sdruženi ve Spolku domovského okresu Bilin e.V. se sídlem
v bavorském Gerolzhofen,“ potvrdila předsedkyně
sdružení Jana Syslová. „Byl to rok náročný, vypjatý,
ale velmi hřejivý. Podařilo se mnoho dobrých věcí,
což by nešlo bez dobrých lidí, kterým není lhostejný
nejen osud opomenutých památek, ale i směr, kterým se obce ubírají,“ vyjádřila se Brigita Janovská,
čestná členka občanského sdružení, která ač žije
v Mostě, Mukov ji uchvátil natolik, že si také jeho
záchranu vzala za své. A není jediná.

Z ruiny turistické lákadlo

Dnes už mukovský kostel, který pochází z roku 1760,
není zchátralou ruinou, ale atraktivním turistickým
cílem opředeným záhadami, z nichž většinu už
současní obyvatelé vyřešili. Stává se také dějištěm
kulturních událostí, a tedy architektonickou i společenskou dominantou obce. „Spolu s bílinským arciděkanstvím jsme vloni uspořádali velikonoční česko-německou bohoslužbu, pozvání přijalo několik
sympatizantů z různých koutů Evropy, Ameriky i Austrálie. V přímluvách při mši zazněly mimo jiné emotivní díky za to, že mohli po více než šedesáti letech
navštívit zemi svých předků v přátelské atmosféře
sjednocující se Evropy,“ zmínila Jana Syslová. Rodáci v Německu dokonce vyhlásili veřejnou finanční

HISTORIE

sbírku. Nezdráhají se již také strávit část dovolené
právě v našem regionu.
Není všem úspěchům konec. Na sklonku roku se občanské sdružení dozvědělo, že správní rada Českoněmeckého fondu Budoucnosti vybrala a podpořila
právě partnerský projekt „Záchrana kostela sv. Prokopa v Mukově jako místa pro kulturní a duchovní
setkávání Čechů a Němců“. Na opravy kostela tak
poputuje půl milionu korun. „To se zdá být přímo
zázračným startem do roku 2010,“ zhodnotila Jana
Syslová a dodala: „Doufáme, že nám navrácený svatý Prokop - patron obce - přinese štěstí.“

Malebná vesnička
u výsypky
Milovníci historie, architektury i turistiky se mají určitě na co těšit. A pokud se chtějí do Mukova vypravit,
zde je pár praktických informací: Mukov leží na okraji Českého středohoří, v nadmořské výšce 512 metrů, pod vrchem jeho druhé nejvyšší hory Hradišťany.
Je vzdálen 6,5 kilometrů na jihovýchod od města
Bíliny a nepřímo tvoří hranici mezi čistou přírodou
v chráněné krajinné oblasti a Mosteckou pánví s velkým soustředěním průmyslové a energetické výroby.
V těsném sousedství Mukova totiž leží největší výsypka Severočeských dolů - Radovesice.

Vážit si minulosti a budovat šťastnou budoucnost
aneb Kostel a dětské
hřiště

Text a foto: Lucie Bartoš
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O tom, jak bych všem přál
dělat na koupališti
me za to, aby popošli dvacet metrů k odpadkovému
koši… Koukám a nestačím se divit: jak se dá něco
odšroubovat, utrhnout, ulomit, rozbít, musí se to
zkusit. A tak lavičky, sprchy a slunečníky rychle mění
svůj - ráno bezchybný - vzhled a funkci.
Umět se trefit na záchodě do WC mušle je asi přežitek. Že mi vzal vítr igelitku a obal od tatranky? Za
to přece nemůžu. Snad si někdo vážně nemyslí, že
se budu zvedat a chytat to. Stejně, támhle ten pán
zrovna odhazuje kelímek od piva mezi keře. Trávník
je pěkný, ale proč bych do něj nezašlapal nedopalek
a nepíchl klacík od zmrzliny. Ona si s tím příroda poradí. A když ne, tak to někdo sebere. A vytře, opraví, vyčistí a natře… Jen zkuste někoho napomenout
a něco mu říci: dospělí se urazí, kde bereme tu drzost – vždyť si zaplatili. Jste tady přece od toho, ne?
A děti? Jsme na ně pyšní a zpravidla jsou nedotknutelné. „On se vás někdo prosí, abyste mi vychovávali
synka“, který neví, že plivat do bazénu se nemá?

Vážení čtenáři, dovolte mi malé, soukromé zamyšlení nad
tím, co mi po pár letech práce na koupališti stále častěji
vrtá hlavou: Jací (návštěvníci) jste? Ne samozřejmě všichni.
A co jsme vlastně zač my, provozovatelé bazénů? Jeden bez
druhého nemůžeme být. Prázdné koupaliště bez návštěvníků
nedává smysl.

A tak všichni provozovatelé, rok co rok, už v květnu, drhneme a vymýváme venkovní bazény. Ještě
před tím stříháme živé ploty, vyvětvujeme stromy,
sekáme, vyčesáváme a přihnojujeme trávníky, aby
byly krásně zelené a vám se na nich pěkně leželo.
Zaléváme, vysazujeme, opravujeme. A pořád něco
vylepšujeme. Dokonce, i když jdeme na pivo, dlouhé
hodiny se dohadujeme o práci. Rozmisťujeme odpadkové koše, aby to k nim nebylo daleko. Spousty
odpadkových košů… Stavíme slunečníky, natíráme
lavičky, opravujeme chodníky a dráhy na minigolfu.
Je to spousta práce, která většinu z nás baví, a děláme ji rádi. Představujeme si, jak si to všechno
užijete: jak se budete koupat, hrát plážový volejbal,
pétanque a minigolf. Jak oceníte čistotu celého areálu, vodní atrakce, zelené trávníky. Když to všechno
máme nachystané, těšíme se, až bude dost sluníčka
a nadáváme na počasí, že hezky není.
Nepořádek na každém
kroku - lenost, lhostejnost
nebo špatná výchova?
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Pak se to povede a je krásně. Konečně přijde spousta lidí, na které jsme se tolik těšili a kvůli kterým
všechno děláme. Jak je teda možné (nechápu to),
že se místo pocitu radosti hned po prvním pěkném
dnu dostaví jiný pocit. Pocit zklamání a marnosti při pohledu na některé návštěvníky, kterým nestojíAMB březen 2010

Teď si asi řeknete: „No jo, zase nějakej blbec, co
nemá rád lidi. Ať jde dělat do fabriky, když mu všechno vadí a necpe se do služeb, kde je to přece normální. Copak se někdo rozčiluje v kině kvůli nalepeným žvýkačkám a popcornu na zemi? Nebo se snad
popeláři diví a kroutí hlavami nad okolím popelnic?
Ti, co uklízí vlaky, autobusy a tramvaje také vědí své
a nikoho nepoučují“.
Jenže já mám rád lidi a ve službách pracuji také rád.
A nechci nikoho poučovat. Ono to většinou nemá
cenu ani u mého vlastního synka. Jen se - jak už
jsem říkal, zamýšlím nad tím, co jsme zač. Je to
zvláštní: jedni dělají neplechu a svinčík a druzí to
po nich uklízejí. A opravují. Ale musí to tak být? Nemohli by si ti nepořádní zkusit to uklízení, aby jim
to došlo?
Většině z nás rodiče už v útlém věku vysvětlí, že se
na vytřenou podlahu v botách nechodí. Také se brzy
dozvíme, že odpadky patří do koše v kuchyni a že
udržovat čistotu a pořádek je základ, jinak by se maminka udřela. Ale zřejmě některým už neřeknou, že
to samé platí v parcích a na koupalištích, ve vlacích
a v kinech. Tam přece maminka s tatínkem neuklízí…
Nejsem žádný specialista na životní prostředí, to
musím přiznat. Kouřím a dříve jsem občas odhodil
nedopalek na ulici. No co, koš nikde a na zemi toho
bylo i „beze mě“ dost. Už to nedělám. Uvědomil jsem
si u své práce, že každou nepotřebnou věc, kterou
odhodím, musí někdy někdo sebrat. Vůbec jsem si
uvědomil spoustu věcí…
A to je vlastně důvod, proč tohle píšu a proč bych
všem přál dělat na koupališti.
S pozdravem Miroslav Svoboda,
vedoucí jednoho koupaliště

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Město stromů:
Keltové by se zaradovali
Být druidem, tak už bych v těchto dnech chodila
sledovat „svůj strom“, který mi podle keltského
stromoskopu náleží a se kterým je podle druidských zvyklostí narození každého člověka spjaté.
V mém případě by šlo o topol, který opravdu dokvétá v březnu a dubnu. Ať už k vám podle keltského
stromového horoskopu patří lípa, dub, olše, javor
či snad ořešák, jarní oblevu bezesporu přivítáme
všichni. Komu by vadilo, že se holé větve „obléknou“ do zelených lístků, že? Pokud tedy nebydlíte
v rádoby velkoměstě, kde se na stromové větve
zhola zapomíná, protože estetiku prostředí zde
dotvářejí moderní fasády.

Uzávěrka pro přihlašování do soutěže je 5. června,
což je shodou okolností Den životního prostředí.
Slavnostní předání titulu se uskuteční v říjnu 2010.
Samotná kampaň pak potrvá až do října 2011. Vítězi
v soutěži Město stromů se již stala města Kroměříž,
Tachov a Krnov. Současným držitelem titulu je město Havířov. V průběhu jednoho roku se ve vítězném
městě uskuteční celá řada aktivit – výstav, soutěží,
společenských akcí i konkrétních realizací, které přispějí k rozšíření zelených ploch ve městě.

Chcete si ověřit, jestli vedoucím představitelům vašeho města je nebo není lhostejný vztah k životnímu
prostředí? Právě teď se města mohou formou soutěže zapojit do celoroční kampaně inspirované stromy.
Vyhlašuje ji Nadace Partnerství. Chce vyburcovat
všechny, kdo ještě mají zájem učinit své město zelenějším a zdravějším místem pro život.

péče o staré stromy. Ano, i takové vzdělávání se
dnes nabízí. Koneckonců snad v každém kraji naší
republiky se najde nějaký ten prastarý a památný
strom. Pokud si chcete nějakou tu letitou dřevinu
vzít alespoň symbolicky pod patronát, sledujte nové
iniciativy hnutí Brontosaurus. Právě tato organizace
začala Kurzy péče o staré stromy pořádat. Nejde
o žádné líbivé extempore. Pečovatelský kurz má
nalákat majitele starých zahrad či sadů, kteří by
se rádi o své stromy naučili pečovat. Dobrovolníci
z hnutí Brontosaurus už za sebou první pokusy mají
a zdárně se starají o aleje a remízky. Mimo jiné vytvářejí biokoridory pro drobné bezobratlé živočichy
a ptáky a zároveň ochranu proti větrné erozi. „Jde
o ruční a tvořivou práci, která je přínosem pro stromy
i člověka“, míní Monika Kašparová z hnutí Brontosaurus.

Téma stromů nabízí mnoho variací a obměn - od samotné výsadby nových stromů (už jen tento akt lze
spojit s neotřelou společenskou událostí) přes nejrůznější soutěže, koncerty, besedy, nové pohlednice
a tak dále. „Radnice, která chce o titul soutěžit, by
měla vedle péče o zeleň prokázat i vůli komunikovat
s obyvateli,“ potvrzuje koordinátorka soutěže Hana
Zuchnická. Pětiletá zkušenost ukázala, že se do
kampaně v řadě měst s chutí zapojují i další instituce a firmy. Co města vymyslí, je jen na nich.
Chybí-li vašim městským úředníkům smysl pro přírodu, pak inspirující je i motivace, proč se soutěže
s názvem „Město stromů“ zúčastnit. Nejlepší projekt
totiž vedle prestižního titulu získá také možnost postoupit do mezinárodního klání „evropských kvetoucích měst“ Entente Florale Europe. K tomu přísluší
finanční odměna ve výši padesát tisíc korun a poukaz na zahradnické služby v hodnotě až sto tisíc
korun. Takže: pokud vláda vašeho města snížené
množství městské zeleně obhajuje snížením výdajů
na její údržbu, po této finanční motivaci snad taková
argumentace půjde konečně k ledu.

Pokud vás soutěž zaujala, ale účastnit se nebudete, nevadí. Máme pro vás náhradní inspiraci – kurz

Posvátná úcta ke stromů
pramenila ze starých
keltských tradic

Na závěr ještě jedna douška ke Keltům: Ke stromům měli přímo posvátnou úctu, která se projevovala například tak, že než byl strom poražen, lidé ho
odprosili. Keltští druidové se snažili vyčíst svůj osud
právě ze spojení narození s určitým druhem stromu
– jako to dnes někteří příznivci klasických horoskopů zkoušejí z hvězd. Podobně jako ve zvěrokruhu
pro ně dřeviny představovaly různé vlastnosti, které
se přičítaly lidem narozeným v daném období. Pokud se tedy vaše dítko narodí právě v březnu, může
získat vlastnosti lípy (trpělivost, vstřícnost, ale také
žárlivost) nebo třeba dubu (vitalita, zásadovost a také tvrdohlavost).
Text a foto: Lucie Bartoš
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MĚSTA KRUŠNÝCH HOR

Na shledanou v Oseku
Osek je překrásné malé hornické městečko, které
leží na úpatí Krušných hor.

charitní domov pro řádové sestry. Roku 1991 byl
klášter navrácen řádu cisterciáků.

Rozvoj Oseka je svázán s rozvojem rudné důlní
činnosti, podporované i zakladateli města, významným šlechtickým rodem Hrabišiců (později
Rýzmburků), sídlícím na mocném gotickém hradě
Rýzmburk. Město má množství přírodních zajímavostí i historických a kulturních památek, s nimiž
návštěvníky seznamuje Naučná stezka přírodou
a dějinami Oseka.

V areálu objektu se nachází klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, křížová chodba s raně gotickou
kapitulní síní, kde je umístěn unikátní čtecí pult (pulpit) s podstavcem ve tvaru uzlu. Tyto prostory jsou
veřejnosti přístupné pouze s průvodcem.

Cisterciácký klášter Osek
– perla severních Čech
Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie je
unikátní stavbou

Nepřehlédnutelnou dominantou města je cisterciácký klášter, který, jako národní kulturní památka,
významně přesahuje regionální charakter.
Cisterciácké opatství Osek s kostelem Nanebevzetí Panny Marie bylo založeno koncem 12. století.
Největší přestavby se klášter dočkal koncem 17.
a začátkem 18. století, kdy dostal svou nynější barokní podobu, na které se podílel stavitel Octavio
Broggio.
Po skončení 2. světové války byl konvent zrušen,
mniši klášter opustili, prostory sloužily zprvu jako
internační klášter pro mužské řehole, později jako

V letošní sezóně nabízíme návštěvníkům prohlídku
zpřístupněných prostor klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Kdo jsou cisterciáci?

Ještě v 10. století byly kláštery v latinské církvi sjednoceny pod řeholí sv. Benedikta, takže existoval pouze jeden řád, a to benediktinský. V 10. století vzniklo
asi nejznámější reformní hnutí s centrem v klášteře v Cluny. Toto reformní hnutí nalezlo sympatie
i u mnoha světských osob, a to dokonce i panovníků
Svaté říše římské. Tím získalo mnoho mecenášů,
kteří pro spásu své duše často věnovali klášterům
nemalé dary. Bohatství pak umožnilo mnichům věnovat se umění, a to nejen architektuře, ale i sochařství. Přesně tento fakt umožnil vznik dalšího reformního hnutí v rámci hnutí clunyjského. Nová reforma
toužila také po obrodě klášterního života, ale terčem
kritiky nového hnutí bylo bohatství a přepych. Proti němu stavěli intenzivnější vztah k Bohu a hlubší
vnitřní zbožnost. Při mši byl používán dřevěný kříž,
na oltáři směly stát pouze dva prosté svícny, liturgické nádobí bylo jen z obyčejných materiálů a drahé
kovy byly zakázány. Také strava v klášteře byla prostá, jídelníček se skládal převážně z obilnin, zeleniny
a mléčných produktů. Maso s výjimkou rybího bylo
zakázáno a pít se směla pouze voda nebo víno.

Za počátek evropského cisterciáckého řádu je považován rok 1098, první cistercký řádový dům byl
v Čechách založen až 44 let po vzniku řádu, tedy
v roce 1142.
Ve středověku cisterciáci kolonizovali zalesněná,
pustá území v pohraničí, jako bylo Krušnohoří v okolí
Oseka. Samotné jméno Osek je odvozeno od sekání
a mýcení lesa. Založení oseckého kláštera je svázá-
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Řeholní pravidla cisterciáků zahrnují pod heslem
převzatým od sv. Benedikta „Modli se a pracuj!“
(Ora et labora!) duchovní činnosti i fyzickou práci,
konané v mlčenlivosti a v odloučenosti od společnosti. Cisterciáci v historii vynikali objemem praktických činností (zemědělství a hospodářství, stavitelství a další řemesla). Mniši konali zpočátku sami
i těžkou fyzickou práci, později zaměstnávali bratry
laiky – konvrše (latinsky fratres converses = konvrgi) a světský personál. Konvrši byli truhláři, řezbáři, krejčí, knihvazači a kováři. Zpravidla provozovali
řemeslnické dílny, obývali prostory oddělené od
mnichů – jídelnu, ložnici, latríny a svůj chór. Také
v Oseku bývala už v předhusitské době početná komunita konvršů.

MĚSTA KRUŠNÝCH HOR

no s legendou, dle níž stoletý dub překážel výstavbě
kláštera, která byla naplánována právě v místech,
kde stál. Mniši tento majestátný strom z posvátné
úcty ke Stvořiteli a k Panně Marii nepokáceli. Přesunuli stavbu kláštera, aby poutníci mohli tento strom
uctívat při procesích. Zbytky jeho vykotlaného kmene jsou navštěvovány dodnes.
Pozdější úpadek řádu cisterciáků měl více příčin.
První, a snad nejzávažnější z nich, byla změna systému společnosti. Cisterciáci vznikli v období raného středověku, kdy byl společenský systém založen
na vztahu vazal – pán. Při přechodu k vrcholnému
středověku do společenských vztahů vstoupil nový
činitel, města. To bylo nové společenství s jinými problémy, ekonomickými vztahy a potřebami, což nutně
znamenalo úpadek starších řeholních hnutí. Dalším
prvkem, který pomohl odsunout cistercký řád do pozadí, byly i vnitřní problémy řádu. Část klášterů nepřežila husitské války a během 15. století zanikla.
Ostatní kláštery byly zrušeny Josefem II. roku 1785.
Tím se stalo, že se dnešních dní, kromě onoho
v Oseku, dožilo pouze několik klášterů …
Dominantou města je bezesporu cisterciácký klášter. Není bez zajímavosti, že se Osek může pochlubit ještě jednou národní kulturní památkou, která je
však spjata s mnohem mladší historií – s historií 20.
století. Připomíná důlní katastrofu z 3. ledna 1934,
jednu z největších v dějinách hornictví, které vždy
byly spojeny s tímto regionem, s osudy a životy mnoha místních obyvatel. Pískovcový pomník architekta
Josefa Gruse a akademického sochaře Karla Pokorného střeží na úpatí Krušných hor památku 144
obětí důlní katastrofy na dole Nelson III. Vzdává hold
českým i německým havířům, kteří ve své práci tragicky zahynuli. Vládním usnesením z roku 1978 se
stal národní kulturní památkou. (PI)

Informační a turistické centrum Osek
Nachází se přímo v areálu kláštera, v místní galerii se pořádají výstavy a kulturní akce
města a její pracovníci poskytují i průvodcovské služby po oseckém klášteře cisterciáků.
Program kulturních akcí 2010
9. 5. 2010 Pěvecký sbor Harmonie Louny,
kostel NPM 16.00 hod., bez vstupného, pořádá Město Osek a Spolek přátel kláštera
23. 5. 2010 Brixiho komorní soubor Teplice,
kostel NPM 16.00 hod., bez vstupného, pořádá Město Osek a Spolek přátel kláštera
6. 6. 2010 Hudební festival L. V. Beethovena,
kostel NPM 16.00 hod., v režii Severočeské
filharmonie, pořádá Město Osek a Spolek
přátel kláštera
20. 6. 2010 Hudební festival L. V. Beethovena kostel NPM 16.00 hod., v režii Severočeské filharmonie, pořádá Město Osek a Spolek
přátel kláštera
11.7. 2010 Festival Mitte Europa, koncert
kostel NPM 16.00 hod., pořádá Město Osek
a Spolek přátel kláštera
25. 7. 2010 Jaroslav Mrázek, Praha, varhanní koncert se zpěvem, koncert kostel NPM
16.00 hod., bez vstupného, pořádá Město
Osek a Spolek přátel kláštera
Program kulturních akcí bude postupně
aktualizován.
Další informace:
Tel.: 417 822 138
Mobil: 777 735 714
E-mail: itc@osek.cz
www.osek.cz
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Lafarge Cement pomáhá
náhradním rodinám

Strategie společnosti Lafarge Cement,
a.s. je založena na zásadách dlouhodobě
udržitelného rozvoje, proto upřednostňuje
dlouhodobý rozvoj, který zohledňuje oprávněné potřeby okolí před rychlým ziskem.
Svůj závazek společenské odpovědnosti
realizuje také dárcovskými aktivitami v regionu. Ty směřují zejména do tří oblastí: sociální péče, životního prostředí a podpory
okolních obcí. Mezi největší, dlouhodobě
podporované regionální aktivity v sociální
oblasti patří právě projekt Občanského
sdružení Centrum pro rodinu Terezín, o.s.

Úskalí náhradního
rodičovství
Není pochyb o tom, že náhradní rodičovství, a to jak pěstounů, tak adoptivních
rodičů, doprovází specifické problémy. Ty
vyplývají z všeobecně známých skutečností, děti přicházejí ze samotného okraje
společnosti, nezřídka jsou zatíženy nejhoršími zkušenostmi, psychickým a fyzickým
týráním, sexuálním zneužíváním, nesou
zátěž svých biologických rodičů alkoholismus, drogy i odmítnutí. Málokdo si ale
uvědomuje, že druhou částí problému náhradních rodin představují samotní rodiče.
Manželské páry mají za sebou většinou
bolestný prožitek z nemožnosti mít vlastní potomky a na dítě či děti se velmi těší.
Počáteční euforii brzy vystřídají těžkosti
plynoucí z nezvyklého každodenního kolotoče a únavy, ale hlavně se potýkají se
zděděnou genetickou výbavou dětí, kterou výchovou nelze ovlivnit. „Dítě je naše,
staráme se o něj, ale stále je v něm něco
cizího,“ uvažuje Margita Šantavá, matka
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lo, nejsou schopni je plně přijmout, a co je
úplně nejhorší, dítě se může ocitnout zpátky v ústavu. „Takovým problémům se snažíme předejít prevencí, odbornou pomocí,
informacemi, podporou a pochopením
hloubky problémů, v nichž se mohou náhradní rodiny ocitnout,“ vysvětluje Margita
Šantavá. „Náš program odborné pomoci
náhradním rodinám představuje dlouhodobou, komplexní a systematickou pomoc,
která nekončí přijetím dítěte do rodinné
péče, ale provází rodinu se všemi dětmi až
do dospělosti.“

Propracovaný systém
pomoci
Přijetí dítěte do náhradní rodiny představuje zcela zásadní změnu jak pro rodiče,
tak pro dítě. „Dítě vychovává především
partnerský vztah, pozitivní ovzduší v rodině, schopnost důvěřovat, navzájem se
respektovat a odpouštět si. Jádrem péče
je rodina jako celek, i když se věnujeme individuálním problémům a osobnímu poradenství,“ říká Margita Šantavá. Během tří
let činnosti Poradna vypracovala unikátní
soubor služeb představující systém komplexní péče o děti a o rodiče. Z nadšenců
se postupně staly uznávané odbornice,
které si získaly respekt v odborných kruzích a hlavně důvěru klientů. Činnost se
neustále rozšiřuje díky sponzorským da-

rům (Nadace Táta a máma, Nadace O2,
Nadace Naše dítě, Krajský úřad Ústeckého
kraje, město Litoměřice, Lafarge Cement,
a.s., MPSV) a díky zvýšenému zájmu klientů. Poradna rozšířila svoji teritoriální
působnost a nyní realizuje svoje programy ve čtyřech městech kraje: Litoměřice,
Rumburk, Česká Lípa a Děčín. Náhradním
rodinám nabízí nejen přednášky a semináře, ale hlavně skupinová setkání. Skupiny
pro rodiče, zejména pro matky, se scházejí
jednou za měsíc, na práci ve skupině navazuje odborné poradenství a individuální
konzultace. Podle přání a potřeb klientů se
dětský psycholog, psychiatr nebo jiný odborník věnuje celé rodině, manželskému
páru nebo sourozenecké skupině. Rodiny
mohou absolvovat terapeuticko-relaxační
víkend, který vedou terapeuti vyškolení na
rodinnou terapii. Během víkendu získají
rodiče užitečné informace a posílí svoje
rodičovské schopnosti, najdou podporu a sdílení, vytvářejí nová přátelství. Pro
děti všech kategorií je zajištěný program,
také zde vznikají nové kamarádské vztahy.
Důležitou součástí programů litoměřické
Poradny je osobnostně rozvojová skupina
pro teenagery od 15 do 18 let anebo individuální besedy pro zájemce o náhradní
rodinnou péči.

Doprovázení rodin

Terénní služba nazvaná Doprovázení rodin
vznikla v litoměřické Poradně pro NRP jako
odpověď na konkrétní potřeby náhradních
rodin, které postrádaly průběžnou pomoc
sociálních pracovníků nebo třeba speciálních pedagogů. Jedná se o nejnovější typ
pomoci, kterou poradna spustila v únoru
letošního roku. „Doprovázení je novinka
i v českých poměrech, jako služba pro náhradní rodiny vzniklo v občanském sdružení Rozum a cit a my jsme její metodiku
mohli převzít,“ vysvětluje Marie Hodková,
koordinátorka služby doprovázení v Centru
pro rodinu Terezín. Základem metodiky je
individuální podpora rodiny jako systému,
kdy se „průvodce“, zkušený odborník, věnuje dlouhodobě jedné rodině, kam pravidelně dochází. Rodiče se pak mohou
v atmosféře důvěry daleko účinněji radit
o problémech přijatých dětí i o problémech
vlastních. Průvodce tráví v rodině dvakrát
měsíčně 4 - 6 hodin, aby děti mohl sledovat při běžných činnostech a pak sestavit
rodině individuální plán s cílem zlepšit vzájemnou komunikaci. Pomoc rodině vychází
jak ze stanoveného plánu, tak z momentálních potřeb dětí i jejich rodičů. Druhým

Foto: Archiv Centra pro rodinu Terezín, o.s.

Ucelený systém pomoci, odbornost a nadšení, tak by se dala stručně charakterizovat péče o náhradní rodiny, na kterou
se zaměřilo Občanské sdružení Centrum
pro rodinu Terezín, o.s. ve své Poradně
pro náhradní rodinnou péči v severních
Čechách. Od roku 2006, kdy poradna
vznikla, narostl počet služeb z původních
čtyř na patnáct v letošním roce. Enormní
je i přírůstek „aktivních“ rodin s dětmi
v náhradní rodinné péči. V roce 2009 se
do činností Centra zainteresovalo už 45
rodinných skupin.

čtyř adoptovaných dětí a vedoucí Centra
pro rodinu Terezín. „To cizí je zděděné po
biologických rodičích a jedná se o neznámý genetický vliv, který dítěti vložili do vínku biologičtí rodiče a který nelze změnit,“
pokračuje Margita Šantavá. Rodiče teprve
po čase pochopí, že na sociálně, mentálně
a třeba i zdravotně „oslabené“ dítě prostě
nemusejí stačit nebo je dítě svým nestandardním chováním nepřiměřeně stresuje.
Nemají dost trpělivosti, energie anebo
výchovného talentu, aby zvládli dítě s potřebou specifické péče. Někdy nesplňuje
jejich představy, mají pocit, že se nevyved-
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neméně důležitým posláním této služby je
prevence, která se soustřeďuje na rodiny
chystající se na přijetí dalšího dítěte. Doprovázení připravuje na změnu rodinné
konstelace všechny její členy a snižuje
množství konfliktních situací. „Náhradní
rodiny často přijímají děti se zátěží, které
prožily zneužívání nebo týraní a jsou tedy
psychicky deprivované. Takové dítě vnáší
do rodiny svoje problémy, s nimiž odborný
průvodce specificky radí a rodinu doprovází
při jejich řešení. Po šesti měsících realizace služby Doprovázení v náhradních rodinách se ve všech případech vývoj posunul
dopředu,“ informuje Marie Hodková.

Nejoblíbenější je
doučování
Nejoblíbenější službou Centra pro rodinu
Terezín je úplně obyčejné doučování, proto se akční rádius této aktivity neustále
rozšiřuje a nyní už pokrývá více míst v Ústeckém kraji. Největší potřebu mají děti
školou povinné, které většinou doučují
studenti Střední pedagogické školy J. H.
Pestalozziho v Litoměřicích. Středoškolákům a učňům pomáhají studenti Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem. Na jedno dítě připadá jeden
student a doučuje, co je právě třeba. Společným úkolem všech „doučovatelů“ je
zmírnit výukové problémy dětí, stabilizovat
jejich školní výkony a naučit je samostatné přípravě do školy. „Vedlejším efektem,
který je ale pro malé účastníky velmi důležitý, je fakt, že dítě se časem začne na
doučování těšit. Děti z početných náhradních rodin jsou totiž doslova „hladové“
po individuální péči a dovedou být za ni
vděčné. Navíc se také mění jejich vnímání
učení a přestává pro ně být strašákem,“
podotýká koordinátorka doučování. Proto
je snahou, aby jeden student působil v rodině nejméně celé jedno pololetí. Individuální doučování pomáhá také dětem, které

by bez něj musely přestoupit do speciální
školy, a tím by ztrácely možnost vyvíjet se
v běžném dětském kolektivu. „Odbornou
úroveň bezmála dvacítky studentů – doučovatelů - zajišťují pravidelné supervize,
studenti mají také možnost konzultace se
speciálním pedagogem,“ pokračuje Michaela Andrlíková.

Asistence při
vyučování
Tato nová služba vyrostla ze zkušeností
rodičů, jejichž děti využívají doučování.
Na sklonku minulého roku poradna experimentálně vyzkoušela zapojení asistentapedagoga, pro chlapce ve čtvrté třídě.
Přes počáteční obavy učitelek o autoritu nakonec přijaly tuto aktivitu pozitivně.
Množství specifických problémů se zvládáním školního učiva vyplývá u dětí v náhradní rodinné péči z poruch pozornosti,
chování, nezřídka je na vině hyperaktivita.
Takové dítě vyžaduje enormní pozornost
a péči ze stany vyučujícího, ale ten nemůže mít v běžných podmínkách českých škol
čas. A právě tuto intenzivní potřebu individuální péče saturuje asistent z Centra pro
rodinu Terezín.

Neobyčejně
obyčejný výlet
V letních měsících se asi všem rodičům
vznáší nad hlavou otázka: „Kam s těmi
dětmi?“ Na ni odpověděl další projekt Centra pro rodinu Terezín – „Neobyčejně obyčejný výlet“, který je pro děti z náhradních
rodin navíc zdarma. Zajímavý den s poutavým cílem pro desítku dětí ve věku šest až
sedmnáct let v doprovodu starších kamarádů. Akce byly pro děti atraktivní také tím,
že se jich neúčastnili rodiče, kteří si mohli
naopak chvíli oddechnout. Neobyčejně
obyčejné výlety splnily cíl zajistit program

dětem a rodičům poskytnout čas. O výlety
a další aktivity, které vedou v poradně dobrovolníci začlenění do projektu dobrovolnictví, je v rodinách zájem a budou podle
finančních možností poradny pokračovat.
Adepti pro dobrovolnictví jsou velmi pečlivě
vybíráni, prozkoumány jsou jejich motivace, postoje, schopnosti, odolnost vůči zátěžovým situacím a řada dalších. Vybraní
zájemci pro tuto činnost jsou vyškoleni ve
spolupráci s Dobrovolnickým centrem, o.s.
v Ústí nad Labem, které garantuje jejich
připravenost pro práci s dětmi. „Projekt
dobrovolnictví jsme začali realizovat letos
v květnu, abychom mohli zajistit asistenci
náhradním rodinám na jednorázové akce
nebo doprovod menším dětem např. na
kroužky. Dítě má dobrovolníka – staršího
kamaráda – jen pro sebe a to si cení,“ říká
Monika Marková, koordinátorka projektu
dobrovolnictví. Spolupráce rodin s dobrovolníky obvykle začíná při neformální akci,
kterou organizuje poradna. Tak se mohou
aktéři volně seznámit, praxe totiž ukázala,
že rodiny nepřijmou každého. Dobrovolníci
si musejí nejprve získat důvěru a respekt.
Jejich pomoc rodinám, zejména těm, které
žijí ve vzdálenějších obcích a jsou početnější, je opravdu vítaná.
Náhradní rodičovství přináší spoustu těžkostí i zranění, ale na druhou stranu velké obohacení, které by bez života s přijatými dětmi rodiče nepoznali. Odmítnutým
dětem přináší největší dar: vědomí, že je
milováno. To jsou hlavní zkušenosti Centra pro rodinu Terezín, které pomáhá, podporuje i vede. Více informací o Centru pro
rodinu Terezín naleznete na adrese: www.
cpr-terezin.cz.
Díky štědrému daru společnosti Lafarge
Cement, a.s. odkoupilo sdružení prostor
pro Poradnu pro náhradní rodinnou péči
v Litoměřicích, kde nyní svoji komplexní
pomoc rodinám realizuje. (PI)
Text: Lafarge Cement Journal
AMB březen 2010
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Pomoc při cestě k dotačním
možnostem
Od roku 2009 je na území Ústeckého kraje
realizován projekt s názvem „Posílení přílivu dotací do Ústeckého kraje pro malé
obce, venkovské subjekty a pro veřejnost“,
který Okresní hospodářská komora Louny
iniciovala u hejtmanky Ústeckého kraje
Jany Vaňhové. Myšlenkou projektu bylo
především umožnit příliv dotací do Ústeckého kraje a pomoci v přípravě a zpracování projektů žadatelům z venkovských obcí
a z řad veřejnosti. Kraj tak vstřícně zareagoval na potřeby malých žadatelů, kteří si
mnohdy s žádostmi nevědí rady. Pomoc je
orientována především na bezplatné zpracování projektových žádostí do Programu
rozvoje venkova, Operačního programu
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Životního prostředí, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Integrovaného operačního
programu – Cíl 3 a Zelená úsporám.
Aktivity projektu byly směřovány na oslovení co
největšího počtu obcí a veřejnosti a na následnou
pomoc při definování jejich potřeb a možnosti zpracování projektů. V rámci projektu byly přímo telefonicky a následně osobně osloveny všechny obce
Ústeckého kraje. Odborníci OHK Louny průběžně
zpracovávali přehledy dotačních možností pro jednotlivé záměry obcí na základě kterých, vyplynula
možnost financování těchto záměrů obcí z dotačních
fondů. V průběhu projektu bylo konzultováno téměř
1500 záměrů a zpracováno již přes 20 projektových
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žádostí pro obce. Momentálně jsou ještě, z důvodu
velkého zájmu o toto poradenství, zpracovávány
další přehledy dotačních možností a zároveň s nimi
i projektové žádosti.
V rámci naplánovaných činností bylo uspořádáno
celkem 28 seminářů určených jak pro zástupce obcí,
tak pro veřejnost. Semináře byly pořádány v každém
okresním městě Ústeckého kraje - a to v roce 2009
a 2010. Zástupcům obcí byla poskytnuta možnost
konzultovat své záměry s přítomnými odborníky,
nebo si jen poslechnout souhrn dotačních možností a podporovaných projektů v ÚK. Čas určený pro
občany Ústeckého kraje byl bezezbytku využit k informacím o programu Zelená úsporám, jeho možnostem a podmínkám. Lednového kola seminářů se
také účastnili zástupci Státního fondu životního prostředí, který program Zelená úsporám administruje.

Zúčastnění tak měli možnost zkonzultovat svůj záměr přímo s odborníkem, který podané žádosti hodnotí. Jako pomoc při „navigaci“ dotačním bludištěm
vznikla publikace „Průvodce dotacemi pro obce,
města a veřejnost“, která úplně a přehledně shrnuje
veškeré dotační možnosti v Ústeckém kraji.
Bližší informace o projektu a také informace o dotačních programech naleznete na stránkách www.
dotace-uk.cz , které vznikly jako elektronická pomoc
tištěné publikace. (PI)
Projekt je realizován s finanční podporou
Ústeckého kraje.
Okresní hospodářská komora Louny

Foto: Martin Špoula
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Obec přátelská rodině roku 2009

Vítězné obce se mohou těšit z větší spokojenosti
svých obyvatel, prestiže a medializace. Obce, které se umístí na prvním, druhém nebo třetím místě
v jedné z šesti velikostních kategorií, v rámci kterých
se soutěží, získají finanční odměnu v podobě nároku
na neinvestiční dotaci, která bude využita při realizaci prorodinných aktivit zúčastněných měst a obcí.
Po vyhlášení výsledků a předání diplomů a příslibů
dotace v příslušném roce je o vítězných obcích natočen a zveřejněn dokumentární film.
Jaké jsou podmínky soutěže a proč právě statutární
město Most získalo „stříbrnou medaili“ v kategorii
největších měst v České republice, jsme hovořili
s vedoucí odboru školství, kultury a sportu mosteckého magistrátu, Mgr. Jaroslavou Boudovou.
Spokojená rodina – to je
dlouhodobý cíl mosteckého magistrátu

Jak dlouho se statutární město Most soutěže zúčastňuje a v čem vidíte hlavní příčiny úspěchu?
Zúčastnili jsme se poprvé a druhé místo je uznáním
pro dlouhodobou a cílevědomou práci všech, kteří
se o dobré rodinné zázemí na Mostecku starají. Od
členů vedení města až po bezejmenné pracovníky
ve školách, školkách a všech ostatních neziskových
organizacích, kteří sociální politiku města obětavě
naplňují. Je jich opravdu mnoho i v dalších, souvisejících sférách. Těmi jsou např. doprava, bezpečnost,
bytová oblast, prevence proti negativním vlivům
na děti a mládež, podpora rodin s dětmi, seniorů
a zdravotně postižených občanů. Ale to je na delší
povídání…
Budete po takovém vysokém ocenění pokračovat
i v příštích letech?
Samozřejmě bychom rádi tuto prestižní soutěž vyhráli, ale pak bychom se zřejmě nemohli účastnit
dalšího ročníku. Budou-li totiž platit podmínky z roku
2008, pravidla to vítězi posledního roku zakazují.
Takže jsme i trochu vděčnější za druhé místo, které nás zároveň trochu zavazuje a motivuje k další
účasti.
V jakých kategoriích je Obec přátelská rodině vypsána?
Obce a města soutěží v rámci šesti velikostních kategorií od těch nejmenších do 500, až po města nad
50 001 obyvatel. Město Most soutěžilo v té „největší“, šesté kategorii.
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Co Most za umístění získal a kdo v soutěži ve
„vaší“ kategorii zvítězil?
V posledním ročníku soutěže v VI. kategorii naše
město získalo 2. místo, příslušný diplom s označením kategorie a umístění, včetně finančního ocenění v částce 600 000 Kč. Titul Obec přátelská rodině
roku 2009 v kategorii nad 50 000 obyvatel získal
Hradec Králové. Další zajímavostí je skutečnost, že
mnohdy podceňovaný Ústecký kraj měl své zástupce na stupních vítězů ve čtyřech ze šesti kategorií.
Lepší byl jen Jihomoravský kraj, stejný počet zástupců jako náš měl jen kraj Královéhradecký…
Jak vlastně celá soutěž probíhá?
Každá obec či město se do soutěže přihlásí vyplněním a doručením formuláře.
Na základě výsledků hodnocení soutěžních formulářů je na zasedání výběrové komise vybráno několik
nejlepších obcí v každé velikostní kategorii. Tyto vybrané obce jsou navštíveny zástupci tzv. Hodnotícího týmu.
Po druhém zasedání výběrová komise navrhne ministrovi práce a sociálních věcí jednu vítěznou obec
a obsazení 2. a 3. místa v každé velikostní kategorii.
Co tato komise a tým ve vyplněném formuláři
zkoumá?
Můžu vám říci, že vyplnit tuto „vstupenku“ do soutěže není vůbec jednoduché. V šesti hlavních skupinách monitorujících stav služeb a péči o rodinu
a v podstatě i pro všechny obyvatele měst a obcí se
skrývá bezmála třicet dalších doplňkových dotazů.
Těmi jsou, kromě těch, které jsem uvedla v první
odpovědi, především počty veškerých městských zařízení, jejich typy, vytížení, náklady vynakládané na
jejich provoz a inovativní způsoby podpory a rozvoje
sociálních služeb. Velký důraz je kladen na bezpečnostní systémy, bezbariérové přístupy do úřadů, budov, obchodů, ale také na osvětu, etickou výchovu
na školách, kurzy přípravy na manželství, vzdělávání
rodičů na rodičovské dovolené, vytváření podpory
prevence domácího násilí i na způsoby mezigenerační spolupráce. To vše úzce souvisí s informovaností obyvatel o veškerých možnostech, které obce
a města svým občanům vytvářejí.
Vaše umístění v soutěži napovídá tomu, že město
Most pro své obyvatele vytváří dobré podmínky.
Jak to dokázalo?
Součástí hodnocení je i úroveň městské koncepce
a personálního zajištění rodinné politiky. Je zkoumána koncepce komunitního plánování, plán sociálních
služeb a požadovány informace, zda se v jednáních
zastupitelstva objevují usnesení a závazky o podpoře rodiny. Dále například je-li zřízen výbor nebo
komise pro rodinu, zda mají slovo „rodina“ ve svých
názvech a existují-li pravidelná setkávání představitelů obce s občany k tématu rodinné politiky, použití principu plánování v oblasti podpory rodiny atd.
Formulář se ptá i na využívané způsoby zmapování
potřeb rodin ve městě, včetně vytváření podmínek

Foto: Archiv AMB

Obec přátelská rodině je celostátní a každoročně
pořádaná soutěž, jejímž cílem je podpora rozvoje
tzv. prorodinných aktivit a propagace rodinné politiky na úrovni obcí. Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Stálá komise pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky ve spolupráci s Asociací center
pro rodinu a Sítí mateřských center v České republice. Soutěže se může zúčastnit každá obec České
republiky nebo v rámci statutárních měst územně
členěných na městské části nebo obvody dotyčná
městská část či obvod, a sice tím způsobem, že
její starosta či starostka zašle vyplněný soutěžní
formulář do příslušného termínu na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA

k návratu rodičů na trh práce, hlavně zkvalitnění jejich vzdělávání umožňující snadnější opětovné zapojení do pracovního procesu.
Umístění dokazuje, že to v Mostě zřejmě neděláme
špatně…
Být přátelští rodině znamená i vytváření možností využívání volného času. Co nabízíte občanům
v kultuře a sportování?
V péči o „duchovno“, sport a kulturu hrají důležitou
roli finanční možnosti měst a ochota je do této oblasti vkládat. Jen pro představu - ač to není v dnešní
době zrovna jednoduché - statutární město Most
vynaložilo v roce 2009 jen na dotace sportovním
klubům částku 3,5 milionu korun. Tyto částky jsou
využívány nejen na provoz sportovišť a na pořádání
sportovních akcí, ale v letošním roce například i pro
zajištění náhradních ploch a hřišť po dobu rekonstrukce sportovní haly. Dalších 22,5 milionu korun
stojí město Most provoz a údržba účelových a rekreačních zařízení města, jako je zimní stadion, aquadrom, areál Benedikt a Matylda.
V oblasti kultury finance putují jak na pořádání tradičních akcí, tak i na ty nové, které se snažíme pro
občany vymýšlet a zajišťovat. Do dětských akcí se
snažíme aktivně zapojit i starší generace, mediálně
prezentovat akce neziskových městských organizací, kterých je ve městě více než 30 a koncepčně připravovat akce po celý kalendářní rok. Na rok
2010 je například naplánována celá kampaň – Město Most přátelské rodině, pod jejíž hlavičkou bude
připraveno mnoho zajímavých akcí např. Noc světel, společná prezentace „neziskovek“, Květen pro
veřejnost a rodinu, obohatíme i obsah Her seniorů.
Mezi odzkoušené stálice patří Folkový Most spojený
se Sochařským sympoziem, Den magistra Kelleyho s novými aktivními prvky pro všechny generace,
Mostecké slavnosti i Vánoční trhy s programem, zakončené společným rozsvícením vánočního stromku
a rozloučením se se starým rokem na mosteckém
náměstí. Tyto akce bychom chtěli obohatit právě
o netradiční prvky a společné soutěže pro celé rodiny od dětí až po seniory…Celou kampaň budou moci
Mostečané sledovat na webových stránkách města,
velkoplošné obrazovce, v Mosteckých listech i Mosteckých listech on-line, ale i na plakátech. Pro kampaň bude zhotoven samostatný plakát, který bude
vyvěšen ve všech veřejných budovách města.

Prozradila jste na sebe, že jste bývala kantorka.
Jaký máte názor na mostecké školství?
Vzdělávání dětí a všech generací obecně je pro budoucnost města nesmírně důležité. I když už dávno
nestojím za katedrou, vnímám školství nikoli jako
povolání, nýbrž jako své poslání. Existuje v něm
mnoho rezerv, je poplatné době, politickým programům i různým koncepcím. V Mostě máme nejhustší síť středních škol v Ústeckém kraji, máme školy
všech typů i školy vysoce speciální a netradiční.
Podobné platí i o možnostech studia na odborných
vysokých školách, jejichž katedry v Mostě působí.
V oblasti základních škol se snažíme o prosazování
právě „prorodinné politiky“, která spočívá ve využívání alternativního zařazování žáků, dialogu s rodiči na jedné straně, pedagogy, psychology a dalšími
odborníky na straně druhé. Stejné platí i o jeslích
a mateřských školách, které mají velký vliv na to, jak
přijdou děti připravené do prvních tříd základních
škol. Je to práce, která je náročná, nikdy nekončící,
ale přesto krásná…

Projekt je postaven i na
spolupráci všech generací

Co podle vašeho názoru brzdí rozvoj soukromého
školství, mateřských a základních škol až po školy
vysoké na Mostecku? A je jich vůbec potřeba?
To je zajímavá otázka a odpověď na ni není snadná.
Určitě to jsou dle mého názoru finance. Na internetu
jsou dostupné webové stránky několika soukromých
škol – v Praze se cena za úplatu v soukromých MŠ
pohybuje od 10-15 tisíc Kč měsíčně! V základní škole plníme povinnou školní docházku, v Mostě nejsou
kapacity základních škol plně využity, není jednoduché posbírat argumenty, proč vytvořit další konkurenční prostředí, ve kterém by rodič měl ještě platit.
Soukromá vysoká škola na Mostecku existuje, žije
a funguje již několik let.
Někdy sice omílaná, ale myslím, že na konec některých rozhovorů nezbytná otázka: „Máte ve své
práci nějaký sen, který byste si chtěla splnit“?
Mám, ale zkuste mi jej v podobě snu nechat a nenutit mě ho zveřejnit. (PI)
Přání respektuji a děkuji za rozhovor.
František Dočekal
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ŽIVOTNÍ STYL

Jak žít a bydlet podle feng-šuej
II. díl: Ten správný sektor pro život
Vyznavači feng-šuej věří, že energie, která nás
ovlivňuje, proudí všude kolem nás a vliv na její tok
(který na nás pak působí harmonicky nebo disharmonicky) má i pouhá přítomnost nábytku s ostrými
rohy v místnosti. Je to entita, kterou okem nevidíme. Způsobuje však to, proč se na některém místě
cítíme lépe, jinde hůře. Proč někde lépe usneme
a jinde oka nezamhouříme. Znamená to, že kdo
zná principy, které harmonii a disharmonii ovlivňují, umí vytvořit místo, jež bude lepším prostředím
pro život i práci. My vám s tím radíme v seriálu
„Jak žít a bydlet podle feng-šuej“.
První díl, který vyšel v předešlém vydání, jsme pojali
jako entrée pro ty, kdo teprve hledají, kde zapustit
své kořeny. Poradili jsme, jak na začátek uvažovat
podle tvaru a materiálu budovy. V druhém dílu je
necháme ještě chvíli o výběru nejvhodnějšího místa přemýšlet a na základě čtenářských ohlasů se
zaměříme na ideální půdorys bytové plochy. To se
bude hodit samozřejmě i těm, kteří uvažují o nové
výstavbě svého domova. Zároveň si k tabulce prvků
budete moci „vyrobit“ další „nástroj feng-šuej“, který
je univerzálně využitelný. Po světě dnes existují stovky škol feng-šuej, které využívají řadu metod a nástrojů – my nyní uvedeme jednu z nich: metodu diagramu pa-kua. Na začátek ale jeden aktuální příběh,
díky kterému pak poznáte, proč je důležité sledovat
sektory ve svém obydlí.

Příběh na úvod

Jeden severočeský makléř žil v uplynulém roce ve
velkých obavách. Poté, co se s rodinou zabydlel
v novém domě, který dostavěli, místo šťastných dní
se začal potýkat s nervozitou, roztržitostí a snížením toku peněz. Jeho kancelář, kterou si nechal dle
moderních designerských triků vybudovat v přízemí
domu, mu příliš pohodlí neposkytovala k tomu, aby
nabral v době krize více duševních sil a více soustředěnosti a přímočarosti pro svou práci. Velkou měrou
se na tom bohužel podílely jeho dvě děti, které neustále měly nutkání vbíhat otci do pracovny a právě
tady se oddávat svým hrátkám. Nebyly líné si sem
dokonce přinést tabuli s křídami, ačkoliv si s ní mohly hrát v dětském pokoji. Dotyčný makléř se jen velkou náhodou dostal k článkům o feng-šuej a pokusil
se laicky a bez podrobné znalosti pa-kua o změnu.
Pracovnu přemístil do jiného patra a jiné části domu.
Na jejím původním místě přestavěl dětem jejich pokoj - v totožném stylu i se stejným nábytkem jaký
měly předtím. A co se nestalo: děti za ním přestaly běhat do kanceláře a začaly si více hrát ve svém
pokoji – tedy tam, kam zcela spontánně chodily za
tatínkem, když zde měl kancelář. Zcela intuitivně totiž tíhly k místu, které by poradce feng-šuej označil
za sektor „Tvořivost - děti“. Roztržitost tatínka makléře se rozplynula a i v době krize se nakonec peněžní toky a jeho finanční strategie obrátily viditelně
k lepšímu. Po dvou měsících se do knih o feng-šuej
a vlivu prostředí začetl už důmyslně a cíleně a pro
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zlepšení intimního života se k překvapení manželky sám pustil do „renovace“ společné ložnice... Toť
ukázka, že nový dům by měl také respektovat nové
toky harmonie a disharmonie, pokud mají na život
člověka tak zásadní vliv, jako tomu bylo v případě
„makléřské rodinky“.
Nezapomeňte ovšem, že ke skutečné harmonii
nelze dojít jen přemístěním nábytku, ale celkovým
uplatněním veškerých souvisejících zásad, vlastním
myšlením a především mezilidskými vztahy v symbióze s bližními, což je nadmíru důležité, pokud v jednom domově žije více osob, které by měly mít logicky stejné či podobné cíle vzhledem ke svému štěstí
a budoucnosti, a tedy i k uspořádání a užívání svého
životního prostoru.

Diagram pro určení
kvality domova

Hmotný pozemský svět tvarů, materiálů, barev a tvorů se dá modifikovat do takzvaného diagramu pakua. Vizuálně jde o čtverec, který symbolizuje zároveň prvky zemského povrchu neboli pět základních
elementů Dřevo, Oheň, Voda, Země, Kov (viz tabulka
v předešlém vydání) a je rozdělen třemi vodorovnými
a třemi svislými čarami na devět políček. Přeměnou
do numerické podoby obsahuje každé z nich jednu
číslici od 1 do 9, a to tak, že jejich součtem ve vertikálním, horizontálním i diagonálním směru vyjde
vždy patnáctka. Z jednotlivých trigramů se odvozují
symbolické životní sektory. Vyznavači feng-šuej umí
domov za pomoci diagramu pa-kua (nebo také jina
„ba gua“) uzpůsobit tak, aby požadované sektory
– dle půdorysu domova – byly v dokonalé rovnováze a tedy v harmonii: Pokud je dle diagramu oblast
tvořivosti a dětí poddimenzovaná, může to negativně ovlivnit mateřskou rovnováhu ženy a podobně.
Pokud oblast „bohatství“ zasahuje mnohem více do
prostoru ložnice, nebude to na vaši ekonomickou
situaci mít tak pozitivní vliv, jako když si právě do
oblasti hojnosti umístíte svou kancelář nebo domácí
trezor. Bohužel to může mít negativní vliv na váš sexuální život, který zřejmě přespříliš podřizujete své
kariéře. Diagram pa-kua je ale aplikovatelný nejen
na rodinné domy a byty, ale na veškeré uspořádané
systémy – obchody, pracovní stůl, organizační strukturu podniku, celé město, ale také lidské tělo nebo
i jen „pouhou“ dlaň. Tedy velmi stručně řečeno, na
vše, co si umíme představit a co má dílčí části a lze
nějakým způsobem „analyzovat“. V každém místečku, vyčleněném z určité plochy, prostě existuje devět
různých sektorů. Každý z nich je něčím specifický,
reprezentuje jiný cíl a ovlivňuje určitý segment životní iniciativy.
Obrázek 1: DIAGRAM PA-KUA s určením symbolické
životní oblasti každého sektoru, doplněný o rozložení pěti prvků v jednotlivých sektorech:
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Vzhledem k tvaru diagramu pa-kua je třeba zdůraznit – hlavě pro ty, kdo si budoucí domov budou teprve hledat či stavět, že ideální budova má z tohoto
pohledu čtvercový půdorys. Podíváte-li se do tabulky
prvků a jejich charakteristiky, vidíte, že právě čtverec vyjadřuje prvek Země, tedy stabilitu a důvěryhodnost, a umožňuje plné uplatnění všech devíti
sektorů. U každého jiného tvaru domu se vyskytují
posílené nebo naopak poddimenzované sektory,
které tak zapříčiňují nevyvážený život. Velmi častým
příkladem je například přílišná energie věnovaná kariéře na úkor mezilidských vztahů nebo duchovního
růstu. Pokud chcete konstruktivně využívat feng-šuej
metodu ke svému prospěchu, musíte vzít za své, že
celý vesmír a jakýkoliv v něm fungující systém je celistvý a symetrický. Pokud dojde k nějakému vybočení, k asymetrii, vždy následuje reakce – snaha o návrat k souměrnosti. Dnes se velmi často používá
slovo „kompenzace“, které ve své podstatě ale myslí
snahu o narovnání do co nejideálnějšího stavu nebo
náhradu za původní, harmonický stav. K tomu tíhneme všichni – všichni se snažíme podobného stavu
dosáhnout. Tak se do toho pusťme: Každá symetrie
předpokládá nějaký střed, či lépe „těžiště“ – má ho
pozemek, dům, byt, pokoj i lidské tělo. Je to centrum
energie, v našem diagramu označené jako centrum
štěstí. Najděme jej i ve vašem příbytku:
Potřebujete půdorys vámi analyzovaného objektu ve
zmenšeném měřítku. (Buď si jej změřte a zakreslete
sami nebo použijte stavební dokumentaci nebo katastrální mapu). Většina budov je čtvercového nebo
obdélníkového tvaru, takže není problém v průsečíku úhlopříček odhadnout těžiště, tedy střed.
(Komplikace nastává u půdorysů a řadou výklenků,
přístavků a podobně. Ale o tom až později, pro pokročilé.) Diagram pa-kua přiložte na půdorys objektu
a sledujte, jak máte umístěny své „zájmové sektory
života“, tedy například bohatství, partnerství nebo
vztahy s rodiči. Ukažme si vzorové přenesení pa-kua
na půdorys čtverce:
Teď nastává čas na analýzu: Byt (či dům), který jsme
vybrali jako vzor, na tom není úplně špatně. Pracovna se nachází v sektoru bohatství, takže s penězi
zřejmě potíž nebude. Stejně tak dětský pokoj se

kryje se sektorem „Děti-tvořivost“ a tak podobně. Je
velmi pravděpodobné, že vy osobně zjistíte, že máte
toaletu v sektoru bohatství, což opravdu ke štěstí
a zvýšení investic nepřispěje. Zanalyzujte takto svůj
pracovní život, vztahy v rodině, život dětí, svůj osobní život. Pak přistupte k nápravným řešením, která
vám napomohou dát do rovnováhy věci, které se
v životě navzájem ovlivňují a ovlivňují i druhé kolem
nás. Vzhledem k tomu, že pa-kua se opakuje také
v každé jednotlivé místnosti, nemělo by to být až tak
nemožné: zaznamenáte-li deficit v některém poli
pa-kua z hlediska celkového půdorysu, můžete jej
posílit v daném sektoru v konkrétní místnosti. Protože – jak jsme zopakovali v úvodu – ke každému
sektoru náleží jeden z pěti prvků, tak ono oslabení
konkrétního sektoru posílíte právě zintenzivněním
daného prvku v jednotlivé místnosti. (Tabulku s konkrétním návodem zveřejníme v příštím vydání.)
Konkrétní návrhy změn si zapište, dle předem stanoveného harmonogramu zrealizujte a jejich vliv na
svůj život zrekapitulujte po vystřídání všech lunárních fází, tedy přibližně po osmadvaceti dnech.
Cesta pro ty, kdo teprve nový dům plánují, je v první
fázi snadná: nechat si udělat projektovou dokumentaci, která zohlední, „zkopíruje“ ideální stav dle diagramu pa-kua.
Pokračování příště.
Text a obrazové podklady: Lucie Bartoš

Poznámka: Návody v této kapitole jsou základní
a pro jejich zdárnou aplikovatelnost je v praxi nutné
znát řadu dalších souvislostí, se kterými vás budeme postupně seznamovat. Vaši analýzu nyní s použitím diagramu pa-kua považujte zatím spíše jako
orientační, nikoli jako fundovanou.
Pokud jste nestihli sehnat minulé vydání AMB, kde
byla zveřejněna podrobná tabulka vlastností a vztahů pěti prvků, můžete si ji stáhnout na stránkách
www.ambpress.cz, vydání leden 2010, strana 25.
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Jak jsem napsal svůj první bestseller...
(Volné vyprávění, část druhá)
Od chvíle, kdy jsem poprvé udržel tužku v ruce, jsem
toužil napsat knihu. Inspirací mi postupně byla díla
mého dětství, dospívání, mládí a období přípravy na
věk, obecně zvaný požehnaný. A protože všechny
moje myšlenky dávno přede mnou zcela zištně použil Václav Čtvrtek, Karel May, Jaroslav Foglar, pánové Šimek s Grossmannem, Jiří Švejda, Arthur Hailey,
Erich Maria Remarque, Johannes Mario Simmel a jiní mistři pera, které jsem tolik obdivoval, nezbylo než
trpělivě čekat na příležitost a ten správný námět.
Obojí se naskytlo tak přirozeně a na takovém místě,
že bych to ani ve svých nejodvážnějších spisovatelských snech nečekal – na druhé straně zeměkoule,
kde je všechno jinak a jinačí. Je spousta zemí, které
našinec touží navštívit, ale Austrálie patří právem
mezi ty nejvíce vysněné. Naše zážitky a příhody
z farmy ukryté hluboko v buši a vzdálené od civilizace jsou však i o něčem
trochu jiném. Měli jsme možnost prostředí Austrálie a její
obyvatele poznat poněkud
odlišně. S našimi australskými přáteli jsme půl
roku káceli stromy, opravovali ohrady a cesty,
krmili dobytek, hledali
opály a také se s nimi
dělili o radosti i strasti
všedních dní a pili vodu
z jedné láhve.
Tato kniha je i snahou
našim budoucím následovníkům – cestovatelům, sdělit
zajímavé a potřebné informace
o historii osídlení Austrálie, průzkumných výpravách, letecké dopravě,
prapodivných rostlinách a zvířatech, vodě, buši,
cestování a mentalitě zdejších obyvatel. Budu rád,
podaří-li se mi alespoň z malé části, neboť je jich
tolik, že by to vystačilo na knih několik...
Toto vyprávění je určené právě vám, známým i neznámým kamarádům, jimž stačí ke štěstí sny s vůní dálek, táborový oheň s partou kamarádů, hukot
vln v peřejích a ve šlajsnách i tiché lesní pěšiny bez
hotelů, aut a paneláků. Protože jenom vy víte, jak
vypadá nekonečné hvězdnaté nebe pohledem ze
spacáku, nikam se neženete a nic vám neschází.
Snad jen ten velký vandr do daleka...

Něco z historie aneb Všude dobře, tak co doma…
To si asi řekli všichni, kdo opustili své rodné kraje
a usadili se právě tady. Jak již bylo řečeno, Austrálie svého času radostně vítala všechny, kteří si zde
chtěli založit nový domov, a noví osadníci začali svou
prací rychle zvelebovat pobřeží i vnitrozemí. Zároveň
sem přistěhovalci přinesli své znalosti o dobývání
nerostů, obdělávání půdy, chovu dobytka a pěstování zemědělských plodin nejenom z Anglie, ale i z jižní
Evropy, Asie a Číny…
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A tak se v místních příznivých podmínkách pěstuje
vinná réva, cukrová třtina, zelenina a zvláštní plodiny a chovají hospodářská zvířata, jejichž pěstování
a chov neměly v zemi prvních osídlenců, rodné Anglii, žádnou tradici. Z těchto historických důvodů je
dnes tento kontinent významným vývozcem pšenice,
ovčí vlny a bezmála všech význačných strategických
nerostných surovin, které se zde vyskytují v opravdu
nevídaném množství. Zároveň byli přistěhovalci z jiných zemí zvyklí a hlavně ochotní pracovat ve vyšším
pracovnímu tempu než první Australané, pocházející
z Anglie. Ti totiž od počátku bojovali za lepší pracovní
a sociální podmínky, než panovaly na starém kontinentu, odkud oni a jejich předkové přišli. Nechtěli žít
v bídě a vykořisťování jako v anglických továrnách.
Rychle založili odborové organizace, zkrátili pracovní dobu a vymohli si tak lepší podmínky. Ne vždy
se jejich ideály naplnily, byť se k moci zanedlouho
dostala dělnická vláda, jež měla jejich zájmy zastupovat…
Jednotlivé odborové organizace však bojovaly odděleně
a na společném postupu se nebylo schopné
domluvit ani samotné
vedení dělnické strany.
Součástí historie jsou
stávky dělníků, horníků a zlatokopů, které
byly vládou tvrdě potlačovány. Dodnes se na
farmách nepracuje přes
poledne a dodržují se pravidelné přestávky na pití
čaje a odpočinek. Navzdory
otevřené imigrační politice docházelo ale od počátku osídlení zároveň k diskriminaci místních původních
obyvatel, Aboriginálců. Později se imigrační omezení nejvíce týkala Asiatů, indonéských domorodců
a po sjednocení všech australských států po roce
1901 také některých přistěhovalců z Evropy a Číny,
nežádoucích z hlediska náboženského vyznání, barvy kůže, tvaru očí i revolučních názorů.
Ti šťastnější, kteří byli vpuštěni do země, zde zakládali národní komunity, vlastní náboženské skupiny
a také sportovní kluby. Místní ligu zde hrála řecká,
německá, jugoslávská, italská a česká fotbalová
mužstva, složená výhradně z emigrantů. Evropané
drželi od počátku při sobě, společně zakládali farmy a obchodovali mezi sebou. Také v dnešní době
raději než s Australany spolupracují australští Češi
s přistěhovalci z jiných zemí. Tvrdí, že je na ně větší
spolehnutí než na Australany, což platí i při uzavírání
manželství. Emigranti navíc shodně říkají, že Australanky jsou líné a pro práci a rodinný život nepříliš
vhodné. Navíc je to i otázka estetiky. Ať mi Austrálie
promine, ale za svého pobytu jsme viděli jen jednu
ženu, která úspěšně prošla naší lustrací a stála by
za hřích. Byla to televizní hlasatelka, na ulici člověk
o pěknou dívčinu nezavadil. Zkrátka zlaté Čechy,
Morava, Slovensko a naše děvčata!
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Naši noví přátelé se živili chovem dobytka a pěstováním pšenice, nejzajímavější práci pak dělal potomek
prvních osídlenců Bob, starý hledač a brusič opálů,
které už se dnes, stejně jako zlato a diamanty, těží
výhradně průmyslovým způsobem. Také velké záhony krásných vyšlechtěných růží na pozemku u Davida, kterými obchodoval, působily na místní poměry
trochu nezvykle. Bylo ale vidět, že se Ivanovým přátelům daří dobře, všichni byli spokojeni a na rozdíl od
věčně si stěžujících českých protějšků u nás doma
působili velice vyrovnaně a klidně. Všichni tito naši
zdejší známí měli jedno společné. Považovali Austrálii za „svoji“ zem, byli hrdí na její demokracii a podle
toho také mluvili a jednali. Když jsme s Ivanem později nakupovali v supermarketech, často říkával:
„Tohle koupíme, to u vás určitě nemáte, co?!“ Asi
měl pořád v paměti fronty na banány a mandarinky a přídělový systém nedostatkového zboží z naší
dřívější socialistické republiky. To „u vás“ navíc znamenalo, že je Ivan nadobro ztracen a že ho s rodnou
hroudou vážou jen příbuzní, vzpomínky a český pas,
který ale zase tak moc nepotřeboval, protože jeho
nový domov umožňuje dvojí občanství. V koutku
duše ale zůstal přece jen patriotem...
Ivan i Joe byli u vytržení z videokazet s českými filmy
Slavnosti sněženek, Černí baroni a Tankový prapor,
vylovených z našich batohů. Především Joe se velice zajímal o veškeré dění u nás a na Slovensku,
o všechny souvislosti vedoucí k rozdělení Československa, politiku a vztahy mezi lidmi po slavné sametové revoluci. Za dlouhých večerů, které jsme s ním
strávili u červeného vína z jeho malého vinohradu,
nám vyprávěl svůj životní příběh, jenž by byl vděčným podkladem pro román. Připomínal tak trochu
hrdiny mých oblíbených románů od E. M. Remarqua,
věčné emigranty-poutníky, poslední Ahasverovy potomky. Jako mladý člověk povinně bojoval coby občan Slovenského štátu ve wermachtu, poté přeběhl
k prvnímu českému praporu Ludvíka Svobody, se
kterým se vrátil domů, na Slovensko. Za vyhýbání se
povinnosti bojovat po boku Němců byl nejdřív zavřený v německém lágru, po válce naopak po příchodu
do Čech v Jáchymově za to, že do německé armády
nakonec musel narukovat. O Vánocích 1948, kdy
bylo jasné, kam poválečná republika kráčí po cestě
plné dobrodružství, emigroval do Rakouska, odtud
do Austrálie a z ní do Ameriky, kde pracoval na jatkách v Chicagu. Posléze si zde otevřel vlastní firmu,
oženil se, rozvedl a vrátil se zpět do Austrálie. Při
výletním pobytu na Fidži se seznámil s Vasemacou,
dcerou náčelníka místního kmene, a oženil se s ní.
Nějaký čas žil na Fidži a čas strávený mezi domorodci považoval za nejkrásnější období svého života.
Bez starostí, telefonů, aut a peněz. Později opustil
Fidži a společně se svou ženou a jejími malými dcerkami se usadil nedaleko Brisbane.

želkou a dvěma černoušky. Požadovaly na nich předložení finanční hotovosti, různé dokumenty a pomalu
ho chtěly zase zavřít za tehdejší nelegální opuštění
republiky. Velice ho to mrzelo. Je přece Slovák, přijel
se podívat domů a ukázat nové rodině svoji rodnou
vlast! Dva roky po našem návratu z Austrálie jsme
se s ním v Čechách naposledy setkali u jeho českých příbuzných, kam přijel na návštěvu, a o všem
nám znovu vyprávěl. Nikdy se nesmířil s rozdělením
republiky a navždy zůstal Čechoslovákem. Bylo zajímavé, že po veškerých trampotách v rodné zemi i ve
světě měl Joe ze všech našich známých emigrantů
nejsilnější vztah ke staré vlasti a všemu, co doma
tehdy opustil. Když za několik let na klinice v Toowoombě umíral, v agonii mluvil svou rodnou řečí a nikdo z ošetřujících lékařů mu nerozuměl.
Ivan byl naopak příslušníkem druhé emigrantské generace, která ve východní Evropě vyrůstala v době
normalizace. Spoustu známých a příbuzných, se kterými si psal nebo jim občas telefonoval, měl nejen
v Čechách. Po své emigraci několikrát navštívil kamarády a bývalé spolužáky v Rakousku, tehdejším
„západním“ Německu a Itálii. Do Evropy letěl vždy
s různými leteckými společnostmi a pokaždé jinak.
Jednou to bylo oklikou přes Spojené státy americké,
podruhé klasickou cestou přes Singapur přímo do
Evropy. Když už měl putování a návštěv dost, vrátil
se zas do svého druhého domova, protože ten první byl pro něj až do sametové revoluce zapovězen.
Po ní navštěvoval Českou republiku poměrně často. Cestoval vlaky a autobusy po celé republice, ke
všem přátelům a příbuzným našel správnou cestu
a změny, které se zde staly, vnímal jako naprosto samozřejmou věc. Každému přivezl nějakou drobnou
pozornost a mezi jeho oblíbené patřily zejména cizokrajné známky, semena květin a rostlin, které jsou
ke spatření jenom v Austrálii. Choval se tady úplně
přirozeně, jako by naši republiku nikdy neopustil,
a společně s Joem na ni vzpomínali při každé příležitosti. Byli ale výjimkou.
Ostatní o rodných zemích nikdy moc nemluvili a považovali za svůj jediný domov Austrálii...
Z knihy Touha jménem Austrálie aneb Český tramp
v zemi daleké
www.australie-kniha.eu

Ilustrace: Josef Zedník

Dobrosrdečný Joe a jeho žena Vasemaca, zkráceně
Va, černoška s klasickou kšticí kudrnatých vlasů,
ebenově černou pletí a věčným úsměvem na tváři,
nám byli po celý náš pobyt těmi nejlepšími přáteli.
Když Joe s Va po roce 1989 navštívil po čtyřiceti
letech Československo, nejvíce jej rozčílilo jednání
úřadů, které tehdy nebyly schopny pochopit, proč se
vrací domů s australským pasem, černošskou manAMB březen 2010
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Šmírujete podřízené?
Spadne vám hřebínek!
Pokud je váš šéf slídil, co vám prohlíží emailovou
poštu a nebo umístil na pracoviště skryté kamery, brzy mu zřejmě klesne brada. Vláda takovému
šmírování hodlá učinit definitivní přítrž.
Šmírovat se nevyplácí
– tak hovoří zákon!

Kamery a „šmejdící systémy“ doslova zaplavily ulice,
supermarkety, kanceláře úředníků a někde i bytové
domy. Lidé v televizích koukají na reality show, které zcela evidentně ruší jakoukoliv hranici mezi venkovním světem a intimitou. Moderní vymoženost se
pořizuje pod záminkami bezpečí pracovníků a nebo
jako motivace, proč se v práci neflákat. Ale více než
jako prevence před krádežemi nebo šikanou slouží
jako lapač „nepozorných“ podřízených, kteří si u kafe pročítají soukromý email nebo koutkem oka mrknou na televizi. Přičte-li se k tomu sledování pohybu
pomocí GPS nebo striktní příkazy nezvedat mobil,
nejde-li o služební hovor, slovo šikana mnohdy pasuje i na jinak klidnou pracovní kancelář. Zvláště,
pokud o podobném monitoringu vůbec nevíte.
Zaměstnanec z Klášterce nad Ohří si stěžoval, že
dostal výpověď, protože zapnul televizi v jídelně. Ani
v prostředí typu věznice se jako za mřížemi necítí
více trestanci než dozorci: Ke sdělovacím prostředkům se v loňském roce dostal dopis všehrdských
zaměstnanců, podle kterých kamerový systém
opravdu slouží spíše na kontrolu toho, jak jsou oblečeni a kam chodí, než zda se vězni chovají, jak mají.
Možná jste některý z těchto případů zaznamenali na
televizních obrazovkách. Možná se k vám doneslo,
jak měl onehdy potravinový řetězec Lidl z ostudy kabát, když se prolátlo, že jeho soukromí detektivové
sledují ani ne tolik zákazníky, jako své vlastní pokladní a detailně zaznamenávají, kdo kdy šel na jak
dlouho na pauzu, ať už „čůrací“ nebo „kouřovou“. Že
vidíte analogii s někdejší tajnou policií?
Sledovací mánie, která má k šikaně a diskriminaci
nebezpečně blízko, nebude zřejmě zaměstnavatelům (z nichž někteří voyerským choutkám doslova
podlehli) v budoucnu procházet tak lehce. Česká
vláda přijala v únoru podnět Rady vlády pro lidská
práva a uznala potřebu zpřísnit kontroly zaměstnavatelů. Zároveň pro ukočírování slídilů zavede
sankce. Dnes totiž za porušení v podstatě žádné
nehrozí. A zaměstnanci jsou bez skrupulí sledováni
a trestáni, i když to odporuje zákonu a leckdy i morálce. Stala se z toho běžná praxe. „Podle odhadů
expertů zhruba 40 procent firem monitoruje maily
svých zaměstnanců. Podle nedávného průzkumu
společnosti Ernst&Young a Národního bezpečnostního úřadu přes tři čtvrtiny českých firem monitorují
své zaměstnance během přístupu na internet z pracovních počítačů,“ potvrzuje Filip Pospíšil z organizace Iuridicum Remedium, která uděluje anticenu
Big Brother, ne náhodou pojmenovanou po nedávno
atraktivní televizní reality show, kde pojem soukromí byl opravdu zcela neexistujícím ekvivalentem pro
denní koloběh.
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Prvotní podnět k ukončení beztrestnému sledování
zaměstnanců navrhlo právě občanské sdružení Iuridicum Remedium, které se zabývá problematikou
lidských práv. Do boje proti nové „technologické
módě“ chce vytáhnout i ministr pro lidská práva
Michael Kocáb. Zmíněné kočírování nešvaru na pracovištích má mít na svých bedrech inspekce práce.
Proti sledování a průnikům do soukromí zaměstnanců na pracovištích začne razantně zasahovat.
Delegování poslání na inspektory práce už si vzalo
na starosti ministerstvo práce a sociálních věcí. „Do
31. března 2012 má vládě podat zprávu s výsledky kontrol a s návrhem, zda a za jakých podmínek
bude možné trestat porušování ochrany soukromí
na pracovišti. Lhůta pro zpracování zprávy se nám
ovšem zdá příliš dlouhá,“ uvedl Filip Pospíšil z organizace Iuridicum Remedium. Téměř šedesát procent
společností z 280 dotázaných firem přitom přístup
zaměstnanců na síť a internet omezuje. „Zaměstnavatel může zajišťovat ochranu svého majetku a hlídat, zda zaměstnanec plní pracovní povinnosti, ale
nesmí porušovat jeho soukromí. Například nesmí
číst obsah pošty,“ doplňuje Pospíšil.
Zaměstnanec, který má pocit, že je v zaměstnání nepřiměřeně sledován, se může sám obrátit na
inspektorát práce, případně dát podnět Úřadu na
ochranu osobních údajů. Praktické rady, jak se bránit sledování, jsou k dispozici také na www.uzijsisvaprava.cz.
Pokud se současné právo „nebýt neeticky a ponižujícím způsobem šmírován“ dočká lepší legislativní
opory, zůstane k rozlousknutí ještě jeden oříšek:
Bude mít ochrana soukromí větší váhu než právo
zaměstnavatele na ochranu svého majetku?
Co říká zákon:
- Podle zákoníku práce zaměstnanec nesmí užívat pro svou osobní potřebu počítač a telefon
bez souhlasu zaměstnavatele. Ten je pak ze
zákona oprávněn dodržování tohoto zákazu
kontrolovat přiměřeným způsobem.
- Za přiměřený způsob kontroly se považuje
kontrola, která se zaměřuje na to, zda zaměstnanec plní všechny stanovené pracovní úkoly
řádně a včas.
- Zaměstnavatel ale nesmí při kontrole narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích
a ve společných prostorách. Tím se myslí otevřené a skryté sledování, odposlech a záznam
jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo listovních zásilek adresovaných
zaměstnanci.
Text:Lucie Bartoš
Foto: archiv AMB
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Stínové volby – nová tradice?
Například právě v Holandsku jsou „volby
nanečisto“ v dnešní době již celostátní záležitostí, které se účastní všechny školy.

K čemu je to dobré

Přestože termín voleb vyhlásil prezident
republiky až na konec května, v severočeském Mostě si vše udělali jinak, dříve
a po svém. Už mají odvoleno. Na začátku března zde s velkou pompou a pod
sledovacím drobnohledem veřejnosti
i vysokých politiků odstartovala novinka
– Stínové volby 2010. Na první pohled
ani nebylo poznat, že jde o volby nanečisto, podle jejichž výsledků si politici ve
sněmovně nepřesednou. Když jste vešli
do budovy Střední školy diplomacie a veřejné správy, museli jste si jednoznačně myslet, že jste ve skutečné volební
místnosti. Mladí lidé s hlasovacími lístky
a občanským průkazem v ruce, volební
komise, seznamy voličů, kandidátní listiny, hlasovací lístky, plenta, dokonce
i blesky fotoaparátů ze strany dokumentujících sdělovacích prostředků.
Systém stínových voleb studentů nemá
v této podobě v České republice obdoby.
Mosteckým nápadem se už ovšem inspirovali další a zřejmě tak společnost Člověk
v tísni ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stihnou ještě
před květnovými volbami pilotně „osekanou“ verzi stínových voleb v rámci republiky. Mostecká škola bude mít v tu dobu pro
ministerské úředníky už řadu konkrétních
poznatků a podnětů. Pro volební mechanismus před několika měsíci připravila
dokonce i manuál, který bude doplňován
o statistická data a každoročně inovován.
„Jednou z motivací byla pro mě zprostředkovaná zkušenost se stínovými volbami,
které se loňského roku konaly v Nizozemí
na středních školách a vedly k velice zásadním poznatkům,“ uvedl učitel gender
studies a základů společenských věd Vladimír Vodička, pod jehož pedagogickou záštitou se na škole stínové volby uskuteční.

Tradice stínové volby nemá být jen nezvyklým zpříjemněním výuky či hrou studentů.
Ani samotní studenti neberou nápad s volbami jako ztrátu času. „Účast studentů na
projektu stínových voleb bude podle mne
vysoká,“ vyjádřil se před volbami Martin
Fajner, student prvního ročníku Střední
školy diplomacie a veřejné správy, který si
za studentskou obec vzal přípravu stínových voleb na starosti. Průběh letošních
prvních stínových voleb škola následně
zpracuje a zveřejní. Poskytne je tak i pro
posouzení veřejnosti. Počítá zhruba s jednoročním opakováním a přibíráním nových
studentů a studentek a tedy možným rozšířením výstupů. Vyhodnocení voleb bude
mít dvě fáze. První se bude týkat samotných statistických dat z volebního procesu.
Zaměří se především na volební účast,
poměr účasti dívek a chlapců a způsob
zhodnocení preferencí, tedy samotné složení stínového parlamentu. Druhá se bude
vztahovat k hodnocení samotného průběhu voleb a reflexi ze strany veřejnosti.
Střední škola diplomacie a veřejné správy
v Mostě se však neztotožňuje s názorem,
že by aktivita stínových studentských voleb mohla v tuto chvíli nějak ovlivnit volební rozhodování v blížících se volbách. Ani
to podle přípravného výboru není účelné.
„Z tohoto pohledu souhlasíme jedině
s tím, že nápad a následně i tradice stínových voleb, pokud budou medializovány,
tak zvýší povědomí veřejnosti – tak jako
v rámci školní budovy má rovněž zvýšit povědomí o smyslu voleb – a tedy potažmo
i větší účast ve volbách. Nikoli preference
konkrétních politických subjektů,“ uvedla
škola v tiskové zprávě, kde zdůraznila, že
právě účast může mít ze sociologického
hlediska vypovídající hodnotu. Pro řadu
lidí je volební systém, zvláště míchají-li
se jim volby komunální, krajské, senátní,
parlamentní, velmi složitý. Nevědí si rady
a raději než aby studovali, jak volit a kdy
mohou co zaškrtnout, tak k volební urně
ani nedojdou, aby se náhodou ve volební
místnosti neztrapnili nebo nemuseli luštit
návod, jak pracovat s hlasovacími lístky.
„Tomu mimo jiné můžeme předejít, protože
volit nás jinak ve škole nikdo neučil“, popsala Vladimíra Ilievová, ředitelka Střední
školy diplomacie a veřejné správy v Mostě
didaktický předpoklad stínových voleb.
Přesto už projevilo o výsledky voleb zájem
právě několik politiků. „Ano, to je pravda.
My naše výstupy v určitém rozsahu zve-

řejníme, jak to činíme vždy. Ale to, zda je
politici chtěli pojmout jako své zrcadlo
a využít je pro posílení své kadidatury, to
už jde mimo rámec naší aktivity,“ dodala
Vladimíra IIievová. V aktivitě není možné
v žádném případě hledat souvislost s propagací skutečných politických stran a ovlivňování názorů. „Z didaktického hlediska je
stínování metodou, která pomáhá studentům v simulování skutečných událostí, které jednak v hodině probírají jen teoreticky
(a nedají si vše do souvislostí, rozdíl mezi
kandidátní listinou a hlasovacím lístkem
a podobně) a se kterými se v životě posléze reálně setkají,“ zdůraznila Vladimíra
Ilievová, ředitelka Střední školy diplomacie
a veřejné správy v Mostě, s poukazem na
existenci školského zákona, který má toto
zakotveno v paragrafu 32. „Pokud je tento
pokus zpětně nějak motivující a inspirativní pro veřejnost, tedy mimo rámec školské
budovy, pak jsme pochopitelně potěšeni,
že naše výukové metody se jeví jako účelné. Samozřejmě v tomto směru nemůžeme plnit roli politické názorové platformy,“
zopakovala ředitelka vzdělávací instituce.

Osmička volitelných
subjektů
Přípravný výbor voleb, který je tvořen především studenty, připravil přehled volitelných stran, mezi kterými jsou ODS, ČSSD,
KDU-ČSL, KSČM, SZ, TOP 09, Strana práv
občanů (Zemanovci) a Věci veřejné, které
podle dostupných průzkumů veřejného
mínění agentury STEM dosáhly minimálně
dvou procent hlasů. „Zajímá nás, jak se
naše generace staví k tomuto extremistickému uskupení,“ vysvětlil student Martin
Fajner.
Samotný volební mechanismus škola zjednodušila, ale samotné jádro volebního procesu zůstalo zachováno. Studentští voliči
mohli rozdělit maximálně 2 hlasy podle
kandidátních listin nebo hlasovat pro konkrétní listinu – taková volba přičetla 2 hlasy prvním dvěma osobám na dané kandidátní listině. Vstupní materiály, kandidátní
listiny, hlasovací lístky a podobně pomáhali připravit studenti. „Tím se – často i nevědomky - učí, co je co a jak je ta která
tiskovina utvářena a proč. Podílejí se na
přípravách, průběhu i zpracování dat z voleb. Musím říci, že je i díky tomu patrné, že
studenti aktivně berou úkol za svůj a delegují na sebe v rámci přípravného týmu
jednotlivé úkoly,“ dodala ředitelka.
V termínu uzávěrky tohoto vydání AMB nebyly dosud známy výsledky voleb a statistiky účasti.
Text a foto: Lucie Bartoš
AMB březen 2010
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O historii jedné osady a obce

Foto: archiv Město Osek

Mají mnoho společného, neboť se nacházely
v těsném sousedství. Historii pravěkého osídlení z mladší doby kamenné, bronzové a železné.
Později zde žilo německé obyvatelstvo zabývající
se převážně zemědělstvím do té doby, než do hry
vstoupilo uhlí, dobývané nejprve v primitivních
dolech, později moderní hlubinnou a povrchovou
technologií.
Nakonec musela osada Pokrok a obec Hrdlovka
ustoupit těžbě a zmizely z povrchu země navždy.

Osada Pokrok

Budova radnice s věžičkou, bílá budova v pozadí
je hospoda Komuna,
lidově „U Horníků“

Budova radnice a vpravo
od ní budova školy
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Rok 1986 definitivně ukončil historii osady Pokrok,
která se připojila k desítkám obcí severočeského revíru ustupujícím těžební činnosti. Uhlí bylo při jejím
zrodu a poznamenalo celou stopatnáctiletou historii
této hornické osady. První hlubinný Důl Pokrok založil podnikatel Janssen již v roce 1871, v místech
bývalého starého Pokroku. Tato šachta se zapsala
do historie revíru vybudováním první důlní lanovky
s parním pohonem, která byla uvedena do provozu
v roce 1876. V roce 1879 byl i Pokrok, stejně jako
okolní šachty, poprvé zatopen v souvislosti s průvalem termálních vod na nedalekém Dole Dőllinger.
O rok později byla do provozu uvedena sousední
šachta Pokrok II., jejíž budovy s charakteristickou
oválnou střechou, zbaveny těžních věží, připomínaly
dlouhá léta charakter původu této osady. K opětnému zatopení dolu došlo v roce 1887, kdy byli havíři
bez práce po celou zimu, avšak mnohem vážnější
neštěstí jej postihlo dne 24. ledna 1893, kdy na
Dole Pokrok II. zahynulo při výbuchu třaskavých plynů 18 havířů. Při tomto neštěstí „přežil doslova svou
smrt“ havíř Alois Šefl, později účastník dělnického
hnutí a známý hornický spisovatel. Rozlehlý areál
někdejšího dolu připomínaly zbytky důlních bran
i stará větrná jáma, stejně jako násep železniční
trati, která kdysi spojovala Pokrok s duchcovsko
– podmokelskou dráhou. První havíři však v areálu
AMB březen 2010

šachty nebydleli. Pro ně správa dolu vystavěla tři
bloky hornické kolonie v Hrdlovce blízko pozdějšího
kina. Těžba v Dole Pokrok I., který dosáhl hloubky
71 metrů, byla zastavena již v roce 1903. V roce
1917 ukončil těžbu i Důl Pokrok II. v hloubce 158
metrů a zbývající provoz byl připojen k Dolu Alexandr
v Hrdlovce. Jak bylo na severu zvykem, starých důlních budov bylo po likvidaci provozního a strojového
zařízení využito k ubytování havířů, kteří stále trpěli
bytovou tísní. Zprvu se toto bydlení soustřeďovalo
kolem původních šachetních budov, ale později ve
dvacátých a třicátých letech se takto vzniklá osada značně rozšířila díky výstavbě nových rodinných
domků, které si zde havíři stavěli. V době největšího
rozkvětu měla osada Pokrok 84 domů a ještě před
likvidací Hrdlovky zde žilo 475 obyvatel. Ze zdejších
účastníků protifašistického odboje byl roku 1844
horník Karel Broný umučen ve Flőssenburgu. Hrdlovští v těsné blízkosti Pokroku vybudovali své
koupaliště, roku 1953 zásluhou havířů kompletně
rekonstruované. V obci bývaly dva hostince, obchod
se smíšeným zbožím i řeznictví a významné období
osada prožívala v souvislosti se zahájením těžby povrchového Dolu Pokrok v dubnu 1955. Od zahájení
těžby do konce srpna 1981, kdy byla jeho činnost
ukončena, vytěžili tamní havíři 29,3 miliónu tun uhlí
a skryli 103 miliónů kubických metrů nadložních zemin. V 60. letech byla nedaleko Pokroku vybudována první převýšená výsypka. Do kroniky obce patří
i vzrušené okamžiky ve dnech 16.-17. 2. 1970, kdy
došlo k havarijnímu poklesu bývalé těžní budovy
Dolu Pokrok II. a evakuaci bytů. Brzy poté prožívali
i obyvatelé Pokroku likvidaci Hrdlovky, jejíž osadou
byli do ledna 1975. V červnu téhož roku byla osada
Pokrok připojena k Duchcovu. A sotva uplynulo dalších několik let, vznášel se „Damoklův meč“ i nad
Pokrokem. První domy byly vykoupeny a likvidovány
již v roce 1982, poslední obyvatel se odstěhoval
v říjnu 1986. Nabízeli jim bydlení na různých místech okresu, ale na veřejné schůzi se všichni svorně
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Ještě je třeba připomenout, že i poměrně malá osada žila čilým společenským životem. Členové organizací NF a obyvatelé si tu vybudovali hřiště, klub
mládeže, vylepšili komunikace i veřejné osvětlení.
V roce 1972 ustavili občanský výbor, jehož předsedou zvolili Bohumila Polívku, který si tuto funkci
přenesl i do nového bydliště. Téměř 20 let života
v Duchcově však není dostatečně dlouhá doba na
to, aby každému, kdo byl občanem této osady, nevyvstala občas vzpomínka na místa a životní příběhy,
které zde prožil.

Obec Hrdlovka

Místo obce Hrdlovka se nacházelo v podhůří Krušných hor asi 2 km jižně od Oseka. Zřejmě lesy
plné zvěře a také čisté horské potoky poskytovaly

dostatek důvodů pro intenzivní pravěké osídlení. Při
skrývkových pracích byly archeology odkryty a zachráněny mnohé cenné nálezy. Zejména velké sídelní rodinné domy z mladší doby kamenné, které zde
zanechali první pravěcí zemědělci. Byl zde objeven
zatím nejdelší dům dlouhý 40 metrů. Také další následující kultury doby bronzové a železné zanechaly
své stopy v podobě zbytků hospodářských a obytných stavení a kostrových hrobů. První písemná
zmínka o Hrdlovce je zachycena na latinské listině
krále Přemysla Otakara I. z roku 1203. Celá historie
Hrdlovky je spjata s historií blízké obce Nová Ves,
která je zmiňována roku 1341. Německy byly obce
nazývány Herrlich a Neudorf. Již nejstarší zprávy poukazují na vztah k blízkému oseckému klášteru, kterému patřily až do roku 1848. Hrdlovka a Nová Ves
byly zemědělské osady, žijící poklidným životem, vyjma válečných údobí. V roce 1603 hospodařilo v Hrdlovce 20 hospodářů a v Nové Vsi 25. V roce 1680
byla obec a okolí postiženo morovou epidemií. V roce
1833 měla Hrdlovka 202 obyvatele, 37 domů a hospodu. Obyvatelstvo bylo v té době výlučně německé
národnosti. První Čech se přistěhoval okolo roku
1850 a byl to zemědělský dělník František Slach.
Situace poklidných zemědělských osad se počala
postupně a nezadržitelně měnit se zakládáním hlubinných hnědouhelných dolů v blízkém okolí. V roce
1870 byl založen důl Nelson, 1871 Pokrok a 1891
Alexander. V souvislosti s rozvojem hornictví se Nová
Ves ‚třikrát zvětšila a obce se spojily v jednu. V roce
1885 tam stály 84 domy a žilo 856 obyvatel. Dne
20. února 1899 se výnosem c. k. místodržitelství odloučily od poddanského vztahu k oseckému klášteru
a získaly název Nová Ves - Hrdlovka. V roce 1919 ve
vsi žilo 937 Němců a 2 866 Čechů a z obce se stalo
malé průmyslové městečko. V roce 1920 byl otevřen
Dělnický dům a roku 1926 byla dokončena výstavba
hornické kolonie. Vzhledem k české většině vzniklo
mnoho různých spolků a organizací jako: spořitelní,
cyklistický, divadelní, hasiči, Sokol, legionářský spo-

lek, Kuřácký klub, tělovýchovné spolky a podobně.
Málokdo již dnes ví, že místní fotbalový DKG Baník
Hrdlovka hrál svého času dvě sezony 2. fotbalovou
ligu, ze které sestoupil na jaře 1965. Vítězem skupiny
A, ve které Hrdlovka startovala, se tehdy stala Slavia
Praha, když podzimní část hrála ještě pod názvem
Dynamo Praha. S Hrdlovkou tehdy sestoupil i exprvoligový Motorlet. Hrdlovští fotbalisté hráli ve skupině se zmíněnou Slávií Praha, Viktorií Žižkov nebo
Dynamem České Budějovice.
Hrdlovka měla 5700 obyvatel v 60. letech. Zánik
obce kvůli uhlí byl v r. 1976. V 60. letech bylo v této obci 26 hospod, 2 kulturní domy, amfiteátr, kino,
divadlo, samoobsluha a škola velikostí odpovídající
dnešní průmyslové škole v Teplicích.
Také tu fungovaly různé politické strany a organizace. Mimo hornictví bylo v obci několik velkých statků, které pokrývaly potřebu zemědělských produktů
pro mnoho rodin horníků. Zjednodušený název obce

na Hrdlovka byl přijat v roce 1927. V roce 1930 již
měla Hrdlovka 5 357 obyvatel a z toho byli 3 562
Češi. Černým dnem mnohých rodin havířů se stal
3. leden 1934, kdy došlo k výbuchu uhelného prachu na dole Nelson III a o život přišli 142 havíři. Po
Mnichovské dohodě v roce 1938 a následném záboru pohraničních území odešli čeští obyvatelé do
vnitrozemí, celkem se odstěhovali 1 233 obyvatelé.
Rozhořela se válka. Na jejím konci docházelo také
k leteckému bombardování blízkých dolů. Po konci
války byla snaha opět co nejdříve roztočit kola na
těžních věžích. Právě hornictví pomohlo obci obnovit
život, ale také jí ho pomalu a nezadržitelně ukrajovalo. Od roku 1955 se rozrůstal mezi Osekem a Duchcovem povrchový lom Pokrok. V letech 1957 až
1958 bylo rozhodnuto o založení „Osecké výsypky“
pro tento lom. Uhelné zásoby nejkvalitnějšího uhlí
v pánvi na dole Alexander (v té době Důl president
Gottwald) se pomalu dotěžovaly. Zbýval pilíř uhelné
sloje pod obcí, a to byly příčiny následného rozhodnutí o likvidaci obce v roce 1969 Krajským národním výborem v Ústí nad Labem. Od roku 1963 byly
prováděny první demolice, následně v letech 1970
a 1973 až 1975. Celkem bylo demolováno 231 obytných objektů a obyvatelé byli přestěhováni do nového panelového sídliště v Oseku.
Hrdlovka přestala existovat.
Sestaveno redakcí AMB z textů p. Oldřicha Dršky
a Ing. Jiřího Hlinky
AMB březen 2010

Foto: Pavel Bokr

O historii jedné osady a obce

rozhodli, že půjdou do Duchcova a společně se s Pokrokem rozloučili na zahradní slavnosti uspořádané
22. června 1985.
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HIV a ekonomika

Ignorování problémů,
které se nás zdánlivě
netýkají, nic neřeší

AIDS, syndrom získané poruchy imunity, je onemocnění způsobené virem HIV. Přenáší se pohlavním
stykem, krví nebo z matky na plod. Nyní je v Česku
na 1358 potvrzených HIV pozitivních. Skutečně infikovaných je podle odhadů třikrát až desetkrát více.
V lednu 2010 bylo v České republice nahlášeno 14
nově diagnostikovaných HIV pozitivních. Od počátku roku 2010 bylo zjištěno 14 nových HIV pozitivních případů. Největší nárůst zaznamenala v lednu
2010 Praha (6), Jihomoravský a Středočeský kraj.
Celkový počet HIV pozitivních v ČR dosáhl počtu
1358 osob (absolutní počet do roku 2010). Nejvíce
HIV pozitivních připadá na Prahu (zde je k poslednímu lednu evidováno 644 HIV pozitivních osob),
Ústecký a také Jihomoravský kraj. Naopak nejméně
HIV pozitivních je hlášeno na Vysočině (16) a v Pardubickém kraji (16).
V České republice onemocnělo AIDS již 292 lidí.
V lednu 2010 se AIDS u nikoho nerozvinul, jeden
člověk tomuto onemocnění podlehl.
Solidarita s nakaženými a nemocnými není o povinnosti, ale o lidství
Předchozí strohá a děsivá statistika hovoří jasně.
Přičemž za každým tímto číslem je konkrétní osud
člověka, konkrétní lidská tragédie a bolest. Je důležité zdůraznit, že nemocní AIDS i nakažení virem HIV,
jsou v drtivé většině oběťmi. A bylo by neodpovědné,
takto fatálně nemocné jakkoliv odsuzovat – naopak,
zasluhují rovný přístup a přinejmenším respekt a solidaritu v jejich nelehkém boji o přežití.
Nezodpovědnost a alibismus
Co však tolerovat nelze, je (ne)odpovědný přístup
politiků i úředníků Ministerstva zdravotnictví ČR
a také přístup hlavního hygienika ČR M. Víta. Protože právě ministerstvo a hlavní hygienik mají přímý
podíl na neblahém trendu snižování dotací určených
pro prevenci HIV/AIDS. Čím? Svou laxností, případně i nečinností. Kolik sdružení a preventivních aktivit
zaniklo jenom proto, že je stát (MZ ČR) nepodpořil.
Kolik stovek a tisíců mladých i starších lidí se bude
muset ještě nakazit, než za zdraví lidu odpovědní
veřejní činitelé vezmou kalkulačku a začnou počítat.
My jsme tak učinili za ně.
Nic než čísla!
Léčba HIV pozitivního člověka, která zahrnuje retrovirové léky a tzv. buněčné testy, tolik důležité pro
kontrolu efektivity léčby, stojí přibližně 400 tisíc Kč
ročně. Je-li zde 1358 potvrzených HIV pozitivních
osob a jejich léčba se znásobí výše uvedenou část-
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kou, stojí to zdravotní a s ním i daňový systém více
jak půl miliardy (!). Přesněji 543 200 000 Kč. Léčba
nemocných, u kterých již došlo k propuknutí AIDS,
se pak pohybuje v řádu 1 milionu Kč ročně na jednu
osobu. Při současných 292 lidí mohou tyto náklady
přesáhnout dalších 300 milionů korun za rok, přičemž délka života člověka, který onemocněl AIDS, je
různá, ale průměr je mezi 5 – 20 roky, dle okolností
průběhu onemocnění. Znásobíme-li pětiletou léčbu
u současných 292 lidí, přibližují se náklady k jedné
miliardě korun. Odhadované celkové roční náklady
na léčbu činí 850 milionů Kč.
V čí prospěch pracuje ministerstvo výrobců léčiv?
Pokud se zamyslíme nad tím, kdo má z této situace
opravdový prospěch, vyjde jednoznačně na předním
místě výrobce léků. Bez léků by totiž došlo u HIV pozitivních lidí k propuknutí nemoci AIDS a s ní i k zásadnímu zhoršení zdravotního stavu pacientů. Proč
se tedy investice do preventivních programů státu
nevyplácí? To je otázka, na kterou zná odpověď jenom ministerská elita a hlavní hygienik, a protože
je tohle téma nepopulární, smutné a částečně i tabuizované, budeme se všichni tvářit, že v porovnání
s ostatními státy je rozšíření HIV/AIDS v ČR stále
marginální. Není to však okrajové téma a je hodně
drahé jej ignorovat! A je také chyba, že je zde strach
srovnat náklady na léčbu s náklady na prevenci. Ty
jsou totiž tak markantní, že to až svádí k úvahám,
kdo a kým je vlastně placen z veřejných prostředků. Jestli Ministerstvo zdravotnictví ČR nemá být
přejmenováno na Ministerstvo Zentivy a dalších výrobců retrovirových léků. Stranou od problému není
ani Česká lékařská komora, tonoucí v řešení politických pletich a porcování medvěda, stejně tak i naše
největší Všeobecná zdravotní pojišťovna, která pro
prevenci HIV/AIDS mnoho nedělá – a proč by taky
dělala, vždyť z cizího krev neteče. A že roční náklady
na vydávání jejího časopisu, který čte jen málokdo,
se pohybují v milionech, to už je jiná písnička.
Veřejné zdraví je prázdný pojem
V České republice je ochrana veřejného zdraví jen
prázdným pojmem. Pěkně se to čte a navenek to
vypadá hezky, zodpovědně, vyspěle. Pod povrchní,
cynicky uhlazenou populistickou vrstvičkou je ale
realita taková, že mrazí v zádech. Například obecně
přijatý nepsaný standard pro dotace MZ ČR na projekty HIV/AIDS spočívá v omezení dotací na mzdy.
Jakoby nositelé preventivních programů měli být
zaseknutí v reáliích devadesátých let a pokud tedy
chtějí, nechť pracují zdarma! Stavu bídy prevence
HIV/AIDS přispělo střídání ministrů v tomto horkém
resortu, ale i zatuchlost vyšších úředníků ministerstva a neodvaha hlavního hygienika, který chce prostě vyjít s každým a nebude riskovat kvůli čtrnácti
stovkám HIV pozitivních spoluobčanů svůj už tak
kritizovaný post. Že nás tohle čecháčkovské pokrytectví stojí bezmála miliardu ročně a s přibývajícími
případy pozitivních a nemocných se náklady na léčbu budou zvyšovat, to se neřeší, to není IN. O lidské
bolesti a promarněných životech ani nemluvě.

Foto: Archiv AMB

Ke zveřejnění tohoto kritického článku jsme se rozhodli po tom, co se na veřejnost dostávají informace
o nárůstu počtu HIV pozitivních osob v ČR a také na
základě stále se zmenšujících dotací na prevenci
HIV/AIDS, zejména z prostředků ministerstva zdravotnictví. Tento stav je životu nebezpečný a hluboce
prodražuje celý zdravotní systém. Přitom řešení je
celá řada, ovšem v někom a někde je zakopaný pes.
My se ho pokusíme – alespoň částečně - vykopat.
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Nejlepší prevencí je věrnost, nejlevnější léčbou je
prevence
Proti přenosu HIV se lze účinně bránit partnerskou
věrností. Ti promiskuitnější by měli používat alespoň
kondomy. Ale jak sdělit sedmnáctiletému teenagerovi, že jeho první láska, první sex – mohou být vražedně osudovými? Vliv školy a autorita učitele? Ty
jsou v tomto ohledu neúčinné. Rodina? V době, kdy
nejvyšší modlou a nejlepším měřítkem je dolar či koruna, ztrácí rodina i zbytek jakéhosi vyššího kreditu,
který by mláďata připravil na hrozby dospívání. Stále
však existuje několik organizací, které se s tématem
HIV/AIDS chtějí poprat a které umí moderní formou
zaujmout i naivní duše dospívajících, jenomže bez
peněz a politické podpory to jde hůř a hůř, řekl bych
do ztracena.

i budoucím HIV pozitivním a nemocným AIDS a také
jejich rodinám a blízkým a těm, kteří již na tuto zákeřnou nemoc zemřeli.
Prevence skončila – rychle zapomeňte
Zatímco například protidrogové programy i díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Rady
vlády pro koordinaci protidrogové politiky pomáhají
snižovat zdravotní a sociální rizika u uživatelů drog
a s jasnou, čitelnou koncepcí se jim to skrze dobrou síť K-center a dalších léčebných a preventivních
zařízení daří, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Úřad
hlavního hygienika ČR zůstává v mnoha ohledech
kdesi pozadu. Ostudou je, že se tento stav nelepší, ale ještě se zhoršuje. Jsou zdravotní i sociální
oblasti, kde již nepomůže žádná prevence a žádné
peníze, jsou ale také oblasti - a prevence HIV/AIDS
je jednou z nich, kde lze účinně změnit nepříznivou
situaci a pomoci jak HIV pozitivním, tak i AIDS nemocným lidem, ale i těm, kteří na setkání se smrtelným virem teprve čekají. Nad zachráněnými životy
a osudy nemusí nutně trčet ekonomické zaklínadlo,
ani předsudky a alibismus – stačí tak málo, vylézt
z kanceláří a rozhlédnout se. A pro ty, co už nechtějí
slyšet o prevenci a solidaritě s bližními, stačí vzít kalkulačku, to fakt funguje.

Prevence je důležitá
všude – o HIV to platí
dvojnásob!

Lubomír Šlapka
Autor je ředitelem Domu humanity v Mostě,
občanského sdružení Most k naději

HIV a ekonomika

Národní program prevence HIV/AIDS? Forma bez
obsahu!
Nechci zde přirovnávat jakékoliv národní programy k tunelování na počátku devadesátých let, ale
– k čemu jsou ty miliony korun, procestované, projedené, probenděné, prokongresované - když efekt je
nulový či minimální? Jestliže se počty HIV pozitivních
osob stále zvyšují a jsou známy konkrétní ohrožené
skupiny, kam zmizela potřeba honem rychle zavést
individuální, cílené preventivní programy? A proč se
tak neděje už teď, včera, před rokem? Máme zde
sice velmi brilantně akademicky zvládnutý Národní
program prevence HIV/AIDS, který snad „pomáhá“
zejména v Praze, ale vůči ostatním oblastem v ČR
je to prázdná bublina. Forma bez obsahu, o které leckdo nic neví, kolik stojí, co dělá, jaké má či
nemá důsledky a efekty pro snižování rizik a ochranu veřejného zdraví. Zadavatel a koordinátor boje
proti HIV/AIDS – tedy Ministerstvo zdravotnictví ČR,
je za tento stav odpovědné především současným
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Kateřinské nálezy
Volné pokračování O pokladu převelikém…

Ten, kdo někdy opravoval dům, nejlépe sto a víceletý, se při jeho rekonstrukci může potkat se vzkazy
našich předků. Ne ke všemu je potřeba volat památkáře a ne každý takový poklad musí být ze zlata. Naopak, pravá hodnota těchto nálezů spočívá v jejich
autentičnosti, řemeslném zpracování a v předchozím každodenním využití. Při rekonstrukční práci se
tyto předměty zjevují nahodile, nečekaně a většinou
v různých časových vrstvách. Zkušenost praví, že to,
co bylo považováno ve starých časech za smetí, je
dnes vyhledávaným sběratelským a historickým artiklem.

Kdo se nedívá - nevidí

Ne jinak tomu bylo při rekonstrukci bývalé tvrzní
usedlosti a později farního areálu v horském městečku Hora Svaté Kateřiny. Na podzim minulého roku,
v čase plískanic a špatného počasí, kdy vítr shazoval
uschlé větvě a listy ze stromů a chladivý déšť bičoval
tváře a ruce a kapky tak obscénně stékaly po šíji
na unavená záda lidu rukodělného, se při výkopové práci našlo několik předmětů, které po očištění
vydaly svědectví zmizelého času. Hory se už chystaly na zimu. Příroda i lidé, se v posledním záchvěvu
odeznívající vzpomínky na krátké léto a končící podzim, chystají do brlohů a vyhřátých příbytků. A v tomto nečasí se po zdařilé rekonstrukci střech dokončovalo zajištění obvodové zdi. Když Pavel Šabek, letitý
horal a kateřinský starousedlík, vzal krumpáč a odkopl kus černé zeminy u paty hospodářských budov,
všiml si obrysu výklenku, jehož prostor byl vyplněn
půlkou cihly. Zúženou špičkou nástroje opatrně cihlu vysunul. Za ní byl sotva půlmetrový dutý prostor,
vedoucí do základu budovy. Nedbaje na možná rizika, sáhl svou obrovskou rukou do útrob otvoru a po
chvilce vyndal zcela zachovalou, kameninovou karafu na vodu. Pískovcová barva a lesk lazury, jakoby
v čase nedotknuty, se v podzimním slunci lesknou
novotou. Ta novota byla z roku 1877! Na opačném
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konci farního areálu volá Venca Vocásek, chalupář
a kutil, že něco našel. V ruce držel rezatý zásobník
samopalu, který ve druhé světové válce používal
wehrmacht a který ve spěchu odhodil zřejmě prchající voják ustupující armády. Zprávy o nálezech se po
vsi roznesly jak ve větru semena pampelišek a netrvalo dlouho, když místní lidé přicházeli s dalšími
věcmi a nálezy, které se k tajemné svatokateřinské
hoře vztahují. Získán byl do právě založené historické sbírky i krásný stříbrný oltářek Panny Marie, ale
také bronzový kompas anebo porcelánové artefakty
z předválečné doby. Některé předměty byly od lidí
zakoupeny, jiné zapůjčeny a ty další přineseny na
ukázku. Ten den se ještě ve vedlejší konírně našel
v podlaze zřejmě sakrální předmět. Dřevěná rukojeť
je připevněná na korunkový železný ovál, který mohl
sloužit jako držák svíce, nebo schránka pro vybírání
příspěvků od věřících při bohoslužbách.

Krušné hory – opomíjená
krása České republiky
První vločky začínají dopadat na chladnou zem. Nedokončená rekonstrukce, plná očekávání dalších
nálezů a výzev, jako by říkala: „Počkej do jara“. Poklady ukryté i odhalené, stejně tak i pukliny a škvíry,
staré trámy a výklenky, se tiše noří do bělostného
spánku. Na krbové římse, jakoby od pradávna, stojí
nalezená sto třicet dva let stará karafa a vším tím,
co mohla znamenat pro tehdejší lid, pro pacholka
i pána, ukazuje um i nádheru uběhlých let a vysmívá
se plastovým obalům. Tak i tohle jsou hory, i když
trochu pod povrchem. Ten kousek historie je vstupenkou na úžasné představení o mnoha dějstvích.
Život a průběh osidlování v Krušných horách, ale
i příběhy národů a společenstev či komunit – poskrovnu odhalují kulturní i historické poklady. Až si
vyjedete do hřebenů, vzpomeňte si na vše dobré,
rozhodně se vám to znásobí.

TAJEMSTVÍ REGIONU

Karafa na vodu z roku 1877, nalezená při stavební
práci na nádvoří bývalé tvrze a pozdější fary v obci
Hora Svaté Kateřiny
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Byli jsme při tom!
Holiday World ve společné expozici prezentovaly
české a slovenské hotely, jež rovnoměrně obsadily
všech 20 sektorů a představily návštěvníkům svoje
služby.
Kulturní památky, přírodní zajímavosti, sportoviště,
muzea, lázně, přírodní skanzeny, vinařství a pivovarnictví – to jsou jen některé z možností, jak do regionů
vhodnou a účelnou prezentací přilákat návštěvníky.
Turisté využívající dnes pro poznávání krás různé
formy dopravy, ať už automobilu, kola nebo běžek,
jsou všude vítáni. V regionech, kam se je různými
způsoby podaří přilákat, totiž utrácejí nemalé finanční prostředky a jsou bohatým zdrojem zaměstnávání
obyvatel hlavně v oblasti služeb.

Na Holiday World bylo
k vidění mnoho – od
Magistra Kelleyho až
po nabídku k návštěvě
Austrálie

Na ploše více než 18 000 m2 jsme si prohlédli stánky měst, regionů, cestovních kanceláří a společností
provozujících volnočasové aktivity v České republice
i celé Evropě. Exotické pro nás byly expozice nabízející pobyt i ve vzdálených destinacích, ke kterým patří Austrálie, Nový Zéland, Dominikánská republika,
Ghana, Indie, Indonésie, Island, Japonsko, Kuba,
Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Taiwan-Čína,
Tanzanie či Thajsko.
Pořadatelé pro 30 000 návštěvníků letošního ročníku veletrhu ve spolupráci s 15 cestovními kancelářemi poprvé připravili soutěž o kupony na zájezdy
pod názvem „Zájezdy za milion“. Mezi návštěvníky
veletrhu bylo v devíti losovacích kolech rozděleno téměř 100 kuponů. Návštěvníci byli již před začátkem
veletrhu prostřednictvím speciální internetové stránky www.zajezdyzamilion.cz, kterou si v období před
veletrhem prohlédlo bezmála 20 000 lidí, informováni o jejích pravidlech. Vlastní soutěže prostřednictvím mobilního telefonu se zúčastnilo více než 10 %
návštěvníků veletrhu. Dle předběžného hodnocení
zúčastněných cestovních kanceláří se tento nápad
podařilo velmi dobře prakticky zrealizovat, někteří
výherci si již koupili konkrétní zájezdy a některé cestovní kanceláře již projevily zájem o účast v příštím
roce. V tzv. Hotelové sekci se poprvé na veletrhu
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Z jednání se zástupci komerčních společností vyplynul poznatek, že i v době dnešních celosvětových
i tuzemských ekonomických problémů pozitivně
vnímají možnost prezentace v časopisech stejného
zaměření, jako má AMB. Letošní ročník HOLIDAY
WORLD byl i pro nás z těchto důvodů úspěšný.
Těšíme se, že se společně setkáme opět za rok!
Vydavatelství AMB

Text a foto: archiv AMB

Veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2010 v hlavním městě
České republiky hostilo ve dnech 4. - 7. 2. 2010 výstaviště v Praze
– Holešovicích. Laické i odborné veřejnosti nabídl 19. ročník Středoevropského veletrhu cestovního ruchu prostřednictvím klasických i exotických vystavovatelů zajímavé informace, prezentační
materiály a bohatý doprovodný program a soutěže. A neboť je náš
časopis především o cestování, turistice, volném čase, životním
stylu a aktuálním dění v obcích, městech a krajích České republiky, nemohli jsme zde scházet ani my.

Nenechali jsme si tento veletrh ujít z prostého důvodu. Jednali jsme zde se zástupci zajímavých
společností, podnikajících hlavně v oblasti služeb
poskytovaných turistům, ale hlavně s pracovníky
infocenter a vrcholnými představiteli státní správy
a samosprávy, kteří mají na starosti propagaci obcí,
měst, regionů a krajů. Setkali jsme se zde s velice
pozitivními ohlasy na novou obsahovou a grafickou
filosofii, se kterou časopis AMB vydáváme a distribuujeme čtenářům. Snažili jsme se přesvědčit i ty
nejmenší obce a sdružení o tom, že i jejich projekty
si zaslouží pozornost a prezentaci, to samé však platí o zástupcích velkých měst a krajských úřadů.

